




"M:aastricht de grensstad is nu geen grensplaats meer, :tij is nu knooppunt." 
Deze woorden werden door onze Gouverneur gesproken bij de begroeting van 
Hare Majesteit de Koningin en Zijne .Majesteit Koning Boudewijn op ons onvol
prezen Vrijthof, in tegenwoordigheid van tiendufaeoden, op een ogenblik, dat 
wel het belangrijkste van 1959 mag worden genoemd. Maar deze woorden zijn 
meer dan een gelegenheidsformule. Zij golden op die dag, maar zij golden ook het 
gehele jaar door. 

Op meer dan een plaats wordt in het geïllustreerd jaarverslag, dat ik nu voor 
de vijfde maal mag inleiden, aan de hand van gebeurtenissen in het afgelopen jaar, 
gewezen op de centrale plaats van Maastricht. Dit jaarverslag bewijst ech1er iegelijk 
ook, dat Maastricht zich hiervan bewust is en de daarui1 voortspruiiende verantwoor
delijkheden durft aanvaarden. 

Er is in 1959 in Maas1richt hard gewerkt. Daarbij zijn er fouien gemaakt, van
zelfsprekend, want geen mensenwerk kan feilloos zijn. Maar er is gewcrk1 vanuit 
de overtuiging, dat juist zo goed als ieder mens afzonderlijk, ook een gemeenschap 
een taak heeft en bewust een standpunt moet durven innemen. 

Aan de vervulling van de taak, die Maastricht heeft in bet proces van naar elkaar 
groeien van volken en continenten, zal ook in het nieuw begonnen jaar met kracht 
worden gewerkt, in de verwachting, dat wie werkt, Gods zegen zal mogen onder
vinden. 

De Burgemeester, 

Mr. W. Baron Michiels van Kessenich. 

Maastricht, nieuwjaar 1960. 



een grote markante gebeurtenis· 
sen hebben 1958 tot een btJZOn· 

ll~~~:f~ der jaar 'oor Maastricht ge· 
maakt" , schreef de Mad;kroni· 
keur van dat jaar aan het eind 

, , 1 van zijn verslag. Men kon hem 
daarbij niet in de schoenen schuiven, dat hij de 
markante gebeurtenissen van dat jaar over het 
hoofd had gezien, want ze waren er inderdaad 
niet geweest. Het 
jaar l 958 was ver
iopen, zoals som
mige dagen in een 
mensenleven: rus· 
tig, gelijkmatig, 
zonder schokken. 
Het regende en 
woor op tijd en 
op tijd scheen de 
~on, hetgeen hier
op neer k w.1m, dat 
we het schamele 
kwantum zonne· 
uren kregen toe
gemeten, hetwelk 
men voor onze 
8ematigde streken 
normaal pleegt te 
noemen. 
Pre<ics een jaar la
ter zit een andere 
kron1kcur O\er de 
vele notities ge
bogen, die een ge
denkwaardig jaar 
hem hebben ge· 
dicteerd. Hij zou 
zijn jaaroverzicht 
kunnen beginnen 
met de omgekeer
de slotzin van zijn 
\'OOrgangcr, want 
grote markante ge
beurtenissen van 
•clerici aard hebben het achter ons liggende 1959 
tot een b1izonder jaar voor Maastricht gemaakt. 
En dan dmkt hij niet in de eerste plaats aan de 
zomerzon, die bijna zes maanden onaf gebroken 
haar baan heeft getrokken langs een wolkenloze 
blauwe hemel. Deze verrukkelijkste aller zomers 
zal de geschiedenis ingaan als een begrip, als de 
zomer van 1959. En nu moge dit subtropische 

weer ' 'oor alle steden van Nederland gelijk zijn 
geweest, in de boekstav1ng van alles wat de 
goede stad Maastricht in het jaar Onzes Heren 
Negentienhonderdnegenem ijfug aan goed of 
slecht werd toegemeten, behoort het toch een 
belangrijke plaats in te nemen, want deze on· 
,·ergetelijke zomer heeft van .Maastricht nog 
meer de stad gem.1;1kt met het warme koloriet 
van het Zuiden, met het Zuidelijke levensritme. 

De opgeschoten 
jeugd ' 'an 1959 zal 
aan de jeugd, die 
na haar komt, eens 
\'ertellen, dat men 
op een warme 
middag in novem
ber (zondag 22 no· 
'cmber) nog ver
koeling heeft ge· 
zocht op de ter
rassen langs het 
Vrijthof. Hoe 
warm en hoe lang 
de zomer is ge· 
weest blijkt wel uit 
het feit dat het Je· 
kerdalbad 160.010 
bezoekers noteer
de tegen 100.647 
zwemlustigen in 
1958. Alleen de 
tuinders ,·an St. 

• Pieter zullen die 
\errukkelijke zo
mer met minder 
welwillendheid ge· 
denken, want een 
droogte, zoals in 
geen eeuw is voor
gekomen, heeft de 
"poor" verhinderd 
dikker aan te zwel
dan de omvang 
van een sigaar. 

Het is echter niet alleen deze heetste, droogste 
en zonnigste zomer sinds mensenheugenis ge
weest, die 1959 tot een bijzonder jaar voor 
Maastricht heeft gemaakt. Vele markante ge· 
beurtenissen hebben in dat jaar plaats ge,·onden 
en als de historicus in de verre toekomst naar 
gedenkwaardige jaartallen in het leven van de 
stad Maastricht gaat zoeken, zal h ij het jaar 



1959 zeer zeker meer dan eens tegenkomen. 
Eén gebeurtenis rijst daarbij torenhoog bo'·en 
alle andere uit, zelfs boven de vreugde om de 
negentigduizendste ingezetene, die juist op Bur
gerdag 1959 het levenslicht aanschouwde. Het 
jaar 1959 zal in de geschiedenis ,·an Maastricht 
het jaar blijven van het Koninklijke Bezoek. Op 
zaterdag 11 juli 1959 brachten Hare Majesteit 
Koningin Juliana, Zijne Majesteit Koning Bou
dewijn van België en Z ij ne Koninklijke Hoog
heid Prins Bernhard een officieel bezoek aan 
de provincie Limburg en Maastricht werd het 
sluitstuk van het driedaags statiebezoek, dat de 
Belgische Vorst aan Nederland h.ld gebracht. 
Op papier zag dit bewek er niet zo indrukwek
kend uit. Slechts enkele uren zouden de Hoge 
Gasten, die tijdens een stille plechtigheid bij het 
bekende monument in Heer de ge\•alkn Belgi
sche verzetshelden hadden herdacht , in MJas
tricht vertoeven. Geen galaconcert of galadiner 
stonden op het programma. Geen officiele ont
vangst ook op het monumentale Stadhuis. Slechts 
een eenvoudige lunch ten gouvernementspaleize, 
waarna de Hoge Gasten vanaf het vliegveld Beek 
zouden vertrekken: onze Vorstin en haar Ge
maal naar Soestdijk, Koning Boudewijn naar zijn 
paleis in Laeken. Misschien hebben de 1 loge Gas
ten op weg naar Maastricht de stille verzuchting 
geslaakt: "\'qas ook dit laatste deel maar voor· 
bij." liet zou menselijk geweest zijn en begrij
pelijk, want statiebezoeken, vooral wanneer een 
tropische zon de aarde schroeit, zijn uiterst ver
moeiend. En gewoonlijk conventioneel, waarbij 
de gast maar heel weinig geboden wordt, dat 
hem werkelijk boeit. 
De beide Limburgen, die naar Maastricht ge· 
trokken waren, hebben de vorstelijke bezoekers 
hier echter een ontvangst bereid, die op deze 
moordende julidag voor hen als een koele ver
kwikking moet zijn geweest. Op het Vrijthof 
werd zulk een grandioos massaspel opgc,·oerd, 
dat de vorstelijke gasten enkele uren alle ver
moeienissen hebben vergeten. Geboeid hebben 
zij toegekeken en de uitspraak "an onze gouver
neur: "De Koning en de Koningin waren laaiend 
enthousiast over wat de beide Limburgen deden" 
was niet louter een vriendelijk compliment, doch 
gaf de volle waarheid weer. Ook de Belgische 
persvertcgcnwoordigers, die hun Koning drie 
dagen lang op zijn tocht door Nederland httd· 
den vergezeld, zeiden in oprechte bewondering: 
"Maastricht is het hoogtepunt van heel het sta-

tiebezoek. Zoals Belgisch en Nederlands Lim
burg de Koning hier hebben ontvangen, is on-
vergetelijk, . .. ... ook 'oor de Koning." 
Ja, het was onvergetel1Jk, juist omdat een spon
tane hartelijkheid heel dit massaspel beheerste. 
Het was geen spel van enkelen, die opgetrom· 
meld waren, doch een geestdriftige manifestatie 
van duizenden mannen, vrouwen en kinderen, 
die stuk voor stuk wi lden laten zien wat in hen 
leefde. In een bonte mengeling van k leur en 
klank trok heel het leven der beide Limburgen 
gedurende langer dan .tnderhalf uur aan de vor· 
sten ,·oorbij, over dJt prachtige zonovergoten 
Vrijthof, "waar de tijd zich verdicht in vroeger, 
in heden, in straks", zoals Paul Haimon, de 
tekstdichter ' 'an het )pel, het uitdrukte. Heel 
de rijkdom van Limburg aan arbeid, cultuur, 
folklore en ontspanning werd hier de vorstelijke 
bezoekers op aanschouwelijke wijze getoond. 
Carel Briels, die dit massaspel regisseerde, had 
de duizenden spelers en figuranten vast in zijn 
hand en waakte erover, dat geen ogenblik de 
aandacht verzwakte. Telkens weer opnieuw voer
de hij het spel tot een hoogtepunt. Ontroerend 
was het moment, toen het Angelus over het 
Vrijthof klepte en de heldere stem van Anne
mieke Houben, een dochter van de gouverneur, 
het bewogen gebed voor de vorsten reciteerde: 

Zcgm de TOnten. Heer, maalt hen .eert<. 
Geer aaa bea wijüeid om - wijl te bat11tt11, 
Zcgm bea amea. koainldijke battn, 
Zcgm de vonten, Heer, en zqen ban werk. 
Geef han ~-dheid. bnieUnir. vreugde. kracht, 
geef ban de Uefde, die zij bovenal behoeven, 
de beminde vonten, dle nu bij om toeven, 
zegen de vonten, beklttd met Uw gezag. 
Behoud voor beo de vrede in een vredig rijk. 
Geef hun wijze helpen om umen te regeren, 
Sta hen bij, altijd, hoe ook de tijden keren, 
Heer, ze~o ooze vonten, zij lllaan voor ons bereid. 

Het slot van het spel werd gevormd door een 
;vui\'end veld van vlaggen, waarvan de tekst
dichter zeide: "Kinderen, harten, bloemen, va
nen, de dag beweegt nu op zijn hoogste top. Nu 
breekt los! Dit is het ogenblik, dat zich niet 
laat herhalen." En toen de vorstelijke gasten het 
met bloemen versierde podium afdaalden om 
zich naar het gouvernementspaleis te begeven, 
brak het volk inderdaad los, door alle afzettingen 
heen, en bracht het Koning, Koningin en Prins 



een van die spontane ovaties, die zelfs koningen 
weten te ontroeren, juist omdat zij zo goed aan
voelen, of de geestdrift van hun onderdanen 
door protocol of regie zijn gedicteerd of ge
boren worden uit verering en aanhankelijkheid. 
Dit laatste is in Maastricht in bijzondere mate 
het geval geweest en het koninklijk bezoek 1959 
is niet alleen een grote gebeurtenis geweest voor 
allen, die het hebben aanschouwd, doch tevens 

voor de hoge gasten zelf. Want we zijn er zeker 
van, dat wanneer Koning Boudewijn alle gala
gebeurtenissen tijdens zijn statiebezoek aan Ne
derland nog eens in herinnering terugroept, hij dan 
nog steeds met een glimlach zal terugdenken aan 
de hartelijke en warm-menselijke ontvangst, die 
de goede stad Maastricht hem heeft bereid, de 
meest Belgische stad van Nederland, zoals een 
Belgische functionaris ondeugend opmerkte. 



e ondeugende opmerking over 
Maastricht als de meest Belgische 
stad van ons land bevat een kern 
van waarheid, in zo verre, dat er 
wel geen stad in Nederland zal 
zijn, waarin zo veel Belgische in

vloeden waarneembaar zijn. 
Wanneer men de landkaart bekijkt en een lijn 
trekt van Maastricht naar Lujk, van Luik naar 
Aken en van Aken weer naar Maastricht, dan 
zal men tot de verrassende ontdekking komen 
een gelijkzijdige driehoek te hebben getekend. 
Ongeveer dertig kilometer is de afstand tussen 
deze drie steden onderling, een afstand, die in 
onze tijd van trein en auto volkomen te ver
waarlozen is, doch die ook in de tijd van de 
postkoets geen onoverkomelijk bezwaar vormde 
voor een druk onderling verkeer. En gedurende 
vele voorbije eeuwen is dit verkeer er op staat
kundig, godsdienstig, artistiek, economisch en 
fami liaal gebied ook geweest, zodat de drie ste
den Maastricht, Aken en Luik elkander op al 
deze gebieden hebben beïnvloed. In deze won
derlijke stedendriehoek, die eens het hart heeft 
gevormd van het machtige rijk van Karel de 
Grote, wijzigden zich meer dan eens in de loop 
der geschiedenis de staatkundige grenzen, doch 
het contact tussen de inwoners bleef bestaan. De 
drie steden waren a ls de zonen van één vader, 
die zich ieder in een ander land naar eigen aard 
hebben ontwikkeld en tot wasdom zijn geko
men, doch in wie de gemeenschappelijke trek
ken der eendere afstamming nog steeds aan
wezig zijn. Gelegen in drie verschillende lan
den is deze driehoek daarom toch steeds ge
weest""" het land zonder grens. 
"Land zonder g rens". Aldus luidt de titel van 
een boek, dat weliswaar reeds in de laatste da
gen van 1958 van de persen kwam, doch dat 
toch eerst in de tweede maand van 1959 ten 
doop werd gehouden en als jonge boreling in 
de etalages van de boekhandelaren te pronk 
werd gelegd. Het was een studie over de ge
schiedkundige ontwikkel ing der drie steden 
Aken, Luik, Maastricht, geschreven door de 
Luikse hoogleraar dr. Jean Lejeune, in het Ne
derlands vertaald door mr. A. Minis, en uit-

gegeven door Charles Dessart in Brussel. Zowel 
naar inhoud als uitvoering was het een prach
tige uitgave, de stad, waarin de boekdrukkunst 
steeds in hoog aanzien heeft gestaan, waardig. 
De drie burgemeesters van Aken, Luik en Maas
tricht bekrachtigen in het voorwoord met hun 
handtekening, dat "het meer is ditn een schoon 
gebaar, dat de steden Aken, Luik en Maastricht 
zich presenteren in eenzelfde boek. Gelegen aan 
een kruising van grenzen, zijn zij zich bewust 
de last te dragen, die een politieke verdeling 
van Europa hen oplegt. Het is hun noodlot 
thuis te horen in de periferie van hun land, in
dien men althans zich laat verstrikken in de ge
dachtengang dergenen, die gewoon zijn tegen 
grenzen als tegen muren aan te kijken. Doch de 
drie steden zijn van huis uit op een grotere vrij
heid ingesteld. Hun torens blijven tot ver in de 
nabuurlanden zichtbaar over de grenzen heen en 
zijn daardoor een teken tot herinnering en tot 
vermaan. Want evenals Aken, Luik, Maastricht 
hun opkomst en hun bloei aan een Europese ge
meenschap danken, zo is ook hun bestemming 
steeds Europees gebleven." 
Deze Europese gedachte beheerste de Driesteden
dag, die op 3 februari 1959 plaatsvond in het 
stadhuis van Maastricht. Tijdens een samen
komst van vele prominente genodigden uit Luik, 
Aken en uit de eigen stad werd het boek door 
de burgemeesters der drie steden officieel ten 
doop gehouden en aan Europa gepresenteerd als 
een proeve van Westeuropese samenwerking. De 
Waalse burgemeester A. Buisseret van Luik 
hield een toespraak in het Nederlands, zijn 
Akense collega, Oberbürgermeister H. Heusch 
sprak in het Frans, terwijl Maastrichts burger
vader, mr. W. baron Michiels van Kessenich, 
zich van de drie talen tegelijk bediende. Deze 
feestelijke gebeurtenis, een der belangrijkste van 
het jaar 1959, demonstreerde een vaste wil tot 
onderlinge samenwerking. Hiervan getuigt dit 
fraaie boekwerk, "tot het schrijven waarvan een 
h1iks historicus op verzoek van de drie stads
besturen werd aangezet", schrijft dr. Lejeune. 
"Twintig of zelfs tien jaar geleden zou het on
denkbaar zijn geweest, dat zulk een initiatief 
werd genomen en zo'n opdracht werd gegeven." 



Het \'Crschijnen van het boek "Land zonder 
grens" is een belangrijke stap in de richting van 
een verenigd Europa. \'V'ant, "de nood1aak 'an 
een I:uropese integratie", zo schrijft prof. Le· 
jeune, "wordt in de drie steden beter dan ciders 
begrepen, omdat juist daar de Romaanse en Ger· 
maanse volkeren- en taalgebieden elkaar raken." 
"Aken, Luik en Maastricht liggen niet tegen de 
grenzen van nabuurlanden aangedrukt. Zij staan 
weer zij aan zij in het industriële centrum van 
West-Europa, zoals voorheen in het midden van 
het karolingische rijk. Zij rekenen erop, dat 
voor de Maas en haar zijrivieren spoedig een· 
zelfde statuut zal worden in het leven geroepen 
als reeds lang voor de Rijn geldt. Niet minder 
belangrijk dan hun aandeel aan de europese be· 
schavingsgeschiedenis is hun hedendaagse posi
tie: demografisch en industrieel vormen zij met 
hun talrijke instellingen van wetenschap en kunst 
een sterke schakel tussen Noord-Frankrijk en 
het Rijnland, tussen de belgische en nederland· 
se havens en Lotharingen, Bourgondië, de Pro· 
ven cc en Italië. Land zonder grens ...... " 
Dat Aken, Luik en Maastrich t weer zij aan zij 
slaan in het industriële centrum van \'(lest~Euro
pa, zoals prof. Lejeune schrijft, bleek weer eens 

overduidelijk op de vierde Limburgse Haven· en 
Jndustriedag, die onder auspiciën van de Lim
burgse Scheepvaart Vereniging op donderdag 
28 mei in Maastricht is gehouden. Vooraan
staande gasten uit België en Duitsland gaven aan 
dit zilveren feest van het Julianakanaal (1934-
1959) weer eens opnieuw dat specifieke land· 
zonder-grens-karakter. 
De Belgische hoofdingenieur-directeur van Brug· 
gen en Wegen, directeur der Luikse Maas, ir. 
Ph. Thijs, liet zien, hoc 'er de werkzaamheden 
aan de stop van Ternaaien zijn gc,orderd. Mr. 
dr. K. P. van der Mandele, \'Oorzittcr van de 
Kamer nn Koophandel en Fabrieken ,·oor Rot· 
terdarn gaf tijdens de lunch in het Staarge· 
bouw een heldere uiteenzetting o,·er het pro· 
bleem der Europese waterwegen en de Gouver· 
neur nam de gelegenheid te baat om duidelijk 
uit te spreken de wensen van Limbwg ten aanzien 
''an de Schelde-Maas-Rijnverbinding. Uit alles 
bleek op deze dag, dat het industriële Limburg· 
se leven zich slechts tc1wolle ontplooien kan, 
wanneer het te land en over water met zijn 
buren verbonden is. \Xlanl ook te water moet 
de levenskrachtige driehoek Aken-Luik-Maas
tricht worden tot een land zonder grens. 



Een belangrijke verjaardag, nog wel een driehonderdste, is in dit verband helaa.~ bijna ongemerkt 
aan de Maastrichtenaren voorbij gegaan. Er 1ijn maar weinig burgers geweest, die op de 2 lste 
iuli her feit hebben herdacht, dat de trots van hun stad, het Stadhuis, op die dag driehonderd 
jaar oud was. \X'ant historisch staat v~t. dat op 21 juli 1659 door de Brabantse hoogschout Johan 
Grouland de eerste steen is gelegd van die imposante bouwwerk. 
Toch heeft men onbewust de 300-jarige geëerd, namelijk toen de burgemeesteC1> van Aken, Luik en 
Maastricht samen binnen zijn oude muren de uitgave "Land zonder grens" hebben gepresenteerd. 
Wanneer deze muren op de Driestedcnclag hadden kunnen spreken, zouden zij gezegd hebben: "De 
Europese gedachte, die gij thans nastreeft en door dit werk tracht te bevorderen, heren magistraten, 
kwam 300 jaar geleden in mijn bouw reeds tot uitdrukking. Want mijn archicect wa.~ de Hollander 
Pieter Post, de torenspits is door mee~cer Gielis uit Aken gebouwd en de gewelfschilderingen in 
de hal zijn het werk van de Hagenaar Theodoor van der Schuer, de hofachilder van Koningin Chris
tina van Zweden. De schoorsteenstukken werden door dezelfde van der Schuer en door de Luike
naar Plumier uicgevoerd. De wandtapijten en de prachcige Mozes-gobelins stammen uit de ateliers van 
Vereen ie Oudenaarde en Frans van der Borght te Brussel, terwijl mijn carillon gegoten is te Am
sterdam en wel door de gebr. Fram en Pieter Hemony_ Tot slot kan ik nog vol trots wijzen op 
de plafondschilderingen van Jean-Bap1i~1e Coclers, de .Maastrich~e Luikenaar, en op het zeldzame 
\lucwcrk, dat hier door de Italiaan Thomas Vasalli is aangebracht. Gij Liet dus, heren magistraten, 
dat ik nier te oud ben om op mijn driehonderdste verjaardag begrijpend te staan tegenover uw stre
ven naar een "Land zonder grens". 



p zaterdagmorgen 19 september 
1959 stapte de 26-jarige M. G. 
Slangen uit de Nafzgerstraat 32 
in het Heugemerveld met pope
Jcnd hart het bevolkingsbureau 
binoen om de ambtenaar mede 

te delen, dat hem en zijn vrouw de vorige dag 
een zoon was geboren. Wanneer dit de eerste
ling is uit een huwelijk, dat pas een jaar gele
den is gesloten, vervult zo'n gebeurtenis het 
hart van de jonge vader met ongekende trots en 
het liefst zou hij iedereen deelgenoot willen 
maken van het blijde nieuws. Officieel kun je 
dit, of liever moet je dit binnen bepaalde tijd 
gaan doen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand, en in vroeger tijden verzamelde de nieuw
bakken vader dan ook enkele vrienden rood zich 
om als getuigen op te treden en na afloop een 
glas te drinken op de jonge wereldburger. Zo 
ging dat nog een kwart eeuw geleden, maar 
tegenwoordig is de romantiek van deze aangifte 
verkild tot een fantasieloze formitliteit. Je schuift 
een briefje met de namen door een loket en de 
ambtenaar mompelt plichtsgetrouw z'n proficiat. 
Behalve, ja, behalve wanneer het een bijzonder 
kind geldt. En deze kleine Arnoldus, Joseph, 
Cornelis Slangen was een heel bijzonder kind. 
Men liet de jonge vader daarom eerst even aan 
het loket wachten en daaroa kwam de chef van 
de Burgerlijke Stand de heer C. Ballieux hem in 
hoogsteigen persoon begroeten. Deze verzocht 
hem mee te gaan naar de statige Prinsenkamer 
en daar vertelde loco-burgemeester G. Gijbels 
hem, dat zijn zoon de negentigduizendste inwo
ner was van Maastricht. In aanwezigheid van de 
loco-burgemeester, van de gemeentesecretaris en 
van wethouder Kom maakte de heer Ballieux hierna 
de geboorte-acte op en kreeg de totaa l van zijn 
stuk gebrachte vader een sigaar en een glas 
sherry, "om van de schrik te bekomen'', zoals 
de loco-burgemeester lachend opmerkte. 
In de middag bracht de burgemeester, mr. \V/. 
baron Michiels van Kessenich, een bezoek aan 
de boreling en 's avonds vertelde hij het grote 
nieuws aan de nieuwe burgeressen en burgers, 
want de aangifte van de negentigduizendste viel 
samen met Burgerdag 1959. Vanzelfsprekend 

verwekte het nieuws hier uitbundige vreugde. 
Voor dc:ze vreugde was ook alle reden, want de 
grooLheid van een stad schuilt niet zo zeer in 
het aantal van haar inwoners als wel in een ge
zonde groei. Op 1 januari 1920, toen Maastricht 
door annexatie van St. Pieter en Oud-Vroenho
ven zijn tegenwoordige grenzen kreeg, was het 
aantal zie len 53.673. In 1940 was dit gestegen 
tot 67.904, in 1945 tot 70.899, op 13 juli 1951 
tot 80.000 en op 19 september 1959, ruim 8 ja
ren later, tot 90.000 zielen. 
De Limburgse hoofdstad is op weg naar de 
eerste honderdduizend! 



. . . 

o''~~~î§r Dia .... Cl . .. . .... ,. 

Volkshuisvesting 
19.59 f 39.5 .000 
1960 f 430.000 

Volksgezondheid 
19.59 f 42.5.000 
1960 f 420.000 

C11/111rele zaken 
19.59 f J./10.000 
1960 f 1.210.000 

Openbare veiligheid 
19.59 f 1.240.000 
1960 .r 1 .400.000 

Al gemeen beheer 
19.59 f 1 . .570.000 
1960 f 1 . .540.000 

0 pen bare werken 
19.59 f 820.000 
1960 f 1.140.000 

011derwijs 
19.59 f 2.420.000 
1960 f 2 . .55.5.000 

SQcial e zorg 
19.59 f 3.370.000 
1960 .f 3.340.000 



Iedereen is geneigd aan het eind van een jaar na 
te gaan welke \•an zijn wensen werden vervuld. 
Voor een kleine 700 gezinnen van Maastricht 
lag de vervulling van deze hartewens opge
sloten in de juichkreet: "Het jaar 1959 heeft 
ons een huis gebracht!" Want nog steeds, ook 
in het afgelopen jaar, is de woningnood in 
Maastricht de grootste vijand geweest van een 
gezond familieleven. Al zal men terstond moe
ten toegeven, dat het offensief tegen deze vijand 
in het afgelopen jaar wederom enig succes 
heeft opgeleverd. Dit blijkt niet alleen uit een 
productie van bijna 700 nieuwe woningen, maar 
ook uit het feit, dat het theoretisch woning
tekort in het jaar 1959 daalde van 3200 tot op 
2800 woningen. Een vermindering van het 
tekort dus met 400 woningen. 
Voor het gemeentebestuur is er daarom wel re
den om zich te verheugen over de bereikte resul
taten op het gebied van de woningbouw. Zo 
kunnen B. en \V. de vreemdeling met gerecht
vaardigde trots brengen naar de woonwijken 
Caberg, Malpertuis en Pottenberg, waar in de 
afgelopen jaren zich een bouwnijverheid heeft 
ontwikkeld, die in de geschiedenis van de stad 
zijn gelijke niet kent. Zo woonden op 31 okt. 
1958 in de wijk Malpertuis 60 gezinnen en pre
cies één jaar later, op 31 oktober 1959, niet 
minder dan ...... 450 gezinnen. 
Maar laat ik ophouden met de taal der dode 
cijfers en liever de lcven1e werkelijkheid schil
deren, die hierachter schuil gaat. Laten we bin
nenstappen bij de familie Jennissen in de Ti
beertstraat no. 1 in Malpectuis, een van die ge
lukkige gezinnen, waarvoor 1959 de vervulling 
heeft gebracht van een hartewens: een woning. 
De heer des huizes, de hoofdonderwijzer aan de 
St. Alphonsusschool in het Bosschervcld, Fons 

Jennissen, doet ons open en nodigt ons YCien
delijk uit een kijkje te nemen in zijn woning. 
Door de lichte hal komen we in een ruime huis
kamer, waar Marijke (8), Jos (6) en Paula ( 4) 
rond de tafel zijn gezeten. Irene (2) is een beet· 
je verlegen en verbergt zich achter haar moe
der, maar Carlo (1) trekt zich nieuwsgierig 
langs de spijlen van de box omhoog. Voor de 
piano zit Jacques (16) en tokkelt zachtjes een 
calypso. 
"Een heel gezin!" zeggen we vol bewondering, 
waarop mevrouw Jennissen nog eYen aanvult: 
" Hier ontbreekt er nog een aan. Ernest, de 
oudste, studeert aan de e.k. universiteit in Nij
megen." 
Een mooier adres hadden we in deze nieuwe 
woonwijk dus niet kunnen vinden. Het is een 
grote gezinswoning met voor en achter een 
tuintje, met een ruime onderkeldering en een 
flinke zolder. Beneden bevat het huis een grote 
woonkamer, een kleinere eetkamer en een keu
ken. Boven zijn twee grote en twee kleine slaap
kamers en een wasgelegenheid. 
"Wij zijn hier komen wonen op 4 juni 1959, 
een dag, die ik nog steeds zegen", zegt mevr. 
Jen nissen. "Want het gerief in deze woning is 
geweldig. Ik ben gewoon verliefd op dit huis." 
Al pratend komen natuurlijk wel enkele grie
ven los, vooral wanneer de echtgenoot, nuchter 
als alle mannen zijn, zich in het gesprek mengt. 
"Over de huur, FI. 76.70 per maand plus Fl. l.20 
voor hel onderhoud van het voortuintje, wil ik 
niet mopperen'', zegt hij. "Het is veel en een 
maand is gauw om, maar voor een moderne 
middenstandswoning is deze huur niet te hoog. 
Mijn enige bezwaar tegen dit huis is de inschuif
bare zoldertrap. Ik weet, dat men hierdoor 
ruimte heeft bespaard, maar de nadelen wegen 



hier toch niet tegenop. In een huis met kleine 
kinderen vind ik deze zolder levensgevaarlijk 
en daarom is hij ook alleen maar als bergruimte 
te gebruiken." 
Me\'f. Jennissen beaamt dit. "Met kleine kinde. 
ren heb je niet veel aan zo·n zolder", zegt zij. 
"Als huisvrouw vind ik dit echter het enige on· 
gerief. Voor de rest ben ik blij, dat ik hier 
\VOOn.'' 

Deze vreugde zijn vele inwoners in het afgelo· 
pen jaar deelachtig geworden. Onze gastheer is 
zo vriendelijk ons rond te leiden in deze woon 
wijk. 
"Hier is inderdaad iets groots n~rricht", zegt hij 
in eerlijke bewondering. "In één jaar tijd is 
hier een kleine stad uit de grond gestampt. Flat· 
gebouwen, bejaardenflats, middenstandswonin· 
gen en winkelpanden wisselen elkaar af. Ja, de 
winkelpanden zijn daar aan de O\ erkdnt. Binnen 
enkele maanden, begin l 96o dus, zullen ze ge· 
opend worden. Nu zijn we nng aangewezen op 
het winkelcentrum Caberg, dat op l5 juni 1959 
feestelijk is geopend. Het is alleen jammer, dat 
ik tussen de winkels hier in Malpcrtuis nog 
geen café heb ontdekt. Niet, dat ik zo'n gere· 



geld cafébezoeker ben of wil worden, maar in 
een bevolkingsagglomeratie van verscheidene 
honderden huizen, zoals hier behoort toch ook 
een café te zijn. Evengoed als een gemeenschaps
huis. Een noodkerk hebben we al en daarachter 
zelfs een noodschooltje van twee klassen ...... " 
Op dat ogenblik ontmoeten we iemand, die meer 
van de Maastrichtse ontwikkeling schijnt te we
ten. Het spreekt vanzelf, dat hij in het gesprek 
wordt gemengd. 
"Ondanks belemmeringen van nationale aard 
heeft Maastricht inderdaad een redelijke bouw
activiteit ontwikkeld'', zegt hij. 
"Deze bouwnijverheid heeft zich voornamelijk 
geconcentreerd op Malpertuis. Verder is Caberg 
afgebouwd en wordt Pottenberg voorbereid, 
want alleen reeds in deze nieuwste woonwijk 
zijn 213 woningen in aanbouw. In totaal zijn 
in 1959 nog 690 woningen gereed gekomen, 
waaarvan 628 woningwetwoningen. In de nieuw
bouw werd ruim 12 miljoen gulden geïnvesteerd. 
\'<7 anneer men daarbij bedenkt, dat op 31 de-

cember 1959 niet minder dan 1010 woningen 
in aanbouw waren, dan mag men toch wel rus
tig verklaren, dat het afgelopen jaar toch ook 
nog z'n steentje heeft bijgedragen tot oplossing 
van de woningnood in onze stad." 
Over onze klacht, het ontbreken van een ge
meenschapshuis in deze nieuwe woonwijk, zeide 
ons deze deskundige: 
"In elk plan voor een nieuwe woonbuurt is re
kening gehouden met de oprichting van ge
bouwen voor gemeenschappelijke behoeften, 
zoals een kerk, scholen, winkels, bedrijven en 
een wijkgebouw, dat gelegenheid moet bieden 
tot sociale contacten en dat de leefbaarheid van 
een parochie mede kan bepalen en bevorderen. 
Dat in menige parochie van .Maastricht zo'n 
wijkgebouw nog ontbreekt, is te wijten aan het 
uitblijven van het particulier initiatief. Het 
vraagstuk van de wijkgebouwen is overigens 
geen typisch Maastrichts vraagstuk; het is een 
nationaal probleem, dat op het ogenblik ernstig 
wordt bestudeerd. Daarbij ben ik van mening, 



dat een particulier, die in een nieuwe woon
WIJk van Maastricht een gemeenschapshuis wil 
bouwen, rekenen kan op de steun en de mede
werking van het gemeentebestuur." 
Dit bondige overzicht maakte grote indruk. 
"Hoewel ik in het afgelopen jaar dagelijks mel 
deze bouwnijverheid geconfronteerd ben ge· 
weest", bekende de heer Jennissen, "heb ik dit 
toch niet geweten. De cijfers, die u ons gegeven 
hebt, zijn indrukwekkend." 
"Och", zeide onze zegsman wat mistroostig, "de 
meeste inwoners van Maastricht weten weinig 
of niets van de stedebouwkundige activiteiten, 
die in hun eigen stad worden ontwikkeld. Dal 
merk je bijvoorbeeld bij gelegenheid van de 
Burgcrdag, die elk jaar wordt gehouden. De 
meeste jonge burgers en burgeressen, die door 
functionarissen van Openbare \Xlerken door het 
nieuwe Maastricht worden rondgeleid, gaan de 
ogen dan voor het eerst op deze onbekende we· 
reld open. Dit is allemaal erg jammer en ik 
vraag me dan ook af, of het niet hoog tijd 
wordt, dat Maastricht ergens een permancn te 
stand inricht, waar iedere burger en elke andere 
bezoeker zich zo nu en dan kan overtuigen op 
welke wijze Maastricht zich ontwikkelt tot een 

stad, waar het goed wonen en werken is." 
Indien deze stand, waarover onze zegsman 
sprak, er was geweest, zou men in één oogopslag 
hebben kunnen zien, dat het jaar 1959 ons weer 
een stap dichter b1J het doel heeft gebracht. 
Architecten zouden on zulk een stand belang· 
rijke projecten van algemeen sociale aard kun· 
ncn exposeren, zoals b ij voorbeeld de St. Ger· 
lachusflat, waarvan men hieronder een foto ziet, 
en die meer publ iciteit heeft gekregen dan wel
ke nieuwbouw der laatste jaren in Maastricht 
ook. Deze schepping van de Maastrichtse archi· 
tect, ir. A. Schwenckc, wordt in vele publicaties 
uniek genoemd voor on:. land, de eerste kerk 
in Nederland in een flatgebouw, de eerste ver
wezenlijking ook van een door •cle bouwmees
ters gekoesterd ideaal: de moderne woon ge· 
meenschap. Het flatgebouw is daarbij gelegen 
op een van de schoonste punten vJ.n de stad, in 
het Jekerdal. 
In deze flat zijn 132 zelfstandige woningen, 
waarvan 44 bejaarden-huizen met volledige ' 'er
zorging, onder één dak gebracht. Van dit bouw
werk kunnen wij met een beetje gerechtvaardig· 
de trots zeggen: Mosac Trajcctum docet ! Maas· 
tricht geeft de toon aan! 



Wfanneer grote bedrijven gaan uitbreiden of 
een belangrijke verbouwing laten uitvoeren, ma
ken zij hoe langer hoe meer voor archief-doel
einden gebruik van de moderne fotografie. liet 
oog van de camera immers noteert van week tot 
weck de prccicse voortgang, die het werk neemt, 
precieser dan welk gcsch reven rapport ook. Men 
ziet de muren groeien en dit groeiproces maakt 
des te meer indruk, omdat de camera in bepaal
de fazen van het werk duidelijk laat zien in hoe 
korte tijd iets tot stand komt. 
In de loop van de voorafgaande beschouwing 
over de bouwactiviteit in de woonwijk Malper
tuis hebben wij herhaaldelijk onze bewondering 
niet kunnen bedwingen over de voortvarend
heid, waarmede hier is gewerkt. Zelfs Maas
trichtenaren, die een leven lang in deze omge
ving hebben gesleten, zijn verrast door de snelle 
verandering, die deze omgeving in één enkel 

jaar heeft ondergaan. Waar hun oog nog voor 
kort groene weiden zag en golvende korenvel
den, zien zij plots hele straten, als het ware uit 
de grond gestampt. 
Meer dan in woorden is deze snelle ontwikke
ling weer te geven door de fotografie. \Vij heb
ben dan ook onze fotograaf opdracht gegeven 
een bepaalde ·wijk in Malpertuis in beeld te 
brengen, zoals deze er in januari van het jaar 
1959 uitzag. Dat beeld was er een van de be
kende bouwactiviteit: huizen en straten in wor
ding. Nog geen jaar later, in de laatste maand 
van het jaar, is de fotograaf opnieuw met zijn 
camera naar deze plek gegaan en het beeld, dat 
thans op de gevoelige emulsielaag van het nega
tief werd vastgelegd, gaf een straat te zien, 
waar mensen wonen en leven, een wonder, dat 
binnen het korte tijdsbestek van twaalf maan
den tot stand is gekomen. 



Jouw brief, precies een jaar nadat je ons beider 
geliefde Maastricht hebt verlaten om in de wil
dernis van \'qest-Australië te gaan pionieren, 
heeft me plezier gedaan en de vraag, die je me 
stelt, kan ik best begrijpen. Nee, Pie, ik vind 
het echt niet gek, dat je wilt weten w.it zich in 
het afJlelopen 1aar op cultureel gebied in je 
vaderstad heeft afJlcspeeld. Juist daar in de wil
dernis begin je je te interesseren \OOr het gt-es
telijke leven van je stad. Want toen JC hier wa~. 
heb je dit alles als de doodgewoonste z.uk ter 
wereld geaccepteerd. En in wezen is hel ook de 
doodgewoonste zaak. Dat de mens niet '·an 
brood alleen leeft, staat reeds in het Evangelie, 
en de beschavingsgraad van een volk wordt af
gemeten naar de wijze, waarop het zich ont
spant. Tijdens het hoogtepunt ,·an de Griekse 
cultuur trok het gewone volk, niet een kleine 
schare aristoi, maar het ,·olk in al zijn geledin
gen, niet alleen naar het amphitheater om er de 
zwaardYechters te bewonderen en toe te jui
chen, maar ook om er dagenlang na.u toneel
stukken te kijken. Bij de toneelwedslrljdcn fun
geerde dit volk als jury en Oedipus Yan Sopho
cles schijnt op deze wijze een prijs gekregen te 
hebben van het gewone Atheense volk, hetgeen 
meer dan honderd zwaarwichtige verhandelin
gen nanloont tot welk een trap van geestel ijke 
vooruitgang dit ,.oJk gestegen was. 
Het is dus helemaal niet zo gek, Pie, dat jij 
graag wilt weten hoe het thans in je Jleboorte
stad met de cultuur gesteld is, want per slot van 
rekening ben jij daar in de wildernis \,1n West
Australië aan 't werken om een samcnJc,·in~ op 
te bouwen, waarin ook belangstelling zal be
staan 'oor de uitingen van de menselijke gcc>t, 
want een volk is alleen maar in zoverre groot, 
als het erin slaagt de geest te laten heersen O\ er 
de stof. 
Welnu Pie, op dit gebied mogen we over 1959 
niet helemaal ontevreden zijn. In de eerste 
plants hebben wc ons allemaal verheugd over de 

landelijke eecbetuiging, die een onzer meest 
prominente inwoners, de dichter Pierre Kemp, 
is te beurt ge\•allen. In mei kreeg hij voor zijn 
gehele oeuvre de P. C. Hooftprijs, de staatsprijs 
voor letterkunde. Na het land wilde de stad niet 
achter blijven en daarom werd hem op Burger
dag 1959 de ere-medaille van de stad toegekend. 
Nog was hiermede de officiele erkenning van zijn 
dichterschap niet ten einde. Tijdens een plechtige 
zitting in de Bonnefanten kreeg h ij de Limburg
prijs, afd. Letterkunde, van de Culturele Raad 
Limburg en het Anjcrfonds. Jammer was het, 
dat de dichter bij al deze plechtigheden niet 
tegenwoordig kon zijn. Zijn afwezigheid schuift 
hij telkens opnieuw op zijn hoge ouderdom, -
hij is in december 73 geworden, - maar dit 
excuus geldt alleen maar zijn ph)'Siekc toestand. 
Geestelijk is Pierre Kemp jonger dan heel veel 
nozems, zodat onze gouverneur, dr. F. Houben, 
tijdens de uitreiking van de Limburgprijs dan 
ook de hoop uitsprak: "Stook nog lang met uw 
fonkelende jeugd." 
Over de nationale, provinciale en stedelijke eer
betuiging aan Pierre Kemp hebben wij ons dan 
ook allen verheugd. 
Evenzeer als over Pierre Kemp hebben wij ons 
allen verheugd over de heropening van onze 







Stadsschouwburg, je weet wel, onze "Bonbon· 
nière", waarover zo veel te doen is geweest. Op 
de dag, dat wij het derde lustrum hebben ge· 
vierd van onze bevrijding, even nadat de jongens 
van A.V. '34 het in Normandië gehaalde bevrij· 
dings\'uur op het Koningsplein hadden ontsto· 
ken, gingen de deuren nn de schouwburg weer 
open. Het was als een sprookje, Pie. De Re· 
doute en de schouwburg zelf ken je niet meer 
terug en toch zijn ze hetzelfde gebleven. De 
sfeer is onveranderd. En iedere keer, dat ik naar 
die zo bekende Bonbonnière ging, leek het mij, 
alsof hij maar enkele maanden gesloten was ge· 
weest. 
De belangstelling na de heropening heeft trou· 
wens bewezen hoe groot de behoefte was aan 
een schouwburg. Het aantal abonnementen had 
op 31 december 1959 bijna de 1500 bereikt, te· 
gen een gemiddelde van '150 vóór de sluiting. 
Wat na de heropening op 13 september met een 
uil'\·oering van het Nederlands Ballet geboden 
werd, was dan ook een uitstlkend repertoire te 
noemen: De Haagse Comedic bracht "De dag 
\'an Tellavera" van O'Neil, de Nederlandse Co· 
medie "Geleerde Vrouwen" van Molière, de 

Toneelgroep Theater ,·an Arnhem "Mama san", 
het Rotterdams Toneelgezebchap "Suiker" van 
Hugo Claus, en Het Theater gaf een ga,•e ver
to lking van Ell iots bekend tonee lstuk: "The 
cider Statesman". 
Je ziet dus, dat we de schade van het "toneelloze" 
tijdperk ruimschoots hebben ingehaald. Dit •> 
bo,·endien m<'t eens alles. Het Zimmertheater en 
het SLadttheater uit Aken waren hier weer te 
gast, onze eigen Zuid-Nederlandse Opera, het 
Kabaret van Wim Sonneveld, het politiek Kaba· 
ret "Tingeltangel" uit Amsterdam, Lotte Goslar, 
een Franse rc,ue "lei Paris", het Hindous ballet 
\'an Marinalini S.trahbai, en natuurlijk onze Ke· 
mediespeuler~ en de Zaank- en Operette,·ereini· 
ging Fons Olterdissen. Zeer zeker mag ik hier
bij ook niet de Toneelgroep M 46 vergeten, die 
tot twee maal toe een '·olie zaal hebben getrok
ken, de eerste keer met Arthur Mil Iers "Al mijn 
zonen" en de tweede keer met "De grote stilte". 
Ook in 1959 bewezen de Maastrichtenaren op· 
nieuw hun liefde \'OOr de muziek. Het Mann~11-
koor "Wieker Eindrach" vierde zijn 40-jart~ 
bestaan met een ere-concert in de Staarzaal, 
waaraan het L.S.O. onder leiding van André 



Rieu en de Maastrichtse pianiste René Derks 
hun medewerking verleenden. 
Het L.S.O. werkte weer een zeer gevarieerd re
pertoire af met solisten als Hans Richter, piano, 
Phia Berghout, harp, Arthur Grumiaux, viool, 
Herman Krcbbers, viool, George van Renesse, 
piano, Erna Spoorenberg, zang en Jean Franssen, 
piano. Dit zijn slechts enkele namen uit een 
lange lijst. Eén bijzonder concert moet ik je 
toch nog noemen, Pie. Op 18 november werd 
in de Staarzaal een concert gegeven door het 
L.S.O" dat helemaal gewijd was aan hedendaag
se Nederlandse muziek. Uitgevoerd werden wer
ken van W. Pijper, Oscar van Hemel, G. Landré, 
J. Mul en L. Toebosch, de beide laatsten leraren 
aan het Maastrichts Conservatorium. Als solisten 
werkten mee de Conservatoriumleraren Jo Dus
seldorp en Jean Franssen. 
Dit Maastrichtse Conservatorium begint zich 
trouwens op een wijze te ontwikkelen, die zelfs 
de stoutmoedigste ,,erwachtingen verre over
treft. Het bescheiden begin heb je zelf nog mee
gemaakt en het zal je daarom clan ook verwon
deren te horen, dat het aanta l leerl ingen tegen 
het einde van 1959 gestegen was tot.."" 160. 

Je zult begrijpen, dat bij deze uitbreiding van 
het leerlingenaantal de lokaalruimte een pro
bleem gaat worden. Hieraan zal in de toekomst 
gewerkt moeten worden. In het afgelopen jaar 
is al veel gedaan aan de noodzakelijke uitbrei
ding van het instrumentarium. Van grote bete
kenis is, dat het docentencorps uitgebreid is en 
op een kwalitatief hoog peil is gebracht. Het 
Maastrichtse Conservatorium bloeit bij het gun
stige klimaat dat hier aanwezig is, en het kan 
thans reeds in alle opleidingen voorzien. 
Bij de toekomstplannen staat ook vooraan de 
uitbreiding van de bibliotheek, waarvoor een 
opmerkelijk plan is ingediend. 
Eenzelfde optimistisch geluid kan ik je laten 
horen ten aanzien van de Jan van Eijck-Acade
mie. In mei heeft de voorzitter van de St. Ber
nulphusstichting, oud-directeur Linssen, de eer
ste spade voor Peutz' nieuwbouw in de grond 
gestoken. De fraaie zomer en de daaropvolgen
de even fraaie herfst hebben de werkzaamheden 
gunstig beïnvloed en er bestaat een gerechtvaar
digde hoop, dat het volgende academiejaar, 
1960, in het nieuwe gebouw kan worden ge
opend. Overigens was het afgelopen studiejaar 



succesvol. Zes candidatcn slaagden ''oor het 
eindexamen, één zelfs met onderscheiding. Op 
het ogenblik studeren er niet minder dan n 
studenten. 
Nee, Pie, over het verloop van de zomer-acade· 
mie kan ik je geen verslag uitbrengen. Die is 
er namelijk niet geweest. Men wilde deze zomer· 
academie als onderwerp meegeven: "Land zon· 
der grens", het culturele Leitmotiv van dit jaar, 
zou ik haast zeggen. Er is echter niet ,·oldoende 
tijd geweest om dit onderwerp de voorbereiding 
te ge' en, die het toekomt, en daarom heeft men 
deze zomer-academie uitgesteld tot 1960. Wel 
is er in de Dominicanenkerk een expositie ge· 
houden van werk van verschi llende hoogleraren 
der Jan ''an Eyck-Academie. 
De Toneel-academie telt op het ogenblik 13 
studenten. Ik hoop niel, dat je bijgelovig bent 
en hierin een ongunstig teken ziet, want daar
\'OOr bestaat niet de min>te aanleiding. Het jaar 
1959 was een goed jaar, ook ,·oor de Toneel-aca
demie, met 5 geslaagden, die allen enkele weken 
later reeds een engagement hadden. 
Om tenminste enigermate te voorzien in de blij 
vende behoefte aan expositieruimte voor ten· 
toonstellingen van enige omvang werd cloor de 
gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld, 
waardoor in de Dominicanenkerk enkele tijde· 
lijke voorzieningen kunnen worden aangebracht. 
Dit betekent nu ook alweer niet, dat er in Maas· 
tricht geen exposities geweest zijn. Wat de ge· 
meentelijke overheid om verschillende redenen 
nog niet kon verwezenl ijken, heeft het particu· 
licre initiatief gedaan. Onder auspiciën van de 

Stichting Beeldende Kunst-ten toonstellingen, -
apropos, onze goede Sjef Godfroy heeft om ge· 
zondheidsredenen bedankt als voorzitter en is 
opgevolgd door de directeur van de Gem. H.B.S. 
Frits Smeets, - zijn bij Dejong-Bergers 10 ex· 
posities gehouden, en wel van Mathieu Wieg· 
man, Georges Rouault (Miserere), Paul Citroen, 
Harry Schoonbrood, R. Kimpe, Paule Nolens, 
Fon Kiemen!, prof. J. Wiegers, Jack Chambrin 
en Pieter Dcfcsche. Aan deze namen kun je 
zien, dat de organisaloren ernaar geMreefd heb
ben de kunstminnende burger van Maastricht te 
doen vergeten, dat hun stad nog altijd geen be· 
hoorlijke expositie-ruimte heeft. 
Ook Sjef Mordang, de kunstzinnige waard van 
"De Boonte Kooj" in de Koestraat, heeft er 
een steentje toe bijgedragen, dat hel werk van 
onze scheppende kunstenaars niet onder de ko
renmaat blijft. Teun Gijsen, Sjeng Vinckcn, 
Gerard Lommen, Pieke Dassen en Han Jclinger 
vonden er gast> rij heid. 
De literaire hemel van 1959 was niet zo wolken· 
loos en azuurblauw als het atmosferische uit· 
spansel, want er heeft een kort maar hevig on· 
weer geknetterd naar aanleiding van het ver· 
schijnen van hel tweede deel der 1 itcratuurge· 
schiedenis, geschreven door Fernand Lodcwick. 
(Het eerste deel van "Literatuurgeschiedenis en 
bloemlezing", dat verleden jaar verscheen, haal· 
de dit jaar reeds de derde en vierde druk). In 
het tweede deel, dat de literatuur na 1880 be· 
handelt, besteedt Fernand Lodewick van alle 
Maastrichtse literatoren slech ts aandacht aan 
Pierre Kemp. HierLcgen (en ook, dat Lodewick 



andere Limburgse namen niet noemt), protes
teerde Loe Maas in De N ieuwe Limburger en 
in het Limburgs Dagblad is Mathias Kemp hem 
bijgevallen. Fernand Lodewick heeft zich via de 
Regionale Omroep Zuid verdedigd door te stel
len, dat het geen geschiedenis is van de Lim
burgse, doch van de Nederlandse literatuur, en 
dat hij nog een aantal schrijvers, die hij thans 
wel heeft vermeld, niet zou hebben genoemd, 
indien het een geschiedenis zou zijn geweest van 
de \Vest-Europese literatuur. 
Daarbij is het gebleven, hetgeen jammer is, 
want op het terrein der letteren gebeuren er al 
jaren geen schokkende dingen in Maastricht. 
De enige, wiens stem ook tot het Noorden door
klonk, was weer de oude, maar jeugdig-produc
tieve dichter Pierre Kemp, van wie in februari 
bij A. A. M. Stols in 's Gravenhage de dicht
bundel "Emeritaat" verscheen. ln beperkte op
lage zag het licht "Ballet de cocur", een proeve 
van een suite voor Lily l\faesen en Harry G. M. 
Prick, verschenen bij Ernest van Aalst, en in 
slechts één enkel exemplaar, door \Villem Hof
huizen geschreven en geïllustreerd: "Les Fol ics 
Maestrichtoises'', à la manière de François Cou
perin (L668-l 733) dans ses "Les Folies Fran
çaises" ou "Les Dominos". De gelukkige bezit
ter van dit bibliofiele kleinood is Fernand Lode
wick, voor wie Pierre Kemp deze serie Maas
trichtse gedichten schreef als geschenk voor zijn 
vijftigste verjaardag. Een reproduktic van twee 
pagina's kan ik je hierbij meesturen. Toen het 
jaar 1959 ten einde liep verscheen nog van Kemp 
een nieuwe dichtbundel in de eta lages van de 
boekhandelaren. De zoals steeds bij deze d ich
ter suggeestieve titel luidt: "Garden 36, 22, 36 
inches". 
Verder verscheen bij De Fontein in Utrecht 
"Café Noir", een vlotte roman van Frans Brun
klaus, d ie Maastricht thans ontrouw is gewor
den en in de herfst verhuisde naar het landelijke 
Geulle. In "Café Noir" rafelt Frans Brunklaus 
aan de hand van de originele processtukken een 
poging tot moord door vitrioolvergiftiging uit
een, die in 1853 de Maastrichtse tongen meer 
in beroering heeft gebracht dan thans dit boek, 
waaraan helaas te weinig aandacht is besteed. 
Vermeldenswaard is zeker dat voor de eerste 
maal werd uitgereikt de Edmond Jaspar-prijs, 
een prijs voor literatuur in het Maastrichts. Dr. 
Charles Thewissen en Lambert W)•sen kregen 
tezamen deze prijs die verleden jaar is ingesteld 

door het gemeentebestm1r, dank zij een schen
king van de Directie van Wesly's Papierwaren
fabriek bij gelegenheid van het 100-jarig be
staan dezer onderneming. 
Tcnslotle heeft het Veltman-comité een biblio
fiele u itgave verzorgd: "Van den Levene ons 
Heren'', die geïllustreerd is door Edm. Bellefroid 
en gedrukt is door Veltman. 
C'est tout, mon cher Pie! Weinig, niet? 
Tot slot nog een prettig nieuwtje, dat toch wel 
in deze culturele babbel thuishoort. Op dinsdag
avond 3 november is de roemruchte Momus
socieleit, daterend uit 1839 en ter ziele gegaan 
in 1939, heropgericht. Doel van de societeit is 
de bevordering van het maatschappelijk en cul
tureel verkeer te Maastricht en in het bijzonder 
onder haar leden. 
De eerste, die dit blijde nieuws te horen kreeg, 
was de gemeenteraad, die zich juist door een 
lange agenda aan het heen worstelen was. Een 
renbode bracht het volgende schrijven naar het 
Stadhuis, dat op verzoek van de burgemeester 
door de wethouder van Sociale Zaken, de heer 
G . Gijbels, werd voorgelezen: 
"Op 't momint vaan de heropriechting vaan de 
Momus-societeit, noe in de Mommezijj bijein, 
wins dees Mestreechse vereiniging aon de Mes
treechse gemeinteraod 'n eve vröchbaar verga
dering es die vaan hun en betuig häör aonhaan
kelikheid aon 't Stadsbestuur." 
De raad ontving dit nieuws met een warm ap
plaus. 
Dit is zo ongeveer het culturele leven, dat wij 
in 1959 hebben geleefd. Het kon beter, maar het 
kon ook slechter. Beter, wanneer we in dit 
"Land zonder grens" over de toch nog bestaan
de grenzen kijken en ons spiegelen aan Luik en 
Aken. Slechter, wanneer we ons tussen die toch 
nog bestaande grenzen opsluiten en onszelf ver
gelijken met Nederlandse steden van deze lfde 
grootte. 
Nee, Pie, dan hebben we op dit gebied in 1959 
hier niet slecht gedraaid, met welke vaststel 
ling ik eindig. 



p maandag 3 februari 1959 heeft 
menige doorgewinterde Maas-

.._-,.._,,,. trichtse automobilist een dave
rende verkeersstommiteit uitge
haald door bijvoorbeeld zo maar, 
onder het oog nog wel van een 

levensgrote politie-agent, een straat in te rijden, 
waarvoor zeer duidelijk een verkeersbord stond, 
dat deze manoeuvre uitdrukkelijk verbood. Er~ 
in plaats dat deze politie-agent z'n opschrij f
boekje uit de zak haalde om het nummer van 
deze zondaar te noteren, sprak hij hem nog 
vriendelijk en kalmerend toe, ongeveer in de 
geest ''an: "U hebt dit bord natuurlijk niet ge
zien, mijnheer, maar dal is niet zo erg, hoor!" 
Nee, Carnaval was het d ie dag niet, hoewel 
Maastricht, op verkeerstechnisch gebied tenmin
ste, één groot gekkenhuis leek. Overal hielden 
agenten vriendelijk en opgewekt automobilisten, 
motorrijders en fietsers tegen, die verkeerde 
straten in wilden rijden. Op maandag 3 februari 
1959 namelijk werd voor de binnenstad van 
Maastricht een nieuw éénrichtingsverkeer van 
kracht. Zij die jarenlang iedere dag een bepaal
de straat waren ingereden, zagen zich thans plot
seling een halt toegeroepen en moesten een om-

weg maken. En nu kan men geen sterkere ke
tenen smeden dan die der gewoonte. Deze macht 
der gewoonte heeft velen dan ook op 3 februari 
parten gespeeld, maar na enkele dagen begon 
reeds een nieuwe gewoontevorming: men ging 
letten op de verschillende éénrichtingborden 
en""" het verkeer in de binnenstad van Maas
tricht was overzichtelijker en veiliger geworden. 
De chaotische toestand op de Brusselsestraat bij
voorbeeld was op slag verdwenen. En op de 
Markt, waar alles voordien zo'n beetje door el
kaar krioelde, werd de stroom auto's opgevan
gen en in goede banen geleid. 
Deze verkeersmaatregelen, de eerste in een 
hele serie, die uiteindelijk zullen resulteren in 
een geheel nieuw verkeersstructuurplan voor de 
stad, waren noodzakelijk. De Verkeerscommissie 
heeft een plan opgesteld en B. en W. geadvi
seerd om op korte termijn over te gaan tot het 
treffen van een aantal voorlopige maatregelen. 
De City, - bij een dergelijk plan schijnt men 
nu eenmaal de vakterm te moeten aanhou
den en mag men niet over de stadskern spre
ken, maar wel over de "city", - de city en 
de Markt moesten worden ontlast. 
In deze voorlopige opzet is men wel geslaagd. 





Maastricht is een stad met een rijk godsdienstig 
le,·en, met eeuwenoude, katholieke tradities, die 
reformatie en Franse revolutie hebben over
leefd, zoals de luisterrijke processies en de open
bare manifestaties rond de Sterre der Zee, het 
genade-beeld in de zi1kapcl der 0.L. Vrouwe
basiliek, waarheen op 20 september de dekena
ten Echt, Thorn en Heithuizen pelgrimeerden. 
Oprechte vreugde heerste e r dan ook in de stad 
van Sint Servaas, toen in het begin v.111 l 959 
mgr. P. Moors werd benoemd tot bisschop van 
Roermond. ZwJ.1r ziJn de zorgen van deze nieu
we kerkcl ijke hoogwaardigheidsbekleder, juist 
in Yerband met de s:rote bouwactiYiteit, die zich 
in verscheidene steden 'an zijn diocees in 1959 
heeft ontwikkeld. Met name in Maastricht, waar 
de laatste jaren hele stadswijken uit de grond zijn 
verrezen. \'V'ant nieuwe stadswijken maken de 
bouw van kerken noodzakelijk, wil ook de ont· 
wikkeling van het godsdienstig leven gelijke 
tred houden met de materiële vooruitg•rng. 
Voor wat Maastricht betreft zijn op dit gebied 
de zorgen van mgr. Moors in 1959 J<tn~ienlijk 
'erminderd. Een Maastrichts bankdirecteur, de 
heer N . J. Bartcb, heeft met zijn M.·5 actie de fi-



nanciering \'an nieuwe kerken op zich genomen. 
Op 27 september 1959 vierde deze actie haar 
tweede \'erjaardag. Met de bouw van twee nieu
we kerken, de kerk van de H. Antonius van 
Padua en de kerk van de H. Familie, werd in het 
laatste kwdrtaal van 1959 officieel begonnen door 
op feestelijke wijze de eerste spade in de grond te 
steken, terwijl de nieuwe kerk van Cabcrg werd aan
besteed. Een haast ongelofelijk resultaat ,·oor een 
actie, die uit particulier initiatief is voortgeko
men, en die in 2 jaren tijd in totaa l een bedrag 
van netto fl. 14).000,- heeft opgebracht. 
De bisschop van Roermond heeft zijn grote 
waardering voor deze actie laten blijken door 
haar tot een stichting te mJkcn, de "Stichting 
M.-5 Nieuwe Kerkenbouw Maastricht". Tot 
haar eerste directeur benoemde hij de heer Bar
tcls en tot bisschoppelijk gedelegeerde de deken 
van St. Servaas, mgr. M. Jenneskcns. 
Ook het gemeentebestuur heeft zijn steen bijge· 
dragen tot de bouw van de twee nieuwe kerken. 
In zijn \'ergadering van 2 juni besloot de raad 
25 q , ,·an de stichtingskosten en van de uitbrei
ding \•an de kerk te Heugem op tafel te leggen. 
Bovendien werd besloten ten behoeve van deze 
kerkenbouw een geld lening te garanderen van 
rond fl. 500.000,- . 
Bij onze terugblik op de activiteit, die io 1959 
op kerkelijk-sociaal gebied werd ontplooid, mo
gen we enkele feiten niet \ergeten. Op 11 ja
nuari zegende mgr. Jenneskens het eigen ge
bouw in van de R.K. Maastrichtse Midden· 
st.1ndsvereniging en in diezelfde maand gingen 
de deuren van het St. Martinus Buurthuis open. 
In maart werd dr. Speleers de nieuwe voorzitter 
' 'an de R.K. Vereniging Het Limburgse Groene 
Kruis, afd. Maastricht, werden twee nieuwe 
klokken ,·an de St. Lambertuskerk ingewijd en 
kon pastoor Tilmans in zijn kerk op de Mariaberg 
een nieuwe in emaille uitgevoerde kruisweg in-

.tcgenen, een geschenk ,.an de heer F. Woltcrman. 
Andere hoogtepunten in het kerkelijk leven van 
de stad waren de inzegening en opening van de 
Katholieke Levensschool voor jongens aan de 
Kol. Millerstra:1t, bij welke gelegenheid de pas 
gewijde Bisschop van Roermond, mgr. P. Moors, 
zijn eerste officiële bezoek aan .t.faastricht bracht. 
de opening van het R.K. Militair Tehuis aan 
de St. Lambertuslaan, de plechtige consecratie 
door mgr. P. Moors van de St. Hubcrtuskerk en 
de stijlvolle bijeenkomst in de voormalige Do
minicanenkerk ter gelegenheid ,·an de eerste 
lustrum-Caritasweek. 
Verscheidene malen hebben ook 1n 1959 de 
doodsklokken hun ''crmanende stem over de 
stad doen klinken. De bekende Jezuïet, pater J. 
Tesser, en de pionier van het katholieke onder
wijs, mgr. J. van Rijt, houder van de erepen
ning van de stad, werden ten grave gedragen, 
en op een zonnige junimorgen vernam Maas
tricht het ontstellende bericht, dat .1almoezenier 
M. Lücker in Spanie was verdronken. 
Ook de Ned. l lervormde Gemeente, die zich in 
het begin van het jaar had kunnen verheugen 
o'er de opening van een Protestants Militair 
Tehuis aan de St. Hubertuslaan, nam met een 
ge,•oel van spijt kennis van het aan,•aarden door 
ds. A. Klamer van het beroep voor het pastoraat 
bij het Interkerkelijk Overleg in Radiozaken te 
Hih-ersum. De weemoed om het vertrek van Ds. 
Klamer werd echter getemperd, toen in zijn 
plaats Ds. J. '.1n Oyen uit Roosendaal beroepen 
werd en op zondag 6 september door ds. Postma 
in zijn ambt werd bevestigd. 
Sedert het begin van dit jaar is aan de Neder
lands-Israëlitische hoofdsrnagoge weer een ''oor
ganger verbonden, de heer J. un Gelder, die 
tevens als godsdienstleraar optreedt ' ·oor het 
ressort Limburg. Hiermede werd voorzien in 
een vacature, die meer dan 12 jaar had bestaan. 



Maastricht i; een oude stad, de oudste 
zelfs van ons land. Maar deze ouder
dom slaat alleen op haar structuur, op 
de overblijfselen 1•an het oude Castel
lum Romanum, die b ij de sanering van 
de Stokstrnat ook in het afgelopen jaar 
verder zijn blootgelegd. In haar ont
wikkeling echter is .Maastricht nog 
steeds een jonge stJd, hetgeen wel dui
dduk bh1kt uit haar geboorte-01·er
schot, dat ook an het jaar 1959 het in
drukwekkende cijfer l 2t4 te zien heeft 
gegeven. 
Daarom is de oudste stad 1·an ons land 
nog steeds een jonge stad, een stid, 
waarin de jeugd haar kansen krijgt. 
Voor de eerste maal is in 1959 een sub
sidie van f'I. 10.000, uitgekeerd om 
de sportverenigingen met hun jeugd
afdelingen te helpen en om de vereni
gingen in staat te stellen hun jeugd
werk te intensiveren. Ruim 2500 junio
res hebben hien an geprofiteerd. 
Verscheidene icugdmanifestaties heb
ben 111 het afgelopen jaar bijzondere 
belangs~lling getrokken. Zo was er, 
zoals steeds, het jaarlijks Carnaval, waar
bij de jeugd het bewijs levert, dat Cu
naval leeft bij het volk. Het heeft ook 
in 1959 weinig moeite gekost om en
kele duizenden kinderen te bewegen 
mee te trekken in een grandioze kin
deroptocht. Zo was er ook de Jeugd
d rumband "Jong Mariaberg", die trots 
haar nieuwe vaandel heeft gepresen
teerd aan het college van B. en W. en 
kort daarna mocht meedoen in Soestdijk 
aan het nationale huldebetoon voor on
ze jarige Koningin. Zo waren er in juli 
de ski-demonstraties op de Maas, waar
bij 1·ooral de jeugd zich niet onbetuigd 
liet. 
Maastricht is een jonge stad trots haar 
historische ouderdom, een stad, waar
in het jonge leven bruist en waarin de 
jeugd de beste waarborg is voor een 
rij kc toekomst. 



Tcrw11l wc deze regels s<hriJ'en, barst bo\'en de 
goede stad ~iJ.istri<ht een tumult los, dat de 
plechtige stilte '.in het middernachtelijk uur met 
een da,•erende slag in stukken scheurt. Donder
bussen kn.illen, claxons loeien en an de haven 
gillen de scheepsClu1tcn. Maastricht luidt het 
jaar 1959 uit. Was het een goed jaar? Was het 
een slecht jaar? Het is aan iedere burger om 
deze naag voor zichzelf te beantwoorden, na
dat hij voor zichzelf de balans heeft opgemaakt 
van de kleine of grote vreugden, van de kleine 
of grote verdrietelijkheden, die dat jaar zijn 
deel zijn geweest. Slaat de balans over naar de 
zijde der grote vreugden, dan was het jaar goed, 
al hebben ook de grote verdrietelijkheden zo 
zwaar gewogen, dat de schaal maar al te vaak 
naar de andere kant dreigde door te slaan. Op 
het uiteindelijk batig saldo van hetgeen geeste· 
lijk en stoffe lijk verworven werd binnen de af
gebakende tijdslimiet van twaalf maanden komt 
het aan. Zo is het leven van iedere bruger. Zo 
is het leven ook van de stad, die hij bewoont en 
waarvan hij een der levende elementen is. 

~ 

Wanneer Maastricht zo terugblikt op het jaar, 
dat juist historie is geworden, dan mag de stad 
een streep zetten onder de creditzijde der goede 
dingen en er zich over verheugen, dat de ver
drietelijkheden geen nadelig saldo hebben ver
oorzaakt. Want verdrietelijkheden zijn de stad 
Maastricht in het afgelopen jaar niet bespaard 
gebleven. Enige malen sloeg de dood toe en 
rukte verdienstelijke burgers weg uit de stads· 
gemeenschap. Or. Batta, de voorzitter ' 'an het 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genoot· 
schap, en stimulator van vele sociale, culturele 
en charitatieve activiteiten, ontsliep na een smar
telijk ziekbed. De oud-gemeente-ontvanger Zc
gutrs werd op hoge leeftijd tot een beter leven 
geroepen. De Limburgse romanschrijfster Marie 
Koenen, die de laatste jaren in Houthem ver
bleef, overleed in het ziekenhuis St. Annadal 
en vond haar laatste rustplaats op het kerkhof 
aan de Tongerseweg. 

.... 
Tegen het einde van het jaar werd gepubliceerd 

het gezamenlijk rapport van de Commissies Pie· 
kaar en Neher over de spreiding \'an het hoger 
onderwijs in ons land. In dit rapport hebben de 
commissies zich uitgesproken voor de vestiging 
\an een nieuwe uni,·ersiteit in het Oosten vJn 
het land en niet in Zuid-Limburg, zodls men hJd 
gehoopt. Ook tot de vestiging an Maastricht 'an 
een instituut voor praecandidatenople1d111g kon
den de commissies niet ad,·iseren. Het spreekt 
vanzelf, dat bij de begrotingsbehandeling in de 
gemeenteraad grote aandacht aan dit rapport 
werd besteed. 

llet rapport kwam ook ter sprake in de n.1. 
jaarsvergadering van provinciale staten. 
De Commissaris der Koningin, dr. r. Houben, 
legde mede namens de leden van Gedeputeerde 
Staten een verklaring af, waarin hij de mening 
te kennen gaf, dat de enorme taak, waarvoor 
Limburg op economisch terrein in de komende 
decennia staat, een reden te meer is om krachtig 
te blijven streven naar een instelling van hoger 
onderwijs in Limburg. "Het spreekt vanzelf, dat 
de candidatuur \'an Maastricht als vestigings
plaats ,·an een instelling van hoger onderwijs 
onverkort wordt gehandhaafd", ,·erklaarde de 
Commissaris. 

Tegenover deze ,·erdcietelijkheden staan genoeg 
gebeurtenissen, groot en klein, waarop WIJ met 
\'Oldoening mogen terugblikken, al was het al· 
leen maar, dat het Vrijt hof er zo,eel banken bij 
heeft gekregen, dat niemand meer op de trap· 
pen ,·an de pcrrocn behoeft te gaan zitten. 

Tot de grote gebeurtenissen in de stedelijke ge
meenschap moet ongetwijfeld het bedrijfsjubi· 
Jeum van de N.V. Sphinx-Céramique gerekend 
worden, het 125-jarig bestaan van de Sphinx en 
het eeuwfeest van de Cérami<1ue. Sphinx en 
Céramique, thans tot één bedrijf samengesmol
ten, mogen nu het praedicaat "koninklijke" 
voeren. Dit was het feestgeschenk, waarmede 
Z.Exc. Minister van Rooij de directie kon ver
blijden. Even verheugd zal deze directie onge
twijfeld zijn geweest met het geschenk van het 



personeel: een bedrag van fl. 32.000,- bestemd 
voor een standbeeld van Petrus Regout, de stich
ter van de Maastrichtse aardewerkindustrie. 
Ooldde directie heeft zich niet onbetuigd gelaten. De 
Sphinxzaal krijgt een moderne toneclaccomoda
tie, de pensioenen werden verhoogd en het per
soneel ontving een gratificatie, waarmee bedra
gen zijn gemoeid ,·an respectievelijk fl. 85.000,-, 
fl. 540.000,- en fl . 170.000, . In de a'ond
uren had een stertocht ' 'an muziekgezelschappen 
door de versierde straten plaats en spatte een 
imposant vuurwerk boven de stad in een feeërie
ke ,·onken regen uiteen. 
Van belang voor het industriële leven \•an Maas· 
tricht waren de fusie van de N.V. Bataafschc 
Rubber Industrie met de N.V. Rubberfabriek 
Vredcstcin en van de Kristalunie met de N.V. 
Verenigde Glasfabrieken, waarbij deze Maas
trichtse bedrijven in landelijke concerns werden 
opgenomen. 

Een grote gebeurtenis mag men ook wel noe
men de huldiging, die een van Maastricht's 
grootste zonen en drager van de e re-medaille 
van de stad is te beurt geva llen: prof. dr. ir. 
P. Debye. De Technische Hogeschool van de 
stad Aken verleende hem op 29 juni het ere
doctoraat en op dezelfde avond werd "onze pro
fessor" officieel op het Maastrichtse Stadhuis 
ontvangen. Tot besluit van deze plechtigheid 
trokken duizenden Akense studenten met bran
dende toortsen in een flonkerende lichtstoet 
naar het Stadhuis voor een eerbetoon aan de 
nieuwe ere-doctor. 

Wie blij,·en nog steeds bij de grote .i;ebeurtenis
sen, wanneer we twee belangrijke benoemingt'll 
in het gemeentelijke bestuursle,·en memoreren. 
Tot secretaris der gemeente werd benoemd mr. 
A. Mi nis uit Maastricht en tot commissaris 'an 
politie mr. P. Arends uit Helmond, als opvolger 
\'an de heer L. Jansen, die kort na de viering van 
zijn 40-jarig jubileum in dienst van de gemeen
tepolitie, afscheid nam ''an zijn corps. 

lw-
Opnieuw heeft Maastricht in l9~9 op de ~er. 
jaardag van zijn bevrijding met een dankbaar 
hart op het Koningsplein de vlam van Caen 
zien ontsteken, die door de atleten van A.V. 34 
in een snelle estafetteloop van het Normandi
sche strand naar hier was gebracht. Voorlopig 
voor de laatste maal, want besloten is dit niet 



meer jaarlijks te doen, doch slechts om de vijf 
jaren. De vlam werd ditmaal ontstoken door 
mevr. Nancy Perkins, de charmante echtge
note van kolonel Jimmy Perkins, die weer eens 
in zijn geliefd Maastricht, dat hij in 1944 hielp 
be\'Cijden, unwez1g was. 

Ook dit jaar is het druk geweest in het 300-
jarige Stadhuis. De Duitse Ambassadeur Dr. J. 
Löns was er bij een bezoek aan de stad, waarbij 
ook enkele Maastrichtse industriei'n werden be
zichtigd. Op 18 maart sprak hier mr. Clarence K. 
Streit bij de oprichting v.in de Nederlandse sectie 
van The Atlantic J.[o,·cmcnt; de Yalc University 
Concert Band werd er ontvangen en er vond 
een academische zitting plaats ter herdenking 
van Jan van Grocsbceck door de rechtsfaculteit 
van de Leuvense Universiteit. Nu we het toch 
over studenten hebben mag wel even gememo
reerd worden, dat ook dil jaar vele leden van de 
Technologische Studievereniging "Jan Pieter 
Minckelers" uil Eindhoven naar Maastricht zijn 
gekomen en een krans hebben gelegd aan de 
voeten van hun patroon op de Markt. Nog en
kele jaren en dit za l gegroeid zijn tot een tra
ditie, hetgeen in de bedoeling ligt van de Eind
hovense studiosi. 

" Een ietwat weemoedige gebeurtenis was het 
laatste glas Marres-bier, dat wij op de 30ste sep
tember in "De Oude Vogel Struys" hebben ge
dronken. Een oud glas bier in een oude herberg! 
De volgende dag bestond nog wel "De Oude 
Vogel Struys", maar vloeide een ander bier uit 
de tapkraan. Een van de oudste Maastrichtse 
brouwenien had opJ:ehouden te bestaan, precies 
honderd jaar na zijn stichting. Want in het 
jaan•erslag 'an 1859 kunnen we lezen, dat door 
"de Heeren Gedeputeerde Staten een concessie 
is verleend voor een brouwerij aan Auguste 
Marro, in de Groote Gracht, huis no. 1648, bij 
besluit un 12 mei 1859". 
Er waren in Maastricht toen 30 brouwerijen, 
die in dat jaar 40.194 vaten bier hebben ge
brouwen, hetgeen 384 \'aten meer was dan het 
jaar tevoren. Of onze voorvaderen ook dorst 
hadden ..... . .... 
Nog enkele feiten van betekenis om het goede 
jaar 1959 af te sluiten: De Rijksweg 75 werd 
voor het verkeer opengesteld en voert thans de 
automobilist pal naar het trotse silhouet van de 
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torenfbt op 't Oranjeplein, die zijn voltooiing 
nadert. 1,,,,-

Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Maastricht en Omgeving gaf ir. L. lhoest 
zijn voorzittershamer over aan prof. dr. ir. H. 
Gelissen en bij de Mastreechter Staar trok Louis 
Daenen zich na lange jaren als praeses terug . 
Hij werd hierin opgevolgd door J. Chappin. 

""" 
Tot verheugenis stemde de officiele ingebruik-
name ,·an de nieuwe Brandweerkazerne. Voor 
wethouder Pieters was de l 5de mei een grote 
dag, daar hij toen de burgemeester kon verzoe
ken deze moderne kazerne met haar ,·ele tech
nische snufjes in gebruik te stellen . 

.... 
Een aanwinst voor de stad was ook het centrum 
''Oor de geestelijke gezondheidszorg aan de Wil
helmioasingel. In dit centrum wonen thans het 
medisch opvoedkundig bureau, de ps)'chiatrische 
voor- en nazorg en het hi.tWel ijksbureau onder 
één dak, hetgeen bevorderlijk zal zijn voor een 
effectiever werken op het gebied van de geeste
lijke volksgezondheid . ..-
In het Natuurhistorisch Museum aan het Bos
quetplein vond de tentoonstelling " De oude apo
theek van het Maasland" pla.its ter gelegenheid 
van de najaars,ergadering van de Kring voor 
de Geschiedenis "an de Pharmacie in Benelux. 
De Gou\'erneur opende deze tentoonstelling . 

..... 
De Beneluxgeclachtc heeft trouwens nog een
maal gedurende het af gelopen jaar in het brand
punt der belangstell ing gestaan. Op 27 oktober 
was door het Benelux-Comité Maastricht in de 
Redoute van de Stadsschouwburg een bijzon
dere bijeenkomst georganiseerd, die door een 
groot aantal prominente persoonlijkheden is 
bijgewoond, o.a. door dr. F. Houben, Commis
saris der Koningin in Limburg, mr. L. Roppe, 
gouverneur van Belgisch-Limburg en de kort 
voordien als opvolger van jhr. mr. ir. F. C. K. 
de Wykerslooth de Weerdesteyn benoemde 
hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat 
in Limburg ir. J. Bcckcring Vinckers, die de 
minister van Verkeer en \'<'aterstaat vertegen
woordigde. Inleidingen werden gehouden door 
dr. C. baro n van Lyndcn, secretaris-generaal 



van de Douane-Unie, die de huidige stand van 
de economische s,1mcnwcrking in de Benelux 
besprak, en door de Belgische minister 'an 
Openbare Werken en \Xledcropbouw, 0. Van
audenhove, die sprak over <Ic Europawegen in 
Benelux. 

IW' 

Deze laatste wa; niet de enige hoge Belgische 
regeringsfunctionaris, die in het afgelopen jaar 
Maastricht heeft bezocht De Nederlandse Maat
schappij ''oor Nij"erhe1d en Handel, departe· 
ment Limburg, verleende op een \'an haar maan
delijkse bijeenkomsten gastvrijheid aan de oud
minister-prcsident van België, prof. dr. J. \'an 
Houtte, thans minister van Fin,tnciën, en op 
haar jaarvergadering aan een Nederlandse oud
minister-president, prof. mr. P. Gerbrand)'· 

..... 
Bij de plezierige gebeurtenissen, die in het af
gelopen jaar een beetje leven hebben gebracht 
in de stedelijke brouwerij, mogen wc zeer zeker 
niet "Petit Paris" vergeten, de originele winkel
week van de neringdoenden uit di: Platiclstraat, 
het St. Amorsp lein en Achter het Vleeshuis. 
Menige toerist kreeg de indruk, dat hij niet in 
Maastricht, doch in Parijs w,15 vcrtci Id geraakt . 

..... 
Deze indruk kregen trouwens vele "buitenlui", 
wanneer zij voor de wekelijkse vrijdagmarkt 
naar Maastricht togen en naar het Vrijthof wer
den \'erwezen, daar voor een ingrijpende opera
tie aan het riolensysteem de ingewanden van de 
Markt werden blootgelegd. In het begin was 
het een beetje onwennig, maar al SPoedig waren 
de "markt" -bezoekers het ero"er eens, dat het 
Vrijthof zich uitstekend hiervoor leent. "Het is 
net een markt in een Franse stad", zeiden velen, 
maar dit wordt door de echte "Mirkt" -bewoners 
heftig bestreden. Wanneer de Markt is geres
taureerd, hopen zij de markt terug te krijgen . 

.... 
Onze optimistische kijk op het nieuwe jaar ziet 
een goed jaar voor Maastricht in het verschiet, 
een jaar vol vruchtdragende gemeentelijke acti
viteiten, waarin het werken de bestuurders des 
te gemakkelijker zal af gaan, omdat de wethou
der van financiën, mr. F. Duynstce, het heeft 
klaar gespeeld reeds op het einde van 1959 de 
begroting voor 1960 in de gerneelllcraad te doen 
behandelen. 
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