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Raadselachtig steentje
Het kan niet op. De VMG kan melding maken van nog een
herplaatsing in korte tijd.
De eigenaar van Bouillonstraat 14 – die al eerder een
verwaarloosde steen (de witte roos) adopteerde, die liet
opknappen en plaatsen – was op zoek naar nog een
gevelsteen om de grote poort aan de straatkant op te sieren.
Het mocht wel geen grote steen zijn, want hij zou moeten
komen op de plek van de (kale) sluitsteen, dwz op de sluitsteen
zelf want die kun je niet zo maar verwijderen. Of de VMG nog
iets had liggen?
Het was even boffen, want er was nog een steentje van
ongeveer de juiste maat (24 x 26 x 8 cm), dat de VMG al had
laten opknappen, maar nog niet geplaatst (nog geen plek voor
herplaatsing gevonden én vooral ook door gebrek aan
financiële middelen).

Het gevelsteentje is er wel eentje met de nodige vraagtekens.
Lag, in bruikleen van LGOG, jarenlang verborgen in het
Bonnefantendepot, maar onbekend is van wie en waar het
oorspronkelijk vandaan komt. Daarnaast hoef je daar voor plaatsing
dan in ieder geval geen rekening mee te houden.
Dan die voorstelling; lijkt wel een rebusachtig mengelmoesje van
losse elementen, maar is het denkelijk niet.
Zeker is dat die haken in het midden een huismerk zijn, maar je zou
beter kunnen spreken van een familiemerk want met zo’n soort teken
merkte een familie zichzelf en haar bezittingen.
De letters H H horen daar ongetwijfeld bij en verwijzen dus naar een
persoon uit de familie H met de voornaam H.
De combinatie van dolk en hart maakt duidelijk dat het hier gaat om
een speciaal soort dolk of jachtmes, nl een zogenaamde hartsvanger.
Zou wel eens een metafoor voor de familienaam kunnen zijn. Hebben
we hier soms te maken met het (wapen)steentje van ene Henricus
Hartsvanger? Alleen jammer dat van een persoon met die naam niets
bekend is.
Of misschien is het wel Hartman?; een naam die wel meer terug te
vinden is.
Het plaatsen van het steentje leverde wel een probleem op. Hoe bevestig je zo iets? Plakken leek de meest slimme manier, maar het steentje was eigenlijk te zwaar om
er zeker van te zijn dat het niet op een kwade dag toch naar beneden zou vallen. Zou ook met zijn dikte van 8 cm te veel als een puist uit de gevel steken.
Daarom is er een schijf van 2 cm afgezaagd. Dat scheelt een hoop gewicht en een pen aan de achterkant die in de sluitsteen valt in combinatie met goede montagekit,
zorgt er voor dat de afgeslankte gevelsteen veilig boven blijft.

Het hele verhaal van dit steentje: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/QR/hartsvanger/index.htm

