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BURGEMEESTER VAN MAASTRICHT 

Ook een Stadsbestuur heeft er behoefte aan, bij het afsluiten van een 
jaar om te zien op het verrichte werk van twaalf volle maanden. En dat 
doet het veelal , hardop denkend in een officieel stuk, dat Nieuwjaarsrede 
heet en die dan wordt uitgesproken door de Burgemeester. Een goede ge
woonte wellicht, zo goed, dat een burgemeester, die door drukke werk
zaamheden een keer zijn ge bruikelijke Nieuwjaarsrede zou overslaan, 
daarvoor minstens een zacht verwijt te horen zou krijgen. 

Het lijkt dus een te waarderen traditie, zulk een jaaroverzicht samen 
te stellen van hetgeen het Stadsbestuur deed, de Raad besloot en men 
door samenwerking in het algemeen belang trachtte te bereiken. En toch 
is de inhoud van een g~sproken beeld van het afgelopen jaar vrij spoedig 
vergeten. 

Wij meenden er daarom goed aan te doen, ditmaal - over 1955- U dit 
beeldoverzicht aan te bieden in foto's en geschrift, daarbij vermijdend 
de dorre opsomming van all één maar cijfers en statistieken. Daardoor 
wordt het v oor uitermate strenge cijferaars misschien wat luchtig, wat 
speels zelfs , een stuk dus, zoals men dat wellicht niet van een stadsbe
stuur verwacht. Maar van de andere kant werd door deze werkwij ze een 
boekje verkregen, dat men misschien nog eens herlezen zal, wanneer in 
het pasbegonnen jaar opnieuw pr oblemen aan de orde zullen ZÎJn, die op 
het eerste gezicht moeilijk te overbruggen lijken. 

De groei van een levende stad, een stad met een houding en met een 
ziel , zoals Maastricht , maakt alle problemen de moeite waard. De stem
ming, waarin ze worden aangepakt, is beslissend voor het bereiken van 
de oplossingen. 

In deze stemming ontstond ons boekje, een stemming bovendien, die 
steeds sterker gehechtheid kweekt en daardoor nieuwe moed tot het ge
ven van alle krachten, die Maastricht voor een gezonde groei nodig heeft. 

De Burgemeester van Maastricht, 
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e snelheid, \Vaarmee sinds het einde 
van de Wereldoorlog II ieder jaar de 
eeuwigheid schijnbaar tracht in te 
krimpen, heeft ook Maastricht een 
verhaast (e,enstempo gegeven. Het 

rad der eeuwen lijkt zich in zijn wenteling te 
versnellen, en naarmate nieuwe vindingen in tech
nid" en 'ed.t:t:r Lidi luiJcuLhliger c::n soms ook 
angstaanjagender aandienen, wordt het moeilijker 
te geloven, dat steeds meer geperfectioneerde com
municatiemiddelen de mensheid gelukkiger maken. 

Wat overal gevoeld wordt. gaat ook aan Maastricht 
niet onopgemerkt voorbij. Gelukkig: de onver
stoorbaarheid, waarmee het trotse silhouet van 
Neerlands oudste stad zich steeds weer imposant 
vertoont aan Maastrichtenaar en vreemdeling, van 
welke kant men de stad ook benadert, drukt nog 
steeds een stempel op de Maastrichtenaar zelf. Het 
maakt hem tot de man, die over en door deze 
momunenten heen tot in de eeuwigheid zèlf lijkt 
te kunnen zien. Dit zou men een deugdzame 
eigenschap kunnen noemen, ware het niet, dat deze 
eigenschap ook nu en dan wel eens iets met ge
zapige zelfgenoegzaamheid te maken zou kunnen 
hebben. En zelfgenoegzaamheid heeft weer iets 
uit te staan met het Jevenstempo. 
Al naar gelang nu dit levenstempo door invloeden 
van buiten wordt opgedrongen, heeft men er bij 
zijn werk rekening mee te houden. De particuliere 
mens zo goed als zijn Stadsbestuur. 

De Maastrichtenaar zegt van zijn stad zo graag, 
hoe oud zij wel is en hoe onverwoestbaar schoon. 
Maar Maastricht is niet meer in diè mate zich
zelf, als het dit vroeger wel zijn kon. Maastricht 
heeft blijvend te zoeken naar die vorm van 
eeuwige jeugd, die het de charme laat, die het 
honderden jaren had en wil behouden. M aar dit 
confronteert de stad tevens onophoudelijk met de 
noodzaak zich te bezinnen op wat in vele rede
voeringen bij congressen en ontvangsten genoemd 
wordt: haar centrale functie. Dat wil zeggen, dat 
Maastricht waakzaam moet blijven en actief. Ge
lukkig kan men aantonen, dat stad en stadsbestuur 
de laatste jaren met steeds meer succes streefden 
naar het leggen van contacten ver buiten de stads
en landsgrenzen. Grote congressen bezochten in 
het jaar 1955 Maastricht, belan.~rijke gezelschap
pen uit het buitenland kwamen de stad bezoeken, 
en wanneer zij ook al niet steeds officieel door 
het stadsbestuur werden ontvangen en rondgeleid, 

zij namen toch vele goede indrukken mee van 
de stad van Sint Servaas. Zij troffen hier aan de 
monumenten uit het verleden en de levensvreugde, 
die in Maastricht gelukkig eeuwig schijnt, en uit 
het heden de bewijzen van acti,·iteit, zoals die tot 
uitdrukking komt in de nog steeds toenemende 
groei der industrieën, de keramische-, de papier-, 
Je cemt:nl· en Je rubbe1i11Justtie. Zij zagen ook, 
al wisten zij misschien niet hoeveel wensen in dit 
opzicht Maastricht nog te vervullen heeft, moderne 
woonwijken, zoals die aan de peripherie van de 
stad verrezen en, gelukkig, nóg steeds verrijzen, 
zij het ook niet in dat tempo, dat woningzoeken
den en stadsbestuur graag zouden zien verwezen
lijkt. 

In deze bladzijden zal men lezen over de vreugden 
en de zorg van een stad, die, op het kruispunt 
van heirbanen gelegen, tal van moeilijkheden te 
overwinnen heeft, en daar in ernst naar streeft, 
maar die daarbij behoudt de zin tot leven, waarin 
zij misschien iets, - en benijdenswaardig, - uit
zonderlijker is dan vele andere steden in den 
lande. Deze vreugde kon er niet zijn zonder 
Godsvertrouwen, waarvan in dit boekje ook, in 
woord en beeld verteld wordt. Maastricht bouwt 
en critiseert, mengt op zijn zwakste momenten trots 
en eigenwaan misschien eens een keer wat on
voorzichtig dooreen, maar viert met gelijke over
gave Heiligdomsvaart en Carnaval, zoals men dit 
in het jaar 1955 weer eens heeft k-unnen ervaren. 

Terwijl de bevolkingsaanwas voortschrijdt, de zich 
uitbreidende industrieën steeds meer arbeidskrach
ten vragen, ligt het voor de hand, dat het vraag
stuk van de volkshuisvesting steeds meer een zor
genkind van het gemeentebestuur blijven zal. 
Het in dit jaar herziene uitbreidingsplan geeft het 
beeld van de toename van het aantal stadswijken 
ten westen van de Maas, terwij l daarbij, voor wat 
het Bosscherveld betreft, reeds rekening is gehou
den met de mogelijkheid van het graven van het 
Cabergkanaal. 
Een vraagstuk, dat bij de verwezenlijking van het 
uitbreidingsplan vanzelfsprekend telkens weer naar 
voren komt is dat van de onteigening van de gron
den, die thans voor land- en h1inbouw bestemd 
zijn. De in 1955 in het leven ~eroepen Commissie 
Pacht- en Bedrijfsschade zal daarbij geen gemak
kelijke taak hebben. 

Hoe moeilijk het woningHaagstuk ook is, men 
heeft het in alle geval bij de herziening van het 
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uitbreidingsplan thans zo geregeld, d.1t 
daarin het 'olkshuis"estingsbcleid \'OOr 
de eerste tien jaren is nstgelegd. 
Ond.inks de gemeentelijke zorg is het 
;untal woningzoekenden in het par 1955 
toch gestegen. Het bedraagt op dil ogen· 
blik 4900 tegen 4362 (met een to
t\.il ,,in 14732 personen) in hel bep.in 
\',111 dit j.1.1r. Het in totaal in L9SS p,e· 
reed gekomen aantal woningen bedroeg 
d.in ook slechts 468, waaronder 75 par
ticuliere woningen. Hoopge\'end is, d.it 
thans nog 1257 woningen waan·an 81 
particuliere woningen in uih·oering zijn. 
Per 31 december 195 5 waren gegund 
1275 woningen. Door al deze act1\'iteit 
bedraagt het restant voor 1956 V<ln het 
richtcontmgent 1954-56 nog slechts 132 
woningen. 
Maar er is intussen iets anders gebeurd, 
dat bemoedigend is. 
Het woon- en wijkcentrwn tot opheffing 
der onmaatschappelijkheid is gereed en 
wordt in het begin Yan 1956 g<.'<>pcnd. 
D.1armee is YOOr ,·elen, die 'roeger de 
krotten in de Stokstraat en elders be· 
woonden de spreuk \'Crwezenlijkt, die 111 

de eerste steen ''an dit nieuwe gebouw 
is gekapt: "De leefde veur cus aajt 
Mestrecch, verdreyf d'n duuster door 't 
leech". 
Terwijl het Stadsbestuur er lich bl1j,end 
,·an bewust is. dat in de sociale sector 
noµ. heel wat werk te verzetten Yalt, moet 
toch met Yoldoening worden geconsta
teerd, dat er 'an Yooruitzien werd blijk 
gc:gc:,en door de totstandkoming 'an het 
Bureau \'OOr Bijzondere Sociale Zorg. en 
dat de sanering van de Stokstraat e'enals 
die van de St. Antoniusstraal werden lcr 
hand ~cnomcn. 

Dt \la1irl1"1rht1t fabrieken breidi:n zich 
J/ee.!1 1111. Op de foto's hiem1111JI ziel 
men de 111tbre1ding t'tm de El\ Cl. mei 
h111tr 11ie11u·e fJl·e111 en .rchoontenen. tl11t1r-
011da de l1ial.rt gereedgekomen 11ie1111 · 
ho11ll' t'<lll "de Sphinx". Ve1Tolgem: 
orenho1111 in een 1'<111 de 111e111N1 ge· 

deel/en 1'1111 de ,.Soriété Cértlllll(/lte" en, 
geheel onder, het i111post111/e .rkelct 1'1111 
cf1: 111e111cbo1111• i·an de Ko11. Ned. P11p1er-

/11briek '''"' de ,\faas. 



Het tehuis voor bejaarden in de Calvarieweide 
werd reeds gedeeltelijk in gebruik genomen. Ver
wacht wordt, dat in het begin vao 1956 het gehele 
tehuis bewoond zal zijn. Een nieuw instituut, een 
werkplaats voor aangepaste arbeid kwam tot stand, 
terwijl een nieuw tehuis voor blinden in het voor
malige Ooglijdersgesticht aan de Prins Bisschop
singel werd ingebruik genomen. De Stichting 
Zwakzinnigenzorg kon door het verhuizen van de 
blinden haar onderdak uitbreiden. De jongens 
werken nu in de Bogaardenstraat, waar vroeger de 
Blindenwerkplaats was, de meisjes zijn onderge
bracht in de ruimte aan de Begijnenstraat. 
Het Ziekenhuis St. Annadal groeit met de stad 
mee. In juni werd er het nieuwe verpleegsters
internaat officieel geopend. 

De jeugd moest vr ije speelgelegenheid hebben. 
De eerste proeven werden genomen. En de jeugd 
blijkt er enthousiast over te zijn. Op de Griend 
razen de rolschaatsertjes en de autopedrenners al 
rond, terwijl men nog niet eens aan de officiële 
opening toe is op het ogenblik dat het stads
bestuur de gelegenheid krijgt, dit via deze rege
len aan de burgerij te vertellen. 
De oefenterreinen van het sportpark Jekerdal zijn 
nagenoeg gereed. April 1956 wordt de opening 
verwacht. Ook de statuten voor de Sportstichting 
zijn gereed. De definitieve samenstelling van bet 
stichtingsbestuur en de aanvang der werkzaam
heden is eerlang te verwachten. 
De Stichting logopaedisch Centrum kwam in 1955 
tot stand, evenals de Stichting van het Tehuis 
voor Meisjes, dat in een grote behoefte voorziet. 
Zes Maastrichtse bedrijven werkten mee om de 
Pater Fortissd1ool tot stand te brengen. De school 
telt 249 leerlingen van binnen en buiten Maastricht. 
Het woonwagenkamp heeft wel een bijzonder deel 
van de overheid,;zorg voor zich we~en te reser
veren. Het kamp ziet er thans zo uit, dat de ge
meentebesturen van Eindhoven en Arnhem er eens 
een kijkje kwamen nemen, evenals de Ambassa
deur van Pakistan, Mevr. Ra'ana liaquat Ali Khan. 
Het Medi~ch Opvoedkundig Bureau werd in de 
gelegenheid gesteld, - zij het nog in voorlopige 
huisvesting, - zijn werk te beginnen, en wat in 
1955 de Centrale Caritas aan werk '' erzette, ver
dient alle waardering. De Stichting Schooltand
verzorging begon haar werk en uit het feit, dat 
reeds achthonderd kinderen werden geholpen, blijkt 
hoe zeer deze Stichting in een behoefte voorziet. 
Dat van gemeentewege de goede wil aanwezig 

is, de sportverenigingen te helpen, zover in het 
,·ermogeo van de gemeentelijke overheid ligt, 
blijkt behalve uit de aanleg van de sportvelden ia 
het Jekerdal, - het plan Geusselt, door de raad 
vastgesteld, kreeg nog geen goedkeuring bij Ged. 
Staten, - uit de wijziging van de vermakelijk
heidsbelasting, al is dit laatste dan voor de ver
enigingen, die we101g bezoek van het publiek 
trekken, slechts een matige tegemoetkoming. 
In de inleiding tot dit overzicht is gezegd, dat 
het slech'ts een globaal overzicht zou zijn. 
De bestuurders van sportverenigingen zullen dat, 
wat over de sportbemoeienis van gemeentewege 
in deze alinea's kon worden gezegd, een pover 
resultaat vinden van alle acties, die zij zelf onder
namen, om hun verenigingen dat te geven, waarop 
zij meenden aanspraak te kunnen maken. Deze be
stuurders hebben het gelijk wellicht aan hun kant. 
Het stadsbestuur heeft niettemin begrip getoond, 
en was daarom mèt de betrokken sportvereniging 
verheugd, toen van de Minister van Oorlog het 
bericht binnen kwam, dat hij er in principe geen 
bezwaar tegen had, het speelterrein van "Kimbria" 
aan de gemeente te verkopen. 
D it co andere berichten openen nieuwe perspec
tieven, en in alle geval liggen er duidelijk om
lijnde plannen, die, zodra de nodige goedkeu
ringen er zijn, in het oostelijk stadsgedeelte zullen 
worden uitgevoerd. 
Men weet het: plannen, vooral wanneer het bouw
plannen zijn, worden nu eenmaal tegen elkaar af
gewogen, en al wordt dan de belangrijkheid ervan 
niet miskend, zo kunnen er gewichtige redenen aan
wezig zijn in deze tijd van nood aan materialen en 
arbeiders in de bouwsector, die een goed plan 
tijdelijk naar de achtergrond schuiven. 
De samenstellers meenden echter de opsomming 
van wat er in Maastricht op sociaal gebied ge
beurde in het achter ons liggeDde jaar, wel enig 
reliëf te moeten geven. Vandaar, dat we bij dit 
onderwerp met uitvoerige mededelingen kwamen. 

Het moge zijn, dat Maastrid1t een grote achter
stand had in te halen. Dat het gemeentebestuur dit 
ondernam, en dit ondernam op de wijze, zoals dat 
in de gegeven omstandigheden mogelijk was, sluit 
de verwachting in, dat op deze met moed ingesla
gen weg zal worden voortgegaan, al realiseren zij, 
die zich met deze immense taak bezig houden, 
zich welke moeilijkheden nog wachten, moeilijk
heden intussen, niet groter dan die welke reeds 
overwonnen werden. 
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yck als professor \'Crbondcn aan de Jan 
\'an Eykacadcmic. . 
Toen Charlc~ Eyck deze beslissing 
nam, en <le lcidin~ \an <le schilder. 
klas aanvaardde, wa.s dit voor de Aca

demie zelf en \OOr C:hark-s Eyck e\'enzeer een 
groot moment De Academie kreeg er een accent 
temeer door, en dus l\faastncht als Academiestad 
een nieuwe roep. Niet om de opvallende naams
o\·erecnkom~t 'an de A, adem te en die van de 
Limburgse meester, m;tar Charks Eyck en de 
Academie konden ei~cnlijk naast elkaar in Lim
burg niet leven, zonder iets bclanwijks met elkaar 
te hebben uit te staan. Gelukkig zijn hier mstel
Jing en gesteltenis naar elkaar toegegroeid, en 
.Maastricht m,ig slechts hopen, dat de thans ont
stane verbintenis een blijvende is. Maastricht en 
Eyck raakten ook op andere wijze nog met elkaar 
verbonden. Eyck kochl de oude molen in de Hek
senhoek, vlak bij de Academie. en hij wil er zich 
na de verbouwing komen vestigen, om er temid
den van zijn leerlingen te blij\'en werken. Een 
aantal jonge schilders zullen in de bouw bij de 
molen ateliers krijgen, - ook alweer iets, waar
aan Maastricht grote behoefte had co heeft, -
en zo groeit uit Maastricht eigenlijk pas de Aca
demiestad, waarvoor het \an nature voorbestemd 
scheen; .Maastricht 1s immers steeds een stad \an 
schilders en beeldhouwers geweest. Nu komen de 
jonge kunstenaars naar de oude stad in het Zui
den, ondergaan er de im loeden nn hun omgeving 
en van ben, die hen opleiden, trekken naar alle 
windstreken, maar zullen \'OOr de Jan van Eyck
Academie, Maastricht en degenen, die hun schoon
heidsgevoel en hun vakkennis tot ontwikkeling 
brachten, een genegenheid bewaren, die Maastricht 
overal ter wereld alleen maar goed kan doen. 
Onderwijs, Kunsten en \X/eten•chappen hebben 
ook anderszins de daadwerkelijke belangstelling 
van het stadsbestuur gehad. Belangstelling niet 
alleen. Oók en vooral de zorg. Er was veel werk 
te verzetten, vóór men de groeiende en welhaast 
onverzadigbare stad dàt gegeven had, wat ze nodig 
had, en nodig blijft hebben. Een stad, die groeit 
en bij alle eerbied voor het schone en oude zich 
steeds weer heeft te verjongen moet allereerst 
aan de op\'Oeding van de jeugd denken, wil ze 
YOlgende generatiCli niet opnieuw voor de schier 
ono\·erkomclijke problemen stellen, die sociale 
\'erwaarlozing ten gevol.ge hebben gehad. 
Dus zap. Maastricht nieuwe scholen bouwen: 'ier, 
met in totaal 30 lc:.lukalcn. Een !>chool \'OOr \'OOrt· 

gezet Lager Onderwtj!> .ian de l lunncnweg, e,·en
als de lagere school in het stadsdeel Nazareth, een 
zeer moderne (de laatste met een schoolzaal, en 
handarbeid lokaal en een gymnastiekzaal). 
In de Burgemeester '<tn Oppenstraat en aan de 
Cellebroedcrstraat werden gymnastieklokalen ge
bouwd en ingericht. De zaal aan de Hunnenweg 
met de daarnaast gelegen ULO- en gewoon lager
onderwijsscholen naderen hun \'Oltooiing. De 
scholen aan de Spilstraat werden door algehele 
restauratie aanmerkelijk ,·crbeterd en onderwijs
technisch aan de eisen dc-s tijds aangepast. 
De in Maa tricht zo populaire, goedgetrainde en 
uitstekend werk verrichtende verkeersbrigadier· 
tjes kregen in 1955 een wille regenjas. Dan kan 
men ze beter zien, als zij hun werk doen, en ze 
kunnen een buitje verdragen. 
\Vat Muziek en Toneel betreft, heeft Maastricht 
in 1955 g loriedagen beleefd, maar ook dagen van 
teleurstelling. 
Het gebouw 'an de Sted. Muziekschool en het 
Muzieklyceum werd met een nieuwe \•erdieping 
uitgebreid, wa.uin men ,•oorlopig de Toneelaca
demie huisvestte. Hoe muzikaal Maastricht wel is 
kon o.a. blijken uit het ( cit, dat de duizendste 
leerling voor de Sted. Muziekschool in 1955 werd 
iogeschre\'en. Het Muzieklyceum werd uitgebreid 
met een muzickdram.itischc afdeling (Opera
klasse). De vestiging \an de Zuid-Ned. Opera 
in Maastricht zal daar.un niet Hcemd zijn. 
Terwijl men <.-chter, tot grote 'reugde 'an een· 



ieder het nieuwe Staargebou~ kon openen, 
waar het M.S.O. - het latere L.S.O. - in samen
werking met de "Mastrccchter Staar" en het 
damesl)'ceumkoor onder leiding 'an André R1eu 
een luisterrijk openin1--sconcert gaf. wilde het. 
ondanks de gcrcedliAAende plannen, met de 
rc-:>tauratie \'an de Maastricht zo dierbare oude 
Schouwburg maar niet dotten. De toestand \'an 
"d'n theater" liet niet langer toe, dat het gebouw 
voor het ge,cn \'an toncch·oorstellingen zou wor
den gebezigd 
Men kon echter moeilijk afscheid nemen \'an de 
"Bonbonnière", die niet weg te denken is uit het 
1vfaastrichtse leven. De Redoutezalen en de 
Schouwburgzaal hebben nu eenmaal iets zo roman
tisch, dat Maastricht er eenvoudig geen afstand 
van wil doen. En men zocht - en vond - een 
oplossinj.(. Een kostbare oplossing weliswaar, maar 
de uitvoering ''an de restauratie zou in alle geval 
niet het enorme bedrag vragen, dat een nieuwe 
schouwburg eisen zou, zo meenden de deskun
digen. 
Maar intussen kon er door de bouwstop \'an de 
Minister 'an \Xlederopbouw, die alle mankracht 
en materiaal allereerst \'OOr de woningbouw wenst 
aangewend te zien, helaas \'an een gocdkeurin,g 

'an deze restauratieplannen nog niets komen. 
Maastricht z,11 het 'oorlopig zonder mogelijkheid 
tot het 1-:e\'en \'an toneelvoorstellingen moeten 
doen. Men mc:cndc a;1mankclijk door het benut
ten 'an de Staarzaal een tijdelijke oplossing te 
kunnen \'inden. Gebleken is echter niet alleen dat 
deze z.1al, met haar overigens zo uitstekende ac
commodatie, ,-oor dit deel \JO Maastrichts culturele 
behoeften slechts een gebrekkig onderdak zou \'Or
men, doch vooral ook d,1t door de andere opzet van 
deze zaal ZO\'ecl beperkingen dienen te worden op
gelegd, dat 'an een mogelijkheid tot het geven nn 
toneehoorstellingen hier m feite geen sprake is. 
Ook in een ander belangrijk opzicht heeft Maas
tricht zijn proµramma voor L955 niet kunnen \'Ol
tooien. l let wacht n.l. nog altijd op zijn zo nood
zakelijke M.T.S. Ondanks het feit, dat middelbaar 
technisch onderwijs voor Maastricht als industrie
stad in hoge male belangrijk is, en M.T.S.-en elders 
overbe"olkt zijn, is het nog niet mogen gelukken, 
van het Rijk de noodzakelijke medewerking tot 
de bouw \an een Middelbaar Technische School te 
krijgen. Stichtin,1..rsbestuur en gemeentebestuur heb
ben nochtans niets onbeproefd gelaten. 
Beter verging het de Limb. Academie \'OOC Bouw
kunst. die b11 een toenemend ;untal studerenden 



haar tweede lustrum vierde in het afgelopen jaar. 
Zij deed dit met een zitting en een interessante 
tentoonstelling. 
Voor het eerst gaf de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen enkele dichters in 
den lande opdracht, een gedicht te maken op een 
van de Nederlandse steden. Pierre Kemp schreef 
er een op Maastricht en hij bezong er de stad in, 
die hem van alle steden boven alles lief is. 
Dit ministerieel gebaar komt de naam van Maas
tricht opnieuw ten goede. Minister CaJs heeft in 
de loop van het jaar herhaaldelijk getoond, belang
stelling en warme sympathie te bezitten voor Lim
burgs hoofdstad. Dit bleek o.a. bij de opening van 
het Staargebouw, waarbij Zijne Exc. zich volko
men bewust toonde, dat hij een Maastrichts con
certgebouw en ( nog) geen schouwburg opende, 
toen hem daarop geattendeerd werd. 
Met trots laat het stadsbestuur de gerestaureerde 
gobelins zien in de Prinsenkamer ten stadhuize en 
in de wethouderskamer. De restauratiewerken van 
deze kostbare gobel ios duurden jaren. 
Onder dit hoofdstuk, - wanneer we van hoofd
stukken spreken mogen in deze jaarverteJJing over 
wat Maastricht doormaakte in 1955, - dient ook 
iets gezegd van het goede werk, dat de Stichting 

Kunstbezit in het afgelopen jaar weer deed. Door 
haar toedoen werden werken aangekocht en ble
ven belangrijke doeken voor Maastricht in zijn 
museumzalen behouden. 
Terwij l in de Maastrichtse schilders- en beeld
houwerswercld geen opvallende opdrachten wer
den verstrekt en ook door hen geen tentoonstel
lingen werden gehouden van opvallend nieuw 
werk, deed het Bonnefantenmuseum eenmaal vrij 
luidruchtig van zich spreken door een sensatie
wekkende tentoonstelling, die gelukkig de ver
dienste heeft gehad, duizenden mensen de weg te 
leren naar het eigen museum. 
Tenslotte werd op de laatste dag van het jaar in 
de zalen van het Bonnefantenmuseum de Maas
trichtse Persclub officieel opgericht. Deze Pers
club, die beoogt behalve bevordering van goede 
collegialiteit onder haar leden, het door Maas
tricht journalistiek gidsen van vakbroeders uit den 
vreemde en het aankweken van de zin tot behoud 
van de ethiek van het vak, wil bovendien een 
trait d'union zijn tussen overheid en pers, en 
zodoende de belangen van de stad mee bevor
deren. 
Op Muzikaal terrein met een grote "M" beleefde 
Maastricht dit jaar opnieuw de glorie, dat een 
van zijn zonen met goud werd bekroond. De laat
ste vijfentwintig jaar heeft het Conservatorium 
van Brussel nooit meer de gouden medaille voor 
orgel bij zijn eindexamen kunnen uitreiken. Dit 
jaar viel deze onderscheiding te beurt aan Theo
phiele Franssen, organist van de Sint Servaas. 
Maastricht kon deze troost wel gebruiken, nu het 
in diezelfde tijd afscheid moest nemen van het 
Maastrichts Stedel ijk Orkest. Het was een dag van 
trots, maar ook van heimwee; trots, omdat het 
M.S.O. van stedeJjjk op provinciaal plan werd 
geheven; heimwee, omdat men zijn troetelkind, 
dat men vele, vaak zorgvolle jaren, gekoesterd 
heeft, niet graag aan de Jejding van anderen over
draagt. Van de zijde van beide partijen werd 
echter ingezien, dat, wat onvermijdelijk te gebeu
ren stond, eigenlijk toch wel het beste was voor 
het troetelkind. En zo naderde voor het M.S.O. 
en de gemeente dan de afscheidsdag op l sep
tember. Het werd een wamhartig afscheid. Dat 
gebeurde officieel op het Stadhuis, bij welke 
plechtigheid de Commissaris der Koningin, dr. 
F. Houben, die het initiatief nam tot de omzetting 
van M.S.O. in L.S.0., aanwezig was. 
De burgemeester roemde, voordat hij het orkest 
aan de nieuwe Stichting, het Limburgs Symphonie-



Wanneer Maastricht zich uitdost voor een feeste
lijke plechtigheid, is de stad op haar schoonst. In 
een jubel van vlaggen en wimpels, van Jicht en 
kleur heeft Maastricht zijn zevenjaarlijkse Heilig
domsvaart gevierd. Gevierd inderdaad. 
Want al zijn de dagen van de Hei ligdomsvaart 
dagen, waarop uit alle windstreken stoeten van 
pelgrims de relieken van de Maastrichtse heiligen 
komen vereren, deze bedevaarten krijgen toch 
steeds weer iets feestelijks. Dat doet de aanwezig
heid van Bisschoppen en Prelaten, die in deze 
dagen de gasten van Maastricht zijn en aan de 
vooravond van het g root gebeuren p lechtig door 
de burgerij worden ingehaald, dat doen de ver
sieringen, de muziek, de luisterrijke Reliekenstoet, 
dat doet ook een Vrijthof vol kinderen, die in 
een massale KindermiS' rond hun Bisschop zijn 
geschaard ... 
Op zulke dagen is Maastricht trots op zichzelf. 
En màg dat zijn. Geen stad schoner en imposan
ter decor voor plechtigheden als deze, en geen stad 
levendiger dan op zulke dagen. Ergens weet 
Maastricht niet, hoe bet 't doet, maar dt: :,tad kà11 

orkest, overdroeg, de verdiensten van het orkest, 
dat hij tot op dat ogenblik nog altijd "zijn" orkest 
mocht noemen. Gelukkig, dat Maastricht intussen 
tod1 nog het voorrecht behield, de zetel van het 
L.S.O. te blijven. In het bijzonder werd de grote 
Henri Hermans herdacht, die aan het orkest de 
houding en allure had weten te geven, waardoor 
lang gdc:dt:u n:c<l~ lid M.S.O. lot t:<::11 va11 Je: besle 
orkesten in den lande kon worden gerekend. 
De burgemeester wenste bij de overdracht de hui
dige dirigent André Rieu het succes toe, waarvan 
gedurende de jaren, dat hij voor het lvLS.O. stond, 
reeds sprake was. Zowel de burgemeester als de 
gouverneur van de provincie dankten ir. C. Raedts 
bij deze plechtige overdracht voor het opofferende 
werk, dat hij, ondanks zijn drukke werkzaamheden 
als directeur van de Oranje Nassaumijnen te Heer
len, op zich had willen nemen,, orn te trachten, 
het L.S.O. naar verdere successen te voeren. 

een voortreffelijke gastvrouw zijn. Dat is ze in de 
dagen van de Heiligdomsvaart wel heel bijzonder. 
En geheel vanzelfsprekend,. zo maar, van nature. 
Een comité, dat deze plechtigheden voorbereidt, 
heeft een werkprogram van een jaar achter de 
rug, wanneer de klokken van de stad eenmaal be
ginnen te luiden ter verwelkoming van Z.E. Kar
dinaal Frings en de Bisschoppen van Nederland, 
de Missiebisschoppen, de Ridders van Maltha en 
van het H. Graf en andere hoogwaardigheidsbekle
ders. En ondanks dat jaar vol arbeid valt er op 
het allerlaatste moment nog altijd iets te impro
viseren. Zo gaat dat nu eenmaal in Maastricht. 
Maar juist, omdat de stad uit zichzelf de gulle 
gastvrouw is, komt op het hoogtepunt van het 
feest steeds weer alles precies op tijd, - of een 
kwartiertje later, - in orde, en zo neemt een 
ieder, die in Maastricht te gast was, een prach
tige indruk mee, een indruk, die tegelijk het voor
nemen doet maken, eens spoedig terug te komen. 
Honderdduizenden uit binnen- en buitenland heb
ben gedurende de dagen van de Heiligdomsvaart 
tussen 9 en 24 juli de stad van Sint Servaas 



bezocht ZIJ hebben er gebeden en ge
zongen, de schatten \'an de kerken -
die \.ln de St. Senaas en nn de 0.L 
Vrouwebasiliek, - bewonderd en de 
Relieken vereerd; zij hebben ,genoten 'an 
de monumentale schoonheid van het 
oude stadscentrum. 
De J !eiligdomsvaart werd een \'an de 
hoogtepunten \'an het jaar. ~faastricht 
kon zich in die schone. zomerse d.iJ!.en 
met fierheid "het Rome ,.an Nederland" 
noemen. 
WIJ denken in deze beschou" ing J!.raap. 
terug aan de indrukwekkende kerkelijke 
plechtigheden, die de duizenden in de 
St. Servaaskerk dag aan daJ.t volgden. 
Een Pontificale Hoogmis in de prachtig 
versierde kerk, waar vóór het Priester
koor de Noodkist met het gebeente 'an 
de Stadspatroon stond opgesteld was de 
dagelijkse inzet "an het prowam der 
pelgruns. Het stadsbestuur ont,ing de 
officiële gasten ten stadhuize. De burge
meester begroette er de Pauselijke Inter
nuntius, Z.H.E. Mgr. Paolo Giobbe en 
de Bisschoppen van Nederland, Z.11.E 
Mgr. dr. Pohlschneider, Bisschop \'an 
Aken, en andere hoge gasten uit binnen
en buitenland, onder wie Z.Exc. M inister 
ir. Witte, en de grijze Belgische oud
minister van Cauwelaert. 
Onvergetelijk zal voor de tienduizenden 
toeschouwers en voor de duizenden deel
nemers :un de Reliekenstoet de lanblik 
geweest zijn \"an de officiële tribune, 
waarop, temidden van andere geestelijke 
en wereldlijke hoogwaardigheidsbekle
ders de bisschoppen gezeten waren in 
groot ornaat, met mijter en staf. 
De grootste Woensdag van het jaar w~\s 
die, waarop des morgens uit alle rich
tingen de schoolkinderen met hun onder
wiizers optrokken naar het Vrijthof, om 
door hun eigen Kindermis deel te heb
ben aan de Heiligdoms\'aart. 
De reeks foto's \'an de Heiligdoms,·aart. 
waarvan we meenden dat ZIJ in dit jaar
o,·erzicht niet mochten ontbreken, be
sloten wc met een fragment uit de Rc
liekcnstoet en de praalwagen \'an de 
Stcrre der Zee, het rijkste pronkstuk uit 
de stoet. 



Tand in de Sint Servaas ... 
Die zonnige morgen van 
9 september ging het als 
een angstige kreer door de 
scad. Iedereen wist het in

eens, en iedereen dacht aao de ramp, 
die over Maastricht dreigde te ko
men ... 
Om ongeveer half tien in de morgen 
zagen duizenden op het vrijthof ae 
eerste 'lammen uit de middentoren 
slaan, en hoe kort daarna de torenspits 
vooroverboog, afknapte en mee donde
rend geweld door het kerkdak sloeg 
en in het middenschip terecht kwam, 
de grote koperen kaarsenkroon, die 
achter in de kerk hing, in z'n val met 
zich meeslepend. 
Toen eerst kreeg het vuur in de coren 
vrij spel. Het laaide hoog op en bal
ken en planken van steigers spatten 
gloeiend en vlammend in het rond, 
gleden langs het kerkdak, en brand· 
den daar verder, heel het middenschip 
en de Romaanse zijtorens bedreigend. 
Iedereen rolde slangen uit en hielp de 
brandweer. En op het Vrijthof dacht 
een angstige menigte, zonder het ce 
durven uitspreken, aan wat dreigde te 
volgen: de ondergang van de gehele 
St. Servaas, waarin stad en land enkele 
maanden tevoren met alle luister hun 
Heiligdomsvaart hadden gevierd. 
Menig Maastrichtenaar stond met tra· 
nen in de ogen omhoog te staren, naar 
de brandende toren, naar zijn Sint 
Servaas. 
Ergens tussen de menigte bad een 
priester de rozenkrans voor. Vrouwen 
en mannen van Maastricht baden met 
hem mee ... 
En de Maastrichtse brandweermannen 
worstelden mee het vuur, zich heldhaf
tig wagend en, ieder op zijn post, met 
alle overgave samenwerkend. Want de 
Sc. Servaas was óók hun St. Servaas ... 
Er kwam assistentie van Aken en 
van I Ieerlen. En men werd het vuur 
meester. 
De negende september 1955 was een 
zwarte dag voor de stad en haar ge
schokte burgerij. 





In Maastricht te mogen wonen is een zegen, die 
men pas echt ondergaat, wanneer men er ,·oor 
l.1ngere tijd uit is. Daarom zal de Maastrichtena:u 
binnen zijn stad heel anders O\'er deze stad spre
ken dan wanneer hij er ciders over 'ertellen kan. 
l licr zegt hij. dat het een stad is met weinig ver
tier, met een matige verlichting bij avond, met 
een vervelend vroep, sluitingsuur. Elders vertelt 
hij, dat hij Ma:istrid1t voor geen stad zou willen 
ruilen, en wanneer een groot literator, Lodewijk 
van Deyssel met name, tegen een belangrijke Maas
trichtenaar eens zei: "Schuif Maastricht tegen 
Parijs, en geen Parijzenaar zal daar iets Yan 
\";tn merken". dan trekt de ~faastrichtenaar Yan 
thans een gezicht,. alsof hij dat zelf wel gezegd 
:.:ou kunnen hebben. 
1 loc de bezoeker van Maastricht de stad 'indt, 
wat hem daarin aantrekt, is in het afgelopen jaar 
herhaaldelijk en voor iedereen merkbaar geble
ken. Niet alleen in de zomermaanden. Ook in de 
wintcrm.1anden. 
Akense autobusondernemingen maken herhaal
delijk tochten naar Maastricht De Belgen tot in 
,·erre omtrek vieren hun nationale feestdagen bij 
voorkeur in Maastricht. en wanneer in een jaar
vergadering 'an n ïmporte welke Bond in Haar
lem of Groningen of waar dan ook wordt ge
' ra.1gd, waar de volgende pan erg.1dcring zal wor
den gehouden, en er komt uit de vergadering 
een \'OOrstel: "Zullen we een \'Ol_gend jaar eens 
congresseren in Maastricht?", tien tegen één, dat 

er een luid en enthousia~t hoc;ora op ga:it. 
ln het touristcmeizcen profiteert M.ustricht ..-an 
Je nabijheid \an Valkenburp., c:n 1'1et honderd
duizenden doen de Nederlanders uit het Noor
den er een dagje Maastricht btj, w.1nneer zij een 
paar weken \'acantie in Zuid-Limburg door
brengen. 
Spreek met vreemd<:lingen, en men z.11 cr\'aren, 
d;1t men het neq~ens zo prett i~. '' .tnt ZJ ander~ 
,1b ciders in den lande Yindt. .ils hier in Maa:;
tricht. i\fa.istricht heeft ziin Vrijthof. Maastricht 
heeft zijn terrassen. en het bhji:en er ,. ;urachtig 
nog niet p.enoeg te zijn. En Mustricht 1s een stad, 
zeg,.;c.n de vreemdelingen, ·•''aar muziek in zit''. En 
'rccmd, de deftigste congresganger 'oelt iets krie
belen 111 zijn bloed, wanneer hij na een officiele 
onl\ angst ten stadhuize door de "Kcuniklike Her
rcmenic" of de "Fanfaar St. Joezep"' muzikaal 
wordt bcwoet op de Markt. En wanneer de muzi
kanten het ernstige congre:. d,in nok nog begelei
den naar de Yergaderzaal of het fe;:. tdiner, zo maar 
door de straten Yan Maastricht. Jan wordt de 
strenge bedrijfsingenieur, de bankier of de chirurg 
plotseling een studenticko:.:e k\'<ljOngcn. En \'an 
dc:.:e Ycrkwikking zeggen de rnnp.resg:ingers, dat 
Ma.1stricht dat alleen maar kan "Dit zou bij ons in 
Gouda niet denkbaar zijn"', hoort men d,tn zep.
gcn. Nog sterker: op een dag, toen Duitse indus
triëlen onze stad bezochten, en zij werden in
gehaald door de "Keuniklike Herrcmenie" in hun 
sch.ulakcn uniformen, \ ervolgcns op het Stadhuis 
werden begroet door de burgemeester en daarn:i 
weer n:iar buiten gingen. stond da:ir opgesteld de 
"Fanfaar St. Joezep". in blauwe uniformen. Daar-



op zei een ,·an de Duitsers uit het gezelschap: 
"Nah. dié hilien sich .1bc:r schnell wngezogen .. 
Waarop de officidc voorlichter \'an het stads
bestuur trots kon zc~cn: .,Maar \an die corpsen 
hebben wc er \Ccrtien. plus nog een viertal accor
deon-gezelschappen. · D.1ar staat dan zo'n Heem
dclin,1.! eventjes van te kijken. en de Ma.istrichte
naar ,·oclt zijn hMt groeien. 
Deze muzikale stad heeft '.mzelfsprekend ook 
belan,cstcl 1 in,t: ,·oor muziek <l1e anderen maken. 
Toen dus de "Roy.il Scotch Greys" naar Maas
tricht kw.imen, en een muzikale wandeling door 
de stad maakten, die aan een ontvangst ten 
stadhuize vooraf ging, W<lS heel Maastricht uit
gelopen. 
Zoals dat trouwens ook het geval was, toen Maas· 
trirht eindelijk 7.IJll eip.en "pierement" kreeg. Het 
was wel een tweedehands instrument, en het had 
hier en d.1ar a.1m .inkelijk een kneusje, waardoor 
het bij zijn eerste optreden nop. al amechtig deed, 
maar de burgerij, en vooral Je jeugdige burgerij 
was er blij mee, en er heerste oprechte vreugde op 
de Markt, toen de burgeme<.>Ster ,·oor het stadhuis 
zijn eerste deuntje gedra.iid had, en toen meteen 
bc:gon de ieugd \'an zijn stad te leren, hoc met 
een orgel om te p..1an. 
Deze nieuwe muzikale aanwinst, door de burgerij 
na priJsYCa;1g .,de Knekelekis" geheten, heeft 
enige tijd 111 de vcrbandk.1mcr vertoefd, maar is 
thans weer springlevend. En het aardigste is, dat 
het optreden ,·an de. .,Kriekclekis" alleen maar ge
?curt, wanneer er een liefdadig doel mee gediend 
IS. 

't Mooswief op de Markt heeft de burgemeester 
bij ziJn eerste optreden als orgeldr.1aier bemoedi
~end toegeknikt, en heeft Yerder heel het seizoen 
breeduit staan te schudden \'an het lachen tegen 
alle bezoekers '·lll de stad, die zich zo nu en dan 
in h.1ar brede schaduw kwamen zetten om te rus
ten, een kruikje water te tappen, of de verse 
cadetjes te nuttigen. 
Schudden van het lachen konden dit jaar met haar 
de Maastrichtse middenstanders, die bij het be
zoek 'an ZOYCel vreemdclin~en en \'Ooral ''an zo
veel buitenlanders tot grotere welvaart kwamen 
dan wellicht de laatste jaren het geval geweest is. 
Hc1: ging in 1955 het bcdrijfsle,·en en de nering
doenden niet slecht. En een stad krijgt er een 
blijer aanzien door, w.111neer men gezonde wel
\'Jart in het zakenlc\'en constateert. 
En in dit opzicht 1:. er O\'er het afgelopen jaar 
reden tot \erheugen1s 



•

atschappelijke zorgen heeft Maastricht 
Is oude fabrieksstad in ruime mate. 

Men zocht naar oplossingen en vond 
r. Daarmee is niet gzegd, dat men 
et nu met de sociale zorg wat kalm

aan zou kunnen gaan doen, want eenmaal met dit 
werk begonnen, ontmoet men telkens nieuwe pro
blemen, en de stad, die met het woningproject aan 
de Ra velijnstraat trachtte sociale wantoestanden, 
die elders in de stad heersten, zoveel mogelijk op 
te heffen, stelde daarmee misschien een voorbeeld 
voor sommige andere gemeenten. Dit project, dat 
red1tstreeks staat onder leiding van de Stichting 
Bijzondere Sociale Zorg Maastricht, zal, dat reali
seert het stadsbestuur zich ernstig, een zorgenkind 
van de gemeente blijven. 
Men kan in Maastricht aan dit werk niet denken, 
zonder de naam van pater Castorius o.f.m. - de 
pater uit de Plankstraat - voor zich te zien. De 
samenstellers van deze bladzijden weten, dat het 
pater Castorius niet aangenaam stemt, wanneer er 
over zijn werk gepubliceerd wordt. Echter: wat hij 
in de loop van een aantal jaren verrichtte op het 
terrein van de bijzondere sociale zorg, voordat dit 
werk een georganiseerde gestalte kreeg als onder
deel van een stichtinA, die in 1954 werd opgerid1t, 
en in Heerlen onder de naam "Bijzondere Sociale 
Zorg Limburg" haar zetel vond, dwingt zoveel 
respect af, dat men, als men een jaaroverzicht 
sduijft, en daarin het Ravelijnstraatproject, dat dit 
jaar gereed kwam, moet noemen, de eerste moei
lijke stappen op deze weg naar verbetering, door 
Pater Castorius gezet, niet onopgemerkt voorbij 
kan gaan. 
Pater Castorius. die men dagelijks kan vinden in 
zijn werkkamer aan de Plankstraat, als hij tenmin
ste niet op huisbezoek is, of bezig met de jeugd, 
is in Maastricht met dit werk begonnen, en ergens 
zal men, dit werk systematisch gestalte gevend, 
grote steun hebben gehad aan de practische erva
ringen, die Pater Castorius in de volksbuurt in en 
om de Stokstraat opdeed. Waarin dit werk bestaat, 
kan men in eenvoudige woorden lezen in de Statu
ten van de Stichting, waar onder artikel 3 staat: 
" De Stichting stelt zich ten doel, in de provincie 
Limburg wonende maatschappelijk niet aangepaste 
gezinnen, hun gezinsleden, alsmede het woonmilieu 
en de naaste omgeving dezer gezinnen sociaal, cul
tureel en godsdienstig op te heffen en ,·oorts bij
zondere sociale zorg te verlenen daar, waar zulks 
noodzakelijk is.'· 
Deze alinea lezende en herlezende, kaJJ men zitl1 

indenken, hoe sterk de roeping en hoe groot de 
kracht, geestelijk zowel als lichamelijk, wel moet 
zijn, om dit werk jarenlang te kunnen volhouden. 
Wanneer ooit. dan heeft de werker in dit milieu 
dagelijks te maken met het leven van vallen en op
staan, van hoop en teleurstelling. Het succes van 
vandaag is dikwijls het verdriet van morgen bij 
dit werk, en als dat, wat Pater Castonus begon, 
kon uitg roeien tot wat we thans in Maastricht 
kennen, gebiedt de eenYoudige plicht van chris
telijke dankbaarheid, dat men hem in dit overzicht 
even uit zijn verborgen leven in het licht der open
baarheid doet treden, ongewild door hem, maar 
onweerhoudbaar voor hen, die hieromtrent de 
waarheid hebben neer te schrijven. 
Want thans is het in Maastricht zo, dat het zes af
delingen telt van de Stichting Bijzondere Sociale 
Zorg Limburg, en deze zes afdelingen beheersen 
zeven buurthuizen. ( ln de gehele provincie zijn dit 
vierentwintig buurthuizen.) De afd. "Ster re der 
Zee", waar pater Castorius de scepter zwaait, heeft 
twee huizen, een in de Plankstraat en een in de 
Cortenstraat; de afd. "St. Agnes" heeft haar huis 
in het voormalig St. Agnespatronaat Achter de Ba
rakken; de afd. ,.Maris Stella" heeft haar huis in 
de Tillystraat, de afd. "St. Martinus" in de Hoog
brugstraat, de afd. "St. Matthias" in de St. Anto
niusstraat, en de afd. "St. Sen aas" in de Kruis· 
heren gang. 
Om een beeld te krijgen van de omvang van dit 
werk dient men te weten, dat in Maastricht in 
totaal werkzaam zijn: twee daartoe vrijgestelde 
priesters, zes gediplomeerde of in opleiding zijnde 
sociale werk(st)ers, acht vrijgestelde leid(st)ers, 
zeven jeugdleidsters in opleiding, drie gezinsver
zorgsters, twee kleuterleidsters en drie-en-negentig 
vrijwilligers. 
De middelen, die aangewend worden zijn veelvul
dig. Door studie en onderzoek over de samenstel
ling, de problemen en noden van bepaalde buur
ten en gezinnen, gaat men tegenwoordig meer 
systematisch tcwerk dan vroeger. 
Daarbij komt natuurlijk het werk voor de jeugd, 
ook de zorg voor de kleuters, en het werk voor de 
gemeenschapsvorming, b.v. door het leggen van 
contacten met andere bevolkingsgroepen, organi
saties enz. 
Dit is het werk, dat door een in stilte werkende 
bruine pater in Maastricht werd begonnen, en tot 
op dit ogenblik bovenomschreven omvang aannam. 
Maastricht mag daar trots op, maar vooral dank
baar voor zijn. 





•

n toch Carnaval ... 
Toch Car~aval, en zelfs een gesubsidieerde 
Carnaval m 1955. 
Maastricht kent zijn zorgen, zijn leed, maar 
ook zijn vreugde. Maastricht kent zijn 

sociale noden, en misschien is er in de loop van het 
jaar wel eens te veel door deskundigen en sociale weder
opbouwers van formaat gesproken en geschreven over 
de noden van Maastricht. Dat geeft dan woord en 
wederwoord, totdat men ontdekt, zichzelf, - min of 
meer ten onrechte, - in een kwader daglicht gesteld 
te hebben dan andere gemeenten dit deden. 
Het Zuiden reageert nu eenmaal luidruchtiger dan men 
dit elders in den lande blijkbaar gewend is te doen, en 
zo werden de noden van Maastricht in de landelijke 
pers met meer accent en gewichtigheid geëtaleerd, dan 
noodzakelijk zou zijn geweest om ze onder de aandacht 
te brengen dáár, waar ze alle aandacht nodig hadden. 
Met deze zinsneden zijn geen officiële rapporten ge
critiseerd, wèl missch ien de wijze, waarop deze in 
publiciteitsorganen werden geaccepteerd en - soms -
betwijfeld of zelfs aangevallen. 
Men schrijve dit intussen rustig op rekening van de 
zuidelijke geaardheid, die nu eenmaal spontaan en 
loslippig is. Men heeft, ook in Maastricht, het hart op 
de tong liggen, en gelukkig is dit meestal een deugd. 
Dat ervaart men ook met Carnaval en in de dagen, 
die daaraan voorafgaan. Dan komen de golven van 
onstuimigheid in steeds driftiger bruisen aangerold, en 
wanneer de drie dolle dagen er eenmaal zijn, die men 
ook wel "de boonte störrem" noemt, dan is Maastricht 
op het toppunt van zijn dwaasheid. 
Alle zorg is dan voor enkele dagen vergeten, en het 
is vanzelfsprekend, dat ook van de zijde van het stad
huis, waar men zich heel het jaar door temidden van 
het stedelijk leven stelt en stellen moet, wordt mee
geleefd op een wijze, zoals dat sinds de oorlog steeds 
intenser geschiedde, en zoals dat in 1955 - zoals 
reeds opgemerkt, - zelfs in een subsidie tot uitdmk
king kon komen. 
Zij, die zeggen, dat met Carnaval Maastricht eerst 
recht Maastricht is, vergissen zich evenzeer als zij, die 
beweren, dat het hier in de zomermaanden één aan
eengeregen processie is, of dat Maastricht in zorge
loosheid met muziek door de straten trekt, terwijl een 
groot deel van de bevolking verkommert. 
Veeleer is het een permanent met het andere ver
weven. Leidende figuren van de "Tempeleers", de 
officiële Carnavalsorganisatoren van Maastricht, die 
enkele dagen aan een stuk een stad volledig op stelten 
kunnen zetten, treft men ook aan in een Vincentius
vereniging of het Woonwagenliefdewerk, waar zij met 

evenveel toewijding de op zich genomen taak 
vervullen. Tussen de zorgen van hun be
drijven of van hun verantwoordelijke func
ties door zetten zij de narrenkap op en 
storten zich met overgave in het plezier, een 
plezier, waaraan de Noord-Nederlander g raag 
mee doet, maar dat hij nooit geheel begrijpen 
zal, omdat het steeds juist dat niet is, wat hij 
ervan verwacht. Als de laatste dinsdag voor 
de Vasten achter de rug is. en de volgende 
morgen de door het luidruchtige feesten doe
zelige stad er in haar kerken aan herinnerd 
wordt, dat zij "van stof is en tot stof zal 
wederkeren", herneemt het leven zijn serieuse 
gang, en zo kan het in het geheel niet ver
wonderen, dat de pastoor, die bij het aan
schouwen van g roepen vastenavondsgekken 
hartelijk staat te lachen, enkele dagen later 
aan de noodklok \'an zijn kerk trekt, om te 
doen horen, hoe erg het wel gesteld is met 
de woningtoestanden in een deel van zijn 
parochie. 
Zo is .Maastricht nu eenmaal, nee sterker nog, 
want zelfs bij het plezier maken wordt de 
naasten lief de in de beste zin, niet vergeten en 



\C:rwaarloosd. De "Tcmpeleers" hebben niet 
\'OOr niets in hun wapen staan: "Pkzeer en 
Chariteit", en ziJ houden altijd wat ,·oor de 
;1rmen O\er. Zij gingen dit jaar zelfs nog Yer
der. Zij lieten er zich voor vinden, een dag 
" in groot tenue" n;tar Amsterdam te reizen, 
om daar voor een reclamecampagne in de 
bladen te poseren \'OOr de fotograaf, omdat 
ZIJ wisten, dat dit de Maastrichtse blinden 
een blindengekidchond zou ople' eren. En 
toen op de eerste.: CarnaYalszitting in no,·em
bcr deze hond, temidden van al het bonte 
plezier aan de voorzitter van de Blindenbond 
werd aangeboden, br.1cht een volle Staarzaal 
~pootaan het gcl<l bijeen voor een tweede 
hond. 
Zo worden de d" aasheid en de ernst, het 
licht en de liefde op Yoor sommigen wel 
'reemde manier in deze stad steeds weer 
dooreengestrengeld, voor de .Maastrichtenaar 
is daar echter niets vreemds aan. 
De stad heeft op deze wijze aan de ,.Tem
peleers" heel \V;tt te danken. 
De regering Y,tn Prins Frans I loopt in Fe
bruari ten ein<le. Het is YOOr zijn opvolger te 

hopen, d;lt de duistere, en ~teeds weer in het zwMtste 
geheim opduikende Republikeinen de rust in het Prin
~enrijk rond Carna,·al niet meer zo zullen verstoren als 
dit in het afgelopen jaar gebeurde, teen de geroofde 
"Hoeglöstii;heid" door deze vrolijke rebellen werd ge
' angen genomen en door zijn stadgenoten en hofhou
ding op een re~enachtige ( ebruari-avond uit de beren
kuil in het gemeentelijk park moe>t worden bevrijd, 
waar men hem had opgesloten, als gijzelaar in een actie 
tegen de verlammende werking van de Zondagswet, 
een artie die behalve in de landelijke pers zelfs ook in 
de plechtige Handelingen \an de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal gememoreerd is geworden 
frans 1 was dit leed echter spoedig te bo\'en, en hij 
heeft met z11n hofhouding en de stad, die drie dagen 
onder zijn zorgeloze leiding stond, getriomfeerd in alle 
kakelbonte luister. die bij zijn functie en in zijn rijk 
pasten, en hij heeft het genoegen gesmaakt, vele zoete 
troostpriizen te mogen incasseren, zelfs nog op het mo
ment, toen de Düsseldorfer Pnnzengarde in noYémber 
de eerste zitting kwam opluisteren, en het allerchar
mantst "Tanzmariechen" met Frans I de erewijn dronk. 
Wie legden deze gebeurtenissen in foto's \ast, want 
dit m-crzicht wil niet alleen \ln straten en pleinen 
vertellen, van nieuwe gashouders en gereedgekomen 
prachtige pompstations, \';\n ;ungckochte autobussen 
ot een nog niet gereedgekomen brandweerkazerne. 
Neen, dit o,·erzicht, dat de verzamelde gege' ens 'an 
aUe afdelingen ten stadhuize en de gemeentelijke dien
sten misschien niet op de \Oet '·olgt, wil allereerst nn 
.Maastricht in 195 5 Yertellen, en deze vertel] ing zal 
ook buiten de muren van de raadszaal gelezen worden. 
Dat is tenminste de bedoeling. 
En zo \'ertellende over het leYen in Maastricht kan 
men "De Tempeleers" niet overslaan. Zij hebben 
trouwens met het stadsbestuur \an doen. Niet alleen 
\'anwegc het subsidie. Ook vanwege het feit, dat zij 
bij de officiële ont\'angst van de Prins ten st.1dhuize 
op een ongedwongen wijze het college en de ge
meenteraad breedlachenc.I de spiegel van de kleine 
waarheid voorhouden. En wat is er nu verkwikken
der, dan w;rnneer men als stadsbestuur op die éne 
zaterdaga\'ond \'an het jaar, wanneer de burgemeester 
de sleutel ,·an zijn stad aan Prins CarnaYal YOOr drie 
dagen ter hand stelt, eens openhartig de critiek van de 
burgerij te horen krijgt, vooral, wanneer deze critiek 
wordt uitgesproken op een wijze, die criticus en becri
tiseerde gezond doet lachen over elkaars tekortkomin
gen. Mensen, die elkaar lachend de waarheid zeggen, 
doen elkaar goed. Daar is een grote le\'ensw1jsheid in 
gelegen, en die heeft men nodi.it bij zijn pogingen, een 
stad Yerstandig te willen regeren. 



Biizondere aandacht besteedt het stads
bestuur. en het maakt daarbij nuttig ge
bruik 'an de dienst, die de "public re-
1.ttions" onderhoudt, aan de buitenlandse 
rel.it1~. 1 kt heeft in dit opzicht nog Yele 
wensen, m.1ar in 195 5 is, alweer meer dan 
in het jaar daarvoor, gcbleken, dat de stad 
intern•tt1onaal in de bel.rngstellmg staat 
niet alleen, maar ook en in toenemende 
m.tte oude banden van ~oede nabuur
schap versterkt en nieuwe aanknoopt. 
Dankbaar verrast was daarom het stads
bestuur, toen de Oberbürgermeister van 
Aken liet weten, dat de gemeenteraad 
van de oude Keizerstad unaniem had be
sloten, zijn genegenheid ten opzichte van 
Maastricht te tonen, door duizend Mark 
ter beschikking te stellen voor de herstel
werkza.1mhe<lcn Hn de zo zwaar getrof
fen St. S<:n•aaskerk. 
Oberbürgerme1ster l lcuss, en de dit jaar 
in Maastricht benoemde Duitse consul 
dr. Ponschab, bezochten in gezelschap 
\an de burgemecstC;r van Maastricht de 
Hoogeern. heer dcken mgr. P. J. M. Jen
neskcns, ()m hem deze duizend Mark te 
O\'erh,tnd1gen Het was een demonstratie 
\',m de allerbeste verstandhouding tussen 
de twee steden. 
Een gebeurtenis ,·an geheel ander karak
ter, ma.u die er toch op duidde, dat er 
vcr m het buitenland hoge bclani->stelling 
bC;-staat ,·oor de wijze, wa.1rop Maastricht 
een probleem oploste als <l.1t \an het 
woonwagcnhmp, vormde het bezoek 
dat de Ambassadeur 'an Pakistan aan 
Maastricht bracht. Mevr. Ra'ana Li.1guat 
Ali Khan ·werd met haar gezelschap ten 
stadhui:te ontvangen, en ondanks de stro
mende regen stelde de hoge bezoekster, 
na door Pater Belt S.C.J. en zijn staf in 
het bmp bewoct te zijn, er prijs op, 
het kamp te bezichtigen, een woonwagen 
'an binnen te bekijken, en zich te laten 
inlichten o,·er het woonwagenwerk. De 
ambassadeur werd daarbij begeleid door 
de burgemeester en men_ Michiels ,.an 
Kessenich en n.1111 uit Maastricht en om
trent de wijze, hoc hier dit onderdeel un 
het sociale probleem werd op~elost, een 
uitstekende indruk mee op haar ,·erdere 
reis door het land. 



De .Maastrichtse Heliha\'en 1s nog steeds een at
tractie voor stedeling en tounst Niet alleen, om 
ernaar te komen kijken, ".mneer de kwieke wen
telwieker zich langs de Maas neerzet, om na enkele 
minuten weer op te st1)gen, maar ook, om er ge
bruik van te maken, wanneer men door de lucht 
aanknopingspunten zoekt naar "erder gelegen 
luchth,wens. Opnieuw bleek dit jaar. dat de in
dustrie het bezit ,·an de Heliha,·en en de trouwe 
komst \an de helicopters op prijs stelde. De 
Sabena maakte er een betrouwbMe dienst van en 
zij, die zich snel verpl.1atsen moesten, onder wie 
behah-e bestuurders van wote bedrijven ook be
stuurders nn gemeenten, hebben de luchtlijn Brus
sel-Luik-Ma;i:;tricht-Keulen-Bonn en de aanslui
tingsmogelijkheden vanaf Melsbroek in toenemen
de mate benut. 
Hoezeer Maastricht op buitenlandse verbindingen 
gesteld nee. aangewezen - is, bleek nog eens, 
toen in No,·ember Z.Exc. mr. Algera, Minister 
van Verkeer en Waterst.1at, door de Maatschappij 
voor Ni1verheid en Handel werd uitgenodigd, naar 
Maastricht te komen, om te spreken over de inter
nationale verbindingen te w;iter en over de weg. 
De Maatschappij liet daarbij Zijne Excellentie dui
delijk merken in welke richting haar belangstel-
1 ing ging, want ZIJ schonk mr. Algera als bewijs 
van dankbaarheid voor zijn komst een schilderij, 
'·oorstellende een landschap in de omge\ ing nn 
Maastricht, \\aarop de Maas en het kanaal Luik
Maastricht. met op de achtergrond de Stop van 
Ternaaien, die th.rns, als belangrijke stap in de 
goede richtin_g definitief verdwijnen zal naar van 
Belgische zijde verluidt. 
De speech 'an de Minister te .Maastricht kreeg een 
verre, maar meer officiële naklank, toen Zijne Exc. 
in de Tweede Kamer medio december meedeelde, 
dat er spoed betracht zal worden met de oplossing 
van het 'raagstuk van de overwegen, waarbij de 
meest urgente gevallen en de ge,•allen waarin de 
plannen geheel gereed zijn het eerst in behande
ling komen. 
Voor Maastricht houdt deze mededeling ergens een 
belofte in voor hen, die tussen regels door kunnen 
lezen. Nu de gemeenteraad het tunnclplan heeft 
aangenomen en gelden \OOr Yerdere uitwerking er
v.1n heeft gevoteerd, lijkt het niet \'OOrbarig, in de 
mededelingen Yan de Mini~ter in de Kamer iets van 
een toezeAAmg te zien, waardoor Maastricht onder 
de eersten \an dit ernstig verkeersobstakel zal 
worden verlost. 
Moi::elijkheden overdenkende, die de ,·erbiodingen 

met het buitenland zouden kunnen bevorderen, zij 
vastgesteld, dat het ~oed is. blij,end de beste re
bties - ook met het Luikse industriegebied -
te onderhouden De Luikse dag op 7 juli, toen 
Maastrichtse en Luikst \'ertegenwoord1gers ,.an het 
stadsbestuur rond de Pcrroen op het Vrijthof ston
den, om deze te onthullen, was \'Jn de uitstekende 
verstandhouding het beste bewijs. 
Maar wie het op 27 december voor het eerst ge
publiceerde Belgische wegenplan ziet, dat in snel 
tempc Z<tl worden uitgevoerd, zal daarin duide-
1 ijker dan ooit bespeurd hebben, hoe noodzakelijk 
het is, dat van Nederlandse zijde 111 Limburg blij
\'end wordt gezocht naar aansluiting op dit wegen
net van Europese allure, wil een isolement 'an 
Maastricht voorkomen worden. 
Immers, de nieuwe autowegen, door België gepro
jecteerd, tonen aan, dat België zijn gang gaat, 
zonder ernstig rekening te houden met de omstan
digheid, dat Nederlands Limburg het eerste na
tuurlijk nabuurgebied is, "ant voor België lijkt 
Limburg \'OOr een 'lottend verkc.:er 'an Antwer
pen naar de RIJn, gezien de gepubliceerde teke
ningen, eerder een hinder dan een zegen. Men 
ontwierp er een fantastisch wegenplan, waarop 
,·oorkomen de .1utowegen: Antwerpen-Luik-Aken-



Keulen; vervolgens de weg Ostende-Brussel-Luik, 
waar deze weg aansluiting krijgt op de grote weg 
Luik-Aken-Keulen, zoals dit ook het geval is met 
de weg Parijs-Mons-Luik en de tussenwegen van 
Hasselt en Tongeren naar Luik. Er is ook een nieu
we weg vanaf het Luikse knooppunt naar Maas
tricht geprojecteerd. Het Bel,gische plan noemt dit 
de weg Parijs-Luik-Maas-
tricht-Amsterdam. Er is in 
deze Belgische voortva-
rendheid naast een teleur
stelling in de grote lijn, 
ook een waarschuwend 
vraagteken te bespeuren. 
loopt het Benelux-over
leg op het hoogste niveau 
wel ' lot genoeg? 
België werkt thans snel 
door, men twijfele daar 
niet aan, zoals men vroe
ger al eens deed, toen 
België zijn fantastisch 
Albert-Kanaal aankondig
de. Men geloofde daar 
in Nederland eenvoudig 
niet aan. Maar het k-wam 
er. En sneller dan ie
mand verwacht had. De 
tekeningen van het nieu
we Belgische wegenplan 
bestuderend, zal men het 
misschien weer niet gelo
ven. Maar men houde er 
mstig rekening mee, dat 
het hier een ernstig voor
bereid plan geldt, waarbij 
mea nog één ding, en dat 
is van belang voor Maas
tricht en Zuid-Limburg, 
ernstig moet bedenken. De wegen in België zijn 
aldus geprojecteerd, dat zij het bet wegvervoer 
mogelijk maken, door sled1ts een vijftiental kilo
meters om te rijden, - ook, wanneer men vanuit 
Hasselt naar Duitsland moet, - twee grensover
gangen minder te hebben, n.l. de Belgisch-Neder
landse en de Nederlands-Duitse. Elke automobi
list, uit de richting Parijs, Brussel, Hasselt of Ant
werpen in oostelijke richting rijdend, zal graag om 
Zuid-Limburg heenrijden, wanneer hij daardoor 
tot Keulen de autobaan kan houden en bovendien 
de Nederlandse grensposten niet hoeft te passeren. 
Het is niet aan Maastricht, hierbij hardop te ver-

onderstellen, dat men in Nederland hiervan wel 
schrikken zal, nu de Belgische plannen sinds 
27 december op tafel liggen. Het is wel aan 
Maastricht, er bij de betrokken instanties op aan 
te dringen, dat op Nederlands gebied, en dat is 
dan allereerst op Limburgs gebied, goede aanslui
tingen worden gezocht op dit nieuwe West-Euro-

pese wegennet, en dat met 
name de weg Amsterdam
Luik (tot aan de Neder-
landse grens) er zo spoe
d i~ mogelijk kome, en 
dat in westelijke richting 
(Belgisch Limburg met 
Hasselt als hoofdstad) 
ook aansluiting wordt ge
zocht, opdat de goede bu
ren, die Tongeren en 
Hasselt en heel het snel 
groeiende Belgisch Lim
burgse industriegebied nu 
eenmaal zijn, niet binnen 
afzienbare tijd verre vrien
den zullen worden. Verre 
vrienden, ook voor Maas
tricht. 
Hoe goed Maastricht het 
met deze vrienden vin
den kan, blijkt op ver
schillende dagen in het 
jaar zeer duidelijk, maar 
wanneer men op een ge
wone zomerse dag een 
foto maakt van de gepar
keerde auto's op de Markt 
- men had dit ook op 
het Vrijthof kunnen doen 
- dan ziet men aan de 
autonummers hoeveel Bel

gen (maar ook Duitsers) men in de stad kan ver
onderstellen. Er is waarschijnlijk geen stad in 
Nederland, waar in het drukke seizoen en op de 
Belgisd1e nationale feestdagen zoveel vreemd geld 
gebeurd en gewisseld wordt als in Maastricht. Geen 
stad ook misschien waar de oplossing voor verkeers
vraagstukken zo moeilijk te vinden is. Het verkeer 
brengt welvaart, de welvaart steeds meer verkeer. 
En waar het eigen karakter van Maastricht dit ver
keer mede veroorzaakt, de goede stemming en het 
karakter van de stad steeds nieuwe gasten trekt, zal 
het zaak zijn bij de oplossing der verkeersproble
men juist dit karak-t:er ongeschonden te bewaren. 



urgerzin is het, die het stadsbestuur \'er-
7 wacht \'an zijn burgers, en ook Yer

wachten maf:. Het stadsbestuur pro
beert die aan te kweken. 
Uit de Yoorgaande pagina's is geble

ken, hoe Maastricht in 1955, met de ter beschik
king sta.1nde middelen getracht heeft ofschoon 
reeds zo oud, toch de eeuwige jeugd te blijven 
bezitten. \Xfaar dit niet lukte, waar plannen e\'en 
moesten blijven msten, omdat het tempo der di
verse instanties nu eenmaal niet steeds e\·en gelijk
matig is, werd wel eens telcurstdling ondervonden 
en vanzelfsprekend ook critiek. 
Dat deze critiek niet steeds e\en aangenaam is, 
omdat zij soms de goede bedoelingen over het 
hoofd ziet, en alle dessous niet kent, is verklaar
baar. Een mens, die met goede intenties werkt, en 
hard werkt, wordt door miskenning pijnlijk ge
troffen. Ook die mens, die van zijn werk in het 
openbaar moet laten blijken, en zelfs daar moet 
laten blijken, waar hij vanaf een publieke tribune 
en vanaf een perstribune op de vingers wordt ge
keken. 
Nu is het merkwaardig, dat terwijl de perstribune 
bij de gemeenteraadszittingen steeds bezet is, de 
publieke tribune daarentegen bijna steeds onbezet 
blijft. En toch komt, ook wanneer de pers zwijgt, 
de critiek de straat op. Ziet, dat is een gemis aan 
burgerzin. Laat de bur~er ergens deel hebben aan 
het werk dat het stadsbestuur doet. Laat de bur
ger op de tribune 10 de raadszaal die \'OOr hem 
bestemd is, komen kennis nemen van het stre\·en 
en de zorgen \'<ln het stadsbestuur. Dat heeft men 
in 1955 gemist. 
Ofschoon men zich van de zijde van het stads
bestuur moeite gaf, de belangstelling bij de bur
gerij op te wekken, kwamen de burgers slechts 
schoorvoetend toegelopen, wanneer zij werden uit
genodigd ergens mee te doen met datgene, wat 
allereerst hun ter harte moest gaan. 
De B.B., de Bescherming Bevolking, het werk 
dat toch het beste voorheeft met de burgerij, en 
zich er ernstig op voorbereidt om, wanneer het 
er in oorlogstijd op aan zou komen, deze burgerij 
tegen brand te beschermen, evenals tegen de 
gevolgen van bombardementen, deze B.B. heeft 
nog \' rijwilligers nodig. De mens - kan men zeg
gen - is nu eenmaal zo, dat hij pas zijn armen 
uit de mouw steekt. wanneer werkelijk de nood 
aan de man is, en eerst dàn kent h1J zijn buurman 
goed, wanneer hij in de ellende zit. De mens heeft 
er bo\•endien een zekere afkeer \·an, te worden ge-

conf ronteerd met de gc,·arcn, die een volgende 
oorlog met zich zou kunnen brengen. 
De rustig denkende, en nuchter redenerende man 
moge menen, dat hij, de ge\':tren voorziende en 
kennende, er \erst.rndig aan doet zich erop voor 
te bereiden, hoc deze tot de kleinste proporties 
terug te brengen, de massamens ontdekt het ge
vaar pas op het ogenblik, dat het hem onmiddel
lijk bedreigt En bovendien, hij ontloopt de ernst 
van een uit verre verte dreigend gevaar het liefst 
zo lang mogelijk. Hij wil er liefst geen kennis 
van nemen, hij wil niet ,·erontrust worden, ook al 
weet hij, dat htJ zich ergens iets wijsmaakt. 
Ook onder Maastrichten.uen \ indt men vele van 
deze mensen. Zij gaan lachend door het le\·en, 
doen misschien onbezorgder dan zij wel kunnen 
doen, denken minder aan de dag van morgen dan 
de Noord-Nederlander dit gewend is te doen, en 
staan zonder blikken of blozen lachend langs de 
kant, wanneer zij de B . .13.-vrijwilligers door de 
straten zien trekken of aan hun oefeningen bezig 
zien. Zij zien een plaatje in de krant, waarop 
enkele B.B.-ers de \lag h11sen op de nieuwe Com
mandopost, en zeggen dan tegen elkaar, dat ze in 
.Maastricht de B.B. toch maar flink voor elkaar 



sd1ijnen te hebben, maar wat dit instituut van bur
gers eigenlijk doet en in hoeverre zij daar zelf 
deel aan moesten hebben, daarin verdiepen zij 
zich niet. 
In de Nederlandse bladen heeft men kortgeleden 
advertenties kunnen lezen, waarin ,·oor de zo,·eel
ste maal tot deelname aan de B.B. werd op
geroepen. Daarin werd telkens in woord en beeld 
gevraagd naar de derde man, waarmee men de 
man, die nog maar altijd langs de kant blijft staan, 
bedoelde. Aan het eind van het afgelopen jaar 
kon geconstateerd worden, dat er in onze stad 
nogal wat "mannen langs de kant staan", mannen, 
die juist dáárdoor tijd 'inden voor critiek. 
En dat is jammer. \'(lant deze mannen komen na
tuurlijk aanhollen op het moment, dat voor het 
eerst - hetgeen God verhoede - de sirenes op 
onze daken weer in alle ernst zullen gaan loeien, 
en vijandelijke '1iegtuigen hun vernielende last 
uitbraken boven de huizen. Dan verwachten ze 
hulp, en profiteren dan van een jarenlange opof
fering van enige honderden, die de stad, waar
\'an zij zoveel hielden, al met hun bescherming 
omringden in dagen van vrede en welvaart. 

Toch zocht men, en hield men het jaren vol, in 
deze stad de burgerij te herinneren aan de dagen, 
toen de grootste burgerzin aan de dag gelegd 
moest worden, om de ontredderde stedelijke ge
meenschap weer zo snel mogelijk het normale 
le\'en terug te ge,•en. 
Telkenjare immers starten de lopers van de ath
letiekvereniging "A.V. '34" met hun bevrijdings
vuur ' 'anaf de Franse kust, waar onze bevrijders 
in 1944 voor het eerst voet aan wal zetten, om 
door Frankrijk en België heen ook Maastricht van 
de vijand te zuiveren. Maastricht wil blijven her
denken deze dertiende en veertiende september, 
toen de mannen van de Amerikaanse Old Hickory
division Maastricht in staat stelden, voor het eerst 
na ruim 'ier donkere jaren weer de Nederlandse 
'lag te hijsen op zijn stadhuis. 
De prestaties van ,,A.V. ·34" getuigen van die 
burgerzin, waarvan men zo g;tarne m de loop van 
het jaar wat méér zou willen ervaren. Het wordt 
telkenjare op die dertiende septemberavond op 
het Koningsplein bij het Amerikaanse Bevrijdings
monument wel gevoeld, wanneer daar de lopers 
met hun fakkel komen, het vuur wordt ontstoken, 
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de Volksliederen ,·an beHijders en beHijden weer
klinken. En Ma.tstricht was er ook dit jaar trots 
op. hierbij wederom de Old HickoryHienden te 
kunnen begroeten, C\'enals Mr. Jules Mandrilloo, 
'ice-président du Conseil municipal de Paris, die 
ditmaal, e\'enals het in \'Orige jaren met andere 
burgemeesters 'an gemeenten langs de route het 
geval was, namens het bestuur van zijn stad een 
'lag kwam overhandigen en het bevrijdingsfeest 
met Maastricht meevierde. 
Burgerzin is echter een eigenschap, die heel een 
stad blijvend moet bezielen. Het is niet voldoende, 
wanneer deze beperkt blijft tot de opoffering van 
enkelen, met de opwelling van een uur of een 
halve dag. Zij moet heel de burgerij doortrekken. 
Om dit de burgerij in te scherpen, stelde men de 
jaarlijkse 13urgerdag in, de dag, waarop die jonge 
meisJeS en jonge mannen die dat jaar de kies
gerechtigde leeftijd \'an drie-en-twintig jaar be
reikten, door het stadsbestuur worden uitgenodigd, 
eens met het werk der stedelijke O\'erheid te komen 
kennismaken. 
Jaarlijks worden door deze uitnodiging enkele 
honderden jongelui in de gelegenheid gesteld 

het stadsbestuur te ontmoeten. Het percentage dat 
de uitnodit:ing ,taO\'aardt, wordt telkenj.ue woter 
en dit is een tot \'oldoening stemmende consta
tering. Zij die kwamen hebben steeds na afloop 
moeten getuigen, d.tt zij door hun aanwezigheid 
bij de gastheer, het stadslx-:;tuur, \'Cel hebben leren 
begnjpcn \'an de taak \'an de O\'crhcid. 
Helaas echter J.tten nog te\'ecl 1ongelu1 de uit
nodiging onbeantwoord. 
De tachtig procent achterblij' ers zijn de toeschou
wers langs de kant, de "derde man··, die men nog 
mist bij de B.B.. degenen, die niet weten hoc 
de gemeentelijke diensten functioneren, kortom, 
degenen die beslist de publieke tribune in de µ,e
meenteraadszaal niet bevolken, en toch samen de 
"critiek ,·an de straat'" vormen, wanneer zij in 
verenigingen, wa,trvan zij toevallig lid zijn, iets 
vernemen over be<lr<lgcn \'Oor grote werken ge
voteerd en '<tn de aan hun eigen vereniging mis· 
schien niet toegestane subsidie. 
Zij kennen de proporties niet van het gemeentelijk 
beleid, zij hebben J.?een beeld '.rn een begroting, 
zij komen met hun belangstelling hoogstens tot 
aan datgene, wat de daj.(- en weekbladen publi
ceren omtrent de politieke schermutselingen in de 
gemeenteraad. Hoc goed deze polemieken soms 
ook mogen zijn weergegc\'Cn, ZIJ kunnen nooit de 
som opb eren 'an moeilijkheden, waarmee een 
stadsbestuur te worstelen heeft. Daar zouden zij 
iets meer van begrijpen, wanneer ZIJ op de Burger
dag inzicht en mede\'er.1ntwoordelijkheidsge,·oel, 
dus burgerzin, zouden hebben opgedaan. 
Zij die deze dag wel meema<tktcn, hebben in alle 
ernst be_grepcn, wat het zcAAen wilde, toen ziJ ge
zamenlijk na.u het Be' rijdmgsmonumcnt trokken, 
om daar namem de jonJ.?e burgers van de stad 
een krans te leggen, tut dankbaarheid aan hen, die 
Ma1Strid1t bijna ongeschonden \'OOr de Maastrich
tenaar behouden hebben. 
Deze stad moge uitbundigcr juichen dan andere 
steden op dagen dat reden is lot feestvieren, - en 
in dit opzicht komt Maastmht heus niet te kort, -
maar de jonge burgers hebben om wille van de 
schoonheid 'an de stad, die behouden bleef, ook 
plid1tcn, om deze schoonheid \'Oor verre toekomst 
méé te v. aarborgen. 
\'<fanncer \'Clc ouderen deze alinea's O\'er de \\are 
burgerzin zullen hcbben gelezen, zullen ZIJ 'an de 
betekenis \'an de Burgcrd:tg "cllicht meer begre
pen hebben, dan in het \'Crleden het g<:,·al W•lS en zij 
zullen, in het belang '"tn hun stad, er O\'Cr spreken 
en de ionge bur1-:ers tot belanb-stclling aansporen 
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o wordt, bij het beschrijven van de vreugden en 
. de zorgen o,·er 1955, het steeds duidelijker, dat 

"'J M.u~tricht saneert op :tlle fronten: saneert, dat 
wil zeggen naar wegen zoekt, en er goddank 
al w:le ge,·onden heeft, om het geestelijk en 

stoffelijk ,!.:<:zond te maken en gezond te houden. 
Daar, wa.u deze m de sociile sector lagen, maakten we er 
rc.-eds meldini.t van, en waar daarbij geprofiteerd werd van 
het werk der Centrale Caritas, zij vermeld, dat de Caritas
week dit jaar een woter succes werd dan rnorgaande jaren, 
omdat men dit jaar in de gelegenheid was, de middel
bare schooljeugd d.urbij in te schakelen. Deze heeft spon
taan en zeer actief meegewerkt, om deze week te doen 
slagen. 
Sanerinµ op een ander gebied gold in belangrijke mate de 
maatregelen, die 1-1enomen werden ten aanzien van verbe
tering van pleinen en straten in de stad. Het toenemend ver
keer eiste dat nu eennual, al zal men in de oude binnen
stad, die als vestingstad gebouwd is, altijd met moeilijk
heden blijven zitten, om het moderne verkeer door de 
nauwe straten te loodsen. Een verkeersprobleem van niet 
te onderschatten orm •tng, - maar dat door het steeds 
µroter wordend a.rntal ongelukken dringend om een op
lossing vroeg, werd uit de weg geruimd, toen men het 
Tongerseplem afdoende onder handen nam. Enkele maan
den moest het duren, voordat de toestand verkregen werd, 
die thans hopelijk de Ycrkcersonge,·allen van de aard, zoab 
zij voorheen voorkwamen, zal opheffen. 
Men heeft, door de aanleg 'an een "rond pomf· <:en over
zichtelijk p~·~in verkregen, dat, behah·e om zijn O\erzichte
lijkheid, ook door zijn schoonheid een waardig entrée ,·an 

Je stad vormt voor de Heemdelingen, 
die uit de richting Tongeren de stad 
naderen. Ook voor het binnenstadsver
keer 1s de oplossing ide-.ul te noemen. 
Behalve deze vcrkccrs-sanering zijn er 
nog enkele andere te noemen waanan 
de \'erbetering ,·an de Boschstraat een 
lx:langr1ike bijdrage leverde tot ontlas
ting nn het ,·erkeer in de binnenstad. 
Ook de \'erbetering \'an het circuit Sta
tionsplein - Par.tllelweg-St. Maartenslaan 
werd aangepakt. 
Er resten intussen nog vele problemen. In 
de binnenstad wacht met name de Markt 
op een duchtige verbetering. De toestand 
van de Markt, voor wat het wegdek be
treft, is onhoudbaar geworden. Hier zal 
men het in de toekomst nog toenemen
de verkeer steeds moeilijker kunnen ver· 
werken. 
Welk een overlast het herstellen ''an de 
Wilhelminabrug, waarmee men volgens 
officiële mededeling in het jaar 1956 zal 
beginnen, het verkeer zal aandoen, laat 
zich gemakkelijk raden. De enige \•er
binding over de Maas tussen Wijk en de 
oude stad z.11, voor korte of langere tijd 
de St. Scr\'aasbrug Zijn, wanneer de \Vil
helminabrug in reparatie is. En hoeveel 
te smal deze St. S<:rnasbrug reeds nu is, 
(nu men de \Vilhelminabrug nog ge
bruikt), kan men dagelijks, vooral op de 
spitsuren zien. 
Intussen ltAAcn er de plannen 'oor een 
Noord-brug, ter hoogte \'an de spoor
brug, en een Zuid-brug, die vooral voor 
het doorgaand verkeer nieuwe mogelijk
heden zullen scheppen, en ook het bin
nenstadsverkeer niet weinig zullen ontlas
ten. Deze twee bruggen zouden een ring
verkeer rond de stad mogelijk maken, en 
voordat het zover is, heeft men de op
lossing van het verkeersprobleem in 
Maastricht nog niet tot op verre afstand 
benaderd. 
Er zou over gedacht kunnen worden als
nog te pleiten voor de aanleg van de 
Noord- of de Zuidbrug, voordat men 
een aam ani.t zou maken met het herstel 
''m de \Vilhclminabrug, ware het niet 
zo, dat de toestand 'an deze laatste een 
zo snel mogelijke verbetering vooral uit 



een oogpunt van ,·crkccrsveiligheid nood
zakelijk maakt. 
Overigens is er ook op een ander punt 
een ,·crbctcring in het verschiet. De 
gemeenteraad heeft n.l. in 1955 de gel
den ge,·otccrd \'OOr de uitwerking van 
het tunnclplan aan de Scharncrweg. 
Verdere verkeersproblemen waren JO stu
die b1J het Ned. Verkeersinstituut, in 
opdracht van de Kamer \'an Koophandel 
voor Maastricht en Omstreken, en bij de 
commissie Boost-Froger-\Xfarnaars, in op
dracht van de gemeente. 
\"V'at de gemeente deed, door de aanleg 
van de sport-oefenterreinen in het Jeker
dal blijkt uit de bctreff ende foto op deze 
pagina's waar men de sintelbaan in aan
leg ziet. 
Sneller werken dan in het verleden het 
geval was kan verwacht worden door 
de interne reorganisaties bij de gemeen
te, waardoor het Bedrijf van Openbare 
Werken tot stand kwam. Per 1 januari 
1956 ging de coördinatie in van de ge
meentelijke cncrgicbedrij,·cn. Hiermee 
heeft het destijds gestelde streefschema 
practisch zijn beslag gekregen. 
Daarnaast is dit jaar een zeer belangrijk 
besluit genomen ten aanzien ,·an de mo
derniserini:: en vernieuwing \'an de outil
lage va.n de Gcm. Reinigingsdienst. Ook 
valt te memoreren het belangrijke prin
cipe-besluit tot de stichting van een huis
vuilvenYerk ingsinstallatie, hetgeen in het 
bijzonder de bewoners van Caberg en 
omgeving aangenaam zal zijn. De over
last van de gemeentelijke \'ui lnisbelt zal 
daardoor n.l. in de toekomst tot het ver
leden gaan behoren. 
Waarvan de burgerij wein ig ziet, maar 
wat intussen een aanwinst van grote be
tekenis geweest is \OOr de drinkwater
voorziening van de stad, is het nieuwe 
pompstation op Caberg geweest, een wei
nig spectaculair gebouw, zoals het daar 
ligt langs de Brusselseweg, maar een in
richting, \'OOrzien \'an de meest moderne 
apparatuur. Een \'an de Maastrichtse 
schilders, Jéröme Goffin, bracht in de 
bedieningshal "an het gebouw een fleu
rige wandschildering aan. 
Zo is in Maastrrcht de O\'Crhe1d steeds 

doende, - zelfs attent en actief, - - wanneer het erom gaat, 
een gereedgekomen gebou,-..· te \'erf raaien en daarmee tege
lijkertijd een kunstenaar uit de eigen stad gelegenheid te 
ge\'en, aan deze 'erfraaiing mee te werken. 
Vermeld dient aan het slot \an dit hoofdstuk o,·cr de ge
zondmaking 'an bedrij,en en het treffen \'an , ·oorzienin
gen \'OOr het Maastricht der toekomst, - voorzienmgen op 
alli:dc::i gt:bied, - <lc bou" ';111 <lc cuunm: g.c.huudcr, met 
de voltooiing waar\'an men thans geleidelijk \'Ordert. 
Eenmaal gereed, zal deze gashouder de gemeente perma
nent in het bezit laten \'an een rescr"e aan gas, die gebruikt 
kan worden, wanneer bij een stoornis 'an welke aard dan 
ook de \'Oorziening moet blij"en doorga.1n, terwijl de in
stallatie te"ens erop is ingesteld, op de z.g. "goedkope" 
uren gas te ' 'erzamelen, dat op de duurdere spitsuren aan 
de afnemers kan worden gedistribuecr<l. 
Alles bijeen is hier van ingrijpende vernieuwing sprake. 
een vernieuwing waarbij de verschillende, tol nu toe min 
of meer gescheiden diensten nog zullen moeten "inlopen" 
in de veranderde, maar naar te verwachten valt, meer effec
tieve werkwijze. 
Wat deze reorganisatie betekenen kan in <le toekomst, laat 
zich gemakkelijk gissen. Er zal echter \'Cd wederzijds begrip 
en goede zin tot samenwerking moeten ziJn, wil men alles 
binnen zeer korte tijd zo doen functioneren, dat het in de 
vaart der uit te YOeren werkzaamheden \'Oclbaar is. De 
gemeenteraad nam mt:t de goedkeuring \an dit reorgani
satieplan een ingrijpend be; luit, in de O\ ertuiging, daar
mee de stedelijke gemeenschap een goede dienst te bewijzen. 
O;·er de betekenis van deze goede dienst kan ,-erschtl van 
mening bestaan tussen hen, die de beslissmg namen en hen 
die voor de uitvoering un het besluit hebben te zorgen. 
l\fen besloot echter toch daartoe, met een open oog overigens 
voor de critiek binnen en buiten de gemeentelijke bureaux. 
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den van dagen laten zich niet graag 
zo noemen. 
Vooral Maastrichtse ouden van da
gen niet. Men heeft er iets anders op 
ge,·ooden. Men spreekt van bejaar

den. Dat is rekbaarder, en de omschrijving 
spreekt de werkelijkheid in alle geval niet tegen. 
Voor de bejaarden, in de breedste zin van het 
woord, - ook in een zo groot mogelijke schake
ring wat milieu betreft, - is in de gemeente een 
tehuis, een Bejaardencentnun tot stand gekomen. 
En Maastricht zou Maastrid1t niet zijn, wanneer 
er niet enkele meningsverschillen ter tafel zouden 
zijn gekomen, alleen al voor wat de plaats betreft, 
waar dit Centrum diende te worden opgetrokken. 
De z.g. "wei van Calvarieberg" bleek tenslotte 
toch wel een uiterst geschikt punt. Daar ligt het 
gebouw niet dak naast het ailerdrukste verkeer, de 
bewoners, die een wandelingetje willen maken, 
hebben een even grote afstand af te leggen, om 
het even of zij naar het centrum van de stad wil
len dan wel naar de stadsparken, en men had 
op deze plek de ruimte, van dit gebouw te 

maken, wat men er zich van had voorgesteld. 
Met de bouw van het Bejaardencentrum is in 
Maastricht iets goeds verricht. Er bestond reeds 
jaren grote behoefte aan. 
Het nieuwe gebouw bestaat uit: vier en 'ijftig flats 
voor twee personen, acht luxe-flats en zes drie
persoonsflats. 
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen het 
Bejaardencentrum zelf, dat al volledig bezet is, 
en het Verzorgingsgebouw. 
In djt Verzorgingsgebouw bevinden zich o.a. een 
kapel en een grote recreatiezaal. 

Een andere nieuwe aanwinst, waardoor de goede 
naam van Maastricht in korte tijd een grotere roep 
kreeg, is het Chateau Neer-Canne, waarvan de res
tauratie dit jaar gereed kwam. Dit enige terrassen
kasteel in Nederland verkeerde jarenlang in een 
staat van verval. Met behulp van velen kon de 
Stichting "Het Limburgs Landsd1ap" in 1947 het 
kasteel aankopen en restauratieplannen laten ont
werpen. Bij de realisatie der plannen kwam steun 
van rijk, provincie en gemeente. Nadal de restau-



rat1e ten dele ,·oltooid was, rees er een nieuwe 
moeilijkheid, n.l. welke bestemming zou men aan 
het kasteel ge\ en. Findelijk werd een van de Lim
burgse brouwerijen bereid ge,onden, het ne,·en
gebouw als auberge m te richten en het hoofd
gebou\\ als een Iuxe-r<:st.1urant. En men deed dit 
op een zo smaakvolle en de sfeer ,·an het kasteel 
respecterende wijze, dat al spoedig de Stichting 
"Het LimburJt!> Landschap" met dankbaarheid kon 
constateren, dat een voortreffelijke oplossing ge
' onden was. 
Reeds zeer kort na de opcninJt, met Pinksteren 
1955, bevalen de eerste gasten \'an Neer-Canne 
deze gelegenheid bij hun vrienden en relaties 
.1an. En zo werd, door de bijzondere kwalitei
ten van keuken en kelder, het Chateau een graag 
gezocht adres 'oor de f\.faastnchtse industriëlen, 
die er hun gasten ont,111gen, \Oor het stadsbestuur, 
dat er zijn officiële m.1alti1den kon aanrichten en 
YOOral \'OOr de vreemdeling. De Belgen en de 
Duitsers, op z.1kenre1s of op weekendu1tst.1pjes. 
deden met hun auto s Nccr-Canne a.rn, en hun 
bezoek aan dit schone hoek1c , ·an l\.fa:istricht werd 

hun <:en openbaring. r:n niet .tlleen een culinaire. 
Neer-Canne, met z11n terrassen 1s 1n de zomer ook 
een aantrekkelijk rustpunt gebleken voor de Maas
trichtenaren en \OOr de Belgen Yan dichtbij, -
immers, de ene poort ,,10 Neer-Canne ligt op 
Nederlands gebied, terwijl men door de andere 
België kan binnen wandelen, die zich er koes
teren in de zon en genieten '<ln het heerlijke land
schap. waardoorheen de onstuimige Jeker zich 
kronkelt in de richting van de stad. Hier is een 
wonderlijk stuk romantiek gespaard gebleven, en 
daaraan heeft men wel eens behoefte in deze ge
jaagde tijd van bliksemsnel uit te voeren export
orders, deze tijd van iakclijk<· zorg, ,·an formu
lieren, ratelende boekhoudmachines, duizend com
merciële conferenties en o zo weinig rust. Die 
zeldzame rust, dit weg-z1Jn van het da,;.:c:lijks werk, 
dat ver lijkt en toch ook weer zo dicht bij is, deze 
herademing in een rom,1ntisch milieu geeft Neer
Canne. Duizenden hebben er al 'an genoten, en 
steeds wordt de goede n;1am van dit ,·oortreffelijk 
recreatwoord door de gasten zelf verder gedr;igen. 
Verder het bnJ in en \'Crdcr over de grenzen 



g elukkig kan men aan het slot Yan dit 
jaacO\'erzicht in alle opgewektheid 
zeggen, dat 195 S deze bevrediging 
heeft geschonken, d.1t Maastricht er 
beter op geworden is. Gezonder. Gees

telijk en materieel. Er is gebouwd, niet voldoende, 
maar wat binnen het vermogen lag, is geschied. 
fr is gesaneerd. En die sancrin,g had allereerst 
geestelijke successen. Het werk dat bijdroeg tot 
deze geestelijke gezondmaking werd ,·oor het O\'er
grote deel verricht door een kleine honderd vrij
willigers. En deze Hijwilligers zijn hoofdzakelijk 
jonge mensen, die heel wat moeten prijsgeven aan 
ontspanning en ,·enna.1k, om dat werk te doen, 
waaraan zij beloofden zich te geven. Zij hebben 
de omvang van de sociale zorg leren zien en heb
ben begrepen, wat voor het verlichten van die 
zorg hun taak was. In de Reliekenstoet tijdens de 
1 feiligdomS\'aart (iepen een paar duizend jonge 
mensen mee. Zij hebben honderdduizenden ge
sticht door hun ernst en eerbied. Dat 1s een ver
dienste, die niet te onderschatten valt. De Caritas
"·cek slaagde als nooit te,oren. Omdat de jeugd 
\an de Middelbare scholen mee de schouders er
onder zette. De plaatselijke Anjeractie tot verhef
fing ,·an het culturele Ie\' en le,erde tweehonderd 
procent meer op dan het par tevoren. Omdat de 
jeugd er warm YOOr liep en mee hielp. 
Er is veel, heel veel goeds bereikt in 1955. Velen 
hadden meer verwacht misschien. Maar laat er dan 
nog eenmaal aan herinnerd mogen worden, dat 
meer burgerzin meer begrip en minder critiek zou 
hebben opgeleverd. 
In zijn Nieuwjaarsrede 'oor de Regionale Omroep 
Zuid zeide de GoU\erneur van Limburg, Dr. F. 
l louben o.m.: 
"Het sprankelende huishouden, dat Limburg heet, 
het gebied dat enerzijds als het oudste, anderzijds 
weer als het jongste zich \'Crnieuwende deel van 
het va<lerland gekenschetst wordt, zal ook in 1956 
de handen uit de mouwen moeten steken, om er 
iets bijzonders van te maken, om meer huizen 
uit de grond te krijgen , ·oor de jonge gezinnen en 
,·oor de ouden Yan dagen, om de onmaatschappe
lijkheid te bestrijden, om de O\'er,ermoeide moe
ders met gezins,·erzorgstcrs de helpende hand te 
bieden, om de debielen liefderijk op te nngen, 
om de zieken de \'erplegin~ te ge\'en, welke ziJ 
nodig hebben, om de jeugd haar ontspanning te 
\'erlenen." 
In dit sprankelend huishouden, we zijn ons daar
van bewust is Maastricht de oudste zoon. Daar 

wordt iets meer van \'erwacht d.1n van de andere 
leden van het grote Limburgse gezin. 
De mens van 1955 is, - w,urncer hij zich ergens 
duidelijk op betrapt heeft, - tot de ontdekking 
gekomen, dat hij geen tijd meer heeft. Geen tijd 
voor datgene, wat buiten zijn d.1gclijkse werkkring 
ligt. In dit opzicht zal hij zich hebben te herzien. 
\'V,\11t ver boven alle materi~le successen uit, die 
in IJiende haast verworven worden, liggen die van 
een heel ander gehalte. Die namelijk, welke de 
binding tussen mens en mens \'eroorzaken. Maas
tricht is een stad met een woud van fabrieks
schoorstenen. Met honderden 'erkondigen zij, hoe 
er gezwoegd wordt aan de weh aart Maastricht is 
ook de stad van tientallen kerktorens. Op hoogtij
dagen beieren zij de feestvreugde uit over de da· 
ken der huizen, op andere dagen het verdriet om 
de dierbaren, die heengingen. Maar altijd is dit 
lied van de klokken het lied van een gebonden
heid, die nergens hechter zijn bn dan in een stad, 
die door haar karakter, door haar monumentaal 
silhouet zichzelf was en bhj,en z.11. 
[r spelen kinderen op de Griend . . . Deze kin
deren ziJn het Maastricht \iln straks, en de oude
ren hebben de vreugde om deze kinderen hun stad 
te leren kennen en de liefde, die ZIJ waard is. 
Moge Maastricht in de ijlende vaart, die het leven 
schijnt op te leggen, in de race der meedogenloze 
concurrentie, tussen het woud der fabrieksschoor
stenen de kerktorens blijven zien, omdat daaronder 
tenslotte alleen die HOU\ ast te vinden. die geen 
andere welvaart geven kan. En tussen deze kerk
torens zijn, naast die Yan de St. Senaas, die andere 
de Maastrichtenaar door de eeuwen heen wel bij
zonder dierbaar gebleven, waan an Louis l\fincan 
in zijn Mastreechter Ballade dichtte: 

"Umhoeg störreme torcs in zingende lijne, 
stetne Magnificat, hoep, bo\'en al 't kleine 
vaan 't eerds gemier, bekroompe en licch, 
hun harte en köp nao d'n hiemel geriech. 
In monumentale, machtige greep 
verankere ze veilig 't kèrrekeSJCCp, 
dat op 't plein wie druimende ligk 
en golfslaag \'aan tied en histone brik. 
Langs 't sjeep vaan de kè:rrek vleJt zic-ch devoot 
de kepè~ me zou zè:gke, de reddinj!sboot 
' 'aan de Sterre der Zee, woc ze •lltied op wach 
gereid steit, us zwerre"ers door noedweer en nach 
'eur te goon met häör starelecch; 
door störrem en dum;ter wè:t Ze de weeg ... " 

Maastricht, 9 j•lnuari l956. 





CO LO PH ON 

Dit jaaroverzicht van "Maastricht in 195 5 ", in opdracht van 

het stadsbescuur samengesteld, werd gezet uit de Garamond, 

en op de persen van de N.V. Leiter-Nypels te Maastricht 

gedrukt op illustratiepapier van de Koninklijke Nederlandse 

Papierfabriek te Maastricht. De inhoud werd verlucht met een 

tekening en initialen van de Maastrichtse kunstenaar Jérome 

Goffin, en foto's van het Fotopersbureau "Het Zuiden", van 

Frans Lahayc,JefNaseman,JefDumoulin en Frans v.d. Port. 

Cliché's werden vervaardigd door Clichéfabriek "Maastricht". 
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