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‘Urbanusje’ leeft voort
Gevelkunst zorgt in
een stad vol graffiti

voor tegenwicht.
Doodzonde dus als

een muurschildering
verdwijnt, zoals aan

de Maagdendries.
Een fragment is nu

op ware grootte
teruggekeerd op een

binnenmuur.

door John Hoofs

EE ddie van Hoef uit Tonge-
ren was net beroepskun-
stenaar toen hij al een
prachtige opdracht in de
schoot geworpen kreeg:

het beschilderen van een dode
muur van tien meter breed en vijf-
tien meter hoog aan de Maagden-
dries in Maastricht. Voorwaar geen
alledaags formaat en ook nog op
een plek waar dagelijks tienduizen-
den automobilisten voor het stop-
licht staan. Kijkers gegarandeerd.
De honderdvijftigjarige scheiding
van beide Limburgen (1839-1989)
moest gevierd worden, en dat ge-
beurde onder meer met een uitwis-
selingsproject voor kunstenaars on-
der de noemer ‘Grenzeloos samen-
werken’. De Maastrichtse kunstena-
res Silvana Crefcoeur mocht in Ton-

geren aan de slag, Eddie van Hoef
kreeg de muur aan de Maagden-
dries als schildersezel. Hij bedacht
een kleurrijk schouwspel van Ne-
derlandse en Belgische poppetjes
in een trappendoolhof waar hij po-
sitieve reacties op kreeg. Maar ja,
de Vlaming moest eerst nog even
passeren bij de welstands- en mo-
numentencommissie, een jury die
in België onbekend is. Op dat mo-
ment was er enig gedoe over een
initiatief om op de splitsing Tonger-
sestraat-Kakeberg een muurschilde-
ring van Roland Topor te maken
als monument voor de mensen-
rechten. Het beloofde weinig goeds
toen Van Hoef voor een lange tafel
met wijze heren zijn idee voor ge-
velkunst moest komen uitleggen.
Een van de commissieleden begon
over een gordijnachtige strook te
zeuren, waarna Van Hoef – zo ver-

telt hij dik dertig jaar later – „een
Urbanusje” deed. De Belgische ko-
miek was toen ook in Nederland ra-
zend populair. Een kwinkslag met
Vlaamse tongval bleek een goede
keuze, want het beetje inhoudelij-
ke kritiek op zijn ontwerp ver-
dween als sneeuw voor de zon.
Een week later had hij de vergun-

ning. In de zomer van 1992 werkte
Van Hoef twee maanden aan een
stuk aan de muurschildering. Hij
begon met een indringende hoogte-
vrees, die hij halverwege al had af-
gegooid. De zon deed de rest: toen
hij klaar was met schilderen had
hij een dusdanig gezonde bruine
kleur dat het leek alsof hij net terug

was van vakantie. Van Hoefs gevel-
kunst groeide uit tot een bekende
attractie, vooral door de in het oog
springende plek en de visuele fop-
perij die erin opgesloten lag. In
2010 maakte woningcorporatie
Maasvallei – inmiddels eigenaar
van de beschilderde gevel – bekend
er een appartementencomplex te-
genaan te gaan bouwen. Het kunst-
werk kon niet behouden blijven,
helaas.
Uit het oog uit het hart? Niet hele-
maal, zegt Camiel Kruchten van
Maasvallei. „We hebben onder-
schat wat het verdwijnen van het
kunstwerk voor reacties zou losma-
ken. Daarom hebben we besloten
om Eddie van Hoef te vragen een
fragment op ware grootte in de hal
van het appartementencomplex te
reproduceren. Het resultaat stemt
ons heel tevreden.”

WIE IS EDDIE VAN HOEF?WIE IS EDDIE VAN HOEF?
� Eddie van Hoef kreeg in 1992 opdracht om een gevel

met een oppervlakte van honderdvijftig vierkante
meter aan de Maagdendries te beschilderen.

� De Tongerse kunstenaar is inmiddels bijna 300 projec-
ten verder, van gevelschilderijen tot plafonds.

� Van Hoef werkt internationaal, van Schotland tot
Saint-Tropez. Interieurs, exterieurs, fopdecoraties,
kunstwerken op maat. Zijn langste klus had hij in Schot-
land: twee jaar lang beschilderde hij er een kasteel.

� Meer info: www.vanhoef.com.

‘Na een maand was ik mijn hoogtevrees kwijt’
‘Ik was net kunstenaar toen ik die klus in Maastricht kreeg. Toen ik aankwam bij de Maagden-
dries, realiseerde ik me pas waar ik aan was begonnen. Ik had namelijk vreselijk hoogtevrees.
Ik ben in mijn eentje op de steiger geklommen en durfde niet naar beneden te kijken. Maar
alles went. Na een maand was ik mijn hoogtevrees kwijt.’  Eddie van Hoef, kunstenaar

‘Na een maand was ik mijn hoogtevrees kwijt’

‘Urbanusje’
Eddie van Hoef bij de uitsnede op ware grootte die hij maakte van het oorspronkelijke gevelkunstwerk aan de

leeft voort
Maagdendries (inzet rechts) in een nieuw appartementencomplex van Maasvallei.  foto’s Johannes Timmermans


