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De voornaamste doelstelling van Vrienden Maastrichtse Gevelstenen (VMG) is het behoud en
herstel van de Maastrichtse gevelstenen. Dat betekent in de praktijk dat we waakhond spelen
en het huidige gevelstenenbestand goed in de gaten houden. Waar nodig meteen aan de bel
trekken of actie ondernemen als een gevelsteen in gevaar komt. Daarnaast verwijderde maar
nog te traceren gevelstenen opsporen en weer herplaatst zien te krijgen, zoals bv IN DE STADT
CEVLEN’ van Stenenwal 23 (zie rubriek nr. 50).

Helaas is dat herplaatsen niet altijd mogelijk. 17 IN DEN GRODEN HEYWAGEL 75 is nog vóór WOII verdwenen uit de gevel van café ‘In den Huiwagel’ aan de
Maastrichter Grachtstraat 37. We kregen een tip dat de steen ‘ergens’ in Brussel was teruggevonden in de gevel van een schuur.
I.v.m. privacy wilde de tipgever geen naam en adres bekend maken en kon de VMG dus verder geen actie ondernemen om te proberen deze fraaie steen terug te halen.

Iedere keer krijg je weer het gevoel dat het toch doodzonde is dat een steen zoals deze niet meer in Maastricht te zien is. Er is natuurlijk een mogelijkheid om
gevelstenen die verdwenen zijn of niet teruggehaald kunnen worden (maar waarvan wel bekend is door beeldmateriaal hoe ze er uit hebben gezien) een replica te
laten maken en dan te herplaatsen. Technisch is dat heel goed mogelijk, maar het daar aan verbonden kostenplaatje is hét grote probleem
Alleen het laten kappen en polychromeren van een steen kost gemiddeld al zo’n € 3000 en dan de kosten van de aannemer voor het plaatsen nog.
Zo’n steen nieuw laten maken is voor de VMG financieel onhaalbaar en we vinden nog steeds dat daarin een duidelijke rol is weggelegd voor de gemeente.
In onze ‘gevelsteenvisie’ (op te roepen in de startpagina van de VMG-site) hebben we aangegeven wat de rol van de gemeente in het hele gevelstenenverhaal van
behoud en herstel zou kunnen zijn. Helaas wilde de verantwoordelijke monumenten-wethouder ons voorstel niet honoreren. En verder dan de VMG alle lof toe te
zwaaien voor het vele werk dat ze in deze doet, ging en gaat de gemeentelijke waardering niet.
Alleen tamelijk wrang voor ons als je ziet dat ze wel bereid zijn geweest € 12.720 uit te geven aan een plaquette voor André Rieu. Een veelvoud van het bedrag dat de
VMG jaarlijks vraagt om in het behoud en herstel van onze gevelstenen te steken. Die plaquette is Rieu gegund, maar bij de gemeente zou men zich eens wat meer
moeten realiseren wat – om maar eens een modieuze term te gebruiken - de iconische waarde is van ons gevelstenenbestand voor de positieve uitstraling van een
stad als Maastricht. In Amsterdam bijvoorbeeld zijn ze zich dat heel goed bewust en krijgt de gevelstenenclub VVAG structurele steun van hun overheid om iets voor
hun gevelstenen te betekenen. Waarom zou dat hier dan niet mogelijk zijn?
Gelukkig zijn er in Maastricht ook nog (particuliere) partijen die hart voor de zaak hebben en besloten hebben hun gevelsteen op te laten knappen en bestaan er ook
zeer concrete plannen een klein aantal stenen te herplaatsen.
De leeuw (Markt 65) en de engel (Havestraat 4)
waren toe aan een opknapbeurt toe (rubriek
nr.165), waarvan de eigenaren bereid waren de
kosten op zich te nemen
De twee stenen hieronder zullen zoveel mogelijk
op de oude plek worden herplaatst.
De stadsster van de oude gasfabriek zal
meegenomen worden in het Lindenkruisproject en
de inmiddels opgeknapte gedenksteen van de
Aldemolen komt terug in de Grote Looiersstraat,
maar daar wordt op dit moment nog een financiële
oplossing voor gezocht.

Zo lang de gemeente Maastricht in deze haar (mede)verantwoordelijkheid niet neemt, wil de VMG voor wat betreft de steen van de hooiwagen een oproep doen aan
geëngageerde particulieren, bedrijven, stichtingen, woningbouwverenigingen of wie dan ook.
We hebben een lijstje van verdwenen stenen, die voor een remake in aanmerking komen, maar het zou al leuk zijn als we daarvan het terugplaatsen van deze ene
steen zouden kunnen realiseren.

Daar dromen we bij de VMG van en laat dat nu eens geen bedrog zijn!
Vind u ook ons streven de moeite waard en bent u eventueel bereid uw steentje daar aan bij te dragen; uw bijdrage – groot of klein – is welkom op de rekening van
de VMG NL69 SNSB 0898 7740 47 (zie ook het info-bordje aan het eind).

Maastrichter Grachtstraat 37, opschrift op café In den Huiwagel, 1955
De gevelsteen was toen al verdwenen.

Lakenweversstraat, op de achtergrond de Boschstraat, 2015

Het liefst zouden we de hooiwagen herplaatsen in het oude huis, maar alles is daar door nieuwe bebouwing vervangen. Zelfs de straatnaam is verdwenen: de
Maastrichter Grachtstraat heet nu Lakenweversstraat. Maar ongeveer op de oude plek – het was het 3e huis vanaf de Boschstraat – zou toch te realiseren moeten zijn?

De nieuwe huizen van de Maastrichter Grachtstraat (nu Lakenweversstraat) zijn niet zo geschikt voor deze 18e eeuwse steen, maar de oude tuinmuur van Boschstraat
61 in het nieuwe zijstraatje ‘Het Lakenlood’, aangelegd ongeveer op de plek van de vroegere ‘Huiwagel’, zou een historisch aanvaardbare locatie kunnen zijn, waarvoor
al toestemming van de eigenaar is verkregen. Een andere plek is echter ook mogelijk. De VMG staat financieel gezien met de rug tegen de muur en ons past dus een
pragmatische houding: wie betaalt, bepaalt. Als die steen er maar komt, hoe en waar dan ook.

Info-bordje:
Het bij te plaatsen info-bordje met uitleg over de
oorspronkelijke plek van de gevelsteen, het jaar
van plaatsing en het logo van de VMG als
initiatiefnemer en uitvoerder.
Verder zullen namen van sponsors worden
toegevoegd wier substantiële bijdrage cruciaal is
geweest om deze gevelsteen weer een plek in
Maastricht te geven.

Info voor sponsors:
Voor het realiseren van deze droom is € 3000
nodig.
Alle giften zijn welkom, maar voor bedragen van
€ 50 en hoger, daar wil de VMG best iets
tegenover stellen.
Voor minimaal € 50
Sponsors van minstens € 50 krijgen van de VMG
een gevelstenenwandeling aangeboden:
- geldig voor 2 personen
- duur 2 uur
- ergens voorjaar 2016; datum, tijd, uitvoering in
overleg
Voor minimaal € 100
Sponsors van € 100 of meer kunnen – als ze dat
willen – tevens worden vermeld op het infobordje dat toegevoegd zal worden aan de
gevelsteen, als dankjewel voor hun genereuze
gift die mede bijgedragen heeft deze plaatsing
mogelijk te maken.
(enne, de VMG heeft de ANBI-status, waarmee
giften voor de belasting extra aftrekbaar zijn).
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