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Wellicht zal het jaar 1957 in de geschiedenis der mensheid geplaatst worden
naast 1492, het tijdstip, dat in onze historie-boeken gefixeerd staat, als
beginpunt van de "Nieuwe Tijd". Een zeer kleine paragraaf uit de grote
geschiedenis van 1957 wordt U hier ter overdenking aangeboden. Het gaat
niet over de ruimte, veroverd als weleer een continent, maar slechts over een
stad en haar burgers. Toch is het een belangrijke paragraaf, omdat zij alle
menselijke realiteit omvat. De verstandelijke realiteit, maar ook die van het
hart. Vooral van het hart, omdat vooral bet hart van de burger aan zijn
stad hangt. Zo zal de zin van deze summiere stadskroniek begrepen worden,
want veel moge veranderd zijn sinds Bernard van Clairvaux de Tweede
Kruistocht preekte voor het zuidelijk portaal der Maastrichtse Lieve Vrouwe,
de liefde bleef zichzelve. En immer gelden de woorden van deze Heilige:
"Voor wie niet bemint, is de liefde een barbaarse taal".
Baron Michiels van Kessenich, Burgemeester van Maastricht.

"HET IS EEN VOORRECHT IN MAASTRICHT TE WONEN", ZEGGEN DE BEZOEKERS UIT HET NOORDEN. "Een toevallige staatkundige grens vermag niet ons weg te
houden uit deze stad", zeggen de westerburen.
"\1(lanneer wij de goede herinnering willen ophalen aan de oude sfeer van onze e igen stad, dan.
moeten wij naar Maastricht gaan", zeggen de
burgers van het "erwoeste Aken in het oosten en
''an het tot industriële grootstad uitgegroeide en
doorbroken Luik in het zuiden.
De Maastrichtenaar is niet moei lijk le overtuigen van de charmes en rijkdom zijner vaderstad.
Hij is zich bewust een stad geor"en te hebben.
waarvoor de Romeinen het eerste stedebouwkundige plan uitdachten. Zijn stad werd bewoond door Franken en Merovingers; de briljante blijken van hun beschaving werden opgegraven in het geestelijke centrum van de stad,
bij het graf van Sint Servaas. De kerk van de
stads patroon en de basiliek van de Lieve V rouwe, Ster re der Zee, zijn de gaafste romaanse
bouwwerken van Nederland. Robuuste gothiek,
en zeldzame, speelse barok sie ren deze stad, die
voorts in de XVIIde en XV!TTde eeuw gestempeld werd met de voorname smaak van een burgerlij ke wooncultuur.
Het is dus een voorrecht in Maastricht te wonen;
daa rover zijn de geregelde bezoekers het eens.

W el zijn onder deze bezoekers vee l d ichters. En
,·an dichters is bekend - zoals een hunner,
die Hollander is, maar al lang in Limburg woont
opgemerkt heeft van d ichters is bekend,
dat zij de waarheid liegen. Zeker is het goed
wonen in Maastricht; tenminste \'OOr wie er een
goede woning heeft. D e stad had namelijk ook
in 1957 vergelijkenderwijze de grootste woningnood van alle Nederlandse steden. Het tekort
werd op 31 december 1957 geacht nog 3550 woningen te bedragen. Een van de belangcij kste
feiten uit de historie van dit jaar - een feit, dat
onmeetbaar is in termen van sociale harmonie
en persoonlijk gel uk - is dan ook ongetwij feld,
dat niet minder dan 1063 woningen klaargekomen zijn. Dit cijfer kan naar waarde geschat
worden bij vergelij king met de produktie der 11
vorige jaren (dat is dus de totale na-oorlogse
bouwnijverheid), die 6299 woningen bedraagt.
Maastricht is geen eenvoudige opgave voor de
slcdebouwkund ige, die de stad van morgen moet
construeren, en de stad van overmorgen voorbereiden. De Maastrichtenaar - zich bewust ,-an
de rijkdom, die hij onverd iend toebedeeld kreeg
- duldt terecht geen aantasting van de oude
stadskern. Dit bleek weer toen in juli van dit
jaar een begin werd gemaakt met de nieuwbouw
dec in de oorlog verwoeste Wilhelmina-brug
(een werk, dat niet voor 1960 gereed za l komen,
tot grote \-reugde van veel burgers, d ie het een
uitermate boeiend schouwspel vinden) . Tot de
eerste fase van dit project behoort het slopen van
de bestaande noordelijke afrit dcc brug. Deze
afrit verm indert namelijk de doorstroomsnelheid
en dus de capaciteit van de brug, en past kwalijk in het stedebouwkundige p lan der binnenstad. Het eerste gevo lg van deze afbraak is een
toegenomen veckeers-intensiteit op de .Markt.
"Ëén zijde van dit monumentale plein werd een
kwart eeuw geleden doorbroken bij de eerste
bouw van de Wilhelmina-beug. De wonde wacht
nog op een stedebouwkundige pleister. Nu
v reesde .Maastricht's burgerschap een cor responderende doorbraak van de tegenoverl iggende
rnarktwand, en kwam derhalve in het gewee r.
De rust keerde eerst weer na een duidelijke verklaring van de stadsbestuurders, dat zij een dergelijke doorbraak verwerpen, niet alleen uit
respect voor het monumentale karakter van de
gesloten architectuur van de Markt, maar ook
omdat deze doorbraak weinig of geen soulaas

zou brengen voor de ,·erkeersafwikkeling. De
enige oplossing der naar het chaotische neigen·
de Maastrichtse \'erkeerssituatie, wordt gezien
in de constructie van twee nieuwe bruggen. De
twee bestaande bruggen zullen in deze conceptie
uitsluitend het locale ,-erkeer dienen . Een te bouwen Noorderbrug zal het regionale bestemmingsverkeer en een deel van het doorgaande
\'erkeer te verwerken krijgen. Een niet minder
urgente, evenzeer onontbeerlijke Zuiderbrug
zal Yoornamelijk dienstig zijn aan de verbindingen op internationaal niveau.
Een vereiste is verder het sluiten van de halve
ring van singels rond de oude stadskern met een
bou(eyard langs de rivier. Niet alleen als ve r·
keersader ter ontlasting van de binnenstad heeft
deze Maasboulevard betekenis; ook draagt hij
bij tot oplossing van het zo moeilijke par·
keerprobleem. Een gelukkig toe\'a l maakt de
aanleg mogelijk \'an een boulevard met dit veel
ru imte eisende twee-ledige doel. De ruimte is
namelijk voorhanden in het kanaalpand, dat de
Zuid-Willemsvaart verbindt met het Kanaal
naar Luik. Dit pand is nu al overbodig, en zal
geheel obsoleet zijn na het langverbeide "springen" van de Stop van Ternaaien (waarvoor de
werkzaamheden in november aanbesteed wer·
den) en bij verwezen1ijking van het CabcrgKanaal.
Een boulevard langs de Maas zal op velerlei
wijze van belang ûjn voor de burgers ''an Maas·
tricht. Niet het minst, omdat de weg een nieuwe
oriëntatie op het water te weeg zal brengen. Het
behoeft geen betoog, dat de rivier een wezenlijk
element is in het leven van een stad, welke haar
bestaan eraan dankt. Maar niet alleen als handelsweg is de rivier belangrijk; ook om de kleur
en het leven, die zij aan het stadsbeeld geeft.
haar
Maastricht heeft -- als vestingstad Maas wellicht wat veel de rug toegekeerd. De
Maasboukvard kan een nieuwe verhouding bewerken, tot vreugde van allen, die oog hebben
voor de ontmoeting van het speelse water met
de statige stad.
Maastricht is geen eenvoudige opgave voor de
stedebouwer. In de oude stadskern blijft nog
veel te doen. Het ,-oornaamstc plan, dat dit jaar
voorbereid werd is het "Saneringsplan Bosch·
straat Oost", dat in oktober goedgekeurd werd
door Gedeputeerde Staten. In tegenstelling tot het
Stokstraatplan ligt hier niet het accent op reha-

bilitatic en reconstructie , ·a.n een voor de cul·
tuurhistorie belangrijke wijk, die vrijwel geheel
als monument beschouwd mag worden. Het
Boschstraatplan beoogt namelijk ontsluiting van
het gebied voor het stedelijke verkeer, sanering
van de volkshuisvesting, en versterking van de
city-functie, die ook dit stadsdeel begint te ver"ullen.
In concreto omvat het plan Boschstraat Oost
verbreding ,·an straten, kcotopruiming, aanpassing van achterbouwen, de aanleg van speelterreinen en groenstroken , en een verbetering van
de entourage der gothische Sint Mathijs, een
merkwaardige kerk, gebouwd door het Gilde
der Lakenwevers. 164 van de 436 panden in dit
gebied - dat is 37,6'/'c - zijn niet of weinig
geschikt voor de bewoning.
De uit"oering \'an het Stokstraatplan gaat langi<aam ''erdcr. In de loop van 1957 werden de
voor sloop bestemde panden aan de Houtmaas
afgebroken, en ook de achterbouwen aan de
Grote Stokstraat. De restauratie van 8 panden is

Rt; IMTE EN GROEN IN HET MAASTR ICHTSE STADSBEELD

16,5 h<1 Parke11

25,6 h,1 Pla111soen

in uitvoering; van 15 panden wordt de restaurntie voorbereid. - 21 woningen werden d it
jaar onbewoonbaa r verklaard. H et totale aantal
onbewoon baar verkl aarde woningen bedroeg op
31december 141 ; 35 daarvan waren nog bewoond.
D at behoort tot de keerzijde va n de stedebouwkundige erfenis, waarop iedere Maastrichtenaar
trots is. De ingeboren zin voor het oude, verhinderde ooit planning van het nieuwe. D e oudste stad van het land,
was tevens de vroegst geïndust rialiseerde, met een snel toenemende woningbehoefte. Zo is
de stadskern t hans nog een pakhuis van mensen, waar het woningtekort 40 tot 57 % bedraagt.
Begrijpelijk is, dat zich in deze
stad krotten vo rm den . Begrijpelijk is, dat daar on -maatschappel ijkheid kon woekeren ; een vraagstuk, dat ui teraard met pr ioriteit, als eerste gemeenschapsplicht behandeld blijft.

111

Een vrijere h and hebben de stedebouwkundigen bij de projectie
van nieuwe wijken. Vanzel fsprekend worden deze op de oude
stadskern georiënteerd. Bijwijlen blijkt o p zeer averechtse
wijze, dat voor een oude stad
gebouwd wordt. Zo is de Maas trichtenaar gewend lage huren
te betalen, hetgeen eigen is aan
een bewoner van oude huizen,
die hun gel<! al lang opbrachten.
Nieuwbouw is duur. Dat maakt

6124 Bomm /migs de ll'eg

5,2 h,1 Speelterrei11

de taak der bouwmeesters niet een,•oudiger.
Voorts worden bij de rea li sering van de nieuwe
wijken, die zich rond de oude stad voegen, dezelfde bezwaren ondervonden, als vrij wel overal
elders in den lande. Beperkende bepalingen werken de bloei der architectuur niet in de hand, en
de omvang der bouwnijverheid staat in ongun stige verhouding tot het architectonische talent.

fn de oostel ijke helft van het stedelij ke gebied
zijn - na de al gerea liseerde nieuwe w ijken nog slechts incidentele uitbreidingen mogelijk.
Te weten: enige kleinere -agglomeraten rond de
geprojecteerde Rijksweg 75 (Eindhoven - Maastricht - Eijsden) en de afbouw van het rivierdorp
Heugem tot een afgeronde porochie van 3000
zielen. (Waarvoor de Raad op 5 november 195 7
het plan vaststelde.) Redelij k grote oppervlak ten b lijven hier behouden voor rec reatie. De zui-

<lelijke bebouwing van het Jekerdal is afge·
grendeld met het Sportpark, dat op 14 juli ge·
opend werd door Loco-Burgemeester Gijbels,
wethouder van sociale zaken. Dit sportpark
Jekerdal omvat 3 'oetbahelden, 5 volleyvelden,
2 handbalterreinen, 4 tennisbanen, 3 oefenhoe·
ken, l sintelbaan en turnterreinen. Een regeninstallatie en een parkeerplaats behoren tot de
verdere voorzieningen. De opperdakte is ruim
9 ha. Het sportpark Jekerdal is in beheer gege·
''en aan de Sportstichting Maastricht, waarbij 50
stedel ijke verenigingen aangesloten zijn. Bij de
aanvang van het jaar heeft de Adviesraad van
deze sportstichting voor het eerst vergaderd. Becijferd werd toen, dat de stad van "M.V.V.-kc"
met 40 ha over te weinig sportvelden beschikte.
Het sportpark Jekerdal is een aanzien lijke uitbreiding van het areaa l, dat o,·erigens ontoereikend blijft. Op de verwezenlijking van het
Sportpark Geusselt, bestaat nog geen uitzicht.
Het p lan ligt klaar en omvat l voetbalstadion
(met sintelbaan) voor 20.000 bezoekers, 11 voetbal- en handbalvelden, 2 hockeyterrei nen, 10
tennisbanen, 3 basket bah•cldcn, 2 vo lleyterreinen, een waterpartij en 4 kinderspeelplaatsen.
Duizend auto's zullen er geparkeerd kunnen
worden. De parkaanleg meegerekend, zal Geus·
selt een areaal van 35 ha hebben. \'{/'are er nu
slechts niet deze bestedingsbeperking"""
De eigen( ijke stadsuitbreiding voltrekt zich
thans, en enkele komende decennia, op de westelijke helft van het stedelijke terrein. De stad
grenst daar aan België, zoals zij in het oosten

grenst
en evenzeer in haar uitbreiding beperkt wordt - aan 6 randgemeenten (die ondertussen met de stad een nagenoeg aaneenge·
sloten agglomeratie vormen van meer dan
l L0.000 inwoners).
Als stedebouwkundige eenheid fungeert hier in tegenstelling tot de oude stadskern - de
parochie. Tussen de Yrijwel voltooide parochies
Caberg en Mariaberg, zijn er nog drie geprojecteerd van elk 5000 zielen, en een centrumwijk
van ongeveer 9000 inwoners. De bouw van 57
woningen in de parochie, d ie het eerst gereali:Seerd zal worden - de wijk Malpertuis - is dit
jaar begonnen. Malpertuis was in oktober geheel
bouwrijp.
Het plan van de tweede parochie " De Pottenlberg" werd op 9 juli door de Raad vastgesteld.
lnmiddcls is gebleken, dat de bestedingsbeper·
!king grosso modo een (administratie\'e) vertra·
ging van drie maanden te weeg heeft gebracht
in de "corporatie\'e" bouw.
Voorts verhindert de bestedingsbeperking aanleg van plantsoenen en wegen. Het ziet er derhal\'e naar uit, dat de Via Regia - die op 11 juli
onofficieel geopend werd - voorlopig het laatste project zal zijn van deze importantie, dat ver·
wezen lijkt wordt.
De Via Regia is een hoofdtoegangsweg tot Maastricht, en vormt een belangrijke schakel in het
internationale verkeer. De naam herinnert aan
de Romeinse Heirbaan, die van Keulen, via
Maastricht, naar l3avai voerde. De aanleg van
de weg begon in maart 1956 en kostte f 800.000.
Er werd 16.000 m• grond verzet, 2700 m riolering aangelegd, en 14.000 m' groenstrook. De
'o ppervlakte van trottoirs en fietspaden is 3500

m', en er zij n 25 oversteekplaatsen. Voor de
historie zij voorts geboekstaafd, dat de eerste
wagen, die de vorstelijke Via Regia bereed een
Belgische was, toebehorend aan een inwoner van
het naburige Lanaken.
De stedebouwkundige ontwikkeling brengt ten slotte een zeer specifiek Maastrichts probleem
met zich mee, dat op taalkundig terrein ligt. De
Maastrichtenaar-van-binnen-de-veste is namelijk
al gauw geneigd eenieder van daarbu iten te betitelen als " boer". Zu lks met afnemende redelijkheid. Want op het stedelijk grondgebied van
Maastricht vinden nog nauwelij ks 900 mensen
emplooi in de agrarische produktie. (Men denke
aan de "poor" van Sint Pieter.) Maar of de nieuwe burgers van Caberg, Malpertuis, de Pottenberg
en Belfort ook zullen behoren tot de als "boeren"
aangeduiden, is slechts het allergeringste probleem "an de bouwers en denkers, die doende zijn
de poëtische bewe ri ng " dat het een voorrecht is
om in Maastricht te wonen " om te zetten in
een prozaïsche, in de zin van geheel feitelijke.

WEGENBOUW IN DE NIEUWE WOONWIJKEN

10.067

111 1

riolering uwd
gelegd en
32.774 111•

trol/oir.

68.102 111• tl'eg

ll'erd 1101/ooid en
105 .213 111'

ktl'ttm in eer.1/e

<1<111/eg gereed.

~ .,

\

\,_"\
i

••••

,

•••••

1
•••

"'"..
••• ••
••

\<...,

'·

•••
•
••••

••
•••
•••

••••
••

••••

;.
•••

l

••

••••
•
""

..

•••
••

"

••• ••
•
•••
••
••
"\

·:•.

....••

<•".

••

••
•

·0•

~

geprojecteerde
woongebieden
in 1957 rere edg-ekomen

,von inren

eind 1957 (n a.anbOU\V
zijnde wonlnge 0

,

••
•1. ··~

.....

.# •

I

'

•

MAART 1957 WAS DE WARMSTE MAART-MAAND,
DIE DE LAGE LANDEN SINDS TWEE-EN-EEN-HALVE
EEUW GENOTEN.
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Maart was voor Maastricht de maand van Carnaval.
Beide feiten lieten zich uitermate goed rijmen.
Ondec het averechtse bewind van Prins Pierre J Don Pedro
Arabicus Maritimus, en op de tonen van een hymne gewijd
aan zekere "Zjeng" bijgenaamd "De Moneka" vierden Stad
en Burgers de meest exuberante der 11 na-oorlogse Carnavals. (En ook de buitenlui. De politie telde op Carnavalszondag circa 6000 rond het centrum geparkeerde motorrijtuigen, tegen een gemiddelde van 2000 in andere jaren.)
De traditionele ontvangst van Zijne Hooglustigheid op het
serene Plein ten Stadhuize verliep geheel volgens protocol.
Slechts had de aan Pierre I overhandigde stadssleucel blijkens deszelfs zeer minieme proporties - geleden onder
het verschijnsel der bestedingsbeperking.
Het gekke getal 11 - binnenste buiten keerbaar, achterste
voren draaibaar, op de kop plaatsbaar, maar altijd onveranderlijk 11 blijvend - was voor de auguste "Tempeleers"
aanleiding ui~bundig te jubileren. Heel Maastricht en ver·
tegenwoordigers van veel bevriende buitenlandse Mogendheden kwamen in de Momus-tempel de jubilarissen (!!hans,
in de woorden van de burgemeester, voluit "èllefkaraats")
feliciteren en complimenteren. Heel Maastricht, van de
hoogeerwaarde Heer Deken (een primeur) tot P. C. de B.
(een traditie). Paul Ghambille, die drager is van de eremedaille der Stad, en die - als P. C. de B. - de hoffelijkste hofdichter der Stedemaagd blijft, richtte uiteraard
een berijmde gelukwens tot de Tempeleers:
"Iech wèl hey niemend affrontere,
Mèh stiekem boort iecb dèks bewere:
Laot die ' t gans jaor door regere !
Daan pas zow T reech 'ns good florere ! !"

"IL N'EST PAS DE GRANDE CIVILISATION
SANS GRANDE CUISINE. Il existe des hommes éminents et même sages qui n'ont aucune
curiosité culinaire, peu de goût, pas d'appétit.
Mais la ci,•ilisation est un ensemble complexe
d'éléments parfois contradicto ires et l'on peut
aHirmer qu'il n'est pas de grande civilisation
sans grande cuisine." Deze woorden van Georges
Duhamel, - schrijver, medicus, kenner der Lage
Landen, en uiteraard eter - kwamen in de gedachten bij een gebeu rten is, die zich luisterrijk
vo ltrok in het get ij de der patr ijzen, om juist te
gaan in de herfstige maand
november. Fijnproevers
uit Nederland, België,
Luxemburg, Zwitserland,
Denemarken, Spanje, Italië, Canada en ui teraard
Frankrijk vormende
een Grand Chapitre International de la Chaîne
des Rótisseurs con gresseerden drie dagen
lang in Maastricht en hielden er het braadspit op
vo ll e toeren. Zestig gastronomen waren waardig
gekeurd om in de broederschap der fijnproevers
te worden opgenomen.
Onder jachthoorngeschal
en met middeleeuwse
zwier werden zij op het
Plein van het Stadhuis ingezworen tot culinaire waardigheden en met het
rapier ges lagen tot Che,·alier (al dan niet "d'honneur") Ecuyer of Rótisseur (met de gradaties
"Maître", "Chef" of "Rótisseur"-tout-court), om
dan vooral de "Dames de la Chaîne" niet te vergeten, die hun gastronomische waardigheidstekenen ongetwijfeld het zwierigst droegen. Gastronoom zijn - zo verzekerde Grand Chancelier
Jean Valby namens het 200-hoofdige kapittel wil zeggen: in alle opzichten een goede eter zijn,
en "Etre gastronome, c'est aussi être bon vivant,
sociable, aimable. Etre gastronome, c' est bien se
tcnir à table, ne pas gêner ses voisins, ne parler
que des choses que !'on connait, ne pas fumer
entre les p lats et avant Ic café." Waaru it U gelieve te concluderen, dat het goed-gastronoomzijn al bijna even moeilijk is, als het goed-raadslid zijn Yan een middelgrote stad, en overigens

daarmee veel gemeen heeft. Nog één citaat in
het Grieks van het \Vesten; van de culinaire
grootmeester Brillat-Savarin (w iens memorie gecerd zij ); zijn derde aforisme namelijk, dat luidt:
" La desti née des peuples dépend de Ja man ière
dont ils se nourissent."
Wat dit betreft, kan de Maastrichtse burgerij
haar lot met redel ijk ve rtrouwen tegemoet zien,
sinds Mr. Duynstee, wethouder van financiën,
op 29 januari het n ieuwe openbaar Slachthuis
opende, dat d it jaar dienstig was aan het licha-

melijk welzijn van Stad en Ommelanden met
een produktie van 4 mi ljoen kilo vlees, en de
grenzen van zijn produktie-capaciteit daa rmee
nog niet bereikt heeft. Het oude slachthuis was
sedert 1901 ongewijzigd in bedrijf geweest en
voldeed - met zijn op handkracht ingestelde
in~tal laties -- niet aan de eisen van het moderne
groot bed rij f. De aanpassing aan deze eisen werd
u itge,•oerd in een 5-ja renplan van anderhalf miljoen gulden, dat nu zijn beslag heeft. Ondertussen zijn nu als gevolg van bedrijfsmoderniseringen haast alle paarden uit het stadsbeeld
verdwenen: de vleesvervoer-paarden, de brouwers-paarden en de besteldienst-paarden.
De culinaire in teresse der burgerij blijkt u it het
feit, dat - toen het bedrijf na de open ing drie
dagen lang ter publieke bezichtiging stond meer dan 12000 Maastrichtenaren zich persoon-

rcscn e wat betreft de landbouwprodukten, dacht
het congres. En om ern ijl<l rukte 'en olgcn' een
harmonie aan, 'oor een 'erdien<le serenade aan
allen, die zich nuchtbaar 'erd1ept hadden in de
Yerwikkelingen der Benelux-Economie.
J:r was een omstandigheid, die het Benelux
Congres een apart reliëf ,erfcendc: de staande
candidatuur van Maastricht, als zetebtad 'an dt
interparlementaire Beneluxraad. In ftbru.1r1 onderlijnde het Stadsbestuur deze cand1datuur door
de leden ,·an de Beneluxraad een brochure aan te
bieden; een boekje bij ~.-ijzc 'an stadsbeeld.
lijk zijn komen O\'Crtuigen 'an de hoedanig·
heden nn hun slachthuis, dat in de briljante
t.1.11 der ~lagcrs\.tkpers onbewimpeld "een bas·
tion ';111 'lcc,pm1i.1g.1nda" i.:cnot·rnd werd.
Het behoeft geen betoog en geen verbloemen.
dat de culinaire f.tam \'.In M.ustricht bijdraagt
tot haar roep als congres-stad. Ook in 1957
waren de congrcs~en 'eclvuldig. Een der belani.t·
rijkste w.ts wndcr twijfe l het l ldc Ernnomischc
Benelux Congres op 14 en 15 juni. Het concept
Bcnclux-,erdrag, op 15 juni te Brussel bch.tn·
<leid door het ministcrrnmité der Bcncluxbnden, was ondern erp 'an dit congres; een
concept, w;1ar,·.in het grondbeginsel i~: onbelemmerde uitwisseling '.111 personen, goederen en
kapitaal. Een gemeenschappelijke Benelux-markt
lijkt tham Ic H·n-i:zcnl1jkcn, zii het met enige

Daarna bezocht de \OOrzmer \Jll Je Bcneluxraad, Or Frans van Cauwclaert, met Lijn pre;,1dium de Stad om haar faciliteiten 111 ogcnschou"
te nemen. Het gezebchap bezichtigde de Statenaangeboden als 'crgaderzaal der pro' incie
zaal - en het Generaalshuis aan het Vrijthof,
waarin het hoofdburem van Politie en het Stadsarchief en de Bibliotheek gehuis,·est zijn, maar
dat ,-olgaarne geotfrecrd werd ter ondcrbren.i:in~
, ·an Benelux-bureaux.
In de tweede werkzitting '.rn het Benclux-Parle·
ment (zoals de interparlementaire Bcncluxrnad
cen,oudighcidshalvc wordt aangeduid), op 22
en 23 november te Brussel gehouden, werd het
Yerdrag van de Economische Unie goedgekeurd .
.Bij de aanvang der zitting deelde dr van Cauwc·
Jaert mee, dat "om politieke en administratieve
O\'erwegingen" besloten was het aanbod v.111

Maa.stricht niet te accepteren. ! let pulementairc
reglement \an orde stelt thans: "De 'erga.derinJ.ten hebben plaats te Brussel, Den Haag of
Luxemburg, of bij uitzondering in een andere
stad".
In de spijt om dit besluit, dacht M.1astricht terug
aan de woorden van de Voorzitter van het l J de
Economische Benelux-Congres, die de Stad "prototype v.ui Benelux" noemde. "W<1nt meer dan
.1nderl1.1lve eeuw lang is deze stad geregeerd i1t
een rnndominium van de Staten Generaal i1t
Den l l.1ag en de Prins Bisschop 'an Luik. Men

bibliotheek de boekerij beheerd van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Dat zijn onge,eer 10.000 banden en een ,·ooctdurende stroom 'au publicaties \'an cocpor.l,
waarmee dit Genootschap in ruilverkeer staat.
De jaarcijfers der Bibliotheek zijn: ruim 8000
bezoekers en 1 ~.000 uitgeleende banden, uiteraard alleen ten behoeve 1 .tn wetenschappelijke·
en studiedoeleinden. Twee bijzondere projecten,
die thans vrucht gaan a(werpen zijn de "Catalogus Limburgen:.is" (een algemene en internationale bibliografie van Limburgse zaken, personen en gemeenten) en de "Dotumentatie Limburg" (een carthotheck van momenteel 30.000
fiches, dit is ten i1n ent.iris 'an O\ er de regio
handelende publicaties m dai::· en weekbladen).
Maar om op de congre~sen terug te komen:
Er was nog het 3~ste Nederlandse Natuur- en
Geneeskundig Congres, en wel in april. Het
handelde onder voorzitterschap van (de Maastrichtse) de Ch. Mendes de Lfon over het Mijn\vezen.

k.rn du; zeggen: Maastricht i; een Bcncluxgcbicd avant l.t date." Dat M.1a~trid1t zich bii
deze \OOrtijdige Benelux zeer wel be,·onden
heeft, is wellicht een argument, dat elders b tl
bijdragen tot het wegnemen van resten Benelux''rees. De volledige voltooiing van de Benelux:
bn Ma.1~tricht - waar het merendeel der stadswenzen een onnatuurlijk keurslijf 'an staat>wenzcn ," - in ieder geval niet snel genoeg g.un.
O' er de grenzen heen werkt de Stadsbiblioin tegenscelling tot het Archief
theek, die
uitcra.ud - ,oJJedig regionaal gcörit'ntccrd i~
111 een regio wau, bchah e NcderLlnd, ook Fran:.
en Duit~ gesproken wordt.
De bibliotheek, die al van 1662 bestaat, bezit
circa 70.000 banden, waaronder 300 incunabels
en postincunabcls. Ook wordt door de St.1ds-

Er was de j.tarlijkse Dag van de Bond Heemschut, die ditmaal in Maa~Lrichl gehouden weed
in de maand september. (Uiteraard kwamen de
doorbraak-geruchten er ter sprake.)
Er was het Horecaf-Congres, ook in september,
waarop Zijne Excellentie \Xlitte, minister van
Volkshuisw:.ting en Bouwnijverheid, persoonlijk kwam klagen, dat "niet alle kopjes koffie
geschonken in Nederlandse Hotels, Café's, Restaurants en Aanverwante Bedrij1•en, goede kop·
jes koffie zijn" al vond de minister voorts, dat
de Nederlandse Horeca( terecht een goede naam
hec:ft. Zijne Ex,ellcntic wist met klem van
argumenten het wni::rcs ervan te overtuigen,
dat de bouwnijverheid in de Horecaf-sector
voorlopig nog vertraagd moet worden ten be·
hoeve van de woningbouw. En nu de Hocecaféhouders toch in de aardewerk-stad Maastricht bij
elkaar waren, grepen zij gezamenlijk de gelegenheid aan om eens te zien hoe een koffiekopje
gemaakt wordt. Ze konden daarvoor terecht op
,,'t groet febrik" oftewel "de fings"; kortom de
meest .Maastrichtse fabriek, die een voluit Egyp·
tische Sphinx 3IS n.1am en h.rndelsmerk benut.
Er was de <loste Limbur~sc Prote~t.mtendag, die
traditioneel op tweede Pinbterdag en meest.il
in de .Maastritntse Sint Jan gehouden wordt, en
waar de voorganger het had over "de eenzaam-

heid van het anders-zijn, van het minderheid.
zijn, ondanks alle vriendelijkheid en gastvrijheid
in dit land".
Van 13 tot 15 september was de Algemene
Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging te
gast, en wel om haar 40-jarig bestaan te vieren.
Uitermate feestelijk werd het overigens niet,
want "het hoofdbestuur van ARKA zat als een
klaagmuur achter de groene tafel". De strijd
om de ambtelijke positie-verbetering werd met
veel brio ge,·oerd. De echo's van dit congres
zijn nog lang niet uitgestorven. Vermeldenswaard is, dat ook de Maastrichtse Arka-afdeling
(met ruim 1000 leden) 40 jaar oud werd. De
eerste kathol ieke ambtenarenorganisaties vormden zich namel ijk in Amsterdam, Den Haag en
Maastricht.
Er was een congres van Belgisch-Limburgse en
Nederlands-Limburgse gemeentesecretarissen. En
er waren nog veel meer congressen. Bij sommige
daarvan is het minder duidelijk gebleven of de
belangrijkheid nu stak ln of buiten wat-men-het·
officiële-gedeelte-noemt. Maar doet dat er toe,
zolang mensen elkaar werkelijk ontmoeten?
September blijkt wel de congresmaand bij uitstek
te zijn geweest. Want in deze maand liep ook
nog het \'Waterwegen-Congres (georganiseerd als
viering van haar 25-jarig jubileum door de

voort,·arcnde Limburgse Scheepvaartvereniging).
Vier jaar geleden stelden 17 Europese Ministers
van Verkeer te Brussel een lijst op van 12 pro·
jecten ter uitbreiding en verbetering van de
binnenscheepvaart; projecten, die van Europees
belang geacht werden. Het 4de was de MaasRijn-verbinding onder aansluiting van Aken. Nu
zijn er in vier eeuwen niet minder dan 27 projecten aan de orde geweest om de Schelde met
de Rijn te \'Crbinden. Na de aanleg van het Belgische Albertkanaal rest nog altijd de helft van
dit lang-begeerde traject. Vier 1racécs vinden
hun (vaak nogal felle) verdedigers: ArcenRuhrort, Born-Neuss noordelijk over Vlodrop
of zuidelijk over Geilenkirchcn, en een zeer
moeilijk te ''crwezenlijken tracée buiten NederUands grondgebied om, namelijk Visé- AkenNeuss. De deskundigen van het Maastrichtse
\'V'aterwegencongres helden over naar de mening, dat het tracé Born-Geilenkirchen-Neuss
de meest gunstige economische en technische
mogelijkheden biedt en trol)wens ook de meest
Europese oplossing is.
Het Caberg-kanaal - met het graven waarvan de
Stad Maastricht rekening houdt in haar uitbreidingsplan - is daarbij een onmisbare, want 15
kilometer besparende schakel in die exponent van
Europese eenheid, de Schelde-Rijn verbinding.
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DIT IS GEEN BEELD VAN EEN BOUWVAL,
MAAR - ZOALS ARCHEOLOGEN ZEGGEN
- EEN BLIK IN HET BODEMARCHIEF.
Er werd name lijk in 1957 weer gegraven in de
alleroudste grond van Maastricht. De Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek is er immer zeer op gebrand daar te woelen en ditmaal
gebeurde het in de periferie van de Stokstraat
onder leiding van Dr Bogaers.
Als in deze buurt gegraven wordt, is het nooit
een vraag, wat de archeo loog zoekt. Hier lag de
Romeinse vesting, hel Castellum. Of hij iets
'indt is wèl de vraag. Een zeer grote. Want graven in deze buurt
is - om Dr Bogaers te citeren "eigenlijk een verschrikking". Op
de romeinse laag,
1 igt een pakket van
vier meter pu in
en middeleeuwse
Dit
bouwresten.
pakket is totaal
doorwoeld. En dat
maakt de archeolnng clie zo
graag en zo vi"
tuoos de lagen der
opeenvolgende bewon ingssporen afleest uit zijn bodemarchief - nagenoeg wanhopig. (De Ma,1strichtenaar is er daarentegen tamelijk trots op.
De chaos is immers ook het bewijs, ddt zijn stad
sinds de Romeinse t ij d continu bewoond is geweest.) Bij de onderhavige opgraving, vond men
in een sleuf van 2 bij 8 meter niet minder dan
5 "moderne" putten, die de bodem tot op waterniveau verstoorden en dus waardeloos maakten
voor de archeoloog.
Betekent iedere opgraving in deze buurt min of
meer een gok, d itmaa l kwam het bijzonder goed
uit. Want de overduidelijke resten van een Castellum-toren kwamen aan het l icht. Twee van
zulke torens zijn al eerder gevonden, en wel aan
weerszijden van de plaats, waar later de Lieve
V rouwekcrk gebouwd werd. Maar deze derde
toren bleek tot ,-cel groter hoogte bewaard te
zijn gebleven. Zelfs bleek datering mogel ijk aan
de hand der omliggende grondlagen. De heer·
sende opvatting werd bevestigd, dat het Romein-

se Castellum van .Maastricht op het einde van de
derde of het begin van de vierde eeuw gebouwd
is. Bovendien zaten er drie - naar archeologisch zeggen "prachtige" - brandlagen in de
grond. De d iepste was vroeg-romeins, en wijst
op een brand, die wellicht nog in de lste eeuw
gewoed heeft. De tweede brandlaag was doorbroken door de fundamenten van de Castellumtoren . Daar ook elders in deze buurt op hetzelfde niveau brandsporen aangetroffen zijn, is de
veronderstelling gewettigd, dat een grote brand
plaats gehad heeft; wellicht wijst dit op ver·
woesting van de stad dnor Germaanse stammen
uit het niet-gepacificeerde gebied
over de Rijn. Als
de Stad daarna
weer opgebouwd
is - iets kleiner
dan voordien wordt zij vcrde·
digd en beschermd
met de Castellummuren en -torens,
waar\'an nu voor

de derde keer resten
opgegraven
zijn. Een formidabele laatste brandlaag - te dateren
tegen het einde van
de vierde eeuw wijst op het aflopen van de romeinse bezetting,
en het aanbreken ''an de uitermate woelige tijden
na de Pax Romana.
Vermeldenswaard is een andere vondst, ver bui·
ten het terrein van het Romeinse Castellum. In
een tuin aan de Hondstraat kwamen op circa 3
meter d iepte twee menselijke skeletten aan het
licht. Dateerbare aardewerkresten wijzen op Romeinse bewoning tot ongeveer het midden van de derde
eeuw. Frappant is, dat ook hier - onder de skeletten -- de sporen van een hevige brand gevonden werden. De grondlagen boven de Romeinse
bleken ve rstoord te zijn. Er weed geen Frankisch
en MeroYingisch goed gevonden, maar aardewerk
uit Andenne, dat op Yeel plaatsen aangetroffen
werd tussen de Ardennen en Friesland, en dat
duidt op een levendige Maashandel in de Middeleeuwen. Tenslotte werden nog wat J8de
eeuwse resten gevonden, waaronder - ook al
weer niet ontypisch - een sierl ijk wijnglas.

EEN MAASTRICHTENAAR DIE VAN ZIJN
DRIE JEUGDDROMEN - IN EEN VILLA
WONEN, PAARDRIJDEN, EN SCHILDEREN
- ER MAAR fltN VERWEZENLIJKT HEEFT,
[$ EDMOND BELLEFROID. De schilder Edmond Bcllefroid. En dat schilderen heeft hij nagenoeg alleen maar 's nachts kunnen doen. W'ant
overdag werkt Edmond Bellefroid op een fabriek.
Daar is hij de virtuoze beoefenaar van een vak,
dat nooit een jeugddroom geweest is om de simpele reden, dat het in zijn jeugd nog niet uitgevonden was. Het vak der industriële vormgeving
namelijk, industriële vormge,•ing in de meest traditionele der Maastrichtse bedrijvigheden: de keramiek. Edmond Bellefroid's serviezen sieren de
tafels in veel landen. De ontwerper is een man,
die - zegt hij - wel de in deze regionen gebruikelijke talen spreekt, maar toch slechts èèn taal
met het juiste accent; dat is de taal van zijn vaderstad, het Maastrichts. Ettel ijke artistieke medailles
hebben de internationale faam van deze industriële ontwerper bevestigd. Nu is daar de medaille
van het voorbeeldige burgerschap bijgekomen; de
eremedaille der Stad, welke telkenjare op Burgerdag uitgereikt wordt voor een forum van jonge
burgerG'SSCn en burgers, die hun democratische
meerderjarigheid - twee jaar na de wettel ijke ''ieren als gast \'an het Stadsbestuur. De versstemgerechtigde burgers maken dan kennis met
het stedelijke apparaat; zij bedreven dit jaar zelfs
een gemeenteraadsvergadering met de gemeentesecretaris als burgemeester. Ook was er een stemming. Het g ing om de keuze tussen enkele moderne serviezen van Bellefroid, en een pseudobarok servies van onbekende herkomst. 27 % van
de stemgerechtigden was voor de bloemetjesbarok;
ï3 % prefereerde de eerlijke eenvoud, waarmee
Edmond Bel lcfroid het nuttige met het mooie
weet te vereenzelvigen. De creatieve geest van
deze oprechte Maastrichtenaar en begaafde artist
heeft de faam van zijn vaderstad naar alle windstreken uitgedragen. Zijn werk betekent voor ontelbaren een dagelijks hern ieuwde vreugde, een
ware versiering van het alledaagse leven.
De burgemeester vroeg zich terecht af - toen hij
na de vijfde burgerdag Bellefroid's tentoonstelling
" Hoe ontstaat een servies" opende - waarom er
eigenlijk aan de Maastrichtse Jan van Eyck Academie geen leerstoel is voor industriële vormgeving
in de keramiek. Dat is weer zo een voor-de-handliggende vraag, die alleen nog nooit gesteld is,

en inmiddels ook nog niet beantwoord. Een hoogleraar hoeft in dit geval niet ver gezocht te worden (waarmee niet gezegd wil zijn, dat artistieke
hoogleraren noodzakelijkerwijze kort bij huis ge\'Onden moeten worden ; noch dat Brabant erg ver
\'an huis zou zijn, waar twee jonge, in 195 7 aan
de Jan van Eyck benoemde docenten vandaan komen, professor A lbert Troost en lector Ko Sarneel.)
Vermeld zij onderwijl, dat 47 studenten het artistieke onderwijs aan de Jan van Eyck volgen. De
belangstelling voor vorming in de beeldende
kunsten is ook voorts groot, getuige het leerlingenaantal van de Middelbare Kunstnijverheidsschool,
dat 345 bedraagt (waarvan 115 de dagcursussen
volgen, 140 de avond-, en 90 de zaterdagmiddagcursussen).
De Limburgse Academie voor Bouwkunst leverde
dit jaar 6 architecten af, d ie - verheugend feit alle 6 het besluit namen nog een extra jaar de
cursussen aan het instituut te blijven volgen.
De jaarlijkse (en ditmaal $>de) Zomeracademie der
Jan van Eyck had de Cultuur der Benelux als
thema. Tien sprekers zeiden er in vier dagen het
hunne \'an, onder presidium van Prof Timmers
(wiens "Atlas van de Nederlandse Beschaving" verschenen in het najaar - een evenement was
voor Maastricht en voor Limburg).
Enkele zomeracademiële flitsen.
Bernard Verhoeven zei - sprekend over het toneel in de Benelux - een accent-versch il te zien
tussen de Nederlandse speelwijze, die nogal individualistisch is, en de meer zuidel ijke, die de
collectiviteit een groter rol toekent, en waarin de
persoonlijkheid der acteurs zich gemakkelijker

'oegt. Bloedtransfusies in beide richtingen tlJll
wenselijk; er zou meer uitwisseling moeten komen
v.in acteurs en regisseurs. Het beuecmde Verhoeterwijl Maastricht zull.e innige
ven ook, dat
rnntaucn md Hasselt heeft - geen enkele van de
19 >tudcnten der Maastrichtse Toneelacademie van
de Bclgi>dic kant der Maas komt, noch ooit gekomen is.
domein van
Ook op het terrein der muziek
heerst het euvel van onvoldoende
\Vouter Paap
cont.1tt over de landsgrenzen heen, en tu;sen componbtcn en uitvoerende musici. In het muzikale
uit lirh de Belg guller en romantischer, dan de
l\cderlander, die meer de noodzaak onde" indt
,·an een hechte innerlijke vormge,ing, tcgc110Hr
de Belgische neiging tot improvisatie. D it neemt
niet weg, dat errutige toenadering gewcht wordt.
De b..:hocfte i> OH~rigens al oud. Wouter Paap
illustreerde zulk> met de merkwaardige artistieke
"de
uicndschap tu~sen Alfons Diepenbrock
eerste ncdcrl.111dse componist sinds Sweclinck"
de geniale maar teer jong gestorven Belg Guilwellicht als intcrmC<l iair laume Lekeu en
de verwaalste Maastrichtenaar Charles Smu lders.
En de rol van Luxemburg in de Benclux-cultuvl'?
Te dier zake ,ieJen ''ooral ' 'oorzichtiglijk de woorden "Aufnahmefahigkeit'' en "re<:cpti,ité". Waarmee gezegd wil zijn, dat het land cultureel a.rnsluiting zoekt bij de Duitse en franse strommgen.
"l\h~tricht, Brug tussen Noord en Zuid was
tenslotte het wmeracademiële onderwerp '.in Anton van Duinkerken. Hij citeerde 's lands eerste
dichter He1nric rnn Veldeke, die al in detail beschre' en heeft welke verregaande wegen zich voor
de Maa~trichtenaar openen, als hij maar de Maas
wil bevaren of over de brug komen. Deze uitcl'-

op het knoopmate gunstige verkeerssituatie
punt van de noord-zuid-as der Maas en de oostwest-as der kruisende landwegen - maakte van
Maastricht een stad, die \'3n \'CC] (ook culturele)
markten thuis was. Maar hoe komt het dan vroeg de hooggeleerde spreker zich af - dat de
artistieke historie \'Jn l\la.istricht een lacune -an
eeuwen vertoont? \'(1;1arom is er bijvoorbeeld in
de XVlde en XVIlde ceu" onder de toch talrijke
pastoors, kanunniken en paters, niet èèn dichter
der contra-reformatie? Het antwoord ligt - volin de neiging van
gens Prof. van Duinkerken
prominente Maastrichtenaars om er tussen uit te
trekken, en elders een rol te gaan spelen. D at is
de tol voor de gunstige geogra fische ligging, die
Maastricht zoveel goeds gebracht heeft. Die neiging is overigens niet louter historisch! Integendeel. Ook nu wordt de Maastnchtenaar aangetrokken door de zeer \Crrc omtrek. Ook nu komt de
Maastrichtenaar gemakkelijk weg uit zijn stad, al
is het dan met eeuwig heimwee. \'<1ant Maastricht
moge de meest excentrische StJd 'an het Vaderland zijn, bekeken ,·anuit Furopa i> z11 de mc-<-st
centrale.
Als het inderdaad de toon i>, die de muziek
maakt, dan is Maastricht een vcclzijdig-muzikale
stad. Er zijn 3 opcr.1- en npercltc-gczelschappen,
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5 ungkorcn, 15 ham1oniefo <:n di<:rgd1ikc. Er is
een stedelijk consen·atorinm m<:t 120 ~tudcntcn,
"aJr in 1957 ,-oor het eerst muzikale \la.1h<:x.1mui;
.1fi.:cnomcn werden. Rond dit con~en aloroum is
een m1111ckschool, die het totale leerlingen-aan·
lal ''"' het institu ut op ruim 1000 brengt.
In Maa,lritht heeft het Limburgs Symfonie Or·
kest zijn domicilie; het L.S.O" d.tt in dit jaar 90
concerten gaf, waan·an 33 in Maastricht. 1Ict
eerste daan·an was een exlravag.1111<: Mozart·
maskerade, die zeer wel paste in hel st:1<hhecld en
cle smaak der burgers. Binnenkort bc.~1.1.tt het
L.S.O 75 ja.1r, en zal een jubileum ge' 1crd worden met drie speciale composities, ".un oor drie
Maastrichtse componisten opdrachten kregen: An·
dr(c Bonhomme, Louis Toebosch en M.1111 11ël.
Ab het de toon is, die de muziek m.1.1k1, .hn
'Churlt er al 'cel muziek
en beHiende nt)()r.
derl111gcn beweren dat immer
in het ar<ent,
waarmee de Ma.istrichtcnaar Nederlands roogt te
spreken. let~ ,·an dit eigen Jelent moet toch ook
wel geacht worden enigermate door te wtrken in
de wijze waarop in Maastricht gemusitecrd wordt,
om het even of het gaat om een h.irmonic, die
ten :1ub.1dc of serenade blaast, dan wel om een
Mlli~t. die :.oliëcrt op een van de Wdardevollc oude
orAcl\ die de Stad rijk is. D oor een ~elul.kiAe gemecntcl11kc aankoop werd ~hastricht dit ja.ir 'errijkt met een .,Keizer der Instrumenten". 1 let is
een klein orgel, dat omstreeks 1"00 Aehouwd wud
c11 later geplaatst in de Sint GanJ!ulphu;.kerk
Ic Sint Truiden. In 1859 werd het 'erkorht n.ur
Opi:runbrc, een Belgisch plaatsje onder de ronk
van Maa~tricht. Vier inwoners v.rn dit dorp
l(ingen het mei kar en paud halen. Toen
de kerk ''an OpArimbie een nirnw orgel kreeg,
werd het oude aan Maastrrd1t verkocht. l Ict

instrument werd gerestaureerd en in het .Bonnefancen-museum opgesteld. Vier stoere pl·
rochianen 'an een niet nader aan te duiden
plaats in BelAii' hebben
,·crblind wellicht door
de nieuwe glorie '.1n het orgel - aangeboden het
"desnoods met Jle>vcld" te reïmportcren. Maar
Belgisch-LimburA bezit llOA wel 30 soortgelijkwaarde,·olle instrumenten, en uiteindelijk heeft
men dan toch blijkbaar besloten - con amore alhoewel voor de toekomst con moto - de Benelim
ook muzikaal transponccrbaar te achten.
Naast deze rijkdom :i.m orgel;, ;,t.1at, ten gevolge
,·an de bestedin,i:sbepcrl.ing, de ontstentenis van
het stadsinstrument-bij-uitstek: de beiaard. Het
plan bestaat de 'on,.: par 'cn,•ijderdc H cmon)'·
beiaard 'an het Stadhuis te restaureren met de rcs·
terende klokken 'an de 'an den Gheyn-beiaard,
die beschadigd werd bij de torenbrand van de
Sint Scrrnas in 195 5. De Scrvaas zou ,·an een moJernc concerthe1aard 'oorzien worden. Maar voor·
lopig zal Ma.l~I rit ht het zonder klokkenspel moe·
ten doen. (En de Sint Scr'"aas zond er toren.)
l n het onvcrd adll·gun:.tige m11zikalc klimaat van
Maastricht , .iichcmcn t()( h bijwijlen teleurstellende
dingen. Bij' oorbecld: een cydus van lunch-con certen op de zond agen \;lil de zomer, door het
stadsbestuur p.eorganiseerd in samenwerking me!
de Regionale Omroep Zuid. kreeg uitstekende re·
ccnsies, m.ur het bezoek bleef ver beneden het
kritische 1n1ni1nuri1.
Zo ziJn er meer teleurstellende zaken te boeksta·
\Cn in het rulturtle lc'"cn 'an de stad. Nog altijd
bcstJat geen get'iµcntk· ruimte 'oor expositie van

beeldende kunM. Nog altijd is het wachten op de
1•oltooiing van de restauratie Yan de Bonnefanten.
Toch werden in 1957 nog 23 exposities gehouden,
dank zij het Bonnefantenmuseum, dank zij de
Stichting B.K.T. en vooral dank zij de particuliere
kunsthandel.
De grootste teleurstelling van 1957 was de schouwburg-kwestie. Sinds de sluiting van de Stadsschouwburg in 1955 is er nagenoeg geen sprake
meer geweest van toneel en ba llet in Maastricht.
De verbouwing 1•an de Schouwburg heeft zeer
onprettige verrassingen met zich meegebracht.
Een bouwkunstige moeilijkheid, die verrassingen
deed verwachten, lag in de omstandigheid, dat een
oud gebouw verregaand aangepast moest worden
aan moderne eisen, en dat daarbij het schouwburgzaal-interieur (waaraan de Maastrichtenaar nogal
emotioneel gehecht b leek) gehandhaafd moest blijven. Maar niet alleen bouwkunstigc problemen
werkten vertragend. In de loop van het jaar
bleek namelijk, dat door moeilijkheden ook op
het terrein der mensel ijke verhoudingen de kosten aanmerkelijk meer zullen bedragen, dan
aanvankelijk geraamd. Voorts dreigde oversch rijding 1•a n het toegestane bouwvol ume.
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.MAASTRICHT ALS .MAECEN AS
(De ' oornaamste culturele subsid ies)
Abiturientenprijs Jan 1•an Eyck

l Academie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Culturele jeugdmiddagen . . . .. .
! Culturele Raad Limburg . . . . . .

f

1
!
1

500 ~
500 )
650
700
700 ~
750 J

J

Z omeracadem ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
' Reistoclage kunstenaars . . . . . . . . .
Natuurhisto ri sch Genootschap
Stichting Beeldende Kunst
Tentoonstel lingen .. .. ... . ... .. ..
1.500
Stichting Kunstbezit . .. .. .. .....
2.000
C Kemediespeulers
.. .. .. .. .. .. .
3.000
~ Beroepstoneel Limburg
4.000
c Studiefonds Limburg
4.300
7.uid Nederlandse Opera . . . . . .
5.000 ~
Tonee lacademie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
t Muziek- en Zang1•ercnigingen " 14.000 ~
' Limburgs Geschied- en Oudi
hcidkundig Genootschap . .....
27.000 Î
Openbare Leeszaal . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000 S
Jan van Eyck Academie ..
" 37.000
J. Limburgs Symfonie Orkest .. . "140.000
"
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De gemeente·
raad stemde uiteindelijk toe in
de beschikbaarstelling van hogere kredieten
om tenminste
de voltooiing
van de eerste
fase der verbouw ing moge1ijk te maken.
Ondertussen
staat de romantische wolkenkoepel eenzaam
temidden van
het
moderne
bouwkundige
bedrijf, dal· zich
op het toneel
der "Bonbonnière" afspeelt.
.Maastricht ziet wel met toenemend verlangen
uit naar de rentrée der Muzen op dit toneel.
Een lustiger onderwerp is het beeld "Levens1-reugd", dat op een zomerse zaterdagmiddag ont·
huid werd door de loco-burgemeester, in een der
meest levenslustige en authentieke wijken der stad.
De onthulling geschiedde ten 01•erstaan van een
jeugdige ketelharmonie, een uitgelezen schare jonge
moeders, enkele officiële heren, een verkennersdrumband en een aantal vrijende paartjes (welke
laatsten op zaterdagmiddag het stadsbeeld immer
nadrukkelijk stofferen.) Aangezien de kunstenaar
Willem Hofhuizen de Levensvreugde uitbeeldde
als een levenslustige jonge moeder met vier nog
levenslustiger kinderen, werd het beeld onverwijld
bijgenaamd " het Monument van de Kinderbijslag"
oftewel "Boe is Peer'" .
Loco-burgemeester Gijbels accepteerde dezelfde
middag nog een indrukwekkend oud kanon, ter
siering van de stadswallen geschonken door de
Maastrichtenaar H. E. Dotremont.
Een vreemdsoortige onthulling had enkele maanden voordien - op de ijskoude 16de februari plaats op het Vrijthof. Een bordpapieren stand·
beeld van Fons Olterdissen, dialectschrijver,
schilder, organisator, gemeenteraadslid en .Maastrichtenaar. In elk van deze kwaliteiten kan de
burger een standbeeld verdienen. Fons Olter·

T
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dissen had er een verdiend in alle vijf, naar het
oordeel van vijf zich noemende Limburgse Republikeinen. Met een bordpapieren memento
d«agden zij derhalve de burgerschap uit. De uit daging had succes. Er kwamen fondsen en ideeën
en inmiddels werkt Willem Hofhuizen aan een
gedenkteken voor Fons Olterdissen.
Hoeveel er jaarlijks in Maastricht gebeeldhouwd
en geschilderd wordt, is bij benadering niet te
schatten. Een 35 schilders en beeldhouwers staan
officieel als zodanig te boek. Het zijn lang n iet
allemaal geboren en getogen Maastrichtenaren.
En aangezien schilders en beeld houwers vooral
met de ogen leven, zijn het blijkbaar visuele
voortreffelijkheden der stad, die hen van heinde
en ''erre aangetrokken hebben . Schrijvers daarentegen heeft Maastricht opvallend weinig. Wel
bewegen de schilders zich nogal eens op literair
terrein (en zijn de schrijvers Pierre en Mathias
Kemp als schilder begonnen) .
Van Edmond Bcllefroid is bekend, dat hij ooit gedicht heeft. Willem Hofhuizen publiceerde elegante verzen en fraai proza. De schi lder Frederick, gezegd Frits, Franck (die met een been op
de New Yorkse Times Square staat, en met het
andere op het plateau van de Maastrichtse Pietersberg) ''errast plotseling met een in het Engels gesclire' en roman " Open Wide, Please", waarin de

Maastrichtse schilder Harie Jonas een rol spee lt,
en waarin voorts de dubbele problematiek behandeld wordt, van de Europeaan die naar Amerika
emigreert, en van de kunstenaar die nog een ander
vak beoefent naast zijn kunst. Dat klinkt nogal
autobiografisch, want .F ra nek is tandarts in New
York; vandaar "Open Wide, Please·'. (Een eigen aardig toeva l is, dat de Maastrichtse toneelschrij ver Jef Heydendael in Amsterdam hetzelfde vak
beoefent.) Ondertussen blijkt al wel, dat schrij''ende Maastrichtenaren de neiging hebben weg te
trekken uit hun vaderstad. De jeugdige Gerda
Smits, winnares van de laatste Mathias-Kemp-prijs,
woont in Eindhoven en publ iceerde dit jaar voor
het eerst poëzie in een verzamelbundel van de
Eindhovense groepering "Nu". Salvador Hertog
- ook al buiten Maastricht - publiceerde een
goede novelle " De Tuin··, met illustraties van Frederick Franck, en bewerkte d iens Engelse roman
in het Nederlands. Met onthu llende dubbe lzinnigheid vertaalde de bewerker Franck's dentologische titel aldus: "De Ezel T rekt". Mathias
Kemp publiceerde enkele aflc,·cri ngen memoires en V ic Reinders wat verzen. De Maastrichtenaar Ad Then aar ten slotte schreef in 1957 twee
hoorspelen , die door de Regio nale Omroep Zuid
uitgevoerd werden: " Pierrette in het Zwart" en
"Het H uwel ijk van Bcnjamine Keiser" .
Deze literaire inventaris - hoezeer ook met pijnlijke zorg opgemaakt - is bepaald niet overwel digend van quantum. Gelukkig is er een sluitpost
in de figuur van Pierre Kemp, die op Oudejaarsdag - 71 jaar en 1 maand oud zijnde - het
377ste gedicht van 1957 voltooide.
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)'Y SUIS, J 'Y RESTE !
(nummer 57-377)
Op de brug sta ik door een rose papier
naar de zon te staren.
Is die gekke dichter weer hier?
Uit sterren en mensenharen
meent hij een harp te maken.
Hij betovert zelfs de klokkenspelen.
Daar is de volle-uu rslag al aan de zwier.
Hij laat zich door niemand bevelen:
ik ben er en ik blijf hier !
Komt de poliric, zij plaatst aan zijn broek
een bod met dit strenge ver.wek:
Verboden de dichter aan te raken!

PIERRE KEMP.
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"DOORLOPEN" \Y/ AS IN 1957 HET PAROOL
BIJ HET G.A.B. Het Gemeentelijk Autobussen·
bedrijf boekte dit jaar 243.541 ritten met 42
bussen over 2.265.061 k ilometer. Er zou een
b loemrijke selectie te maken zijn uit de brokken
noodgedwongen conversatie, die de 75 chauf·
feurs voerden met hun 11.686.221 passagiers.
Een dergelijke bloemlezing zou uitermate krach ·
tige voorbeelden opleveren van de expressiviteit
der Maastrichter Spraak, die "Zoete Taal". De
bloemlezing zou enkele nadrukkelijke hoogtepunten hebben. Een heel hoofdstuk zou men bij
voorbeeld kunnen wijden aan de vrijdag. Vrij.
dag is in Maastricht nog altijd de dag van de
grote markt; een markt, die zich bij de huis·
vrouwen i n een zeer grote popu lariteit mag ver·
heugen. De bussen plegen dan in het centrum te
staan van een zich steeds herhalende stormloop,
welke door de chauffeurs slechts met uitermate
veel tact te beteugelen is. Een taalkundig hoog·
tcpunt zou zeker ook de datum 1 maart opleve·

ren, toen de tarieven verhoogd werden. (Een
enkele rit kost 20 cent, 7 ritten kosten 1 gu lden,
en ook de maandabbonnementen werden f 1,50
duurder.) Het meest barokke taalgebruik viel te
registreren op 30 juni. Op deze datum namelijk
werd een uitgebreide dienstregeling - die naar
de mening van bedrijfsleiding en busgebruiker
de groeiende stedelijke vervoersbehoeften zeer
goed bevredigde - vervangen door een beperk·
te. De uitgebreide dienstregeling was nog geen
maand van kracht geweest. De beperkte gold
het hele jaar. Vandaar voornoemd veelvuldig
geb ruik van de aansporing "doorlopen!", gericht
tot de niet altijd gewillige passagiers.
Een conflict·situatie was oorzaak van het beper·
ken der diensten. De chauffeurs van het bedrijf
en hun organ isaties achtten de zondagsdiensten
te lang. Inderdaad waren deze bij herhaling ver·
Jengd, zonder dat overigens het wettelijke maxi·
mum bereikt werd. De bedr ijfsleid ing was gene·
gen de duur der zondagsdiensten te bekorten

•

Joor de frequentie te verhogen, zodat de chauffeurs 2 van de 3 zondagen dienst zouden verr ichten in plaats van om de andere zondag. (Het
spreekt uiteraard l'anzelf, dat de zondagsdiensten gecompenseerd worden door vrij e weekdagen.) De chauffeurs-organisaties stelden zich
op het standpunt, dat de bekorting der zondagsdiensten gezocht moest worden in het aantrekken van meer personeel. Het college van Burgemeester en \\(/'el houders daarentegen houdt vast
aan de ook in vergelijkbare bedrijven gestelde
cis van 2 per 3 zondagen zondagsdienst. D e
reden daarvan ligt in de omstandigheid, dat een
lagere ( re<1ucntie - bij de 'oorzienbare grote
toeneming der stedelijke vervoersbehoeften te gro te en bovendien progressieve personeelslasten met zich mee zou brengen, die uit een
oogpunt van economische bedr ijfsvoering ontoelaatbaar zouden zijn. Zoals bij iedere menselijke
confl ict-s ituatie ontstond rond de kwestie een
geëmotioneenle sfeer, d ie een oplossi ng niet in
de hand werkte. Een nieuwe dienstregeling en hern ieuwd georgan iseerd overleg - wordt
voorbereid. Ook het College van Bu rgemeester
en Wethouders heeft in alle opzichten een hartgrond ige hekel aan het woord "doorlopen"
Minder gerucht verwekten in 1957 de andere
Gemeente lijke Diensten, ofschoon de meest geruchtmakende - de Brandweer - niet minder
dan zo'n 200 m:1a l luid loeiende uitrukte. De
grootste branden op het terrein der Gemeente,
waren twee branden in rubber-fabrieken. Het
grootste brandweerkundige evenement was een
10 mi ll ioen franken-brand in een rubberfabriek
van het naburige Belgische Lanaeken. De Maastrichtse Brandweer zette 8 stralen in en had de
brand reeds geheel ingesloten, voordat de volgende brandweren arriveerden. (Het waren de
brandweren van Bilsen, Eysden, Hasselt, Luik,
Tongeren, Aken en de mobilie colonne uit Brussel!) Dat gebeurde op 1 mei. Precies 2 maanden
later rukte de Maastrichtse Brandweer weer naar
België u it; ditmaal naar Grand Lanaye, waa r
4 stralen hogedrukmist ingezet werden voor een
grote boerderijbrancl.
Voorts waren er nog wat bijkomende akkevietjes.
Zo werd er een lek gedicht van een zinkend
schip, en een auto uit de Jeker gev ist. Een mandfles zoutzuur, die op zeer hinde rl ijke wijze de
geest had gegeven, werà Jpge ruimd. En tenslotte deed de ladderwage:, gaarne dienst bij het
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aloude fort Sint Pieter, alwaar een geitebok uit
een zeer hoge (en derhalve benarde) positie bevr ij d moest worden.
Moet nog vermeld, dat in verband met de bestedingsbeperk ing de reeds verleende bouwvergunning ''oor een brandweerkazerne"""?

'
EEN Zlf'ARTE zir·AAi'>- KOO~ IN ll!T NA/ AAR D0.11/CILIE OP DE ,\!AAS. Ook de rijt•eis
111 het S1t1drp.1rl. u·orde11 1i11th het morj.tttr dt1or ztutrlt z1u111e11 bezwo111111en. H1111 lmgerie-llrhtige co11lo11rt11 ro11/r,utere11 11itermllll! u el met de rmtb1111ke11 die - een 11ou1111
geuhildt·r.I zij11 i11 de rood1111/e 1/,1J1kfe11re11. ,\laa,- /erll'ijl de t1tlllll ezigheid der pllrkzrrn11en een l(edtrlf.(t'Ude iI, bleek de .\fllllJZll'lldll
ren /.11111pioenc 1 tlll /Jam· hOOKJI ptll'limfiae i11i/Îtt/iej. 0~ ,\laaitrichtel/Mr /1 ool Ztt·t gesteld Of' Je 1'fat1.I•
m<:mtl't!ll (zo1er la11di1111•aa1·11 k111111e11 de bee11e11 bez1u1arlijk 11og zec111u1111·e11 genoemd 11•orde11), die
zffh 1 roeger zelde11 111 deze co11tre1e11 liete11 z1e11, llllttll' 1111 i11 grole11 get,tfe '1 ll'i11ter1 ro11d de bmgge11
r11priole11 t1lflke11. Het roeren um de 1\11111r111ee11we11 1.r wtgegroeid lol een geijklt ge1N11111te in Maaitricht.
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MAASTRICHT IS EEN INDUSTRIESTAD.
De industrie bepaalt mede het gezicht en de
levend igheid van Maastricht. Voor wie van de
hellingen aan weersz ij den van het Maasdal neerziet op de Stad, zijn de fabrieken even nadrukkelijke accenten in het door gordels van popu·
lieren geritmeerde stadsbeeld, als de oude kerken .
Waar de hoofd,•erkeersweg uit het noorden op
de Maas stuit, (en bij ontstentenis van een noorderb rug afbuigt naar het hart van het stadscen·
trum) heeft de industrie der Koninklijke Nederlandse Papierfabriek een " wand" gebouwd langs
de tegenoverliggende ri,·ieroever, die als een
fraa ie zoom een stadsdee l afs luit. Tegen het
deco r der architectonische volumen, spelen kranen hun dynamisch spel. 's Avonds spiege lt zich
het lichtende complex als een profane kathedraal in de Maas.
Vanaf de andere Maasoever, waar een uitgebreide Helihaven - de mooiste van Europa, zegt de
hoffelijke Sabena - op 1) juli heropend werd
door de Burgemeester, brachten de dit jaar in
d ienst gcstcJde grotere hel icopters tweemaal zo·
veel gehaaste burgers als vor ig jaar in 30 minuten naar Brussel of Keulen.
Beide oevers zijn verbonden door een vernieuwde spoorbrug, die zondag 20 oktober stilzwijgend en geruisloos op haar plaats gerold werd.
De brug - die een na de oorlog provisorisch
herstelde vervangt - is 214 meter lang. 3).000
k linknagels zijn in de 8)0 ton staal geklonken.
De boogoverspanning meet 66 meter; de doorvaarthoogte is 7 meter. Het enige euvel is, dat
de Spoorwegen slechts goederen erover heen lei ·
den in de richting Hasselt, en personen nog a ltijd uitsluiten.
Bedrijvigheid heerste op de terreinen der Beatrix-haven aan het Juliana-kanaal. De Comm issaris der
Koningin in Limburg opende daar
op 3 mei een Caltex-dépöt; 4 stoere
tanks met een totale capaciteit van
2 millioen liter. Ook Purfina bouwde aan de Beatrix-ha,·en een olieen benzineops lagplaats cum annexis.
In november vest igde zich de Façade-Beton N.V. op d it industrieterrein met een vrijwe l gehee l gemechaniseerd bedrijf voor fabricage
van betonsteen. Industriële bedrijvigheid ook elders. Bij Enci, Sphinx

en Staalwerken De .Maas werden aanzien lijke
bouwkund ige en technische constructi es uitge''oerd. De Mosa begon in april met de bouw
van een nieuwe vloertegelfabriek in Limmel.
De Plem breidde een schakelstation uit, de N.S.
bouwden een ketelhuis. De stedelijke brandweer
kreeg een woonflat, het Gemeentel ij k Autobussen Bedrijf een werkplaats.
Zo verrezen dus in het eerste jaar der bestedingsbeperking toch nog ettelijke architectonische blijken van dynamiek in het stadsbeeld.
Daarbij moeten ook genoemd de wijkgebouwen,
die het Groene Kruis opende in de nieuwe wijken
Nazareth en Heugemerveld. En voorts - niet
het minst belangrijk - uitbreiding van bestaande scholen, en de bouw van vier n ieuwe.
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DE STAi) MAASTRICHT IS IN HET ZlJJ .
OELIJK SPRAAKGEBRUIK ZEER VROU\XIELIJK. En zulks met reden. Zij behaagt immers gJarne. En zij heeft een hofhouding ' 'an
h><:i.:<:wijdc bewonderaars. De vrecmdclini.: be~peelt zij rnet haar charme en hij 'ertrekt als een
'riend.
Het t3bleau ,-an degenen die Maastricht bezoe·
ken, is als een spiegel. die een eigenaardig en
onverwacht beeld geeft van de Stad; een spiegel,
die soms onthullende momenten toont uit het
',1ak ,o geheime leven der burgers. Dit st.1dsbccld 1s er een van grote contrasten!
1n 1957 ontmoette Maastricht zeer orficiëel
Baron Peti t de Beauverger, ambassadeur van
Frankrijk, die ui teraard een vanzelfs prekende
gast is. In t957 ontmoette Maastri cht ook Am b.1ss.1d<:ur Young dec U.S.A. en de Amb.1ssadeuc
'Jn Pakistan, Hare Excellentie Begum Li.1l1u.1t
Ali Khan, die de industrie der Mosa be,ocht en
dau de kunst beoefende, waarin veel Maastrichtse meisjes ,·an huis uit excelleren. het met
<:en w<:crbarstig penseel decoreren 'an porselein.
S'en Dahlman, Ambassadeur \Jn Zweden, kwam
op bctoek en werd rondgeleid door de meri,:clgrotten van Sint Pieter, die 111 de 'ier eeuwen
~in ds Philips II door veel beroemde en nog Yeel
meer gewone lieden bezocht zij n. (Uit het toeristen-bezoek van dit jaar bleek, dat de belang·

stelling ,·oor onder~ronds Mustricht toeneemt.)
Contrasten! Een Amerikaanse handelsmissie
hield een doeltreffende zitting in de Kamer ''n
Koophandel, en in de Srnt Sena1s werden 3000
burgers toegesproken door een man, waarYan
niemand de achternaam kent: Abbé Pierre, die
zei : .,Avec tout l'a rgent du monde on ne fait pas
des hommes, t.rndis qu"avec des hommes on fait
tout, y compris l'argent néccssaire". Dat is de
basis van een e'en simpde .ds doeltreffende sociologie, die hulp wi l brengen aan de allerarmsten. De socia le ther1pic van Abbé Pierre is een
shock-therapie. "Il faut participer à la vie de
ceux qui souff rent Ic plus." Zijn sociale stichting Emmaus is een "fabrique d'explosives :\
base de récupération d'hommes broyés, les hommes broyés rede' cn1nts des hom mes 'ra is, des
hommes debouts, par !'amour qui est venu au
milieu d'eux".
Deze liefde was ook het onderwerp van Hare
Excellentie Or Klompé, de minister van Maat·
schappelijk W erk (wier voorletters M. A.M. in
het Maastrichts veelbetekenend zijn ), die op de
eerste dag van de lente sprak in het raam \'an de
Caritas-weck; de jaarlijk~c Maastrichtse weck
met dat pr.1ctischc <:n rnmp lctc de, ics " Hc llcp
Uuch Oonclercin". Dr. Klompé legde er nadruk op, dat maatschappelijk werk in onze tijd
en ons land zelden materiê'le ellende geldt. Er
is YOOral geestelijk<: nood en eenzaamheid. Hee
werk is ook mtt de tJak 'an uitsluitend special is een. Er zijn teer 'cel Hl)" ill1gers nodig orn

inhoud te geven aan het begrip Caritas, dat nu vooral moet betekenen het
helpen van de mens in zijn verhou·
ding tot de medemens en tot het
mil ieu.
Dr Klompé had en heeft veel belangstelling voor de bijzondere vormen van sociale zorg in Maastricht.
Het langst werd Hare Excellentie vastgehouden door verfrissend on-protocolaire kleuters ''an een modern
schooltje.
Opmerkenswaard is, dat zowel Minister Klompé als Abbé Pièrre een beroep deden op vrijwilligers voor het
maatschappelijk werk. Abbé Pièrrc
richtte zich vooral tot de jeugd. "Vous
acceptez, par sagesse, par prudence,
par raison, de donner deux ans du
meilleur de la jeunesse pour faire Ic
service m ilitaire. Et cependant vous
savez que ça sera négatif. Vous espércz, comme Ja mcil leure solution, que ça ne servira
.1 ricn. Vnus savez, que si malheureusement ça sert,
ça sera très destructeur. Alors nous ajoutons: Estce-que \'Ous ne seriez pas capable, vous la jcunesse de l'occident, de donner aussi gratuitement autant de votre jeunesse pour une au t re
guerre, c1ui est la guerre it la misère. La guerre,
dont on est certain, qu'elle ne peut comporter
aucune éq uivoq ue, aucun ris9ue d'injustice,
qu'elle est totalement sainte."
Een belangr ijk geestelijk-sociaal probleem, noemde Jan Maenen de vr ij e-tijds-besteding, waaraan de tentoonstel ling "Vrije U ren" gewijd was,
die in de vakantie-maand augustus draaide. Ee
weed daa r - onder auspiciën van de Limburgse
K .A.B. - een gigantische hoeveelheid weekstukken geëxposeerd van Nederlandse en Belgische Limburgers en \'an Duitsees uit het diocees
Aken. Een eeuw geleden werkte men 56% van
zijn t ijd, versliep men 33 % en bleef maar 11 %
vrije tijd over, merkte voorzitter Maenen op. Nu
verslapen we nog altijd precies evem•eel; we
werken nog maar 28 <;11 en hebben dus al 39 %
vrije tijd. "Die gaan wc dan lek ker besteden",
zei de burgemeester toen hij V rije Uren open·
de; "wat 'n geluk, dat er d it jaar tenm inste nog
ièts te besteden valt" .
l lct pronkstuk van de tentoonstelling was een
maquette, voorstellende Maastricht omst reeks

1800, in vijf jaar vrije tijd vervaardigd door
Broeder Sigismund van de Maastrichtse Beyart,
die in deze vijf jaar (met zijn schetsblok door
de oude stad wandelend om alles van vroeger te
tekenen) uitgei;rocid is tot een alom geziene
figuur. Z ijn maquette staat nu in het Bonnefanten-museum en inspireert daar burger en buitenman.

\Xlat d ie gewone buitenman -bezoeker betreft:
1957 was een goed toeristenjaar, al begon het
seizoen dan laat. (V.V .V. boekte 45.000 overnachtingen van landgenoten en bijna 10.000 van
bu itenlanders.)
De "Belgendagen·· - zoals de Belgische natio·
nale feestdagen van 2 t juli en 11 november
heten bij winkelier en pol itie - waren in 1957
niet meee zo o,·e rstelpend druk als ,·o rige jaren.
Naaemate de Benelux voortschrijdt is er dan ook
minder Bene-p rijsverschil in wat men (weinig
smakelijk) de consumptieve sector noemt. Toch
kwamen nog zeer veel Belgen hun nationale
feestdagen in Maastricht vieren, en b lijft tot
aller voldoening ook op andere dagen het
"Vloms" en "li \Xlallon" een aangenaam geluid
in commerce en café.
Een t)•pische dag om Maastricht als Gastvrouwe
in actie te zien, en namens haar Me W. J.
Kom, die in januari Mr A. M. I. H . Bacten opvolgde als wethouder van 0.K.W ., was zondag

op uitnodiging 'an de Mastreechter Staar een
concert gaf. Zo ontvangt Maastricht ,-elerlei
gasten bij uiteenlopende gelegenheden.
Een bijzondere g.i>t bij een bijzondere gelegenheid (een gast, die wellicht bez" aar zal maken
zo genoemd te worden, al is dat bezwaar clan
on-canoniek) was de Bisschop van Roermond,
Mgr Gu lielmus Lemmens, die in Maastricht zijn
zi lveren Bisschopsjubi leum navicrdc ''oor de
jeugd en op het Onze Lic'c Vrouweplein door
zo'n 3000 kinderen Aefclicitecrcl werd. Een gamin hield zelfs een toespraak. "Eigelik zeet Geer
Bisjop nan Mcstreech. 't Is al zoe lang geleije
tot Sint Hubectus Luik naom in plaots vaan
Mestreech. En noe ZO\\ zocgèt neet mie gebäöre,
hè, Vader Bisjop ,"
D~nk is .Maastricht hJar Bi~schop 'trschuldigcl,
dat hier de kerk J.!Cbouwd zal worden, die Limbu rg de Bisschop schonk bij zijn jubileum. De
Gulielmuskerk waar,oor Mgr Lemmens zelf de
eerste spade in de grond stak; een kerk voor een
wij k, die de Bisschop kennelijk meer aan het
ha rt l igt dan andere wijken.
Er is een verheugenswaardigc reden om een
21 mJart. 01e dag begon met de ont,·angst van
een 50-tal Duitse journalisten met hun Dames.
Dat waren leden 'an het Rheinisch-We>tfälisch
journ.llistenverband, dat in Aken coni-:rcs>cerde
en een excursie naar Maastricht maakte. Deze
cxturs1c werd 'erzorgd door de Pcf\club Maastricht. Hel karakter van de Stad maakt eigen lijk
iedere organisatie van een excursie o'erbodig.
Het beste recept is: men late de vreemdeling in
de binnenstad over aan zijn lot. Hij, en Maastricht, v inden gegarandeerd hun weg. De wceti-:icrige nccmdeling - en journa li~ten zij n dat
immer
i-:cvc men nog enkele ex.1ctc gep,c' ens
om over te filosoferen. Bij 'oorbccld: dat Nederland het dichtstbevolkte land van Europ.l is.
Dat Limburg met 360 mensen per km• de dichtstbc' olkte pro' incie van Nederland •~. Dat Zuid
Limburp, 700 mensen telt per km•. En dat de
mannelijke beroepsbe,·olking er in de komende
20 j.1ac met 50'~ zal toenemen. Toen het gczclsdl.lp 'crtrok - en wel naar Luik
had de
wethouder m.rnr nauwelijks 1ijd om van Duits op
Frans O\'Cr Ic schakelen voor de ont' angst van
het 'olgcnde gezelschap. Dit gezelschap kwam
uit Luik en was het mannenkoor La Lcgia, dat

bezoeker te evoqueren, d ie bijna 8 eeuwen geleden e,en vake en grage gast was te Maastricht.
Die reden werd uiteengezet in een inaugurele
rede op 4 november. Toen aanvaardde een andere grage gast - Prof. Or J. M. A. F. Smits
van \Xfaesberghe s.j. - het ambt van buitengewoon Hoogleraar in de eenstemmige muziek en
in de muziektheorie der Middeleeuwen aan de
Universiteit te Amsterdam. De Hooggeleerde
spreker toonde in zijn rede namelijk aan,
dat Heinric van Veldeke een plaats verdient in
de muziekhistorie der Lage Landen. Behalve
grote epische werken - Sint Servaas Legende,
Encïde - heeft deze eerste der geboekstaafde
Nederlandse dichters een dertigtal liederen geschreven. Omdat de melodieën dezer liederen
n iet O\•ergeleverd zijn, is Heinric van Vcldeke
langzamerhand slechts figuurl ijk als Minnezanger te boek komen te staan. Zulks zeer ten
onrechte, want hij was letterlijk een zanger. Met
behulp van een analyse der versschema"s bewees de nieuwe Amsterdamse Hoogleraar, dat
Heinric van Veldeke ook melodieën ontleend
heeft aan de liederenschat der franse troubadours en trOU\'ères. Van 6 van Veldeke's liederen is wdoende thans de melodie bekend. Het
werk ,·an de vroegste der Limburgse troubadours kan dus na vele eeuwen weer gezongen
worden. Volgens Prof. Smits ,·an \Xfaesberghe
heeft derhalve niet alleen de Nederlandse literatuur, maar ook de muziek een zeer zuidelijk begin.
"Small Boat through Belgium" is de titel van
een dit jaar verschenen boek van de hand van
een doctor uit Cambridge, Roger Pilkington.
's Doctor's boot lag 6 dagen nabij het bastion
" De Vijf Koppen''. En wat de zeer geleerde
schipper toen in Maastricht beleefde, heeft hij
punctueel neergeschreven in een zeer wel-geïnformeerd hoofdstuk van zijn boek. (Weliswaar
beweert hij, dat W ijk een stad is, welke eerst
later bij Maastricht kwam; maar wellicht bl ijkt
hieruit slechts een overmaat van inleving in de
locale psyche.) Eén passage zij zeer in het bijzonder ter overweging geboden aan allen, die er
geen been in zien Maastricht zonder meer tegen
Parijs aan te schu iven. Deze passage: "Hoewel
zij op bijna een steenworp afstand vao België
ligt, lijkt Maastricht in geen enkel opzicht op
een Belgische stad. Het contrast viel ons heel

duidelijk op, onmiddellijk toen we de stad bin nen 1•oeren. Het verschil lag niet louter in zulke
dingen als de horden van fietsecs - want iedereen schijnt te fietsen in Maastricht - doch in
de mensen zelf. Zelfs naar het uiterlijk vielen
ze ons meteen op als zeer 1•crschillend van hun
Belgische buren, nog geen mijl of twee over de
grens. De mannen waren meest knap, en zonder
de neiging tot zwaarlijvigheid, welke wij in
België opmerkten. De vrouwen waren smaakvol gekleed en aantrekkelijk zonder het zichzelf
bewust te zijn. Overal opgewekte glimlachen en
intelligente gezichten. In de manier, waarop de
mensen zich naar hun werk begaven scheen iets
van zelfvertrouwen en doelbewustheid te schuilen. Bij de mensen en in het gehele voorkomen
van de stad zelf, viel een volkomen gebrek aan
kakelbont vertoon op, en van de waren in de
winkels tot de wagens op straat, had de plaats
een sterk Hollands karakter. Maastricht is een
Hollandse stad, niet zozeer wat aanleg en architectuur betreft, maar naar de geest." Dit, inte: ligent-glimlachende Maastrichtse mannen en onbewust-aantrekkel ijke .Maastrichtse vrouwen, is
de eerlijke mening 1•an Dr Roger Pilkington.
Het drukste e1•enement 1'!111 1957 - 40.000 bezoekers profiteerden ervan - was de Amate, een
magnifieke en moderne missietentoonstelling,
die van 2 7 april tot 12 mei op het Vrijt hof zeer
letterlijk haar tenten opsloeg. (De Maastrichte-

naar kon dit nu billijken. Hij ziet anders niet
gaarne, dat deze eerbiedwaardige grond gebruikt
wordt voor andere functies, dan simpelweg "Vrijthof-zijn".) Maastricht had de primeur van deze
expositie, die ingericht is door de Verenigde Missionarissen, en tien jaar lang Nederland za l doorkruisen. Het Missiethuisfront Maastricht - dat
de ruim 100 Maastrichtse missionarissen verzorgt - had de Amate van een entourage voor·
zien, die als hoogtepunt een herop1•oering had
(precies 50 jaar na de première) van een Maastrichtse Opéra Comique uit de belle époque, geschre,•en door Fons Olterdissen "De kapitein
vaan Köpenick" . Het Maastrichts Mannenkoor
en de Avantikapel hebben hiermee duizenden
Maastrichtse harten aan zich verplicht.
De opening van de Amate werd - in tegenwoordigheid van de Pauselijke Internuntius Mgr
Paolo Giobbe - verricht door de Aartsbisschop
van Utrecht, Mgr Bernard Alfr ink. Als laatste
reflectie van de gasten-spiegel, mogen deze woorden van Mgr Alfrink geciteerd worden: "Zoals
Maastricht is er geen tweede stad in Nederland;
de oudste Christelijke stad van Nederland en de
oudste Bisschopsstad van ons Vaderland. Eeuwen voordat Sint Willibrord in Utrecht zijn
Bisschopszetel vestigde, kende Maastricht reeds
de traditie van Sint Servaas en had Maastricht
reeds een missionaire taak vervuld in de gouwen
van de Maas. En het past daarom, dunkt me,
dat de opvolger van Sint Willibrord een eerbiedig hommage komt brengen aan het Graf 1•an
Sint Servaas. En bovendien is dat nooit een pe·
nitentic, maar alleen een vreugde en een genot."

DIT IS VROUW DONDERS (TRAVESTIE), KöPENICKIAANSE 1'1ARKETENTSTER VAN DE
VOOl<J\IALIG'fi MAASTRICHTE SCHUT'f'ERTJ. G'fiK I EKT J\ff!T HAAI< ALLl!RGF.Tl<OUWS'rHN

TN EEN OPRECHT 1\1AASTRICHTS CAFÉ. Anonieme handen brrtchten in OllerdiJSen·J Opém enkele
r1ct11ele 1•e1Tt1lsi11ge11 "'111. 1rr111rvr1n de 110/ge11de hie1 geboek.r111ttfd 111oge11 1corde11. De lezer geliel'e zich
Ie heri11neren, dal de hoofdrol l'flll de Köpenick 1957 gezo11ge1111•errl door een t1/0111 get1cht, zi11gend slt1ger.
De rt1od, dee liet z"ch in ·n heukske zèfle,
En vraog neet i11s mie nt10 e11.r 11e11j Ne11j 131-ök.
'n R11odst•ergaderi11g liek 'n operef/e.
Uoe ble11ij1 i11 Köpenick nog ;oonk gelök?
De köppelkes, die mooie jt1ore 11rijje.
Ve11rt1/ier lot zie kriege e keleer.
Dèks kin11e ze 11eet zoe1 tiöl he11r bestijje
E11 trèkke dt1an tem/ofte in bij Aleer.
1

E11 op de 1\lèrret tl'èlt me weer goo11 breke!
Oe Vriethof 111"'1k 111e wie 'ne sjolk zoe gr·oet!!
(Er veer h1111 daore11r neet e stek.rke .11eke.)
Aoch !11ij r11t111 Köpenick spriö/1 op de poel!!
E slr1Chhoes höbbe 11eer pru 11e11j gekrege;
"t Vleis, dt11 blijf 11e11r 11s "11e11 de11re pos,
1\lèh boe-ao11 kin ·1 drtrlll loch zie11 geleege,
Tol slt1ch1ers zi11ge mooie 11eur de kos???

Dat is een veelzijdige laak. Op de wip ziet U de
fractievoorzitter Yan de Katholieke Volkspartij
(rechts), en de fraclieYoorzitter van de Part ij
van de Arbeid ( links) . In het midden de voor·
malige fractie,·oorzitter van de voormalige Katholieke D emocraten. Deze foto is n iet figuurl ij k
bedoeld; het is een reële momentopname van het
officiële bezoek, dat raadsleden in gezelschap van stedelijke autoriteiten, waaronder de
Deken van Sint Servaas - op 13 juli brachten
aan de speeltuin "Fort Willem··. De raad vo lgde
daarbij het voo rbeeld nn de (meer jeugdige)
Maastrichtenaren, die jaa rl ijks 80.000 maa l deze
tuin bespelen.
Dit bezoek was een verf rissen de ,·ariatie van het
normale raadswerk, dat zich afspee lt on der het
bedrieglijk-romantisch (met b lauwe luchten,
sierlijke vogels en witte wo lkjes beschilderde)
plafond van de raadszaal. Twintig maal vergaderde de Raad daa r in 1957. De totale, officiële
vergadertijd bedroeg 92 uur en 10 minuten . De
werkelijke 'crgadertijd was nog langer. Op

20 augustus bij voorbeeld vergaderde de Raad
officieel Yan 22.50 uur tot 22.58 uur, en ,·an
23.05 uur tot 23.07 uur. Ofschoon de raadsleden vanaf 17.15 uur in de Raadszaal aanwezig
waren voor een besloten " voorpraatje" , vergaderden zij officieel slechts LO minuten. H et ging
toen 0' er de verbouwing van de Stadsschouwburg; een onderwerp, dat niet alleen deze "kortste" raadsvergadering van het jaar ntlde, maar
ook de langste. Dat was de vergadering van 15
oktober, die met een tijdsduur van 6 uur en 20
minuten alle 19 andere vergaderi ngen sloeg.
Memorabel is de begrotingsbehandel ing, die 21
uur en 30 minuten duurde, verdeeld over 4 dagen (26 ,27, 28 en 29 maart) . Memorabel ook,
omdat deze bestuurlijke maraton d it jaar ge leid
werd door loco-bu rgemeester Gijbels, die de van
ziekte herstellende Burgemeester Michiels van
Kessenich ver\"ing.
Het traditionele glas feestwijn, na het goedkeuren der begroting, ontbrak dit jaar. U mag raden
waarom. Zelfs op de felste momenten der debat·
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Aan "buitenwerk" der auguste 'tedehjkc be·
stuurderen \'allen nog enkele data te "ermelden.
Op 7 januari werd een bezoek aan Aken ge·
bracht ter bezichtiging van de nieuwbouw en ter
be,t udcring '.in de Akense oplossing der ' 'er·
keersp roblematiek. De 20ste juli was in Mön·
chen-Gladbach een Maastrichtse dag, w:iarbij
het stadsbestuur vertegenwoordigd was . Ook de
Keuninklijke 1!èrremen ie gaf acte de présence,
en de l\üstrecchter Staar. De Maastri chtse poli·
tic regelde zelfs het ' 'erkeer 'oor hun Duitse
collegae. Op Kermismaandag maakte de Raad
een excursie nau "Het (Amsterdamse) Atoom".
[en Maastrichtse dag in Luik, w.is de l 7dc No.
'embcr, mede dank zij de Staar en de Ma't rccch·
ter F.anflar Sint Joezep.
In deze lt1st van gedenkwaardige raadsfe1ten,
m.1g tenslotte de ontmoeting met Pie de Bökkem
niet ontbreken. Deze ontmoeting had plaats tij dens het Raadsbczoek aan B.A. en het C:1 lv;1ric·
complex, waar Pieter De)'ema woont temidden
van leeftijdgenoten. Pieter D eyema werd op
31 mei 1867 geboren aan de Maastricht'c Vi\·
sersmaas no 3033. Hij beoefende onder meer het
beroep 'Jn brouwersknecht, remplaçant, grens·
O\CrschriJdcr en schilderkunstig model bij de
Middelbare Kunstnij,·erhcidsschool. 7.110 eer·
volle bijnaam verwierf de laatste der M.1.1'tricht·
se Stadstypen achter een commerciële kar met
bokking. liet gesprek met Pie de Bökkem en de
verdere officiële raadsgesprekken ·buiten· de·
r;1ad~z;1.d, zijn niet begrepen in het volgende
cijfer.
l n het jaar 1957 werden ter ra.idsvergadering
bijna 500.000 (genotuleerde) woorden gcspro·
ken. Dal is dus nagenoeg een hal f millioen.
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DJ: DUIVEN VAN HET VRIJTllOF llAD·
DEN I:EN GOEDE DAG OP 15 OKTOBER
Die dul\ en horen bij de oprned1ng '.tn het
M.1;1;,tmht;c kind. Zoals de meeste d1n1:en in
een men;enJe,cn die werkelijk wa.Hd zijn p.e·
d.1an te worden. is het ,·oeren nn de Vrijt hof.
dui,en iets heerlijks en angstigs tegelijk. Triomf
en w;1nhoop staat te lezen op het gezicht van de
kleuter, die de beesten op hoofd en armrn l.1.1t
neerstrijken, en de brutale 'ogelbekkcn ook h't
l.lahtc maï,korreltje tussen de vingers uit l.1at
pik ken. De drukte op 15 oktober was het ge' olg
\'an een geijkte Maastrichtse pedJgo_!!1e. De vele
moeders, wier twee-jarigen toen de dui' en ,-oerdcn, hJdden deze tractatie in h<:t vooru1tii,ht
g<;,teld om het keel te troosten, 'cro.1rz.1akt door
een mu spelden prikkende ome-dokter
t ~ oktober was namelijk de dag \Jn d~ eerste
nussale pol10-1nentin.i:;, waarbij haast Jlle (name·
lijk 93,3 ~r) in 1955 geboren burgers zich onder
wierpen aan een procedure, die door de organi
serende Gemeentelijke Geneeskundige Dienst en
het Groene Kruis teruggebracht w.1s tot de mees·
terlijk-snelle tijd van één minuut per kleuter.
Voor 'elc jCttgdige burgers bleef deze dag nochUns veruit de meest memorabele '.rn het j;iar.

Zo zal wel iedere J\f.ust richtena.u zijn eigen
rangorde hebben, waJrin hij de feiten van t 957
naar belangrijkheid indeelt.
Voor sommigen was wellicht de duidelijkste dag
'an het jaar, toen zij het zware Vredeskruis 'an
de Akense dom naar de Sint Sen .1as droegen;
het kruis, dat eerder door Duitsland gevoerd
werd, door Zwitserland, België en Italië.
Voor wie de trots ziet \\,1.irmcc de jeugdige ,·er·
kccrsbrigadiertjes hun werk doen, is het duidelijk, dat voor hen de dng 'an hun zeer officiële
installatie - met armband, verkeersembleem en
lollie - andere dagen in de schaduw stelt. En
ook voor de Politie is dit trouwens een belangrijke
dag, want de politie b<:lccft \'Cel plezier aan deze
jeugdige collegae, die de \Crkeersonge,•allen met
schoolgaande kinderen nagenoeg tot nihil heb
ben teruggebracht. (Vermeldenswaard is, dat de
jeugd omgekeerd het allermeeste plezier aan de
politie beleefd heeft op de dag, dat politiemu·
ziekcorpsen uit het halve land concerteerden en
defileerden op het Vrijthof tijdens een politiemu1ickfcsti' .>I.)
Zo is de bclJngrijkhcicl der da_!!en en der d,1tJ
immer relatief. Voor Lfon P.1ckbicrs i,11 de dag
niet onbelangr ijk zijn geweest, <ht hij - "door
niemand ter wereld geë' en aard" - 1J6,5 rninu-

ten rookte over 3,3 afgepaste grammen tabak.
Voor een jonge Maastrichtse vrouw zal de dag
onuitw isbaar blijven, dat zij moeder werd in de
ambulance-wagen der G.G.D.; een gebeurtenis,
waarbij de mobilofoon-installatie ''an de wagen
onschatbare diensten verrichtte. (Een installatie, waarvan de raadsleden zich met voldoening
zullen herinneren, dat zij er aan het begin van
het jaar f 3400 voor voteerden; een bedrag, dat
dus in ieder geval zijn rendement opbrengt.)
De athleten van A.V. '34 brachten ook dit jaar
weer langs de historische route van de 30ste
Amerikaanse Infanterie-divisie het vuur der bevrijding van Caen naar Maastcicht. De lopers
in deze estafette werden weliswaar geteisterd
door de A-griep, maar het vuur arriveerde tijdig
in de Stad. In het Stad hu is hangen nu de stadsvlaggen van Creil en Chantilly, naast de vlaggen van Parijs, Caen, St. Lö, Alençon en Evreux,
als marker!ng van de weg der vrijheid.
Zo zijn er nog veel zaken, die gememoreerd
zouden moeten worden.
Tot grote spijt van flanerend Maastricht overleed de 7 jaar oude Berin Polla, Beer Max als
weduwnaar in zijn Berenkuil achterlatend. En
ook de indrukwekkende pater-familias der
Edelherten kwam in de Hertenkamp schielijk
te sterven, niet bestand als hij was tegen de
vrijgevigheid der Maastrichtse burgers.
De graanmolen van Clemens - voorlaatste der
talrijke, oude Maastrichtse watermolens - werd
gesloten en sindsdien als pakhuis gebruikt.
De kans der Stedelijke Jongelingschap op een
waarlijk goede partij is aanmerkelijk toegenomen sinds de Hortus Rosae zijn poorten opende
(zijnde: het tweede katholieke opleidingsinternaat in den lande voor hu ishoudleraressen).
De in Maastr icht gedom icilieerde Venlonaar Or
W. A. C. Zwanikken promoveerde op een sociologische studie "Volkshuisvesting en Samenleving". De Stad zijner keuze krijgt veel aan-

dacht in dit proefschrift, dat de huisvesting der
arbeiders in Zuid-Limburg behandelt tussen 1900
en 1956. Een conclusie: "De ontwikkeling van
de volkshuisvesting te Maastricht is op velerlei
wijze geremd: het gebrek aan bouwgrond en
het ontbreken van een goed uitbreidingsplan
waren in de besproken periode wel de grootste
be lemmeringen voor een gezonde ontwikkeling.
Er is nu echter reden om de toekomst met meer
vertrouwen tegemoet te zien."
Ofschoon voorts ruim 200 personen door de
Politie bekeurd werden wegens openbare dronkenschap, bedroeg het getal dergenen die in
deze niet-te-Yerontschuldigen-toestand de openbare orde verstoorden nauwelijks 10.
Er werd weer een gobcl in gcrestau reerd uit de
"Delftse" serie door de Maastrichtenaren
even hardnekkig als onjuist bijgenaamd "de
\1(1 aterwerken van Versailles" die nu weer
als voorheen de luister van het statige Stadhuis-interieur verhoogt.
Een actie, genaamd .M5, werd ingezet ter financiering van de bouw van even"eel .Maastrichtse
kerken, als de stadsster punten telt. Et cetera.
Zo zouden nog zeer veel zaken gekronikeerd
kunnen worden. Maar laat deze enkele volstaan.
Het is uit dergelijke cellen, dat het leven van
een stad gebouwd wordt. Zelfs het ogenschij nlijk minst-belangrijke gebeurt nooit vergeefs.
Zelfs teleurstellingen zijn onmisbaar, naast successen en ideeën en plannen en woorden van
burger en bezoeker. Dat alles tesamen maakt het
leven "an een stad uit. En het is een leven, waarvan ook door de meest on-profetische geest
\'OOrspe ld kan worden, dat het zeer veranderen
gaat. Mèt het leven zal de stad ''eranderen.
Het lijkt nu - op de drempel van de allernieuwste tijd - een zeer geëigend ogenblik om
van harte te wensen, dat - hoezeer Maastricht
ook veranderen zal - zij altijd een stad moge
blijven, waarvan de burger houden kan.
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MAASTRICHT IN 1957 WERD SAMFNCESTELD IN OPDRACHT VAK HET STADSBESTUUR.
De teksten werden geschre,·en door FRED VAN LEEUWEN. De grafieken en enkele illustrerende
tekeningen zijn van JEROME GOFFIN. De foto's werden gemaakt door Fotopersbureau "Het Zuiden", Fr,rns Lahaye, "George Braun", J. Clermonls, en het Bedrijf Openbare \XIerken. Voorts werden
bij de illu>traties een tekening van Wim Bijmoer en een gravure 'an J. de Beyer opgenomen. "Cliché·
fabriek Maastricht" verzorgde de cliché's. De lay-out is Yan JEF COX, de druk van Leiter-NypelsN.V.

