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Engeltje aan de wand, wie is ….
Inderdaad, heel mooi. Maastricht is weer een bezienswaardigheid rijker!
Komend vanaf de Helpoort zien we sinds kort (Kiek ins nao bove!) hoog
in de gevel van hoekhuis Achter de Oude Minderbroeders / Sint
Bernardusstraat, de vroegere Helstraat, een engel die met een uit haar
vleugel geplukte veer een tekst op de gevel schrijft:
De woorden die ons dreven
Schreven levens in het steen
Zij zingen onbewogen luid
In gevels om ons heen
De zon scheen fel (ivm met slagschaduw niet bepaald de favoriete
lichtinval van de fotograaf), maar daardoor is wel goed te zien dat de
engel niet pal tegen de gevel is opgehangen.
De keuze voor de engel en het gedicht kun je eigenlijk alleen maar als
‘toevallig’ omschrijven. Oorspronkelijk was het bronzen uithangteken
bedoeld voor een uitzendburo voor journalisten. Omdat de engel toch wat
forser en minder lieflijk was dan de opdrachtgeefster voor ogen stond,
bleef kunstenares Anna van Kooten er mee zitten, want aan de nieuwe
eis toegeven wilde zij niet. Een tussentijdse poging om het beeld in
Middelburg bij een familielid geplaatst te krijgen, liep uit op een afwijzing
van de welstandscommissie aldaar.
Toen daarna Anna van Kooten en overbuurman Henri Looymans, de
bewoner van het betreffende hoekhuis, met elkaar in gesprek kwamen,
gaf zij aan dat de gevel van Looymans’ huis een mooie plek zou zijn voor
haar engel. Het was toen snel geregeld, te meer daar de engel in Zeeland
gepland was bij een tekst die notabene van Henri Looymans zelf blijkt te
zijn en die hij in zijn functie als stadsdichter van Middelburg 2011-1012
had gemaakt. Voor een nieuw gedicht hier in Maastricht draaide hij zijn
hand dan ook niet om.
De gemeente Maastricht en ook de Welstandscommissie vonden het een
bijzonder leuk voorstel. Vooral het feit dat het een buurtinitiatief betreft
waar veel mensen uit de Bernardusstraat en Achter de Oude
Minderbroeders straat bij betrokken zijn geweest, sprak hen aan.

