
Nieuwe geveltekens in Maastricht 

Geen echte gevelstenen, maar meer dan alleen maar een ornament:  
geveltekens met een verhaal. 
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Jo van den Booren werd geboren in Maastricht in 
1935. Hij studeerde aldaar aan het muzieklyceum 
trompet bij Hubert Cardous en in Amsterdam bij 
Marinus Komst. Hij werkte vanaf 1953 als trompettist 
gedurende 40 jaar in het Brabants Orkest. Als 
componist volgde hij les bij Antoon Maessen, Louis 
Toebosch, Ton de Leeuw, Kees van Baaren en Klaus 
Huber (Basel). Van den Booren was een van de 
oprichters van de stichting Resonans en het Resonans 
Koperkwintet voor uitvoeringen van hedendaagse 
muziek. Hij dirigeerde een aantal van zijn werken in 
uitvoeringen met het Brabants Orkest. Zijn werken 
werden tijdens zes achtereenvolgende jaren 
geselecteerd tijdens de internationale  Gaudeamus 
Muziekweken. Van den Booren schreef komische 
opera’s, 10 symfonieën, complexe twaalftoons-
composities, muziek bij zwijgende films en een groot 
aantal kamermuziekwerken. In 1986 verwierf hij de 
Visser Neerlandiaprijs voor zijn hobokwartet Estremi. 
In 1989 werd hem de Noord-Brabantse Cultuurprijs 
toegekend voor zijn gehele oeuvre en in 1994 kreeg 
hij de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. 
 
(Lees verder op de site van 
http://www.maastrichtsecomponisten.nl/?page_id=423  
) 
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Matty  – Jozef Mathieu – Niël,  werd geboren op 23 
oktober 1918 te Maastricht. Hij bezocht het  
Veldekecollege in Maastricht en nam al op jeugdige 
leeftijd het besluit om zich geheel aan de muziek te 
wijden. Hij studeerde piano bij Louis Closson en orgel 
bij Charles Hens aan het Luikse Conservatoire en hij 
nam ook pianoles bij Alexander Borovsky in 
Amsterdam. Steeds meer ging Niël zich toeleggen op 
componeren en hij nam daarom les bij Henk Badings 
eveneens in Amsterdam. Via zijn vriend Henri Hermans 
leerde hij de muziek kennen van Arnold Schönberg en 
de theorie van de twaalftoonsmuziek.In 1941 trok Niël 
naar Wenen, werd leerling van Anton Webern en 
onderging bij hem een grondige reëducatie als 
componist. Webern had, meer dan wie ook, een 
fundamentele invloed op Niël. Hij zou in Wenen 
verblijven tot 1943. Dit was een ervaring van 
beslissende betekenis in Niël’s leven. Fré Focke en Niël 
waren de enige Nederlandse pupillen van Webern. Niël 
werkte onder meer mee aan een film over Webern. In 
1944 verbleef hij enkele maanden in Parijs, waar hij les 
kreeg van Olivier Messiaen en Daniel-Lesur. Daarna 
keerde hij  voorgoed terug naar Limburg.Terug in 
Maastricht werkte hij van 1946 tot 1953 bij de Regionale 
Omroep Zuid (Maastricht), Hij gaf les aan het 
Muzieklyceum Heerlen, aan de muziekschool Sittard en 
enige tijd aan het Lemmensinstituut te Leuven. Van 
1964 tot 1978 doceerde Matty Niël aan het Maastrichtse 
conservatorium compositie en theorie.  

Voor uitvoerige biografie, zie 
http://www.maastrichtsecomponisten.eu/?page_id=7461   

 
 
 

 
 
 
Een plaquette voor Maastrichtse componisten is een initiatief van de Stichting 
Maastrichtse Componisten, die de afgelopen jaren al meerdere geveltekens heeft 
geplaatst. 
 
http://www.maastrichtsecomponisten.eu  
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Nu de voormalige brouwerij De Ridder verbouwd en heringericht wordt, heeft de familie Van Aubel de herinnering aan hun voormalige 
familiebrouwerij op een plaquette laten vastleggen. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEERLIJKE WIECKSE 

WITTE 

HET FIJN GEBROUWEN 

GLAASJE RIDDERBIER 

SCHONK ONS ALTIJD 
VEEL PLEZIER 

(2002) 

Het jaar van sluiting is door Bernard 
Grothues in een toepasselijk 
chronogram vastgelegd 
 


