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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Gedeelte van de aanhef van het handschrift van Martinus Joannes van Heylerhoff ‘Varia, digna’.
Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht, handschrift nr. 200.
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...de Trajecto ad Mosam nobis agendum est.
(Godefridus Henschenius. Acta Sanctorum Maii,
t. III, Antverpiae 1688, p. 210).
Opgedragen aan Mr. A.M.I.H. Baeten Burgemeester van Maastricht
1967-1985.
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Inleiding
In zijn magistrale studie ‘The coming of Humanism to the Low Countries’1 schetst
de Leuvense hoogleraar Prof. Dr. Jozef IJsewijn Matthaeus Herbenus (1451-1538)
als ‘The first Netherlander to have written history in the humanist manner’ en: ‘he
certainly merits the title of first humanist historian in the Netherlands.’ Voorwaar
geen geringe loftuiting!
Herbens belangrijkste geschiedkundige werk was zonder twijfel ‘De Trajecto
instaurato’, geschreven in het jaar 1485, nu precies 500 jaar geleden, naar het illustere
voorbeeld van Flavio Biondo's ‘Roma instaurata’.
Ook Dr. Mr. H.H.E. Wouters wijst in zijn baanbrekend artikel ‘Mattheus Herbenus
Traiectensis, een humanist van het eerste uur’2, op het uitzonderlijk belang van
Herbenus als geschiedschrijver en concludeert, meer in het bijzonder met betrekking
tot zijn ‘De Trajecto instaurato’: ‘Ofschoon “Herbouwd Maastricht” in vergelijking
tot “Herbouwd Rome” en b.v. de bekende stadsgeschiedenis door Celtis een vergeten
muurbloempje bleef, vormt het voor het Maasdal en waarschijnlijk voor ons gehele
land een echte primeur. Stadskronieken van voor de 16e eeuw zijn in ons land vrij
zeldzaam en tot dusverre is mij geen werk in de trant van “De Trajecto instaurato”
bekend.’
Van dit voor de stad Maastricht zo ongemeen belangrijk werk van Herbenus
verscheen -mirabile dictu- nog geen vertaling, waardoor het ontoegankelijk bleef
voor een groter publiek. Een niet-classicus heeft geprobeerd dit hiaat op te heffen,
het resultaat ligt thans voor U.
Mevrouw M. Carasso-Kok noemt in haar ‘Repertorium van verhalende historische
bronnen uit de Middeleeuwen’3 niet minder dan zes handschriften en één in druk
verschenen editie van het ‘Libellus de Trajecto instaurato’. Het wordt dan ook de
hoogste tijd van deze oudste Nederlandse stadsbeschrijving een kritische uitgave te
verzorgen, waarbij ik de toekomstige bewerkers zou willen wijzen op het feit, dat
de geleerde kerkelijke schrijver Henricus de Vroom O.F.M. (Sedulius) in zijn ‘Diva
Virgo Mosae-Traiectensis’4 op blz. 6-8 uitvoerig ‘De Trajecto instaurato’ citeert.
Over de Maasbrug schrijvend vermeldt Sedulius dat Herbenus zegt dat deze brug
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Itinerarium Italicum; the profile of the Italian Renaissance in the mirror of its European
transformations. Leiden, 1975, p. 193-301, meer in het bijzonder p. 254-258.
Miscellanea Trajectensia; bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht. Maastricht, 1962,
p. 263-329.
Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen; heiligenlevens,
annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. 's-Gravenhage,
1981, p. 356-358.
Henrici Seduli ex Ordine Minorum, Diva Virgo Mosae-Traiectensis. Antverpiae, 1609, p.
6-8.
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De beginregels van Flavius Blondus, Roma instaurata. Uit zijn ‘Opera’, gedrukt te Basel door
Johannes Froben in 1559. K.B. Den Haag, nr. 2149 E8.
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‘Strabonis aetate ab Augusto vel Tiberio sublicius aedificatus fuit.’1 Ook de
vice-hoogschout van Luikse zijde te Maastricht en belangrijk geschiedschrijver
Godefridus Augustinus Collette (1672-1755)2 ontleende zijn gegevens over de
Romeinse tijd aan Herbenus en citeert hem, schrijvende over de Maasbrug: ‘...alwaer
eene houte brugge over de Maese geleght was, en genaemt wiert, de brugge des
gemeynen dijcx, welcke door de Romeijnen Augustus, oft Tiberius soude aengeleght
zijn, Herben, de Traiecto instaurato...’ Het heeft er op zijn minst de schijn van dat
zowel Sedulius als Collette een handschrift van Herbenus hebben gekend dat nu
verloren lijkt, want deze passus over de Maasbrug komt in de ons bekende
handschriften van Herbens ‘De Trajecto instaurato’ niet voor.
Zelf maakte ik gebruik van handschrift no. 200 van de Gemeentelijke Archiefdienst
Maastricht, getiteld ‘Varia notatu digna’ van de hand van Martinus Joannes van
Heylerhoff, waarbij ik, uiteraard bij duistere en verminkte passages, ook andere
handschriften raadpleegde. Mijn vertaling, die ik met opzet zo letterlijk mogelijk
hield, werd voor wat hoofdstuk 1 en 2 betreft nagezien door Prof. Dr. Jozef IJsewijn,
voor wat betreft de proloog en hoofdstuk 3 door Dr. A.C.G.M. Eyffinger. Ik moge
hier dan ook aan hen mijn bijzondere dank uitspreken voor hun waardevolle en
nuttige wenken. Eerst toen mij gebleken was dat ik geen aperte fouten gemaakt had
-over woordkeuze kan men natuurlijk eindeloos twisten- nam ik het besluit mijn
vertaling te publiceren. Voor hun vriendelijke en hoog gewaardeerde hulp bij het
oplossen van bepaalde problemen ben ik ook veel dank verschuldigd aan mijn vriend
Louis Morreau en meerdere anderen. Naar mijn overtuiging schreef Herbenus de
eerste echte Nederlandse stadsbeschrijving. Gaarne hadden wij gezien dat hij bij zijn
rondwandeling wat uitvoeriger was geweest, met name waar het de muren, poorten
en torens van de eerste middeleeuwse ommuring betreft. Waarschijnlijk beantwoordt
ook onze Herbenus aan de typering die Eduard Fueter3 gaf van Herbens grote
voorbeeld Flavius Blondus: ‘...ein fleissiger, gewissenhafter Gelehrter.’
De stad Maastricht mag trots zijn op haar zoon die als eerste de humanistische
geschiedschrijving in de Nederlanden introduceerde.
Maastricht, 13 mei 1984.
M.G.M.A. vanHeyst
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...ten tijde van Strabo [66 v.C. - 24 n.C.] door Augustus [31 v.C. - 14 n.C.] of Tiberius [14-37
n.C.] op houten palen gebouwd werd.
Beschrijving van Maastricht, Sint-Pieter, Vroenhoven enz. Handschrift no. 12, Rijksarchief
Limburg Maastricht, p. 5.
Geschichte der neueren Historiographie. 3. Aufl., München enz., 1936, p. 107.
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Prologus in libellum De Trajecto Instaurato Per Matheum Herben.
Feliciter incipit.
Consueverunt prisci quidem illi atque studiosi litterarum viri, cum praeclarum
quidquam, memorabile ac magnificum in eorum republicâ contigisset, ad authorum
ejusmodi patriaeque laudem, ea scriptis posteris suis exhibere. Inde erupit ingens
historiographorum numerus qui, ut illi factis patriam suam gloriosam reddiderunt,
hi scriptis ac commendatione laudanda illa facinora posteris tradidere, ex quo (haud
dispar gloria, ut Salustius testatur) et actores et scriptores respublica consecuta est.
Quid enim Roma ante duo annorum millia fuerit, aut quibus authoribus vigor
imperii urbisque creverit, Livius, certissimus atque eloquentissimus historiographus
plané describit. Per quos destructa sit, scire cupias? Leonardus Aretinus nostris
diebus ex multis antiquis, Graecorum et Latinorum historiis, laboriosissimé collegit.
Quomodo deinde restaurata sit, Blondus canonicus Lateranensis, cujus sepulchrum
Romae vidimus, persequitur. Hierosolima, quomodo reformata fuerit, post
devastationem Chaldaicam Neemias sanctus historicus passim narrat. Horum ego
exemplis adductus, inter molestas meas occupationes, factu dignum existimavi, non
omnia antiquissima civitatis nostrae opera (quia difficillimum foret) perscribere,
sed ea saltem, quae in memoria adhuc viventium condita sunt vel inchoata vel perfecta
et ad rem publicam pertinent.
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Hier begint, op hoop van zegen, het voorwoord van het boekje ‘Over
hersteld Maastricht’ door Matheus Herben.
Wanneer in hun land een beroemde, vermeldenswaardige of uitzonderlijke gebeurtenis
had plaatsgevonden die tot roem van de initiatiefnemers en hun vaderland strekte,
hadden de oude en geleerde schrijvers de gewoonte dat in geschrifte vast te leggen
voor het nageslacht. Daaruit is een groot aantal geschiedschrijvers voortgekomen
die, zoals de enen hun land roem hebben bezorgd door hun daden, de anderen dit
hebben gedaan door in hun geschriften die prijzenswaardige daden aan het nageslacht
aan te bevelen; als gevolg waarvan de staat -zoals Sallustius getuigt1- even roemrijke
mannen van de daad als mannen van het woord verkreeg. Want de zeer betrouwbare
en welsprekende geschiedschrijver Livius beschrijft duidelijk wat er twee duizend
jaren geleden in Rome gebeurd is en uit welke stichters de kracht van het rijk en de
stad is voortgekomen. Wilt gij weten door wie het werd verwoest? Leonardus
Aretinus2 heeft dat in onze dagen met noeste vlijt vergaard uit vele oude Griekse en
Latijnse verhalen.
En hoe het vervolgens weer hersteld werd, wordt ons nauwkeurig verhaald door
Blondus3, kanunnik van Lateranen, wiens graf wij te Rome bezocht hebben. Hoe
Jeruzalem werd hersteld na de verwoesting door de Chaldeeën vertelt ons de heilige
geschiedschrijver Neemias4 op talrijke plaatsen.
Door hun voorbeelden ertoe gebracht meende ik dat het een waardige taak voor
mij was, naast mijn andere drukke taken, niet om alle oudste bouwwerken van onze
stad volledig te beschrijven -want dat zou zeer moeilijk zijn- maar althans toch die
welke in de herinnering van thans nog levenden zijn opgezet, begonnen of uitgevoerd
en aan de gemeenschap behoren.

1
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Gaius Sallustius Crispus (86-35 v.C.) in zijn ‘Bellum Catilinae’, III, schreef: ‘Pulchrum est
bene facere rei publicae, etiam bene dicere haud absurdum est; vel pace vel bello clarum
fieri licet. Et qui fecere et qui facta aliorum scripsere, multi laudantur.’ (The Loeb Classical
Library, no. 116, p. 6).
Leonardo Bruni van Arezzo (1370-1444), humanistisch schrijver, historicus, politicus,
secretaris van vier pausen.
Flavio Biondo (1392-1463), geschiedschrijver, streefde naar nauwgezette zakelijkheid.
Nehemia (ca. 440 v.C.), door de Perzische koning tot landvoogd van Judea benoemd, herstelde
de muren van Jeruzalem.
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Nam quamquam sint innumerabilia privatorum civium nova aedificia, non ita pridem
in civitate nostra constructa, haec tamen omnia, quo historia nostra legentibus sit
gratior, consulto pretereo.
Privatorum si quidem hominum laudes aequalibus invidiam pareant, quam ob
causam et nomina taceo eorum, qui in publicis aedificiis exstruendis1 authores fuere.
Est autem quoddam hominum genus (ut ait Terentius) qui, quod ipsi non faciunt,
nihil rectum putant. Ita audio aliquoties nonnullos aliorum opera vituperare, aut
viventium reprehendere, si ipsi fecissent, aut eorum authores mortui essent, laudarent.
Statui itaque ego benevolentiam augere et charitatem, non excitare invidiam aut in
alterutrum aut in me, quod tunc optimé fiet, cum facta, non authores, scribendo
laudaverim.
Finit prologus.

1

Van Heylerhoff geeft hier: ‘extruendis’.
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Want hoewel nog niet zo lang geleden talloze nieuwe particuliere woningen van
burgers in onze stad gebouwd zijn, ga ik daaraan met opzet voorbij, en wel om mijn
verhaal voor mijn lezers aantrekkelijker te houden. Omdat nu eenmaal loftuitingen
aan het adres van particulieren afgunst opwekken bij medeburgers, is dat voor mij
de reden dat ik zwijg over de naam van diegenen die de initiatiefnemers waren tot
het oprichten van openbare gebouwen. Er is immers een bepaald slag mensen -zoals
Terentius zegt1- die niets goedkeuren wat zij zelf niet maken. En inderdaad hoor ook
ik meer dan eens sommigen het werk van anderen afkeuren of dat van mensen die
nog leven afwijzen, terwijl ze wanneer zij dat zelf gemaakt zouden hebben of als de
makers ervan gestorven zouden zijn, datzelfde werk zouden rijzen. Welnu, ik heb
mij voorgenomen uw welwillendheid [jegens mijn werk] en uw waardering te
bevorderen en niet uw afgunst te wekken, zij het nu onderling dan wel ten opzichte
van mijzelf; en dat zal het beste lukken wanneer ik in mijn werk de bouwwerken en
niet de makers prijs.
Hier eindigt het voorwoord.

1

Publius Terentius Afer (195-159 v.C.), Romeins blijspeldichter. In zijn ‘Eunuchus’ vinden
wij in Actus II, ii: ‘est genus hominum qui esse primos se omnium rerum volunt / nec sunt:
hos consector; hisce ego non paro me ut rideant, / sed eis ultro adrideo et eorum ingenia
admiror simul.’ (The Loeb Classical Library, no. 22, p. 256). Wellicht een duidelijker
verwijzing in zijn ‘Adelphoe’ Actus I, ii: ‘homine imperito numquam quicquam iniustiust,
/ qui nisi quod ipse fecit nil rectum putat.’ (The Loeb Classical Library, no. 23, p. 224).
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[Caput lmum]
De Trajecto Instaurato. Et primum quidem de portis, muris, ac turribus,
deinde de aliis publicis aedificiis.
Portae Trajectensis civitatis, quae militares vias efficiunt, atque per quas armatus
exercitus ingredi et egredi potest, sunt quinque cis flumen Mosae: Sancti Petri,
Leynculen, quae et Latiné Fodinae Glebaceae dici posset, Tweenbergen, quae et
Geminorum Montium, Lindercruijs, Hocht. Trans flumen vero duae sunt portae:
Sancti Martini et Hoog Bruggen.
Verum erant olim plures, nam Porta Hoogbruggen, quae est inter Portam Sancti
Petri et Mosam, per quam carrucae olim et plaustra exire solebant, ita diebus nostris
est arctata, ut vix eques per eam transire possit et jam penitus, propter periculosa
tempora vicinosque inquietos clausa est.
Erat quoque alia militaris viae porta haud procul ab hac, versus Portam Sancti
Petri, quae nunc lapidibus obstructa cernitur. Itemque alia trans flumen Mosae, ad
jactum lapidis a Porta Sancti Martini, quae nunc etiam murata est. Verum cum haec
pervia erat, Porta Sancti Martini nondum aedificata fuerat, computatur enim Porta
Sancti Martini inter nova civitatis nostrae opera.
Praetereo minores portas, quarum multae his annis paucis obstructae sunt.
Redditur enim eó civitas fortior, quo fuerit obstructior. Quaedam tamen adhuc apertae
sunt, praesertim quae ad Mosam ducunt, propter ingens commodum quod civibus
inde provenit. Libuit autem nominatim recensere famosiores portas oppidi, quo
descriptio novorum operum posteris nostris legentibus clarior fiat.
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[Hoofdstuk I.]
Over hersteld Maastricht en wel in de eerste plaats over de poorten, muren
en torens, vervolgens over andere openbare bouwwerken.
De poorten der stad Maastricht, die de militaire toegangswegen vormen waardoor
een leger met zijn uitrusting kan binnentrekken en uitrukken, zijn vijf in getal aan
dèze zijde van de rivier de Maas: de Sint-Pieterspoort, de Lenculenpoort -hetgeen
men in het Latijn met ‘fodinae glebaceae’1 zou kunnen vertalen- de Tweebergenpoort
-in het Latijn ‘geminorum montium’-, de Lindercruispoort en de Hochterpoort. Aan
de overzijde van de rivier staan evenwel twee poorten, de Sint-Maartenspoort en de
Hoogbruggepoort.
Oudtijds waren er nochtans meer, want de Hoogbruggepoort2, die gelegen is tussen
de Sint-Pieterspoort en de Maas, waardoor vroeger de karren en wagens plachten uit
te rijden, is in onze dagen zo nauw, dat een ruiter er nauwelijks kan passeren, en nu
is ze geheel en al afgesloten vanwege de gevaarlijke tijden en de onrustige buren.
Er bestond ook nog een andere heirweg-poort, niet ver van de zojuist genoemde,
naar de kant van de Sint-Pieterspoort, die men nu versperd met stenen kan zien. Er
lag voorts nog een derde [poort]3 -aan de overzijde van de Maas op een steenworp
afstand van de Sint-Maartenspoort- die nu eveneens dichtgemetseld is. Maar toen
deze voor het verkeer openstond, was de Sint-Maartenspoort4 nog niet gebouwd. De
Sint-Maartenspoort wordt namelijk tot de nieuwe vestingwerken van onze stad
gerekend. Ik maak geen melding van de kleinere poorten, waarvan er in de laatste
jaren vele dichtgemetseld zijn. De stad wordt immers des te sterker gemaakt naarmate
men haar meer verspert. Enkele [poortjes] zijn echter ook nu nog open, in het
bijzonder die welke naar de Maas leiden, wegens het zeer grote gemak dat de burgers
daarvan hebben. Ik wilde echter met name de meer bekende stadspoorten opsommen,
waardoor de beschrijving van de nieuwe vestingwerken duidelijker wordt voor ons
nageslacht, wanneer het daarover leest.

1
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3
4

Leemkuilen of leemgroeven.
Thans Helpoort geheten.
Aan het noordeinde van de Wycker Grachtstraat.
Aan het noordeinde van de Rechtstraat, nabij de Sint-Maartenskerk.
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Porta itaque Sancti Petri, cum geminis turribus lateralibus fortissimis, in memoria
senum nostrorum adhuc viventium aedificata est, cui annis paucis elapsis additae
sunt et vectes et serae validissimae.
Inter Portam Sancti Petri et Portam Leijnculen, turres sunt novem, octo quidem
perfectae, et nona1 quae Portae Leynculen est proximior, cum parte muri, fundamenta
solum vetusti operis ostendit.
Murus cum quinque turribus, post tertiam turrim a Porta Sancti Petri, nostra
fermê aetate aedificatus est, nam turris illa altissima ac pulcherrima, quae in angulari
parte civitatis, inter Leynculen et Sanctum Petrum, est aedificata anno Domini 1464.
Ligneus quoque pons, qui inter hanc turrim et Portam Sancti Petri erat, ducebat
enim per fossata ad locum congregationis feminarum, quae vulgo dicuntur Beghutae,
sublatus est, et porta, qua per fossas civitatis exitus patebat obstructa.
Porta Leijnculen, cum geminis turribus firmissimis aedificari coepta est anno
Domini 1459, et ei additae serae atque repagula, verum turres nondum consummatae,
ad notabilem tamen altitudinem provectae, ita ut potuerint omnem hostilem impetum
facile sustinere. Ante hanc portam vallum est, et per illud pons ligneus, qui paucis
abhinc annis factus est. Inter hanc portam et Portam Tweenbergen nihil novi operis
conspicitur, nisi pars muri a terra elevatiori ex lapide molliori Lichtenbergensi, et
una turris ex veteri fundamento erecta non admodum alta, apertum habens aspectum
ad occidentem.

1

Van Heylerhoff geeft hier: ‘nova’.
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De Sint-Pieterspoort dan, met haar twee zeer sterke flanktorens, is gebouwd in een
tijd die oude thans nog levende personen zich kunnen herinneren1, terwijl enige jaren
geleden hieraan zowel zeer sterke grendel- als sluitbomen zijn toegevoegd2.
Tussen de Sint-Pieterspoort en de Lenculenpoort staan negen torens, waarvan
tenminste acht voltooid zijn, maar alleen de negende, die het dichtst bij de
Lenculenpoort staat, vertoont, samen met een gedeelte van de muur, fundamenten
van oude makelij.
De muur met de vijf torens, voorbij de derde toren van de Sint-Pieterspoort, zijn
ongeveer in onze tijd gebouwd, want de opvallend hoge en mooie toren die op de
hoek van de stad tussen Lenculen en Sint-Pieter staat, is gebouwd in het jaar onzes
Heren 1464. Ook de houten brug, die tussen die toren en de Sint-Pieterspoort lag en
over de grachten voerde naar de gemeenschap der vrouwen die gewoonlijk Beghuten
genoemd worden, is afgebroken en de poort, die ter beschikking stond als uitgang
over de stadsgrachten, is dichtgemetseld3.
In het jaar onzes Heren 1459 is men de Lenculenpoort met haar twee zeer sterke
torens beginnen te bouwen4 en ook hieraan zijn sluit- en grendelbomen aangebracht.
Alhoewel de torens nog niet geheel voltooid zijn, zijn ze toch al opgetrokken tot een
opmerkelijke hoogte, zodat zij elke vijandelijke aanval gemakkelijk hebben kunnen
doorstaan. Voor deze poort is een gracht en daar overheen een houten brug die weinige
jaren geleden gemaakt is. Tussen deze poort en de Tweebergenpoort ziet men geen
enkel nieuw werk, behalve een muurgedeelte op een terreinverhevenheid, opgetrokken
uit vrij zachte Lichtenbergse steen, en een niet zeer hoge toren die een vrij uitzicht
heeft op het Westen, gebouwd op een oud fundament.

1
2
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4

Toch wordt de Sint-Pieterspoort al genoemd in 1377 en 1387. Vgl. L.J. Morreau, Bolwerk
der Nederlanden, 1979, p. 88.
Bij W. Bax, Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, dl. 2: 1557-1612,
's-Gravenhage 1941, vinden wij op p. 176 een interessant verhoor tot vervolging der
Calvinisten uit 1567, waaruit blijkt hoe de grendel- en sluitbomen gebruikt werden. Uit een
verklaring van de getuige Vaes Carlys (Kaerles) ‘schoteldrayere ende borchschet’ wonende
op de Lenculenpoort blijkt, dat volgens een raadsbesluit deze poort door drie ‘Geuzen’ en
zes burgers moest worden bewaakt. Maar de Calvinisten kwamen herhaaldelijk met 10 tot
12 man naar de poort ‘soo dat die plaetse boeven die poerte te cleyne was om by den viere
te commen’. Deze Calvinisten wilden dat de twintig sluitbomen voor de poort alle neergelaten
zouden worden. Soms ‘lieten sy een deel van de schietboomen selver neder, tegen den danck
(= wil) van hem deponent’. Doorgaans weigerden zij ook om deze bomen op te winden, wier
gewicht (door het ijzeren beslag) zó groot was, dat ‘twee oft drye mans binnen eender uren
nauwelycx vier boomen en cunnen opghewinnen’.
Nieuwenhofpoortje met houten brug werden rond 1943 in hun oude luister hersteld.
Van de 17e eeuw af spreekt men van Tongersepoort. In 1459 begon men met de aanleg van
twee voor de oorspronkelijke poort geplaatste torens. Herbenus is te goeder trouw afgegaan
op een in de noordelijke verbindingsmuur ingemetselde steen met opschrift en het jaartal
1459. Vgl. Bolwerk o.c., p. 90.
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Ceterum trium turrium jundamenta antiquae ruditatis [sunt]. Cum tamen tanta
intercapedo1 inter has duas portas sit, ut octo turres capere facile possit, credo
idcirco majoribus nostris hunc locum parum fuisse curae fortius aedificandi, quod
naturali situ aggerumque fortitudine se facile tueatur.
Porta Tweebergen duas turres novi operis altrinsecus habet, quarum una mirae
crassitudinis in propugnaculi similitudinem ante antiquam portam ejusque turres
sita, eam tutiorem ac munitiorem reddit. Ante2 hanc portam turresque ante eam
positas, vallum est muratis parietibus fultum et per ipsum lapideus pons profundus
totum opus muniens. Exstructa3 est haec porta cum turribus ac pertinentiis intra hos
annos decem.
A Porta Tweebergensi usque Lindercruijs sunt turres sex, quarum duae, quarta
scilicet et quinta, cum magna muri parte inter nova opera computantur, sunt enim
ex densissimo lapide Namurcensi provectae anno Domini 1427. In reliquis vero
quattuor4 turribus ac partibus murorum vestigia antiquitatis apparent.
In Porta Lindercruijs, nihil novi operis video, nisi seras quasdam et vectes
innovatas et additas, cum geminis faucibus lateralibus ex molliori lapide usque ad
ligneam portam propugnaculam, ante quam est lata fossa, vel ut eo porta sit munitior,
vel ut eo fundetur postea turris propugnacula.
Inter Portam Lindercruijs et Hocht, sunt turres sex, verum tres propinquiores sunt
Portae Lindercruijs5 intra hos annos 15 a fundamentis ex firmissimis lapidibus
Namurcensibus ad summum evectae, cum majori parte murorum, ubi muri primum
testudine cepti sunt operiri, quod ante haec tempora invisum in civitate nostra fuit.
Reliquae vero tres turres quae propinquiores sunt Portae Hocht cum parte murorum
intermedia antiquitatem pre seferunt.
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Van Heylerhoff geeft hier: ‘incarpedo’.
idem: ‘Inter’.
idem: ‘Extructa’.
idem: ‘quatuor’.
idem: ‘Portae Hocht’ doch uit het vervolg blijkt dat dit een verschrijving is voor ‘Portae
Lindercruijs’.
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Voor het overige zijn de grondvesten van drie torens opgetrokken uit oud ruw
metselwerk. Maar aangezien de ruimte tussen genoemde twee poorten zo groot is,
dat zij gemakkelijk acht torens kan bevatten, geloof ik, dat onze voorouders er zich
niet al te zeer om bekommerd hebben deze plek beter te versterken, omdat zij zich
door haar natuurlijke ligging en de sterkte van de wallen gemakkelijk zelf beschermt1.
De Tweebergenpoort2 heeft aan de andere kant3 twee torens van nieuwe constructie,
waarvan er een van een wonderlijke dikte en op een bolwerk gelijkend, gelegen is
voor de oude poort met haar torens en deze veiliger en sterker maakt. Voor deze
poort en de ervoor geplaatste torens ligt een gracht, versterkt door gemetselde
zijkanten, en daar overheen een hoge stenen brug die het gehele werk beveiligt. Deze
poort met haar torens en alles wat erbij behoort, is binnen de laatste tien jaren
gebouwd.
Van de Tweebergenpoort af tot aan Lindercruis staan zes torens, waarvan er twee,
namelijk de vierde en vijfde, met een groot deel van de muur onder de nieuwe werken
worden gerekend, zij zijn immers uit zeer harde Naamse steen opgericht in het jaar
onzes Heren 1427. In de overige vier torens en delen van de muren zijn echter ook
sporen uit de oude tijd zichtbaar.
Aan de Lindercruispoort zie ik in het geheel geen nieuw werk, behalve dat er
enkele sluit- en grendelbomen zijn vernieuwd en toegevoegd en verder nog twee
evenwijdig lopende borstweermuren4 uit zachtere steen tot aan de houten bolwerkpoort
waarvoor een brede gracht ligt, hetzij omdat die poort daardoor beter versterkt wordt,
hetzij omdat men daar later een torenbolwerk wil bouwen.
Tussen de Lindercruispoort en de Hochterpoort5 staan zes torens waarvan de drie
aan de kant van de Lindercruispoort binnen de laatste vijftien jaren vanaf de
fundamenten tot bovenaan toe uit de sterkste Naamse steen zijn opgebouwd, tezamen
met dat grotere deel van de muren waar men voor het eerst begonnen is de muren
met een schutdak te overdekken6, hetgeen men voordien in onze stad nog nooit gezien
had. De overige drie torens daarentegen, die meer naar de kant van de Hochterpoort
staan, met de ertussenliggende muurgedeelten, tonen duidelijk hun ouderdom.
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De ommuring lag hier nl. op een opmerkelijk hoge aarden wal.
Later Brusselsepoort genoemd.
Bedoeld wordt de veldzijde.
Borstweermuren of langsmuren, haaks op de stadsmuur, de verbinding vormend tussen de
poort en het voorgelegen poortbolwerk.
Later Boschpoort genoemd.
Bedoeld wordt een overdekte weergang.
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Porta Hocht ante haec tempora infirmissima fuerat, utpote quae propter crebras
fissuras ruinam minitabatur, sed, intra hos annos 15 ita est fortificata ex validissimis
lapidibus Namurcensibus ut non minus fortis sit quam aliqua aliarum. Protenduntur
ab hac porta duae fauces ex lapide Namurcensi ad notabilem longitudinem usque
ad portam ligneam propugnaculam, ante quam est fossa lata, profunda, nec aqua
carens, murataper quampons ligneus.
A Porta Hocht usque ad Mosam sunt turres quattuor1 perfectae, verum tres
propinquiores portae Hocht antiquiores operis sunt. Illa vero, quae in angulo civitatis
est, quam Mosa alluit, intra viventium memoriam aedificari coepta est, sed ad
similitudinem trunci multis annis imperfecta stetit. Verum intra hos annos 15 diligentia
magistrorum fabricae communitatis, ad summum perducta et pulchra testudine
cooperta est. Haec turris vocata erat Beatae Virginis Mariae eo quod fundamenta
ejus facta essent in profesto ejusdem, postea vero Turris Nova dici cepit, quo nomine
etiam vulgo adhuc nuncupatur.
Ab hac turri2 murus civitatis longé porrigitur contra decursum Mosae, in austrum
versus, qui cum vetustate fragilis ruinam minitaretur, brevi reparatus est. Itemque
et propugnaculum factum, juxta eumdem murum, inter pontem et Portam Regiam.
In ea muri parte multis civibus, qui domos suas contiguas muro habebant, patebat
exitus. Nunc omnes prohibiti ac muris obstructi. Minime enim ad publicam quietem
conducere credebatur tanta privata indulgentia.
Ab angulari parte ubi Jecora in Mosam infunditur usque ad Portam Sancti Petri
non est nisi una turris, et ea quidem veteris fabricae. In ea parte ubi veteres muri
novis contingunt, magna quoque muri pars, quae Mosae est propinquior, aevo nostro
ex firmissimis lapidibus Namurcensibus consummata est, et usque Portam Sancti
Petri excubiarum domibus utilissimé suffulta.
Apparet quoque, ut ante dixi, haud procul a Porta Sancti Petri, olim fuisse militaris
viae portam, quae nunc obstructa cernitur, juxta quam propugnaculum ligneum
intermuros ac Jecoram extra civitatem.
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Van Heylerhoff geeft hier: ‘quatuor’.
idem: ‘turre’.
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De Hochterpoort was vroeger in het geheel niet sterk, aangezien zij als gevolg van
talrijke scheuren met instorting bedreigd werd, maar binnen de laatste vijftien jaren
is zij zodanig verstevigd met de hardste Naamse steen, dat zij niet minder sterk is
dan welke andere ook. Voor die poort strekken zich twee opmerkelijk lange
borstweermuren van Naamse steen uit tot aan de houten bolwerkpoort, waarvoor
zich een brede bemuurde gracht bevindt, diep en vol water, waar overheen een houten
brug [geslagen is].
Van de Hochterpoort af tot aan de Maas staan vier volledig afgebouwde torens,
waarvan echter de drie die meer naar de kant van de Hochterpoort staan, van oudere
makelij zijn. De toren echter die op de hoek van de stad staat en door de Maas
bespoeld wordt, is men beginnen te bouwen in een tijd die thans levende mensen
zich nog herinneren, doch hij bleef vele jaren onvoltooid als een afgeknotte boom
staan. Maar binnen de laatste vijftien jaar is hij door de goede zorgen van de meesters
van de stadshalle geheel afgebouwd en voorzien van een mooi dak. Deze toren werd
lange tijd de toren van de H. Maagd Maria genoemd omdat zijn fundamenten gelegd
waren op de vigilie van haar feestdag; later begon men hem echter de Nieuwe Toren
te noemen, met welke naam hij ook nu nog gewoonlijk aangeduid wordt1.
Vanaf die toren strekt de stadsmuur zich lang uit in zuidelijke richting, tegen de
stroom van de Maas in. Deze muur, vervallen van ouderdom, werd met ondergang
bedreigd doch is onlangs hersteld. Er is ook een bolwerk gemaakt grenzend aan
diezelfde muur, tussen de brug en de Koningspoort2. In dit muurgedeelte hadden vele
burgers, wier huizen dicht langs de muur lagen, een uitgang. Nu is dit verboden en
heeft men alles dichtgemetseld. Men was namelijk van oordeel, dat een zo grote
persoonlijke gunst allerminst de openbare rust bevorderde.
Vanaf de hoek waar de Jeker zich in de Maas stort tot aan de Sint-Pieterspoort,
staat slechts een toren3 en deze is van oude makelij. In het gedeelte waar de oude
muren aansluiten aan de nieuwe is verder een groot deel van de muur dat het dichtst
bij de Maas staat, in onze tijd met de sterkste Naamse steen afgebouwd en wordt tot
aan de Sint-Pieterspoort zeer doelmatig versterkt door wachthuisjes.
Zoals ik al eerder gezegd heb blijkt er vroeger, niet ver van de Sint-Pieterspoort,
een heirwegpoort geweest te zijn, die nu gebarricadeerd is en waar dichtbij een houten
bolwerk lag tussen de muren en de Jeker buiten de stad.
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In de rekeningen van de peymeesters der stad Maastricht over 1399-1400 reeds genoemd als
de toren achter de Biesen c.q. Biesentorne. Vgl. Bolwerk o.c., p. 97.
O.L. Vrouwepoort aan de Graanmarkt, in de 15e eeuw gewoonlijk Kolenpoort genoemd.
Vgl. Bolwerk o.c., p. 27.
Mogelijk wordt hier bedoeld de ‘Jekertoren’ rechts van de Helpoort, òf de toren achter de
Feilzusters, ook bekend als Pater Vinktoren.
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Haec sunt nova opera quae in muris, portis ac turribus cis Mosam conspiciuntur.
Venio igitur ad descriptionem eorum quae trans flumen Mosae sunt, in ea videlicet
parte quae vernaculé Wijk dicitur, quod ex vico Latino nomine tractum et usurpatum
esse videtur. Hanc autem interpretationem inde conjicio, quod ille locus, antequam
civitas nostra ad tantam amplitudinem qua nunc est venisset, forte vicus paganus
erat. Constat enim ex veteribus historiis civitatem hanc, post adventum beati Servatii,
maximé auctam ac ampliatam hominibus, muris ac aedificiis. Itaque tunc vicus
paganus erat nunc vicus urbanus et antiquum tamen nomen retinet, quod ex
appellativo longo usu proprium factum est, ut saepe apud priscos factum reperimus.
Nam et tota civitas nostra apud illos Via Regia appellabatur, quia per eam Romani
reges, qui et imperatores ac eorum legati, ad Tungros, nobilissimam tunc Galliarum
metropolim iter facientes, transibant.
Cumque ad Mosam pervenissent qui ponte carebat, trajectione id est
transportatione opus erat, unde a trajiciendo flumine Mosae dicta est civitas
Trajectum, quo vocabulo Julius Caesar, non minori facundia quam virtute praeditus,
in Commentariis suis saepe utitur.
Et quoniam Caesaris mentio facta est, libet hic aliquid interponere quod ad rem
nostram attinet. Quemadmodum enim ex claris fundatoribus non nihil gloriae sibi
urbes vindicare solent, ut Constantinopolis a Constantino, Roma a Romulo, ita
Trajectum nostrum a Julio Caesare qui primordium fuit civitatis condendae.
Posteaquam enim multis magnisque proeliis Galliam Germaniamque oppressisset,
Trajectum convenientissimum locum hibernandis copiis suis delegit. Adverterat
nempé prudentissimus imperator, quod is locus se ipsum facilé muniebat ac simul
alimenta abundé suppeditabat. Habet enim ad austrum saltus apricos amoenissimos,
jumentorum pabulationibus aptissimos. Ad occidentem ac septentrionem patentes
campos satorum fertilissimos. Mosa1 ad orientem2 infinitis usibus accommodus3, cui
in modum semicirculi adjunctum vallum omnia castra girando tuebatur.
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Van Heylerhoff geeft hier: ‘Mosam’.
idem: ‘ad occidentem’ een kennelijke verschrijving voor ‘ad orientem’.
idem: ‘accommodam’.
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Dit zijn de nieuwe werken die men op het gebied van muren, poorten en torens kan
zien aan dèze kant van de Maas. Ik ga dan nu een beschrijving geven van de werken
die zich aan de overzijde van de rivier de Maas bevinden, in dat stadsdeel namelijk,
dat in de volksmond Wyck genoemd wordt, wat schijnt te zijn afgeleid uit en ontleend
aan de Latijnse benaming ‘vicus’1. Deze interpretatie nu verklaar ik zó, dat die plek,
vóórdat onze stad haar huidige uitgestrektheid gekregen had, misschien een
boerendorp is geweest. Het staat immers vast uit oude geschiedboeken, dat onze stad
na de komst van de heilige Servatius sterk vergroot en uitgebreid is met mensen,
muren en gebouwen. Toentertijd was Wyck dan ook maar een boerendorp, maar nu
is het een stadswijk, die echter haar oude naam heeft behouden, uit welke soortnaam
door langdurig gebruik een eigennaam is ontstaan, een feit, dat wij dikwijls bij de
ouden aantreffen. Zo werd ook onze gehele stad door hen ‘Via Regia’2 genoemd,
omdat Romeinse vorsten, d.w.z. de keizers en hun afgezanten, over deze weg trokken
wanneer zij een reis maakten naar Tongeren, destijds een zeer beroemde metropool
van Gallia Transalpina. Maar als zij dan aan de Maas kwamen -waar geen brug washadden zij een ‘trajectio’ d.w.z. een veerpont nodig en om deze reden, nl. omdat men
de rivier de Maas moest oversteken, heeft men de stad Trajectum genoemd, welke
naam Julius Caesar -even beroemd door zijn welsprekendheid als door zijn moedin zijn geschriften dikwijls gebruikt.
En daar nu toch over Caesar gesproken is, wil ik hier iets tussenvoegen dat op ons
onderwerp betrekking heeft. Daar het immers de gewoonte is, dat steden een beetje
roem voor zich opeisen wanneer ze door beroemde stichters gegrondvest zijn -zoals
Constantinopel door Constantijn, Rome door Romulus- zo eist ons Maastricht de
roem voor zich op gegrondvest te zijn door Julius Caesar die de stad heeft gesticht.
Nadat hij namelijk Gallië en Germanië, na vele en grote gevechten onderworpen
had, koos hij Maastricht uit als de meest geschikte plaats voor het overwinteren van
zijn troepen. De zeer ervaren veldheer had immers ingezien, dat deze plek zonder
twijfel zich zelf beschermde en tegelijkertijd in overvloedige mate voedsel verschafte.
Want aan de zuidkant heeft ze zonnige allerlieflijkste bergweiden, bijzonder geschikt
voor het weiden van lastdieren. Aan de west- en de noordkant strekken zich de zeer
vruchtbare velden der landbouwers uit. Aan de oostkant stroomt de Maas, bruikbaar
voor de meest verschillende behoeften, waaraan als in een halve cirkel een wal werd
toegevoegd die de gehele legerplaats beschermend omringde.
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Dorp.
Koningsweg.
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Super cujus aggeribus positi sunt postea muri civitatis antiqui, qui usque in hodiernum
diem apparent et non nihil fortitudinis afferunt1. Haec hactenus deducta eo spectant,
ut si nobis gloriandum sit de antiquitate, antequam Salvator noster humanam carnem
assumeret, anno circiter octavo et septuagesimo civitatem conditam2 numerare
possumus. Si de fundatore, a Julio Caesare originem trahimus, si de nomine3, a
trajiciendo flumine unde Mosae dictum est Trajectum, quae aliquando Via Regia
appellabatur. Si a presule ac patrono, beato Servatio, civitatis simul ampliatore
innitimur, qui pontificalem sedem primus in hanc urbem intulit ubi deinde viginti
episcopi residerunt. Sunt igitur perpaucae civitates in procinctu nostro, qui similem
sibi gloriam undequaque possint asserere, aut enim non tam antiquae, aut minus
nobili conditore initiatae, aut minus digno praesule, patrono ac ampliatore
memorabiles.
Digressi a proposito, revertamur eo unde sermo defluxerat. Nova igitur opera Vici,
vel, ut vulgari magis quam ornato vocabulo utar, Wijk, in memoria senum nostrorum
facta sunt. Via enim illa publica, quae est a ponte usque ad cloacas, quae Ripa Vici
vulgo dicitur, cum tota illa parte muri quam Mosa alluit, non multis abhinc annis
strata est. Quippé penetrabat, usque ad illum locum ubi nunc domus proximae sunt,
aquarum impetus, ubi partim4 vestigia antiqui muri detegere haud difficile est et
partim vi aquarum dejecti muri in profundo aquae apparent. Cloacae autem, cum
turri angulari magnaque parte muri, usque ad Portam Sancti Martini, ex novis
operibus sunt.
Porta Sancti Martini unam dumtaxat turrim habet per quam est transitus in
civitatem cum geminis valvis, habetque totidem vectes et seras. Ante hanc est pons
lapideus fortis, erectis faucibus petrae Namurcensis, usque ad
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Van Heylerhoff geeft hier: ‘indicant’.
idem: ‘annum circiter octavum et septuagesimum civitatis conditae’
idem: ‘nominis’.
idem: ‘passim’ een kennelijke verschrijvingvoor ‘partim’.
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Op deze aardwerken zijn later de oude muren van de stad gebouwd die tot op de
huidige dag te zien zijn en flink tot de versterking bijdragen1.
Het resultaat van hetgeen wij tot dusverre hebben overwogen wijst erop, dat,
wanneer wij ons dan mogen beroemen op hoge ouderdom, wij het ervoor kunnen
houden dat onze stad ongeveer 78 jaar voordat onze Heiland zijn menselijke gedaante
aannam, gesticht werd. Indien wij ons beroemen op de stichter, dan kunnen wij de
oorsprong terugvoeren tot Julius Caesar en mogen wij geloof hechten aan de
naamsafleiding, namelijk dat Maastricht genoemd is naar het overtrekken van de
rivier de Maas en dikwijls Koningsweg genoemd werd.
Wanneer wij ons beroemen op onze bisschop en beschermheilige, dan wijzen wij
op de heilige Servatius die zich eveneens beijverde voor de uitbreiding van de stad
en als eerste de bisschopszetel naar deze stad overbracht, waarin daarna twintig
bisschoppen hebben geresideerd. Er zijn dan ook zeer weinig steden in onze streek
die -op welke grond dan ook- voor zich aanspraak kunnen maken op een gelijke
roem. Immers ze zijn òf niet zo oud, òf gegrondvest door een minder roemrijke
stichter, òf minder gedenkwaardig door een waardige bisschop, beschermheilige en
uitbreider der stad.
Wij zijn echter afgedwaald van ons onderwerp, laat ons terugkeren naar het punt
waar ons betoog was opgehouden.
De nieuwe werken dan van Vicus of Wyck -om dit meer alledaagse maar minder
sierlijke woord te gebruiken- zijn in een tijd gebouwd die onze oude stadgenoten
zich nog herinneren. In ieder geval is de openbare weg die van de brug tot aan de
riolen2 loopt en gewoonlijk ‘de oever van Wyck’ wordt genoemd, slechts weinige
jaren geleden aangelegd, tezamen met het gehele gedeelte van de muur dat door de
Maas bespoeld wordt. Want de sterke stroom van het water drong door tot op de plek
waar nu de dichtstbijgelegen huizen staan, waar men deels sporen van de oude muur
gemakkelijk kan ontdekken, deels [stukken] van de door de kracht van het water
omgeworpen muur in het diepe water te zien zijn. Ook de riolen, met de hoektoren3
en een groot deel van de muur tot aan de Sint-Maartenspoort, maken deel uit van de
nieuwe werken. De Sint-Maartenspoort heeft slechts één toren waarin een doorgang
naar de stad met twee vleugeldeuren, voorzien zowel van grendel- als sluitbomen.
Voor deze poort ligt een sterke stenen brug met rechte borstweermuren van Naamse
steen tot
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Kennelijk bedoelt Herbenus hier de eerste middeleeuwse ommuring, die in 1485 nog geheel
intact was en ten dele of wellicht geheel op een aarden wal verrees.
Overdekte afvoerkanalen? Openbare W.C.?
De Wycker Kruittoren, in 1868 afgebroken. Vroeger ook wel Woutersrondeel, Torn an Sint
Merten en Groten Torn genoemd. Vgl. Bolwerk o.c., p. 119, 123.
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Plattegrond van Maastricht met de tot ca. 1565 aangelegde fortificaties.
G.A.M. Collectie L.G.O.G., nr. 1029.

Matthaeus Herbenus, Over hersteld Maastricht (De Trajecto instaurato)

26
portam propugnaculam quae et valvas habet et seras et vectes, sed haec porta
propugnacula propter infirmitatem operis, crebris fissuris deformata est. Haec autem
porta, cum magna parte muri petrae Namurcensis, usque ad antiquam portam, quae
nunc clausa est, anno Domini 1450 edificata est. Verum ut ante dixi haec Porta
Sancti Martini diu clausa ac imperfecta permansit, ita ut Porta Perditi Operis vulgo
nominaretur. Ceterum habet Vicus paucas turres et eas quidem pervetustas, non
coopertas in modum semi circuli ex lapide molliori aedificatas. Muri quoque veteres
fornicibus innixi, qui proinde, ut minus fortes, non multo ante haec tempora,
fornicibus obstructis corroboratisunt.
Porta Hoogbruggen fortissima, cum geminis turribus lateralibus et multiplici
seratura, abhinc circiter 70 annis edificata est, et totus ille murus, qui est inter turrim
angularum Vici qui Rondellus vulgo dicitur et pontem1 Mosae, superioribus annis
reformatus est moenibusque suffultus. Porta quoque Regia, nam illud nomen ex
antiquo civitatis nomine remanet, decenti aedificio est exornata.

Foto op linkerpagina:
De brug over de brede Maas-arm buitenom Wyck, de St. Maartensbuitenpoort (34), de St.
Maartenspoort aan het noordeinde van de Rechtstraat, de St. Maartenskerk (6) en de Wycker
Kruittoren. Een deel van het St. Antoniuseiland met enige schipmolens op de Maas.
Detail uit het panorama van Wyck en Maastricht van Simon de Bellomonte uit 1575. G.A.M. nr. 1382.
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Van Heylerhoff geeft: ‘partem’ een kennelijke verschrijving voor ‘pontem’.
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aan de bolwerkpoort die eveneens dubbele deuren heeft met sluit- en grendelbomen,
maar deze bolwerkpoort is er slecht aan toe vanwege talrijke scheuren, een gevolg
van de gebrekkigheid van het werk. Deze poort nu, met een groot deel van de muur
van Naamse steen die loopt tot aan de nu gesloten oude poort, is in het jaar onzes
Heren 1450 gebouwd. De Sint-Maartenspoort echter, zoals ik al eerder gezegd heb,
bleef lang gesloten en onvoltooid, zodat zij in de volksmond de poort van het
‘Verloren Werk’ werd genoemd. Voor het overige heeft Wyck weinig torens en die
zijn ongetwijfeld zeer oud, hebben geen dak en zijn halfrond uit vrij zachte steen
opgebouwd. Ook de oude, minder solide muren die op bogen steunden zijn niet lang
geleden verstevigd door het dichtmetselen van de bogen.
De zeer sterke Hoogbruggepoort1 met haar twee zijtorens en veeldelig sluitwerk,
is nu ongeveer zeventig jaren geleden gebouwd2. En de gehele muur tussen de
hoektoren van Wyck die gewoonlijk het Rondeel3 genoemd wordt en de Maasbrug,
is in voorgaande jaren verbeterd en met metselwerk versterkt. Ook de Koningspoort4,
want die benaming is uit de oude naam van de stad blijven voortleven, is verfraaid
met een behoorlijk gebouw.

1
2

3
4

Later Duitsepoort of Poort Almagne genoemd.
Herbenus heeft zich vermoedelijk gebaseerd op de gedenksteen in het voorfront van de poort
die het jaartal 1412 te zien gaf doch betrekking had op de bouw van de brug voor de poort.
De poort wordt evenwel al in 1377 genoemd. Vgl. Bolwerk o.c., p. 120.
Ook Lambrechtsrondeel genoemd. Is de thans nog bestaande toren aan de Hoge Maaspunt.
Vgl. Bolwerk o.c., p. 123.
Hier moet wel de huidige Waterpoort bedoeld zijn, vroeger ook wel ‘Grote Poort’ (1377)
genoemd. Vgl. Bolwerk o.c., p. 120.
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Caput 2dum
De fossis, aggeribus ac propugnaculis extra civitatem, item de pontibus
ac viis publicis et seris et vectibus, tam intra civitatem quam extra et
Pretorio et Turri Communitatis.
Descripsi, ut opinor singula quidem civitatis nostrae nova opera, in portis, muris ac
moenibus, quae vel ego diebus meis fieri vidi, vel a senioribus suo aevo facta esse
audivi. Libet nunc paulisper exire civitatem neque longius tamen ad describendum
fossata, aggeres et propugnacula ad munitionem extra eam facta, item pontes ac
vias publicas serasque et vectes, tam in civitate quam extra utilissimé fabricatas,
demum Pretorium ac Turrim Communitatis.
Fossae itaque civitatis Trajectensis intra adhuc viventium fere memoriam aut
penitus factae sunt, aut saltem ut nunc apparent ampliatae. Testantur enim senes
nostri fossas civitatis in plerisque locis non ampliores exstitisse1 quin eas homo
expeditus lanceâ potuerit transilire.
Nam fossae a Porta Sancti Petri usque Leijnculen aquis abundant et in decliviore
parte magna amplitudine pollent. Easque saepius vidimus repurgari, quarum
purgamenta proximis ripis Jecorae fluminis, qui illic perlabitur, congesta, totum
illum locum in modum aggeris muniunt.
A Porta vero Leynculen fere usque ad Portam Lyndercruijs siccae sunt. Neque
tamen propterea minus civitatem muniunt, nam et terra altius cavata profunditatem
eximiam et eadem in tumulos acervata altissimos aggeres efficit. Autor vero horum
aggerum ac vallorum Arnoldus de Horne fuisse narratur, episcopus Leodiensis
circiter annum a nativitate Domini 1379, qui fuit quintus ante hunc Joannem
episcopus, ex eâdem domo atque illustri familia.

1

Van Heylerhoft geeft: ‘extitisse’.
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Hoofdstuk II.
Over de grachten, wallen en bolwerken buiten de stad, alsook over de
bruggen en openbare wegen, de schotbalken en grendelbomen zowel
binnen als buiten de stad, het Dinghuis en het Belfort.
Ik heb, naar ik meen, een voor een die nieuwe werken van onze stad aan poorten,
muren en wallen beschreven die ik ofwel zelf in mijn tijd heb zien maken, of waarvan
ik door oudere mensen heb horen vertellen dat ze in hun tijd gebouwd zijn. Ik wil
nu even buiten de stad gaan, niet heel ver echter, teneinde de grachten, wallen en
bolwerken, gemaakt ter versterking buiten de stad, te beschrijven en evenzo de
bruggen en openbare wegen, sluit- en grendelbomen, die zowel in als buiten de stad
zeer doeltreffend gemaakt zijn, en tot besluit het Dinghuis en het Belfort.
De grachten der stad Maastricht dan zijn ongeveer in een tijd die thans levende
mensen zich nog herinneren, òfwel in hun geheel gegraven òf tenminste op de breedte
gebracht die men nu kan zien. Want onze hoogbejaarden verzekeren ons, dat de
grachten van de stad op de meeste plaatsen zo smal waren, dat een man, voorzien
van een lans, er overheen kon springen.
Van de Sint-Pieterspoort af tot aan Lenculen hebben de grachten water in overvloed
en vallen in het gedeelte dat wat sterker glooit, op door hun grote breedte. Deze
grachten hebben wij meermalen zien schoonmaken en het uitkomend vuil -opgehoopt
langs de vlakbij gelegen oevers van de daar voorbijstromende rivier de Jeker- versterkt
deze gehele strook als het ware met een wal. Maar van ongeveer de Lenculenpoort
af tot aan de Lindercruispoort staan ze droog; desondanks wordt de stad er niet minder
door versterkt, want niet alleen hebben de grachten hier een buitengewone diepte
doordat men de grond dieper uitgegraven heeft, maar ook heeft men diezelfde grond
in ophopingen bewaard en [zodoende] zeer hoge wallen gevormd. Men vertelt, dat
de aanlegger van deze wallen en grachten Arnold van Horn is geweest, bisschop van
Luik omstreeks het jaar 13791 na de geboorte onzes Heren, die de vijfde is geweest
voor onze bisschop Jan uit hetzelfde huis en roemrijk geslacht.

1

In feite werd rond dit jaar gewerkt aan het opmetselen van de tweede stadsomsluiting. De
wallen en grachten bestonden toen al geruime tijd. Vgl. Bolwerk o.c., p. 34-38.
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Causa autem obquam predictus Arnoldus pontifex civitatem hanc amplius munire
instituerat nulla alia quam quae jam fuit1 sub regimine hujus episcopi Joannis et
quae sub illis inter hunc atque Arnoldum jam pridem exstitit2, inveteratum videlicet
dissidium Leodiensium adversus dominos suos ac effrenis contra illos dominandi
cupiditas. Unde illis locus minime tutus videbatur Leodium, sed unicum atque
fidissimum perfugium episcopis semper Trajectum fuit. Cui si commisisset se
Ludovicus de Borbonio felicis memoriae hujus nostri episcopi Joannis predecessor,
nefarium illud atque detestabile Leodiensium parricidium effugisset ut antecessor
ejus Joannes de Hynsberg. Quoties enim pontifex ille funestas Leodiensium manus
non evasit? Ante illum vero Joannes de Walenrode veneno necatus fertur. Et ante
hunc Joannes de Bavaria Leodiensibus invisus Trajecti se continebat unde haec
civitas gravissima damna perpessa est. Obsessa enim fuit per Leodienses armata vi
per menses quattuor3 anno 1408, sed quia justitia ad tempus impugnari potest et vim
perpeti, nullo tamen pacto opprimi atque exstingui4 penitus [potest], liberata tandem
civitas est per ducem Brabantiae, maxima Leodiensium clade.
Similem nimirum obsidionem veritus erat Arnoldus de Horne sibi Trajecti illatum
iri, quam ob rem [cum] se huc contulisset, quo suae ac publicae incolumitati magis
consuleret, omnem curam adhibuit quo civitas nostra pristinam securitatem ac
gloriam incorruptam conservaret, eamque aggeribus ac fossis in Linculen ac
Tweebergen enixissime congestis omni qua potuit ope munivit.
A Porta Lindercruijs usque ad Mosam fossae aquis exuberant insuper et pro magna
parte murata sunt ne aliquid extrinsecus incideret quod eas opplere posset. Porro
fossae atque aggeres qui reliquam partem civitatis qui Vicus dicitur circumeunt
multiplices sunt, neque uno tempore facti. Quippe quia fossa quae muris propinquior
est admodum stricta ac sicca esset, intra hos annos 40 amplificata et aquis munita
estab Mosa usque ad Mosam.

1
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4

Van Heylerhoff geeft hier: ‘est’.
idem: ‘extitit’.
idem: ‘quatuor’.
idem: ‘extingui’.
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De reden nu waarom voornoemde bisschop Arnold had verordend onze stad beter
te versterken, was geen andere dan die welke ook nu nog bestaat onder het bestuur
van de tegenwoordige bisschop Jan en die ten tijde van de bisschoppen tussen dèze
en Arnold reeds lang duidelijk merkbaar was, namelijk de ingekankerde opstandigheid
van de Luikenaren tegen hun vorsten en de teugelloze zucht om over hen te heersen.
Daarom scheen Luik hun de onveiligste plaats te zijn, terwijl Maastricht voor de
bisschoppen altijd het enige en zeer betrouwbare toevluchtsoord was. Indien Lodewijk
van Bourbon zaliger gedachtenis, de voorganger van onze bisschop Jan, zich aan
onze stad had toevertrouwd, zou hij aan die gruwelijke en verfoeilijke vadermoord
der Luikenaren zijn ontkomen, zoals zijn voorganger Jan van Heinsberg. Hoe dikwijls
toch is deze bisschop niet aan de moordenaarshand der Luikenaars ontsnapt? Men
verhaalt zelfs algemeen, dat vóór laatstgenoemde, Jan van Walenrode door vergift
om het leven is gebracht. En vóór deze woonde de door de Luikenaren gehate Jan
van Beieren in Maastricht, waardoor deze stad zeer zware rampen heeft moeten
doorstaan. Zij is immers in het jaar 1408 door de Luikenaars gedurende vier maanden
met geweld van wapenen bestookt. Maar omdat de gerechtigheid slechts voor korte
tijd kan aangevallen worden en geweldpleging ondergaan, maar nooit ofte nimmer
geheel verdrukt of uitgeroeid kan worden, is de stad uiteindelijk met behulp van de
hertog van Brabant bevrijd, waarbij de Luikenaars een zeer grote nederlaag leden.
Arnold van Horn vreesde natuurlijk, dat hij een soortgelijk beleg in Maastricht zou
moeten doorstaan, om welke reden hij, nadat hij zich hierheen had begeven, des te
beter zorgde voor zijn eigen veiligheid en die van de gemeenschap. Daarom heeft
hij al het mogelijke gedaan om de vroegere veiligheid en roem van onze stad ongerept
te bewaren. Hij heeft haar dan ook, met alle middelen waarover hij beschikte, versterkt
met wallen en grachten die in Lenculen en Tweebergen met de grootste inspanning
zijn gemaakt.
Van de Lindercruispoort af tot aan de Maas staan de grachten boordevol water,
terwijl ze daarenboven ook nog voor een groot deel bemuurd zijn, opdat er niets van
buiten af in zou vallen wat hen zou kunnen dempen. De grachten en wallen verder,
die het overige deel van de stad omgeven dat Wyck genoemd wordt, zijn talrijk maar
niet tegelijkertijd gemaakt. Want de gracht die het dichtst bij de muren ligt en zeer
smal en uitgedroogd was, is binnen de laatste veertig jaren vanaf de Maas tot aan de
Maas verbreed en met water gevuld.
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Detail van een kaart van het hertogdom Limburg uit 1603. In: Abraham Ortelius, Theatrum Orbis
Terrarum, Antwerpen 1609. G.A.M. nr. 99.
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Rechtszitting van een Maastrichtse schepenbank in het Dinghuis. Detail van een schilderij uit 1499
in het Stadhuis van Maastricht. Fotocollectie G.A.M.
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Quidquid reliqui operis ibidem reperitur intra hos annos octo est perfectum, nam
ante fossam predictam aggeres sunt mira diligentia notabilique altitudine positi,
ante quos et altera fossa est aquis copiosa. Deinde et alii aggeres etiam in notabilem
altitudinem sublevati, ita ut locus quondam debilissimus nunc factus sit fortissimus.
Hos aggeres atque fossas muniunt et ornant quinque aut sex fortissima propugnacula,
nam supra pontem qui juxta Sanctum Martinum est, porta propugnacula posita est.
Intra hanc et Portam Hoogbruggen fortilitium est firmissimum. Super Pontem
Hoogbruggen domus ubi excubiae observantur1, hac aestate posita. Inter quam
domum ac portam propugnaculum hoc anno adjunctum est.
Ascendendo deinde in austrum in angulari parte quae ad Rondellum ac Mosam
spectat, in aggere, turris coepta est validissima, verum nondum perfecta. Postquam
turris fortissima consummata est juxta Rondellum quae, cum magna parte muri
novissimé facti, aggeres claudit.
Pontes vero supra Mosam tres sunt, unus quidem in civitate, reliqui duo extra
civitatem. Verum ille [pons] maximus est2 anno Domini 1280 aedificatus. Reliqui
duo extra civitatem viventium memoria constructi3 sunt, quorum ille qui portae Sancti
Martini propinquior diebus meis fundatus est. De pontibus qui supra Jecorum sunt
nihil dico, horum nonnulli etiam diebus meis reparati sunt.
Viae publicae extra civitatem, ut plaustra commodius adveherentur, diligenti opera
muniti sunt, similiter quae in civitate silicibus stratae. Serae quoque et vectes, catenae
quae in angiportibus4 civitatis plurimae apparent, fere omnes hisce periculosissimis
temporibus additae.
Pretorium etiam his duodecim annis a fundamentis exstructum5 est. Neque vero
silebo quod communitatis fabricam respicit, turrim quae in medio fori est, inchoatam
esse anno a nativitate Domini 1400, ruinaeque ac fissurae nunc pridem calce
obstructae, et diversorium additum quo se homines a ventis ac pluviis protegerent.

1
2
3
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5

Van Heylerhoff geeft hier: ‘exercentur’ hetgeen een goede vertaling onmogelijk maakt.
idem: ’et’.
idem: ‘constructa’.
idem: ‘anguportibus’.
idem: ‘extructum’.
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Alles wat men daar nog aan ander werk aantreft is binnen de laatste acht jaren
voltooid. Zo zijn vóór voornoemde gracht met een bewonderenswaardige
zorgvuldigheid wallen opgeworpen van opmerkelijke hoogte, terwijl vóór deze wallen
weer een andere gracht ligt vol met water. Daarna heeft men nog andere wallen
eveneens tot opmerkelijke hoogte opgetrokken. Een en ander heeft tot gevolg gehad,
dat dit stadsdeel, dat vroeger zeer zwak was, nu ten zeerste versterkt is. Vijf of zes
zeer stevige bolwerken versterken en verfraaien deze wallen en grachten, terwijl aan
het boveneinde van de brug die dicht bij de Sint-Maarten ligt, een bolwerkpoort1
gemaakt is. Tussen deze poort en de Hoogbruggepoort ligt een zeer sterke
verschansing. Boven aan de brug van de Hoogbruggepoort is deze zomer een huisje
neergezet waarin de wacht gehouden wordt. Tussen dit gebouwtje en de poort heeft
men dit jaar een bolwerk toegevoegd.
In zuidelijke richting gaande komen wij vervolgens op de hoek die uitzicht geeft
op het Rondeel2 en de Maas, waar men op de wal begonnen is een zeer sterke toren
te bouwen die echter nog niet gereed is. Verderop is dicht bij het Rondeel een zeer
stevige toren voltooid welke, tezamen met een groot deel van de onlangs gemaakte
muur, de wallen afsluit.
Er zijn drie bruggen over de Maas, en wel een binnen in de stad3, de overige twee
daarbuiten4. De eerstgenoemde is de grootste en gebouwd in het jaar des Heren 1280.
De overige twee, buiten de stad, zijn gebouwd in een tijd die thans levenden zich
nog herinneren. De brug die het dichtst bij de Sint-Maartenspoort ligt is in mijn dagen
gegrondvest. Van de bruggen die over de Jeker liggen zeg ik niets, maar sommige
zijn in mijn tijd hersteld.
Teneinde de wagens het aanrijden te vergemakkelijken zijn de openbare wegen
buiten de stad met grote zorg bestraat. Op dezelfde manier zijn de straten in de stad
met stenen geplaveid. De schotbalken, grendelbomen en ook de kettingen welke men
zeer veel in de nauwe steegjes ziet, zijn bijna allemaal aangebracht in de huidige zeer
gevaarlijke tijden.
Ook het Dinghuis is in de laatste twaalf jaren vanaf de grondvesten opgebouwd.
Tenslotte wil ik evenmin stilzwijgend voorbijgaan aan dat wat het gebouw van de
gemeenschap5 betreft; de toren, die midden op de markt staat, is men in het jaar 1400
na de geboorte des Heren beginnen te bouwen, maar hij is onlangs wegens
bouwvalligheid en scheuren met mergelsteen dichtgemetseld. Hiertegenaan is een
schuilplaats gebouwd, waar de mensen zich tegen wind en regen kunnen beschermen.

1
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De Sint-Maartensbuitenpoort met poortdoorgang. Vgl. Bolwerk o.c., p. 124.
Het Lambrechtsrondeel, de huidige toren aan de Hoge Maaspunt.
De Sint-Servaasbrug.
De bruggen te Wyck, resp. gelegen voor de Hoogbruggepoort (Duitse poort) en de
Sint-Maartensbuitenpoort, beide over de brede Maas-arm buitenom Wyck.
Stadshal met Belfort.
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Caput 3tium
De templis, campanilibus ac hospitalibus, diebus nostris aut instructis
aut reformatis.
Caeterum videtur nunc suscepti operis ratio postulare, ut describam sancta loca,
utpote templa, capellas ceteraque ad divinum honorem ac cultum pertinentia, quae
diebus nostris aut penitus inchoata sunt, aut per majores nostros incepta et per
posteros reparata aut completa. Quod cum fecero admonitos esse velim posteros, ut
perpendant, fuerintne homines civitatis nostrae quondam divino cultui magis quam
se dediti nec ne? Utque animum advertant ea conservandi quae summae curae
patribus fuerunt aedificandi. Sumam itaque ordinem scribendi a dignitate atque
antiquitate templorum quae simul fere cum ipsa civitate surrexere. Templi sancti
Servatii, postea magnificentius condendi, prima fundamenta posuit beatus Maternus,
discipulus sancti Petri apostoli primi pontificis Romani.
Cum beatus ille Maternus oratorium construeret in honorem Salvatoris nostri, ac
magistri sui sancti Petri, in aggere publico, qui locus nunc est crijpta ecclesiae beati
Servatii, ubi per 300 annos beati Servatii multorumque Trajectensium pontificum
sepultura fuit.
Juxta hunc locum Senatus quoque praecipuum suae devotionis construxit oratorium.
Dein multos post annos Monulphus, munificus ac sanctus praesul, indigné ferens
tam gloriosum patrem et antistitem, Salvatoris nostri Jesu Christi secundum carnem
propinquum, tam humili sacello cum multis sanctorum pontificum corporibus
quiescere, mente revolvit quomodo locus redderetur honoratior. Igitur in unum
complectens haec duo oratoria, amplissimum templum erexit, quod in hodiernum
usque diem videmus.
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Hoofdstuk III.
Over de kerken, klokketorens en gasthuizen die in onze dagen hetzij
opgericht hetzij hersteld zijn.
Het komt mij overigens voor, dat het in de opzet van het aangevangen werk ligt te
verlangen, dat ik nu de heilige plaatsen beschrijf, zoals daar zijn kerken, kapellen en
de overige bouwwerken die tot de eerbetuigingen aan God en de eredienst behoren,
voor zover deze in onze dagen ofwel helemaal nieuw opgezet zijn ofwel, door onze
voorvaderen begonnen, nu door hun nakomelingen gerestaureerd of voltooid zijn.
En als ik dat doe, wil ik het nageslacht aansporen eens nauwkeurig te onderzoeken
of misschien vroeger de mensen van onze stad zich niet méér bekommerd hebben
om de heilige eredienst dan zijzelf nù doen en dat zij er op letten die dingen te bewaren
die met de grootste zorg door onze vaderen gebouwd zijn. Ik heb daarom besloten
om in de goede volgorde te schrijven over de waardigheid en de ouderdom van de
kerken die ongeveer tegelijkertijd met onze geliefde stad gebouwd zijn.
De heilige Maternus1, leerling van de eerste bisschop van Rome, de heilige apostel
Petrus, heeft de eerste fundamenten gelegd van de Sint-Servaaskerk, die later
schitterender uitgebouwd werd. Toen deze Maternus het bedehuis bouwde ter ere
van onze Verlosser en zijn leermeester de heilige Petrus, deed hij dit langs de openbare
weg, waar nu de crypte is van de kerk van de heilige Servatius, die gedurende
driehonderd jaren niet alleen de begraafplaats was van de heilige Servatius, maar
ook van vele Maastrichtse bisschoppen.
Bij die plek heeft de stedelijke raad dan ook te zijner ere een apart bedehuis
gebouwd. Daarna, vele jaren later, heeft Monulphus, een milddadige en heilige
bisschop die het misplaatst vond dat een zo roemrijke vader en bisschop, die
bloedverwant was van onze redder Jezus Christus, tezamen met de lichamen van
vele heilige bisschoppen rustte in een zo nederige kapel, overwogen op welke wijze
hij die plek eervoller zou kunnen maken. Derhalve heeft hij een zeer grote kerk
gebouwd en zo deze twee bedehuizen in een geheel omvat die wij tot op de huidige
dag nog zien.

1

Eerste bisschop van Keulen rond 314. Een Trierse legende uit de 9e eeuw maakte van hem
een leerling van de H. Petrus. Vgl. Limburg's Verleden, II, 1967, p. 420.
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Fuerunt postea multi sancti pontifices qui huic fabricae operam diligenter
impenderunt divinumque honorem fabricando mirificé auxerunt.
Neque vero munificentia Caroli Magni Romanorum imperatoris pretermittenda,
qua edificium hujus templi magnificé ampliata est. Tota enim fabrica illa quae
occidentem versus est et campanilia fortissima complectitur, vulgoque Opus Novum
nuncupatur, ejus imperatoris munificentia exstructa1 est.
Apparet igitur ex dictis, ortodoxam fidem a primordio nascentis ecclesiae Christi
inter omnes occidentales populos, tempore jam inde beati Petri, a majoribus nostris
esse susceptam, ac templis et sacrificiis devotissimé honoratam.
At altius evectus sum quam constiterat propositum, quod scilicet in eo solum erat
ut nova describerem opera, sed ignoscite posteri! Abduxit me affectio tenerrima
simul ac piissima quam ab ineunte aetate venerandissimo nostro quin imo Galliarum
omnium eminentissimo patrono ac antistiti devovi. Libenter etiam dicendo immoramur
cum patrias laudes recencemus.
Ad nova igitur opera redeundo. Quamquam exordium templi sancti Servatii sit
antiquissimum posteaque a magnis et claris viris ampliatum, non tamen ad eam
venustatem qua nunc est perduxerunt. Nam cum templum hoc tabulatis asseribus
infra tectum coopertum esset, nunc lapidea testitudine atque láquearibus intra
sexagesimum annum suffultum est. Porticus quoque illa pretiosa excisis lapidibus
ornata, qua ex via Tweebergensi patet introitus, his annis decem est consummata ac
ambitus magna impensa ex fundamentis captus innovari lapideaque testudine operiri2.
Preterea duo altaria fabricata, verum illud quod supra sepulchrum est sanctorum
Monulphi et Gondulphi non est recens fundatum, sed solum ex novis lapidibus
reparatum. Illud vero quod in choro a dextris summi altaris est, recens et edificatum
et fundatum est.

1
2

Van Heylerhoff geeft hier: ‘extructa’.
idem: ‘opperiri’ (afwachten).
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Daarna kwamen er nog vele heilige bisschoppen die veel zorg aan dit gebouw hebben
besteed en door dit uit te bouwen de verering van de heiligen buitengewoon hebben
bevorderd. En zeker mag niet voorbijgegaan worden aan de vrijgevigheid van Karel
de Grote, keizer der Romeinen, waardoor dit kerkgebouw op schitterende wijze werd
uitgebreid. Want geheel dat beroemde bouwwerk dat aan de westkant ligt en bekroond
wordt door zeer sterke klokketorens en gewoonlijk ‘het Nieuwe Werk’ wordt
genoemd, is door de milddadigheid van diezelfde keizer gebouwd1. Het blijkt dan
ook uit wat ik hierboven gezegd heb, dat het ware geloof, bij het ontstaan van de
kerk van Christus, onder alle westelijke volkeren, reeds ten tijde van de heilige apostel
Petrus door onze voorvaderen aangenomen werd en op zeer vrome wijze geëerd met
kerken en offergaven. Maar ik heb mij verder laten meeslepen dan ik voornemens
was, namelijk dat ik mij zou beperken tot het beschrijven van de nieuwe gebouwen;
moge het nageslacht mij dit vergeven! Ik werd daartoe evenwel gebracht door een
zeer tedere en tegelijk zeer vrome genegenheid die ik vanaf mijn jeugd heb gekoesterd
jegens onze zeer eerbiedwaardige, ja zelfs van al de Galliën de allervoortreffelijkste,
beschermheer en bisschop. Liever blijf ik dan ook maar bij mijn voornemen door te
zeggen dat ik de lof van mijn vaderstad ga bezingen.
Laat ons derhalve terugkeren tot de nieuwe bouwwerken. Alhoewel de oorsprong
van de kerk van de heilige Servatius zeer ver teruggaat en zij weliswaar later door
grote en beroemde mannen is vergroot, hebben deze haar toch niet gebracht tot die
schoonheid die ze thans heeft. Want terwijl de kerk vroeger onder het dak bedekt
was met van latten voorziene planken, wordt zij thans, sedert nog geen zestig jaar,
geschraagd door een stenen gewelf en in vakken verdeelde zolderingen.
En ook die prachtige zuilengang2, versierd met gebeeldhouwde stenen, die
toegankelijk is vanaf de Tweebergenstraat, is binnen de laatste tien jaren voltooid
terwijl men begonnen is de kruisgang met grote kosten vanaf de fundamenten te
vernieuwen en te overdekken met een stenen gewelf. Bovendien heeft men twee
altaren gemaakt, waarvan het ene boven het graf van de heiligen Monulphus en
Gondulphus niet onlangs gesticht is maar alleen hersteld met behulp van nieuwe
stenen. Maar het andere dat op het koor staat, rechts van het hoofdaltaar, is onlangs
opgericht en gesticht.

1
2

Voor de bouwfasen ca. 1000 en ca. 1170 van de Westbouw vgl. ‘Maastrichts Silhouet’, no.
10, 1982, p. 10-11.
De z.g. ‘Lange Gang’.
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Beeld van Sint Servaas in de Servaaskerk. Tekening op perkament uit ca. 1460. G.A.M. nr. 761a.
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De Koningskapel, genoemd naar Lodewijk XI, koning van Frankrijk, aan de noordzijde van de absis
van de Sint-Servaaskerk. Tekening op perkament uit ca. 1460. G.A.M. nr. 761.
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Capella appendix quae Regia vulgo appellatur, a Ludovico rege Francorum, nuper
defuncto, inchoata et fundata est ac reditibus dotata, atque ante hoc1 quinquennium
cum predictis duobus altaribus consecrata. Quam utiliter autem atque pulchré ornatus
sit haec aestate chorus beati Servatii videre nunc facillimum est, ornandumque altare
summum in proximo quattuor2 aereis columnis quibus jam caruit3. Sunt haec nova
opera quae in templo beati Servatii exstant4.
Venio nunc ad fabricam aliorum pretereoque collegiatam ecclesiam beatae Virginis
Mariae, propterea quod diebus meis nihil ibi vidi aedificari quod annotatione dignum
videtur.
Campanile parochialis ecclesiae beati Joannis, opus perpulchrum, aetate mea
consummatum est. Itidemque campanile parochialis ecclesiae Sancti Nicolai. Initiatus
quoque est chorus in parochiali ecclesia Sancti Mathiae et ad notabilem altitudinem
evectus. Ecclesia Beati Martini pene tota a fundamentis est instaurata, sicut et
templum dominorum Teutonicorum, quod preter chorum aetate nostra consummatum
est. Campanile Beati Antonii, quod civitati proeminentius est, novissimum edificatum
est. Ecclesia Fratrum Minorum quae debilitate ruinam minitabatur atque propterea
tibiis innixa sustentabatur, reparata est et edificiis juncta.
Chorus Fratrum Eremitarum Sancti Augustini qui supra Mosam inclinat ampliatus
est et honorificé decoratus, itemque capella appendix in austrum ex latere chori
facta. Cum haec fabricarentur inventa est magna vis argenti celati in monasterio
hoc, cujus quidem moneta atque superscriptio ignorabatur. Credo fuerat temporibus
paganismi illic infossa. Haec nimirum causa fuit, qua predicta liberalius edificarentur.

1
2
3
4

Van Heylerhoff geeft hier: ‘hunc’.
idem: ‘quatuor’.
idem: ‘caret’.
idem: ‘extant’.
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De aangebouwde kapel die gewoonlijk de koninklijke genoemd wordt, is door
Lodewijk koning der Franken1, die kort geleden overleden is, begonnen en gegrondvest
en begiftigd met inkomsten en vòòr de laatste vijf jaren tezamen met de
vorengenoemde twee altaren ingewijd. Maar hoe degelijk en fraai het koor van de
Sint-Servaaskerk deze zomer versierd is, kan men nu zeer gemakkelijk zien, terwijl
het hoofdaltaar binnenkort verfraaid moet worden met vier koperen kolommen die
er tot nu toe aan ontbreken. Dit zijn de nieuwe werken die men kan zien in de kerk
van de heilige Servatius.
Ik kom nu tot de andere gebouwen en ga voorbij aan de kerk van de heilige Maagd
Maria, omdat ik in mijn tijd daar niets heb zien bouwen dat het optekenen waard
scheen.
De klokketoren van de parochiekerk van Sint-Jan, een zeer mooi bouwwerk, is in
mijn tijd voltooid, evenals de klokketoren van de parochiekerk van Sint-Nicolaas.
Ook is men begonnen met de bouw van het koor in de parochiekerk van Sint-Matthias,
dat men tot een opmerkelijke hoogte heeft opgetrokken. De kerk van de heilige
Martinus is bijna geheel vanaf de fundamenten gerestaureerd, evenals de kerk van
de heren van de Duitse Orde die, met uitzondering van het koor, in onze tijd voltooid
is.
De klokketoren van [de kerk van] de heilige Antonius, die een der meest opvallende
is in de stad, is geheel nieuw gebouwd. De kerk van de Minderbroeders, die door
haar vervallenheid met de ondergang werd bedreigd en daarom overeind gehouden
werd door haar met balken te stutten, is hersteld, terwijl er gebouwen aan zijn
toegevoegd.
Het koor van [de kerk van] de broeders Eremieten van Sint-Augustinus, dat boven
de Maas uitsteekt2, is vergroot en verdienstelijk versierd en ook is er een kapel
toegevoegd, gebouwd aan de zuidzijde van het koor. Toen deze zaken gebouwd
werden is een grote schat gelds in dit klooster gevonden waarvan evenwel noch de
munt noch het opschrift kon worden geïdentificeerd. Ik geloof dat het daar in de tijd
van het heidendom begraven is. Dit is zonder twijfel de oorzaak geweest dat
vorengenoemde zaken uit ruime beurs gebouwd konden worden.

1

2

Lodewijk XI, overleden 30-8-1483. In de omschriften van onder zijn regering geslagen
munten genoemd: Ludovicus Dei gracia Francorum Rex of Ludovicus Francorum Rex.
Blijkens de Grand Larousse de la langue française, III, 1973, p. 2065, te vertalen met ‘Roi
des Francs’, niet ‘Roi des Français’.
‘Het koor der kerk, gebouwd rond 1291, bevond zich boven het water ter herinnering aan
de instorting der Maasbrug in 1275’. (Vgl. M. Schoengen, Monasticum Batavum, II, p. 123).
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De instorting van de houten Maasbrug in 1275. Vijftiende eeuwse houtsnede uit het Liber Chronicarum
van Hartman Schedel, gedrukt te Neurenberg in 1493, door Anton Koberger. Stadsbibliotheek
Maastricht nr. 181 A3.
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Maasbrug met rechts de kerk van de Eremieten van Sint-Augustinus waarvan het koor, rustend op
palen, was uitgebouwd boven het water. Originele pentekening uit 1587, toegeschreven aan Simon
de Bellomonte. Bibl. Nat. Parijs. Foto G.A.M. nr. 894.
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Porro ecclesia Fratrum Cruciferorum, cum toto monasterio ex novissimis operibus
est, sicut et monasterium faeminarum inter Portam Hocht et Lindercruijs. Domus
Sancti Spiritus utiliter est reparata, et campanile Sancti Hilarii, cum hospitale Sancti
Egidii trans flumen, nec non [capella] Beatae Catharinae his paucissimis annis
vidimus esse reparata. Et quia propter nefarium bellum quod interfectionem bonae
memoriae Ludovici episcopi nostri secutum est, ecclesia Beghutarum extra Portam
Sancti Petri ad jactum lapidis, est demolita, timebatur enim inde periculum civitati
eventurum, alia aedificari coepta est in civitate, Jecoram inter et murum qui ecclesiae
foris demolitae propinquior est, ut ita periculum cautius effugeretur, et nihilominus
damnum ecclesiae resarciretur1.
Haec universa opera quae hactenus recensui ad eam perfectionem [in] qua nunc
sunt, ego Mathaeus Herben, rector scholarum beati Servatii, anno a nativitate verbi
Dei 1485 intuitus sum, causa autem propter quam hunc laborem assumpserim haec
vel maxima fuit innotescere2 videlicet posteris nostris quam bené et quam praeclaré
tota civitatis hujus respublica, et in ecclesiasticis et in temporalibus hac tempestate
nostra fuerit administrata, sumerentque exemplum inde illi ea conservandi quorum
majoribus summa cura fuit aedificandi. Vereor enim valdé ne lascivia juventutis ea
facile dissipatura sit quorum bene gubernandorum patribus nostris praeclarum
studium fuit. Mihi vero (dicam id quod in mente mea est) nescio quid etiam post
mortem evenire posset optatius quam beatam, felicem, ac bene moratam patriam
cognoscere posse. Quod ne secus quam ego desidero eveniat, Deum optimum atque
immortalem obnixius oro.
Finis.

1
2

Van Heylerhoff geeft hier: ‘resarciretut’.
idem: ‘innotescat’.
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Verder behoort de kerk van de Kruisbroeders met het gehele klooster tot de
allernieuwste gebouwen, zoals ook het vrouwenklooster tussen de Hochter- en de
Lindencruispoort1. Het Heilige Geesthuis2 is op nuttige wijze hersteld. Zo ook hebben
wij zeer weinige jaren geleden zien herstellen de klokketoren van [de kapel van]
Sint-Hilarius3 met het gasthuis van Sint-Egidius4 aan de overzijde van de rivier, alsook
de [kapel van de] heilige Catharina5.
En omdat, wegens de gruwelijke oorlog die de moord op onze bisschop Lodewijk6
zaliger gedachtenis tot gevolg had, de kerk van de Beghuten gelegen op een steenworp
afstand buiten de Sint-Pieterspoort gesloopt is -men vreesde immers dat daaruit
gevaar voor de stad zou ontstaan- is men begonnen een andere te bouwen7 in de stad
tussen de Jeker en de muur die het dichtst gelegen is bij de buiten de muren gelegen,
afgebroken kerk, opdat zodoende het gevaar zorgvuldiger ontweken werd en
evenzogoed het verlies van de kerk hersteld werd.
Al deze gebouwen die ik tot dusverre zo volledig mogelijk, zoals ze thans zijn,
heb beschreven, heb ik, Mathaeus Herben, rector van de scholen van Sint-Servaas,
in het jaar 1485 vanaf de geboorte van Gods woord met eigen ogen gezien, maar de
reden waarom ik dit werk op mij heb genomen is vooral deze geweest: dat bekend
zou worden aan ons nageslacht hoe goed en voortreffelijk de gehele stad van dit
gemenebest in onze tijd bestuurd werd, zowel op het gebied van kerkelijke als van
wereldlijke zaken, opdat zij daaraan een voorbeeld nemen om datgene te bewaren
wat door hun voorvaderen met de grootste zorg gebouwd werd. Ik ben immers zeer
bevreesd dat de losbandigheid van de jeugd die dingen gemakkelijk zal verwaarlozen
waarvan het voor onze voorouders een loffelijk streven was ze goed te onderhouden.
Maar wat mij betreft -laat ik maar zeggen hoe ik erover denk- niets zou mij meer
aangenaam zijn dan dat ik na mijn dood mijn vaderstad gezegend, gelukkig en goed
van zeden zou weten. En dat dit niet anders gebeurt dan ik wens, dat bid ik des te
vuriger mijn almachtige en onsterfelijke God.
Einde.

1
2
3
4
5
6
7

Klooster van Sint-Andries aan de Maagdendries.
In de Grote Staat.
Hoek Tafelstraat-Sint Pieterstraat.
St. Gillis gasthuis in de Hoogbrugstraat.
Aan het begin van de Boschstraat, schuin tegenover de Sint-Matthiaskerk.
Lodewijk van Bourbon, overleden 30-8-1482.
Huidige Nieuwenhofkapel.

Matthaeus Herbenus, Over hersteld Maastricht (De Trajecto instaurato)

48

Plattegrond van het bastion voor de Tweebergenpoort c.q. Brusselsepoort. G.A.M. Collectie L.G.O.G.,
Album I van Johannes Brabant.
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