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Kadootje voor André Rieu
Op 1 oktober 2014 werd André Rieu 65 jaar Dat is voor de
gemeente Maastricht – normaal toch niet zo scheutig als het
gaat om steun aan initiatieven met betrekking tot gevelstenen een reden geweest deze bekende musicus een kado aan te
bieden in de vorm van een gevelsteen.
André Rieu heeft - meer nog dan het Verdrag en de Eurointroductie – Maastricht wereldwijd op de kaart gezet en vormt,
ook niet onbelangrijk, een economische factor van betekenis
voor de stad.
Dit welverdiend eerbetoon zij hem dus gegund.
Het gedenkteken is 26 mei 2015 geplaatst Begijnenstraat 1,
waar Rieu een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht.
Bij de onthulling adviseerde hij de huidige bewoners er nog een
bordje naast te hangen met de vermelding dat dit niet zijn
geboortehuis is en hij er toch echt niet meer woont. Hij kent
tenslotte zijn fans, die in zijn geboortestad blijkbaar massaal op
zoek gaan naar sporen van de grote meester om die te zien en
aan te kunnen raken. Hoe maf kun je zijn ☺.

Het zou denkelijk voor de fans wel handig zijn als er een verkorte uitleg in meerdere talen aan
toegevoegd was.
De plaquette, gemaakt door Désiree Tonnaer, laat een stadsplattegrond van Maastricht zien, voorzien
van een lakzegel met de handtekening van André Rieu, waarmee treffend uitgebeeld wordt dat Rieu
zijn stempel op de stad heeft gedrukt.

In de (zij)gevel van Begijnenstraat 1 zit nog een ander gevelteken met een
scène uit ‘Les enfants du paradis perdu’. Het is rond 1951 gemaakt door
Herman van Elteren tijdens zijn studie aan de Jan van Eyck academie.
Het heeft beeldhouwer Leon Spronk uit Oss geïnspireerd er een nog meer
carnavaleske replica van te maken, waarvoor hij nog een plekje zoekt.

