




Oudejaar 1961 

Voor elke afzonderlijke mens, maar ook voor een rrenselljke gemeenschap, zoals een stod 

er een is, geldt, dat een voorbijgegaan jaar zich bij het terugkijken vertoont als een weef

sel, waarin kleine en grote 1eleurstellingen z:owef als kleine en grole successen gezamenlijk 

hel palroon bepalen. Hel goal in de loop van het jaar dikwijls geheel anders dan men zich 

vooraf voorsteh en soms lukt het nauwelijks om Ie doorzien welke waarde voor de loe

komst een bepaalde gebeurlenis heeft. Zeker voor hel overheidswerk is hel niellemin no

dig, dat elke handeling en elk uitstel van handeling zorgvuldig wordt overwogen en dal 

naast de onmiddeJfijke werking de betekenis voor de toekomst voor ogen wordt gehouden. 

In een lijd als deze, waarin op elk gebied wordt gestreefd naar steeds grotere levensge

meenschappen. heeft een stad niet alleen hel recht, maar ook de pl icht, haar eigen 

karakter te behoeden en Ie versterken. Vooraf voor hen die aan deze gemeenschap leiding 

mogen geven ls het goed zo al en toe terug te z;en, om na te gaan tot welk patroon de ver

schillende besluilen en handelingen in de loop van de tijd zijn samengeweven, en om dan 

deze ervaring weer te kunnen benutten bij het verdere werk. Dit iaaroverzicht, in opdracht 

van het Maastrichtse sladsbestuur samengesteld, wil daartoe voor onze stad een bijdrage zijn. 

MR. W . BARON MICHIELS VAN KESSENICH 



"Jao diec-h höbs us aon 't hart gelege, 
Mestreech door alle ieuwe heer 1 •••• " 

De Maaslrichtonaar is inderdaad "door alle 
ieuwe heer" zich zelf gelijk gebleven in de 
liefde voor zijn stad. In de bijna 1wintig 
<>euwen van haar bestaan heeh de oor
spronkelijk Romeinse nederzelling een onl· 
wikkeling doorgemaakl, waarin landbewer· 
king, nijverheid en handel mei toewijding 
en ijver we-rden beoefend, maar waarin 
ook de liefde voor de geboortestad in ti jden 
van oorlogsgeweld zware offers. wisl te 
brengen. In deze spiegel der historie weer. 
kaatste de faam van Maastricht als mld· 
deleeuwse kulluurstad, als handels- en 
industriecentrum maar ook als een plaats, 
waaraan de bewoners hun hart verpand 
hadden, mei een bijna chauvinistische toe· 
wijding. 
Door eigen wilskracht en ondernemingszin 
herslelde de stad zich van de maatschappe
lijke inzinking van de negentiende eeuw, 
en zo kondigde zich de twintigste eeuw aan 
me1 een meer dragelijk levenspeil, in een 
versnelling van hel innerlijke en uiterli jke 
groeitempo. 
Deze vaart van ontwikkelingen volgde 
"Mestreech door alle ieuwe heer1

' met een 
bewonderenswaardig aanpassingsvermo
gen. De versnelling van het 1ijdrad ontmoet 
de stad nu zelfs In oon felle levensbewo· 
genheid der bewoners. 
Het jaar 1961 voegde zich in de na-oorlogse 
periode van de laatste vijftien jaar met een 
dynamische ontwikkeling. Wetenschap en 
kultuur blijven er hand in hand gaan, daar· 
naast stuwt de moderne techniek de Indus· 
triële uitbreiding, en hel stormachtig ritme 
van onze tijd legt een gejaagd tempo van 
uitbreiding en vernieuwing op. 
Maastricht heeft de modernisering èn de 

stedelijke uitbreidingen levens met liefde· 
volle zorg gericht op een harmonieuze en 
stijlvolle ontwikkeling, welke de toekomst 
wil verbinden met de glorie van een eer· 
biedwekkende monumentenstad en een his· 
1orische kuhuur. 
Deze aanpassing vergt een moeilijke en 
ui1erst delikate inspanning van de verant· 
woordelijke personen en lichamen. De so
ciale, ekonomische en kulturele belangen 
eisen een zorgzaam afwegen. 
Het jaar 1961 was weliswaar een periode, 
waarin de jongste Nederlandse kunstakade
mie haar eigen, moderne behuizing kreeg 
en waarin verder enkele groof"industrieën 
belongrijke uitbreidingen ondergingen, maar 
het afgelopen jaar was overigens niet een 
faze in de geschiedenis van Maastricht, 
welke door de annalen van de stad als een 
opvallend hoogtepunt vermeld zal worden. 

Toch gaat 1 961 de historie in als een pe
riode mei vele belangrlfke aklivileiten van 
en in onze stedelijke gemeenschap. Gees1e
lijk èn materieel is er een stempel gedrukt 
op d il jaor als een tijd van overvloed aan 
vernieuwingen, met voortzetting van wel ... 
overwogen uitbreidingen tot een moderne 
woon" en leefs1ad. 
Een mini$ter van volkshuisvesting liet zich 
enkele jaren geleden bij een bezoek aan 
onze stad de verwonderde opmerking ani· 
vallen, dat men in de ministerraad bij 
Maastricht altijd alleen maar dacht aan 
monumenten, maar dat dit inzicht toc.h 
klaarblijkelijk onjuist was 1 ••• 
Dit ministeri<>el komplirr.ent bevestigt on
gevraagd de voortvarendhefd, waarmede 
onze stad de krachlen van indus1rialisatie 
bevordert en het versnelde levenstempo in 
de vernieuwing en uitbreiding van de stad 
stuwend tot gelding wil brengen. 



Dubbelzw"are taak van de overheid 
De wrg tevens tol handhaving van hel his
torisch beeld van Maastricht maakt de taak 
om de stad in deze nieuwe tijd aan te 
passen dubbel zwaar. Bij de normale groei 
van de bevolking, de industriële ontwikke
ling en het treffen van do noodzakelijke 
sociale en volkshygiënische voorzieningen 
heef! zij steeds rekening te houden met een 
hisrorische monumentalite11, waarin het kul
ruur"historisch patroon mede moet passen. 
Als er eén stad gevoelig is voor ver· 
nieuwing, dan is dat z.eker Maastricht! Maar 
stadsbestour en bevolking hebben in een 
oitwlsseling van plannen en goedkeuringen 
de mogelijkheden beseft van aanpassingen, 
mèt behoud van oudo, onvervangbare 
1choonheid, en daaraan een harmonische 
oplos!ing weten te geven .. 
De moderne architekluur van de Jan van 
Eyck akedemie en de vrijwel vollooide be
boowing van de Stadhuissrrael, om enkele 
hoogtepunlen in de bouwbedrijvigheid van 
de laatste jaren te noemen, waren de vruch· 
ten van een geslaagd overleg tussen slede-

bouwkundigen en aesthetic1 om de zake
lijkheid van de moderne bouw te verenigen 
met de charme van historische $Choonheid. 
Nior allo bewoners en bewonderaars van 
onze stad zullen zich met dezo oplo•slngcn 
hobben kunnen verenigen, moor zij rullen 
het nodige vertrouwen in de kunstzmnig
he1d der betrokken deskundigen moeren 
opbrengen. 
Maestricht liet zich in zijn afkeuring van 
een doorbraak van de prachtige wesrelijke 
marktwand indertijd niet onbetuigd; het 
verwierp de plannen zeer beslist, zoals her 
d11 jnar reageerde op een dreigende aan
tasllng van hel Vrijthof-oppervlak. Ma••· 
tricht blijft onverzettelijk waor 't geldt het 
behoud van de monumentaliteit. 
In vele opzichten heef1 onze srad niellemin 
aan de voortdurende wenteling der geschie
denis, ook in 1961, vaart blijven geven. Zo 
getuigde 66k het afgelopen jaer von vele 
aktivire1ten op zeer uiteenlopende gebie
den, die het toekomsrbeeld van Maastricht 
mede zullen bepalen. 



Stedebouwkundige pla.nnen 
De uitbreiding van Maastricht als woon· en 
werkgelegenheid richtte zich in 1961 ook 
weer in· belangrijke male op de stedebouw
kundige ordening. Nadat v66r de tweede 
wereldoorlog de stadsuitbreiding vooral 
naar het oosten, naar het Wittevrouwen· 
veld, was gericht, wendde de ontwikkeling 
der stedebouwkundige plannen zich de 
laatste vijftien iaren vooral naar de west& 
li jke randstadgebieden. Daar zijn de nieuwe 
woonwijken van Caberg, Malpertuis en Por
tenberg g"9roeid tot een modern, royaal
ruim gebouwd stadsdeel, waarin rond 
15.000 mensen zullen gaan wonen. 
Het is de onvergankelijke verdienste ge
worden van de begin 1961 onverwacht 
overleden stadsarchitekt ir. Fr. Dingemans, 
dat hij jaren geleden reeds de gedachte 
aan wijkbouw op "parochieschaal" voor
stond en in hef westelijke stadsdeel tot 
uîtvoering heeft weten te brengen. 
Nieuw Caberg, Malperruis en Pottenberg 
hebben in hun bouwopzet nog een zij het 
moderne, maar ietwat 1raditionele, toets be
houden. De ontworpen s1adswijken Belfort 

en Bîesland, waarvan de voorbereiding in 
i 961 voltooid werd, vragen om aard en 
karakter van bebouwing aandacht voor de 
afwijkende inzichten bij de nieuwste stede
bouwkundige planning. 
In november is met de voorbereiding van 
het woonplan-Biesland door de uitgifte van 
terreinen en hel bouwrijp maken van gron
den voor deze nieuwe woonwijk een begin 
gemaakt. 
Er is met plan-Biesland iets bijzonders aan 
de hand geweest! Nog nier zo lang geleden 
overheerste in de woningbouw de z.g. wo· 
ningwetbouw. Sederr 1945 werd Van de 
gebouwde woningen slechls 18 procent 
door partikulieren, 82 procenr echter hoofd
zakelijk door woningbouwverenigingen ge
realiseerd. Vóór 1940 bouwde men bij 
voorkeur aporie arbeiderswijken en villa
wijken. De na-oorlogse tijd huldigde de op
vatting van een stedelijke uitbreiding met 
zoveel mogelijk gemengde sociale samen
stelling in de bewoning. Caberg, Malperruis 
en de Pottenberg zijn daarvan duidelijke 
voorbeelden. 
De door hel rijk gewijzigde subsidie· 
regelingen voor de woningbouw hebben 
echter in de laatste jaren het zwaartepunl 
verlegd naar de partikuliere sektor en wel 
voornamelijk in handen van grote aanne
mer$firma's. en institulionefe beleggers, ter· 
wijl daarnaast combinatiebouw van mid
denstandswoningen voorkwam. 
In het plan·Biesland, dat het afgelopen Jaar 
4.ijn defini1ieve vorm kreeg, is tegemoet 
gekomen aan de behoefte aan bouwterrei· 
nen voor individuele woningbouw. Het 
groolste gedeel!e der terreinen in dit ge
bied werd gereserveerd voor bebouwing 
met kleine landhuizen en bungalows. 
Dit woongebied zal zich, met een aantrek
kelijke landschappelijke omgeving, aanslui
ten aan de besraande bebouwing in hel 
kader van de St. Theresia-parochie. De om
vang van de nieuwe woonwijk zal tot 765 
woningen beperkt blijven, zodat in het 
plan-Biesland nog maar 400 nieuwe wo
ningen bijgebouwd kunnen worden, waar-
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van er 125 volgens hei landhuistype wor
den uitgevoerd. 
Mei hel plan-Biesland word dil 1aar ook de 
voorbereiding van het u11bre1dingsplan Bel
fort vollooid, da• he• slu itstuk zal gaan 
vormen 1n de ring van woonwijken, die 
aan de westkant van Maoslrlchl de binnen· 
slad iutlen begrenzen. 
Ook voor Belfort wordl do parochie-wijk
gedachle doorgevoerd. De noodzakelijke 
gemcenschaps-elemenlen' kerk, scholen en 
bvurlwinkels, zijn in hel bouwplan opge
nomen. De bouwstrukluur van Belfort wordt 
echter sterk afwijkend van de andere wes
lelijke randwijken. De woningen worden 

De Moaslrichtenaar is doorgoons erg trots 
op wal zijn stad in het verleden tot stand 
brachl; hij overziet het geheel van wat de 
eeuwen voor hem hebben bewoord en ver· 
lieSI de juiSle waardering voor het tempo, 
waarin men thans aan de vernieuwing en 
uilbreiding werk!. Bij alle zelfgenoegzaam
heid over hel verleden zal hij graag in 
kritiek vervallen en mopperen, dat er in 
Maastricht eigenlijk zo bitrer weinig wordt 
gedaan! 
Nu is dat begrip "weinig" ui1oraard een 
hooi persoonlijke mate van waardering. 
Maar zelfs mèt erkenning von alle betrek
kelijkheid van beoordeling kan loch moei
lijk onderschreven worden, dat het gemeen
tebestuur met de handen in de schoot heeft 
gezeten. Integendeel! De na-oorlogse pe
riode, ook 1961, heeh een dynamisd>e 
werkzaamheid en inspanning gekend, die 
waarachtig niet beperkt bleef tot wat nood· 
zakelijkerwijze moeSI gebeuren. 
In Maastricht heerst nog alti jd gebrek aan 
goede en geschikte woningen, maar toch 
is er hard gewerkt om die achtersland in 
te topen. De groei der bevolking heeft in 

er welisweor langs straten gebouwd, er k~ 
men ruime parken tussen een strak ver· 
keers-stram1en van enkele hoofdverkeer&· 
wegen, waarop parochiele wegen, woon· 
stra1en en wandelpaden aansluilen, maar •. 
men zol in Bolforl toch de indruk krijgen, 
dal de wegen nies door rooilijnen van de 
bebouwing maar door brede groenSlroken 
worden bepaald. De huizen en de woon
blokken zullen er, schijnbaar noncha!ant, in 
parkaanleg verspreid liggen. De benaming 
van Tuinwijk Belfort geldt wel heel lerecht 
voor de nieuwbouw van deze wijk. Zij zal 
1400 woongelegenheden, waarvan 620 in 
etagebouw uitgevoerd, gaan omvallen. 

de vljflien na-oorlogse jaren de winst van 
de woningbouw echter overtroffen. 
Eind t 944 beschikte MaaSlricht over een 
woningvoorraad van 11 000 huizen; daarvan 
was een belangrijk deel al tien1allon jaren 
oud. Daarnaasl verkeert een aon1ol wo
ningen 1n meer of minder vervallen toe
stand Einde 1961 zal door nieuwbouw (en 
voor een klein deel ook tengevolge van 
restöuratie met in achtneming van krotten· 
opruiming) de woningvoorraad van Maas· 
lricht niollemin bijna 21.000 bedrogen. Da• 
is welhaast het dubbele van do woning
voorraad bij de bevrijding. 
Ul1eraard is deze nieuwbouw vooral ver· 
werkelijk• in de bebouwing van de weste
lijke randstad. Maar ook "achter" het Wille· 
vrouwenveld en aan de konten van Limmel 
en Heugem heeft Maastricht na de lweede 
wereldoorlog belangrijke ui1breidingen on
dergaan. 
Die woningbouw van de tootsie t 5 jaar 
heef1 aan Maastricht tol nu lee hel slordige 
bedrag von 150 miljoen gulden gekos1. De 
cijfers von de grondkosten, bouwrljpmaken 
van terreinen, voorzieningen met gas·, 
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elek1rtcrteît en water" rioleringen en straten-
aanleg liegen er n iet om 1 ... 
Behalve met de plannen voor Belforr en 
Biesland, die io de loop van 1961 gereed 
kwamen voor aanbesteding van de voor
bereidende werk2aamheden, ging de ver
dere a11nleg resp. afwerking v&n de stede
lijke uitbreidingen aan de westelijke rand
stad, moor ook in Nazareth, Hougomerveld 
en Heugem, gestaag voorr. 
Er zi1n alweer nieuwe uitbreidingsplannen 
in bewerking voor oud-Caberg, de SI. Hu· 
berlusparochic, St. Pieter-Zuid en Weider. 
Behalve mei de nieuwbouw van woningen 
heef! Moastrichl in 1961 ook to maken ge
had mei een verdere sanering en krotten
opruiming, vooral in hel Slokslraatgebied. 
Over 1961 kan men de balans opmaken van 
26 voltooide reslauralies. De Stokstraal, die 
lange tijd docids en vertalen heeft gelegen 
met d1Chtgemetselde en toegespijkerde ra· 
men, begint langnmerharid op verschillen
de plaatsen weer te leven. 
Bij voorkeur worden hier zaken aangetrok
ken, doe aan deze, oudste straat van Maas· 
trichl een 1ypisch·kunstambachlelijke en ar
tistieke sfeer willen geven. 
Aan de noordzijde en de zuidelijke be
grenzing van het Stokstraatgebied kwam 
in 1961 een vrif vlotte afsluiting met de 
nieuwbouw van een modern :zakenpand op 
de hoek van het Het Bat·Maosrrichter Brug
stroat en de fraaie restauratie van een his
torisch huis aan de zuidelijke punt van de 
Stokslraat. 
Voor de winkelgalerij aan de Smedenstraat 
is in de laalste maand van 1961 een begin 
gemaakt met het sloopwerk van de panden 
aan dil noordzijde van deze slraat. 
Het Boschstraatplan, dat meer gericht wordt 
op vernieuwing, en daarmee op uitbreiding 
van het binnenstadgebied, is in 1961 al in 
de loze van uitvoering gekomen. Bij het 
Lokenweversplein ontstond door het slopen 
van een dozijn panden al een open ruimte, 
welke lijdelijk als provisorische parkeer
plaats is ingericht. 
Mei de bestudering van saneringsplannen 
in enkele andere stadsdelen werd In 1961 
door Openbare Werken een begin gemaakt. 



Maastricht aan grote West-Europese vaart 

Nu Maaslrichl voor een drukkere scheep
vaarl ui! hel Albertkanaal op de Maas ont
slo1en werd. win1 de s1edelijke BealriX· 
haven weer aan belang. De officiele ope
ning op 11 december 1 961 van de nieuwe 
grole sluizen-installa1ie te Ternaaien met hel 
verbindingskanaal naar de Limburgse Maas, 
is ook voor Maastrkh! van betekenis. 
De Stop van Ternaaien was niet alleen een 
knelpunt voor de doorvaar! van gro!ere 
schepen op de internationale waterverbin· 
dingen tussen Frankrijk. België en Neder· 
land naar Duitsland, zi j raakte het eerst en 
direkJ Maastricht, dal 1ot dan toe voor de 
belangrijke West-Europese binnenvaart wat 
ge'isoleerd werd. 
De opheffing van de Stop van Ternaaien, 
en dus het grotere belang van het Juliana
kanaal, was door Maastricht al voorzien 
door de aanleg van de Beatrixhaven. In 
1961 is ook de hoofdontslultingsweg naar 
het haven- en industrie-gebied geheel klaar 
gekomen. De voorbereiding van verdere in
dustrieterreinen in het eigehlijke havenge
bied~ en al dari niet aan water, vorderde in 
1961 goed. 
De haven is nu ook uit hel zuiden bereik· 
baar geworden voor grotere schepen, lot 
tweeduizend Ion. In de komende jaren 
word! de doorvaart-capaciteit van het Ju· 
1 iona-kanaal nog verhoogd door vêrgrotîng 
van de sluizen in dil lateraal kanaal. 
De aanleg van de Maa•lrichlse binnenha· 
ven komt nu meer op gang. Reeds eerder 
waren ach! hek!aren grond geschikt ge
maakt als aan water gelegen industrie
terreinen; 37 hektaren z.g. "droge" grond
complexen met aansluiting op wegen en 
spoorli jn zijn in aanleg. Op 22 december 
1961 werd het uitgraven van een insteek
haven met zwaaikom aan het Jufianakanaal 
aanbesteed. Daardoor zullen nog eens 35 
H.A. Industrieterreinen aan water, maar ook 
aan wegen en spoor, beschikbaar komen. 
Een 300 meter lange loswal, ter opper
vlakte van 8.000 M', zal tot de akkomodatle 
van deze haven-terreinen behoren. 

In het geprojekteerde havengebied wach1en 
nog rond 40 H.A. op induslrie-vestiging. 
Deze gebieden zullen, binnen het algemene 
havenplan van het Ingenieursbureau Van 
Kleef, bestemming kunnen krijgen als ,,nat
te'' of "droge" industrie-rerreinen, al n~ar 
behoeften. Bovendien heeft hel Bea!riX· 
havengebied nog een reserve van enkele 
tientallen hektaren grond. De huidige 
bouwfaze van de Bealrix·haven 1s voor 
ruim anderhalf miljoen gulden aanbesteed. 
Zij vormt een belangrijke uitbreiding van 
de mogelijkheden dezer binnenhaven. Het 
hele plan van de havenaanleg zal In tolaal 
13).1 miljoen gulden vergen! 
Maastricht is een sterk geïndustrialiseerde 
plaats geworden. De overheersende groot· 
Industrieën breidden, ook in 1961 , de pro
duktie op het gebied van keramiek, kristal 
en gras, papier, slaaf ... en cementindustrie 
nog steeds uit mei een versterking van de 
produktiecapaciteit. De Kon. Nederlandse 
Papierfabriek en de Encî, de Kon. Sphinx
Céramique en andere industrieën bouwden 
op de fabrieksterreinen s!eeds bij. Bijna alle 
Industrieën vragen voortdurend naar ar
beidskrachten. En hoewel de arbeidskosten 
stegen, kon deze stijging in hel algemeer> 
door kostprijs-verlagende faktoren worden 
gekompenseerd. De revaluatie van 7 maart 
1961 heeft ook op Maastrichtse induslrieën 
invloe<jen doen gelden, maar de dalende 
exportopbrengs1en, welke men in hel afge
lopen jaar moes1 kons1ateren, :zijn veelal 
door een daling van de grondstofprijzen 
goeddeels opgevangen. De voorziening mei 
geschoold en ongeschoold personeel bleef 
moeilijkheden opleveren wegens de over
spannen arbeidsmarkt en als gevolg van de 
konkurrenlie van de hogere Jonen in het 
omringende buitenland. 
Maastricht, dat overigens op zijn gemeente
lijk gebied heus niet al 1e royaal bedeeld 
is met ru imte voor klein-indus1rie. heeft nu 
naast het Bosscherveld en het Mockveld 
plannen klaar voor het voormalige Zinkwit 
terrein en de Kastanfelaan. 
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Verkeersproblemen blijven nijpend 
De vernieuwingen van een binnenstad 
brengen onherroepelijk opbraken, en dus 
voor het verkeer afgesloten stralen en plei· 
nen mede. Aan dit onaangename euvel is 
nu eenmaal niel te ontkomen. Men rrooste 
zich mei de gedachte, dat men van die op
braken nog veel meer ongerief had kunnen 
ondervinden. 
Want we moeten het de Dienst van Open· 
bere Werken als een verdienste toerekenen, 
dat men echt wel bij de u itvoeringsopzet 
rekening heeft gebouden met de wenselijk· 
heid om het stralenherstel zo te verdelen, 
dal de minst mogelijke hinder voor hel 
verkeer wordt veroorzaakt. Was de her· 
bestraling aan het Vrijthof bv. niet een 
voorbeeld van voortvarende werkzaam~ 

heid? 
He1' nievwe MarktcirclJi1 kwam in de eerste 
helft van 1961 zo goed als gereed. De af
werking van de hoofdrijbanen "achter" het 
Stadhuis wacht nog slechts op de vollooiing 

van het gemeentelijk kantorengebouw; de 
officiële opening wordt voor 1962 tege
moet gezien. 
Eind van het afgelopen jaar trof men de 
wi1rode borden voor "werk in uitvoering'' 
nog aan op belangrijke knelpunten van het 
stadsverkeer: aan het trajekt Achter de 
Barakken·Maagdendries-Statensingel, aan d" 
Kommel en het Kommelplein, 
Wijk is nog meer belast met deze verkeers· 
hindernissen. Maar daar zijn dan ook be. 
langrijke weg- en verkeersverbeteringen 
onderhanden. Het hele jaar door vormde 
de uitvoering van het tunnelplan Scharner· 
weg een soms weJ eens ontmoedigende 
chaos, maar nu het eigenlijke tunnellichaam 
langzamerhand in :cijn vormen zich gaat 
aftekenen in het bouwwer~ en nu de paral
lelwegen langs de Scharnerweg voltooid 
zijn, ziet men toch de voltooiing van het 
tunnelplan in het verschiet komen. 
In samenhang met de tunnelaanleg is de 



rekonslruktie van de Wilhelminasingel !hans 
in volle gang. Een nieuwe rijbaan-indeling 
van deze brede singel maakte hel nodig 
hel brede basement van hel Mariamonu
ment op de kruising van Stationstraat en 
Wilhelminasingel te laten verdwijnen. 
In de binnenstad zijn de herbestratingen 
van Spilslraal, Nieuwstraat en Bredestraat 
in vlot lempo gereed gekomen. De bestra
ting van het middenterrein van de Markt, 
uitgevoerd in graniet-kleinpfaveis.el, werd 
met vakmanschap uitgevoerd. Het hoogte
verschil tussen markt en stadhuis is over
wonnen met een brede bordes-! rede, waar
door hel monumentale gebouw a.h.w. nog 
meer uit ziin omgeving opriist. 
De Maastrichtse verkeers-siluatie in de oude 
slad mei haar nauwe straten zal wel altijd 
een probleem blijven opleveren voor hel 
nog steeds onstuimig 1oenemende snelver· 
keer, tenzij men grote doorbraken door de 
city zou maken. Zolang echter de Maas
trichtenaren met hun liefdevolle eerbied 
voor hel historisch stadsbeeld het voor 't 
zeggen hebben, zal dat wel nooit gaan 
gebeuren. 
De enige oplossing zal dus moeten worden 
om de kern van de binnenstad radikaal 
voor alle verkeer - mei uitzondering dan 
voor het verzorgingsverkeer - af te sluiten. 
Bij tellingen en waarnemingen is ook dit 
jaar weer duideli jk gebleken, dal hel toe
nemen van het snelverkeer Ie Maastrich1 
vrij aanzienli jk blijft, en dat het stratennet 
van de binnenstad het steeds harder Ie 
verantwoorden gaat krijgen. 
De Maasboulevard en de derde (zuidelijke) 
Maasbrug worden, in verband met deze 
nijpende verkeersproblematiek, dan ook 
wel heel dringend nodig. 
Aan de plannen tot verbreding van de 
Kemmel en tot opruiming van panden, die 
buiten de nieuwe rooilijnen van straten 
uit$teken, werd in het afgelopen jaar uit
voering gegeven. Er komt ook schot in de 
lot standkoming van de buitenring van de 
stads-singels: de Hertogsingel en de Prins 
Bisschopsingel zijn al aan de beurt, voor 
Emmaplein en Statensingel liggen de plan
nen tot verbetering gereed. 

Ten aanzien van de nieuwe verkeersrege--
ling mei de zebrapaden als vrije oversteek
plaatsen voor voetgangers is de ervaring 
thans nog re kort om voor Maostrich1 al 
konklusies te trekken. Her meest wezenlijke 
voor het welslagen van de nieuwe rege
ling zal wel gevormd moelen worden in 
een goed samenspel van voetgangers en 
rijverkeer. 
Ook in 1961 bleek opnieuw, dat er in 
Maastricht bepaalde verkeersconcenrraties 
zijn, waar het aontal ongevallen hoger ligl 
dan elders. Maar Maaslrichl kenl gelukkig 
geen verkeerspunten, die berucht zijn ge
worden door geregeld zich daar voordoen
de dodelijke of ernstige ongevallen. 
De statistiek der Maastrichtse verkeerspolitie 
vermeldde lol en met november een totaal 
aan ongevallen van 1755. Bijna 1100 bot
singen veroorzaakten lichte materiële scha· 
de (blikkreukels noemt men dat!) Er waren 
434 gevallen met licht persoonlijk letsel. 
Bij rond l 00 verkeersongevallen werden 
96 personen zwaar gewond en er deden 



zich in 196 l tol en mei november 12 on· 
gelukken voor mei dodelijke afloop. Bosch· 
straal, Markt en vooral de Wilhelminabrug 
waren de verkeersaders met oen opvallend 
groot aantal verkeersongevallen. 
Her Maastrichtse poliliekorps lljdl al ge· 
ruime lijd aan een onderbezetting. De loe· 
gesiane sterkte bedraagt 150 man, maar in 
feite zijn slechts tussen 130 en l 40 mensen 
voor de dienst beschikbaar. Daarbij zijn 
dan niet inbegrepen de zes mannelijke en 
twee vrouwelijke korpsleden (Maastrichl 
kreeg in 196 l zijn oer.te vrouwelijke 
polit1e·agenten!), die een opleiding aan het 
Zuid Nederlands lnstituul Ie Doenrade vol
gon. Voor een zo effici<!nt mogelijke dienst· 
taken-vervulling is de inzel van mobilofoon
auto's vergrool. Verder zijn in hel afgelopen 
jaar plannen uitgewerkt voor inrichting van 
vasle wijkposten mei een minimale maar 
vrij zelfstandige bezelhng voor politie
conrrole in de bepaalde wijken. 
Opnieuw bleek in 196 l het gemiddeld 
aantal processenverbaal van mi5drijven naar 
verhouding groter Ie zijn dan In met Maa$
trlchl vergelijkbare sleden. Dal wil niet zeg· 
gen, dal hier nu dè misdaad welig tierll 
Wel is, een gevolg van aard en karakter 
der bevolking, hel aanlal ruwheidsdelikten, 
van vrij lichte aard overigens, vrij hoog, 
maar anderzijds stut ook vast, dal bepaal· 
de misdrijven, waaraan elders weinig of 
geen aandacht w0<d1 9eschonken, bv. be
paalde misdrijven tegen de zedelijkheid, 
hier mei politioneel ingrijpen worden be
streden. 
In de verkeersordening verlenen de ver· 
keorsbrigadierljes goede dlensren: in het 
najaar van 1961 diende zich een nieuwe 
lichting van 377 jongens en meisjes, leer· 
lingen van de hoogsle klassen der lagere 
scholen, aan, hel was voor deze "klaar· 

over11es" een belangrijke dag, toen ze, na 
een speciale opleiding, door de burgemee" 
Ier werden geïnstalleerd voor de vervulling 
van hun beschermende taak van hun leef· 
iijdgenoten. Dank zij mede her vorkeors· 
onderwijs dal nu vrijwel op alle scholen, 
101 zelfs in de kleuterscholen, wordt ge
geven, is het aanlal verkeersongevallen met 
schoolgaande kinderen slerk verminderd. 
N1ellemin blijft het verkeersgevoar 1n Maas
tricht groot: de stromen loeristen werken 
de verkeersdrukte en daarmede uiteraard 
de ongevallencijfers in de hand. 
Oil 1oenemen van he• stadsverkeer en de 
daarmee samenhangende stijging van het 
aanlal verkeersongevallen nobbon niet al
leen voor de politie maar ook voor de 
~meenrelijke Geneeskundige en Gezond
heidsdienst hun weerslag doen gelden. Ge
middeld me-tr dan 1wee keer per dag 
hoorde on zag Maastricht in 196 l de wille 
G.G.0 .-embulances door de stad stuiven op 
weg O<n hulp te verlenen bij een of ander 
ongeluk. 
Hel aantal "ongevallen-rillen" steeg in de 
eersie elf maanden tot 828, hotgoen een 
stijging berekent van 140 dienslverlonlngen 
ten opzichle van de gelijke periode in 1960. 
Voegt men daarbij hel feil, dat hel aanlal 
rillen voor ziekenvervoer van 2912 In 1960 
•leeg 101 3030 in 1961, don bl1jkl daaruit 
wel een belangrijk grotere bedrijvigheid 
van de G.G.D. 1n Maaslrichl. 
Opvallend is de sterke sli1ging van het aan
lal hulpverleningen 1n de G.G.O.·polikllnlek. 
In de eersle rien maanden van de twee 
laatste jaren is er een toenomo to konsta· 
leren van 706 hulpverleningen tot een 10-
laal over 1961 van 3311. Deze groeitendens 
zal zich vri1wel zeker. in gelijke verhou
dingen, ook over november en december 
u1lslrekken. 



Rond de Bonnefanten: Quartier Latin 
Kort na de officiële opening van de Jan 
van Eyck Akademie op zaterdag 14 januari 
1961 door Staatssekretaris mr. Y. Schollen 
wijdde de K.R.O. een klankbeeld aan het 
komplex van kulturele instellingen in de 
zuidelijke helfl van de oude city: schouw· 
burg, kunstakademie, toneelakademie, con
certzaal, natuurhistorische en oudheidkun
dige musea en het conservatorium, door de 
Maastrichtenaren al genoemd: "Ons Quar
tier Lafin". 

De baardige jongelui, die zich daarmee on· 
miskenbaar als leerlingen van een of an· 
dere akademie doen kennen, zijn tegen· 
woordig onverbrekelijk verbonden met het 
Maastrichtse stadsbeeld. met het quartier 
latin in het bijzonder. Zij geven karakter 
aan het artistieke stadsdeel, dat rond hel 
6onnefantenmvseum (de verdere restauratie 
ervan zal in 1962 volgen) is gegroeid. 
De moderne 1egenhang In dit historisch 
stadsdeel vormt de opvallende s1ijlvolle 
eigentijdse bouw der Jan van Eyck Acade
mie. Degenen, die aanvankelijk van mening 
waren, dal deze moderne architektvur van 
prof. ir. F. Peutz zou detoneren In de on
middelliike omgeving van he1 zestiende 
eeuwse Sonnefanten<omplex hebben zich 
gewonnen moeten geven: een stijlvol iets is 
altijd en overal mooi! 
Nog in het komende jaar hoopt men aan 
het nog zo nieuwe kunstakademie-gebouw 
te kunnen beginnen mei de aanbouw van 
een vleugel, waarin de beeldhouwklasse, 
tol nu toe ondergebracht in een wrakke 
barak, een waardige behuizing zal krijgen. 
De Jan van Eyck Akademie telt in hel 
studiejaar 1961/ 62 een rekord aantal slu· 
denten van 56. Het aantal afgestudeerden 
bedroeg in 1961 acht, verdeeld over de 
opleidingen beeldhouwen, monumentaal 
schilderen, grafiek en vrij schilderen. 
De Limburgse Akademie voor Bouwkunst, 
tol nu toe elders schamel gehuisvest, kreeg 
seder! oktober onderdak in de Jan van 
Eyck Akadernie; de samenwerking, verbon· 
den aan de.ze samenwoning maakt een be
langwekkende uitwisseling van meningen 

en inzichten over architektuur en toegepaste 
kunst op hoog niveau mogelijk. 
De !hans elf jaar bestaande Toneelakademie 
van Maastricht, onder leiding van Willem 
Tollenaar, leverde in 1961 twee gediplo· 
meerden voor de Nederlandse toneelwe
reld af. Het is wel geen ru ime "produktie", 
maar in de uiteraard beperkte kring van 
beroepsspelers is dit aantal toch bevredi
gend geweest . De groep van 22 leerlingen 
der Toneelakademie omvat vele nief.limbur· 
gers. De gediplomeerde eindexaminandae 
hebben onmiddellijk een eervolle plaats in 
de wereld van het Nederlandse toneel ge
kregen. De loneelakademie is gevestigd in 
een voormalig weeshuis aan de Lenculen
slraal. De gemeente liet het afgelopen jaar 
een aantal noodzakelijke interieur-verbete
ringen aanbrengen voor het toneelonder
wijs. 
De Sladsakademie voor Toegepaste kunsren 
zal# als resultaat van een raadsbeslull in 
november 1961, een nieuw en waardig 
onderdak gaan krijgen. Deze "kunstnijver
heidsschool" zoals ze bij de Maastrichtena
ren nog steeds bekend staal, had in de 
Cellebroedersstraal een behuizing, welke 
echt wel tol de krepeergevallen behoorde. 
De gemeentelijke huisvestingsdienst ver
huisde in 1961 uil het voormalige Spaans 
Gouvernement aan hel Vrijthof naar een 
pand in de SI. Jacobstraat. Hel Spaans 
Gouvernemen1 word! opgeknapt als behu i
zing voor de belangwekkende Wagner-De 
Wil verzameling, een kostbare, stijlvolle en 
historische interieur-aankleding, welke naar 
het zich laat aanzien, heel wat bekijks zal 
krijgen. 
Een ander raadsbesluit lot restauralie van 
historische gebouwen betreft de Ce!lebroe
derskopel aan de Brusselsestraat waarin een 
stijlvol kerkorgel de reeds belangwekkende 
hoeveelheid waardevolle kerkorgel$ in 
Maastricht zal komen vergroten. Maastricht 
heeft voor deze kollektie kerkorgels bij· 
zondere zorg, de orgels in de O.l. Vrouwe 
6a$illek en in de lutherse kerk worden, 
mei gemeentes1eun, gerestaureerd. 



Maastrichtse onderv.-ijs-zorgen uitgebreid 
Hel schromelijke tekort aan scholen in Maas
rrichl heefl ook in 1961 maar een heel ma· 
lige verlichting ondergaan. Wij kunnen ons 
indenken, dat de wethouder van Onderwijs 
z.ich uitermate verlaten gevoelt 1ussen al de 
bouwplannen, waaraan de Maastrichtse raad 
toch mei volle overtuiging zijn goedkeuring 
en medewerking verleende. 
Om volwaardige onderwijsvoorwaarden te 
krijgen zou Maastrichl voor hel lager on
derwijs nog ruim 200 lokalen erbij moeten 
hebben, voor een deel als uitbreiding en 
verder ook ter vervanging van verouderde 
gebouwen. Bovendien moet onze stad om 
in de behoeften te kunnen voorzien zeker 
nog 65 lokalen voor kleuteronderwijs heb
ben en 14 gymnaslieklokalen. 
In het afgelopen jaar kon slechls met de 
bouw van één lagere meisjesschool in Wol· 
der en verder met die van een prot. c:hris
lelijke school aan de Srouwersweg begon
nen worden. De bouw van deze beide scho
len zal in de eersle helft van 1962 voltooid 
kunnen zijn. 

Het kleu1eronderwijs kreeg voor de ve'.e 
noodzakelijke scholen in slechts één geval 
rijksgoedkeuring, en dar betrof dan een 
nieuwe kleuterschool in het Heugemerveld. 
Voor het voorlgezet lager onderwijs zijn de 
vooruitzichten voor de noodzakelijke nieuw· 
bouw evenmin bemoedigend: bouwplan
nen en voorzieningen genoeg, m~ar den 
Haag beslist! 
Het huishoudonderwijs bood in 1961 betere 
resultaten wat de materiële voorziening 
betreft. De nieuwe huishoudschool aan het 
St. Theresiaplein, gebouwd volgens plan· 
nen van architekt H. van Groenendael, is 
in gebruik genomen. 
In plaats van de uitgeleefde behuizing in 
het voormalige weeshuis aan de Lenculen
straat beschikt de huishoudschool nu over 
een rian,, modern opleidingscenfrum voor 
leerkrachten n.o. en voor het behalen van 
diverse vakdiploma's in vrouwelijke be
roepen. 
Behalve over Wyckerveld beschikt het nij· 
verheidsonderwijs nog over een derde n.o. 



opleiding in het scholencomplex aan de 
Boschstraat, waar onder beheer van de Zus
ters van het Arme Kind Je2Us oa. een OJ>
Jeiding gegeven word1 voor vrouwelijk 
winkelpersoneel. De nijverheidsschool aan 
de Boschstraat gaal eerlang verdwijnen naar 
het westelljk stadsdeel (kan! van Caberg), 
waarvoor de gemeente al een terrein heeft 
gereserveerd. 
In 1960 startte Maastricht als eerste ge
meente mei een mytylschool aan de Brus
selseweg. Al direkt in de loop van 1961 
bleek, dal er grote behoefte bestaat aan 
dit buitengewoon lager onderwijs. De licha
melijk-gebrekkige kinderen krijgen hier een 
sterk individueel gericht onderwijs mei 
lichamelijke èn geestelijke verzorging. Hier 
wordt prachtig opvoedkundig werk ver
richt, en teveM een grootse taak vari naas
tenliefde. 
Aan de Boschslraat, waar de huishoudschool 
eerlang, zoals hiervoor gemeld, gaat ver-

dwijnen. zal volgens de gemeenteplannen 
een school voor mejsjes met leer· en op
voedings-moeilijkheden worden gevestigd. 
Een L.0.M.-school voor jongens, alsook een 
instituut voor moeilijk opvoedbare kinde
ren (M.O.K.) liggen voor Maastricht helaas 
nog niet in het verschiet" a1 zijn de plannen 
in voorbereid ing. 
Na moeizame voorbereidingen kon in sep· 
tember 1961 de nieuwe u.t.s. van start 
gaan, waarmede mogelijk de eerste slap 
naar hoger nijverheidsonderwijs voor Maas
tricht is gezet. Want al is de spreiding van 
hoger technisch onderwijs een rijks-zaak, 
de pogingen om in deze stad een h.t.s. te 
krijgen, worden door Maastricht krachtda
dig voortgezet. Aan de u.l.s.-opleiding in 
e lektrotechniek en werktuigbouwkunde, die 
gegeven worden in de vroegere l.t.s. aan 
de St . Maartenslaan, zal in 1962 een kursus 
In bouwkunde worden toegevoegd. 
De leerlingen van de l.t.s. zijn overgegaan 



naar hei in 1961 klaar gekomen moderne 
scholenkomplex aan de Heerdergroenweg. 
De gemeenle heeft al een terrein voor de 
bouw van een nieuwe u.t.s. bestemd. Zodra 
de bouwplannen verwezenlijkt zijn, zal de 
don vrijkomende vroegere "ombachts 
school" bestemd worden tot school voor in
dividueel rechni8'h onderwijs. Voor deze 
vorm van onderwijs heefl de gemeenteraad 
een noodzakelijkheidsverklaring afgegeven. 
lns1ell1ngen voor wetenschappelijk hoger 
onderwijs bezit Maastricht niet, nOg niet, 
zeggen de ijveraars voor de vestiging van 
een universilaêre of gelijksoortige opleiding 

Voor het Conservatorium Maastricht, de 
jongste zuidelijke insrelling voor hoger mu· 
zlek onderwijs, is het jaar 1961 bijzonder 
eervol geweest. Bij de eindexamens slaag
den voor de akten muziek onderwijs A of 
B n1ol minder dan 22 leerlingen waarvan 
drie mei onderscheiding. Voor hel hoofd
vak verwierven alle 37 kandidaten een 
einddiploma; twaall van deze eindexami
nandi ontvingen daarbij het praedikaat "met 
onderscheiding". Een resultaat waarvoor 
dlrekreur Willem Hijstek en zijn leraren
korps het bijzondere kompllmenl van de 
rijksgekommi11eerden bij de exomens in 
ollo opzichten verdienden. Aan het conser
vatorium zijn in 1961 voor de eerste keer 
e•amens voor het praktijkdiploma harmo
ni.,. en fanfare-direktie en voor kerk-orgel· 
muziek afgenomen mei volledig sukses 
voor alle kandîdalen. De sekror kamer
muziek werd in 1961 uilgebreîd met een 
afdeling barokkamermuziek. Nog enkele 
andoro s tudiemogelijkheden werden In het 
opleidingsprogram opgenomen. De belang
s tell ing voor verschillende conservatorium
afdelingen was zo groot, dat de direktie 
moest overgaan tot aanstelling van assis-

in deze stad. Maar beslissingen doarom
rrent berusten bij de rijksoverheid 
De minisreriële nota van begin 1961 over 
de spreiding van her wetenschappelijk 
hoger onderwijs was voor MoOltrkhr 
bepaoldolljk een teleurstelling. Aandrang 
uit Limburg om dil gewesl, en dan met 
nam& Maastricht, alsnog in deze spreiding 
Ie betrekken, wordt door het provinciaal 
bestuur mei kracht uitgeoefend. Onze stad 
heeft zoeh blijkens een burgemeesterlijke 
verklattng voor hel forum van Maastrichl 
in de gemeenteraad volledig och1er de ak· 
t1vireil van hel Limburgse besluur geplaatsl. 

tenten, die daarvoor uit de pas geslaagde 
gediplomeerden waren uitgezocht. Zij as
sisteren de hoofdleraren bij hun lessen. 
De ontwikkeling van het conserva lorlum is 
de la&1$1e jaren zo sterk geweest, dat in 
1961 eon nooit verwacht leerlingenaantal 
van 175 werd bereilc1. Daarmee bleek men 
nog lang niet op een hoogtepunt te :tijn 
gekomen, wanr na de roelalingsexamens 
kwam hel leerlingenaantal in september 
zelfs op 225. Het lerarenkorps aan de 
Maastrichtse muz1ekonderwijs-instoll1ngen, 
de stedelijke muziekschool mei haar ruim 
1300 leerlingen Inbegrepen, werd uitge
breid rot 1 achlig leerkrachten. 
In 1961 heeft men geslaagde proeven ge
nomen met het inrichten van filialen voor 
algemeen vormend muziekonderwijs in de 
Prof. Pieter Willemssiraat en aan do St. lu
cassingel te Caberg. Het re.ultaat is zo be
vredigend, dat men er hard over denkt nóg 
enkele filialen door de slad re spreiden. 
In de loop van 1961 besloot de gemeente 
voor een belete huisvo$ttng van cons.ervo
lorium M muziekschool de daarvoor aan· 
gekochte z.g. Molen van Dolk te besrem
men. Een onderzoek van deskundigen 



brachl daarna echter aan hel licht, dot 
slechts met zeer hoge kosten - beduidend 
hoger dan voor nieuwbouw - een enigs· 
zins bevredigend resultaat verwacht kon 
worden . Op 7 november 1961 nam de raad 
toen het belangrijke, kloeke principe-besluit 
tot nieuwbouw. Schetsplannen voor een ar· 
chitektonisch ontwerp werden door het 
bouwbureau Dingemans te Utrecht gemaakt 
en de definitieve plannen zullen op grond· 
slag van d it voorlopige schetsplan in 1962 
worden uitgewerkt. 
Het Limburgs Symphonie Orkest is niet· 
tegenstaande zijn gewestelijk karakter als 
provinciaal beroepsorkest 2och een belang· 
rijk Maastrichts kultureel bezit gebleven. 
Ook in l 96-1 ziin series concerten met ver· 
maarde solisten voor de mvziekminnenden 
uit Maastricht en omgeving voorbehouden 
gebleven. Hoewel het concertenbezoek niet 
geheel aan de verwachtingen heeft voldaan, 
bleven de arfis1ieke prestaties van het L.S.O. 
toch onverminderd hoog te waarderen. 

In 1961 boden de l.S.0.-eoncerten een aan· 
!rekkelijke veelzijdigheid met behoud van 
een zeker evenwicht in de programkeuze. 
André Rieu deed zijn gevestigde naam on· 
der de Nederlandse dirigenten van beroeps· 
orkesten opnieuw eer aan door zijn belang· 
stelling niet alleen voor Franse maar ook 
Nederlandse moderne orkestmuziek. Een 
feit, waarvoor hij in de Nederlandse mu· 
ziekwereld geregeld wordt geprezen. 
Een erkenning van rijkswege van de be· 
tekenis van het L.S.O. ligt ongetwijfeld in 
de toestemming van de minister om de be· 
zelling van het L.S.O. te vergroten. 
Maastricht is een stad van muziek, waarin 
ook de amateuristische muziekbeoefening 
ruim gespreid is met een 18 a 20 harmo· 
nieën en fanfares. Deze korpsen zijn zeer 
representatief voor hef aktievc muzikale 
leven van onze stad. De gemeente, d ie de 
plaatse! ijke muziekgezelschappen steeds 
ook financieel steunde, heeft de subsi· 
diëring in 1961 zodanig verhoogd, dat het 
deelnemen aan de jaarlijkse muziekfeesten 
voor elk korps aantrekkelijk is gemaakt. 
Op het gebied van koorzang beschikt Maas
tricht over enkele bekende m1tnnen- en ge-

mengde koren. De K.Z. Mestreechter Staar 
staat ontegenzeggelijk op een belangrijke 
hoogte voor de Nederlandse mannenkoor· 
zang, welke ze in 1961 weer met een aantal 
concerten in ons land bevestigde. De Staar 
verwierf in 1961 een tweede gouden gram· 
mofoonplaal, een wel unleke onderschei
ding in de Nederlandse mannenkoorwereld. 
Het Maastrichts Mannenkoor maakte, ter 
gelegenheid van zijn 35 jarig bestaan een 
geslaagde concerireis naar Spanje, welke 
door gemeentelijke en rijkssubsidies en de 
stedelijke delegatie, welke het koor verge· 
zeide, een officieel karakter droeg. Hel 
M.M. heeft ook in november de Limburgse 
zangersdagen georganiseerd. Daarnaast 
heeft het jonge Kamerkoor, een geselek· 
teerd ensemble van dames· en heren
vokalisten, zich aan Maastricht voorgesteld 
met uitvoeringen1 welke de beste verwach
tingen doen koesteren van dit ensemble. 



Meer rekreatie en ontspanning 
De 1egenwoordige generatie vraag! en ver
wacht meer rekreatie en ontspanning. 
Vroegere geslachten deden hel mei de ver
pozingen, welke het Stadspark, de voor
malige Kommen en de St. Pietersberg als 
wandel- en speelgelegenheden boden. In 
deze tijd is dat anders geworden, en vooral 
de aangepasle spel- en sporlmogelijkheden 
voor de jeugd hebben de volle aandacht 
van het gemeentebestuur gehad. 
In de loop van de laatste jaren is het aantal 
kinderspeeltuinen belangrijk toegenomen. 
Naast de grote Fort Willemspeelgelegenheid 
waren er hier en daar al speelplaatsen voor 
de kinderen. In 1961 kwamen dergelijke 
speelgelegenheden tot stand aan het Hof
meiersplein, Lotharingenplein, Malpertuis, 
Cleenbejach, Old Hickoryplein, Kard. van 
Rossum plein en Oranieplein. Binnenkort 
komen daar nog bij openbare speelvelden 
op een binnenterrein aan het Jekerdal, aan 
de Fons OlterdissenstrMt, bij de kleuter
scholen van Caberg, bij de Jerichoweg Ie 
Limmel en nog een tweede speelgelegen
heid op het Oranjeplein. 

Voor de passieve rekreatie, maar dan meer 
voor volwassenen" liggen recent gereed 
gekomen plannen klaar om de z.g. Bossche 
Fronten open Ie leggen, om het landschap 
St. Pielersberg-Jekerdal te verfraaien tot 
een aantrekkelijk wandeloord en voor een 
park lussen Malpertuis en Potlenberg. Er 
zal eveneens een tweede dierenpark, in het 
Jekerdal, ingericht worden. 
De reeds vermelde opheffing van de Stop 
van Ternaaien zal lot gevolg hebben, dat 
hel kanaal Luik·Maastrichl van het Bassin 
tot voorbij de Prins Bisschopssingel zal wor
den gedempt. Plannen bestaan om daar
mee al in de loop van 1962 Ie beginnen. 
Het verdwijnen van hel ka11aal zal de mo
gelijk bieden een brede Maosboulevord 
aan re- teggen, waarvoor de plannen ge
reed zijn en de voorbereiding van de aan· 
leg klaar ligt. 
De Maastrichtse Raad hechlte zijn goedkeu
ring aan een verrassend en interessant plan 
tot rekonstruktie van het Stadspark, dal aan· 
sluiting gaat krijgen met het z.g. eendjes
park langs de van Heijlerhofflaan. De stad 
krijgt hierdoor aan de zuidkanl een brede 
parkengordel, welke zich gaat uitstrekken 
van de Maas tot i>an de Tongersepoort. 
Als deze uitbreiding van de Maastrichtse 
parken voltooid is, zal men kunnen beschik
ken over bijna 75 hektaren "groen". De 
kompositie van deze stedelijke rekreatie
muriek is dan nog wel geen volledige par
tituur geworden, maar de grote lijnen van 
dit opus 1 iggen dan toch wel vast 1 
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200 miljoen voor na-oorlogse stads-uitbreiding 
Moas1rfcht had in 1961 voor hel eers!, se
der! vele jaren, een sluitende begroting, 
hetgeen niet alleen een belangrijke sanering 
van hel financieel beheer betekent , moor 
waarbij ook de nieuwe regeling van de 
financiële verhouding tussen het Rijk en 
de gemeenten een rol speelde. Na vele 
jaren van tijdelijke regelingen en nood
voorzieningen kwam er de Nieuwe Finan· 
ciële Verhoudingswet 1960. Bij deze wet is 
vooral van belang, dal zij uitgaal van ob
je<::lieve normen voor de berekening van 
de verschilende uitkeringen aan de ge
meenten. Deze zijn gebaseerd op een aan· 
tal grondslagen, waardoor bv. voor Maas· 
tricht op basis van de rijksuitkeringen de 
opvoering van aktiviteiten, in het bijzonder 
in de seklor van improduktieve investe
ringen, tot vrijwel het dubbele van vooraf
gaande jaren mogelijk werd. 
Maastricht kan zich dan ook verheugen in 
een financieel gewnde achtergrond voor 
zijn budgetair beleid. 

De algemene middelen-voorziening voor 
1961 omvat1e drie groepen van inkomsten, 

1. Gemeentefonds· 
uitkeringen f 11 .000.000,-
opbrengsten van bij
zondere rijksbelas1ingen f 

2. Gemeente-belastingen 
(straat-, honden· en ver
makelijkheidsbelastingen 
en reinigingsrechten) f 

700.000,-

1 . 150.000,-
3. Winsten gemeentelijke 

bedrijven 

Een totaal dus van 

f 1.000.000,

f 13.750.000,-

Hel inkomstentotaal lag veel hoger, in de 
grootte van ongeveer 22 miljoen, maar bij 
de vermelde algemene middelen-voorzie
ning kreeg de gemeente nog uitkeringen 101 

rond negen miljoen uit hoofde van wat men 
aanduidt als "doeluitkeringen". 
De gemeentelijke netto-uitgaven per saldo 
in de begroting 1961 omvatten de volgen· 
de voorname posten, 



algemeen bestuur (bestuursap
paraatf sekretarie enz.) 
openbare veiligheid (politie, 
brandweer, verlichting) 
volksgezondheid (G.G.D., 
Groene Kruis, zwembaden) 
volkshuisvesting, Huisv. dienst, 
bouwtoezicht, reserveringen 
voor woningexploitatie enz. 
openbare werken (straten, 
pleinen, reiniging enz.) 
onderwijs 
kultvur en wetenschap (muziek
onderwijs, schouwburg, l.S.O" 
spor1 en spelvoorzieningen 
maatschappelijke steun (Bijzon

1,8 miljoen 

1,4 miljoen 

0,6 miljoen 

0,5 miljoen 

2,6 miljoen 
1,8 mil joen 

1,7 miljoen 

dere sociale zorg, B.A.) 3,4 miljoen 
De werkelijke uitgaven van de gemeente 
voor al deze taken kloppen dus met de 
eigen middelenvoorziening. 
De gemeente heeft echter veel meer geld 
besteed aan allerlei voorzieningen buiten 
de vermelde 13,8 miljoen. Zo nam zij een 
groot aantal objekten onderhanden, waar~ 
voor hel nodige kapitaal door leningen 
werd aangetrokken. 
Dat aangaan van leningen voor objekten 
van lange duur ten laste van de kapitaals
dienst is ook in 1961 behoorlijk ruim ge
weest. Toen Maastricht in 1946 de na
oorlogse periode van herstel en uitbreiding 
Inging, had de gemeente aflossingsver
plichtingen voor slechts 16 miljoen gulden. 
Thans Is dal bedrag gestegen tot ruim 200 
miljoen, waarvan jaarlijks de renten en af· 
lossingen moeten worden opgebrachl. In 
Maastricht is de laatste vijftien jaar dus 
toch wel zo hel een en ander te doen ge
weest aan openbare voorzieningen! 
Van die tweehonderd miljoen eiste de wo
ningbouw J;efst 128 miljoen gulden op; 
aan g ronden en onroerende goederen heeft 

Maastricht een bezit gevormd voor een 
waarde van rond acht miljoen. De scholen
bouw vorderde ook een acht miljoen; kul· 
turele voorzieningen (vooral de schouw
burg-verbouwingen) zeven miljoen. In stra
len en wegen zit voor acht miljoen ver· 
werkt. Hel waterbedrijf vergde (er zit een 
kapitaal aan buizen in de Maastrichtse 
grond!) vijf miljoen. De sanering van Stok· 
straa1 en andere binnenstad"voorzieningen 
eisten drie miljoen. Hel bedrijf van open
bare werken had vijf miljoen gulden nodig, 
het gasbedrijf zeven miffoen. Posten van 
minder dan drie miljoen zijn duidefijkheids· 
halve maar onvermeld gelaten. 
Maar bij die tweehonderd miljoen zal het 
zeker niet blijven. Immers, de tunnelaan· 
leg, sportpark Geusselt, bestratingen van 
de binnenstad, de havenafwerking, hel ge
meentelijk kantorengebouw, d e rioolwater· 
zuiveringsinstallatie en het woningbouw
program 1961 stoan nog maar gedeeltelijk 
In de uitgaven-afrekening. 
Maastricht heeft in 196 1 zijn laatste echte 
oude schuld afgelost: het was een 3 pro
cents obligatielening ad f 1.250.000,- uit 
1895, waarvan de laatste uitbetaling van 
21.000 gulden begin van dit jaar plaats 
vond. Men zou in oude boeken van de 
gemeente-ontvanger moelen duiken om na 
Ie kunnen gaan, waaraan Maastricht ruim 
zestig jaar geleden het toen kapitale be
drag van l V. miljoen had te besteden! 
Voor Maastricht is de periode von obligatie
leningen definitief afgesloten. De "oudste" 
kapitaalslening dateert nu nog van 19371 
Zoals gezegd bedraagt de na-oorlogse ka· 
pitoals-schuld van Maastricht weliswaar 
rond 200 miljoen, maar rente en aflossingen 
daarvan leveren bij de huidige gezonde 
budget-situatie voor Maastricht geen zorge
lijke toestand op. 
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Her aanral woningen, in 1961 voe< gebruik 
gereed gekomen, is bepaald releurslellend 
geweesl. Mei een roraal van slechls 632 
nieuwe woongelegenheden blljfl het afge
lopen jaar beduidend achter bij 1960 en 
ligl het beneden her gemiddelde van de 
bouwcijfers der laatste jaron. 
We vermeldden reeds, dar de oorzaak van 
due lerugslag in de woningproduktie roe 
re schrijven is aan wij1igingen in de lande
lijke woningbouw·subsidiepoliliek. 
Oir bracht inlussen wel mede, dal de bouw 
van partikuliere woningen in 1961 meer op 
gang kwam, al hebben ook hier de be
kende rcgeringsmaalregelen een verdere 
vorgroling van woningbouw In de partiku· 
liere sekror wal afgeremd. 
In hel afgelopen jaar kwamen gedurende 
de eersre elf maanden re Maasrrichr 337 
woningwetwoningen gereed. Door parliku-

i_og 00 

lieren werden in diezelfde periode 295 wo
ningen gebouwd. 
In her komende jaar zal echter de par11ku
liere bouw, naar her zich laar aanzien, de 
won1ngwelbouw gaan overtreffen. Per 1 de
cember 1961 waren nl. 437 woningen van 
parrlkulloro bouwers (of ondernemingen) In 
wording. Daarnaast was men bozig mei de 
voltooiing van 372 huizen of woongelegen
heden van woningbouwverenigingen. 
Bij de natuurlijke bevolkingsgroei van Maas
lrichl, welke al jarenlang nagenoeg uilslui
lend aan een geboorten-overschor Ie dan
ken is, - de V<!$ligings- en vertrekcijfers 
houden elkaar vrijwel in evenwichll - is 
een woningbouw van rond 650 beslist on
voldoende. Hel aanlal woningzoekenden Ie 
Maa•lrichl dat op 1 januari 1961 nog 4650 
bedroeg, nom dit jaar mei rond tien pro
cen1 toe. 



Een miljoen winst op de bedrijven 
Het Maastrichtse Gemeenteliik Autobvssen 
Bedriif is een van de weinige gemeentelijke 
vervoersbedrijven In ons lond, del fi
nancieel nog rondkomt. Ook in 1961 was 
dit het geval, al begint het evenwicht lus· 
sen inkomsten en uitgaven bedenkelijk 
gevaar Ie lopen . Nog is er een kleine winst 
op de exploitatie. Dot kwam omdat -
tegenover een vrij aanzienlijke stijging van 
de uitgaven en een ruime afschriiving op 
het materiaal - he1 aantal passagiers van 
15' /, miljoen in 1960 steeg naar rond 
16•/ , miljoen in 1961. De veertig bussen 
van het bedrijf legden in Maastricht totaal 
zo'n 2,7 miljoen kilometers af 1 
Het chavffevrskorps van het G.A.B. moest 
in de loop van het jaar, mede als gevolg 
van de doorgevoerde vijfdaagse werkweek, 
uitgebreid worden tot rond honderd bus
bestuurders. In het buslljnennet kwamen in 
het afgelopen jaar geen veranderingen 
voor. Wel zullen in 1962 enkele uitbrei· 
dingen en/ of veranderingen van trajekten 
worden voorgesteld. Het gereedkomen van 
de tunnel zal een betere bediening van het 
publiek mogelijk gaan maken, gesloten 
overwegbomen veroorzaken thans nog veel 
vertraging in de dienstuitvoering. 
Een aulobvssenbedrijf is een vrij arbeids
intensieve onderneming, waarbij ordening 
van taken uiteraard een belangrijke rol 
speelt. Er zijn echter grenzen aan de effi
ciency, en de G.A.B.-leiding meent, dat deze 
grenzen thans wel zijn bereikt. Het zal de 
vraag :zijn, of de gunstige verhouding lus
sen ontvangsten en kosten van het aufo" 
bussenbedrijf gehandhaafd kan blijven. In 
1961 is het G.A.B. echter nog rondgekomen 
en heeft daarmee aan de exploitatie-ver
wochtingen voldaan. 
Het eleclriciteilsverbruik in Maastricht maak· 
Ie in 1961 opnieuw een sprong naar boven. 
Het verbruik vertoont al (aren lang een 
regelmatige stijging. De verwachting is ge
rechtvaardigd, dat zulks ook in de naaste 
loekomst hel geval zal blijven. Was hel 
verbruik in 1960 op rond 57 milioen kWh 
gekomen, dit jaar sreeg de stroo:nafname 

lot een totaal van ongeveer 62 miljoen 
kWn. De fineociele resvltalen van het 
G.E.B. laten zjch voor 1961 dan ook gunstig 
aanzien, hoewel in de loop van het jaar 
een nogal ingrijpende 1arievenverlaging 
voor kleine verbruikers werd doorgevoerd. 
Hel gemeenlelijk gasbedrijf handhaafde zich 
met de aflevering van rond twintig miljoen 
kub. meiers gas op het peil van 1960. De 
financiële uitkomsten van het bedrijf wer
den be.invloed door verhoging van koslen 
vooral in de sektor der personeelsbezetting. 
Mede als gevolg van een door de Raad 
aanvaarde bescheiden tarieven-verlaging 
zal het winslcijfer over 1961 lager zijn. 
De Maastrichtse watervoorziening lag met 
een levering van in lotaal 3, 1 miljoen 
kub. meters iets hoger dan in 1960, zodat 
de exploilatie redelijk-lonend zal zijn. 
Mei dit al, en rekening houdende met de 
gevolgen van de in 1961 doorgevoerde la· 
rievenverlaging zullen de Maastrichtse 
gemeenlebedrijven toch nog rond een mil
joen gulden winst opleveren voor de ge
meente, zulks ondanks de kostenverhogen· 
de doorvoering van de vijfdaagse werk
week en de daarmede verband houdende 
uitbreiding van de personelsbezelting der 
gemeentebedrijven van 378 op 41 O. 
De Maasrrichsse brandweer 0 draaide" met 
vrijwel dezelfde paraatheid in het blussen 
van branden en brandjes. Z.ij rukte in 1961 
rond 250 maal vil wegens brandalarm. 
Grole vuurrempen hebben Maaslricht ge· 
lvkkig in hel afgelopen laar niet getroffen. 
In 1961 werd een nieuwe motorspuit aan
schaft speciaal ingericht voor de beslrijding 
van benzinebranden. Met deze nieuwe 
spuit wordt ook de brandweerdienst op de 
Maastrichtse heliport uitgevoerd. 



Historisch pauperisme overwonnen? 
In de periode van hoogconjunctuur, welke 
we thans beleven, zou de algemene wel· 
vaar! van Maas1richt eigenlijk verzekerd 
moeten zijn. Toch is dat niet het geval, want 
onze stad had rot 1940 te maken met een 
uir de historie gegroeid, ontstellend pau
perisme. Nog zijn niet alle gezinnen van de 
plaatselijke bevolking geestelijk èn mate
rieel, vrijgekomen van de vroegete sociale 
ellende in hun omgeving. 
Zeker, er bestaat de laa tste vijftien jaar in 
Maastricht praktisch geen werkloosheid meer 
en een aantal minder-geschikte arbeids
krachten werd noodgedwongen ook in het 
industrialisatieproces ingeschakeld. Maar 
toch zijn er nog betrekkelijk velen, die voor 
het "naakte bestaan" hulp en steun nodig 
hebben. Voor die 2.9. minimum-lijders van 
een vrij recent verleden draagt de gemeen
schap, dus ook de stedelijke overheid, een 
zware verantwoordelijkheid. 
Wij doelen hier niet op de subsldierende 
gemeente·taak ten aanzien van de krank~ 
zinnigen-verpleging, omdat deze slechts ten 
dele uit sociale wantoestanden behoef! 
voort te vloeien. Voor de zorg van lichame
lijk-gebrekkigen geldt hetzelfde voorbe· 
houd. Maar, die krankzinnigenverpleging 
en de aangepaste arbeid voor invaliden 
kosnen In het afgelopen jaar aan Maas
tricht niettemin rond twee miljoen gulden. 
De stad staal verder voor de kosten van 
ondersteuning aan verarmden, gebrekki
gen en hulpbehoevenden, waarvoor in 
1961 een bedrag van 1,6 miljoen gulden 
aan het Burgerlijk Armbestuur is bijgepast. 
Behalve de noodtaak tot het bijspringen 
voor woonmogelijkheid van minder-draag· 
krachtigen is er nog de bijzondere sociale 
zorg, welke Maasfricht als een landelijk 
experiment uitoefent met z.g. woonscholen 
en speciale voorzieningen op het terrein 
van maatschappelijk zorg. Deze bijzondere 
sociale zorg is een extra-verantwoordelijk
heid, welke de Maastrichlse overheid op 
zich moest nemen, omda1 zij de erfenis van 
het verleden heeft te aanvaarden! 
Het is goed, dat er de laatste iaren in onze 

stad meer woongelegenheden ln de parti· 
kuliere sektor wllen komen, maar daarmee 
wordt de woningnood speciaal van de men
sen mer smalle beurzen niet gelenigd. 
Juist voor die groep van minder draagkrach· 
1igen is hel tekort aan geschikte en goed
kope woningen hel grootst: in 1961 konden 
rond 300 woningwetwoningen gebouwd 
worden, maar dal aantal is veel re klein. 
Maastrichf kreeg daarom, teneinde de ach
terstand tenminste enigermate in te halen, 
als voorschot op her bouwcontingent 1962 
een toewijzing van bijna 230 woningen, 
waarvan er 130 op de Pottenberg en 100 
In Heugem gebouwd gaan worden. 
De krot1en~pruiming in deze stad zal krach· 
tiger en In versneld lempo aangepakt wor
den. In hel Boschstraat~kwartier is met de 
afbraak al een begin gemaakt. Binnenkort 
zullen andere delen van de stad volgen. 
Het grootste probleem daarbij zal echter 
zijn een vlotte overgang naar geschikte 
woongelegenheden. 
Een ander facet van sociale zorg is de voor
ziening van de stad met voldoende spel· 
en sport-gelegenheden. Door her inschake
len van school-speelplaatsen en gymnastiek
zalen voor ontspanning van de jeugd ook 
buiten de schooluren, hoopt men deze mo. 
gelijkheid van vertier voor de kinderen be
langrijk uit te breiden. De ontspannings
vrijheid voor de jeugd in de parken en 
plantsoenen wil men verder zo veel moge
lijk gaan verruimen. 
De sociale zorg voor Maastrich1 is een be~ 
langrijke verantwoordelijkheid ook voor de 
overheid. 
Bij het overzien van de algemene 1oes1and 
mag men tevreden zijn in hel besef, dat 
hoewel er nog veel wensen blijven be
staan en nog lang niel alles is bereikt, 
loch al het mogelijke wordt gedaan tof 
verbetering van de stedelijke samenleving 
ook in sociaal opzicht. Dit ~al langs wegen 
van geleidelijkheid ontwikkeld moeten wor
den, 1naar men mag konstateren, dat in dit 
opzicht ook In 1961 veel en nuttig werk 
werd verzet. 





Wel en wee van een jaar 
- Het [aar 1961 begon voor Maastricl\1 wel 
heel dramatisch: in de avond van nieuw
jaarsdag kreeg een brand aan de Alex. Bal· 
talaan een iragische afloop, die aan twee 
mensen het leven kosne. De heer Stollewerck 
wilde zijn zoonfie uit het brandende huis 
redden maar kwam met het kind in de rook 
en vlammen om! 
- Eveneens in januari van het afgelopen 
jaar ontviel aan Maastricht, vrij onverwacht, 
stadsarchitek1 ir. Fr. Dingemans, die niet al
leen een bekwame bouwingenieur was maar 
ook een vooruitstrevend stedebouwkundige. 
De Maastrichtse Raad herdacht de heer Din
gem.ans met een minuut stilte. 
- tn juni 1961 overleed de heer Vic Rein
ders, o;,d-leraar aan het Veldeken-<:ollege. 
De heer Reinders verwierf zjch regionale 
bekendheid vooral als dichter van Maas
tricht. 
- Het Henric van Veldeke<ollege vierde 
op 15 april :tiin 40 jarig bestaan met ker
kelijke plechtigheden waarbij Mgr. P. Moors 
assisteerde, en met een academische zitting. 
waarop de h.b.s. direkteur drs. P Schröder 
wegens zijn veertigjarig leraarschap aan de
ze school werd gehuldigd. Een gedenkboek 
over de periode van veertig jaar katholiek 
middelbaar onderwiis aan het Veldeke
College heeft dit feestelijk herdenken vast
gelegd. De voorzitlE~r van de Ver. Katholiek 
Onderwijs ir. J. leiders overleed in novem
ber vrij onverwacht. 
- Aalmoezenier L. Feiter legde wegens zijn 
pastoorsbenoeming naar Molenberg-Heerlen 
bij de sluiting van het schooljaar zijn voor. 
zi11erschap van het bestuur der Katholieke 
Levensschool voor jongens neer. Het af
scheid vond plaats ter gelegenheid van de 
diploma-uitreiking op 29 juli in de pas twee 
jaar bestaande moderne school aan de Kolo
nel Millersrraa1. Hel gebouw is intussen al 
1e klein geworden om alle leerlingen Ie om
vatten, die door de Maastrichtse fabrieken 
en bedrijven in de gelegenheid worden ge
steld aan deze levensschool een geestelijke 
vorming te krijgen. Men is druk doende met 
plannen voor de vestiging van een tweede 

levensschool voor jongens in het westelijk 
deel van de stad. 
- Begin 1961 vernam Maastricht de voor 
Limburg teleurstellende inhoud van de mi
nisteriele nota van 25 januari aan de Twee
de Kamer inzake de uitbreiding van het we
tenschappelijk onderwijs in Nederland. Lim
burg ondervindt geen steun van Minister 
Cals in ziin verlangen om op korte termijn 
tenminste een atheneum te Maastricht te 
krijgen. Wel zijn er enkele vage mogelijkhe
den in de nota opengelaten voor een klini
sche opleiding in Zuid-Limburg en voor een 
wetenschappelijk instituut in het kader van 
de Europese eenwording. Deze mogelijkhe
den zullen vanzelfsprekend nauwkeurig 
worden nagegaan, maar het Provinciaal 
Bestuur legde zich overigens niet zonder 
meer bij de door de Minister aangegeven 
richtliinen neer. Gedeputeerde Staten van 
dil gewest hebben in juni 1961 een uitvoe
rige nota aan de Tweede Kamer gericht 
over hel nog steeds bestaande verlangen 
naar een Instelling van hoger onderwijs, 
met name naar de oprichting van een athe
neum in Maastricht. Deze aktie van hal pro
vinciaal bestuur wordt gevoerd geheel in 
overeenstemming met Maastricht: de burge
meester heeft daaromtrent tegenover de 
gemeenteraad een duidelijke verklaring af
gelegd. 
- Een andere 1eleurs1ellende omstandigheid 
was, dat het Europa-seminarie, een faar te
voren in Maastricht gevestigd, in deze stad 
geen geschikt gebouw kon vinden en zich 
nu in Meerssen gaat vestigen, waar terrein 
en sloopgebouw ruime mogelijkheden bie
den. Hel sekretariaat van deze zielzorgers· 
opleiding, welke de steun en sympathie 
heeft van vele West-Europese bisdommen, 
zal echter Ie Maastricht gevesligd blijven. 
Het Priesterseminarie heefl, totdal de nieu
we huisvesting in Meerssen gereed zal zijn, 
voorlopig huisvesting gevonden In een groot 
herenhuis aan de Van Hasseltkade. 
- De Technische Hogeschool te Aken be
noemde de Commissaris der Koningin 
dr. F. Houben tol erelid van de Senaat. 



De burgemees1er van Maastricht mr. W. 
Baron Michiels van Kessenich en de in
dustrieel ing. Jos. Regout, direktielid van de 
Kon. Sphinx-Céramique, verwierven de tilel 
ereburger van de Akense T. H. Op 24 juni 
vond de uitreiking van deze eerbewijzen 
plaats tijdens een feestelijke -zitting van de 
Senaat. 
- De zilveren eremedaille van Maastricht 
is dit jaar ter gelegenheid van de Bur· 
gerdag uitgereikt aan de 63 jarige direk
teur van de Kon. Neder!. Papier Fabriek, 
ing. Leon P. M. H. lhoëst, geboren Ie St. 
Pieter. B. en W. overwogen bij de toeken
ning \/an deze onderscheiding, da.t de heer 
lhoëst zich in hoge mate verdienstelijk heeft 
gemaakt jege1n de stad, waarin hij een be
langrijke leidende rol vervult In het indus
triele 1even: 11Hij diende Maastricht in ver-

-m 

schillende funkties en was tevens een voor
beeldig burger voor deze s tad en haar inge· 
zetenen". 
- In het afgelopen jaar herdacht Maastricht 
enkele belangrijke figuren uil een meer of 
minder vèr hislorisch verleden. Op 11 okto
ber is de herinnering gevierd aan Elisabeth 
Strouven, die 300 jaar geleden stierf. 
Elisabeth S1rouven is de 17de eeuwse in· 
nerlijk-Slerke vrouw, die te Maastricht jonge 
burgere&scn begeesterde voor ziekenverple
ging en andere werken van menslievend 
hulpbetoon. waarin z.ijwlf een bezielend 
voorbeeld gaf. Haar naam is onafscheidelijk 
verbonden gebleven aan het vroegere èn 
huidige Calvariënberg. Maastricht herdacht 
Elisabeth Strouven mei een ere-avond in de 
Staarzaal. 
- He• eerbetoon aan een figuur uit een 



meer recenl verleden gold de dlalektschrij· 
ver Fons Olterdissen. Op 11 mei werd ter 
ere van deze geboren en gelogen Maas· 
1richtenaar. bekend geworden als loneel- en 
dialekt·schrijver, als organisator van vofks
en andere feesten en als jeugdopvceder, 
een standbeeld onthuld op de Gro1e Looiers
straat. Het monument, dal in hel hart van 
het oude stadsdeel een plaats kreeg, is een 
onvergankelijk eerbewijs aan de man, die 
o.a. met enkele "kemikke opera's" en met 
lofzangen op Maaslrkht, maar tevens mei 
een reeks Maastrichtse volksschetsen, aard 
en wezen van Moast-rich1 en van de Maas· 
1richteMren gevoelig en raak peilde. Mei 
zijn melodieuze hymne in Trijn de Begijn 

0 Jao diech höbs us aon 't hart gelege, 
Meslreech door alle ieuwe heer" heeft hi j 
aan de liefde voor zijn stad uiting gegeven. 
De onthulling van het Olterdissen-monu· 
ment, een fraaie bronsgroep van de beeld· 
houwer Willem Hofhuizen, werd een folklo
ristîsch festi jn, waaraan, naast de burge
meester en ak1ie-<0ml1é-voorzi11er Vic Ver· 

min, ook figuren uit Olterdissens "Kaptein 
van Köpenick" deelnamen in de hulde. Het 
Comité-Olterdissen verzorgde dit jaar ook 
een hèr-ultgave van dlens in 1926 versche
nen gebundelde prozawerken. 
- In de Maastrichtse folklore neemt hel 
jaarlijks carnavalsfeest een belangrijke plaats 
in; de viering daarvan beheerst in de eerste 
maanden van het jaar het hele M•astrichtse 
volks- en uhgaansleven. Ook in 1961 vorm" 
den de drie vastenavonddagen hel hoogte
punl van een lange reeks feestavonden, bals 
en carnavaJszittingen. Prins André d'n lerste 
(de heer André Abrahams) schaarde zich in 
1961 op waardige wijze in de rij van zijn 
illustere voorgangers, toen hij bij de vrolijke 
en fleurige onlvangsl op hef Maastrichtse 
Stadhuis de verantwoordelijkheid aanvaard
de voor een ordeli jke gang van de feest· 
vreugden in carnavalesk Maastricht. De stad 
heeft het de Carnavalsprins in het dragen 
van die verantwoordelijkheid niet moeilijk 
gemaakt! 
- Een volksfeest van geheel andere aard 



was in de zomer van het afgelopen jaar 
nPetil Paris'', een festiviteitenreeks van de 
bewoners aan Platielstr..at, St. Amorplein en 
Achter net Vleeshuis. Hel had ook nu weer 
de lichte maar toch uitbundige toets van een 
Parijs straatfeest, dat een week lang duur· 
de. Dil jaar gaf de oonwezigheid van de 
Franse Ambassadeur Z. Exc. Baron Petit de 
Beauverger en van Gouverneur dr. f. Hou· 
ben aan de opening van dit drukbezochte 
openluchtfeest een bijzonder karakter. 
- De Franse ambassadeur was ln Maas" 
!richt ter gelegenheid van de Franse week, 
welke, eveneens op 22 juli, in het Stadhuis 
was geopend. Een gala-<lvond in de Redoute
zalen en verschillende artistieke manifesta
ties hebben in Maastricht toen de grote be· 
langstelling van Maastricht voor de Franse 
l<ulttiur benadruk!. 
De stad heeft haar karakter als trefpunt van 
verschillende buitenlandse beschavingen ook 
in 1961 nog eens onderstreep! mei inter· 
nationate samenkomsten, ontvangsten, c.on· 
gressen enz. 
- Hel Du itse Congres voor Volksontwikke
ling van de volkshogescholen in de streken 
van Aken en Keulen was voor de Neder· 
landse instituten, die dit Duitse congres kon· 
den meemaken, zeer leerzMm. 
- Het dep. Limburg der Neder!. Maatschap
pij voor Nijverheid en Handel heeft ook in 
1961 belangrijke bijeenkomsten gehouden. 
De rede van de Gouverneur dr. L. Roppe 
op 20 december over de ekonomische mo· 
gelijkho;den van Belgisch·limburg, was zelfs 
van Benelux-belekenisl 
- Het is verheugend geweest, dat van de 
zijde van Luikse, Akense en Maastrichtse 
journalisten In november het iniliotief werd 
genomen om aan het integratie-streven mee) 
vorm te geven met een besluit In geregelde 
publikaties de belangstelling van de bevol
king der betrokken gebieden te wekken voor 
gemeenschappelijke belangen. Dit besluit, 
tijdens een internotionoal beraad in Aken 
genomen, werd enkele weken later, begin 
december, Ie Maastricht bevestigd door de 
oprichling van een werkgemeenschap, die 
ook jaarlijks congressen over daadwerke
lijke samenwerking in de stedendriehoek 

Aken - Luik - Maastricht zal gaan houden. 
- De toeristische vijflandentocht, een auto
rallye door Limburg, luik, Luxemburg, Elzas 
en Wesl·Duitslond, in september van hel 
afgelopen jaar. diende lrouwens - maar 
dan in de toeristisch-sportieve sektor -
eveneens de toenadering van de betrokken 
gebieden. Deze tocht ging langs het "Vijf
landen-traject'', door de sleden Aken, Luik, 
Luxemburg, Maastricht, Metz, Saarbrücken 
en Trier, In een gemeenschappelijk uitge
geven loeriMlsche folder voorgesteld. 
- De kontakten met het buitenland worden 
voor Maastricht verder massool onderhou· 
den door de geregelde bezoeken van dui
zenden Belgen en Duitsers aan onze stad. 
Maastricht biedt naast zijn stedelijk schoon 
voor builenlandse toeristen ook grote aan
trekkingskracht als koopstad, de Belgische 
en Duitse nationale feest- en herdenkings
dagen voeren telkens lienduizenden uil de 
grensgebieden aan, maar het aantal buiten
landse kooplustigen stijg! in de gewone 
weekeinden ook zienderogen, zeer ten voor-

.ft 



dele van de neringdoenden in onze stad . 
- De werkbespreking van het Uitvoerend 
Comité van de Raadgevende lnterparlemen· 
taire Beneluxraad op zaterdag 18 februari 
was zelfs van West-Europese betekenis. In 
Maasrricht zijn toen in kleine kring van de
legaties de beraadslagingen voortgezet van 
de in den Haag gehouden voltallige bijeen
komst van de Interparlementaire BeneJux~ 
raad. Al was de zilting In onze stad geen 
spektakulaire feestelijke gebeurlenis, de 
komst van de Beneluxraad-leiding naar 
Maastricht was niettemin een benadrukken 
van de bi(zonderc betekenis van onze stad 
in het Beneluxgebied, waar, tevergeefs 
overigens, moeiten z.ijn gedaan om Maas~ 
tricht als Benelux-z.etel te doen erkennen. 
Het uitvoerend comité, met mr. F. van Thiel, 
Frans van Cauwelaert en R. A. Pirson ols 
leiders der Nederlandse, Belgische en Lu
xemburgse delegaties, stelde te Maastricht 
een gedetailleerde nota op betreffence hel 
agrarisch beleid van de Benelu><-Unie. 

- Andere bui!enlandse kontaklen bevor
derde Maastricht, toen rond tachtig leer
krachten van middelbaar en lager onderwijs 
in Frans sprekende landen van Afrika op 
15 september een bezoek brachten aan 
Maastricht. De ontvangst op het stadhuis, 
de hartelijke gastvrijheid van de plaatselijke 
Fabrikantenkring en een rondrit door de 
hi-srorîsche stadsdelen en moderne woon· 
wijken van onze stad hebben op de Afri
kaanse gasten diepe indruk gemaakt. De 
Maastrichtenaren, die dit buitenlandse be. 
zoek van nabij konden volgen, hebben 
eveneens preHige herinneringen bewaard 
aan de charme van hun gasten, waarvan de 
dan1es de kleurige inheemse gewaden met 
zwier droegen. 
- In de periode van de jaarwisseling 1960/ 
61 vierde het Natuur-Historisch Genoot
schap Limburg zijn gouden beslaansfeesl 
met een tentoonstelling over insekten. De 
op 15 januari 1961 gesloten expositie bleek 
bezocht Ie zijn door 3200 belangstellenden 
waaronder vele iongeren. Trouwens, het 
museum heel! over gebrek aan belangstel
ling van de schooljeugd niet Ie klagen! 
Werd hel museum met zijn natuurhistorische 
kollekties in 1960 per maand gemiddeld 
door 250 leerlingen van lagere en middel
bare scholen bezocht, in 1961 was deze be
langstelling niet minderl ... 
- Het Congres der Stichting Nationaal Over
leg voor Gewestelijke Cultuur op 8 septem
ber in de Schouwburg gehouden, was een 
belangrijke erkenning van Maastrichts kul
turele betekenis. De kongres-deelnemers die 
van Hamburg tol en mei luik waren geko
men, hebben breedvoerig van gedachten 
gewisseld over de betekenis van nationale 
grenzen in de huidige samenleving. 
- In mei opende dr. J. Hulsker chef afdeling 
kunsten van het MinisJerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, als vertegen
woordiger van sfaatssekretarls mr. Y. Schol· 
ten, in de aula van het Conservatorium de 
manifestatie "Vijf jaar Nederlandse Muziek", 
bij welke gelegenheid de musicoloog-kom
ponist Jan Mul door de Commissaris der 
Koningin werd gehuldigd om zijn verdien
sten voor het Limburgse muziekleven. 



- Maastricht nam ook deel aan het Europese 
politieke eenheidsstreven, toen op 6 no
vember belangstellenden op hel Vrijthof in 
de gelegenheid werden gesteld hun stem 
uit Ie brengen voor de samen$1elling van 
een "Congres van het Europese Volk". 
- In september kreeg het Conservatorium 
voor ziin bibliotheek een erflating vnn de 
enkele maanden tevoren overleden Herman 
Ruiters. die zqn uitgebreide musicologische 
verzameling schonk als eerbetoon aan hel 
pacdagogisch muziekonderwîis in deze stad. 
- De monumentale schoonheid maar ook de 
aantrekkelijkheid van het bruisende stede
lijk leven van Maastricht kregen een voor
treffe lijke propaganda door hel in 1961 
verschenen pocketboek Maamichl, met een 
serie rake en geslaagde stads- en aktie-foto's 
door de heer l. Bemelmans gemaakt, en 
voorzien met teksten van de journalist Stef 
Kleiin. 
- Een muzikaal èn sportief festijn beleefde 
Maastricht, 1oen op 13 mei in het Geusselt-

Stadion - ten bale van de Bond van Neder
landse Militaire Oorlogsslachtoffers - aan 
de stad een grootse militaire taptoe werd 
aangeboden door de Marinierskapel, de Kon. 
Militaire Kapel, hel Jachthoornkorps van de 
limb. Jagers, de kapel van de Kon. Luch1-
1nachl en - a1s primeur voor Nederland te 
Maastricht - hel optreden van de z.g. Ko
nings-compagnie van het elfde bataljon gar· 
de-grenadiers. 
Het hartverwarmende schouwspel van sier
lijke defileerkunst werd door enkele duizen
den Maastrichlenaren me' enthousiasme be. 
leefd . Hel was een nog meer voldoening 
gevende vertoning dan die van de vooraf
gaande voetbal-interland lussen Nederlandse 
en Belgische oud-internationalst onze land· 
genoten verloren bovendien de wedstrijd! 
- Burgemeester mr. W. Baron Michiels vao 
Kessenich werd benoemd tot ondervoorzit" 
ter van de lnternalion•le Beweging voor 
een Atlantische Unie, een beweging die 
door het werken van het in Maastricht op-



gerichte Nederlands Comité steeds meer 
bekendheid verwerft. 
- Op 14 juli werd mr. W. Houben als hoofd 
van het arrondissementsparket geinstalleerd 
na het vertrek van mr. A . Receveur al$ 
Procureur-generaal bij het Bossche Hof. 
Mr. A. W. Rosingh werd hoofd van her 
arr. parket Ie Middelburg en mr. Ph. M. 
Schenkenberg van Mierop volgde hem te 
Maastricht als Officier van Justitie op. 
- Als de grootte van spaartegoed een graad
meter is voor de welvaart van de bevol· 
king, dan gaal her Maastricht behoorlijk 
goed! Aan de Gemeente.Spaarbank en de 
Maastrichtse Spaarbank bedraagt het spaar
tegoed von de Maastrichtse burgerij rond 
honderd miljoen gulden. Dil cijfer loopt 
van jaar tot jaar op: bij de Gemeente
Spaarbank in 1961 mei 7)..(, miljoen tot 
8]1.; miljoen (83.000 spaarders), bij de 
Maastrichtse Spaarbank, waar op 28 okto
ber het ingelegd spaartotaal de 15 miljoen 
pas.seerde, zo'n twee milioen ( 17 .600 
spaarders). 
Buiten deze spaarbanken heeft de Maas
trichtse burgerij nog wel eltelijke miljoe
nen spaargeld bij de rijkspostspaarbank, bij 
partikulîere spaarbanken of bij bedrijfs
spaarkassen, waarover echter geen pre
cieze cijfers bekend zijn. De grotere wel· 

vaart van de arbeidende bevolking en van 
de middenstand, die van de ruime koop· 
zin der buitenlanders profiteert, hebben de 
spaarmogelijkheden belangrijk be'invloed. 
- Opnieuw heeft het Vrijthof met zijn café
terrassen de afgelopen zomer zijn grote 
aantrekkingskracht op de toeristen bewe
zen. Onze stad heeft zich met dit Vrijthof 
een reputatie verworven en tot diep In de 
nazomer liet één uurtje zonneschijn do 
terrasjes weer volstromen met bezoekers. 
De historische monumentaliteit van Maas· 
!richt, de onderaardse gangen van de St. 
Pietersberg, de stenen perroen·leeuwen op 
het Vrijthof en de bedrijvigheid van de 
helihaven, waren evenzovele trekpleisters 
voor de tienduizenden f00$Chouwers en 
vreemdelingen, die tot uit Denemarken, 
Zwitserland en Engeland met grote tou· 
ringcar-groepen Maa$tricht 11aandeden". Pe
perkoek en vla zijn in onvoorstelbare hoe
veelheden ook dit jaar weer verkocht! Con· 
gressen en iaarvergaderingen vergrootten 
telkens weer het toerisme met honderden 
binnenlandse bezoekers. Het vreemdelin
gen-verkeer blijft van jaar tot jaar stijgen, 
en daarom meg men zich erover verwon
deren, dat Maastricht nog altijd een aan
wijsbaar lekort aan eenpersoons-hotelka
mers h1>eft. 
- De Stichting Beeldende Kunsl Tentoon
stellingen hield ook weer in 1961 geregeld 
kunst-exposities in de IQOnzalen van P. De
jong aan de Grote Staaf, men beperkte zich 
daarbij niet lot werken van Maastrichtse of 
Limburgse kunstenaars maar richtte de be
langstelling ook op werk van buiten Lim
burg. Permanente tentoonstel 1 ingen kent 
Maastricht verder in het sfeervolle infe· 
rieur van de 18e eeuwse laverne De 8oonle 
Kooj, waar Jef Mordant kunstzinnige be
v1ondering harmonieus pleegt te verenigen 
met Maastrichtse gastvrijheid. Ook de kunsl· 
zaal Arti in de Mariaslraal biedt aan Maas
trichtse kunstenaars gelegenheid om hel 
publiek in kontakl te brengen met hun ar
listieke scheppingen. Daarnaast bood de 
Stichting Scheppend Ambacht eveneens, 
maar dan meer op het terrein van toege
paste kunsten, verschillende exposities van 



werkstukken van Limburgse kunsJenaars. 
- De Maastrichlse dichter Pierre Kemp, die 
in 1961, op 1 december 75 jaar werd, is 
door ziin bewonderaars geëerd mei een 
el<positie, waar de jonge P.K.stkhting op 
belangwekkende wijze de verdiensten van 
de thans nationaal en regionaal gewaar
deerde schepper van hel kleine gedicht, 
Pierre Kemp, benadrukte. 
- Maastricht had dit jaar de eer het Lim
burgse Buuttereedner-concours te organise
ren: twee avonden lang heeft in de Staar
zaal bij de voordracht van vermakelijke 
kolder een wedstrijdspanning geheerst, zo
als die ook tot uiting kwam op 26 januari 
bij een voordrachten-reeks, mHr dan van 
geheel andere aard, nl. tijdens de provin
ciale deklamatiewedstrijd van de Limburg
se Dialekten Vereniging Veldeken. 
- Hel Maastrichtse toneelleven kreeg een 
nieuwe bloei, toen in 1959 onze fraai ver
bouwde "bonbonnière" weer open ging. 
Hel gemiddelcle aantal bezoekers bedroeg 
pl.m. 550, een overtuigend bewijs van de 
toch nog bestaande belangstelling voor 
levend toneel. Het cijfer ligt zelfs ruim bo
ven het landelijk gemiddelde! 
Zowel in de abonnemenfen-series als in de 
"losse" voorstellingen traden bekende Ne
derlandse en buitenlandse toneelgezel
schappen mei vaak befaamde artisten op. 
Uileraard werd het grootste deel van de in 
1961 gebrachle toneelavonden verzorgd 
door Nederlandse beroepsgezelschappen. 
Daarnaast lraden ook Vlaamse, Franse en 
Engelse gezelschappen op en trokken 
Spaanse, Engelse, Franse en Nederlandse 
ballelavonden sterke aandacht. 
De Nederlandse kabarelkunst was in het 
speelplan evenzeer vertegenwoordigd. 
Voorstellingen van de Speelgroep Limburg 
en van de Zuid Nederlandse Opera, en 

amateuristisch toneel van "Maastrîcht '46u 
en "De Kemedlespeulers" hebben voorts 
ook de kwaliteiten van de eigen geweste
lijke toneel- en zangkunst doen waarderen. 
Ten slotte bood de schouwburg nog een 
kamermuziek-cyclus van de stichting "Mu
sica Mosaetraiectensis". 
- Er waren rouw en medeleven om het ver
scheiden van sladgenoten: om hel heen
gaan van sladsarchitekl ir. F. Dingemans, 
van de Maastrichtse Groninger prof. dr. 
Vos, van de chemicus prof. dr. H. Salmang, 
de oud-direkteur van gemeentewerken ir. 
F. Oresens en de operazanger Jules Moes. 
- De Kuhuurprijs Limburg 1961 werd dil 
jaar door hel Limburgs Anjerfonds loege
kend aan de Z.Eerw. Heer Leo linssen, 
voor zijn belangrijk werk voor kultuur en 
kunst in ons gewest, De Limburgse Jonge
renprijs voor kunst ging naar de Tegelse 
beeldhouwer Piet Killaers, wonende in onze 
stad. De Commissaris der Koningin reikte 
de onderscheidingen op 29 december uit 
tijdens een feestelijke zitting van de Cultu
rele Raad Limburg. 
- Het industriële leven van Maastricht werd 
tweemaal verontrust door een staking van 
Sphinx-arbeiders; deze sociale geschillen 
konden gelukkig vril spoedig worden bii
gelegd. 
- Zo is o.ok hel jaar 1961, evenals zijn voor
gangers, gevuld geweest met grotere en 
kleinere gebeurtenissen, die ieder op zich 
een kring van belangstellenden en belang
hebbenden in beroering hebben gebracht: 
feiten, die het leven ook nu weet interes
sant hebben gemaakt, of belevingen waren 
van prettige dan wel droevige aard, zij 
zullen door een nieuw iaar, met nieuwe ge
beurtenissen, weer verdrongen worden: zo 
is nu eenmaal het leven, ook in Maas
tricht!. , . 





Levenskracht 
Op 10 november 1961 was het 100 jaar ge
leden, dat de spoorverbinding tussen Maas
trichl en luik werd geopend. Merkwaar
digerwijze blijk! dit eeuwfee$1 door onze 
stad geheel te zijn vergeten. Toch was deze 
eerste integratie lussen Nederland en Bel
gië, na de nationale begrenzingen tussen 
België en Limburg van 1839, de eerste slap 
van toenadering in her huidige land zon
der grenzen. 
De samensteller van het gemeen1everslag 
van Maastricht over l 861 boekstaafde de 
opening van de spoorlijn naar luik met een 
vermelding van de feestelijke viering dezer 
gebeurtenis in onze versierde stad, en met 
het kons:tateren van "het groot algemeen 
belang, dat wederzijds In het daarzijn van 
deze onze verbinding rnet het Euro~eesch 
spoorwegnet voor handelswerken en ver
broedering wordt gezien" ... . 
Het jaaroverzichl Maastricht in 1961 kan de 
herdenking van deze eersle slap naar be
tere verbindingen mei Luik van honderd 
jaar geleden koppelen aan een andere, 
de !hans recenle opheffing van de Slop van 
Ternaaien, die een onbelemmerde door
vaar1 voor grotere schepen lussen beide 
genoemde sleden. in hel raam van hel 
West-Europese waterwe9enne1, mogelijk 
maakt. 
Sterker dan de ontwikkeling van deze in
tegratie in ons 0 land zonder grenzen ... was 
de groei van Maas1rich1 in de laatste hon
derd jaar. Een eeuw geleden telde onze 
stad een bevolking van 26.464 zielen en 
werkte hel gemeentebestuur mei een be· 
groting, sluitende op een tolaal van rond 
f 250.000,-. Hoewel de bevolking van 
Maaslrichl in de afgelopen eeuw dde en 
een half maai toenam is het budget van 
het gemeenlelijk beleid voor openbare 
voorzieningen gestegen tof een bedrag van 
bijna vijftien miljoen, hel zèstigvoudige van 
het begrolingscijfer in 1861 ! 
Wel een bewijs hoe de gemeentelijke zorg 
op velerlei gebied in de afgelopen eeuw 
toenam. 
De ontwikkeling en uitbreiding van Maas· 

• 

tricht hebben zich in een aanvankelijk 
traag, maar in deze eeuw meer el'1 meer 
versneld, tempo vollrokk.en. In de laalsle 
vijftien jaar nam die ontwikkeling een wel· 
haast stormachllg karakter aan. 
Hel afgelopen jaar vormt eveneens een be
langrijke schakel in die na-oorlogse felle 
levenskracht naar een toekomst, welke zal 
kunnen voortbouwen op wat tot nu toe tot 
stand kwam of werd voorbereid. 
Hel jaar 1961 zal, in de opgang van Maas· 
tricht naar een bloeiende werk· en woon~ 
stad, kleurig verweven blijken in het his· 
torisch stramien van monumentaliteit en 
moderne vernieuwingen en aanpassingen. 
"Door alle ieuwe heer" blijft Maastricht 
z6 een stad, die de liefde, toewijding en 
offervaardigheid van haar inwoners kan en 
mag eisenl 



In opdrachl van het S1adsbestuur van Maaslrich1 schreef Jan van Term de lekst van dit 

jaaroverzicht. frans Slijpen maakte de lekeningen . 

Voor de omslag werden foto's gebruikt van hel Bedrijf Openbare Werken (Karel Kambier); 

aan de binnenzijden werd afgedrukt een door Frans lahaye gemaakte reproductie van een 

wandlapijl uit de Collegekamer van hel S1adhuis. 

Tussen de tekst slaan foto's van Leon Bemermans, Ton Heyn, Fotobureau "Het Zviden", 

Lou van Kollem, Frans Lahaye. Charles Thewissen Jr., Luchtfoto Trekair, Jacques Voets en 

van het Bedrijf Openbare Werken (Karel Kambier). De tekening van hel uitbreidingsplan 

"Biesland" is van hel Bedrijf Openbare Werken, hel reconstruclieplan Stadspark van ir. 

J . Vallen l.i. 

De Clichéfabriek Maastricht maakte de ctiché's. 

Het boekje werd gedrukt bij de N.V. leiter-Nypets naar een layovr van Jan Dieteren. 








