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Hoe de stad gespaard bleef
door Vikkie Bartholomeus

H
Ze konden de stad min
of meer binnenwande-
len, de Amerikanen.
Vandaag precies 70 jaar
geleden werd het eerste
deel van Maastricht
bevrijd. Een militaire
operatie die misschien
veel dramatischer was
verlopen zonder de
missie van Nicolas
Beaurieux, onbekende
held van Maastricht.

H et heeft maar een
haar gescheeld of
Maastricht was in
1944 totaal verwoest

door de Amerikanen. Althans, dat
is de eerste conclusie na het lezen
van een voor het grote publiek on-
bekend gebleven brief die de Ame-
rikanen de dag voor de bevrijding
schreven aan de burgemeester
van Maastricht. De inhoud ervan
is verbijsterend:
„Mijnheer de burgemeester, de Ame-
rikaanse troepen staan aan de poor-
ten van uw stad. Maastricht kan
elk moment onder ons artillerievuur
komen te liggen. Onze tankdivisies
zijn bezig u te omsingelen. De U.S.
Air Force en de R.A.F., die het groot-
ste deel van de Luftwaffe hebben uit-
geschakeld, staan paraat. (…) Om
verwoesting van uw grote stad te
voorkomen is het enige dat we van
u vragen alle vijandige troepen te
evacueren uit uw stad. Dit moet
zijn gebeurd voor 7 uur ’s ochtends,
woensdag 13 september 1944.
We willen u er aan herinneren, mijn-
heer de burgemeester, dat deze
evacuatie het enige is dat uw stad

Maastricht bleef niet helemaal ongeschonden;

kan redden van de vernietiging.”
Was getekend: generaal Leland
Stanford Hobbs. De getypte brief
is in de nacht voor de bevrijding
door de Belgische verzetsman
Nicolas Beaurieux met gevaar
voor eigen leven door de vijandi-
ge linies naar Maastricht gebracht.
Een zelfmoordmissie, die hij op
miraculeuze wijze volbracht. Hij
verstopte het stuk papier in zijn
schoen en wist kruipend, zigzag-
gend en mitrailleursalvo’s ontwij-
kend in de duisternis loco-burge-
meester Kersten te bereiken.
De historische brief ligt sinds
1944 ‘verstopt’ in het archief; hij
is ontdekt door fotograaf en docu-
mentairemaker Guy van Grins-
ven. Het authentieke stuk papier
is slechts in een kleine kring van
oorlogshistorici bekend, maar tot
nu toe heeft nog niemand zich de
vingers er aan durven branden,
omdat de boodschap van de brief
zo raadselachtig is. Wat is er in
die ene nacht gebeurd? Het was
onmogelijk om van de burgemees-
ter – formeel niet eens in functie –
te vragen alle Duitsers de stad uit
te jagen. Waarom stelden ze de
stad – net zoals Aken – een ultima-

tum, maar hebben ze uiteindelijk
besloten Maastricht niet te bom-
barderen en kapot te schieten?
Vaststaat dat Nicolas Beaurieux –
ongelooflijk maar waar – met een
ontvangstbevestiging van de brief
ongeschonden zijn weg weer te-
rug heeft gevonden naar de stom-
verbaasde Amerikanen. Beau-
rieux wordt voor deze missie in
zijn woonplaats Roclenge met
een plaquette geëerd als ‘de man
die Maastricht behoedde voor ver-
woesting’. In Maastricht is hij to-
taal in de vergetelheid geraakt,
maar ook hier werd hij vlak na de
oorlog door het stadsbestuur
geëerd als held. Hij was het im-
mers die de Amerikanen kon ver-
tellen dat er nauwelijks nog Duit-
sers waren in de stad. Dat meldt
ook het dagrapport van de 117e in-
fanteriedivisie vlak na Beaurieux’
terugkeer om 10.40 uur: town is
lightly held with only 50 to 100
men and no heavy weapons. Een
paar uur later ‘wandelden’ de
Amerikanen Maastricht binnen.
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