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JanPieterMinckelers

vlammendegaspijp’.
Helaashaakte spon-
sorEssent in2011af.
Nukuntude vlam
tijdelijk ontsteken
door eeneuro in een
automaat te gooien.

Deuitvinder vande
gasverlichting, pater
JanPieterMinckelers
(1748–1824), is in zijn
geboorteplaats ver-
eerdmet een stand-
beeldmet ‘eeuwig

DoorErikSpaans
IllustratiesFlosVingerhoets

Eenvande troevenvan
deTefaf is de standplaats:
het overzichtelijke, pittoreske
Maastricht. Zeker een
zelfstandigbezoekwaard
tijdensdebeurs.

Jatsedoor

*Opstapdoor
Maastricht

Mestreech* 5
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Tefaf

DeMarktdoet zijn
naamelkewoensdag
en vrijdag eer aan
(375kramen). Vroeger
wasdeMarkt ookhet
toneel vanpublieke
straffen.De laatste
doodstraf vanNeder-
landwerdhier, op31
oktober 1860, voltrok-
ken.Het 17de-eeuwse
stadhuis is een schep-
ping vanPieter Post,
tevensbouwmeester
vanHuis tenBosch
enhetMauritshuis in
DenHaag.

DeMarkt

DeSphinx-fabriek

Dewijk rondde
Boschstraatwerd
langgedomineerd

doordeSphinx-
fabrieken voor tegels
en sanitair, vande

familieRegout, lang
debelangrijkste
werkgever vanMaas-
tricht.Het standbeeld
voor oprichter Petrus
(‘Pie’) Regout is enigs-
zinsomstreden.Het
staat uitgerekend
bij deSint-Antoni-
usstraat,waar zich
eencomplex van
bedompte arbeiders-
woningenbevond,
dat inde volksmond
‘hetMenschenpak-
huis’werdgenoemd.
Regouts gelijknamige
zoon is als eenkille
enhardvochtigekapi-
talist de geschiedenis
ingegaan. In1993
werdhet voorstel een
straatnaarRegout
te vernoemennog
verworpen inde
Maastrichtse raad.

Indeoostelijkehui-
zenrij vanhetVrijthof
valt het uit 1883
daterendegebouw
met eennarrenkop
op.Hierwas sociëteit
Momusgevestigd,
dieprecies een
eeuwheeft bestaan
(1839-1939).Momus –
genoemdnaardegod
vandezotheid–wordt

Vrijthof

DeSint-Servaasbasiliek

beschouwdalsde
eerste carnavalsver-
eniging vanNeder-
land.Alle afmetingen
vanhet gebouwzijn te
herleiden tothet car-
navaleskegetal elf.De
voorgevel is elfmeter
breed, ophetbalkon
prijken twee rijen
vanelf zuiltjes ende
narrenkopheeft een
hoogte van121 (11 x
11) centimeter.
Ook in sportief op-

zichtwerdgeschiede-
nis geschrevenophet
Vrijthof.Hier vondop
10mei 1885deeerste
internationalewieler-
wedstrijdplaats.

DeSint-Servaasbasi-
liek is gebouwdophet
graf vaneenheilige
uit de (laat-)Romeinse
tijd engeldt als de
oudstenogbestaande
kerk vanNederland,

maar eigenlijk is dit
het vierde religieuze
gebouwopdezeplek.
Bij de laatste restau-
ratie kwamen tal van
middeleeuwsedetails
aanhet licht.
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D’Artagnan

Degraafd’Artagnan
is niet alleeneen
personageuit de
romanDedriemus-
ketiers vanAlexandre
Dumas,maarookeen
historischefiguurdie
in1673 inMaastricht
sneuvelde, toenhij
door eenmusket
kogel in zijnkeel
werdgeraakt.Op zijn
standbeeldprijkt het
motto vandemuske
tiers: ‘Een voor allen,
allen voor een’,maar
dan inhet Frans:
‘Touspourun, un
pour tous’.DeFranse

taalwerd vroeger veel
gesproken inMaas
tricht. Totdiep inde
19deeeuwwerdhier
zelfs eenFranstalige
krantuitgegeven:
LeCourrier de la
Meuse.

Bonnefantenklooster

HetBonnefanten-
kloosterwerd inde
17deeeuwopgericht
voordeopvoeding
vankinderen tot
‘bons enfants’. Later
boodhet onderdak

aanhetBonnefan
tenmuseum(datmet
naamenalnaarde
andereoever vande
Maas verkaste).Nu
ishet eenStudenten
ServiceCentrum.

De Jeker

Onzichtbaar voorde
voetganger stroomt
de Jekeronderde
GroteLooiersstraat
door.Het riviertje
komtbijwaterpoort
DeReekde stadbin
nenen splitst zich
daar.De takbinnen
de stadsmuren isdus
overkluisd.Deandere
tak looptbuitenom

langsdeomwalling,
waardienogaltijd
de raderen vande
Leeuwenmolen in
bewegingbrengt.

Mosasaurus

In 1770werden inde
Pietersberg restanten
gevondenvaneen
dierdatmenMosa
saurus (Maashagedis)
noemde.Hij is naar
schatting65miljoen
jaar oud, eenconsta
teringwaarmen inde
18deeeuwnogniet
aan toewas.Weten
schappelijkediscus
sies overhetdier
vormdendeaftrap
voor eendebatdat
tot de evolutietheorie
zou leiden.
DeMosasaurus

werd in1795doorde

Franse ‘bevrijders’
gestolen.HetNatuur-
historischMuseum
toontdaaromeen
kopie.Originelen zijn
er gelukkigook,want
ophetdoor cement
fabrikantENCIgeëx
ploiteerde terrein zijn
ook in later eeuwen
fossielengevonden.
Wemogennog ruim
een jaarhopenop
nieuwe vondsten.
Langerniet,wantde
ENCI zal binnenkort
stoppenmetdewin
ning vanmergelnabij
dePietersberg.

Kruisherenhote

HetKruisherenhotel
(Kruisherengang19)
is ondergebracht in
een voormaligekerk.
Het kerkinterieur
is goeddeels onge
moeidgelaten.Een
aanpakwaarvoorook
al gekozenwerdbij
boekhandelDomini
canen (Dominicaner
kerkstraat 1).
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Helpoort

Nabij deHelpoort
liet eenMaastrichtse
brouwer zich in
1638overhaleneen
dichtgemetselde
doorgang inde stads-
muur teopenenom
deSpaanse vijand
binnen te laten.Het
complot lekteuit.De
afgehaktehoofden
vandebrouwer en
zijn vierhandlangers
werdenoppinnenop
eenbastiongeplaatst.
Sindsdien isdatbe-
kendalsdeViefKöp.

OnzeLieveVrouweplein

HetO.L.Vrouweplein
wordtgedomineerd
doordeBasiliekvan
Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopneming,
waarindestenen
verwerktzijnvaneen

Romeinsfortdatooit
opdezelfdeplaats
stond.Eenvroegvoor-
beeldvanrecycling. In
dekerkbevindtzich
hetmiddeleeuwse
beeldvanOnzeLieve

Vrouw‘SterrederZee’,
dat jaarlijksoptweede
paasdagineenproces-
siedoordestadwordt
gedragen.
Minder inhet

oogspringendis
hetgebouwvande
GelderseBankschuin
tegenoverdekerk.Dit
iseenvandeschaarse
art-decogebouwen
inMaastrichtdie
bewaardzijngebleven.
Hetvoormaligebank-
gebouwvormteen
amusantzoekplaatje
voordierenmotieven.
Wiegoedkijkt,ont-
waarthoogopdegevel
eenpelikaan,met
linksdaarvantwee
rammenenaanweers-
zijdenvandeingang
–alspoortwachters–
eenpaarolifanten.

Het valt nuamper
meer voor te stellen,
maarde elegante,
luxueuzeStokstraat
goldgedurendeeen
grootdeel vande
20ste eeuwnogals

Stokstraat

een sjofele achter-
buurt.Hier treffenwe
het zéérMestreechse
caféKarkol, dat in
november2016werd
uitgeroepen totCafé
vanhet Jaar.

DeSint Servaasbrug,
deoudstebrug van
Nederland,heeft een
stalenhef, eendeel
dat omhoogkanom
schepenmethoge
mastendoor te laten

Sint
Servaasbrug

of ongewenst volk
buiten tehouden.
Vroegerwasdie van
hout. Inhetbrug-
genhoofdbevindt
zicheenengelmet
het stadswapen.Bij
hoogwater geldt dit
reliëf als graadmeter.
AlshetMaaswaterde
voeten vandeengel
bereikt, is het kritieke
puntbereiktwaarop
de stadonderdreigt
te lopen.
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