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Herplaatsing wapen Baumhauer
De foto rechts is in 1976 gemaakt op het terrein van Openbare
Werken in de Beatrixhaven, maar die gevelsteen lag tot voor
kort te verpieteren elders in een externe en ontoegankelijke
opslag van Bonnefanten. En omdat er verder niets mee werd
gedaan dan alleen domweg bewaren (voor wie in hemelsnaam)
gaat de VMG er voor zorgen dat deze fraaie wapensteen van
Baumhauer/Boomhouwer herplaatst zal worden.
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Nog meer in de aanbieding

Een probleem was de grootte van de gevelsteen (87x75x20); een zeer incourant formaat voor een
gemakkelijk te realiseren herplaatsing. Desondanks is er een plek gevonden en wel in de
Bouillonstraat
8-10, die er historisch en esthetisch mee matcht.
vmg@maastrichtsegevelstenen.nl
Een zeer gelukkige bijzonderheid is, dat de eigenaar van Bouillonstraat 8-10 bereid is gevonden de
kosten van herstel
en goede
herplaatsing
te volgende
nemen. stenen uit het depot gehaald en
vooruitlopend
op een
afloop voor
heeftzijn
de rekening
VMG al de
Dat isopknappen.
een kans die deze verwaarloosde steen niet gauw meer zal krijgen en die de VMG zich niet kon
laten
permitteren die te laten liggen!
Helaas is de steen gebroken maar dat is met doken en speciale lijm te herstellen en de breuk zal niet
of nauwelijks meer te zien zijn als de steen is gepolychromeerd in de oorspronkelijke wapenkleuren.

Omdat niet zonder enige twijfel aangetoond kon worden (zie verderop) waar de steen oorspronkelijk precies vandaan komt. is voor Bouillonstraat 8-10 gekozen, maar die
keus was beslist niet willekeurig.
Want hoewel bekend als ‘Hof van Slijpe’ heeft dit pand ooit eveneens toebehoord aan de Baumhauers en is hun wapen daar dus ook historisch op zijn plek.
Een impressie van de komende herplaatsing:

Het wapen van Baumhauer (Boomhouwer, Boomhewer) zoals het staat afgebeeld in de wapenbrief van 1513, waarin keizer Maximiliaan het wapen en titel verleende aan
Christianus Bomhower uit Reval (nu Talinn, Estland) wegens verdiensten verleend aan het Heilige Roomse Rijk. Die bestonden bijna zeker uit het verschaffen van grote
sommen geld, want de Baumhauers waren toen en later schatrijke bankiers.
De Von Baumhauers verspreidden zich over geheel Europa en het was met name een tak uit Aken die om godsdienstige redenen uitweek naar Maastricht, waar de
nakomelingen meerdere kapitale huizen bewoonden, o.a. Hof van Slijpe aan de Bouillonstraat 8-10; Kapoenstraat 3-5, Bredestraat 23, Grote Staat 5, Vrijthof 9,
Wolfstraat 8-10 en 9-11.

Uit de wapenbrief 1513

Alliantiewapen Peltzer-Baumhauer; Aken/Stolberg

Het raadsel van de herkomst.
Johan Hendrik Boomhouer, bankier en schepen van Maastricht, verwierf in 1717 het huis ‘de zon’
(Wolfstraat 8). Daarvan wordt beweerd dat in de voor- én achtergevel het wapen van de
Baumhauers was aangebracht. Een van de wapenstenen zou dus van daar afkomstig kunnen zijn
en bij LGOG in het depot terecht zijn gekomen als gevolg van een in 1900 uitgevoerde totale
verbouwing/aanpassing van de gevel. Bleef echter min of meer giswerk.
Maar op een oude inventarislijst van het Bonnefanten staat een notitie bij de betreffende steen dat
deze door dhr. Victor Hustinx aan LGOG werd geschonken. En laat nu rond 1900 in Wolfstraat 8
een grossierderij in koloniale waren gevestigd zijn geweest onder de naam Fa. Wed. R.W.
Hustinx. Hoe toevallig is toevallig!
Of uit de connectie van de naam Hustinx met Wolfstraat 8 afgeleid kan worden dat er dus ook een
verband bestaat tussen de wapensteen en dat adres, ligt daarmee aardig voor de hand, maar is
natuurlijk nog geen onomstotelijk bewijs. Voor de nu uit te voeren herplaatsing ook niet zo
relevant, omdat de gevel van de Bouillonstraat een stuk beter past bij die oude steen dan die van
de Wolfstraat met zijn vernieuwde, moderne winkelpui.waarin trouwens ook geen ruimte genoeg is
voor een steen van dat formaat.

Jonan Hendrik Boomhouer 1686-1718

(Uitvoerige gegevens over de familie Baumhauer in
Mieke Breij: Stammen onder de leeuw, Utrecht 2001)

