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In zijn onlangs verschenen boek "Om de goede 

faam van Uw gemeente" schrijft de heer Bek

man, hoofd van de afdeling Publiciteit der 

gemeente 's-Gravenhage, onder meer het vol

gende: "Naargelang nationale grenzen van 

betekenis veranderen en het internationale 

contact ook voor de eenvoudige burger een 

vanzelfsprekende zaak is geworden, zul len het 

juist de plaatsel ijke gemeenschappen zijn, d ie 

sterker nog dan voorheen aan betekenis zullen 

winnen. Men lééft in de wereld en in een land, 

maar men wóónt in een stad of een dorp." 

De belangstel ling van de Maastrichtenaar voor 

alles wat in zijn eigen stad gebeurt, heeft het 

stadsbestuur een vijftal jaren geleden ertoe ge

bracht, in een geïllustreerd jaarverslag enkele 

belangrijke momenten uit het vele dat zich in 

een jaar in de stad voordoet te laten vast leg

gen. Thans mag ik het zesde boek je in deze 

reeks hierbij aanbieden, waarin met woorden 

en in foto's getracht is een beeld te geven 

van hetgeen in het voorbije jaar is gebeurd. 

Naarmate een gebeurtenis verder in het verle

den ligt word t het duideli jker tegen welke ach

tergrond men haar betekenis moet zien. Moge 

dit jaarboekje ertoe bi jdragen, dat voor ti jdge

noot en nageslacht duidelijker wordt, hoe ook 

in 1960 met zorg mocht worden gewerkt aan 

de innerl i jke en uiterl ijke groei van onze stad. 

DE BURGEMEESTER VAN MAASTR I CHT 

BARON MllC H IELS VAN KESSENICH 





Toen Burgemeester Baron Michiels van Kessenich in de raadsvergadering van 
12 januari 1960 zijn nieuwjaarsrede hield, klonk daarin een optimistische toon 
door. Weliswaar bleek in deze rede van verlangens op velerlei gebied die nog 
niet bevredigd waren, maar al datgene dat bij het begin van het nieuwe jaar in 

voorbereiding of in allereerste begin van lJitvoering was en waarvan de Burge
meester in zi jn rede gewag kon maken, was toch van :zodanige allure, dat het deze 
optimistische toon volkomen rechtvaardigde. 

"Ook voor het gelaat van onze stad wordt 1960 een goed jaar", zo durfde de 
Burgemeester te voorspellen. Dat het uiterlijk van de stad in 1960 een belang
rijke verandering :zou ondergaan b leek al heel spoedig hierna. Eigenlijk was er al 
iets veranderd toen de Burgemeester deze woorden sprak. Want slechts enkele 
dagen tevoren was, bij een plotseling ingevallen hevige koude, de nieuwe Wilhel
minabrug op haar p laats gerold. Hett laatste litteken dat de oorlog in het gelaat 
van de stad had achtergelaten, was hiermede verdwenen. In 1957 was met de 
bouw van de nieuwe brug een begin gemaakt. Vlot waren de verschillende 

bouwfasen afgewerkt en op zaterdag 9 januari was het zover, dat de l 7 4 meter 
lange en ongeveer 1600 ton wegende brug naar de definitieve plaats gerold kon 
worden. In alle vroegte was het werk begonnen en 's middags om tien over drie, 
twintig minuten eerder dan in het t i jdschema was voorzien, kon de brug vrij

gegeven worden voor het verkeer, dat zich op die dag met slechts één enkele 
brug had moeten behelpen. Handen vol werk had de politie die dag om de 
opstoppingen tot een minimum te beperken. Het lukte, dank zij ook de medewer

king van alle weggebruikers, die beseften dat zij deze tijdeli jke ongemakken 
moesten verduren om het spoedig beter te krijgen. Duidelijk bleek die dag hoe
zeer Maastricht afhankelijk is van goede en vlotte oeververbindingen. En daarom 
kondigde de Burgemeester in dezelfde nieuwjaarsrede aan, dat het stadsbestuur 
een officiële demarche voorbereidde om een derde Maasoeververbinding te krij

gen, "waarlijk geen overdreven verlangen of ontoelaatbare luxe". 
Ook van de zijde van het bedri jfsleven werd de noodzaak van een nieuwe brug 
duidelijk gesteld. De kort daarvoor benoemde voorzitter van de Kamer van Koop
handel, prof. dr. ir. H. C. J. H. Geiissen, wees in zijn nieuwjaarsrede op het voor 

Maastricht zo belangrijke probleem van de Maasbruggen. Hij stelde daarbij, dat het 
voor de verkeersafwikkeling in de stad dringend noodzakelijk is, dat de door
stroming van het lokale, regionale en internationale verkeer door de stad, door 
de aanleg van twee nieuwe oeververbindingen over de Maas, op de wijze die 
past in het van gemeentewege ontworpen verkeersstructuurplan kan plaatsheb

ben. Maar dit is niet alleen een stadlsbelang, aldus prof. Gelissen. Verschillende 
noodzakelijke werken in Maastricht, de aanleg van een tunnel onder de spoorweg, 
de bouw van twee Maasbruggen, de demping van het stadsgedeelte van het 
kanaal Maastricht- Lu ik, de aanleg van de Maasboulevard, de herprofilering van 

een aantal stadsstraten, de aanleg van zuiveringsinstallaties voor afvalwater, de 
modernisering van de haveninstallaties en de aanleg van industrie- en haven-



terreinen, noemde hij als urgente werken, die van meer dan gemeentelijk belang 
zijn, waarbij ook nationale belangen betrokken zijn, hetzij in verkeerstechnisch 
opzicht, hetzij uit hoofde van het behoud van het karakter van een oude cultuurstad. 

Maar ook wees de voorzitter van de Kamer van Koophandel bij deze gelegenheid 
op de goede samenwerking tussen het stadsbestuur en het bedrijfsleven, waarvan 
ook de Burgemeester in zijn nieuwjaarsrede gewag had mogen maken. 

Dat het stadsbestuur voor de ontwikkel ing van de industriële mogelijkheden in 
Maastricht open oog heeft, bleek intussen uit de agenda voor de raadsvergade
ring, waarin de Burgemeester zijn nieuwjaarsrede uitsprak. Want bij de voorstel
len die in deze vergadering in behandeling werden gebracht was er een, dat 

voorzag in de beschikbaarstelling van een krediet van 2.5 millioen gulden voor 
de verdere uitbouw van het industriegebied aan de Beatrixhaven. Daarmede zal 
ook voorzien kunnen worden in het door prof. Gelissen gesignaleerde tekort in 

Maastricht aan goed gesitueerde industrie- en handelsterreinen. 
In deze zelfde raadsvergadering nam de raad nog een tweetal besluiten, die voor 
het uiterli jk aanzien van de stad van grote betekenis zijn. Sinds de bouw van de 
Wilhelminabrug, bijna dertig jaar geleden, waren de terreinen links en rechts van 

de brugoprit aan de Maastrichter zijde onbebouwd gebleven. De bij deze brug
genbouw in de Marktwand geslagen wonde was nog steeds niet gedicht. Maar 



nu eindelijk kon de raad dan toch besluiten om aan de zuidzijde van deze oprit 
een centraal kantoorgebouw voor de huisvesting van diverse gemeentelijke dien
sten, ontworpen door de stadsarchitect ir. F. Dingemans, te doen bouwen, terwijl 

de grond aan de noordzijde van de Stadhuisstraat verkocht kon worden voor 
de stichting van een groot kantoorgebouw, ontworpen door de architect Jean 
Huysmans, bestemd voor de huisvesting van de Provinciale Waterstaat. Deze 

bouwplannen trokken overal grote aandacht, vooral omdat de beide architecten 
in samenwerking met prof. ir. F. P.J. Peutz als supervisor bewust hadden afgezien 
van een historiserend ontwerp en zich hadden gebaseerd op hedendaagse 

architectuuropvallingen. 
Het nieuwe centraal kantoorgebouw zal voor verschillende gemeentelijke diensten 

een belangrijke verbetering van hun accommodatie brengen, zeer in het bi jzonder 
voor het thans over verschi llende panden verspreide Bedri jf Openbare Werken. 
Op 21 januari reeds kon met de fundering voor het centraal kantoorgebouw een 
begin worden gemaakt. Het kri jgt een lengte van 126 meter, een hoogte van 

23 meter en een to taal inhoud van bi jna 36000 m•. Ruim 5300 m• bedroeg het 
grondverzet, terwijl voor het betonskelet 4BOO m• gewapend beton moest worden 
verwerkt. Kort na het begin van de bouw leverde de landelijke bouwstaking enige 

stagnatie, maar deze was gelukkig van korte duur. 
Maar niet alleen voor kantoorgebouwen werden de fundamenten gelegd. Aan 
St. Annadal werden de eerste palen geheid - een slechts zelden in Maastricht 
gebezigde funderingsmethode - voor een woonflat, d ie 100 meter lang en 
40 meter hoog zal worden en waarin architect Gerard Snelder niet minder dan 

132 woningen, 3 winkels en 30 garages heeft geprojecteerd. 
In het Maastrichtse stadsbeeld zijn kerktorens zeer belangrijke elementen. Ook 
voor het gelaat van de stad, maar daarvoor niet alleen, is belangrijk de bouw 
van niet minder dan 3 nieuwe kerken tegelijk. Volkomen verdiend waren de 

pri jzende woorden die mgr. P. Moors, de Bisschop van Roermond, tot de mede
werkers van de M-5 actie en over hen heen tot de hele Maastrichtse gemeenschap 
sprak, toen hi j op zaterdag 5 maart naar onze stad kwam. Want h ier kon de 
Bisschop, op de vooravond van Kerkenbouw-zondag, de eerste steen leggen voor 

de nieuwe kerk van Nazareth, ontworpen door architect H. F. M. van Groenen
dael, en voor de door architect Boosten ontworpen parochiekerk van de H. Familie 
op het O ld Hickoryplein in het Wijkerveld, terwi jl hij daarna op dezelfde middag 
nog de eerste schop in de grond kon steken voor de bouw van de nieuwe paro

chiekerk, ontworpen door architect ir. A. Swinkels, in de nagenoeg voltooide 
nieuwe w ijk Caberg. Heel wat werk was door de M-5 actie verzet en terecht 
werd deze u iting van daadwerkeli jke gemeenschapszin voorbeeldig genoemd. 
Men had ingezien, dat het on juist is de bouw van een kerk in een nieuwe parochie 

te beschouwen als een zorg alleen voor de bouwpastoor. De M-5 actie had bereikt 
dat dit werk wordt opgevat als een taak voor de gehele stedel ijke gemeenschap 
in een moderne uiting van de oud-christeli jke gevoelens van saamhorigheid. 
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Deze saamhorigheidsgedachle was intussen ook nog op andere w ijze tot uiting 

gekomen. Als inleiding op de internationale gebedsweek voor de hereniging der 
kerken, had de Michaëlkring in het Staargebouw een b ijeenkomsl belegd, waar
aan door ruim honderd jongeren, zowel uit katholieke als uil protestantse kring, 
werd deelgenomen. Na inleidingen door ds. E. Poslma en pater K. Douven S.J. 
werd in onderling gesprek, maar ook in samenzang en gezamenlijk gebed, de 

christeli jke eenheid beleefd. 
Het behoeft geen verwondering, dat de oecumenische gevoelens gemakkeli jk 
weerklank vinden in Maastricht. De historie van de stad en haar ligging bij het 
raakvlak van verschillende cultuurgebieden hebben de Maastrichtenaar als van 
nalure ingegeven hel begrip voor gevoelens van anderen en het vermogen om 

meer te lellen op wal verbindt, dan op wal lot scheiding voert. "Jede Stadt hat 
eine Seele, diesen besonderen genius loci, der sich nur hier an diesem Ort 
manifestiert und dokumentiert." Deze gedachte van Prof. Dr. P. Mennicken, de 
later in het jaar overleden grote vriend van de stad, paste hij in een voordracht 
die hij h ield voor de Regionale Omroep Zuid zelf loe op Maaslrichl. En zo is het. 

De ligging van de stad heeft haar karakler bepaald, maar hel is meer nog dit 
karakter dan haar ligging dat maakt dat gedachten van samenwerking over de 
grenzen heen, in Maastrichl zo gemakkelijk weerklank vinden en dat Maaslricht 

zo bij uitstek geschikt is voor de vestiging van instell ingen die in haar werk 
beïnvloeding over de grenzen heen lot doel hebben ofwel deze beïnvloeding 
willen doen ondergaan len behoeve van de vorming van diegenen die in de 
nabije toekomst leiding moeten geven. 

Deze gedachle ligt ten grondslag aan een motie, die op 25 januari door de Pro
vinciale S1aten van Limburg met algemene stemmen werd aangenomen. Deze 
motie bevat de constatering, dat de vestiging van een inslelling van hoger onder

wijs te Maastricht van groot belang moet worden geacht, zowel voor de ont
plooiing van onze nationale gemeenschap als voor de groeiende eenwording van 
West-Europa. Provinciale Staten hadden kennis genomen van het rapport "Hoger 
Onderwi js in Limburg", waaruit b lijkt, dat thans in hel zo sterk geïndustrialiseerde 
en in bevolking sterk toenemende Zuid-Limburg een aanzienlijk intel lectueel 

potentieel ongebruikt blijft, mede tengevolge van de verre afstand tot de bestaan
de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Door zijn ligging en zi jn cultuur 
is Maastricht b ij uitstek geschikt voor de vestiging van een gezonde universitaire 

gemeenschap en deze ligging biedt tevens unieke mogelijkheden tot verru iming 
van het universitair onderwi js in internationaal en supra-nationaal perspectief, 
aldus wordt in de molie vaslgesteld. 

Maar ook moest de molie de teleurslelling weergeven van de Provinciale Staten, 
dat de commissies spreiding hoger onderwijs en spreiding hoger technisch onder
wi js in hun aan de regering uitgebrachte rapporten bij hun afwijzend advies ten 

aanzien van hel vesligen van een instelling van hoger onderwijs le Maaslricht dil 
meerzijdige belang niet voldoende blijken te hebben onderkend. 



Dat de vestiging van een instelling van hoger onderwijs juist in Maastricht van 
nationaal oogpunt uit gezien van bijzonder belang is, had prof. Gelissen, die op 
2 februari aan de Katholieke Universi teit in Leuven een eredoctoraat in de toe

gepaste wetenschappen ontving, ook uitvoerig betoogd. Hi j meent, dat een uni
versiteit met een zeer bi jzonder karakter in Limburg op haar plaats zou zijn, nl. 
een universiteit met een internationaal karakter. Dit internationale karakter zou 
in deze gedachte verkregen kunnen worden wanneer aan deze universiteit gedo· 
ceerd zou worden in vreemde talen - en Maastricht ligt voor de aantrekking van 

buitenlandse hoogleraren wel zeer gunstig - en juist dit zou voor Nederlandse 
studenten van grote betekenis kunnen zi jn, omdat zij bij hun later werk steeds 
meer te maken kri jgen met de Europese integratie en een bewuste vorming in 
deze richting voor hen van groot nut zal zi jn. 
Maar niet alleen het universitair onderwijs had bijzondere aandacht. Met teleur

stelling had men in Limburg in de nota van Staatssecretaris Stubenrouch over de 
~preid ing van hogere technische scholen moeten lezen dat de Staatssecretaris van 
mening is dat uitbreiding van het aantal Hogere Technische Scholen in Limburg 
niet verantwoord geacht moet worden. Later in het jaar zou deze teleurstelling 

zeer duidelijk bli jken, en zou de noodzaak van een H.T.S. in Maastricht van 
verschillende zi jden overduidelijk worden aangetoond. 
Een belangrijke beslissing nam de Gemeenteraad toen hi j na uitvoerige gedach

tenwisseling besloot het stedelijk gymnasium en de gemeente h.b.s. om te vormen 
tot een stedeli jk lyceum en daarbij een middelbare meisjesschool als nieuwe af
deling aan dit lyceum toe te voegen. En van niet minder belang was de oprichting 

van een Stichting, die de vestiging van een Uitgebreid Technische school in Maas
tricht tot doel heeft. 

Maar tussen al deze ernstige en voor de toekomst van Maastricht zo belangri jke 

kwesties door, was er volop afleiding geweest voor de jongere en oudere Maas
trichtenaren. De jongeren vooral hadden genoten van de ruime sneeuwval en van 
de eindelijk weer eens opengestelde ijsbanen, de ouderen van het feit dat de 
voltooide herbouw van de schouwburgzaal weer een druk toneelseizoen mogelijk 
maakte. Maar het is moeilijk te zeggen of het nu de jongeren of de ouderen 

waren, die zich het meest verheugden op de komende Carnavalsdagen, waartoe 
in dit schrikkeljaar ook de 29e februari behoorde. Voordat men naar oude trad itie 
"drei daog d'rop oef" trok, was de stemming er al ingekomen. Naast de Carna

valszittingen die vooral een plaatselijk karakter hebben, waren twee nieuwe ele
menten aan de traditionele voorbereiding toegevoegd, de provinciale "Buutte
reednerwedstrijd" en de wedstri jd om het kampioenschap kolderzaank. De Buutte
reednerwedstrijd werd gehouden in het Staargebouw en hier kon de Burgemees
ter de winnaar, Lambert Erven, de gouden narrekap op het hoofd zetten. Het 

Kampicenschap Kolderzaank, door de Baeker Pottentaote georganiseerd, werd 
een groot succes voor het Maastrichtse duo "de Aw en d'n Awwe", de heer en 
mevrouw Haaken-van Loo, die niet minder dan 140 van de 150 maximaal te 





halen punten wisten Ie bereiken en zich waardige opvolgers toonden van de vol
bloed humorist die Maastricht in Zjo Smeets in de week voor Carnaval verloor. 

De ontvangst van Prins Lou d'n Twiede op het Stadhuis en de grote Carnavals
optocht op zondagmiddag t rokken weer grote belangstelling. Opnieuw was bij 
de installatie van de Prins op het Stadhuis Leon Schreuder als ceremoniemeester 
opgetreden en de wijze waarop h ij deze taak - naar hij zei voor de laatste keer -
verrichtte was weer zodanig dat het voor zijn opvolger in deze functie b ijzonder 

moeil ijk zal zijn om ditzelfde niveau te bereiken. 
Bij deze ontvangst op het Stadhuis kon de Burgemeester een mededeling doen, 
die menige Maastrichtenaar een zucht van verlichting deed slaken. Donkere 
wolken hadden zich in het voorjaar samengepakt voor de Maastrichtse ere
divisie voetbalclub M.V.V. Niet alleen zag de competitiestand er alles behalve 

prettig uit voor M.V.V.-ke, maar daarnaast waren er moeil i jkheden ontstaan 
omtrent het speelterrein. De uitbreiding van de Papierfabriek maakte het voor de 
K.N.P.-directie nodig te kunnen beschikken over het haar toebehorende terrein 
waar M.V.V. al zeer vele jaren haar competitiewedstrijden speelt. Overleg met 

alle parti jen, nadat een kor t geding voor de President van de Rechtbank geen 
beslissing had kunnen brengen, leidde ertoe, dal het gemeentebestuur opdracht 
kon geven de al aan de gang zijnde aanleg van het sportcomplex Geusselt zodanig 

te versnellen, dat M.V.V. in het seizoen 1960- 1961 aan een nieuw stadion, 
u itgebreider en met meer toeschouwersaccormmodatie dan het oude Boschpoort

terrein, geholpen zal kunnen worden. 
Wat meer accommodatie was er ook beschikbaar gekomen voor tentoonstellingen 
op het gebied der beeldende kunst. Nu de restauratie van de Bonnefanten nog 
steeds stagneert en verder ook geen enigszins grote ruimte voor een tentoon

stelling van beeldende kunst in Maastricht beschikbaar is, was door het College 
van Burgemeester en Wethouders het besluit genomen de voormalige Dominica· 
nenkerk te voorzien van een uitneembare schilderi jenzaal, die aan vele eisen 
voldoet. Hier werd als eerste tentoonstelling gehouden een expositie van werken 

van de Stichter van de Middelbare Kunstn i jverheidsschool, de tegenwoordige 
Stadsacademie voor toegepaste kunsten, Joseph Postmes, bij gelegenheid van 
diens 25ste sterfdag. Op 10 januari kon wethouder mr. Korn deze ten

toonstelling openen. Nadien besloot het College aan de Stichting Beeldende 
Kunsttentoonstellingen opdracht te geven om voor rekening der gemeente 
in deze ruimte enkele malen per jaar een tentoonstelling Ie organiseren, een 
opdracht die deze stichting gaarne aanvaardde omdat het haar de mogelijkheid 

geeft naast de regelmatige kleinere tentoonstellingen in de zalen van de kunst
handel Dejong-Bergers ook meer uitgebreide tentoonstellingen te brengen. Een 
expositie van het werk van Hendrik Chabot was het eerste resultaat. 

Sinds het verschijnen van het boek "Land zonder grens" is deze titel tot een 
begrip geworden voor de steeds nauwere samenwerking tussen Luik, Aken en 

Maastricht. Voor samenwerking is nodig dat men elkander kent. Dit was het uit-



gangspunt voor de drie samenwerkende burgemeesters, toen zij in een gemeen

schappelijke verk laring aan de drie stadsbesturen in overweging gaven aan een 
daartoe bevoegd functionaris opdracht te verstrekken om een gedetailleerd over· 
zicht van alle inrichtingen op het gebied van voortgezet en hoger onderwijs in 
hun stad samen te stellen en deze in een vergel ijkend overzicht op zodanige 
wijze te coördineren, dat een duidel ijk overzicht wordt geboden van de oplei

dingsmogelijkheden aan de instellingen van voortgezet en hoger onderwijs die 
in de drie steden reeds zijn gevestigd. Op maandag 14 maart werd deze com
missie in Maastricht geïnstalleerd, een gelegenheid waarbij de pers der drie 
steden in g roten getale aanwezig was en van de mogelijkheid tot uitbreiding van 
het onderl inge contact graag gebruik maakte. Voor het maken van de vergelij

kende studie op het gebied van de onderwijsmogel ijkheden was door het Akense 
stadsbestuur aangewezen Oberstudienrat J. Hüpgens, door het Luikse College 
van Burgemeester en Wethouders de heer Fred Dethier, inspecteur de l'en· 
seignement technique en door het Maastrichtse College dr. Jos. V iegen, Chef van 
de afdeling Sociaal Onderzoek bij het Bedri jf van Openbare Werken. 

A ls ergens geen grenzen bestaan, dan is het in de luchtvaart. Sedert de opening 
van de Heliport in augustus 1953 heeft Maastricht op dit gebied uitgebreide 
mogelijkheden, omdat de Sabena door haar helicopterverbinding in feite het grote 

centra le vliegveld van Melsbroek in de onmiddellijke nabi jheid van Maastricht 
heeft gelegd. Steeds meer wordt van deze verbinding gebruik gemaakt en er was 
dus alle aanleiding om even sti l te staan bi j de 3000ste landing van een hel icopter 
op de Maastrichtse heliport. Op zaterdag 12 maart had deze plaats. Bij het korte 
oponthoud werd namens het Stadsbestuur aan de Sabena-directie een exemplaar 

van het boek "land zonder grens" als toepasselijk geschenk aangeboden. 
Zo was Maastricht het nieuwe jaar begonnen, met veel ijver, om uit de vele 
dingen die gezamenlijk het leven van een gemeenschap bepalen het allerbeste te 
halen en het jaar te maken, zoals de Burgemeester beloofd had, tot een goed jaar. 





"Onderwerp van gesprek, van kritiek, ergernis en zorg was donderdag in Maas
tricht de Markt." Aldus begon een artikel, dat op vrijdag 25 maart in "De Nieuwe 
Limburger" verscheen. Op die bewuste donderdag was - enkele weken later dan 
eigenlijk was voorzien - een begin gemaakt met de uitvoering van het recon
structieplan voor de ri jbanen van de Markt. Het was een ingrijpende operatie. Na 

een zorgvuldige studie en een uitgebreide proefneming was vastgesteld, hoe het 
Marktplein de bi j de toeneming van het verkeer steeds belangrijker wordende 
functie van centraal verkeersplein in de binnenstad het best zou kunnen vervullen. 
Maar een absolute voorwaarde hiervoor was een ingrijpende verandering van 

het wegdek. Op de rijbanen moesten de oude kinderkopies plaats maken voor 
het weliswaar nuchter aandoende, maar meer op het moderne verkeer berekende 
asfalt. Een bijzondere moei lijkheid bij de uitvoering werd veroorzaakt door het 
feit, dat het verkeer over de Markt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
doorgang moest blijven houden. Want de situering van de afrit van de Wilhel

minabrug, die met de St. Servaasbrug alle verkeer tussen de beide Maasoevers 
moet verwerken, maakte een andere regeling onmogelijk. En dus werd er geïm
proviseerd om toch zo weinig mogelijk stagnatie aan de weggebruikers te bezor
gen. Natuurli jk moesten die de eerste dagen een beetje wennen aan de nieuwe 

situatie. Over tijdeli jke rijbanen op het middenplein hobbelde men voort, in de 
zekerheid dat er na enige ti jd wel een betere riiweg ter beschikking zou staan. 
En dit lukte veel spoediger dan verwacht was. Bij het opstellen van het werkplan 
had men voor het gehele werk een tijdsduur van meer dan een jaar moeten aan
nemen. In de praktijk bleek dit echter biizonder mee te vallen. Met inspanning 

van alle krachten lukte het reeds op zaterdag 18 iuni de rijbanen in de nieuwe 
vorm voor het verkeer open te stellen. De afwerking van het b innenterrein, dat 
ook helemaal opnieuw bestraat moet worden, zal echter nog wel even aanlopen. 
Intussen was er heel wat discussie geweest over de vraag, waar Maastricht het 

beste 7.iin markten en kermissen kan houden, op het Marktplein of op het Vrijthof, 
dat dit jaar noodgedwongen voor dit doel moest worden gebruikt. Er waren 
stemmen, die voor de markten en kermissen het Vrijthof het meest gewenst 
achtten, de kiezelsteentjes en het stof daarbij voor lief nemende, maar anderen 

konden zich voor kermis en markt geen betere plaats denken dan de kinder
köpkes van het Marktplein. Zoals in zoveel dingen werden van beide zijden 
argumenten aangedragen en bestreden, historische, economische, verkeerstechni
sche en andere. Voorlopig kon echter nog geen beslissing worden genomen, om

dat de toestand van het Marktplein nu eenmaal niet toeliet daar markten of ker
missen te houden. 
Van de speelmogeli ikheden die de herstelde schouwburgzaal bood was intussen 
een druk gebruik gemaakt. Het toneelseizoen kreeg zelfs nog een verlenging 

doordat de vereniging Kunst en Vermaak kans zag in samenwerking met het 
bestuur der Stichting Stadsschouwburg in Maastricht te laten optreden de amateur

toneelverenigingen "Elkerlyc" uit Turnhout, "Tierlantijnen" uit Weert en "Maas-



trichl '46", de drie verenigingen die als prijswinnaars uil hel Tournooi der Maas· 
gouwen te voorschijn waren gekomen. Ook deze uilvoeringen !rokken zoals alle 
voorstellingen in het toneelseizoen zelf, een grote belangstelling. Grote belang
stelling was er ook voor de vaslenconferenties voor de jongeren, die op een 
moderne wijze, geheel aangepast aan het eigen denken en redeneren van de 
hedendaagse jeugd, in de St. Servaas werden gegeven, waarbij diverse muziek
en zangverenigingen uit de slad hun medewerking verleenden. 
Vol aandacht was de jeugd ook voor de uitvoering van Bachs Mallheus Passion 
door de Heerlense Oratorium vereniging op zalerdag voor Palmzondag in het 
Staargebouw, speciaal voor de abonnees van de Cuhurele Jeugdmiddagen. De 
hieruil blijkende posilieve instelling van een grool deel van de jeugd mag zeker 
hier vermeld worden, omdal meeslal slechts de minder prettige ervaringen mei 
een veel kleiner deel van de jeugd uitvoerige belangstelling genielen. 
Kort voor Pasen moest de Don Bosco-parochie afscheid nemen van pasloor 
Schrijnemakers, die in 1951 tol bouwpastoor was benoemd en aan wie nu om 
gezondheidsredenen minder zwaar werk was loebedachl. Aan de slichler van de 
fraa ie nieuwe kerk werd terechl bi j zijn afscheid veel dank gebracht. Pasloor 
Cox werd zi jn opvolger. 
Met Pasen zelf was hel in vele Maaslrichlse parochies feesl. De parochie van het 
Wittevrouweveld vierde hel 40-jarig priesterjubileum van Pasloor Colaris en de 
parochie van Onze lieve Vrouw hel zilveren feesl van pasloor van Bommel. In 
beide gevallen waren er geschenken van de parochiegemeenschap, een nieuw 
altaar voor de kerk van hel Willevrouweveld, nieuwe glas-in-lood ramen, uilge
voerd door Frans Sleijpen, voor de kapel van de Slerre der Zee en een fonds voor 
de reslauratie van deze Merodekapel in de Basiliek. 
In de SI. Martinusparochie van Wijk waren er !wee neomislen die hun eersle 
H. Mis opdroegen, de Eerw. Heren Fons Kurris en Eugène Rikmcnspoel, in de 
SI. Servaas de Eerw. Heer R. Schreinemacher, in St. lambertus de Eerw. Heer 
B. Geurts en in de St. Jozefkerk pater F. Dassen. 
Op Padsmaandag nam de Bisschop van Roermond, mgr. P. Moors, deel aan de 
lraditionele viering van Onze lieve Vrouw Sterre der Zee, daarmede het gebruik 
van zijn voorgangers volgend. 
De eerste officiele daad van zijn onmiddellijke voorganger, mgr. Hanssen z.g. was 
geweesl de opening van de noodkist van Sint Servaas, waarbij de relieken van de 
Sladspatroon tijdelijk een andere bewaarplaals kregen, om de noodkisl zelf Ie 
kunnen onderzoeken en de noodzakelijke restauratie ervan te kunnen voorberei
den. Voor deze reslauratie heeft hel eeuwenoude reliekschrijn Maaslricht moeten 
verlalen. Enkele dagen voor Pasen werd de 220 kilo wegende noodkisl vanuit de 
Sin! Servaaskerk vervoerd naar hel alelier van de Ulrechtse edelsmid Leo Brom, 
aan wie de reslauratie werd toevertrouwd. Leo Brom denk! voor de uilvoering van 
de reslauratie ruim anderhalf jaar nodig te hebben. In ieder geval zal de noodkist 
lijdig voor de Heiligdomsvaart van het jaar 1962 weer in Maastrichl terugzijn. 





Koninginnedag werd natuurlijk weer gevierd met onder meer concerten en muzi
ka le rondwandelingen door verschillende harmonieën en fanfares. Maar één korps 

deed daaraan dit jaar niet mee. Het was de R.K. Harmonie St. Caecilia uil het 
Wittevrouweveld, om hun fraaie uniformen algemeen bekend als de "gele rijders". 
Deze vereniging had de vererende uitnodig,ng gekregen deel te nemen aan het 
defilé voor de jarige Koningin op het Paleis Soestdijk, samen met enkele andere 

korpsen uit verschillende delen van het land. Het was een grote eer voor Sint 
Caecilia en vanzelfsprekend werd de uitnodiging graag aanvaard. 
Weinige dagen na Koninginnedag was er weer een nationale feestag te vieren, 
de vijftiende verjaardag van de bevrijding van Nederland. A ls bijzonder punt was 
dit jaar op het programma opgenomen een receptie door het Stadsbestuur in het 

Stadhuis, waar velen hun opwacht ing kwamen maken. Intussen waren de athleten 
van A.V. '34 naar Amsterdam getrokken. Op de avond van de 4e mei, na de tradi
tionele dodenherdenking op het Vrijthof waren zij gegaan naar het bevrijdings

monument op het Koningsple in, waar wethouder C. Pieters als vertegenwoordiger 
van het stadsbestuur een fakkel ontstak, die door de A.V. '34 lopers in estafette ge
bracht werd naar Amsterdam. Burgemeester van Hall nam van de laatste estafette

loper de fakkel over en ontstak daarmede een vlam op een voor het Koninklijk 
paleis geplaatste hoge zuil. Met deze ceremonie begon de bevrijdingsherdenking 
in de hoofdstad van het land, die de medewerking van de Maastrichtenaren en hun 
bezoek zeer op prijs stelde. 

Maar ook Maastricht zelf kreeg bezoek. En wel zeer belangrijk bezoek. Tijdens 
een tweedaagse tocht door Limburg logeerde Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix in onze stad. Daarbij wilde onze Kroonprinses ook aanwezig zijn bij een 

uitvoering die ten bate van het Nederlands Comité Vluchtel ingenjaar 1959-1960 
in de Stadsschouwburg werd gegeven. En voor Prinses Beatrix de stad weer ver
liet, bracht zi j een bezoek aan het Stadhuis, waar verkeersbrigadiertjes op de 
trappen een erehaag hadden gevormd. 

In het stadhuis was de dag daarvoor een groot gezelschap ontvangen, de deel
nemers aan de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging 
van Belgische steden en gemeenten gezamenlijk georganiseerde 5e Benelux
Gemeenteconferentie. Behandeld werd de taak van de gemeenten in de ontwikke
lingsgebieden. 

Sint Servaasdag 1960 zal men in Maastricht niet licht vergeten. De tol de "IJshei
ligen" behorende Stadspatroon had dit jaar wel een bijzonder onaangename ver

rassing in petto voor de stad. Rond 5 uur 'smiddags brak er een noodweer los. 
Het was zo donker, dat de automatische ontsteking van de straatverlichting in 
werking trad. En intussen viel de regen in ongekende hoeveelheden. De riolering 
was vanzelfsprekend niet op een zodanige toevloed berekend, zodat het water 

over de straten en wegen stroomde en het verkeer practisch geheel tol stilstand 
werd gebracht. In enkele straten werden grote gaten geslagen, terwijl de omge
ving van de Mosasaurusweg op de helling van de Sint Pietersberg eruit zag, 



alsof een buiten haar oevers getreden rivier een vruchtbare laag klei had achter
gelaten. Maar toch was er grote belangstelling bij de Pontificale Hoogmis die mgr. 
Moors 's avonds in de Sint Servaaskerk opdroeg en waarbij het Akener Domkoor, 

begeleid door het Limburgs Symfonie Orkest, een mis van Haydn zong. 
De toekomstige ontwikkeling van Maastricht eist goede verbindingen naar de 
stad en in de stad. Bijzonder belangrijk was daarom de officiële in gebruikstel

ling van de autoweg Rothem- Maas1richt, het eerste gedeelte van de als Rijks· 
weg 75 bekend staande nieuwe verbinding van Maastricht met het noorden. De 
Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat, ir. A. G. Maris, die voor deze inge
bruikstelling naar Maastricht was gekomen, metselde die dag, samen met de 
Burgemeester, in de balustrade van de herstelde Wilhelminabrug twee oorkonden 

in, die herinneren aan de gereedkoming van deze brug in 1932 en aan het herstel 
van de brug in 1957-1960 na de verwoesting tijdens de oorlog. Bij zijn dankwoord 
aan de Ri jkswaterstaat voor datgene wat voor Maastricht hierbij was gepresteerd, 
nam de Burgemeester de gelegenheid te baat, om te wijzen op de zo dringende 

noodzaak van vermeerdering van het aantal bruggen in Maastricht. Ir. Maris bleek 
met dit probleem zeer wel op de hoogte te zijn, maar kon toch niets toezeggen. 
Zijn advies om na zorgvuldige overweging in eigen Maastrichtse kring een goed 

gedocumenteerd verzoek voor te leggen voor één bepaald project, dat ieders 
instemming kan hebben, wees intussen op een principiele bereidheid om con
crete plannen op hun mérites te toetsen. En dit werd door Maastricht dankbaar 
genoteerd. 

Een ander belangrijk object voor het verkeer in Maastricht is de tunnel onder 
de spoorwegovergang aan de Schamerweg. Hoezeer iedereen zich geërgerd had 
aan de talloze sluitingen van deze overweg, er was toch blijdschap toen deze over

weg op 20 juni voorgoed dichtging. Want dit betekende de werkelijke aanpak van 
de tunnel-aanleg, die in 1963 geheel gereed zal zijn. Ook hier nam men tijdelijke 
moeilijkheden voor lief, in de zekerheid dat het spoedig beter wordt. 
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Neen. een echte zomer is het in 1960 niet geweest. De regen heeft de zonne· 
schijn verre overtroffen. Maar toch is het een goed toeristenseizoen geworden 
voor Maastricht. De regen heeft niet veel mensen kunnen afschrikken om aan 

cnze stad een bezoek te brengen. Maar ook de werkers in het bouwvak lieten 
zich door de regen niet van hun werk houden. Rustig werd verder gebouwd, 
vooral ook in de nieuwe wijk "Pottenberg", waar half juni de eerste woningen in 
gebruik waren genomen. Na Caberg en Malper1uis is dit de derde nieuwe w ijk in 
het uiterste westen van Maastricht d ie in aanleg is gekomen. Straten en weger. 

waren reeds klaar toen met de huizenbouw begonnen werd en zo kon er vlot 
doorgewerkt worden. 
Door de sterke u itbreiding van de stad in het westen is noodzakel ijk geworden 
een herziening van het rioolstelsel, met daa~bij de bouw van een rioolwaterzuive· 
ringsinsta llatie in het Bosscherveld. Vele voorzieningen zijn er nodig om een 

nieuwe w ijk werkelijk bewoonbaar te maken. De nieuwe bewoners van Potten· 
berg konden al direct merken, dat getracht wordt hen zo spoedig mogelijk in hun 
nieuwe buurt alles te bezorgen wat zij nodig hebben. Dat geldt niet alleen voor 

de technische verzorging. Reeds onmiddellijk bij de eerste bewoning van ée 
huizen in Pottenberg, had deze parochie ook een pastoor gekregen, pastoor J . W. 
Hulsmans. Op zondag 17 jul i al kon deze in zijn eigen parochie voor het eerst de 
H. Mis opdragen, weliswaar nog maar in de werkkeet van het aannemersbedri ji 

maar spoedig daarna toch ook in een echte noodkerk. 
De ingebruikneming van een nieuw centraal bedrijfsgebouw voor het bedrijf van 
Openbare Werken, ontworpen door de stadsarchitec1 ir. Dingemans en architect 

M. G. E. Hoen, betekende een zeer belangrijke verbetering van de outillage van 
het bedri jf, dat tot dan toe door decentralisatie zeer gehandicapt was geweest. 
En de op hetzelfde terrein gebouwde Dano-composteringsinstallatie voor huisvuil 

maakte een buitengebruikstel ling mogelijk van de stortplaats Caberg, die voor de 
omwonenden een ware p laag was geweest. 
Er wordt veel gewerkt in Maastricht. Dat konden ook de journalisten zien, toen 
zij cp een persexcursie naar alle hoeken van Maastricht werden gebracht. Wet· 

hcuder Pieters en Directeur van de Venne konden hen veel nieuwe aanwinsten 
wijzen, maar wisten ook veel te vertellen over wat voor de komende jaren nog 
allemaal op stapel staat en waaraan op de tekenkamers reeds veel zorg is besteed. 
Goede voorbereiding is nodig om de continuïteit in de woningbouw te verzeke· 

ren. Want ook in Maastricht is bij al le nieuwe uitbreidingen toch de woningnood 
nog lang niet opgelost. 

Wel opgelost werden de moeilijkheden voor de Maastrichtse Poesjenellenkelder. 
Terwille van de brandveiligheid moest in deze ruimte heel wat veranderd en ver
beterd worden. Pieke Dassen zag er echt geen gat in, maar het Gemeentel::estuur, 

overtuigd van het belang van dit poppentheater, stak een helpende hand toe en 
tot grote vreugde van veel Maastrichtse kinderen kon nog voor de grote vakantie 
de feestelijke heropening van de Poesjenellenkelder plaats hebben. 





Grote vreugde bij de gehele bevolking was er, toen H.M. de Koningin op vrijdag 

8 juli een werkbezoek aan Maastricht bracht. Hare Majesteit had willen tegen
woordig zijn bij een indrukwekkende plechtigheid op het Amerikaanse militaire 
kerkhof te Margraten, daarmede onderlijnend hoe dankbaar Nederland is voor het 
aandeel, dat het Amerikaanse leger gehad heeft in de bevrijding van ons land. 
Bijna 9000 in de oorlog gesneuvelde Amerikaanse soldaten liggen hier begraven. 

"Opdat ons ons leven zou worden hergeven, vonden zij de dood". Wel heel tref
fend formuleerde de Koningin in deze woorden de grond voor de dankbaarheid 
van Zuid-Limburg, die o.a. in de adoptie van alle graven op het grote kerkhof tot 
uiting was gekomen. 

Daags na deze plechtigheid in Margraten bezocht de Koningin in onze stad de 
Enci-fabrieken en de levensschool voor jongens. Het was een bezoek van heel 
andere aard dan dat van het jaar tevoren, toen Hare Majesteit de Koningin met 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen bij hun officiële bezoek aan Limburg zo 
overweldigend op het Vrijthof waren ontvangen. Maar ook nu was er overgrote 

belangstelling van de Maastrichtenaren. En meer nog dan bij Haar vorig bezoek 
kon de Koningin uiting geven aan Haar belangstelling voor datgene wat in de 
Maastrichtse industri e wordt gedaan en voor de wi jze waarop de fabrieksjeugd in 
de levensschool een verdere aangepaste vorming krijgt. 

Juist een week la ter kreeg Maastricht weer hoog bezoek. Bi jna veertig leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal kwamen naar onze stad, op uitnodiging 
van het Provinciaal bestuur en het Stadsbestuur, om een inzicht te krijgen in de 

mogeli jkheden die Maastricht kan bieden voor de vestiging. van een universiteit. 
In besprekingen en voordrachten en ook in een speciaal voor dit doel samen
gestelde brochure, werd ui teengezet dat Nederland in Maastricht een stad bezit 

met een zeer geschikt klimaat voor de opleiding en vorming van een Europees 
gericht intellect en hoe hier ruime mogeli jkheden worden geboden.tot.Nederlandse 
deelname aan het culturele en wetenschappeli jke leven in de nabuurlanden. In 
het Jekerdal in een landschappel ijke omgeving, welke door haar serene stilte als 

studie-milieu u itermate geschikt is, heeft het stadsbestuur een terrein van 35 hec
taren voor de oprichting van universiteitsgebouwen gereserveerd. 
De bij deze gelegenheid verstrekte documentatie maakte op de bezoekers grote 
indruk. Nog is ten aanzien van de vestigingsplaats van een nieuwe universiteit 

voor ons land geen beslissing genomen. Maar vol vertrouwen wacht Maastricht 
op deze beslissing, overtuigd dat de argumenten die pleiten voor vestiging van 
een universiteit in Maastricht zowel als een landelijk belang als ter voorziening 
in een provinciale noodzaak zeer zwaar zullen meetellen. 

Intussen had de stichting Uitgebreid Technisch Onderwijs voor Maastricht en om
streken verder gewerkt aan haar p lannen tot oprichting van een u.t.s. in Maas
tricht. Gaarne ging de gemeenteraad, overtuigd van de noodzaak van deze oplei
ding ter versterking van het industriëel potentieel in onze stad, accoord met het 

voorstel van Burgemeester en Wethouders om overeenkomstig de bepalingen van 



de Nijverheidsonderwijswet een noodzakelijkheidsverklaring voor deze u.t.s. af 
te geven. 
Gespecialiseerde opleidingen zijn overigens voor Maastricht niets nieuws. In zijn 
"Zwerf1ocht door het muzikaal verleden van de stad Maastricht" vertelt Gerard 

Quaedvlieg van het muziekonderwijs aan de Aula Regia, welke aan het frankische 
hof in Maastricht verbonden is geweest en in de 6e en 7e eeuw een grote bekend
heid genoot. Interessant is het bi j deze zwerftocht te ervaren, dat de in de 13e 
eeuw gestichte Maastrichtse zangschool een dubbele betekenis had. Enerzijds trok 
zij vooraanstaande musici van elders aan, anderzijds vormde zij vele musici, die 
de faam van de school over heel West-Europa hebben verbreid en w ier namen 

in de muziekgeschiedenis bekend zijn gebleven. 
Een muzikale gebeurtenis van heel bijzondere aard was de voordrachtcyclus, die 
de in Maastricht geboren Franse pianiste Germaine Thyssens-Valentin op drie avon
den in de aula van het conservatorium bracht en waarin zij op onovertroffen w ijze 
werk van Gabriel Fauré vertolkte. Het was jammer, dat slechts zo weinigen van 

deze uitzonderl ijk mooie voordrachtavonden waren komen genieten. 
Grote belangstelling was er wel voor het optreden van het gymnastiekcorps van 
de Garde Républicaine uit Parijs. In het kader van de feestelijke viering van haar 
vijftigjarig bestaan, had de Limburgse KathoPeke Gymnastiekbond deze bijzondere 

turnploeg naar Maastricht gehaald. Onder leid ing van hun commandant, René 
Baillé, voerden deze turners op het Vri jthof hun oefeningen u it, die de duizenden 
toeschouwers lieten zien tot welke perfectie de gymnastiekbeoefening opgevoerd 
kan worden. Uitstekend gymnastiekwerk was er t rouwens in die dagen meer te 
zien, nl. b ij de internationale kampioenschappen van de Federation Internationale 
Catholique d'Education Physique, die de L.K.G.B. in het Staargebouw organiseerde. 

Met de interland zwemwedstrijd Nederland-Duitsland, in het Jekerdalbad door 
M.Z.P.C. georganiseerd, waren dit de bela1ngrijkste sportontmoetingen in het 
seizoen. 
Enkele dagen na het optreden van de Garde Républica ine op het Vri jthof had een 

gebeurtenis van heel andere aard hier p laats. Op donderdag 21 juli kreeg de 
Hoofdwacht een nieuwe bestemming, die eigenli jk een herstel van de oorspron
kelijke bestemming.betekent. Op die dag werd dit gebouw in gebruik genomen 
voor de bureaux van de Territoriale bevelhebber en van de Garnizoenscomman
dant. Een show van de Limburgse Jagers, in hun ceremonieel tenue, ging hier

mede gepaard. Het was een eenvoudige ple<htigheid, waarbi j echter duidel i jk 
bleek van de waardering van Maastricht voor het feit, dat de stad haar eeuwen
oude functie van garnizoenstad heeft mogen behouden. 

Met ontroering vernam Maastricht het overlijden van mgr. dr. G. Lemmens, de 
oud-Bisschop van Roermond. In geheel zijn leven had mgr. Lemmens op meerdere 
wijzen bl i jk gegeven van zi jn verbondenheid met Maastricht. Niet het minst bleek 
dit, toen hij de feestgave van het Bisdom bi j zijn zilveren Bisschopsjubileum be

stemde voor de bouw van een aan de H. Gulielmus toegewijde kerk in onze stad. 





Een laatste bewi js van deze verbondenheid mogen wij wel zien in de bepaling 

van zijn testament, waarbi j mgr. Lemmens zijn ring, mijter, borstkruis met ketting 
en staf schonk aan de Basiliek van Onze lieve Vrouw. 
Zomertijd is vacantietijd. Het dertig jarig bestaan van de Stichting Kindervacantie

werk, dat met een defilé van ongeveer vi jftienhonderd kinderen op het Vrijthof 
werd gevierd, bewijst hoezeer dit werk in een behoefte voorziet. De dankbaar
heid van de Maastrichtse moeders voor de ruim 80 leiders en leidsters, die de 
Katholieke Jeugdraad voor dit werk heeft kunnen aantrekken, is groot. Deze dank

baarheid geldt ook het bestuur van de Stichting Futura, die de grote speeltu in 
"Fort Willem" beheert. Het was teleurstellend voor het bestuur, dat kosten noch 
moeite spaart om voor de kinderen zoveel mogeli jk ontspanningsgelegenheid te 
bieden, dat de weersomstandigheden in 1960 zo slecht waren. Wel heel treffend 
komt d it tot uiting in de bezoekcijfers. In de prachtige zomer van 1959 waren er 

totaal ruim 65000 bezoekertjes geweest, in 1960 kwam men niet verder dan 
45000, waarvan meer dan de helft in de Paasvacant ie, toen het weer wel mee
werkte. 
De belangstelling van de Maastrichtse sportliefhebbers, die een zucht van ver

lichting hadden geslaakt toen de zwarte vogel van het M.V.V.-terrein was ver
dwenen en de laatste competitie-zondag hen de zekerheid had bezorgd dat M.V.V. 
in de ere-divisie kan blijven spelen, richtte zich ook op de Olympische spelen. 

Het nieuwe Nederlands record polsstok-hoogspringen van Servé Wi jsen was niet 
voldoende om hem in de Olympische ploeg een plaats te bezorgen, maar wel 
mochten naar Rome meegaan Herman Timme voor de tienkamp en Chick Weyzen 
voor het kanovaren. Zij b rachten het weliswaar niet zover dat zij een medaille 
veroverden, maar leverden in het internationale milieu toch zeer goede prestaties. 

Het was verdrietig, dat ontsporingen van enkele jeugdige Maastrichtenaren nood
zaakten tot het aankondigen van strenge politie-maatregelen. Een enigszins bui
ten gebruik geraakte bepaling van de Algemene Poli tie-verordening, krachtens 
welke jeugdige personen niet na 9 uur 's avonds zonder tenminste een van hun 
ouders op straat mogen verblijven, werd te !hulp geroepen. De aankondiging van 

deze maatregel trok grote aandacht van de pers in binnen- en bui tenland. Geluk
kig bleek al heel spoedig, dat de soepele hantering van deze maatregel niet in de 
weg stond aan normale vormen van ontspanning voor de goedwillenden en dat 
slechts in zeer weinige gevallen behoefde te worden opgetreden tegen enkelen 
die niet naar de waarschuwing hadden willen luisteren. 

Waarschuwingen bleken ook nodig voor het verkeer op de nieuwe Rijksweg 75, 
waarvan de kru ising met de zeer drukke Scharnerweg voor vele autobestuurders 
onduideli jk was. Het aantal aanrijdingen was hier bijzonder groot. Het stads

bestuur, dat steeds voorstander was geweest van een ongel ijkvloerse kruising op 
dit punt - een voorzien ing d ie van Rijkswege tol een la ter stadium is uitgesteld -
zorgde voor verkeerslichten waardoor wel enige verbetering optrad, maar die 
op de duur toch geen voldoende oplossing kunnen bieden. 



Tot de verheugende ervaringen van de zomermaanden behoorde de opening van 
enkele nieuwe winkels aan het begin van de Grote Stokstraat. De gelukwensen 
die wethouder Gijbels namens het stadsbestuur hier kwam aanbieden hadden een 
ondertoon van dankbaarheid, dat de restauratie van deze buurt nu ook aan de 

noordzijde duidelijk zichtbaar is geworden. De afbraak van enkele panden aan de 
Kleine Stokstraat en de verlegging van deze straat kwamen als volgende stadia 
in dit grote restauratie-plan dat nog verschillende jaren de grote belangstelling 

van het stadsbestuur nodig zal hebben. 
Bij al dergelijke projecten kan ook een gemeente niet zonder vergelijking met wat 

elders gebeurt. En deze vergel ijking was mede het doel van het bezoek, dat het 
Col lege van Burgemeester en Wethouders met een aantal raadsleden en enkele 
hoofdambtenaren der gemeente, begin september bracht aan Apeldoorn. Bi jzon
der hartelijk was de ontvangst door het Apeldoornse gemeentebestuur, dat een 
vorig jaar aan Maastricht gebracht bezoek hiermede beantwoord zag. De struc· 

tuurverschil len tussen Apeldoorn, waar buitengewoon veel ruimte ter beschik
king staat, en Maastricht dat met een beperkt grondgebied moet woekeren, waren 
zeer duidelijk, maar even duidelijk w.as, dat de problemen die er voor de beide 

besturen bestaan, in de kern een zeer grote overeenkomst hebben. 
Op welke wijze Maastricht zelf de problemen aanpakt, was ook aan de bevolking 
getoond door een voorlichtingsstand op de middenstandstentoonstelling Regina. 
Veel belangstell ing was er voor de maquettes van het saneringsplan Stokstraat 

en het uitbreidingsplan Pottenberg, die hier werden geëxposeerd. 
Nog juist op het eind van de zomer klonk er feestmuziek in Malpertuis en hingen 
hier de vlaggen uit bij het nieuwe winkelcentrum aan de Cantecleerstraat dat de 

burgemeester kwam openen. Samenwerkir.g van stadsbestuur en bouwvereni· 
gingen, architecten en aannemers, had in zeer korte tijd deze w ijk tot voltooiing 
gebracht en dat deze samenwerking was overgenomen door de bewoners van 
Malpertuis mocht de burgemeester bi j deze gelegenheid dankbaar constateren. 





Burgerdag en bevrijdingsherdenking staan aan het begin van de herfst. De 

bevrijdingsherdenking op de avond van 13 september was een eenvoudige, 
sobere plechtigheid, opgeluisterd door de Wieker Eindrach en het Maastrichts 
Mannenkoor, waarbij Maastricht uiting gaf aan de blijvende dankbaarheid jegens 
de bevrijders. Op de zaterdag na de bevrijdingsdag werd Burgerdag gehouden, 
de jaarlijkse ontmoeting tussen het stadsbestuur en de jongeren die bij het berei

ken van de leeftijd van 23 jaar stemrecht hebben gekregen. Na het bezoek aan 
een of andere tak van gemeentedienst naar eigen keuze, kwamen de jonge bur
gers bijeen in de hall van het Stadhuis om tegenwoordig te zijn bij de uitreiking 
van de erepenning van de stad. Dit jaar was het de heer J. W. H. Fri jns, die voor 

zijn vele werk op sociaal en charitatief terrein deze onderscheiding kreeg en aan 
de jongeren ten voorbeeld werd gesteld. Bijzonder in de smaak viel bi j alle 
deelnemers het optreden van de jeugdharmonie van de Stedel ijke Muziekschool, 
geleid door Hubert Cardous. Deze jeugdharmonie is een van de w ijzen waarop 
aan Conservatorium en Muziekschool het muziekonderwijs wordt gegeven, waar

bij er naar wordt gestreefd dit onderwijs aan te passen aan de belangstellings
sfeer van de jeugd. Hoezeer het onderwijs aan het Conservatorium dank zij ook 
een belangrijke versterking en uitbreiding van het docentenkorps op hoog niveau 

is gebracht, blijkt wel daaruit, dat in1 1960 niet minder dan 17 (van de 18) can
didaten een akte of diploma aan het conservatorium behaalden. Daarbij waren er 
twee candidaten aan w ie dit met onderscheiding kon worden gegeven. Het aantal 
leerlingen neemt dan ook belangrijk toe. Van 112 in 1959 was het eind 1960 

gestegen tot ruim 200. Het behoeft dan ook geen verwondering dat deze instel
ling met een groot gebrek aan ruimte te kampen heeft en dat de voorziening in 

deze behoefte de aandacht van het stadsbestuur heeft. 
Wel heel bi jzonder hebben de onderwi jsmogelijkheden in Maastricht dit jaar in 

de belangstelling gestaan. Voor een zeer speciale onderwijsinstell ing werden op 
1 oktober de deuren geopend, en wel voor de b.l.o.-school voor lichamel ijk ge
brekkige kinderen, de zogenaamde mytylschool. Wethouder mr. Korn noemde het 

in de raadsvergadering een primeur in den lande, dat binnen het jaar, nadat een 
stichting in het leven was geroepen die zich ten doel stelt de belangen van he: 
gebrekkige kind te behartigen, reeds de opening van een school voor deze kin
deren kon plaats hebben, zij het dan1 ook dat de huisvesting nog wel betrekkel ijk 

primitief is en in de nabije toekomst verbetering zal moeten krijgen. 
Grote aandacht had de mogeli jke vestiging van een hogere technische school in 
onze stad. De nota van Staatssecret.aris Stubenrouch over de spreiding van het 

hoger technisch onderwijs was een teleurstelling geweest en dat de Staatssecre
taris ondanks de aandrang van de vaste commissie voor Onderwi js uit de Tweede 
Kamer geen wijzig ing had gebracht in zijn standpunt dat een tweede h.t.s. in 
Zuid-Limburg door hem niet nodig wordt geacht, was een nieuwe deceptie. Bij 

de behandeling van deze nota in de Tweede Kamer werd van alle kanten opnieuw 
voor de vestiging van een h.t.s. in Maastricht gepleit, maar ook hier vermochten 



de argumenten de Staatssecretaris niet te overtuigen. Verder dan een toezegging 
dat de con juncturele ontwikkeling in Zuid-Limburg met belangstelling zal worden 
gevolgd en dat overwogen za l worden of deze alsnog te zijner tijd aanleiding zou 
kunnen geven tot de vestig ing van een tweede h. t.s in Zuid-Limburg kwam men 
niet. Maar toch heeft Maastricht een hogere technische school nodig. De behoefte 
daaraan voor het bedrij fsleven is zo groot, dat uit deze kring het ini tiatief kwam 
tot onmiddellijke vestiging van een opleid ingsmogeli jkheid op dit niveau, speciaal 
ten behoeve van het bedrijfsleven. Bij de viering van het zilveren jubileum van de 
lndustriebank voor Limburg maakte prof. Gelissen dit initiatief openbaar. Het Col
lege van Burgemeester en Wethouders verklaarde in de gemeenteraad dit moe
dige initiatief van de industrie toe te juichen, vooral omdat het duidelijke moge
lijkheden schept tot een eerste aanzet van een Maastrichtse h.t.s. te komen. Met 
deze verklaring en het daarbij uitgesproken vertrouwen dat ook de regering de 
posit ieve waarde van dit initiatief zal erkennen en honoreren, kon de gemeente
raad unaniem instemmen. 
Hoezeer de sfeer van Maastricht geschikt is voor de vest iging van onderwi js· 
instellingen met een zeer b ijzonder karak ter, b li jkt uit de opening van twee heel 
speciale onderw ijsinrichtingen, die half oktober met hun werk begonnen. In de 
aula van het conservatorium had op 14 oktober plaats de opening van de Aca
demie voor Cultureel Esthetische vorming, die in en door samenwerking met 
reeds bestaande instituten voor hoger onderwijs verruiming van culturele vorming 
beoogt. Professor dr. J. A. J. Peters CssR gaf direct na de opening al de eerste 
les met een voordracht over cultuur-filosofie. 
Met de opening op 19 oktober van het Europa-seminarie, dat Maastricht als vesti 
gingsplaats had gekozen, werd een initiatief gerealiseerd, dat in oktober 195B 
tijdens een toen in Wenen plaats vindend congres over het Europese priester· 
vraags tuk werd geopperd door mgr. dr. Franz Jachym, aartsbisschop-coad jutor van 
Wenen. In dit seminarie zal een opleiding worden gegeven aan toekomstige 
priesters om hen meer geschik t te maken voor w erk in die landen waar door 
gebrek aan roepingen een tekort aan priesters is onts taan. Voorlopig werd dit 
seminarie gevestigd in een der gerestaureerde panden aan de Grote Stokstraat, 
totdat een groter en meer geschikt pand ter beschikking kan komen. 
Maar niet alleen onderwijsinstellingen werden geopend. Ook de industrie in Maas
tricht kreeg belangrijke uitbreiding. De Gouverneur, mr. dr. F. Houben mocht op 
woensdag 28 september officieel in gebruik stellen de nieuwe hoogovencement· 
fabriek van de ENCI. Met een jaarcapaciteit van meer dan een millioen ton kan 
de Enci door deze uitbreiding een nog groter aandeel gaan leveren in het ver
bruik van cement in ons land, dat tot dusver hiervoor nog grotendeels van het 
buitenland afhankel i jk was. Een interessant initiatief nam de Directie van de Kon. 
Ned. Papierfabriek, die heel Maastricht inviteerde om maar eens te komen ki jken 
hoe het oude "lommelefabrik" veranderd is in een zeer modern en bijzonder 
efficient fabriekscomplex. Uit het feit dat zo ongeveer 11 000 mensen aan de 





rondleidingen deelnamen, mag wel worden afgeleid, dat de Maastrichtenaren de 

Direct ie van de Papierfabriek zeer erkentelijk waren voor de uitnodiging. 
Nog een opening dient te worden gememoreerd, die van het nieuwe consultatie
bureau voor de t .b.c.-bestri jd ing. De Gouverneur verrichtte de opening van dit 
bureau dat tot de modernste en best geoutilleerde van het gehele land behoort. 

Een instelling van grote betekenis heeft Maastricht in de h ier gevestigde arron
dissementsrechtbank. Hoe groot de betekenis van deze rechtbank is, bleek duide
l i jk uit de toespraak die mr. A. E. W. Hustinx hield bij zijn afscheid als President. 
Meer dan 1175 nieuwe civiele zaken werden in 1959 aangebracht, het aantal 
civiele vonnissen was 1087 en het aantal u itgesproken strafvonnissen door de meer

voudige strafkamer en door de poli tierechter samen b ijna 3000. Door zijn aan
wezigheid bi j de receptie die op dit afscheid van mr. Hustinx volgde, w ilde de 
Burgemeester namens het Stadsbestuur uitdrukking geven aan de dankbaarheid 
der stad voor al datgene wat door mr. Hustinx als President van de rech tbank en 
in vele andere functies was verricht. Korte t i jd later volgde de benoeming en 

installatie van mr. P. M. J. L. Janssen tot president van de rechtbank. 
Een installatie had ook plaats in de Gereformeerde Kerk, waar ds. D. Kronemeyer, 
opvolger van ds. H. Munnik die de stad heeft verlaten, in zijn ambt werd beves
tigd, 1n tegenwoordigheid van wethouder Gijbels namens het stadsbestuur en 

van vele anderen uit de stedeli jke gemeenschap. 
Een merkwaardig jubileum werd op passende wijze herdacht. Precies 250 jaar 
nadat de Maastrichtse gemeenteraad besloten had tot invoering van straatverlich
ting, werd de vi jfduizendste st raatlantaarn in Maastricht geplaatst. Van de oude 
methode van ol ielampen was men in de vorige eeuw overgegaan op gasverlich

ting en in de tegenwoord ige ti jd zijn daar verschillende vormen van electrische 
verlicht ing b ij gekomen. Maar toch zijn niet alle lantaarns die thans worden ge· 
plaats t voorzien van electrisch licht. Integendeel. Op het Vri jthof werd juist de 
gasverl icht ing belangri jk uitgebreid, omdat de gemeenteraad ervan overtuigd was 

dat deze verl icht ing beter bij het karakter van dit plein aanpast. Eigenlijk zou men 
het Vrijthof liefst ook helemaal vrij w illen hebben van geparkeerde auto's, maar 
dat kan helaas nog niet. Wat wel kan, nu het werk aan het Marktp lein grotendeels 
klaar is, is het terugbrengen van de markt naar de Markt . Wethouder mr. Duyn

stee kon in de raadsvergadering mededelen, dat het College van Burgemeester en 
Wethouders hiertoe had besloten, zij het dan dat de Vri jdagmarkt en de ker
missen pas weer op de Markt komen als de bestrat ing van het binnenterrein 

veranderd en verbeterd is. 
Na een verklaarbare onderbreking in de zomermaanden hervatte het Departement 
Limburg van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel de maan
deli jkse lunchbi jeenkomsten, waarbij steeds prominente sprekers actuele onder

werpen behandelen. In het voorjaar waren daarbij o.a. geweest drs. Rottier, 
hoofddirecteur van de Staatsmijnen, d ie sprak over de toekomst van de mijn
industrie en Limburgs welvaar t en de Particu lier Secretaris van Prins Bernhard, 



dr. F. A. de Graaff, die vertelde over de belangrijke resultaten van de reizen van 
de Prins der Nederlanden voor de in ternationale betrekkingen van ons land. Nu 
in het najaar waren het prof. mr. B. V. A. Röling die de aandacht trok met een 

rede over het volkenrecht in een groter geworden wereld en de Staatssecretaris 
van Financiën, dr. W. H. van den Berge, die een toelichting gaf op de belasting
politiek van heden. 

Een zware storm richtte op de morgen van zondag 4 december nogal wat ver
woesting aan. Aan de Brusselsestraatt werd het dak van een bouwvallige achter

bouw door de stormwind opgenomen en neergesmakt op een danszaal, die vol
ledig werd vernield. Beter liep het af b ij de noodkerk van Nazareth, waar tijdige 
hulp erger voorkwam. 

Stormachtig was ook de vreugde in de vijfde klas van de Christus Koningschool 
op Caberg, waar niemand minder dan Sinterklaas zelf kwam vertellen dat deze 

klas de hoofdpri js had gewonnen bij de loterij onder de scholen die meegedaan 
hadden aan de verkoop van kinderpostzegels en in de komende zomer een reis 
van 14 dagen door ons land mag maken. 
Op het Stadhuis was Sinterklaas ook geweest, maar aan wethouder Pieters die 

hem daar ontving had hij niet veel meer kunnen geven dan een heel li jstje van 
Maastrichtse verlangens. Een heel bijzonder verlangen van Maastricht is nieuwe 
bruggen over de Maas. In volkomen overeenstemming met de Kamer van Koop

handel en Fabrieken nam de Gemeenteraad, waar intussen drs. Notermans de 
door het bedanken van oud-wethouder Godfroy als raadslid vrijgekomen zetel 
had ingenomen, eenstemmig het besluit Burgemeester en Wethouders op te dra

gen stappen te doen om zo spoedig mogeli jk de Zuiderbrug voor Maastricht te 
verkrijgen. Met deze brug zullen niet alleen de stedeli jke belangen zijn gediend, 
maar ook wordt hierdoor een belangrijke schakel gelegd tussen de grote ver
keerswegen in België en in West-Duitsland. En daarmede zal Maastricht haar taak 
als kruispunt van internationale wegen in de toekomst beter kunnen vervullen . 

• • • •• • • • • • • • • • 





Een jaar ligt achter ons. Van brug tussen verleden en toekomst is het nu zelf vol
tooid verleden tijd geworden. 

Maastricht is weer gegroeid in dit jaar. Van 90.202 bij het begin van het jaar is 
het inwoneraantal gestegen tot 91 .135. Deze stijging komt niet door een vesti
gingsoverschot, want tegenover de 3727 personen die zich in onze stad vestigden 
waren er 3829 die vertrokken. Door .geboorten nam het inwonertal toe met 1772, 

maar 737 inwoners overleden. Verschillenden waren hierbi j die de stadsgemeen
schap op belangrijke w ijze hadden gediend: de heer Pinckaers, oud-secretaris
rentmeester van het burgerlijk armbestuur, ir. F. Moubis, ir. C. Witteveen, pater 
C. Kolfschoten S.J" M. J. Merckelbach, dr. W. Hamilton, Siemen Jongsma, P. Leith, 

Marcel Tijssens en oud-wethouder Joseph Godfroy, die met zi jn doorzettingsver
mogen veel goed werk voor de stad heeft gedaan. 
Veel werk is er in 1960 verricht door de gemeentelijke diensten. Het meest belang
rijke cijfer is misschien wel dat er 862 nieuwe woningen gereed kwamen. Beter 

dan in 1959, toen dit er maar 690 waren, werd het bouwprogramma van 900 
woningen per jaar benaderd. Er waren per 31 december nog 780 woningen in 
aanbouw, hetgeen een gunstig ci jfer voor 1961 doet verwachten. 
Maar nieuwe woningen eisen ook 111ieuwe wegen. Niet minder dan 8061 m', 

een oppervlakte van 42873 m', kwamen geheel klaar in de nieuwe w ijken en 
nog 5600 m 1 of 37510 m• in eerste aanleg. Bovendien werd nog 5852 m• rio
lering gelegd en 21422 m' trottoirs. En voor het goede aanzien van de nieuwe 

wijken werd 22819 m' plantsoenen ingezaaid en 8453 m• beplant, terwijl 6931 m• 
werden ingezaaid en 12665 m• werden beplant als voortuint jes. Niet alleen in de 
nieuwe wijken werd er aan de weg getimmerd. Elders in de stad werden nog 
8440 m• nieuw wegdek gelegd. 

Een bewi js van de grotere drukte in het verkeer leveren de ongevallencijfers. 
2023 verkeersongevallen werden geregist reerd, 460 meer dan in 1959. Gelukkig 
was er een daling van de ongevallen met dodelijke afloop, 9 tegen 11 het vorige 

jaar, maar de cijfers voor het aantal zwaargewonden, 105, en lichtgewonden 50 1, 
zijn toch weer hoger dan die van 1959. 

Meer werk was er ook voor de Gemeenteli jke Geneeskundige Dienst. Het aantal 
gevallen waarin eerste hulp werd verleend steeg met 19 % tot ruim 3000, het 
aantal met de ambulance-auto's vervoerde personen was 4000, 20 % hoger dan 

het vorig jaar, waarbij ruim 55000 kilometer werd afgelegd. Door personeelsuit
breiding en de aanschaf van 2 nieuwe ambulancewagens was een snellere en 
betere hulpverlening mogelijk. Bij de polio-inentingen werd het inhaalprogramma 
voor de oudere jaarklassen geheel afgewerkt . 

Hoger waren ook de omzetci jfers van de gemeentebedrijven. Aan electriciteit werd 
ingekocht meer dan 57 mil lioen kWh en aan gas 20.626.000 m•. De opgepompte 
hoeveelheid water was 3.330.500 m•. Het autobussenbedrijf vervoerde ruim 15 

millioen passagiers en 228 maal moest de brandweer uitrukken. 
Meer omzet registreerde ook de Gemeente-Spaarbank. In 1960 werden 10.357 



nieuwe spaarrekeningen geopend en werden 5259 rekeningen geheel afbetaald, 
waardoor het aantal inleggers steeg tot 78314. Ingelegd werd een bedrag van 
f 40.497.181,67 en terugbetaald f 34.748.543,30, een voordelig verschil van 
f 5.748.638,37. Aan rente werd bijgeschreven f 2.074.403,54, waardoor het 

tegoed van de spaarders steeg tot f 76.719.838,86. 
Drukker was het ook op de Heliport. Het aantal helicopters dat hier landde en 
opsteeg was bijna 20 % hoger dan in 1959. Het passagiersvervoer nam met bi jna 
een derde toe; 1234 passagiers vertrokken of kwamen hier aan, terwijl nog 2763 
passagiers op doorreis kortere of langere tijd op de heliport verb leven. 

De cijfers van het telefoonverkeer geven ook een belangrijke sti jging te zien, 
waarin zich de bloei van het economisch leven weerspi.egelt. Ongeveer 19 kilo
meter telefoonkabel werd in Maastricht in het afgelopen jaar gelegd, waarbij het 
aantal telefoonaansluitingen met ruim 530 steeg tot 8215. Deze uitbreiding nood
zaakte tot een verandering van de telefoonnummers die sedert juni nu allemaal 

uit 5 cijfers bestaan. Meer dan l 0 millioen lokale gesprekken werden gevoerd, 
bijna 3.300.000 in terlokale gesprekken en meer dan l 00.000 internationale ge
sprekken. 
Naas t dit alles wat tot stand kwam in het afgelopen jaar, is er ook veel voorberei

dend werk gedaan voor zaken die eerst in de komende jaren zichtbaar zullen 
worden. Voor de continuïteit van de woningbouw is belangri jk het werk dat aan 
de tekentafels werd gedaan voor de voorbereid ing van het plan Belfort, dat 
thans in ontwerp klaar is, voor een nieuw complex in Biesland en voor de verdere 
ui tbreiding der St. Hubertusparochie. Ook zijn er plannen klaar voor uitbreiding 

van het industriegebied aan de Bealrixhaven mei terreinen met en zonder aan
slui ting aan het Julianakanaal. Met de aanleg van een nieuwe toegangsweg naar 
di t belangri jke industriegebied is al een begin gemaakt. 
Bij de plannen die voorbereid worden, is ook een nieuwe behuizing voor de Stads
academie voor toegepaste kunsten, die thans ruim 360 leerlingen telt aan de 

verschi llende cursussen. Nu is deze academie over verschi llende panden ver
spreid, hetgeen voortdurend als een belemmering wordt gevoeld. 
Nergens wordt zo duidelijk bespeurd dat Maastricht een uiterst belangrijke periode 

in zijn geschiedenis doormaakt als in de vergaderzaal van de Gemeenteraad en 
van het College van Burgemeester en Wethouders en bij de stedel ijke diensten die 
direct met de uitbreiding der stad te maken hebben. Van stadsbestuur en ambte
naren wordt daarbij bijzondere toewi jding en samenwerking gevraagd. Het voor

recht juist in deze periode de stad en haar inwoners te mogen dienen, brengt 
dit als verplichting mee. 
De taak om Maastricht door deze periode heen te voeren op zodanige wijze dat 
het waardevolle in het eigen karakter van de stad daarbi j behouden bl ijft en ver

sterkt wordt, is een zeer verantwoordeli jke. Datgene wat in d it jaaroverzicht over 
1960 beschreven is als activiteiten der Maastrichtse gemeenschap moge gelden 
als bewijs dat zij zich b ij voortduring bewust is van deze verantwoordel ijkheid. 
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