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MAASTRICm
Ik zag u langzaam uit de nevels stijgen.
Lieflijk en needrig. Kerneis onderpand.
U w mond Laif glimlachend, Laif zwijgend;
Z o steeg gij langzaam tot de heuvelrand
En steeg en steeg. D e wolken en de weiden
Liet gij vertlinken op het w^azig land
En met uw^ torens zaagt gij reeds terzijde
Naar de eenw^ige lente van de Overkant.
En plots werd gij een juuLIing in mijn oren.
Een stromend lied, een vleugellicht gedicht
D a t spoorslags wegvoer tussen englenkoren
En zo verzwond uit mijn verhaasd gezicht:
Maar dan was plotsling alles als te voren Ik zag u liggen in het morgenlicht.
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S T A D V A N MIJN H A R T
Ik wil wel Keen, ik wil wel slapen
In Jeze stad voortaan, voor goed;
Ik voer mijn dromen mild als scnapen
Mijn teder Betldem tegemoet.
En strijk mijn Landen langs de slapen
V a n de Leminde, die ik groet
N u ik mijn Landen vreer ontwapen
Van trots en woede en overmoed.
Maastricht, gij maakt mij mild en zachter.
Gij sluimert aan mijn licktste voet;
Gij voert mij, als een v^ijze wackter.
Tot naar Let keil, dat mij behoedt.
Ik Iaat de wereld langzaam achter
En word weer rein en hijna goed.
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SNEEUW
D e sneeuw daalt nit een milder lieden
Getroost op alle daken neer
En voert vergane eeuwigneden
Naar deze witte wederkeer.
D e stad waait onder met verleden
En vindt ziclizelf verwonderd weer
En dempt de stemmen en de schreden
Tot diepe stilte van weleer.
D e koepels, de nog groene nomen.
D e poorten en de trage w^al.
Beven verliefd onder de zackte stromen
V a n deze witte, bange val;
En of een wonder zo zal komen
Nadert ket donker overal.
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BKRK O N D E R HUIS
Hier Leeft Let >vater zicK geheim gehouden,
^Vaar t zijn bestaan tot in ae stenen awingt;
Het kent alleen ae muren als vertrouw^den
En soms een rat, die in zijn binnenst dringt.
Sinds zij hun stenen rond zijn licnaam Louwden,
Kent Let geen licLt, dat in de diepte zinkt.
De Loge Lemel zalig om te scLouwen,
D e felle vis, die naar Let zonlicLt springt.
Het is een dier geworden in een kelder.
Een scLimmelige, weggeteerde plant;
Eens was zijn aanscLijn als de Lemel Leider
N u is Let leed tot aan de Loogste rand Nog wacLt Let zucLtende op een vergelder.
Die Let doet flitsen door een zomerland.
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HELPOORT
Groot en Jonker staat de doortocht open
Naar t grijze, binnenste Maastricht
En men voelt zicLzelve langzaam lopen.
Dragend op zijn schouders dit gewiclit.
En men gaat als op zijn knie gekropen,
Steunend en nog moeizaam opgericnt
Maar vervuld reeds van een zingend kopen
D a t deze eeuwigheid al weldra zwicht.
En daarachter liggen kleine straten
Met wat gevels soms alleen gelaten.
Met een poortje, dat al verder leidt
Naar het stilste van voorbije tijd,
W a a r nog enkel oude stenen praten
Met het water, dal voorhij hen glijdt.
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ÏÏENRIC VAN VKLDEKENPLEIN
Een groene plek nevens ae grijze stenen
V a n de Iwee kerken is zijn aards verblijf;
Nog jubelt bij soms in bun klanken benen:
Ontstegen woorden uit zijn stenen lijf.
D e torens rijzen langs zijn koele benen
Als zijn gestolde adem sterk en stijf.
En zingende is uit zijn ziel verdwenen
D e moeiteloze bloem der torenscbijf.
Recbt uit zijn bart stijgt wiekende naar boven
D e stad van torens in bet zonnebcbt;
En wat bet leven aan zijn lip kon roven.
W e r d in de stad een stenen, boog gedicbt:
H e t vuur der dicbters kan geen eeuw^ ooit doven.
Maar scbroeit van de engelen bet aangezicbt.
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HKRTKNKAMr
O p hun porceleineii poten in Let liclit
Staan ae nerten naakt en onverscnolen
In hun eigen dromen rond te dolen.
Hoog de koninklijke kronen opgericht.
W e z e n s , uit een ander rijk nevolen
Hier te leven in een aardse plicht.
Nutteloos als een gedroomd gedicht
In hun eigen duisternis verscholen.
Droomhevlogen uggen nog hun ogen
Door de verste glanzen overtogen,
Avondlijk en mild en niet van hier;
Soms verheft zich een zo stout en fier
Of een god zich in hem heeft hewogen.
Zeldzaam kuis en niet meer langer dier.
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JP.KKR
Soms is hij als een ritseling te Koren,
Heel z^vaK en ver achter een oude mnur
D a n >veaer schiet hij lachende naar voren.
Een gelukzahg hlinkend creatuur.
Hij dwaalt haast tastend in de stad verloren.
Bezint zich lang en kent geen plaats of uur;
Maar plotsehng w^eerspiegelt hij een toren
En is tot in zijn diepste gronden puur.
Hij streelt de muren met zijn zachtste handen
En Iaat de kruiden heven aan zijn borst:
Hij zit zo vaak gevangen in de handen
V a n huizen of hij nimmer verder dorst;
Maar verderop reikt hij tot aan zijn randen
En schrijdt voorhij en is een kleine vorst.
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LAN(. (;RA( i m i :
Hier is J e tijd, zoals Kij was geLIeven
En Leert zicli in J e vrouwen ingelijf J,
Die ouJ en kreupel verJer oleven leven
En zullen leven tot geen steen beklijft.
In nun gelaat staat wat ooit was gescnreven
En wat geen tijJ ooit uit J e werelJ Jrijit:
D e angst om wie J e strijJ in is geJreven
En J e verrukking na liet leeJ, J a t Llijft.
Schietgaten, uitvalspoorten vóór J e ramen.
Heel liet tumult. Kier is liet gans geweest,
Hier Jreef J e J o o J zijn kinJeren tezamen.
Hier was J e vreugJe en net Jronken feest
W a n n e e r J e winnaars van J e poorten kwamen Hier was J e werelJ eens net allermeest.
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MARKT
Kleine stilte, waar ik ingetreden
Over stenen w^anael van de eeuwigneia.
IK vertraag mijn nutteloze scnreaen
N u ik in ga keren tot vergetelheid.
En wat licht is, is mij gans ontgleden
En vol zwaarte oen ik en bereid
O m net zeer geneime in te treden.
Duisternis en duistre eenzaamheid.
Grimmig en met stenen aan de zolen
Schuif ik Linnen in de kleine nacht.
Door een zwaarte eeuwigheid hevolen.
En de ziel met angstig leed bevracht.
En ik dwing mijzelve als in holen,
Neergedw^ongen door een overmacht.
i5

NIEUWENHOF
Bijna gevangen tussen nauwe straten
Hoorden wij ergens weer net w^ater gaan.
D e enige stem, die maar door bleef praten
En nimmer die dag ver van ons vandaan.
Maar toen wij het stilste in ons Lezaten
Kwamen v^ij vlak Lij een erfje aan
D a t de tijd zonder gerucnt nad verlaten Kijkend aan t muurtje Lieven wij staan.
Alle ramen stonden wakend open.
Bloemen spilden er nun overvloed;
t Liefste waren wij weggeslopen.
Maar de stilte w^as zo droef en goed Toen kwam plotseling muziek gedropen,
AcL, zo kuis de scLeemring tegemoet.
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O N D E R DE B O G E N
O n a e r de Bogen, waar ae uren slapen.
Tegen ae stenen stilte van ae grond.
G a ik gelukkig als de jonge knapen.
Helder de ogen en met warme mond.
Veilig de voeten, brandende de slapen.
Klein en tevreden in de middagstond.
En als de stenen, in de Loog gesenapen.
Voel ik mij bukkend en bedwelmend rond.
En van Linnen word ik als de Logen,
Sierlijk neergeschreven in de grijze steen.
En ik Len niet langer meer Levlogen
V a n de verte, maar verliefd sereen;
En ik klim met alIeLei mijn ogen
Langs de rondte, en ik kan niet Leen...
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RIDDERS IRAAI
Zij telt de jaren aan J e gevelstenen
Die zij vertederJ in de muren vindt;
Zij loopt voorbij de Kuizen op Laar tenen
En is van ouderdom haast doof en blind.
D e vroegre jaren zijn naar niet verdwenen.
Zij >veet nen allen als naar eigen kind.
Zij kent nun lacnen en zij kent nun wenen
En allen zijn naar even welgezind.
Zij w^eet de mensen in de nuizen leven
Zoals net vroeger, zo net eeuwen was;
Dezelfde droom Iioudt Leiden saamgeweven,
Zacnt overgroeit de dood nen met zijn gras
D a t tussen stenen zien neeft ingedreven
En zelve bard is als versteend gewas.
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DE D I C H T E R LEO H E R B E R G H S
werd op 21 Jnli 1924 in Heerlen geboren. In 1946 verscheen
bij Winants te Heerlen zijn eerste dichtbundel «Refuginm»,
Zijn «Monologos sab Astra» werd in de reeks «De Zilveren
Scherf» in 1950 door O. J. C. van Loo in Kerkrade nitgegeven.
Hij was een van de «Zes Minnaars», de in 1951 bij dezelfde
uitgever verschenen bundel. Verzen van Leo Herberghs vindt
men verder in Roeping, De Gids, Dietse W a r a n d e en Belfort,
en De Bronk. In het voorjaar van 1955 zal bij de Uitgeversmaatschappij Holland te Amsterdam van hem een verzamelbundel
verschijnen. Sonnetten op Maastricht werden geplaatst in de
Vrijthof rubriek van het Limburgs Dagblad. Hij schreef ons:
«Ik vond het steeds een groot geluk, dat steden als Maastricht
bestaan en dat ze in onze onmiddellijke omgeving bestaan en
dat dit geen droom is, maar een nog immer voortlevende werkelijkheid . . . O p sommige plaatsen was het zó stil, dat wij, al
ons vroegere drijven vergetend, meenden en vermoedden, dat
wij aangeland waren in een verblijf, waarover in de boeken
van onze jeugd gesproken werd, maar dat wij sindsdien gestaag
hadden ontlopen: en nu hadden wij deze plek hervonden en
een grote verbazing bleef bij ons achter, dat dit kon bestaan
in deze luidruchtige wereld, die wij nog diezelfde dag hadden
verlaten...»
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H A N IFJJNGER
is de zoon van een Maastrichtse vader en een Hollandse moeder.
Geboren op 4 September 1895 te Maastricht, ging hij, anderhalf
jaar oud, naar Holland, waar hij opgroeide hij zijn grootmoeder
in Overveen-BIoemendaal. In Amsterdam studeerde hij aan de
Hendrik de Keyzerschool en aan de Knnstacademie, waar zijn
tijdgenoten w^aren Henri Jonas, Charles Eyck, Jos. Postmes,
Charles Vos, Narinx, Troqaet en Jan Grégoirc. Hij schilderde
later veel in de Vlaamse steden en Jehnger is eigenlijk de man
geweest die met zijn talrijke schilderijen en etsen de schoonheid van ond Maastricht aan zijn stadgenoten heeft geopenbaard. De Maastrichtenaar liep duizend keer langs het Grègsje
of de molen van Clemens, totdat hij dit plotseling geschilderd
zag door Han Jelinger en van toen af was het hem een dagelijkse vrengde langs deze pittoreske stadshoeken te komen.
D E MEESTERDRUKKER J. \ V . VEI T M A N
is op 3 Juli 1898 in Maastricht geboren. Hij leerde het vak bij
Leiter Nypels, waar zijn vader chef van de zetterij was en waar
hij van 1916 tot 1931 werkzaam bleef. Veltman verwierf de Nijverheidsacte typografie en was van 1927-1948 leraar in dit vak
aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool. O p eigen drukkerij
schiep hij meerdere fraaie boek- en andere uitgaven.
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MAASTRÏCHÏSK SONNFXIKN
DOOR
LEO HERBERGHS
wera verlucnt met pentekeningen van H a n
Jelinger en gedrukt Joor J. W Veltman met
de Vette Egmontletter van S. H . de Roos in
een oplage van 500 exemplaren, waarvan
250 op getint geschept V a n Gelder-papier,
op de pers genummerd van 1-250.
Dit exemplaar is nummer
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