Voor de vierde keer komen wlj met het jaarverslag van onze goede stad Maastricht in
korte woorden, weinig cijfers en veel plaatjes. Het moge burgerij en gasten een vluchtig maar geen oppervlakkig beeld geven van het wel en wee in deze gemeente in het
Jaar Onzes Heren Negentienhonderd-acht-en-vijftig.
Uit de veelheid van plannen en verwezenlijkingen, strevingen en lotgevallen, feiten
en feitjes, willen wij in dit voorwoord slechts één naar voren brengen om zijn bijzondere betekenis. Met hare zustersteden Aken en Luik heeft Maastricht door de gezamenlijke uitgave van het boek " Land zonder grens" zich aan de gehele wereld gepresenteerd en gedemonstreerd als een proefveld van West Europese samenwerking. Het
fraaie boek, dat op de vooravond van Kerstmis 1958 verscheen wil niet herinneren
aan een rijk verleden, maar wil de echte Europeanen een hart onder de riem steken.
Wanneer drie steden, die elk in een andere staat liggen, tot drie verschillende beschavingsgebieden behoren en drie talen spreken niettemin samen werken en tot resultaat komen, dan geeft dit goede hoop voor geheel West Europa. Karel de Grote,
zoon van dit land, die in Aken, Luik en Maastricht zijn standbeeld kreeg, verwezenlijkte van hieruit een West Europese eenheid in het Heilige Roomse Rijk. De toekomst
moge even Christelijk zijn! Maastricht aanvaardt zijn roeping om dit ideaal na te streven, omdat het al zijn stedelijke wensen daarin veilig weet.
De Burgemeester van Maastricht,

Çlj~~~ ien dagen in Maastricht:

tien dagen op 't terraske
bij Mo mus of du Casque
waar 'k me t de ogen dicht
tien dagen mocht vergeten
hoe ik, na de zondeval,
hier, in dit tranendal,
vijftig jaar heb versleten
Tien dagen lang het duivenplat
aan ' t Vrijthof. En het druivennat . . .

·t schreef Alex Campaert in De Linie.
Wij horen Uw commentaar: die
was er ook maar tien dagen. Wan.
neer je dag in, dag uit in Maastricht zit, bijvoorbeeld op de afdedeling financiën van ons stadhuis,
waar met vurige letters aan de wand geschreven
staat, dat iedere gulden d ie wij uitgeven, ergens
vandaan moet komen, dan zal men constateren, dat
de gemeente Maastricht een heel andere kleur heeft
dan de stad Maastricht. Kon een wethouder van financiën naar voorbeeld van de d idlter Pierre Kemp
het maar eens klaar spelen deze stad door een rose
papier te zien ! Wij zouden stellig niet ieder jaar
opnieuw - zoals ook weer het afgelopen jaar
- binnenvaren op een schip dat de zwarte zeilen
van Theseus voert. Het staatsschip van de stedelijke regering schijnt elk jaar een onheilssdiip te
moeten zijn. De begroting van 1958 vertoonde
namelijk een geraamd tekort van twee·en-een·half
milliocn, in concreto .f 2.784.295.-. Problemen
genoeg dus voor Wethouder mr. Duynstee.
Nauwkeuriger bij zonderheden zullen de leden van
de financiële commissie meer interesseren dan de
lezers van dit jaarverslag, die niet zozeer de gemeente als wel de stad voor ogen wi llen zien.

Hel is louter omdat wij niet voor dichters willen
aangezien wo rden als Alex Campaert maar als
reële nuchtere bestuurders dat wij toch dit verslag
met de financiën wilden beginnen, voor een
enkele specificatie verwijzend naar het op de volgende pagina staand overzicht waarin de begrotingscijfers over 1957 en 1958 tegenover elkaar
worden gesteld.
Daarbij zal men merken hoe over de hele lijn
de kosten stijgende zijn. Opvallend is daarom
dat Openbare \l{/'erken vier ton lager staat dan
het vorig jaar. H ier is de bestedingsbepe rking
dus wel me rkbaar geweest, al heeft men het aan
de activiteit van deze dienst in het stadsbeeld
helemaal niet gemerkt. D it tot troost van de Wethouder van Openbare Werken de heer C. Pieters.
En toch: onder houd straten was f. 255.000,minder geraamd, gemeente-reiniging f . 17.000,lager en <le B.B. nog f. 14.000, - lager geraamd.
Maastricht toont dus zeker zijn goede wil. Het
hoge bedrag aan sociale steun mag onze trots zij n.
Wat Maastricht deed en doet aan bij zondere sociale
zorg, de opheffing der a-social iteit, is baanbrekend
voor ons land . Gelukkig dat de stad dit niet voelt
als een erfelijke belasting, maar als een b lijmoedig
aanvaarde erfenis en de konsekwenties aandurft.

MAASTRICHT BECIJFERD: NETTO LASTEN VOLGENS DE BEGROTINGEN 1957 EN IY58
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' e gebeurtenissen die ons in 1958 het diepst geschokt hebben,
waren
ist niet van stedelijke aacd. Deze Christelijke stad der lage lan.
den voelde de schok mee, die de gehele wereld kreeg bij de dood van Paus
Pius XII roemruchter en zaliger gedachtenis. Ook in de Maastrichtse
kerken werden de Pausmissen opgedragen bij de kroning van Zijne Hei.
ligheid Johannes XXIII, en wij dachten er aan hoc Paus Johannes XXII,
de voorlaatste drager van deze Pausnaam, in 1325 een aflaat verleende aan
allen die bijdroegen aan de restauratie der Onze Lieve Vrouwekerk in
Maastricht. Hoe heeft ook Maastricht met heel het bisdom meegebeden om
onze bisschop Monseigneur Hansscn over de drempel naar het eeuwig
leven te dragen, en hoe geschokt was deze stad niet bij de dood van Mgr.
Frans Feron, gestorven boven zijn schrijfmachine, waarlijk in het harnas
van het moderne apostolaat.
Het eerste officiclc bezoek dat Mgr. Hanssen als nieuwe bisschop aan onze
stad bracht gold een belangrijke gebeurtenis. De bisschop assisteerde namelijk bij het openen van de Noodkist ·van St. Servaas, noodzakelijk in verband
met de restauratie van dit kostbare schrijn. Niemand onzer die bij deze ont·
roerende plechtigheid in de St. Servaaskerk aanwezig was, zal toen gedacht
hebben dat .Mgr. Hanssen slechts zo kort het bisdom Roermond zou
mogen besturen.
De dood van Mgr. Feron ontroerde Maastricht wel bijzonder omdat zijn
laatste Mariale woord enkele uren daarvoor nog gek lonken had in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw in onze stad, waar hij in 1947 het Mariacongres
presideerde.
Maar niet alle herinneringen aan kerkel ijke hoogwaardigheidsbekleders zijn
van droevige aard. Zijn Hoogw. Exc. Mgr. Paolo Giobbe, Pauselijk Inter.
nuntius te 's Gravenhage kwam op 19 maart het 200e eigen huis inzegenen
van de Staalwerken de Maas, op uitnodiging van de heer Emile van Oppen,
en op 9 oktober opende Mgr. Giobbe met een Pontificale Hoogmis het
eeuwfeest van de St. Martinuskerk in Wijk. De benoeming van Mgr. Giobbe
tot kardinaal door Paus Johannes XXIII werd in Maastricht dus wel met
bijzondere vreugde vernomen, en in velen leeft de verwachting dat Zijne
Eminentie nog wel eens zal terugkomen in deze stad, waar hij zo vaak te
gast was en graag Heiligdomsvaarten, Mariacongres, Missieweek en andere
gebeurtenissen met zijn aanwezigheid luister bijzette.

apitale zorg van een stadsbestuur is
de stad bewoonbaar te houden en te
maken in zuiver materiële zin, zoals
in ieder gezin de huismoeder de
woning bewoonbaar houdt. Voordat
de bloemen in de vaas komen en de
slagroom op de pudding, moet de vloer geboend,
de traploper gestofzuigerd worden. De overgrote
aandacht van elk stadsbestuur gaat daarom naar
verzorging van straten en pleinen, stadsuitleg, woningbouw, verkeer. Men wi l een stad hebben, waarin gewoond en geleefd kan worden net als elders
in ons land. Ook hier moet het jonge paar zijn
nest kunnen bouwen, de borelingen moeten een
warm holletje vinden, de ouden van dagen een
rustige vreedzame en blijmoedige oude dag. Het
zijn de zorgen van elke gemeenschap, elke dag, dag
in dag uit. De burgers moesten eens weten hoe
moeilijk dit is. Wij mogen wel zeggen, dat in
Maastricht in 1958 "Openbare Werken" zich
van deze taak naar behoren gek weten heeft, en
wanneer wij hier enkele opmerkelijke zaken
naar voren brengen wil dat niet zeggen, dat de
dagelijkse werkzaamheden van minder belang
zouden zij n. Het normale aanzien van een stad
is van grote invloed op de mensen zelf.
Ware het niet, dat wij in herhaling gingen
vallen door het lange citaat van het vorige
jaarverslag nog eens onder Uw ogen te brengen
uit Pilkingtons boek "Small boat through Belg ium", dan zouden wij er toch graag aan herinneren, hoe voortreffelijk deze Engelse te water
reizende toer ist het karakter \•an onze stad kombineerde aan het karakter der burgerij zelf. Hij
schrijft: "Bij de mensen en in het gehele voorkomen van de stad Maastricht zelf viel een vol·
komen gebrek aan kakelbont vertoon op, en van
de waren in de winkels tot de wagens op straat
had de stad een sterk hollands karakter". De
engelse geleerde uit Cambridge konstateert hier
iets, dat ons zelf als inboorlingen wel eens
ontsnapt. Wij zijn er ons weinig van bewust dat
Maastricht, al is de bouwstijl en kleur beslist
"belgisch" , wat uiterlijke verschijningsvorm be·
treft, heel anders is en dat Holland er wel degelijk zijn stempel zo op gedrukt heeft, dat dit de
vreemdeling, als hij uit België komt, direct opvalt.
De indruk van Mr. Pilkington is toch vooral een
kompliment aan Openbare \Verken, verantwoordelijk voor het uiterlij k van onze stad. De zorg van
het Gemeentebestuur voor dit uiterlijk is bovendien
een kwestie van gastvrijheid en naastenliefde.

Och, de inboorling houdt toch wel van deze
stad, hoe ze er ook uit zou zien, maar wij willen
doelbewust de vreemdeling bevallen en hier
welkom heten, ontspanning geven in zijn vakan ·
tiedagen, maar hem ook overhalen: kom hier bij
ons wonen, het is hier mooi, het is hier goed,
het is hier gezellig. Dat zou V.V.V. nimmer op
haar affiche kunnen schrij ven, wanneer Openbare Werken er niet in zou slagen deze stad
inderdaad aantrekkelijk te maken, geriefelijk en
gezellig. Van niet minder groot belang is het echter in de planning te handhaven het karakter van
een typische in de vallei gelegen stad. Wij zijn dan
ook bijzonder verheugd over het geslaagde uitbreidingsplan in het Jekerdal, waar de mooie, zo
moderne St. Gerlachusflat de bewoners niet
alleen het gerief van een goede woning biedt,
maar hen steeds door de prachtige brede ven·
sters konfronteert met de mooie va llei van de
Jeker, die Hendrik van Veldeke al in de twaalfde eeuw inspireerde en met de St. Pietersberg,
Veldeke's natuurlijk belvedère.
De Gerlachusflat - particulier initiatief met steun
van de gemeente - bestaat uit 88 vrij e woningen
en een verzorgingsflat met 44 woningen. Dit wooncentrum is niet bedoeld als bejaardentehuis, maar
de verzorgingsflat zal dit in de praktijk wel zijn.
Voor de verzorging konden de Dominikanessen van
het St. Ca~herina-apostolaat overgehaald worden
naar Maastricht te komen, waarmee een hier nog
niet bekende moderne zustercongregatie haar
intrede in de stad deed. Men onderschatte niet
hoe deze uit de aard der zaak luxe woningen, en
niet bestemd voor kinderrijke gezinnen, toch
verlichting brengen in de woningnood. Er zijn
eclatante voorbeelden daarvan, zoals een echt·
paar met één kind dat een flat betrok, met het
ogenblikkelijk gevolg dat hun woning ter be·
schikking kwam voor een gezin met dertien kin·
deren. Voor de ondernemers van de Gerlachus·
flat was het ook een genoegen dat meerdere
oudere echtparen, die met spijt Maastricht a l
hadden moeten verlaten terstond terugkeerden
toen deze hoogbouw in het Jekerdal verrees.
Het uitbreidingsplan van Maastricht is al lang
niet meer een mooie wandversiering, maar is
rond de oude stad grotendeels al voltooid. Vol·
tooid is natuurlijk betrekkelijk, want uitbreiding
kan niet stil staan. Aan de oostzij de, het vlakke
Cabergerveld, is Malpertuis in u itvoering. Caberg
is nagenoeg gereed. Er behoeven nog maar een 4 5
woningwetwoningen en partikuliere woningen ge-

bouwd te worden. Jo het uitbreidingsplan Brussclsepoort is geen ruimte meer "oor woningwetwoningen. De Potteoberg is in begin \Jn uit'oering.
Het uitbreidingsplan wat Limmel betreft, is ge·
reed, \'Oorzover het woningwetwoningen :rnngaat, maar er is nog een vrij ruime resen•e voor
pnrtikulicre woningbouw.
Ook Nazareth, het enorme projekt van enke le
jaren geleden, is thans zo goed als k laar.
Wanneer Rijksweg 75 voltooid is, is hier nog
ruimte ,•oor partikuliere étagewoninJlcn. Ook
het W11kerveld is gereed, behoudens enkele partikuliere woningen en hetzelfde geldt \OOr het uitbrcidin!,">plan Heugemerveld.
Bij de behandeling van de begroting 1958 werd
terecht JlCklaagd, dat een toewijzing \"Jn 500
woninjlen toch wel erg weinig was. De werkelijkheid is gelukkig dan ook iets gunstiger
geworden, want er zijn nagenoeg 800 woningen
in het jaar I 958 gereed gekomen. Het juiste
cijfer was einde december 777. Op J januari
1958 waren in uitvoering 962 woningen. Op
31 december 1958 waren het er hch1as minder.
Toen waren er nog 750 woningen in uitvoering.

aastricht ug in 1958 zijn eerste
sub-winkelcentrum klaar komen,
~n grotendeels al betrekken. In
de muziekbuurt liet de bouwvereniging St. ;\fatthias vier hoge
woonblokken neer zetten naar
ontwerp van architect Snelder, uitgewerkt door
Ons Limburg en gebouwd door de Wilma.
Het besluit om in deze buurt van Caberg een
sub-winkelcentrum te vestigen is niet lichtvaardig genomen. In een stad van de grootte van
Maastricht, dJt bijna 90.000 inwoners telt, is
het voor de hand liggend, dat ook de bewoners
van de ver gespreide nieuwe woonwijken \'OOr
htt aanschaffen 'an een costuum, een woon- of
slaapkamer en dergelijke grote aankopen de bus
nemen naar de binnenstad, maar de winkels 'oor
de dagelijkse behoefte dienen dichtbij te liggen,
en die dagelijkse behoefte mag wel iets "erder
gaan dan brood, melk en aardappelen. Bchah·e
het gerief van de nabijheid heeft architect
Snelder hier ook het gerieflijk winkelen bevorderd door langs alle winkeletalages een overdekte
galerij te maken. Bij slecht weer blijft de inkopen
doende huisvrouw dus helemaal "onder droog".

Het zijn ook niet uitsluitend winkels, mJar ook
ruimte \'OOr tandarts, de apotheker, 'rije be·
roepsruimten, café, bescheiden restaur.rnt-friture
met vergaderzalen en ijssalon.
De vier woongebouwen be\'atten boven de
winkels in totaal 111 galerijwoningen. Zo vindt
men boven de winkels van woonblok A 72
maisonnettes en twee centrale trappenhuizen die
naar deze maisonnettes toegang geven. Ook
B!.:>k B heeft zijn maisonnettes. Het café, friture,
ijssalon en vergaderzalen met overdekte terrassen
zijn ontworpen door architect Jean Huysmans.
Blok C ht>eft 2 winkels, vijf wije beroepsruimten
en boven maisonnettes in een enkele laag, evenals
blok D. Een bijzonderheid in de woonblokken C
en D is dat zij elk ook vier vrijgezellenwoningen
bevatten. Zo komen we hier aan een totaal van ll 9
woningen in dit winkelcentrum, met 22 winkels,
een café en vijf vrije beroepsruimten.
Caberg kreeg dit jaar zijn verbinding naar het
centrum. Het modderpad Fort \'V'illemweg werd in
korte tijd omgebouwd in een machtige asfaltbaan.

nkele interessante grotere werken
'9:~~ ,·an het bedrijf Openbare Werken
LI

zijn de bouw 'an de kompost ·

~=1~~ fabriek, waarmee in september en

11

de bouw van het centrale garagegebouw met centrale magazijnen,
waarmee in december begonnen werd.
Openbare \Verken heeft het stadspark var.. alle
hekwerk verlost. Verbaasd riepen de wandelaars
uit: "Wat is het hier mooi geworden!" en de mensen kunnen maar niet geloven dat er niets ge·
beurel is, alleen mlar iets opgeruimd: een gribus
van betonpalen, hekwerk en draad, die het
stadspark zelfs \an de MlLlS beroofde.
Een der lutste verrassingen, die Openbare Werken ons bezorgde op het einde ,·an het jaar
1958, is het zonder twijfel zeer ingrijpende ver·
keersregclingsprojekt. Misschien wel geïnspi·
reerd door de hoela-hoela-hoepel is het beginsel
van de verkeersregeling een tweetal verkeers·
ringen. Het plan, dat hier en daar zelfs geniaal
genoemd werd, bestaat hierin dat het grote

''erkeer, dat niet perse in het centrum moet zijn,
zoveel mogcl11k gehouden wordt op de grote
nn#>0ulcvard van Prins Bisschopsingel, Hertog.
singel, aansluitend Statcnsingel tot onderaan de
Boschstraat. Binnen deze ring zal de eigenlijke
city omsloten worden door een kleinere ring
van straten en deze kleine ring zal slechts één·
richting verkeer krijgen. In de toekomst z.tl al
het verkeer, dat deze city nadert, gedwongen
worden in deze ring te rijden. Voor zover het
verkeer in de city zelf moet zijn, za l het door
de \'Crkeersregeling zo vlug mogelijk weer na.ar
deze ring teruggeleid worden. Het betekent in
de pr.tktijk, dat b.v. de Grote Staat definitief
ontlJ~t z.tl ziin ,·an het doorgaande "erkeer. Al
het 'ukecr, dat nu de Grote Staat binnenrijdt,
komende uit het westen, zal gedirigeerd worden
op deze ring in de richting ,·an St. Jacobstraat,
Kapoenstraat enz. Het \'erkeer, dat de Maasbrug
afkomt en Maastricht binnen wil rijden, wordt
terstond naar rechts verwezen via de Kessels·
kade of mag door de Kleine Stokstraat ook linh
gaan, rnnnr zal definitief buiten de city gehouden worden. Deze verkeersregeling houdt in,
dat voor de Markt een bijzondere regeling moet

getroffen worden. D.urmce is men gedurende
de maand december al doende geweest. want
'anzelfsprekend zal de uitwerking 'an dit 'erkeersregelingsplan, dat zo gunstig ontvangen as,
in bijzonderheden nog een experimenteel karak·
ter moeten dragen. De ring 'an de Markt ligt
thans achter het Mooswief om. Het wordt hier
een kwestie van 'óórsorleren, waarbij de gebrui
kers van de straat zodra zij de Markt bereikt
hebben de voor hun aangewezen rijbaan moeten
kiezen. De prnktijk zal de bruikbaarheid moeten
bewijzen, ma.ir het is op,·allend, dat bij het
publiek, d.1t dit .alles gadeslaat er zo weinig
kritiek en betweterij te bemerken \'alt.
Om dit plan te rcala)cren zal het nodig zijn, dat
op enkele punten nog \'OOrzieningen getroffen
moeten worden.
De bestemming tot pukeerterreinen zal in
zo,erre een 'erandcring ondergaan, dat b.v. het
0.L Vrouweplcin geen parkeerterrein meer
hoeft te zijn. De Markt blijft parkeerterrein, het
Vrijthof gedeelte lijk en voor de rest zullen de
parkeerterreinen langs de Maas komen te lig·
gen en op enkele andere punten van deze, hopen.
lijk spoedig geheel gerc,1li~cer<lc City-verke<:rsring.

:-;:::_ n het centrum v3n de
belangstelling hebben
jaar ook nog
dit
00
gestaan de vcrbou-"'"'' u~"~ wingsplannen van de
Schouwburg. Na O\erdracht van de bouwdircktic a3n Openbare \'<'erken en de goedkeuring van
de ra:idsbesluiten tot verhoging van de
kredieten, is met kracht aan de uitvoering van deze plannen gewerkt. In de
loop van dit j,tar is de ruwbouw klaargekomen. Wat de technische instalbtil~ betreft, is de toneeloutillage \oor
95'( klaar. De centrale verwarmings
en 'cntilatte-mst311atie zijn e,·eneens
klaar en reeds gedeeltelijk in werking
i:cstcld, zodat de afwerking der zalen
in de loop van de winter voort·
gang zal kunnen 'inden. De toncdverlichtingsinstallatie is geheel aanwezig en wordt thans gemonteerd.
Voorts is een geheel nieuwe dakkonstruktie aangebracht. De brandprcventiemiddelen zijn ook zo goed
als klaar en geïnstalleerd. In de afwerking ,·an schouwburg en redoute·
zalen begint thans flink tekenini: te
komen. Ter geruststelling der burgerij ~•1 hier nog medegedeeld dat
de LO geliefde "Bonbonnière-zaal" vol lcd1g terug komt met alle buok in
stuC\vcrk. Ook de redoutezaal wordt
prenes zoals hij geweest is. De hoge
toneelbouw met zijn 46 "trekken" zal
technisch alles overtreffen op dit gebied in verre omtrek van Maastricht.
Ten gevolge van het beëindigen van het r,iadslidmaatschap van de heren A. Bovy en H. Krocks
zijn in hun plaats als leden van het Stichtings·
bestuur benoemd de raadsleden Mr. A. Baelen
en Nol.lm Groutars. Om de band tufüm schouwburg en schouwburghabitués niet Aeheel te \'Crbrcken ~•Jn onder auspiciën 'an de Stichting
Stadsschouwburg in de loop ,·3n dit jalr in de
zaal van het Derde Ordegebouw toch nog enkele
uitvoeringen gege,·en. Tweemaal is Charlotte
Köhler opgetreden, tweemaal ook Georgette
Hagedoorn en Pierre Verdonck, Wim Sonne,cld
was er te zien en te beluisteren à la carte en
tweem.1al kwJm het Zimmertheatcr Aachen er
voorstellingen geven, nl.: "Nathan, der \'<lci~e"

en "Gemachte Leute". Gelukkig beschikt Maastricht over zijn groot Staargcbouw, zodat wij
uit het jaarverslag van de exploitatie van dit
gebouw het vermeldensw.1ardige cijfer alvast
lichten, dat 341 keer dit gebouw gebruikt werd
,·oor voorstellingen, con,ertcn, Ic-zingen, modeshows enz. enz. De kultuur i; ook wat het toneel
betreft in onze ;tad dus niet helemaal dakloos
geweest, maar men begrtJpe met hoe,·eel verlangen toneelminnend Maastricht uitziet naar
het klaarkomen '.in de Stadsschouwburg.
Aan de Direktie van ht't St.1argcbouw dankte Maastricht o.a. het optreden van het Don Kozakkenkoor van Serge Jaroff en het optreden van het
vermaarde zangkoor "Pamplona" uit Spanje.

n h<:t s.ineringsplan van de Stokstr;utbuurt i> dit jaar echt wat men
noemt tekening gekomen. De gevelw.1nd ,"111 de Grote Stokstraat,
'Jn het Morenstra.1tje tot de hoek
vJn de Smcden\tra.1t, is zo goed
als klaJr met u1t~ondcr111g van het hoekpand zelf.
Doordat het pand met de steen "nous désirons la
paix 1790" l(Ctrokkcn is b1J het kantorencomplex
van architect Hu)Smans, mogen we zeAAen dat ook
één wand van het smalle Eikelstraatjc kant en klaar
is. Een der kapelaans 'an de blSilick heeft in de
Stokstraat Zt)n woning al kunnen betrekken tegenover het koor der kerk, en binnenkort is deze gehele huizcnrt) kb;1r tot en met het hoekpand. Het
daarbij a.111sluitcndt• hockp.111d zal een dezer
dagen aangepakt worden en ook langs het kanaal
is men met een groot pand 'olop bc:zig. Voor
de geprojecteerde winkelgalerij .1an de noordzijde ''an de Smedenstraat is verheugend interesse bij de middenstand.

link-= knpelm1ie
1•an de Basiliek
'" 0 .L. v1'01111'
beu oond door
kt1pelaan Dr. G.
Ge/iuen.
rechts: hel 1\fo.
re11Slrtu111e mei doorkijk op hel pand in de Grol/! Stokrtraat, 11·11t1m1
de ka11toren tau Architect Jean Ht1)JJJ1anJ, 11t1ngre11zentl aan hel
woo11h11is 111 de Eike/Jlraal. De frame hardJlenen ge1·el in dl! StokJlrtliil draagt de geu/Jteen "l'\o/IJ déJirol/S la paix 1790".
beneden: hoekh11iJ t•oor praktijk en u·oo11h11is 1 oor Dr. S11no11S.

et sprcc:kt v.1nzelf, dat men van·
Jf het Stadhui~ de industriële ont·
wikkeling vJn de stad met de
groobtc: interesse gadeslaat en
daarbij 'oorzo,er het op het ter·
rein 'an het Stadsbestuur ligt,
natuurlijk gaarne de helpende hand biedt. De
Maastrichtse bestaande 1ndustricterre111en beginnen
aardig 'ol te geraken en bij de Bcatrixha,·en zal
vrij spoedig 0' ergegaan moeten worden tot het
graven van de geplande waterbassins, omdat thans
de beschikbare industrieterreinen feitelijk reeds
bezet zijn.
Uit het industriële leven mogen wij hier Yerder
'ermelden het 100-jarig bestaan van Wesly·s
Papierwarenfabriek, temeer, omdat dit jubileum
aanleiding werd voor de direktie van deze indu·
strie om de gemeente de mogelijkheid te bieden
een Eclmond J•tsparprij; in te stellen voor Maastrichtse dialckt litcratuur, t'Cn wel zeer gelukkige
samenwerking '"'n industrie en kulluur.
De Radium-rubber vierde haar zilveren jubileum
en betrok in <Ic loop v:tn het jaar haar prad1tig
nieuw kantoorgebouw.
De nieuwbouw van de K.N.P. vond een g lorievolle bekroning in de viering van het zi lveren
direkteursjubi leum v.tn ir. L. Lhoi.'st, wat een re·
ceptie in de Staarzaal mt'Cbrncht, zoals men niet
vaak beleefd heeft in onze stad.
Een der feestgeschenken aan de jubilerende Direkteur aangeboden waren de wandschilderingen
door Harry Lips aangebracht in de nieuwe cantine, en die geslaagd concurreren met het prachtige panorama dat deze cantine biedt op stad en
ri' ier, ''an af de zesde ctJge van de nieuwbouw.
In bescheiden 'orm 'icrde de Mosa in december
van dit jadr haar 75-jMig bestaansfeest. Ook dit
feit werd a.~nleiding tot h<:t doen samenstellen \'an
een 1ub1leumboekje, dat op z11n beurt een bijdrage
aan de econom1schc ~cschiedcnis \'an de stad
Maastricht werd zowel als van de kunsthistorische
ontwikkeling der industriële \'Ormgeving.
In het begin van dit jaar werd in de Kring van
het Ge.;chied- en Oudheidkundig Genootschap
mededeling gedaan van de viering van het 125·
jarig bcstaans-jubilcum ,·an de Sphinx-fabrieken.
Deze .1ankondiging had wel bijzondere betekenis,
omdat een aant.tl wctensd1appclijke medewerkers
de geschiedenis van de Sphinx thans onderweken
en het gedenkboek, waarv,111 de verschijning voor
1959 aangekondigd werd, zeker een belangrij ke
bij drage za l worden voor onze stadsgesch iedenis.

e bestudering van de stad Maastricht moest wel enigszins achterraken bij die van soortgelijke
steden elders in ons land van dezelfde grootte door het feit, dat
hier in het zuiden geen univers1te1ten lagen. Wanneer Prof. Blok de ge·
schiedenis van een hollandse stad schrijft, dan
is dat vanzelfsprekend de stad Leiden, waar hij
als hoogleraar het dichtst bij de bronnen zat.
Het zal dan ook nog wel enige tijd duren voordat er een echte geschiedenis van de stad Maas·
tricht zal kunnen geschreven worden. Daarvoor
zal bovendien zeker een vereiste zijn, een geluk·
kiger outillage van ons Stads-archief en -bibliotheek, waarvoor de nieuwbouw een der vurigste
wensen van het Gemeentebestuur is, helaas nog
niet in een beginstadium van uitvoering. Wij
zijn al b i ij wanneer onze stad aandacht krijgt
van geleerden uit andere streken en maken daarom in dit verslag melding van het verschijnen
van de Leidse dissertatie van F. C. de Rooy, die
handelde over "La vie de Saint Hubert".
De zeer geleerde stadsarchivaris van Namen, Felix
Rousseau, kreeg op zijn zeventigste verjaardag van
zijn vrienden een bundel opstellen aangeboden
onder de naam: Mélanges Rousseau. Daarin vinden
we een knappe studie van Edith Ennen, archivaris
van Bonn: Die Bedeutung der Maasstädte im
Stadtwerdungsprozess des Mittelalters, voor Maastricht evena ls voor Aken en Luik van de grootste
betekenis. De Maassteden zijn de bakermat der
burgerlijke vrijheden!
In dezelfde Mélanges Rousseau betrekt de Zwit·
serse hoogleraar Hektor Amman Maastricht zeer
intens b ij zijn studie van de lakenhandel in West.
Europa en konstateert, dat Maastricht in de
middeleeuwen in deze handel een zeer belang·
rijke rol gespeeld heeft. Over dit onderwerp
kwam deze Zwitserse hoogleraar een voordracht
houden, die naderhand ook in druk verschenen is
in de Mêlanges Rousseau.
Terwijl hij de Maastrichtse bronnen nog niet
benutte ontdekte hij van de dertiende tot de
zestiende eeuw de Maastrichtse lakenhandelaars
in nagenoeg alle belangrijke steden tot aan de
Moldau en in Milaan, in \Xleenen en Boekarest.
Trouwens Maastricht had een u itgestrekt laken·
weverskwartier, dat nu .Boschstraat heet. Van
Houtpoort tot Boschpoort was de stadsuitbreiding
die zich tussen 1229 en 1300 voltrok en waar
de St. Matthijs gebouwd werd naar men zegt als

lakenweverskerk, betaald uit de boeten bij overtreding van het gilde-reglement. Het was dus
toen ook nog niet alles met de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie. De verwante ambachten vond
men in Witmakersstraat en Ververhoek. De
kapitale geschiedenis van Heer, de buurgemeente
onder de rook van Maastricht, van J. J. M . van
de Venne is ook voor onze stad van betekenis.
Kleinere bijdragen, maar toch met vreugde begroet, waren ook P. A. Schols over het vakwerkhuis in Limburg, van belang voor onze stad, die
tot in de 16e en 17e eeuw welhaast in hoofdzaak
vakwerkbouw kende, nu nog slechts terug te
vinden in zij- en achtergevels, omdat de voor·
gevels overal vervangen werden door de fraaie
gevels uit de l 7e en 18e eeuw. Deze hebben aan
de vooravond van de franse revolutie het gehele aanzien van onze stad ingrijpend veranderd. Erkentelijk mag men ook zijn de heer C.
Huygen, die zijn bescheiden studie over het kasteel Agimont te Nedercanne liet herdrukken.
In dezelfde serie van de Restauratiestichting
Limburg gaf Dr. Charles Thewissen beknopte
geschiedenissen uit van de Sint Servaaskerk en
van de Basiliek van 0. L. Vrouw, beide boekjes
op voortreffelijke wijze geïllustreerd met foto's
van Frans Lahaye.
Prof. Dr. J. Timmers, die op zo knappe wijze
de kunstverwantschap van Italië aantoont met
de bouwkunst hier in onze Maasstreken, legde
zijn bereisdheid in Italië vast in een vlot geschreven reisboekje "Schoonheid langs de grote
wegen in Italië".
Drs. J. Notermans richtte een monument op van
Maastrichtse boekdrukkunst door de uitgave van
de Minneliederen van Henric van Veldeke, de
Mosaanse Minnezanger. De Meester-drukker
\Xlillem Veltman besteedde hieraan al zijn kunnen en talent. Het werd een ware "editio princeps".
In Limburg weerklonken oa zoveel eeuwen op·
nieuw - dank zij de Regionale Omroep Zuid deze minneliederen, gezongen door Leo Kete·
laers. De bekende musicoloog Dr. Smits van
Waesberghe S.J. reconstrueerde namelijk de
muziek van Veldeke met behulp van in Frank·
rijk nog gezongen zeer oude minneliederen.
De schone letteren brachten voor Maastricht
nog enkele vermeldenswaardige boeken en boekjes. De dichter Pierre Kemp gaf een nieuwe
bundel uit "Vijf families en een poederblauw",
en liet in een eenmalige oplage van negentien

exemplaren " Droom
in het Jekerdal" drukken, opgedragen aan
Folkertje Tijdens. Als
Folkertje groot is zal
hij daarop niet zo'n
beetje trots zijn. Onze
oud-stadgenoot A. Oef rcsnc schreef als premicbock van de boekenweek "Het Gehucht", een \•an onheil
zwangere ma.ir knappe
no,•elle. Pater Turn
Pieters liet rond Sint
Nicolaas 'ersch11ncn
een ,erzenbundel
"Van lkmcl en Aarde". ingeleid door
Frans Brunklaus. Het
boekje kreeg uitstekende <e'<.ensics. Een
curiosum mag ''ercler
heten de bloemlezing,
die onder de titel "36
dichters en de stad
Maastricht" samengesteld is door Dr. Ch. Thewissen, voornamelijk ten
behoeve "an het onderwijs in de nederlandse literatuur. In de dat jaar verschenen 2e oplage was
dC2c kolleklle "aderlandse prominente dichters, die
.illemaal onge' raagd de stad Maastricht bezongen,
reeds uitgebreid tot 57. In dit Maastrichtse Pan theon '.10 nederlandse dichters ontbreekt welhaast
geen enkel der vooraanstaande vaderlandse figuren.
Paul Haimon liet een roman verschijnen waarbij
onze stad slechts zijdelings betrokken was, nl.
"De weg over de grens", dat het wegtrekken
naar Duitsland van de brikkenbakkers, vooral
uit Maasdorpen, als onderwerp had.
Frans Brunklaus, Dordrechtenaar van geboorte,
maar ingtburgerd in deze stad als geen ander,
gaf dat jaar zijn 250ste vertaalde bock het licht,
en dit was niet minder dan Homeros' Ilias, in
nederland5e bewerking. Van zijn hand "erscheen
in 19~8 de oorspronkelijke roman over de Gebroeders De Wit: Requiem voor Holland.
Het Eeuwfeest van de St. Martinuskerk heeft d~
Heer de Win aan het studeren gezet en dit
maakte het mogelijk de geschiedenis van deze
parochie in het jubileumboekje te doen verschijnen.
De laatste uitgave van dit jaar, enkele dagen voor

Kerstmis "erschenen, doch verreweg de belangrijkste is het boek "Land zonder grens", uitgave
van Charles Dessart, waarin de drie steden Aken, Luik, Maastricht, ~ich gezamenlijk presenteren. Dr. Jean Lcjcune, hoogleraar aan de Universiteit "an Luik schreef cle tekst van de historische ontwikkeling der drie steden. Mr. A. Minis
vertaalde deze in het Nederlands. Deze tekst is
geïllustreerd met een dertigtal reproducties van
historische prenten. Niet minder dan 164 prachtige foto's van A. Bredol-Lepper, J. Cayet en
Ch. Dessart vormen het tweede gedeelte van het
boek. Op blz. 66 bes luit Prof. Lejeune zijn studie
met een verzekering dat de drie steden de toekomst van een Europese intcgrntie met verlangen
tegemoet zien. "Zij doen dit met des te meer overtuiging, omdat zij het hart ,·ormen van het oude
rijk ' 'an Karel de Grote, dat in eenzelfde verlangen
zijn oorsprong 'ond ; en tcvt'l'lS omdat zij zich opnieuw hebben aaneengesloten en daarin kracht en
sterkte vinden voor de toekomst." De slotfoto van
het boek is van het standbeeld van Karel de Grote
op de boulevard d' A vroy te Luik - keizer Karel
die ook zijn standbeeld kreeg voor het stadhuis
van Aken en in de \1(lestbouw der Servaaskerk van

i\faastricht, en de tekst onder deze foto getuigt:
"WJar tcns het eerste KeizerriJ k van het Westen
wortel schoot, blijven de drie steden hun roeping
getrouw: ZIJ zullen onder het teken \'an Karel
de Grole de taak ven•ullen, die hen toe' alt."
Hoe gaarne zouden wij ieder jaar de avances en
successen melden van oud -stadgenoten elders, maar
helaas ontsnappen zij ons maar al te vaak. In dit
hoofdstukje over wetenschap en kulluur mag toch
vermeld, dat Dr. J- A. A. van Doorn, die te
Amsterdam sociologie studeerde, dit jaar tot hoogleraar benoemd werd in de industriële sociologie
aan de Leidse universiteit. Dr. M. van Can verliet
onze stad wegens zijn benoeming tot rector van
de R.K. Leergangen te Tilburg. Jef B:mts, direkteur 'an de Zuid Nederlandse Opera werd docent
in de muziekdramaturgie aan het Con;uvatorium
'an Tilburg en Prof. Dr. L. N. I-1. Knops \'3n de
Wilhclminasingcl, sedert 1951 hoogleraar in de
psrchologie Ic Leuven werd door de Koning b<:gif1igd met het Officierskruis van de Kroonorde
van Oelgië.
Het Bonnefnntenmuseum liet voor het eerst een
beredeneerde katalogus samenstel len van alle schilderijen en beeldhouwwerken van dit museum. Deze
katalogus, die reeds gereed is, zal in hti begin van
19~9
rijk geïllustreerd - ook in druk verschijnen. De verzamelingen van dit museum werden
uitgebreid met werken van Bellefroid, Graafland,
Jonas, Schoonbrood, Theodoor Schaepkens en
Charles Vos, twee schilderijen van de IS'ceuwse

Luikenaren Jean Grand1ean en Jan de Lairesse, en
met een tweetal portretten door de Antwerpenaar Jan van Purenbroek, die in de eerste
wereldoorlog te Meerssen werkte. De meesten
van deze aanwinsten werden in bruikleen gegeven door de Stichting Kunstbezit. Voor de verzameling Maastrichts zilver werd een belangrijk
stuk aangekocht, een l 7c eeuwse Ma lachieten
beker in zi lveren montuur met de Maastrichtse
keur. Het Museum werkte mee aan de tot standkoming van verschillende tentoonstellingen, o.a.
aan een expositie te \'<larschau van l 7e eeuwse
Hollandse schilderkunst met een landschap van
Jacob Ruisdael. Veeh uldig werd gebruik gemaakt van de aula ,·an het museum ,·oor het
houden van vergaderingen en voordrachten.
Gastvrijheid werd o.a. ,·erleend aan de Zomcrakademie van de Jan ,·an Eyckakademie, de
Akademische Kring, het genootschap Ex-Oriente

Lux, Alliance Française, het Italiaans Genootschap Dante Alighieri. Voegt men daar nog
bi) de 'ele voordrachten die gege,·en worden door het instituut Nederland Amerika,
meestal in de Grote Sociëteit, door St. Adelbert,
die in hetzelfde gebouw regelmatig vergadert,
de voordrachten ' 'an de Circulo Ce rvantes die
ond erdak vindt in Dominicain, de maandelijkse
beurslunch van het Departement Limburg van de
Maatschappij voor N ijverheid en Handel, dan
mag hieruit blij ken dat Maastricht wat het optreden van belangrijke sprekers betreft, gccmzins
tekort komt. Jammer dat enkele malen ~preek
beurten samenvielen, zodat men doende 1~ hierin
beter kontakt te vinden.
! let is in Amerika beslist niet onopgemerkt geble,·en dat Maastricht dit jaar geen be' rt)dingsestafette hield en besloten werd deze '1cnng tot
een vijfjaarlijkse te maken. Uit de Verenigde
Staten kwam onverwacht een gift binnen voor
de t-stafctte van 1959. Wat was er gebeurd? De
oud~trijdcr van de Old H ickory-divisie M r.
Carbin vie rde zijn zilveren bruiloft. De \•ri cndcn, met wie hij indertijd Maastricht bevr ijd de,
vroegen wat ze hem en zijn vrouw cadeau mochten geven en het antwoord luidde: geef maar
tweehonderd dolla r en stuur die naar Maastricht
voor de bevrijdingsestafette ! Deze geste mag gelden als bewijs hoezeer de gedachte waaruit de csufctte ontstond, in Amerika wordt gewaarde.:rd
Komt U toevallig in de Verenigde Staten, 'erzuun
dan niet te gaan zien hoe de stadsengel van Maastricht het doet - nog een ontwerp van Charles
Vos zaliger
aan de wand in de Nederl andse
club te Néw York. Niet iedereen zal dit 'oorrecht
\':lil l'Cll Amerikaanse reis kunnen hebben en daarom drukten wij een interieurfoto van deze club,
met de stadsengel, hierbij af.
Op burgerdag 1958 kreeg oud -d irecteur L.
Linssen de erepenning der stad, een ''erdicnd
eerbetoon waarin Maastricht zich als hoofdstad
demon~treerde, want reeds op Rolduc was Lin~sen
pionier en .1postel van de schoonheid, promotor
'.in jonge kunstenaars, waarvoor duizenden hem
hun leven lang dankbaar bleven. \Xlie Linssen
zegt zegt Jan van Eyck Akademie, één ,·an z11n
bereikte idealen. Deze Akademie vierde op be·
scheiden wijze haar tweede lustrum, maar hield
toch een belangrijke tentoonstelling in de voormalige Dominicanenkerk.
Begon de Akademie in 1948 met 1-t Limburgse
en Noord-hrabantsc studenten, thans te lt ze 23

Limburgers, 10 Noord-Brabanders en l 7 studenten uit de andere pro' 10c1es, die allen, behah'e
Zeeland, \'Crtegenwoord1gd tl)n. LO Leerlingen
studeerden dit jaar af; twaalf nieuwe kwamen er
voor in de plaats. De huis' csting is nog altijd
slecht. Het ziet er thans echter naar uit, dat het
1•olgend jaar de eerste spade in de grond kan
gaa n voor de nieuwbouw.
De Zomerakademie was wederom een sukses en
profiteerde weer van de ligging van Maastricht om
ook in de omtrek belangrijke objtx:tcn te gaan zien.
Naast Jan ' 'an Eyck Akademie, Toneelakademie,
Muziekschool en Conservatorium, in zekere zin
zelfs naast het L.S.0. heeft de Zuid Nederlandse
Opera een belangrijke plaats gaan innemen. Zijn
actieterrein is misschien zelfs het breedst van
alle, wanneer men weet dat de Zuid Nederlandse
Opera buiten Limburg voorstellingen gaf in
Den Haag, Utrecht, Tilburg, Breda, Eindhoven,
Nijmegen, 's Hertogenbos<h, Rozendaal en Hasselt. Terwijl de basis voor de subsid ie slechts 45
voo rstellingen hoefde te zij n, gaf de Zu id
Nederlandse Opera in Tilburg met de Tosca
zijn laatste en ~8c voorstelling van dit jaar. Eer.
eigen balletgroep is in oprichting, waaraan te·
vens een opera-ballet-opkiding verbonden zal
worden, in overle,1: met \'(/;1lly Haacke die dit
jaar 25 jaar reeds haar pionierswerk in Limburg
verrichtte. Een danspaar van dit opera-ballet,
beiden discipelen \'an Wally Haacke, siert de
omslag ,·an dit ' 'crslag.
\'(fethouder M r. Korn heeft aan de culturele
zaken in deze stad de handen vol, naast wat het
gewone onderwijs vergt. Ook na restauratie van
de Stokstraatbuurt is er op het gebied van monumentenzorg nog veel te doen. Daarbij denken we
vooral ook aan de Jckerbuurt. Velen zijn bekommerd over het lot der oude Jekermolens en Maastricht is Charles Eyck dankbaar dat hij de Heksenhoek opgeheven h<'Cft uit zijn diep verval der
laatste vijf.en-twintig j.1ar en in de oude molen
zijn glas-atelier vestigde.
Er is naast het sociaal·chJritatle'e werk geen terrein waarop zozeer <'CO •.imcn.,.crking tussen O'erheid en particuliere organ1sa11c-, nodig is, als het
kulturele leven. Datgene wat wij hierboven
konden vermelden als gebeurtenis<en van 1958,
is een duidelijk bewijs dat ondanks de zorgelijke
toestand der gemeente-financiën door het gemeentebestuur veel kon worden gesteund , wat door het
particulier initiatief werd ondernomen. Moge dit
initiatief ook in 19 ~9 in ruime mate aanwezig zijn !

De werken die aan de Wijkerkant van Maastricht
aangepakt worden zijn niet minder groots dan de
stadsuitbreid ing van de westzijde. In Wijk, waar
Maastricht rond Konings- en Oranjeplein al een
modern grootsteeds aanzicht heefr, waar de hoge
flat van Ir. Dingemans al enkele jaren staat en dit
jaar de Nillmij door architect Theo Boosten een
nieuwe serie flats liet bouwen, daar komen ingrijpende veranderingen. Rijksweg 75, die onderdeel van de Europa-weg E 9 is, wordt door het
Rijk gebouwd volgens een traject dat oorspronkelijk grotendeels om \'<lijk heen zou lopen. Het
definitieve project is echter dichter bij de kom
der gemeente komen te liggen. Het is de grote
weg van Noord Nederland via Maastricht en Luik
naar het zuiden. Het gedeelte dat thans uitgevoerd
wordt, komt te lopen van af Rothem-Meerssen,
waar de oude Rijksweg verlaten wordt, kiest zijn

richting oostelijk van de buurtschap Nazareth, en
vervolgens tussen het Wijkerveld en het Wittevrouweveld, vóór langs de kerk van Onze Lieve
Vrouw van Lourdc-s en vervolgens langs de oostzijde van Kon ingsplein en Oranjeplein, waar het
traject een flauwe bocht zal maken richting Heer
en Luik. Precies in de as van de weg in de bocht
komt midden op het Oranjeplein de hoge torenflat te staan, die dus voor de weggebruikers zowel
van uit het zuiden als van uit het noorden een
richtingspunt vormt zoa ls ook in de middeleeuwen
de wegenbouwers zich regelrecht naar de torens
werkten in een primitieve landmeetkunde. De
Rijksweg zal voorlopig de Heerderweg nog niet
overschrijden, maar zuidelijk van de Heerderweg
is een groot verkeersplein ontworpen waarop ook
de zuiderbrug der toekomst aansluiting gaat geven.
\Xfel zal de nieuwe weg nu reeds een nieuwe ver-

binding vergen van het viaduct naar het rondpoint
van Nazareth, waardoor de zogenaamde puzzel van
de Meerssenerweg is komen te vervallen. De kruising met de Scharnerweg zal voorlopig à niveau
blijven, maar de bedoeling van het Rijk is hier in
de toekomst een tunnel te bouwen. De verbindingsweg tussen Wijkerveld en \'V'ittevrouweveld ter
hoogte van de Voltastraat zal eveneens een kruising à niveau brengen.
Al is dit een Rijksweg, toch brengt het project
voor de gemeente Maastricht een hele reeks bijkomende werkzaamheden mee, clie de stacl mi ljoenen zul len kosten. In augustus is met deze werken gestart. Zij omvatten de aanleg van parallelwegen en de reconstructie van de riolering. \l(fie
daar sedert augustus per auto of fiets komen moest,
heeft wel aan den lijve ervaren, welke enorme
ondernemingen hier op touw gezet zijn. Het stam-

riool, dat daar gelegd moet worden, is lang 3782 m.
en het kleine riool 3175 m. De parallelwegen, die
in aanleg zijn, hebben een lengte van 2520 m.
De trottoir-oppervlakte gaat hier 6825 m• bedragen. Moei lijkheden betreffende de bodem, men
zit hier namelijk in de bedding van een oude
Maasarm, zijn overwonnen moeten worden.
Ook in onderdelen zullen deze enorme werken nog
aardige verrassingen brengen. Om bij hevige regenval het regenwater Yan de riolering te laten
overstorten - wat zes tot zeven keer per jaar
nodig zal zijn - zal een grote vijver moeten ge·
projcctccrd worden, maar deze noodzakelijkheid
geeft meteen de mooie vijver voor het toekomstige
sportpark Geusselt.
Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd . De
tweede fase 01m·at het afwerken der wegen die
in eerste aanleg medio 1959 klaar zullen zijn.

1·

De Mastreechter Staar prepareert al haar 75-jarig
jubileum, achter de coulissen, in haar partituren·
archief, en de kinderen van Wijk kondigden in
alle brievenbussen op originele wijze het eeuwfeest
van hun parochiekerk aan "goon veer same nao
Sint Giclcs tow".
De jaarlijkse vastenavondoptocht hing aan een zijden draadje. De Tempeleers zagen het donker in,
maar de burgerij stak een extra hand toe, en toen
startten de voorbereidingen op korte termijn. Maastricht genoot van de opvoering van Trijn de Begijn
door de vereniging "Fons Olterdissen", die dit
jaar haar voorzitter Willy Baarts verloor, een verlies tevens voor de commissie voor subsidiering
der muziekgezelschappen. Op Driekoningendag
werden de Christus Koningscholen op Caberg
geopend.
Als gast van het Departement Limburg van de
Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft de
Ambassadeur van België, Zijn Exc. Baron van der
Straeten Waillet een voordracht gehouden over:
het beroep van diplomaat.
Bij Dejong-Bergers exposeerden onder auspiciën
der Stichting Beeldende Kunsttentoonstellingen het
echtpaar Spronken-Tikanoja en Henk Sitskoorn.

Zijn Hoogw. Exc. Mgr. H. Paulissen, oud-bisschop
van Kumasi viert zijn zilveren bisschopsfeest in de
St. Servaaskerk, waar hij in 1934 bisschop gewijd
werd.
Ir. Egelie, hoofdingenieur-direkteur \•an de Provinciale Waterstaat houdt in de Ridderzaal te
's Gravenhage een voordracht over het \'{/aterwegenvraagstuk voor het Nederlands Verkeersinstituut. Hij verdedigt de inkorting van de MaasRijnverbinding met 134 km door het graven van

een kanaal van Arcen naar Ruhrort. Jan Bakhoven
stierf, de schilder van het Limburgse landschap
en de Maastrichtse straattypen bij uitstek. Arka
zette de viering ,.1n ziJn 40-jarig jubileum al in.
Bel.mgn1k nieuws van de industrie: Sphinx en
CC.:ramique f usiont-crden.
Kort 'oor K.irn,l\'.il vierde wethouder Gi1bels zijn
koperen wcthoudcr>1ub1Icum, en
het hing blijkbaar in de lucht - werd gefêteerd met een echte
"hcrnse k1c;·. Dittdfdc geschenk kreeg Prins
Karna,al J 958 een wt-ek later op het stadhuis aangeboden, even welriekend. Toen de grote optochr
trok stond op het balcon van het palitiebureau
de 90-jarige mevrouw van Genen, schoonmoeder
'an de Nederlandse consul te Luik, die vertelde
dat z11 zeventig j.1ar geleden als meisje van 20 jaar
op ditzelfde b.1kon de Maastrichtse Karnavalsoptocht had gç·,ien. Haar sthoonzoon was door de
ccremonicmccslcr Ll'on Schrcudcr op het stadhuis
begroet: de heer Los van Aa rlanderveen.
"leg weit neet boe Aarlanderveen lik, mi: ieg
kin mieg begriepe dat geer dao Loch wel c paar
daog vaan los höb wèlle zien, urn uug in Mestreech
ins los te laote !".
Moeten we nog zeggen, dat februari een gezellige
maand geweest is?

•
Mgr. Jennesken~, deken der stad werd door de
Paus benoemd tot huisprelaat ' 'an Zijne Heiligheid,
maar eerst met de \lering \an zijn 40-jarig priesterfeest kreeg Maastricht ziJn deken in het pantifikale paars te zien. [r is deze maand echt veel
gebeurd. Met plezier trokken we naar de plechtige
installatie van de )'11gd' erkeersraad in de rlldzaal
van het stadhuis. De Zuid Nederlandse Opera
kreeg een 'ast pk-d-à-terre in de voormalige Servatiussoc1cteit, en bij de opening kenden we dit
ven·allen gebouw nau" chjks terug. Daar had de
direkteur-regisseur Jef Baarts voor gezorgd, en de
voorzitter 'an de stichting dhr. Hub. Dassen was
het stadsbestuur erkentel ij k. De Limburgse ku ltuurprijzcn werden uitgereikt aan Pater Jac. Sch reurs
de d ichter en aan Dr. Gabriel Beckers de toneelspeler.

Bij D ejong Bergers exposeerden gezamenlijk onder
de titel D ecoratieve Kunst ]. Goudriaan, R. de
Jager, M. Thunnissen, P. Killaers, R. Radt~ o.f.m.
en F. Timmermans; onder de titel Vis-à-vis: Frans
en Margot Gast, Jopie en Teun Roo•enburJ?, Rob
en Marijke Stultiens.

Pasen bracht de viering van het priesterjubileum
van Mgr. Jenneskens met bloemen, speech~ en
serenades. De jubilaris signeerde de beroemde
manchet van Louis Lambrix, Maastrichts tambou r.
maître bij uitstek. Maastricht haalde zijn lentekoninginnetje in. De eerste steen \ \lil de Don
Boscokerk werd gelegd. .. bijna op dakhoogte,
maar des te beter. Ze zal dit jaar nog klaar komen.
De M-5 actie roert zich geducht. Een echte postkoets van de Liineburgerheidc, passeert onze stad
op weg naar de Expo. Onder hoorngeschal en bel·
lengek lingel trok zij door onze oudt: ,t,1d .1 J,of het
altijd zo geweest was.
De flats van de Nillmij aan het Oranjeplein, naar
ontwerp van architect Theo Boosten werden door
de burgemeester geopend. Minister Cals kwam \'OOr
het Departement Limburg van de Maatschappij
'oor Nij verheid en Handel O\'er het \'OOrtl?ezet en
hoger onderwijs spreken. De dood van dhr. L. A.
H. Goffin, organisator ' 'an de Yele Lourdesre1zen
was een verlies YOOr de KAB vooral.
Op de lOe internationale jaarbeurs te Luik traden
Luik, Aken en Maastricht in vriend~chappehikc
konkurrentie in een stand van het scheppend ambacht.

Omdat 1958 eigenlij k hei ligdomsvaartjaar was,
kreeg de viering van het feest van St. Servaas,
onze stadspatroon en familiehei lige der Karo-

lingers, bijzondere luister. Zijn 1 loogw. Exc. Mgr.
van Zuylen droeg de Pontificale avondmis op, en
het Domkoor van Aken zong daarbij de Scrvaasmis
van Arthur .Meulemans. Monseigneur Hanssen pontificeerde op de dag der Grote Processie, waarin
het Lotharkrcuz, het borstbeeld van Karel de
Grote en het reliekschnjn "an St. Lambertus uit
Luik meege,·oerd werden. Het meetrekken van alle
kloosterlingen in de Senaasproccss1e 1s bijzonder
indrukwekkend.
Paul Haimon en Jos ''an de Loo kregen de
Matthias Kempprijs. Bij Dejong Bergers CXPo·
seerde de N.-Brabantse schilder Teun G1jzcn.

De Limburgse kunstenaars hielden voor het eerst
een atel ieravond met levendige discussie. In deze
maand za l Maastricht zich vooral demonstreren
als gastvrij doorgangshuis voor de tiendu izenden
die naar de Expo reisden. De grote woom van
het auto· en busverkeer u it centraa l Europa werd
namelijk over Maastricht geleid. Hostesses 'an de
Expo in hun w1inrode mantelcostuums met zwart
jagershoedje stonden aan de grens van Veldwezelt
om deze ExPoganger van dienst te zijn. Vier .Maastrichtse meisjes als hostesses werkzaam in verband
met de ExPo. Margriet Riemersma in grijs mantel costuum begeleidde de talrijke touringcars van de
Splendid, :Mies Postma in donkerblauw hielp de
ExPo·bezoekers voorzover deze van de rcc.htstreebc
helikopterverbinding Maastricht·ExPo gebruik '"'·
den maken, en op de ExPo zelf heeft Beatricc van
Liebergcn als hostcsse 'an het Nederlands pa"(.
joen haar hulpvaardige charme in dienst 'an het
,•aderland gesteld. Beatrice Russcl - voor de "a·
riatie in het groen 'anwcgc het bronsgroen eikenhout! - nam de honneurs waar in het Limburgmet ontvangst
huis van Vrolij k België. Officieel
enz. - gingen naar de Expo de Koninklijke Jlarmonie, het Mannenkoor Wiekcr Eindr.1ch en de
Pij prokersclub Het Piepeköpke, deze zelfs in het
bekende poorterscostuum . Zij rci~den op een spe·
ciale pas in oude stijl.
En hoe vindt U onze bereden politiemnnncn, buiten bezwaar van 's lands schatkist?

'.in

WilDe maand juli bracht de 60e-\ erja.1rd.1g
lem Veltman en een expositie 'an lijn m(i.'Stcrdrukken bij Dejong Bergers. Prof. De la Font;1ine
Ven>er eerde Veltman in een fraaie brochure,
waarin wc IC"Len dat Peter \'an E\'erdee, kanunnik
van Onze Lie,·e Vrouw in Maastricht niet alleen
een bekend geneesheer was maar een der ecr>tc
drukkers in de Nederlanden. Niet minder dan drie
muziekkorpsen kwamen op het stadhuis hun
nieuwe uniformen laten zien, de KAB-Lrnfarc
Kunst na Arbeid, de Harmonie St. Petrus en
Paulus en de J larmonie Wilhelmina.
Maastricht ging ter heiligdoms\'a:trt naar Aken
en voerde het borstbeeld van St. Scrvaa~ mee, maar
Mgr. Hanssen en Mgr. fcron waren daar niet
meer bij". Mgr. Paulisscn pontificeerde op de
Katschhof die stampvol met pelgrims stond.
Het Maastrichts Mannenkoor maakte een grote
concertreis naar \Xlcncn en nam daar deel aan het
Sä.ngerbundcsfest. Overa l waar het koor optrad, in
Zuid Duitsland en Oostenrijk werd groot succes
geoogst. Op deze reis werd het st;1dsbcstuur vertegenwoordigd door wethouder Mr. W. Kom.
De "Kasteel Staverden" ging 'oor het Nederlandse Rode Kruis weer zes dagen varen met een
schip vol liggende zieken, die na.ir dc1,c excursie
het hele jaar uitkijken.
Op 6 juli hield de Kon. Z1ng1er Mastrecchter
Staar grote receptie ter gelegenheid '.m haar 75jarig bestaan. Haar 'iel de grote eer te beurt van
de toekenning van de zil\'eren medaille ,·an de
huisorde nn Oranje Nassau, een onderscheiding
die nog aan geen enkele vereniging in Nederland
''erleend was geworden. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina eerde de Staar met toekenning rnn een ziheren penning. M.1ar de ~cr;te
de burgemeester
felicitatie was natuurlijk die
van .Maastricht die de Staar op wterdag.wond ( eestelijk ontving ten stadhuize. De bekroonde composities, waarvoor de wedstrijd w.i; uitgeschreven
door het stadsbestuur werden hier j'lechtig overhandigd. Joep Straesser uit Amstcr nm werd bekroond met een eerste p rijs voor zijn compositie
op tekst van Psa lm J 48. Edward Th. Stam uit

,"lil

Arnhem \'Crwierf een eerste prijs met bekroning
or lijn compositie "Leben eines Mannes". Otto
Deden uit Dordrecht kreeg een bekronin,i: met een
t\H'Cde prijs \'OOr zijn "Ballade .-an de bezem·
steel". Een bijzondere ,·ermelding Yerwierf nog
Me' rouw Tera de Marez Orens. De Staar stortte
toch meteen op deze composities met grote 11ver
en studiezin.
Melden we nog dat de bouw van de \'V'ilhelminabrug stap voor stap vordert.
Bij een bezoek aan het ardennenkasteel de Frnitureen-Condroz ten zuiden van Luik troffen wc verr.1st een héle ,·itrinc Maastrichts zilver aan, een
monument \Jll dat edele ambacht onzer stad in
HOCgcr eeuwen.

Augustus brengt de laatste vergadering van de
Gemeenteraad, die nu 5 jaar lang Maastricht be·
stuurd ht-cft. Bij het afscheid deelde loco-burge·
meester Gajbcls mede, dat de Raad in die periode
86 keer bij elkaar gekomen was.
De Hon1:aren, die in onze stad een liefde,ol onderdak en werkkring ge,·onden hebben, beij,erden
zich deze maand, door met hun dansgroep \OOr·
stellingen te ge,en in ,-erschillende wijken \an de
stad t.b. v. het Wilhelminafonds. Zij deden dit zeer
uitdrukkelijk om uiting te ge,·en aan hun dankbaarheid jegens de stad Maastricht. In deze stad
voelen zij zich goed thuis en hun dansgroep mag
bovendien voor het culturele leven een aanwinst
genoemd worden.
De grote 1:ebeurtenis van deze maand was wel het
feit, d.1t de Koninklijke Harmonie op het wereld.
muziek konkours van Kerkrade een prachtige on·
derscheiding behaalde. Eerste prijs met lof der
jury in de superieure afdeling en de gouden me·
d.lillc der Gust.i' Mahlcr-stichting. Natuurlijk werd
de Konmkhjke d.ianoor plechtig ingehaald en
,olgde t-cn officié.'lc ontvangst ten stadhuize Wdilr
de loco-hurJ:t'll'ICC";tCr het korps, zijn bekwame diri·
gent Carclou~ en tijn voorzitter Leon Schreudcr op
hartelijke wijze heeft gehuldigd.
Dejon>;· 13ergcr~ kwam in augustus met een aardige
cxpo;itic onder de naam Maa~tricht in t 925. Het

"as 'oor de regelmatige bezoekers van tentoonstellingen een echt plezier weer eens zich te 'er.
plaatsen in die tijd, toen de Limburgse kunstenaars
opgang maakten.
In de Domin1C'1nenkerk werd een lustrum-expositie
gehouden van het werk van afgestudeerden der
Jan van Eyck Akademie.
De atletiek-landenwedstrijd Nederland-België werd
in het Jekerdal gehouden. De vakantieweek viel
samen met een middenstandsbradcrie op het
Vrijthof met ponnyshow. De jeugd reed op ponnywagentjes door de stad.

In september tr.1d de nieuwe gemccnter:.ad op, die
nogal aanzienlijke verwisselingen van personen had
meegebracht. D.iarbij vond ook de verkiezing van
wethouders plaats. De vier zittende wethouders
werden alle 'ier herkozen.
De St. Gerlachusflat in het Jekerdal werd officieel
in gebruik genomen. Voor de betekenis van deze
onderneming - architect Schwencke ontwierp het
grote complex - pleit wel dat bij direktcur \an
Grinsvcn \•an VVV zich een dame uit New York
meldde Mrs J\lorris die voor de bestudcnng van
het bcja.irdem raagstuk naar .Europa gekomen was
en deze Maastrichtse oplossing in finesse wilde
leren kennen.
Een zeer gewaardeerd bezoek bracht de Austr.tlischc
ambassadeur, mr. McClure Smith, die aan Maastricht als enige Nederlandse stad kwam overhandigen een door de stad Melbournc samengesteld
album o' er de groei 'an deze stad.
De Limburgse Katholieke werkge,•ers vereniging
kwam m Maastricht haar 40-jarig bestaan \•ieren.
l\hastricht maakt kennis met een nieuw amateur
Operagezelschap, dat optreedt onder de naam
Tricht, doch dat zich ,·oorlopig wil beperken tot
het ge,·cn van Operaconcerten of het opvoeren van
fragmenten.
Opnieuw bleek, zoals bij de voorstellingen en an dere w:rrithtingen van de Zuid-Nederlandse opera
en uit het sukses van de operaklasse van het conservatorium v.1n Siemen Jongsma, hoezeer in Maastricht de opera geliefd is.

l let L.S.O. - hoezeer ook Limburgs geworden
en niet meer M.S.0. eerde zijn geestel ijke
moeder Maastricht door het 75-jarig jubileum toch
hier te vieren.
Op 19 oktober is Mgr. Lemmens de St. Guliclmmkerk komen inwijden en op 2~ oktober heeft
Mgr. Paulissen in een a,·ondmis de klaargekomen
Don Boscokerk in gebruik genomen.
\'oor familieleden en donat<.urs gJf het symfonieorkest, de A\•antikapel haar jaarlijks koncert, maar
dit had dit jaar de niet zo plezierige bijklank,
dat het het afscheidskonccrt was van Jim Shephcrd.
Tientallen jaren heeft deze amateurdirigent met
bekwaamheid dit orkest van amateurmusici geleid
en al die jaren met dit orkest de goede zaak, vooral
de cl1aritatic1·c zaak, gediend.
Opnieuw bekefde Maastricht een primeur. Hier
werd namel ijk de eerste nederlandse fotoroman
opgenomen. De Amsterdamse ondernemers hiervan
wJrcn m de wolken O\'er de spontane medewerking
cl1c vele Maastrichtenaren bij deze eerste onderneming op ' 'aderlandse bodem hebben getoond.
Met de dood un oud-inspecteur Mols ''erloor de
stJd een 'erdicnstelijk onderwijsman, die na z11n
pemioncnng met raad en daad actief bleef.

De mJand november bracht ons het Eeuwfeest
van de St. Martinuskcrk. Dit is op een buitengewoon gt.,,laagde wijze gevierd. De Pauselijke
intcrnuntiu~ Mgr. Paolo Giobbe kwJm de pon·
tificalc hoogmis opdragen op de openingsdag van
h<.t 1ubileum en Mgr. G. Lemmens is tot besluit
de pontificale hoogmis komen opdragen.
De genie sloeg een pontonbrug 01·er de Maas. Voor
een halve dag hadden we een zuiderbrug.
Gemeentesekretaris G. A. Schijlen heeft op 4 nov.

om gezondheidsredenen zijn ambt neergelegd en
afscheid genomen tijdens de gemeenteraads' ergadering, waar hij door Burgemeester Baron Michiels
''an Kessenich hartelijk werd toegesproken.
Met ontroering namen velen kennis \'Jn het plotseling overlijden van de journalist Frits Dohmen.
De Burgemeester wijdde aan hem enkele sympathieke woorden ter nagedachtenis op de gemeentcraads\'ergadering.
Een begin kon worden gemaakt met de bouw \'Jn
het centrale garagegebouw \'OOr Openbare Werken.
Wethouder Pieters glunderde.
De toneelgroep Maastricht 1946 kwam in dcLC
maand opnieuw voor het \'OCtlicht met (.'(;11 toneelstuk "Al mijn zoons" 'an Arthur Millcr. In
het begin van dit jaar bracht dezelfde grcx:p op
uitstekende manier het toneelstuk "9 uur precies"
van Jack Poplewell.

December bracht twee galaconcerten, dat Yan de
Mastreechter Staar tot besluit "an de jubileumviering, waarbij H. M. de Koningin zich liet vertegenwoordigen door Haar Kamerheer in bijzondere dienst Baron de Weichs de Wenne, en het
concert ,·an de Koninklijke Harmonie. H. Cardous
oogstte in Utrecht groot succes met het lecrhngenorkest van onze muziekschool en conser\'atorium.
In Malpertuis werd een noodkerk in gc-bruik genomen. Dit wordt een Rectoraat der Paters Augu)tijnen, na enkele eeuwen terug in Maastricht.
Ir. Joseph Regout, gedelegeerd lid "an de Raad
\'an Bestuur van de N.V. Sphinx-Céram1c1ue
vh. Petrus Regout, 'ierde z11n ze,entii,>Ste \tr·
jaardag en trad daarom per 31 december uit dit
bestuur terug, maar blijft zich belasten met alk~
wat de viering \'an het 125-iarig jubileum mee
brengt. Het Manresa-circus stond ook in Maastricht
op het Vrijthof. Zijn Exc. Mr. Young, ambassadeur van de Verenigde Staten bracht deze maand
voor de tweede keer dit jaar een bezoek aan Maastricht als gast van het Nederland-Amerika-Insti tuut. De leden van de gemeenteraad gingen een
kijkje nemen in het Natuur-historisth mu>cum,
waar zij vooral het wilde zwijn bewonderden.

een g rote markante gdx:urtenissen hebben 1958 tot een b1Jzonder
jaar 'oor Maastricht gemaakt.
Geen Heiligdomsvaart, geen opûenbare zaken werden ondernomen, maar het IC\ en ~an .1lle dag
rolde genoeglij k voort, al keken wij even op toen
een olifant van het Man resaci rws zijn retraite
afbr,1k voor een bezoek aan de Ou<lc Voghel
Struys. Met Kerkrade hebben wij ons verheugd
om hc'l muziekfeest, met de mensen van Zichem
mc'Cgeleefd bij de ramp van de mergclinstorti ng.
Wij zien met ,·reugde Aken schoner opgebouwd
worden, en zijn op de Guillem ins, de Pont de
Commerce, en het
congrespaleis van
Luik een beetj_~
jaloers, maar WIJ
kunnen toch de
zon in het water
zien schijnen, want
d it water is ook
ónze Maas.
Maa~tricht heeft in
1958 n ieuwe huizen, wegen en pleibijgekregen.
nen
Htt kreeg nog niet
ZIJn negentigduizendste inwoner.
Wij vinden dat niet
zo heel erg, en wij
gelo,·en niet dat
er een Maastrichtenaar is die zijn
stad graag tot een
miljoenenstad zag
groeien. Ook het
stadsbestuu r staat
dit ideaal niet voor
ogen. Maar wat
O\Crheid en burgerij samen nastreven
is een stad met
haar eigen geröpecteerd brakter,
waarin inboorling
en 'reemdeling
gaarne wonen. Het
is dcte reputatie
wa,1rop .Maastricht
zuinig moet zijn.

Wij openden dit jaaf\erslag met een gedicht van
Alex Campaert.
Wij zouden het gemakkelijk kunnen sluiten met
aardige en ontroerende liefdes"erklaringen nn de
zestig andere 'aderlandse dichters, die Maastricht
bezongen, '"1n Vcldcke tot en met Willem K.
Coumans. Maar wij geven de voorkeur aan getuigen issen ''an andere aard. \'(!ijlen de heer Bogaert de Stürler de rricnisberg, van een oud H ollands regentengeslacht, protestant, maa r al enkele
eeuwen met Maastricht verbonden, vertelde in de
dertiger jaren, dat hij in D en Haag nog twee
oude tantes had, en dc~e huilden tranen met
tuiten toen ze in de krant gelezen hadden, dat men
in Maastricht de oude Maasbrug wilde afbreken
om wille 'an de vooruitgang, iets wat de Hemel
zij dank, én dank zij de Rijkswaterstaat, niet
gebeurd is.
En naast dit getuigenis willen wij vertellen hoc
zelfs keizers hier hadden willen blijven wonen.
Professor Lejeune citeert namel ijk in het driestedenboek " Land zonder grens", waarvan wij
hierboven in dit jaarverslag uitvoeriger schreven,
een ged icht van de !'ranse dichter Jean Renart, die
leefde in de twaalfde eeuw en dus een tijdgenoot
was van onze 1 lenric v,111 Vcldeke. Renart laat
zijn romanheld keizer Kocnraad over Maastricht
naar een toernooi in Sint Truiden reizen, maar
de K eizer ' 'ond Maastricht zo mooi dat hij er wel
had willen blij,·en wonen. Er was goede w!Jn
te kust en te keur, zo,eel vlees als men zich ma1r
wensen kan, wildbraad, watervogels en velerlei
soort vis, zodat men een beter oord niet hoeft te
zoeken.
De Maastrichtenaar gelooft het pas als vreemdelingen het hem zeggen, zelfs al zou hij het maar
half verstaan. Daarom beslui ten wij het jaarverslag met deze moei lij ke tekst van Jean Renart:
P r ise tale n t d'ale r sejorner
P or le b ia u lic u a T r e f sor M euse .
L'e n i a tost beü s a h euse,
Q u'il i a bon s vin s a devise :

Et c h ars tex com l'en l es d e vise:
V e n o ison , o isiax de rivier e,
Et p o isson de mai n ce m a nie r e.
Plus b e l sejo r n 'escu e c a que rre .
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