




BURGEMEESTER VAN MAASTRICHT 

Het is een verschijnsel van onze tijd, dat mét het groter wor
den van onze steden de afstand groeit tussen overheid en burgerij. 
Dat is heel erg jammer, want een stad is tenslotte wat overheid en 
burgers er s<!men van maken. Overheid en burgerij zijn een twee
eenheid: de een kan niet zonder het begrip, het medeleven en de en
thousiaste steun van de ander, wil in zo'n stad de levenssfeer pret• 
tig en gezond zijn. Want alleen in zo'n omgeving kunnen topprestaties 
worden bereikt. 

Het is ongetwijfeld waar, dat dit moderne verwijderings-ver
schijnsel zich ook in Maastricht voordoet. Dit is te merkwaardiger, 
omdat er vermoedelijk maar heel weinig steden in Nederland zijn, 
die kunnen bogen op een zo trouwe burgerij als Maastricht. De Maas
trichtenaar houdt van zijn stad, omdat hij ergens dichter is en levens
kunstenaar. Er zijn voorbeelden te over van stadgenoten, die van een 
niet onbelangrijke promotie met pijn in het hart afzagen, omdat daar
aan een overplaatsing vast zat ..• 

Maastricht heeft daarom een kans, een prachtige kans om suc
cesvol te bouwen aan de brug van het betere begrip. Het "stadhuis" 
weet zich bij zijn pogingen daartoe stevig gesteund door de raad, zo
als bij de begrotingsbehandeling voor 1956 op zo prettige wijze is ge
bleken. 

Zo, tegen de achtergrond van deze feiten en niet bevreesd voor 
een experiment, ontstond dan dit tweede geïllustreerde jaaroverzicht: 
"Maastricht in 1956", waarvan ik hartelijk hoop, dat het door Maas• 
trichtenaar en niét-Maastrichtenaar met evenveel waardering zal wor
den bekeken. 

De Burgemeester van Maastricht, 



,,\an onzt: 14oede stad en aan dt: gt:mt:entc.:radd 
wem ik een zalig nieuwjaar! Er zij Yrede, gezond
heid, \'OOrspoed en geluk ... " 
Zo. in die heel eigen, hoop"olle sfeer van een zo 
pas begonnen jaar, begon de burgemeester \'an 
Maastricht in de eerste ra,1ds\'ergadering van 1956 
l ijn gebruikelijke.: nieuwjaarswoord. Het kon kor
ter zij n dan in andere jaren omdat Maastricht, 
zoekend naar middelen om burger en geïntercs
st-erde vreemdeling wat nauwer te betrekken bij de 
,·reugden en de zorgen 'an de oude stad in 1955. 
voor de eerste maal een fraai geïllustreerd ja,1r
overzicht ht1 licht had doen zien. 
De raadsleden, die het natuurlijk het eerst ont
Yingen, konden niet weten dat het aardige boekje 
pas een uur tevoren was klaar gekomen. \Xfij zou
den dit geheimpje ook nooit verklapt hebben als 
er niet uit bleek, dat het tempo in Maastricht heel 
erg hoog kán zijn, al heeft men daar ciders mis
schien wel eens andere ideeën over ... 
Ten onrechte dan. Maastrid1t, de fraaie oude 
veste aan Maas en Jeker, is meegezogen in de 
'aart van de moderne tijden. Maar als de stad in 
de twaalf j.1ren sinds de laatste wereldoorlog in 
snel tempo een aantal bijzonder grote zaken tot 
stand beeft 14ebracht - en dat is zo! - dan heeft 
dit alles tóch geen noemenswaardige ><haclc ge
daan aan het zenuwgestel van die 14emiclclcklc, 
hardwerkende l\faastrichtena.ir. 
En dat komt dan, omd.1t hij op een gege,·en mo
ment 'rij weu te Zijn, ,·rij \'an de: zorg om geld 
en arbeid. 0,m ziet lJ hc:m op het Vrijthof achter 
een groot glas "Aajt'" plezier maken nKt vrien
den, of U ziet hem zich inspannen a,1n het biljart, 
óf U hoort zijn juichkreet om een goede worp bij 
htt kegelspel. J.1. en zo ontstaat wel eens dat mis· 
verstand. 
Vergis U niet. Hier vcr.tndert een oude stad 
grondig van a,mz1en zonder dat Je bewoners ,·cd 
last heboen van moderne plagen als hartkwalen 
en nerveuze: a.u1clot·llingen. \Vel. zijn zij in 
deze tijden gezegend of niet? 

Diezelfde hardwerkende en op zijn tijd zo plezie
rig zorgeloze Maastrichtcn.1ar had in 1956 ver
zcheidene malen gelegenheid om Zijn goede hart 
te tonen, kansen, die hij bes list niet ongebruikt 
,·oorbij liet gaan, zoals U ''erderop zu lt lezen. 
\Xfant niemand kon in die eerste raads\'ergadering 
wrmocden, dat 1956 de wereld aan de rand van 
een derde wereldoorlog zou brengen; dat het een 
jaar zou zijn waarin de internat1on.1le ,·erhou
dingen zich tot het uiterste zouden toespitsen. 
De geestelijke spanningen werden tienduizenden 
Nederlanders tot een lichamelijke pijn. De Maas
trichtenaar protesteerde met duizenden mensen el
ders in den lande en maakte, katholiek en niet
katholiek, de tr.1ditioncle bidwegen door de oude 
binnenstad tot indrukwekkende manifestaties \'an 
geloof en meeJe,en. Zulke moeilijke momenten in 
de wereldgeschiedenis geven ons bij alle p11n toch 
het machtige gevoel, allen een te zijn. Wij hadden 
dat in dit moeilijke verkiezingsjaar meer dan ooit 
nodig. Ook in Maastricht. 

Wij allen hebben in die fclhewogen dagen wel 
c:ens het moedeloze ge\'Oel gehad, dat al ons werk 
in stad en gewest er nauwelijks nog op aan kwam, 
onclergcschikt als het was aan de critieke gebeur
tenissen in Oost-Europa en wnd de Middellandse 
Zee. Als de gemiddelde burger al weinig belang
stelling kon hebben \'Oor z.1kc:n, die anders zijn 
;1andacht zeker zouden hebben gekregen - wij 
waren er met ons hoofd eigenlijk ook niet bij. 
Dit moet intussen in nog sterker mate hebben 
gegolden voor onze journalisten. 
Met blijdschap constateren wij. dat de Yerhouding 
tus>cn de gemeentelijke o,·crheid en de pers in 
ht1 afgelopen j•1ar opnieuw belangrijk is ver
beterd. De grote belangstelling van ,cJerlci auto· 
riteitcn bij de opening van de tentoonstelling, 
W•larmec de jonge Pcrsclub ~faastricht zich aan 
stad en gewest prt-senteerde, getuigde daa"·an. 
Enkele weken later al werd de burgemeester ge· 
:nstalleerd als erelid van de Persclub. 



Goede betrekkingen tussen overheid en pers zijn 
in een stedelijke gemeenschap als de onze een 
uitermate belangrijke zaak. Het stadsbestuur kan 
in zijn pogingen tot afstandsverkleining, tot het 
wekken van in praktijk gebrachte liefde tot de 
stad niet zóndcr dat belangrijke bindende element, 
dat de pers kan zijn. Vandaar onze bl ijdschap 
over hetgeen aan begrip en vertrouwen in 1956 
gewonnen werd. 

In deze laatste dagen van het oude jaar, nu de rust 
in de internationale verhoudingen tot op zekere 
hoogte is teruggekeerd, is het gelukkig weer wat 
beter mogelijk de dingen op hun juiste waarde te 
schatten. En dan vraagt men zich af, wat in 1956 
voor Maastricht eigenlijk karakteristiek is geweest. 
Lang behoeft, geloven wij, het antwoord niet op 
zich te laten wachten: Maastricht, de oude momt· 
mentenstad met haar grootse verleden en haar 
grote naam op het terrein van de culturele activi
teiten, een stad inderdaad met een houding en een 
ziel en als zodanig door de toeristen in 1956 weer 
druk bezocht - in dit Maastricht hebben in het 
afgelopen jaar houweel en stoomwals, hamer en 
troffel de toon aangegeven, letterlijk en figuurl ijk! 
De burgerij wist met die geluiden niet overal even 

goed raad en morde wel eens wat in ingezonden 
stukken. De meningen, daar geponeerd, waren 
niet altijd even juist, maar veroorzaakten toch een 
ietwat gespannen sfeer in de stad, die op grootse 
wijze bezig was aan de hand van een vijfjarenplan 
haar bestratingen te vernieuwen. 
Gelukkig reageerden weer anderen - hoe kan 
dat anders in .Maastricht - met humor op de 
last, die de gemeente de bewoners van de binnen
stad noodzakelijk moest aandoen. Zo kon men 
aan het begin van de \Volfstraat op een gegeven 
moment een bordje vinden, waarop in nette let· 
ters was gesd1ilderd: Rue des Barricades .. . 
De Maastrichtenaar - we zijn daarvan overtuigd 
- is het tijdelijk ongerief van opgebroken stra
ten en andere openbare werken wat minder ge· 
wend dan de burgers van menige andere, jongere 
stad. Dat was aan de oude bestratingen dan ook 
wel te zien. Maar de achterstand wordt ingelopen 
in verbluffend tempo. 
Dat zich hierbij in een oude en qua aanzien uiter· 
mate kwetsbare binnenstad bijzondere moeilijk· 
heden voordoen is duidelijk. De verre vrienden 
van Maastricht vooral zal het goed doen te ver· 
nemen, dat met die kwetsbaarheidsproblemen ern· 
stig rekening wordt gehouden. 



Hd Vrythof op un stille 1á111ermorgen ... 
Dit fr1J1J11 scho/Jtt•spel 1w1 berijpte takken en ijle lorem, zoals h1J1JJ/ gu11 enk1/1 toerist dal 
kent, gaf hel 11ilzonderlrjk koude voor;/J/Jr menigmaal Ie zien. Kleine troo.11 t•oor zorul 
kou en 11angheid, die de stad deelachtig werd. 
Het zo11 /111k zij11 geu·eest, U hierbij ook een zomers plaatje IJIJ/1 Ie bieden l'dl1 hel Vrijthof 
i11 19.56. 1111111r m ll begrijpt daJ 011gett11ijfeld - u·ij hebben er géé11 k111111e11 1•i11den. . 



Werk in uitvoering .. 
1faastricht was er \Ol van in l 956. Q,ual kwam 
men de rood-witte balken met het stopbord teJ.:cn: 
in de oude stad en in de buitenw11ken - in elke 
straat waar een karweitje was te doen. 
llet is waarlijk indrukwekkend wat er op het 
J.:l-bi,"I 'an weg· en waterbouw in hct afgelopen 
jaar is lot ~land ,gekomen; en de feiten spreken 
temeer als men weet, w·elke m0C1lijkhlxlen zic·h 
daarbij hebben voorgedaan. 
Toen met de herbestratingen in de oude binnen· 
stad op grote schaal was begonnen, del-cl men de 
alarmerende ontdekking, dat gas leidingen en rio
l~rin,gen op meerdere plaatsen volkomen waren 
\CrJ.:,ian. 1 Ict was eigenlijk verbazingwekkend, dat 
lich nooit oni.:clukken hadden voorgedaan: de i::as· 
bu1,cn vertoonden i::rote gaten. 
Natuurlijk werden de leidingen onmiddellijk ver· 
nieuwd, maJ.r uiteraard was deze tc,gemlJJ.: \'.In 
in,Joed op de werkschema's. Een ander nJdclig 
gnolg was, dat men ,·eel dieper moest guven dan 
'oor cm normale herbestrating nodig zou zijn 
,i:cwee.I, ...-.urdoor hier en daar nazakkini::en ont· 
stonden die de gc:meentelijke diensten dwoni::en 
de slratcn na 'erloop 'an tijd opnieuw open te 
breken. Tcnslolle was ook de uitzonderlijk strenge 
winter van stagnerende invloed. 
1 Iet leed, dat vooral door de middenstand werd 
gevoeld, w,is overigens toch ook weer vrij s1)()edig 
,i:cledcn (al blijft er nog het een en ander te her· 
bl-;lraten over). en zo kon aller aandacht zich 
nchten op de grote werkzaamheden, die onder· 
nomen werden ter 'erbetering van bij voorbeeld 
Je Sint Annalaan, Je Brusselsewei::, hl't StJtiuns· 
plein en ter \'erbreding van de Jckcrbrug in de 
Prins Bi,schopsingel. 
t:n mlt .i:cp.1ste trots beschouwde men Je pi.urnen, 
die de Via Rcgia gaan maken tot {'Cn triomfale 
,11 kc in IKt wcsten van de stad, een vierb.uns 
Î1l\',1lsw<."g, die straks de veel te smalle BilscrbaJn 
van het internationale verkeer (Bclg10 al ont · 
lasten. Met de aanleg van Je Via Rcg1a werd in 

19% begonnen; en tei::elijJ..ertijd werd een begin 
gemaakt met de uitvoerini:: van een plan, dat de 
Brusselseweg laat uitmonden op het \'erkeersplein 
\'OOr het ziekenhuis Sint Annadal. De zeer moei
lijke verkeerstoestand aan het westelijk eind 'ao 
de sterk verbrede Sint Annahan nu zo glad 
als een biljartlaken - zal tlaarmce 'trah tot het 
"erleden behoren. 

Het is duidelijk wat B en \'il met al deze werken 
beogen: Maastricht aan te sluiten op de grote 
oost-west verbindingen, en het internationale, 
doorgaande verkeer een veilige en grootsteedse 
tra,·erse te geven door de st.td. Dé werkzaamheden 
aan de Jekerbrug, a.1n de ,crJi,hting en het weg· 
wijzersysteem moeten ook lil dit Ji,ht worden 11.e· 
zien. 
Nu al tS de zwderbru}? de onmisbare schakel in 
deze route van brede. internationale verkeers· 
wegen door Maastrichts mooiste buitenwijken. Het 
gemeentebestuur heeft zich op de bouw van deze 
zuiderbrug, die ook ter ontlasting ,·an de reeds 
bestaande bruggen van groot belang zal zijn, verder 
voorbereid door het doen van aankopen dáár, 
waar de westelijke oprit zal moeten komen. 
Er was een groot buitenhuis bij, Jat tezijncrtijd 
af gebroken zal moeten worden, maar waarvan 
het bezit nu al voor de stad rnn belang was met 
het oog op een mogelijke 'estiging van de Inter· 
parlementaire Bcnduxr.ud. Dit orga.1n zoekt een 
geschikte zetel en Ma.l\tr1dlt, rcntr.111 gelegen 
tussen de drie landen. stelde zijn cand1datuur. 
Minister Luns ze· in het parlement, dat de re;:e· 
nn;: een ,e:;t1png 1n Maastricht zal toeiuichen. 
Cl-deputeerde St ltcn 'an l~mburg P' en de ~tad 
een extra steuntj< in de rug door het Provincie
huis beschikb.iar te 'tdlm. Fr ll)n mc:t dit al 'er· 
scheidene mogcl1Jkhed1:11 ''" Maa,trKht hoopt \U· 

rig, te worden ml\erkoren. 
De stad beleefde in ck w moeilijke verkeers· 
sector nOJ?, een andere lxl.1ngriJk<: gebeurtenis: de 
werkzaamheden aan tic pro"inti.de weg na.1r Val· 
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kenburg (Heerlen) kwamen gereed. Hoewel de 
stad in de totstandkoming van deze belangrijke 
vernieuwing geen direct aandeel had, verdient 
zij memorering, omdat zij voor de centrale func
tie, die Maastricht voor een deel van Limburg 
gelukkig heeft, van niet weinig belang is. 
Die centrale functie werd opnieuw verstevigd, 
toen de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena 
haar dappere helicopter-initiatief tegen het eind 
van het jaar opnieuw kracht bij zette door op 
Maastrichts moderne helihaven met een S 58 te 
verschijnen, een toestel met een zo ongeveer ver
dubbelde passagierscapaciteit, dat de mensen die 
iets van luchtvaart en helicopterbouw weten, en
thousiast maakte. 
Vorderingen werden ook gemaakt ten aanzien van 
de snelweg, die Maastricht steaks een kruisings
vrije verbinding met midden-Nederland zal geven, 
ter vervanging van de oude rijksweg Maastricht
Roermond. Voor het oog zag men daar overigens 
weinig of niets van: men is druk bezig met het 
aankopen van grond. 
In diezelfde voorbereidende sfeer bieven ook de 
tunnelplannen verkeren, maar - en dit zij die
genen die dagelijks de Scharncroverweg voor hun 
ogen zien dichtvallen tot troost - er werd aan 
gewerkt. \Xfel eens te langzaam misschien naar de 
zin van het stadsbestuur. Moeilijkheden kennen 
- ze zijn er op het Bouwbureau van de NS -
doet intussen vertragingen begrijpen. Sint Nico
laas was niettemin een heel welkome gast, toen hij 
na zijn blijde inkomst het stadsbestuur met een 
speelgocdtunneltje verraste ... 
Een heel belangrijke zaak was tenslotte ook de 
inleiding tot het rapport Boost-Froger-Warnaars, 
die B en W tegen het einde van het jaar ont
vingen. De drie verkeersdeskundigen hebben in 
opdracht van de gemeente tezamen - en onbe
vooroordeeld ! - de Maastrichtse verkeersproble
men onderzocht en kwamen in een speciale col
legevergadering alvast hun persoonlijke meningen 
geven. 
Er zijn in de afgelopen jaren wel eens menings
verschillen aan de dag getreden over de oplos
singen, die door B en W worden voorgestaan. 
Men denke nog maar eens aan de kwesties om 
"de" doorbraak, de Markt en de bruggen. Het is 
vooral tegen de achtergrond van deze feiten, dat 
de stad met spanning uitziet naar de eindconclu
sies van het rapport, dat nu hopelijk spoedig in 
definitieve vorm op tafel zal liggen ! 
Voor het overige bleef de toestand op verkeers-

gebied zoals hij was: op de spoorlijn naar Hasselt 
werd de reizigersdienst ook in 1956 niet hervat, 
ondanks de carnavaleske actie van "De Vijf 
Republikeinen", een geheimzinnig (want zwáár 
gemaskerd!) genootschap, dat het station Roer
mond in rep en roer bracht door de bestuurder 
van een elektrische trein te overweldigen en 
hem te dwingen naar Maastricht te rijden. 
Daar, onder de tumultueuze toejuichingen van 
een overvol perron, werd het treinstel in triomf 
aan Prins Vic d'n Ierste overgedragen met het 
verzoek het ten spoedigste in te zetten op de 
lijn naar Hasselt. Toen Prins Vic, die - voor
waar! - zeer machtig was, daartoe zo snel 
geen kans zag omdat de spoorlijn alleen door 
stoomtreinen en diesels kan worden bereden, 
ontving men een Hasseltse uitdaging met tussen 
de regels door de pijnlijke vraag: "Waar blijven 
jullie? Durf je niet?" 
Dit was teveel. Prins Vic en zijn enthousiaste 
onderdanen grepen naar hamer, zaag en board, 
bouwden een trein, stopten die boordevol autori
teiten en confetti, en reden naar Hasselt. 



De Maastrichtse zegetocht door de Belgisch-Lim
burgse hoofdstad is zonder resultaat gebleven. De 
groene autobussen bleven de dienst tussen de 
hoofdsteden van de beide Limburgen onderhou
den: niet onverdienstelijk, maar toch veel minder 
snel en comfortabel dan de moderne trein. 

Noemenswaardige resultaten kon men helaas ook 
niet waarnemen ten aanzien van de waterwegen: 
de Stop van Ternaaien "sprong" nog altijd niet 
en ook over de plannen voor een Cabergkanaal 
hoorde men niet veel nieuws. Dit zijn zaken tus
sen de regeringen van België en Nederland, waar
bij Maastricht intussen ten nauwste is betrokken. 
Daarom werd een wijziging van het uitbreidings
plan in voorbereiding genomen, waarin de be· 
stemming zal worden vastgelegd van de voor de 
aanleg van het Cabergkanaal benodigde gronden. 
De situatie met betrekking tot de Stop van Ter
naaien, in het net van grote, internationale 2000· 
tons vaarwegen door haar veel te geringe capaci· 
teit een hindernis van belang, werd er ook al niet 
veel duidelijker op, al was aan het eind van het 
jaar door zekere uitspraken de hoop groter dan ooit, 
dat het obstakel SPoedig zal worden opgeruimd. 
Intussen: Maastricht wéét te wachten. En het rea
liseert zich, dat hangende internationale proble
men bijna even fnuikend zijn als bijvoorbeeld 
geldgebrek. 
De stad beleefde aan de andere kant echter weer 
de vreugde, dat de bedrijvigheid in en om de 
Beatrixhaven niet weinig toenam. Tal van indus-

trieën vroegen de gemeente zich juist da.ar te mo
gen vestigen. Openbare Wecken en Rijkswater
staat hadden het er druk mee: grote stukken 
grond - al praktisch helemaal uitgegeven -
werden bouwrijp gemaakt en van weg- en spoor· 
aansluiting voorzien. 
De ontwikkelingen voltrekken zich rond de Bea
trixhaven nu in zeer snel tempo. Maastricht -
,·óór alles een werkstaa, hoe plezierig het er ook 
mag zijn - is er blij om en het heeft zich op een 
belangrijke uitgroei van de Beatrixhaven voorbe
reid door het projecteren van twee insteekh1tvens. 
Men neme het de van nature optimistische Maas
trichtenaar niet kwalijk, dat hij dit stedelijk ha
vencomplex ook internationale functies toedenkt 
- in de toekomst. Want die Stop van Ternaaien 
verdwijnt toch! 

Zeshonderd huwelijken per jaar en een vrij groot 
geboorte-overschot, gevoegd bij een reeds bestaan
de woningachterstand, maken de ambtenaren van 
het Bureau Huisvesting tot de minst benijdens
waardige mensen van de stad. De voorlopige uit
komsten van de Algemene Woningtelling 1956 
gaven voor Maastricht een woningtekort te zien 
van 5411. Percentagegewijs zijn Maastricht en 
Vaals er in Limburg het ergst aan toe. En dat 
Limburg heeft weer het grootste woningtekort van 
alle Nederlandse provincies. Maar het is óók Lim
burg, dat de achterstand het snelste inhaalt. 
Moedgevend was het in Maastrichts westelijke 
stadswijken eens rond te kijken. Men stampte daar 



het bouwplan Caberg uit de grond, de eerste van 
vier kleine tuinsteden, die Maastricht in het wes
ten een fraaie afrond ing zullen geven. De stad 
beleefde daardoor een topjaar in de na-oorlogse 
woningbouw; er kwamen 800 huizen klaar. Dit 
aantal zou nog belangrij k hoger zij n geweest, als 
niet een tekort aan stucadoors en schilders enige 
stagnatie had veroorzaakt. 
Hadden deze moeilijkheden zich niet voorgedaan, 
dan zou voor het eerst het trotse cijfer duizend 
zijn bereikt. Maar gelukkig is ook hier uitstel 
geen afstel: op de rond 200 huizen, die in decem
ber nog op de laatste hand stonden te wachten, 
mag men in januari rekenen en zo is dus de bouw
prestatie er eigenlijk nauwelijks minder om. 
Een prestatie intussen, die mede op rekening mag 
worden geschreven van onze bouwverenigingen, 
die hun contacten met de dienst Openbare Wer
ken niet weinig verstevigden. Het laat zich aan
zien, dat Maastricht in 1957 ook op een aantal 
particuliere bouwcombinaties zal kunnen rekenen: 
er zijn al enige projecten in aanbouw (Jekerdal, 
Mosasaurusweg) en allerlei tekenen wijzen er op, 
dat zich ook in andere delen van de stad combi
naties aan het vormen zijn. Zij helpen de zorgen 
van het stadsbestuur niet weinig verlichten, en het 
temPo versnellen. 
Voort gaat het! 
Tegen het einde van het jaar trof de raad de 
noodzakelijke voorbereidingen voor de tweede 
tuinstad. En zo kan het niet lang meer duren, dat 
bulldozers en graafmachines met grommende mo
toren aan het werk gaan om ruimte te maken voor 
rioleringen, die onzichtbare millioenen vertegen
woordigen. Het zal vermoedelijk medio 1957 zijn. 

En dat betekent dan, dat de continuïteit van de 
woningbouw ook voor 1958 verzekerd is. Het be
looft bovendien alwéér een druk jaar voor de 
Volkscredietbank ..... . 

Maastricht is eigenlijk wel een beetje trots op de 
stadsuitleg in het - zo langzamerhand: verre -
westen, omdat de vier bouwplannen in zekere zin 
uniek zijn in de planologie. De tuinsteden, elk 
5 à 6000 inwoners groot, zijn door brede groen
gordels van elkaar gescheiden, hebben eigen voor
zieningen, maar zijn toch verder organisch geheel 
georiënteerd op de oude stad. 
Een hoogbouwpercentage van 40 maakt aardige 
accenten mogelijk maar voorkomt tegelijkertijd, 
dat de wijken tot steenwoestijnen zullen worden, 
waarin de autobus zo ongeveer de kameel ver
vangt... 
De Maastrichtenaar - een zwierig man - houdt 
niet van massaficatie en kille zakelijkheid. De 
stadsuitleg in het westen is er een voorbeeld van 
tot zelfs in zijn benamingen. Toen Caberg in aan
bouw was en Malpertuis nog naamloos op de 
tekenborden lag, weigerden de stedebouwers al te 
spreken over de plannen West 1, West 2 en 
West 3. 
Het deed hen dus goed al SPoedig te horen, dat 
West 1 voortaan Malpertuis zou heten, naar het 
ondergrondse kasteel van Reinaert de Vos uit het 
befaamde dierenepos. De straatnamen worden 
daaraan ook ontleend. 
Zo is bij het beetje romantiek, dat de Maastrich
tenaar altijd wel in zijn werk weet te leggen, het 
systeem niet verloren gegaan. Het zijn immers ook 
deze kleine dingen, die meehelpen de levenssfeer 



te bepalen. Het laat zich aanzien, dat het 
in de tuinsteden prettig wonen zal zijn. 
Veel groen zal er komen. Maastricht 
heeft er behoefte aan. De jeugd vooral. 
Wetend, dat de kleinen in de stedebouw 
van het verleden te veel verwaarloosd 
zijn, wekte het rapport van de Dienst 
Openbare Werken, dat tot spoedige aan
leg van in eerste instantie 36 kinder
speelplaatsen adviseerde, grote voldoe
ning bij raad en burgerij. De stad, die 
ûch al enige jaren met deze problemen 
ernstig bezig hield, is onmiddellijk be
gonnen met de realisering van dit plan. 
Zeker \•ermeldenswaard in dit verband 
is ook, dat de raad besloot tot de aanleg 
van een gemeentelijke kwekerij, die straks 
de plantsoenendienst van bomen en strui
ken zal voorzien. De Maastrichtse stads
tuiniers spelen een even belangrijke rol 
in de werkzaamheden ter verfraaiing van 
de stad als de restaurateurs, die het his
torische hofje aan de Zwingelput in oude 
luister herstelden, en die een kluif had
den aan De Vijf Koppen, dat deel van 
de oude vestingwerken, dat in het Ka
naal Maastricht-Luik steekt. Het kanaal 
dat helaas weer verscheidene slachtoffers 
eiste en dat eigenlijk dicht moest. 

De raad, die de burgemeester na de 
brand in de Sint Scrvaastoren gaf aan 
mgr. P. J. M. Jenneskens, deken van 
Maastricht: "Maakt U de toren maar 
goed dicht. Ik vrees dat er voorlopig 
nog geen nieuwe spits op staat .. . " is een 
heel wijze gebleken. De Sint Servaaskerk 
kreeg haar spits in 1956 niet terug. 
Mgr. Jenneskens startte in ae zomer ten 
overstaan van de landelijke pers een in
zamelingsactie ten behoeve van de kerk 
zelf, waaraan restauraties moeten worden 
uitgevoerd voor een bedrag van een half 
millioen gulden. Nederland toonde het 
trotse cultuurmonument ten volle te waar
deren: in vele bladen verschenen artike
len over de Sint Servaas en wat er aan 
gebeuren moet. Maar ... een half millioen 
is niet een bedragje dat men zo maar 
even bij elkaar brengt en dat weet mgr. 
Jenneskens ook. Wellicht bereikt hij het in 
1957. Pas daarna praten we over de toren. 





"Nu, laten we dan maar eens kijken of er nog 
wat bij kan'', zei loco-burgemeester G. Gybels op 
toen mooie morgen in oktober en hij draaide aan 
<:<:n wiel. Maastricht beleefde een ,·an de belang· 
rijk\tt· gebeurtenissen van het jaar: de trotse nicu· 
wt· i:ashouder, het zoveelste milliocnenprojcct, 
werd m gebruik gesteld. 
De gaspositie van de stad is enkele jaren moeilijk 
geweest. Het grote extra-verbruik op zeer koude 
dagen kostte de gemeente handen vol geld, omdat 
zij niet alleen voor de levering, maM ook voor de 
berging afhankelijk was van de Staatsmijnen. 
Ma.tstricht had slechts twee kleine ga~houders met 
è'Cll i:ezamenlijke inhoud van 1 5.400 kubieke 
meter 
Het was om allerlei redenen verstandig er een 
grote gashouder bij te bouwen; en een van de 
meest belangrijke overwegingen was daarbij wel, 
dat met een eigen, grote gasberginb'Sru1mte de p1c· 
ken konden worden gedrukt, die in ht't contract 
met de Staatsmijnen zo nadelig waren. Aldus zou
den de kosten van het stalen ge,·aartc 'rij '!'<ledig 
tcrug,·erd1cnd kunnen worden. 
De 'tad aarzelde niet en precies een jaar, nadat 
met de montagewerkzaamheden was begonnen, 
zag men de 50.000 kubieke meter grote gashouder 
boven de stilaan zich vullende industrieterreinen 
in het Bosscherveld een vrolijk dansje beginnen. 
De wand van het stalen bouwwerk bestaat name 
hjk uit delen, die 'erschuifbaar zijn ten opzichte 
van dkaar 
Pompt men de houder helemaal 'ol, dan schuiven 
die <lek-n uit en bereikt hij een top,tand van 
43 meter; " de houder leeg of maar gedeeltelijk 
gevuld, dan ziet men hem nau"·elijh, wat uit een 
oogpunt van stedeschoon een niet gering voor· 
deel is . 
1 kt gemeentelijk gas- en waterbedrijf maakte zich 
voor ht't stadsschoon ook op andere wijze ver· 
dicn~tcl11k door het plaatsen ,·an vele AJslantaarns 
111 \lra,tlJCS, die daarom als het ware vroegen. 
TcAen het eind van 1956 stonden er al ruim 500. 

Wij zien de verbazing al van vele niet-Maas
trichtse lezers: "Gaslantaarns? In 1956?" Ja, 
want al zijn ze dan elders vaak tekenen van 
achterstand, J\bastricht streeft er naar deze ro
mantische lichtvcrspreiders in de vele historische 
hoekjes, waaraan de stad zo rijk is, terug te 
brengen. Als het verkeer er maar geen hinder 
\'an onderYindt. 
De stedelijke monumentencommissie kan het 
daarover met de gemeentelijke verkeerscommis· 
sie wel eens aan de stok hebben. Geen nood: 
dit beraad voorkomt, dat het teruggrijpen naar 
historische verlichtingsmiddekn tot een werke
lijk nadeel wordt. Zo, nadat het voor en tegen 
zorgvuldig tegen elkaar was afgewogen, werden 
in 1956 onder meer de Kesselskade en de Cal
variestraat verrijkt met "nieuwe" gaslantarens, 
die elders voor de verkeersmoloch hadden moe
ten wijken. 
Voorwerp van bijzondere aesthetische zorg zijn 
ook de bestratingen Het is geen kunst de gehele 
binnenstad te asfalteren, maar Maastrichts zo 
kwetsbare centrum zou er wellicht in uiterlijk 
aanzien ernstig onder lijden. 
Niettemin zijn B en W afgestapt van het stand
punt, dat de keibestrating persé overal moet 
worden gehandhaafd. Men heeft in 1956 in 
verscheidene oude straten een asfaltlaag zien 
aanbrengen; men zal het straks ook in Grote 
Staat en Kleine Staat zien gebeuren. 
Zo stond het jaar 1956 ook om deze reden wel 
heel sterk m het teken van de bestratingen. De 
leiding-mislre, die door de werkzaamheden in 
de binnenstad aan hel licht kwam, noopte het 
gas· en waterbedrijf tot een .i:rote extra-krachts
inspanning. 
Dit alles gebeurde in mJanden van reorgani
satie, want in het najaar nn 1955 had de ge
meenteraad besloten om de gemeentelijke auto
bussen, electriciteits-, AJS· en waterbedrijven als
mede de brandweer en Je kasadministratie op 
te heffen als zelfstandige takken van dienst en 





ze samen te voegen onder de naam: Gemeentebedrijven. 
Vele verhuizingen en verschuivingen waren er het gevolg 
van, maar men ondernam ze graag omdat ze in de meeste 
gevallen verbeteringen betekenden. De huisvesting van 
het personeel was altijd moeilijk geweest; verbouwingen 
hier en daar hielpen de mogel ijkheden vergroten. 
Opgelost zijn de ruimteproblemen echter nog altijd niet. 
De bouw van een nieuwe werkplaats voor het autobussen
bedrijf naderde in 1956 het eindstadium. Met het op
richten van een kantoorgebouw voor dc:ze snel groeiende 
dienst kon echter n iet worden begonnen, omdat daarvoor 
nog geen bouwvolume beschikbaar was. De urgentie van 
het project doet er op vertrouwen, dat de nodige vergun
ningen spoedig zullen worden verleend. 
Een snel groeiende dienst noemden wij het autobus
bedrijf. De Maastrichtenaars hebben het ook wel over 
"het gele gevaar". Zonder kwade bedoelingen overigens, 
want het Maastrichtse stadsvervoerbedrijf kan heus een 
aantal grotere gemeenten ten voorbeeld strekken. Het 
vernieuwde zijn wagenpark ook in 1956 belangrijk, zo 
zelfs, dat in het laatste kwartaal nog twintig nieuwe 
Volvo-Verheul wagens in bestelling waren. 

Deze snelle en gemakkelijk wendbare 
bussen stalen het hart van de politie, 
die het verkeer in de smalle straten 
van de oude stad vlotter zag afgewik
keld. Maar zij streelden toch ook wel 
een beetje de trots van die gemiddel
de, o zo graag wat mopperende Maa:;
trichtenaar, die in 1956 zo ongeveer 145 
maal in de bus zat. En terwijl er dus 
wat minder ingezonden stukken in de 
kranten stonden, nam het reizigersver
keer met 16 procent toe, het aantal 
wagenkilometers met bijna 12 procent. 

Helaas kon ondanks alle inspannin
gen in 1956 met de bouw van een 
compostbedrijf in het noord-oostelijk 
stadsdeel Limmel nog niet worden be
gonnen. De raad, wetend dat de stad 
het niet meer zonder een modern vuil
verwerkingsbedrijf kan stellen, nam in 
de sector openbare werken enige beslui
ten, die ' 'olledig op het compostbedrijf 
waren afgestemd. 
Hij aanvaardde een voorstel tot het 
bouwen van een centrale garage, werk
plaatsen en magazijnen (een project 
van 1,8 millioen gulden) in de onmid
dell ijke omgeving van het toekomstige 
vuilverwerkingsbedrijf. 
Een ander mi ll ioenenplan in de sector 
openbare werken is de bouw van drie 
rioolwater-zuiveringsinstallaties, waartoe 
de raad in beginsel besloot. Er komt er 
een op de Jinker-Maasoever, een in 
Maastricht-oost en een in Heer, de grote 
randgemeente, waarmee op allerlei ter
rein prett ig en intensief wordt samen
gewerkt. 
De eerste twee zuiveringsinstallaties zul
len door Maastricht worden bekostigd, de 
derde door Heer en Maastricht samen, 
aangezien de Heerder installatie ook het 
rioolwater van het Maastrichtse stadsdeel 
Heugem voor haar rekening zal nemen. 
Begin 1956 werden de kosten geraamd 
op rond acht millioen voor de beide ge
meenten samen. Maastricht zal - als de 
prijzen tenminste niet verder stijgen! 
- ruim zes millioen op tafel moeten 
leggen. 
Het is beslist geen kleinigheid! 



Brand in Maastrichts oude hart! 

Heel de stad hield de avond voor Kerstmis in 
angstige spanning de adem in. Een ongekend grote 
vuurzee legde in de Gubbelstraat enige pakhuizen 
en een matrassenfabriek vol uiterst brandbare ma
terialen in. puin. Dichte vonkenregens joegen over 
de stad, heel de omgeving met vernietiging be
dreigend. Ook het stadhuis en de fraaie Markt
wanden .. . 
De brandweer onderkende terstond het grote 
gevaar en riep de hulp in van Heerlen en Aken. 
Met behulp van vier autospuiten met groot ver
mogen, twee motorspuiten, een mistwagen en 
twee ladderauto's, tezamen twintig stralen sterk, 
wist men het voortrazende vuur tenslotte te 
omsingelen. Voor de tweede maal dit jaar was 
de oude binnenstad aan een ramp ontsnapt. 
Voor de tweede maal: want iedere Maastrichtenaar 
herinnert zich ook de vroege ochtend van de vier· 
de oktober, toen de vlammen om zich heen gre
pen in een verffabriek vol hoogexplosieve vaten 
aan de Muntstraat. Oók toen snelden de brand· 

weercorpsen van Heerlen en Aken te hulp. Brand· 
weerlieden van twee naties en drie steden, dapper 
bijgestaan door de BB, vochten in een verstikken
de nevel van giftige walmen om de volgebouwde 
binnenstad voor een enorme explosie te behoeden. 
Het lukte ... 
Nee, de rode haan spaarde de oude stad ook in 
1956 niet. Zo ergens, dan is het hier: Kleine 
oorzaken, grote gevolgen, zoals ook de spectacu
laire brand in een opslagplaats van de Koninklijke 
Nederlandse Papierfabriek bewees. Het geeft die 
zo licht bedreigde gemeenschap de plicht zijn 
brandweer zo goed mogelijk te outilleren. Het 
Maastrichtse materiaal voldoet aan moderne eisen, 
maar de huisvesting is erbarmelijk. 
De brandweerflat staat er nu. Zij zal in februari 
1957 door twintig brandweergezinnen kunnen 
worden betrokken. Het wachten is op een vergun
ning voor de bouw van een nieuwe, moderne 
brandweerkazerne. Dat die nu spoedig woede 
verleend, want in het chaotisch dichtgebouwde 
oude Maastricht zijn brandwecrimprovisaties een· 
vnudig uit den boze! 



fohn f11nguhleg1r: 

"Ik da11k de Ned1rla11d11 Reg"i11g voor alle! wal zij roor mijn Vader gedaan heefl en U 
allen die hier aanwezig zijl 0111 hem de laalsle eer Ie be111ijzen. 
Ik dank mijn lieve Moeder voor de wijze waarop zij mijn VaáerJ belangen 101 op het !t11t1sl 
behar1igde en hem de J1e1111 gaf die hij hel mees/ nodig had. 
Ik d1111k mijn J11perie111·en die mij 11ls gewoo11 soldaal in het Amerikaanse leger - tonlon-

dcn hier a11111vezig Ie zijn. Lieve Vad11r m.rl zachl." 



"Dood aan Leon Jungschleger ! !" De dóód voor Leon Jungschleger ... De dood voor een getuige ! 

Zijn oude Maastrichtse vrienden, van wie er verscheidenen naar Djakarta waren gegaan om niét te 

worden geloofd, vernamen het droeve nieuws met gebalde vuisten en toegesnoerde keel. 

De tragedie was afgelopen. Uit. Een leven afgesloten. Leon Jungschleger, de sterke, had de druk 
niet langer aangekund. Vergeefs bad men steeds getracht zich in zijn toestand te verplaatsen met 

wie weet ergens wel de hoop, iéts van het verpletterende gewicht van zijn hoofd te nemen. Zijn 

dood moet een bevrijding zijn geweest. 

Staande aanhoorde de raad een kort herdenkingswoord van de burgemeester. 

"Er zijn van die momenten in het leven van een stad waarop het, ondanks alles, verstandiger, wijzer 

en beter is om te zwijgen. Nu morgen onze stadgenoot Jungschleger wordt begraven geloof ik, dat 

zo'n moment is aangebroken. Ik zou daarom de raad, als hoogste bestuurscollege van de stad, 
willen vragen hem een ogenblik in stilte te gedenken, ieder op zijn eigen wijze ... " 

Tienduizenden omzoomden in geroerde en eerbiedige stilte de straten, toen Leon Jungschleger op 
een stralende morgen in mei naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. 

Zijn zoon vroeg rechtsherstel. Mevrouw Bouman nam de vlucht. 

De trieste gebeurtenissen in Hongarije waren een nieuwe schok. Terwijl de hele westelijke wereld 

de adem inhield bij de berichten over de onvoorstelbare ontwikkelingen in Boedapest en de nau· 

welijks nog te begrijpen dapperheid van tienduizenden Hongaren; terwijl iedereen in de vrije Jan· 

den aan de radio gekluisterd zat en grote geestelijke spanningen doormaakte, pleegden een paar 

Maastrichtse kegelaars telefonisch overleg. "Doen we", zeiden ze en ze riepen de pers bij elkaar. 

Het protest van de gezamenlijke politieke partijen was nog maar nauwelijks verkJonken, toen heel 

Maastricht en alle randgemeenten zich krachtdadig inzetten voor de door de "Mastreechter Keigel 

Boond" georganiseerde voedselpakkettenactie. Hier kon men wat doen! Het tempo was ongeloof· 
lijk, want vooral snelle hulp was gewenst. lédereen gaf en iédereen hielp. 

En zo, uitgeleide gedaan en nagewuifd door velen vertrokken een paar dagen al, nadat de actie 

was begonnen, enkele door de industrieën beschikbaar gestelde vrachtwagens, inhoudende ruim 

4000 voedselpakketten van ongeveer f 7,- elk, in kolonne naar Oostenrijk. Zelfs de benzine, 

waarop de karavaan die hele lange weg over de Autobahnen daverde, was geschonken; de monteur, 

die de wagens in de gaten hield, door het bedrijfsleven afgestaan ... 

De vreugde over dit snelle initiatief bij de vluchtelingen-autoriteiten was groot; het vermoeide 

dankbaarheidsbetoon van .de vluchtelingen niet te omschrijven. Men wist in W enen, Eisenstadt en 
Salzburg intussen niet, dat Maastricht op bet terrein van hulpverlening een naam en enige ervaring 

had. Bij de watersnoodramp immers was destijds Maastricht ook het eerst met een grote hulp· 

kolonne aanwezig. 
De stad liet het intussen hierbij niet. 

Wie niet in de gelegenheid was aan de voedselpakketcenactie mee te doen, stortte een gift in een 

van de bussen van het - als altijd - zeer actieve Rode Kruis. De gemeente stelde direct enkele 

woningen beschikbaar voor Hongaarse gezinnen. De Centrale Caritas begon een actie om deze 
woningen van huisraad te voorzien. Zij slaagt - natuurlijk ! 



En Maastricht kréég zijn Conservatorium! 
Het was in de culturele sector van het stedelijke leven dé 
gebeurtenis van het jaar. Natuurlijk: de directie van het 
Stedelijk Muziek Lyceum en B en W hebben naar deze 
beslissing toegewerkt. Maar toch eerder dan men verwacht
te kwam voor de middelbare muziekopleiding in Maastricht 
in de plaats een instelling voor hoger muziekonderwijs, die 
opleidt tot de hoogste graad van uitvoerend kunstenaar en 
tot de hoogste bevoegdheid op het gebied van het muziek· 
onderwijs, dit laatste uiteraard met uitzondering van de 
universitaire graden. 
De ministeriële erkenning kwam op 28 juni. En zo vol 
was muzikaal Maastricht er van, dat een gezelschapje on
dernemende musici met heel bekende namen een bordje 
schilderde en dat met behulp van ladders hoogst persoon
lijk aanbracht op de muren van het hoge gebouwencomplex 
in de Lenculenstraat: Conservatorium! .. 
Uiteraard is een Muzieklyceum niet op één dag tot Con
servatorium omgebouwd. Maar men begon onmiddellijk en 
boekte al spoedig een belangrijk succes, toen men er in 
slaagde de beroemde Belgische violist Maurice Raskin aan 
te trekken. Hij is nu hoofdleraar voor viool. Er zullen on
getwijfeld meer belangrijke benoemingen volgen. 
Vlak na de ministeriële erkenning en lerwij 1 men bezig 
was het instrumentarium belangrijk te vernieuwen, opende 
het Conservatorium een nieuwe aula, bij welke gelegenheid 
de talrijke bezoekers wel zeer werden getroffen door de 
bijzonder goede prestaties van de nog niet eens zo lang 
bestaande operaklasse. De leiders van de Zuid-Nederlandse 
Opera welk gezelschap evenals de Toneelacademie in 

het gebouw aan de lenculenstraat huis
vesting vond - moeten toen wel een 
bijzonder prettige avond hebben beleefd, 
een avond met vele beloften voor de 
toekomst. 
Nog een trotse gebeurtenis beleefde de 
Maastrichtse muziekwereld, toen Benoit 
F ranssen voor de derde maal in successie 
de Jef Denijnprijs behaalde in de 
jaarlijkse beiaard-compositiewedstrijd te 
Mechelen (B.) Ook de heer Benoit 
Franssen is aan het muziekinstituut in de 
Lenculenstraat verbonden. 
Het initiatief, de burgerij in de gelegen
heid te stellen kennis te nemen van de 
rijke orgelliteratuur, slaagde boven ver
wachting; de zondagse orgelconcerten in 
de voormalige Dominicanerkerk boekten 
al evenveel bezoekers als - in het laatst 
van december - de jubileumvoorstel
lingen van Pieke Dassens Poesjenellen
kelder, waarvan de "politieke poppen
kast" zo langzamerhand een integrerend 
- voor sommigen zelfs: irriterend -
bestanddeel is geworden. 
Op het in Maastricht nnouds zo vrucht· 
bare terrein van de beeldende kunsten 
trok een overzichtelijke ere-tentoonstel
ling de aandacht, gewijd aan Maastrichts 
grote zoon Robert Graafland, wiens werk 
mede bepalend is geweest voor de mo
derne schilderkunst in Limburg. In het 
Bonnefantenmuseum kon men tentoon
stellingen vinden uit Düsseldorf en 
Mönchen-Gladbach, resultaat van een on
af gebroken streven naar culturele con
tacten óók met het buitenland. 
Terwijl de restauratie-werkzaamheden aan 
de oude Stadsschouwburg, door twee 
wethouders met forse mokerslagen inge
zet, voortschreden, en Maastricht van 
groot toneel verstoken bleef, werkte het 



Stedeli1k Archief met succes aan zijn rijke en zeer 
waardevolle 'erzameling. Het wist onder meer 
beslag Ie leggen op een unieke collectie meester
drukken van wellicht de grootste in Maastricht ge
boren typograaf, wijlen Charles Nypels. 
Jammer genoeg kon er ten aanzien van de huis· 
vesting van het Stedelijk Archief in 1956 nog 
niets veranderen. Angst mag een slechte raad
geef sler helen, maar het raadsbesluit om een aan· 
tal brandweermiddelen in het gebouw te stalion
neren was heel wijs. Een klein ongelukje met 
vuur móét in dit oude gebouw met zijn kostbare 
inhoud een ramp betekenen. 
Belangrijke verbeteringen zijn intussen wel op til 
voor de Jan van Eyck-academie, want zonder een 
woord besloot de raad mee te werken aan h'-t 
stichten van een nieuw gebouw naar ontwerp van 
de Heerlense bouwmeester prof. Peutz. Het komt 
te staan vlakbij het Bonnefantenmuseum. Het 
aantrekkelijke hiervan is, dat Maastricht straks in 
het bezit zal zijn van een echt cultuurkwartier. 
Alle inrichtingen voor middelbaar en hoger kunst· 
onderwijs liggen dan dicht bij elkaar. 

Zullen voor de Jan van Eyck-academie de huisves· 
tingsnarighcden dus over enkele jaren wel tot het 
verleden behoren, dit betekent niet, dat nu alle pro· 
blemen in de wereld van het Maastrichtse onder· 
wijs zijn opgelost. Helaas: bij lange na niet. Het is 
namelijk met het onderwijs als met zovele gemeen· 
tclijke diensten: de gebouwen waarover kan wor· 
den beschikt zijn dikwijls sterk verouderd, terwijl 
,·ergunningen ' 'oor nieuwbouw maar zeer spaar
zaam worden verstrekt. 
Het is daarom niet alleen moeilijk de oude en niet 
meer doelmatige (vaak ook weinig hygiënische!) 
gebouwen te vervangen, er dreigt zelfs in de nieu
we stadsdelen een achterstand in de onderwijs
voorzieningen te ontstaan. De stad is bij voorbeeld 
met haar lagere scholen niet overal meer "bij". 
De moeilijkheden zijn echter het grootst bij het 
middelbaar en het voorbereidend hoger onderwijs. 
Een sprekend voorbeeld van zeer moeilijke huis
vesting is het gebouwencomplex van de Stedelijke 
HBS en het Gymnasium aan de Helmstraat, waar
aan men op allerlei manieren doktert. Een grote, 
en dan: definitieve restauratie zou echtte zoveel 
geld kosten, dat men zich afvraagt of het met beter 
is een geheel nieuw gebouw te zetten. 
Een o.nder voorbeeld is de Middelbare Kunst· 
nijverheidsschool, een florerende onderwijsincich
t ing, ciic in l 956 alle candidaten op een na zag 



slagen. Zij bezet in de Brusselsestraat een 
paar oude, volstrekt ontoereikende bur
gerpanden. En dus staat ook de .MKS 
op de nominatie voor een nieuw gebouw, 
niet omdat Maastricht zo graag hoge 
uitgaven doet, maar omdat het nodig is, 
hard nodig. 
Gelukkig bracht het oude jaar belangrijke 
verbeteringen voor de openbare lagere 
school in de Spi lslraat. Dit tot voor kort 
ook al sterk verouderde gebouw werd 
inwendig opgeknapt en van een nieuwe 
centrale verwarming voorzien. Het kan 
er nu weer even tegen. 
De internationale studiecommissie voor 
scholenbouw, die in Maastricht over 
haar Nederlandse ervaringen 1..-wam be· 
raadslagen, zou waarschijnlijk lang niet 
ontevreden zijn geweest als zij tijd had 
kunnen vinden ook in onze buitenwijken 
eens rond te neuzen. De gebouwen, die 
daar werden neergezet, mogen er zijn! 
Vooral de MULO-scholen in de Or 
Schaepmanstraat en op het Theresiaplein 
zullen door honderden ouders in oost en 
west wel met vreugde zijn begroet. 

Meen niet, dat in de voorgaande regels 
alle wensen zijn vervat, die Maastricht op 
het terrein van het onderwijs koestert. De 
stad bleef in 19)6 vragen om een MTS, 
gedachtig de spreuk dat de (rechtmatige) 
aanhouder wint. Dit ,·erlangen naar een 
eigen Middelbaar Technische Scbool is 
redelijk, omdat Maastricht een uitgespro
ken industriestad is met - wat nog meer 
zegt een aantal heel eigen, gespcciali· 
seerde grootbedrijven. De Maastrichtse 
MTS zou, om te beginnen, werktuig
bouwkundige en weg· en waterbouwkun· 
dige afdelingen moeten hebben. Er is 
grote behoefte aan. 
Men o,·erweegt de oprichting van een 
openbare Middelbare Meisjes School en 
van een openbare kleuterschool. De stad 
heeft behoefte aan enige tentoonstellings
zalen, vooral nu de actieve Stichting Beel
dende Kunst Tentoonstellingen zo onge
veer op straat staat wegens de spoedig te 
verwachten restauratie van het laatste deel 
van het Bonnefontencomplex ... 
Kortom: Werk in uitvoering. Ook hier! 
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MARKT 

BURGERLIJKE STAND EN FINALE 

Ik hoor mijn lippen in de nacht. 
Zij bidden niet. maar prevelen zacht 
al van de dorst. 
Ik tel mijn dorst van één tot tien. 
schuif het gordijn om de sterren te zien 
en druk het dan aan mijn borst. 
Ver lichten nog ramen. Overwerk? 
Wachten vrouwen op mannen die buiten zijn? 
Naast de spits van een blauwe kerk 
bloeit een sluiertje maneschijn 
rond de sikkelrand. 
Waarom denk ik opeens aan de Burgerlijke Stand? 

Is 't dan niet daàr dat durend brandt 
de Lamp met Rood Veld en het Witte Licht 
van de Ster voor de Ziel van Maastricht. 
als één Grote Liefde zonder overleg . 
verder dan van Hasseltkade tot Poort W aarachtig 
en van Oostermaas cot T ongerseweg ? 

Maastricht. ik ga! Zo blijf ik Je indachtig! !! 

Pierre Kemp, onze grote letterkundige stadgenoot, die de literaire wereld in 1956 
met de bundel: "Maastricht en ik" verrijkte, werd op 1 december zeventig jaar. 
Vrienden en bewonderaars uit het hele land huldigden hem met een even lijvig 
als origineel "Liber Amicorum", hij ontving de Constantijn Huygcnsprijs en 
H.M. de Koningin benoemde hem tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
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"diechter en brouwer", is in het ge· 
lukki.iie bezit van Maastrichts zilve· 
ren erepenning 1956. Die onderschei· 
ding-bij-verrassing gewerd hem op de 
Burgerdag, voor het front van ruim 
200 spontane 23·jarigen, die met hun 
bijvalsbetuigingen niet alleen hulde 
bedoelden te brengen aan de fabrikant 
van een in Ma•tstricht hoog gewaar· 
dccrd produkt. P. C. de B. is namelijk 
ook een slagvaardig dia lectschrijver en 
hij 1 iel niet na, daarvan ook bij deze 
gelegenheid blijken te geven ... 
Zijn huldiging was een alleraardigst 
onderdeel van een \'Oortreffelijk feest. 
Zelden slaagde de Burgerdag zo als in 
1956. Nee, helaas verschenen ook nu 
niet alle jongeren, die waren uitgeno
digd, maar hun aantal groeit gelukkig elk 
jaar. De enthousiaste dagbladartikelen 
zullen de thuisb lij,·ers wel enige spijt
gevoelens hebben bezorgd. 
's Middags bezichtigden de jonge bur
ge rs in groepen de gemeentelijke be
drijven, legden een krans bij het oor· 
logsmonument op het Koningsplein en 
togen ' 'ervolgens naar het stadhuis, 
waar zij de hele a' ond gasten waren 
van het gemeentebestuur. Heel gewaar
deerde gasten en het ging er dan ook 
bijzonder feestelijk toe. 
Mat Niël speelde dansmuziek op orgel 
en piano, men danste dus en produ
ceerde een "dreidobbele". En : voor het 
eerst in het leven van al deze jonge 
burgers werd er om hen de tech· 
niek te leren onder leiding van de 
afdeling Bevolking ook zeer officieel 
,11cstemd. Ditmaal over een serie por
tretten, die Fran~ Vos getekend had 
van de mannen, die in vorige jaren met 
de zilveren legpenning van de stad wa· 
ren onderscheiden. 
De onversneden Hollander, die Jan de 
Cler is, kwam daarna nog voor enig 
tegenwicht zorgen wade het de opmer
kingen van P. C de B. betrof. En om 
de zaak dan maar helemaal in het dolle 
te besluiten ondernamen de jonge bur
gers achter de fanfare "Sint Joezep" 
in lange, gearmde rijen een wandeling 



naar het Vrijthof om daar het festijn met ee1. 
cramignon te besluiten. 
De kennismaking met de stedelijke overheid 
was voor hen een heel prettige geweest. Ze 
waren het er allemaal wel over eens, dat hun 
burgervader de Akense Orde "Wider den tie· 
rischcn Ernst" niet voor niets gekregen had ... 

"Tegen de beestachtige ernst": die onderscheiding 
was de burgemeester even voor Cunaval in de 
Duitse Keizerstad overhandigd, omdat het kenne· 
lijk al tot in het Rijnland was doorgedrongen, 
dat hij b11 de moeilijkste zaken altijd wel een 
speels, verlossend woord te pas weet te brengen 
- on de raad èn daarbuiten. 
Dit huldebetoon was des te aardiger, omdat het 
kwam wt de oude, gemoedelijke nabuurstad, die 
door de Maastrichtenaren zo graag wordt be-~ocht, 
maar ook omdat er tot dusver maar zes van deze 
bijzondere orden zijn uitgereikt. Eerder waren met 
dezelfde onderscheiding begiftigd hoge justitionele 
autoriteiten uit Engeland, Amerika en Duitsland en 
twee bestuurlijke functionarissen uit Bonn. 
Maastricht, dat zich vurig voorbereidde, gunde 
zijn burgemeester deze uitverkiezing be.t, want 
de gemeente levert tot het welslagen van dit volks· 
feest zonder weerga evengoed een aandeel. Niet 
alleen met een subsidie voor "De Tempcleers", 
de stedelijke carnavalsorganisatie, die elk jaar 

enkele tienduizenden guldens uitgeeft aan de grote 
optocht, maar ook door een vrolijke ontvangst van 
Prins Carnaval op het stadhuis. 
Zo ook nu. De prachtige oude hal was versierd 
met kleurige, levensgrote Mooswiever en uitbun
dige regens van serpentines, die in het licht van 
de sierlijke kroonluchters een feestelijk lijnenspel 
speelden. Het was jammer dat niet heel Maas
tricht tegenwoordig kon zijn om van het vrij 
dwaze protocol en de plagerijen over en weer te 
genieten. Want voorn! om dat laatste gaat het ... 
Maar wat er ook door zeer welsprekende ceremo
niemeesters over B en W wordt verteld, het draait 
altijd weer op onders<.hcidingen uit. Elk jaar ... 
B en W ,.an hun kant waardeerden het werk van 
"De Tempclccrs" 'oor een goed en "erantwoord 
Carna,·alsfeest door het aanbieden 'an een fraaie 
prin~enstandaard, ontworpen door de Maastrichtse 
kunstenaar Jerl'ime Goffin. En toen Prins Vic de 
sleutel van de stad dan eindelijk had en iedereen 
- ook de belangrijke gasten, die er elk jaar, in 
stijgend aantal, zijn - met een beetje tegenzin 
opstond omdat het afgelopen was, toen was men 
er al weer helemaal in. Het kleurrijke Circus 
Lerang kon van start ... 
De volgende morgen brandde het Momuskanon 
los over het VrijtJ1of. Elf maal. Het sneeuwde. 
Het zou een van de koudste Carnavalsfeesten 
worden ,·an de laatste \•ij ftig jaar ... 
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beetie trots heeft op de boven :\foerdijksc 
burger .llrOte aantrekkingskracht. Dat komt mis· 
schien, doordat hij de stad in st11I en in sfeer 
zo anders vindt dJn andere Nederlandse 'tc<lcn; 
en mi>sduen ook doordat zij zo ver 1s en zo 
,,,ak 1n hel nieuws. En tenslotte weet men wel 
over.11, dat Limburg het geheim kent van een 
plezieri.lle, ontwapenende gastvrijheid ... 
Zo moest Maastricht wel een congresstad wor 
den van betekenis. En het stadsbestuur, dat met 
deze ontwikkeling natuurlijk ingenomen was, 
liet niets na om de i:asten een paar .1.1ngcname 
dagen te bezorgen, of het nu spaarhankdirec
t<:urt-n w.tren of toonkunstenaars, berocp,goeJe. 
rcnn·rvocrdcrs of marktmeesters, archttecten of 
Pax Chmti·mensen. 
De duizenden, die in de loop van 1956 in de hal 
''an het stadhuis werden ontvangen, zullen zich 
dJt met een glimlach herinneren, want altijd 
wel slaagde men er in zo'n gcbeurteni> ich 
cigem, 1cls origineels te geven. En als dan bui· 
ten een kleurig muziekgezelschap stond a.1n
getreden om de gasten naar zaal of restaurant 
te begeleiden, dan werd zo'n ernstige congres
ganger, die er thuis niet over denken zou om 
in optocht door de stad te Jopen, plotseling een 
zorgelo1e kwant. Pas als Maastricht dit bereikt 
h.1d, wa' het tevreden ... 
Onder de belangrijke bezoekers waren in 1956 
de Britse ambassadeur, Sir Paul Mason, die 
onder meer een kijkje nam in de pottenbakkerij 
van f'rans Tuinstra; abbé Breuil, die Maastricht 
in zijn grote geologische kennis liet delen door 

een lezing en een grotonderwck; de Belgische 
ambassadeur, baron Van der Straten Waillet, 
die industrieën bezocht; emigrat1e-attaché's, stads
bestuurders uit binnen- en buitenland, pro
fessoren en studenten tot zelfs uit Amerika, 
Turkije en Japan. De relatie' met de internatio
n,dc studentenwereld >.ijn wel "rn heel prettige 
aard. 7,o kan het >tadhuis elk J.rnr wel rekenen op 
een groep van zo'n ' 'eerl iA of vijftig Amerikaanse 
"fullbrights", jonge mensen, die, nadat zij hun 
studies hebben voltooid, een rondreis door Europa 
gaan maken. Ze slaan Maastricht nooit over. 
Dit was maar één voorbeeld. [r ziin er meer! 
Maastricht, hoofd~tld '"n <.-en provincie die . om 
een burgcmc'C'.tcrli1k woord te: ~cbruiken - als 
een vinger na.ir het hart van l·uropa wijst, waar
deerde natuurlijk heel bijzonder de komst van een 
zeer grote groep studenten van het Europa·college 
onder leiding van prof. 11 füugmans. 

Eén groot Europa: het i~ voor Maastricht, dat 
met grenzen wel het een en ander '•In doen heeft, 
een begeesterend tocko1m1bccld. Vandaar, dat hct 
met de nabuursteden Luik en Aken zulke nauwe 
relaties onderhoudt. De oprichting, in Luik, van 
een vriendenkring Luik-Maastricht was daarom 
óók een gebeurtenis, die prettig stemde. 
De burgemeester nam h<.t initiatief, alle in de 
Waalse hoofdstad g<.-arcr<:diteerde buitenlandse 
consuls naar .Maastricht te nndig<.-n 'oor c-en ont
moeting, die plezierig en nullig was tegelijkertijd. 
Congres.sen, on!\ angsten. excursies en toespra
ken . . . ze zijn een belangrijk onderdeel van ge
meentelijke acti,·iteit geworden. De stad vaart er 
wel bij! 



MVV in de ere-divisie' 
Groot was de vreugde van duizenden Maastrichtse 
sportenthousiasten, toen hun "MVV-ke" na een 
zwaar en bewogen seizoen de fel begeerde eind· 
streep bereikte. De veranderde constellatie in de 
vaderlandse voetbalwereld maakte dit feit ook 
voor de stad van grote betekenis. En MVV, we· 
tend, dat de eerste stap noodzakelijk door een 
tweede moest worden gevolgd, stak een haar door 
de gemeente geleend kapitaal in de uitbreiding 
van haar accommodatie aan de oude Boschpoort. 
Toen het nieuwe seizoen begon was daar plaats 
voor 17.000 toeschouwers. Zij zagen het nauwe
lijks gewijzigde - want op slechts twee plaatsen 
licht versterkte - Maastrichtse team met elan 
naar de top van de ranglijst oprukken. 
Bij zoveel pure voetbalvreugd kon jubilerend 
Kimbria niet achterblijven: de elegante strijd om 
het door het Maastrichts garnizoen begeerde ter· 
rein van deze sympathieke sportvereniging werd 
ten gunste van de gemeente - en dus van Kim· 
bria - beslist. De eloquente wijze, waarop de 
meningsverschillen terzake tussen de burgemeester 
en de Minister ' 'an Oorlog werden opgelost, ver
dient beslist navolging. Er kwamen zelfs tele
grammen in dichtvorm aan te pas ... 

Maastricht heeft intussen de welwillende houding 
van de Minister bijzonder gewaardeerd, omdat 
het verlies ''an het Kimbria-terrein de gemeente 
in grote narigheden zou hebben gebracht. 
De sportaccommodatie was jarenlang te gering. In 
1956 echter kwam een groot nieuw sportcomplex 
in het Jekerdal de moeilijkheden enigermate \'er· 
lichten. Nog belangrijker was echter, dat Gedepu
teerde Staten "an Limburg tenslotte in beginsel 
hun goedkeuring hechtten aan de plannen voor de 
aanleg van een groot sportpark aan de oostelijke 
rand "an de stad. Met de uitvoering van dit drie 
millioen gulden kostende project, Sportpark Geus
selt geheten, wordt in februari 195 7 begonnen. 
Zij zal voor enkele sportverenigingen, die in de 
omgeving Yan het oude kasteeltje Geusselt hun 
terreinen hebben, moeilijkheden meebrengen. Maar: 
als alles naar wens verloopt zal het hoofdterrein 
in 1960 door MVV kunnen worden b<.-spccld. 
Een raadsbesluit, dat de onverdeelde sympathie 
had van nagenoeg alle Maastrichtenaren, leidde tot 
de invoering van het gemengd zwemmen, zij het 
nog op bescheiden schaal. Het gold hier een 
proef, die slaagde; er staan dan ook plannen op 
stapel om de mogelijkheid tot het gemengd baden 
in 1957 al te verruimen. 
De oprichting van een Sportstichting was ook een 
daad van betekenis. De problemen van vrijetijds
besteding en harmonische lichaamsontwikkeling 
zullen immers, zo laat het zich althans wel ernstig 
aanzien, in onze snel zich automatiserende wereld 
steeds omvangrijker worden. 

Maastricht heeft als weinig andere steden in Ne· 
derland tol betaald aan de eerste industriële re· 
volutie. De zo dikwijls belegerde oude vesting 
aan Maas en Jeker, bekneld tussen muren en wal
len, was al heel vroeg een uitgesproken industrie· 
stad met vrij ernstige sociale spanningen. 
Nu nog draagt Maastricht de lasten van het feit, 
dat het in de vorige eeuw het industriële spits 
afbeet. Er zijn stadskwartieren, waarin grootse 



saneringsplannen worden uitgevoerd, al· 
weer: millioenen-affaires, die de finan
ciële draagkracht van de stad ver te 
boven zouden gaan als het rijk de pro
jecten niet steunde. 
Er gaat haast geen raadsvergadering 
voorbij , waarin niet wéér twee of drie 
onbewoonbaar verklaringen moeten wor· 
den uitgesproken over huizen ook bui
ten de grote saneringsgebieden, die 
kortheidshalve wel met de namen Stok· 
straatcomplex en Boschstraatl..-wartier 
worden aangeduid. In de Sint Antonius· 
straat zag men 24 nieuwe huizen ver· 
rijzen, die zullen dienen ter vervanging 
van een iets groter aantal krotten. 
Saneringsplannen zijn projecten van lange 
adem: daarom deed het goed te zien dat 
er toch schot in zit. Het verst is men 
gevorderd in het saneringsgebied Grote 
Stokstraat en omgeving, een prachtige, 
maar volkomen vervallen wijk van oude 
patriciërshuizen aan de Maas. Er staan 
er 75 van op de voorlopige mooumen· 
tenlijst, maar daarnaast vindt men in 
dit stadsdeel nóg 55 gebouwen die om 
hun aard, vormgeving of samenstelling 
historische en aesthetische waarde heb
ben, ook al staan ze niet op de lijst. 
Het merendeel van deze oude huizen is 
al in het bezit van de gemeente, die ze 
een grondige restauratie zal doen onder· 
gaan. Men hoopt er een wijk van te 
maken met een artistiek en ambachtel ijk 
karakter, een wijk dus met een heel eigen 
sfeer, maar die veel meer dan tot dus
ver deel ial gaan uitmaken van de bin· 
nenstad. Maastrichts ia snel tempo mo· 
dern iserende winkelcentrum is namelijk 
in het verleden door het Stokstraatcom
plex in zijn groei niet weinig geremd. 

Met saneringsplannen en reconstructies 
alleen was de stad er echter niet, want 
het laat zich verstaan, dat de vreselijke 
woningtoestanden in deze wijken niet 
zonder invloed bleven op de mens. Het 
confronteerde de gemeente met grote 
problemen ook van sociale en maat· 
schappelijke aard, waarvan de oplossing 
als een zaak van eenvoudige naasten· 
liefde moest worden gezien. 



Maastricht kweet zich van deze taak op gewetens
volle wijze. Maastricht, zeiden wij met opzet, 
want gemeentelijke en particuliere organen gingen 
daarbij hand in hand. En zo, als verheugend re
sultaat van deze gezamenlijke inspanningen, kwam 
in 1956 het rehabilitatie-project Ravelijnstraat ge
reed: een complex moderne woningen, voorzien 
van een wijkcentrum en een school. 
Dit experiment trok landelijk de aandacht. Er 
kwamen bezoekers van departementen en steden 
uit het gehele land, en wel zoveel, dat men op een 
gegeven moment het aantal ontvangsten drastisch 
moest beperken. 
De exploitatie van het wijkcentrum is in handen 
van de Stichting Bijzondere Sociale Zorg, die zich 
ook in andere delen van de stad met wijk- en 
buurthuiswerk verdienstel ij k maakt. Zij beschikt 
thans over zeven wijkcentra, en: plannen voor een 
achtste liggen klaar. Dat zal in 1957 in het zo 
enorm gegroeide stadsdeel Caberg worden ge
vestigd. 
Het werk van de Stichting heeft in slechts enkele 

jaren tijds een hoge vlucht genomen. Dat was 
mogelijk, doordat de gemeente het met een stevig 
subsidie steunde, maar ook - en dit dan beslist 
niet in de laatste plaats - doordat men in de 
wijkcentra beschikken kon over een legertje vrij
wi lligers, jongeren én ouderen, die t'ot dikwijls 
grote persoonlijke opofferingen bereid waren. Dat 
was burgerzin op zijn best! 
Hoe zwaar met dit al de maatschappelijke zorgen 
drukken op de uitgaven van de stad, kwam op
nieuw tot uitdrukking in de laatste raadsvergade
ring van 1956, toen de raad zich zeer tegen zijn 
zin gedwongen zag de ta6even voor clectriciteit, 
gas en water te verhogen. B en W hadden deze 
voorstellen gedaan óók tegen de achtergrond van 
een voor 19 5 7 te verwachten begrotingstekort van 
1,7 millioen: een schrikbarend cijfer. 
Het was heel begrijpelijk, dat dit voor verschei
dene raadsleden aan leiding was om te vragen, of 
Maastricht vanwege zijn bijzonder grote zorgen in 
de sociaal-maatschappelij ke sfeer niet op grotere 
steun uit het gemeentefonds aanspraak zou kun
nen maken. 
Bemoedigend was echter weer, dat het bejaarden
centrum op de Calvarieweide gereed kwam. Bijna 
150 oudjes vonden daar een modern en gerieflijk 
woninkje, haast midden in de stad en bij de par
ken. Een goed toegerust verzorgingsgebouw geeft 
de bejaarden een gevoel van geborgenheid. 
De jeugd was het voorwerp· van bijzondere zorg 
in het nog altijd aan betekenis winnende zieken
huis Sint Annadal, dat met een polio-centrum 
werd verrijkt, waar men met grote toewijding 
tracht de door verlammingen getroffen ki nderen 
de macht over hun ledematen terug te geven. 
Prachtig werk! 
Een daad van betekenis op het terrein van de 
volksgezondheid stelden ook de Maastrichtse sla
gers, gezamenlijk en royaal, door het vleesvervoer 
ingrijpend te moderniseren. Sterk verouderde en 
weinig hygiënische paard-en-wagens werden door 
een paar fraaie vleesauto's vervangen. 
Wagens overigens van verschillend type, naar de 
verbaasde toeschouwer bij de zéér feestelijke in 
gebruik stelling opmerkte. De verklaring was, dat 
de ene helft van de slagers-studiecommissie ge
porteerd was geweest voor dàt merk, terwij l het 
andere deel het liever elders zocht. De partij en 
hadden niet lang gepraat en tot aanschaffing van 
beide merken besloten; de praktijk zou dan wel 
uitmaken wie gelijk had . . . 
Was dit niet hoge, bijna oosterse wijsheid? 
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uit de voorgaande pagina\ wel heel dui
delijk gebleken - door het stadsbestuur 
in hoge mate wordt gewaardeerd. Het 
heeft zich in 1956 opnieuw moeite ge
geven om deze eigenschap aan te kweken 
en te bevorderen. 
Omdat er - zal men 'ragen - in Maas
tricht een tekort bestaat aar. burgerzin ? 
Och, dat is moeilijk te zeggen. Gemeen
schapsgevoel heeft de Maastrichtenaar 
beslist wel. Maar toch bleef bij voorbeeld 
de BB ook in 1956 een vergeefs beroep 
doen op "de derde man", net als elders 
in het land; en toen ruim 200 jonge bur· 
gers op de Burgerdag gemeentelijke dien· 
sten gingen bezoeken, meldden zich er 
zegge en schrijve twee, die in de kanto
ren, cursuslokalen en zeer moderne com
mandopost van Maastrichts beschermings
organisatie wel eens een kijkje wilden 
nemen. 
Maar tegenover deze teleurstelling stond 
dan toch ook weer een redelijk goed 
marcheren van het Instituut "Steun Wet
tig Geiag", dat overigens - heel opmer
kelijk - veel minder aan de weg tim
merde dan de BB. Zit in deze feiten 
misschien niet deze les, dat de moderne 
mens zich door een benadering van vra
gen en soebatten eerder laat afschrikken 
dan werven? 
Intussen: de BB werkte hard om de twee 
dan toch reeds aanwezige mannen tot be
kwame beschermers te maken, organi
seerde oefeningen, waarvan "Schakel" 
wel de grootste was, en, in het najaar, 
een voortreffelijke kadcrdai:, die tot zeer 
belangrijke conclusies leidde. 
Ook "Steun Wettig Gezag" oefende, een
maal op grootscheepse wijze in het prach
tige landschap rond het Kasteel Neer
canne. De vrijwilliJ:crs van de Nationale 
Reserve en van de Re-serve Rijks- en Ge
meentepolitie werkten, nol( ,·ers onder de 
indruk van de ~ebeurtenissen in Honga
rl)C, met meer ernst dan ooit. De grote 
''erdienste van deze oefening was, dat zij 
de binding van de onderscheidene re
serve-diensten bevorderde. 
Niettemin: ook "Steun Wettig Gezag" 
kan no~ altijd flinke kerels gebruiken! 



zo WAS IIET ous! zo VERGING HET MAASTRICHT IN 

1956 ... 
De Maastrichtenaars en hun verre vrienden, de 
velen van ciders, die zich haast elke zomer op een 
van die zonnige terrasjes rond het Vrijthof komen 
laven aan een kleintje koffie en wat zuidelijke 
sfeer, zullen er, als zij dit jaaroverzicht lezen, ver
moedelijk wel hetzelfde over denken: Wat is er 
in de stad alles bij elkaar veel gebeurd in 1956 ! 
Natuurlijk: niet alle wensen konden in vervul
ling gaan. Het stadsbe
stuur had heel graag nóg 
meer woningen gebouwd, 
straten en bruggen vcrbe· 
terd, het Marktplan uit
gevoerd en dienstgebou
wen gezet. Maar het 
bn niet allemaal ineens. 
\Vam als daar niet wa
ren de - begrijpelijke -
remmen van de rijksover
heid, dan had Maastricht 
toch altijd nog ernstig te 
maken met zijn eigen be
groting. De cijfers voor 
1957 spreken boekdelen. 
Al die werken en al die 
zorgen in de culturele en 
in de sociaal-maatschap
pelijke sfeer moeten ten
slotte betaald worden ook. 
Maastricht werkt en het 
werkt hard. Het moet, 
want er zijn achterstan
den in te halen, nog al
tijd, hoeveel in enkele 
jaren tijds ook is bereikt. 
De modernisering van de 
openbare diensten heeft 
in een verbluffend tempo 
plaats gehad. Nû is het zo, en wij betoogden dat 
met een beetje trots al eerder, dat verscheidene 
diensten grotere gemeenten tot voorbeeld kunnen 
strekken. 
Zo gaat de Maastrichtenaar mee in de snellere 
vaart van de nieuwe tijden. Zeker, de oudere be
grijpt het wel eens allemaal niet. De schok is vrij 
plotseling gekomen, zoals de schok voor geheel 
Limburg he,·ig was. Hij ziet graag - en meer 
dan de gemiddelde Nederlander - eens terug 
naar een schijnbaar zoveel rustiger verleden, waar
''an de zondagse parades op het Vrijthof, de 

muziekkiosk, de "gaastram" en het "sjöpke beer" 
voor vijf cent de heel belangrijke exponenten 
\varen ... 
In zo'n stemming protesteert hij tegen een door
braakplan, tegen het lawaai van bulldozers in een 
opgebroken straat, tegen een saneringsvoorstel, 
tegen het rommelend gooien van straatkeien in 
de laadbak van een vrachtauto ... Hij meent het 
niet zo. Anders waren zoveel belangrijke zaken in 
1956 niet mogel ijk geweest. Dàt die er waren -

dit jaaroverzicht, vol fei-
~ ten, bewijst het! el' En voor het overige be

denke men, dat als we 
hier gesproken hebben 
over het werk van orga
nisaties en instellingen, 
van diensten en bedrij
ven, daarmee toch eigen
lijk bedoeld is het werk 
van mensen: van technici 
en ambtenaren, van be
stuurders ~n anonyme, 
zwoegende vrijwilligers .. . 

Burgerzin. Dat betekent: 
niet zo snel klagen, maar 
meehelpen, allemaal. 
Maastricht - een stàd 

heeft prachtige kan
sen omdat de grenzen 
tóch te verdwijnen staan. 
Meehelpen' Ouderen èn 
jongeren door zich krach
tiger dan tot dusver voor 
gemeentelijke zaken te 
gaan interesseren. 
Dat kan: in de jeugd
verenigingen, maar voor
al ook in de politieke par

tijen. Onze 1-:emeenteproblemen zijn bijzonder in
teressant! Het kan ook, door zomaar iets goeds te 
presteren, zoals hiernaast - Tineke Crefcoeur 
deed op Maastrichts Toneelacademie. Zij kreei: 

hard werkend de rol Yan Anne frank in 
een Yan onze grote vaderlandse toneelgezel 
schappen nog \'OOI zij eindexamen deed. 
Zij en haar mede-jongeren zijn het Maastricht van 
straks, de jeugd die het toekomstig welzijn van 
Neerlands broze oudste stad in handen heeft 
Laat ons er op ,·e1trouwen dat het vaardige han
den zullen zijn ! 





MAASTRICHT IN 1956 

werd samengesteld in opdracht van het stadsbestuur. De 

teksten, geschreven door Hans Berggren, werden verlucht 

met tekeningen van Jeróme Goffin en met foto's van het 

Fotopersbureau "Het Zuiden", Jef Naseman, Particam 

Pictures en het bedrijf Openbare Werken. Ze werden ge

clicheerd door de Clichéfabriek Maastricht. De lay-out werd 

verzorgd door Jef Cox, de druk door de N.V. Leiter-Nypels. 



Vele 011de zaken 111 hiJtoriJch Maa1tr1cht behoeven reJtauratie en t'er11ie11wi11g. De Jtttd had het daar 
i11 1956 hul drnk mee. De foto op dt achterpagina toont, hoe de klokken t'tln het tari/1011 stuk 
:•oor sJuk uil de toren tJt111 het s1adh11i1 werden gehe1e11 om door 1nees1erhanden te worden onderzocht. 
H11 klol.kenspel hetft i·oor hel eerst u•e/Jich1 in zijn bijna 300-iarig btJtaan 11it1 hel nieuwe jaar inge/11id. 
Tr/ij JrooJJlen on1 met de gedach1e, V bij onze belle UN!fJJe11 roor het nieuwe ;aar geen foto te k111111en 

aanbieden, karakteri1JieJ1tr da11 juiJt deze .... 
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