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De oudst bekende naam voor Maastricht is VILTABURG (=Wicla Borough). Deze dubbele naam is een
samenvoeging van Wicla (Wyck) en Burough (Burcht
te Maastricht). Onder deze naam was Maastricht tot
de achtste eeuw bekend volgens de kroniek van Fontenelle (Abdij van Sint Wandrille): ‘De stad van Sint
Servaas, aan de Maas gelegen, door oude volkeren Viltaburg genoemd……’. Nadien werd de stad Traiectum
genoemd. Op oude kaarten uit de 16e en 17e eeuw is
duidelijk te zien dat Wyck een eiland was. Trouwens
het Keltische woord Vic betekent “bewoond in een
rivier of water “. Als eiland behoefde Wyck nauwelijks verdedigingswerken; wel werd er in de Romeinse
periode een bruggenhoofd aangelegd aan de westzijde
van de Maas, dus te Maastricht. yck ontwikkelde zich
in deze tijd tot een echt handelscentrum, met eigen

muntmeesters, een Sint Martinuskerk, een handelshaven. Ook doorkruiste de beroemde Via Belgica
het eiland. Deze Romeinse weg verbond Köln ( Coulogne) met Calais ( Coulogne-sur-Mer ). Vanuit Köln
kwam de weg bij de Duitse Poort ( Hoogbrugstraat )
Wyck binnen, liep door de Hoogbrugstraat naar de
Rechtstraat en ter hoogte van pand 66/66a boog de
weg scherp naar links, in westelijke richting over de
Romeinse brug. Rond 1890 verloor Wyck pas haar
unieke eiland-positie. Dit werd veroorzaakt door o.a.
het dempen van de oude Maas-arm ten oosten van
het eiland. Hierdoor ontstond de Wilhelminasingel. Wyck als eiland had opgehouden te bestaan en
verviel tot een gewone stadswijk, echter met een eigen
karakter en uitstraling.

Wyck is in het laatste decennium aan behoorlijk veel
veranderingen onderhevig geweest. Denk alleen al
eens aan de stedebouwkundige ontwikkelingen. De
nieuwe ‘business- en livingcenters’ Centre Ceramique
en de Colonel staan garant voor een aanwas van
een “nieuwe”populatie naar Maastrichts grootste
stadsdeel. Daarnaast was de revitalisering van de
Wycker Brugstraat en de Rechtstraat de aangewezen
gelegenheid om het kernwinkelgebied van Maastricht
uit te breiden en over de St. Servaasbrug te ‘trekken’
en bodem te geven in Wyck. Nog steeds is dit
stadsdeel volop in ontwikkeling. Met ’n zeer grote
diversiteit en veel forensenverkeer heeft Wyck zich tot
een uniek stadsdeel ontwikkeld. Was Wyck vroeger
een hechte(re) gemeenschap, tegenwoordig zie je
steeds meer hiaten tussen de diverse volksgroepen.
Zo ook op de gebieden van sociale en culturele zaken.
Reden voor een aantal heren, die Wyck een warm
hart toedraagt, om Société Hiere vaan Wyck in het
leven te roepen. Ze willen de specie vormen tussen
het ‘ancien’ hart en de moderne (zaken)wereld.
Société Hiere vaan Wyck wil onder het motto van
netwerken in een gezellige ambiance een platform zijn
voor het ontwikkelen, behouden en uitbreiden van
sociale en zakelijke contacten. De Société tracht dit
te bereiken door o.a. het organiseren van een achttal
Causerieën per jaar, waar gastsprekers een verhaal
houden over actuele onderwerpen. Ook sprekers uit
eigen kring spreken over hun bedrijf en aktiviteiten
en wat men voor elkaar kan betekenen. Meestal wordt
zo’n Causerie afgesloten met iets ludieks. Want de
aktiviteiten zijn ‘ter leering ende vermaeck’.

Het hoogtepunt van het sociëteitsjaar is het Cabaret
des Hommes, een cabaretprogramma door de Hiere
gepresenteerd aan de gemeenschap. Dit jaarlijks terugkerend fenomeen vindt plaats op een zondagochtend in september. Zowel nationale als internationale
artiesten van naam en faam zullen hier hun kunsten
op het gebied van muziek, theater, dans en cabaret
presenteren. De vruchten die al deze activiteiten
hopelijk afwerpen zullen worden aangewend om de
gemeenschapszin in het stadsdeel Wyck te bevorderen. Société Hiere vaan Wyck kijkt met vertrouwen
naar de toekomst en wil bijdragen om Wyck de plaats
te geven die het toekomt: een bruisend hart en waar
de gemeenschapszin, in de meest brede zin van het
woord, hand in hand gaat met cultuur en Bourgondisch leven.

Tot slot, Société Hiere vaan Wyck wil ‘gevonden’
worden door heren die sociaal, cultureel, zakelijk, of
op enigerlei andere wijze hun verbondenheid met Wyck
wensen te onderstrepen.

VEER ZIEN US
IN WYCK
Voor meer informatie:
LQIR#KLHUHYDDQZ\FNQOZZZKLHUHYDDQZ\FNQO
ontwerp: RenéRutten.nl

