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De EZEL heeft zich vergist
HETPLEIN door Vikkie Bartholomeus

DPleinen zorgen
voor lucht in

steden en dorpen.
Ze bestaan in alle

soorten en
maten, geslaagd

en minder
geslaagd.

Vandaag het
veertiende en

laatste deel van
een zomerserie:
de Ezelmarkt in

Maastricht.

D e deurbel ringelt op Ezel-
markt nummer 1. Nie-
mand thuis achter de eni-
ge voordeur pal aan Maas-

trichts kleinste pleintje met de be-
roemde bronzen ezel. Vreemd. We
hadden toch afgesproken? Dan
maar even een telefoontje. Coen
van Thor, al vijftig jaar bewoner
van Ezelmarkt nummer 1 neemt ge-
woon op. Waar ik sta? Op de Ezel-
markt natuurlijk. Nee, niet op de
Looiersgracht, ik sta op de Ezel-
markt, ik kan de ezel zelfs aanra-
ken. Verwarring alom. Coen van
Thor schaterlacht. „Maar die ezel
staat verkeerd! Die ezel heeft zich
vergist!”
Het pittoreske pleintje met het
bronzen beeld blijkt de Ezelmarkt
helemaal niet te zijn, maar hoort
formeel tot de Looiersgracht. De
Ezelmarkt is het driehoekige plein
tussen de zijgevels van de cafés Tri-
bunal en Ma van Sloun met het
merkwaardige poortgebouw van
restaurant Kiwi op kop. Zeker, toen
het bronzen dier in 1976 verscheen
hebben Coen en zijn vrouw Lieske
‘geprotesteerd’ dat de ezel op de
verkeerde plaats werd gezet. Maar
ze begrepen best dat het beeld niet
midden op de Ezelmarkt zelf kon
komen: het verkeer kan geen rond-
jes gaan draaien rondom het beest.
En dus werd de ezel - bedacht door
toenmalig wethouder Frits Gybels
en gemaakt door beeldhouwster
Gertrud Januszewski, afgestudeerd
aan de Jan van Eyck Academie om
de hoek - een stukje verderop ge-
plaatst. Rug en oren glimmen van
de vele kinderen en volwassen lol-
broeken die het niet kunnen laten
even op te stijgen voor een ritje.
De Ezelmarkt is eigenlijk een plein
dat geen plein is. De kinderkopjes
zijn gereserveerd voor doorgaand
verkeer en ook langs de kanten do-
mineren auto’s. „Het is een parkeer-

bunker geworden”, vindtbunker geworden”, vindt
Van Thor. Terwijl het po-
tentie genoeg heeft, dit
stukje Jekerkwartier.
Maak de stoepen wat
breder, met terrassen
aan beide kanten en je

zult een paradijsje creë-
n. Niet dat ze echt iets teren. Niet dat ze echt iets te

klagen hebben hoor. Coen en
Lieske van Thor genieten na een
halve eeuw nog steeds van hun
plek. Ze zijn de laatste ‘oorspronke-
lijke’ bewoners van het handjevol
huizen dat nu vooral bewoond
wordt door passanten: expats en
studenten. Dat was vroeger wel an-
ders. „Toen wij hier pas kwamen
wonen, waren wij de ketelbinkies.
Het was heel gezellig, we hadden
van iedereen in de straat de voor-
deursleutel.” Zelfs van nummer 11,

het kleinste huisje van Maastricht
waar het perrepluvruike („even
breed als ze hoog was”) op een
paar vierkante meters paraplu’s re-
pareerde. Stadsfiguren genoeg op
de Ezelmarkt. Het huisje van het
perrepluvruike werd ook bewoond
door Gek Netteke. Het poortge-
bouw was de boerderij annex slage-
rij annex handel in van alles en
nog wat van Vèrreke Kraft. Roeie
Pierre struinde geregeld over de
Ezelmarkt op weg naar een van
zijn vaste adressen voor een dröpke
in een van de cafés op de Tongerse-
straat of de Kakeberg. En anno 2011
is majoor-commandant van de
Maestrichtsche DienstDoende
Stadsschutterij Coen van Thor zelf
een bekende verschijning, met zijn
imposante moustache. Hee, daar
fietst Boudewijn Zenden langs!

Over beroemdheden gesproken.
Altijd bedrijvigheid op de Ezel-
markt. Of het nu de universiteits-
studenten zijn in het voormalige
Bonnefantenklooster of klandizie
van het poortgebouw, dat al decen-
nialang onophoudelijk transfor-
meert. Hongaars restaurant, disco,
bar of cowboygrill waar zelfs rodeo
gereden kon worden: niets lijkt er
lang te overleven. Is loungerestau-
rant Kiwi, dat zich richt op jonge-

ren, een langer leven beschoren?
Coen en Lieske hebben er nog
nooit gegeten, net zo min als bij de
overburen George en Paula Tase-
laar van Au Coin des Bons Enfants.
Een van de beste restaurants van
de stad, bekroond door Michelin.
„Maar onze hond heeft er wel al
eens gegeten.” Foxterriër Sonny za-
liger, „’ne Mestreechsen herder”, ja-
renlang de ‘burgemeester’ van de
Ezelmarkt, kreeg op de stoep voor
de deur wel eens iets toegeworpen.
Noem het volksbuurt, noem het au-
thentiek. Feit is dat de Ezelmarkt
van weleer nu een compleet ande-
re uitstraling heeft, onderstreept
door de vrij recente vestiging van
kunstgalerie Van Goch & Gerards
en - net buiten de markt tegenover

de ezel - kunst en designhandel
WhiteRouge waar originele Riet-
velds en Tajiri’s verhandeld wor-
den. Lieske: „In de jaren zeventig
trokken alle bewoners de stad uit
naar van die ‘Centerparcs-huisjes’
in de nieuwe wijken op Belfort en
Daalhof. En nu wil iedereen weer
terug de stad in maar is het onbe-
taalbaar geworden.”
Nou ja, terug in de stad. Feitelijk
ligt de Ezelmarkt buiten Aajt
Mestreech. De stadswal fungeert als
achtergevel van de zes woningen
met oneven huisnummers. „Die
stenen leven. Als wij zweten, trans-
pireert die muur ook. Aan die
muur zien wij of het mooi weer
wordt.” Waar de naam Ezelmarkt
vandaan komt, blijft een mysterie.

Voor zover bekend zijn er nooit
ezels verhandeld. Volgens de Histo-
rische Encyclopedie Maastricht is
het mogelijk een verwijzing naar
het middeleeuwse begrip eselen:
het slaan en kloppen van laken; het
pleintje werd wellicht gebruikt
door textielbewerkers uit de buurt.
Veel van de bebouwing is verklaard
tot rijksmonument. Zo ook het
pand met de voordeur voor de po-
ten van de ezel. Lepus ex lustro de-
pulsus alterum exquaerit, staat bo-
ven de deur gegrift: ‘een verdreven
haas zoekt een ander hol’, verwij-
zend naar de familie Haasen, ooit
op de vlucht voor de Fransen. De
haas heeft aan de Jeker een veilig
onderkomen gevonden. Maar die
Ezel? Die staat toch echt verkeerd.

ren.
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