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ZIEN DIALEKENQÊTE OET

PROFESSOR PIETER WILLEMS

1840-1898
HOEGLIERAAR IN LEUVE

1885 LIEVERDE VEUR

Bekind in Mestreech 2
►Pieter Willems, taalkundige en professor in
Leuven. Maastrichtenaar, maar tot Belg
genaturaliseerd: de eerste NederBelg

LIMBÖRGSE DIALEKTE EN
VEUR ’T MESTREECHS ’N SJAT
AON INFORMATIE OP’

Sint Pieterstraat 35,
vm poortwachtershuis van de St.
Pieterspoort

Nieuw van
12-12-2015,
geplaatst door
dialectvereniging
Veldeke tgv zijn
175e geboortedag

En al heeft Pieter Willems in Maastricht al zijn
eigen straatnaam, toch is nauwelijks bekend
welke betekenis zijn onderzoek naar Limburgse
dialecten heeft voor de Maastrichtse taal.
Daarvoor is hij nu geëerd met deze plaquette van
Désirée Tonnaer.

► PIERRE KEMP

1886 – 1967,
dichter
Turennestraat 21, voormalig
woonhuis van Pierre Kemp

‘IK WOON AL LANG IN EEN
HUIS VAN DE LUCHT
IETS HOGER DAN DE
VOGELS IN DE BOMEN’

(beginregels uit het gedicht
Emeritaat)
‘HIER WOONDE EN WERKTE
VAN 1929 TOT 1967
DE DICHTER PIERRE KEMP’

De la musique avant toute chose
Toen ik die boog daar had geürineerd
en ik het zonlicht er in ving, prees ik intens,
ver van wijsheid, die mij was geleerd:
Wat schoon kristal is er toch in de mens!
En in extase voor het lieflijke geluid:
Welk een muziek gaat van de mens toch uit!

Henri Hermanspark,
Beeld van Pierre Kemp met
nevenstaand gedicht op de
achterzijde van de sokkel.

In 1865 was Karl Marx in Maastricht, zoals ook
vermeld staat op het gedenkplaatje (maar of dat
op dit adres was?)
Geplaatst in 1983 ter gelegenheid van zijn 100e
sterfdag:

► KARL MARX 1818-1883
REVOLUTIONAIR EN SCHRIJVER VAN
'HET KAPITAAL' LOGEERDE HIER BIJ
ZIJN ZUSTER SOPHIA 19 MAART - 7
APRIL 1865.
Bouillonstraat 8-10

Tegenover het oud-gouvernementsgebouw in Maastricht ligt aan de Bouillonstraat 8-10 het
vroegere ‘Hof van Slijpe’. In 1825 werd dit pand aangekocht door de uit Vaals afkomstige ontvanger
van de directe belastingen Abraham Isaac Jacob Schmalhausen. Zijn zoon Willem Robert, die in
hetzelfde pand zijn advocatenpraktijk uitoefende, trouwde op 19 juli 1842 met Sophie Marx, een
oudere zus van de Duitse filosoof, historicus en econoom Karl Heinrich Marx, de geestelijke vader
van de sociale democratie en het communisme. In 1847 verbleef hij mogelijk in verband met het
regelen van zijn erfenis bij Schmalhausen in Maastricht.
Het is overigens niet geheel zeker of Marx toen wel echt in Maastricht is geweest. Wel was hij in dat
jaar in ieder geval in Nederland bij zijn oom in Zaltbommel.
Het vermelde jaar 1865 op de plaquette klopt met de werkelijkheid maar of het exact de genoemde
data betrof? Hou het maar op eind maart-begin april. Wat zeker niet waar is, is dat Marx toen hier op
dit adres logeerde, want zus Sophie was al eerder na het overlijden van haar man daar vertrokken
en woonde in 1865 op de Markt nr.1.
En in 1875 kon de Limburger Courier nog melden: 'Het bekende hoofd der Internationale, de heer
Carl Marx, bevindt zich sedert eenige dagen hier ter stede.' En in dat jaar woonde zijn zus op de
Tongersestraat 60.
In ieder geval hangt de herdenkingsplaquette van de Bouillonstraat dus op de verkeerde gevel.

