Maastricht 1965

Het is een voorrecht om U wederom het jaarboekje aan te
bieden en het bij U in te leiden.
Mag die inleiding zich ertoe beperken U erop attent te
maken, dat de opzet van deze elfde aflevering is gewijzigd.
Naast een beschouwing over de stad in 1965 vindt U een
overzicht van data en feiten. Daarmee is de bruikbaarheid
van het boekje misschien verhoogd.
Maastricht vare we l bij dit jaarlijkse gewetensonderzoek.
Mogen de overpeinzingen over het oude j aar,
met Gods zegen. vruchten afwerpen in het nieuwe jaar.
Mr. W. Baron Michiels van Kessenich I Burgemeester
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Proloog

Een jaar, dat voorbij is, heeft zijn zin en bestaa n in ons niet verloren.
De mens bezet een plaats in de tijd, hij lééft met de geschiedenîs en
ontkomt niet aan een voortdurende vertering van zijn verleden. Niet
alleen voor Marcel Proust, die in zijn tijdens de eerste decennia van
deze eeuw geschreven poëtische romancyclus 'A la recherche du
temps perdu' de onmetelijke dîmens ies van de menselijke geest voor
het eerst psychologisch voelbaar wist te maken , gold 'cette notion du
temps évaporé, des années passées non séparées de nous'. 'Jou. herinnering, en jou, vergetelheid, groet îk. Eerstgenoemde, omdat ik
vreugde, laatstgenoemde, omdat ik leed heb ervaren.' Reeds vóór consul Makedonios, die in de vijfde eeuw na Christus dit indringend epi·
gram samenstelde, heerste het weten, dat de Tijd van alle tijden is, en
ook ver voorbij Gerrit Achterberg's geheimzinnige mijmering 'Ik ben
toekomend en voorbij meteen. En voel mij door de ogenblikken gaan
als eeuwigheid' zal de mens ervaren, dat het verleden de macht heeft
om het heden te bepalen. Aangezien alle dîngen in het eigentijdse hun
oorsprong hebben in het voorbije, is alleen een bezinning in herinnerîng in staat om de waarde en de onwaarde te ontdekken in het leven,
dat wü leefden, en in hetgeen wij verzuimden of tot stand brachten .
Wie een zedelijk en bruikbaar uitgangspunt zoekt voor de toekomst,
zal dan ook de opvatting moeten prijsgeven, dat alle zaken en handelingen volledîg voor zichzelf kunnen spreken, en zal zich moeten bekennen tot het inzicht, dat niet de naakte kennis van de dingen, maar
het speuren naar de zin der dingen, naar hun betekenis voor de totaliteit van tijd en leven bij machte is ons bestaan te vullen met een
scheppingskracht, voldoende bekwaam om waarheid en leugen, goed
en kwaad blijvend te onderscheiden. De grootste bedreiging van het
menselijk geJuk ligt in de vanzelfsprekendheid , waarmee dit geluk
wordt aanvaard. Overweegt men, dat de creatieve driften in alle grote
beschavingsperioden hun begin namen in een duidelijke spanning tussen stof en geest en in het warme heimwee naar een verloren paradijs
van goddel1jke herkomst, dan is het denkbaar, dat de kilte van ónze
tijd, waarin een jachtig bestaan de oerherinnerlng dreigt uit te wissen.
haar oorzaak heeft in de verzelfstandiging van de materie en in he~
verlies van een hunkering naar de volmaaktheid van de ziel. Gelukkig
de mens, die zijn leven in moeizame arbeid moet opbouwen en genot
beleeft In een terugblik op de inspanningen, die hij zich moest ge-
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troosten. Gelukkig de stad, die niet wil worden beschouwd als de som
van haar burgers, maar wil worden begrepen als een samen-leving
en als een bewust gesmede schakel tussen verleden en toekomst.
Laten wij dan ook bij de aanvang van dit verslag over de stad Maastricht in het jaar van onze Heer 1965 op dezelfde wijze handelen als
de Athener Perikles bij de aanvang van zijn lijkrede in het eerste jaar
van de Peleponnesische oorlog en onze eerste woorden richten tol
onze voorouders , 'want het is zowel rechtvaardig als gepast dat bij
een gelegenheid als deze een eervol woord aan hun gedachtenis wordt
gewijd. Zij immers zijn het, die, steeds als hetzelfde volk dit land bewonend, van geslacht tot geslacht tot op heden toe door hun dapperheid het als een vrij land aan ons hebben overgegeven.' Laat ons vervolgens een niet minder eervol woord richten tot hen, die, tijdgenoten
en bij leven, gisteren niet zonder het brengen van grote offers ee11
deel van ons heden voorbereidden en morgen opnieuw met moed en
ijver aan het werk zullen gaan om de hoop op een heldere toekomst
te rechtvaardigen. Laten wij tenslotte, voordat wij het voorbije jaar vanuit een vogelvlucht gaan overzien, onszelf ernstig en oprecht afvragen
of wij allen, stadsburgers zonder uitzondering, wel in bij ons uiteraard
verschillend vermogen passende en toereikende mate bijdroegen tot
hetgeen werd verwezenlijkt en of de feiten en verrichtingen, die in 1965
werden geregistreerd, niet méér het vermelden waard zouden zijn, indien onze toewijding gaver en onze inspanning groter zouden zijn geweest. Noch de onbewezen stelling, dat Maastricht een cultuurstad
zou zijn, noch de veronderstelling, dat Maastrichts bestaansgrond elders zou zijn gelegen, ontslaat ons van de plicht het erfgoed met zorg
te bewaren en daaraan, ten behoeve van de huidige en de toekomende
generaties, nieuwe en door de tijdsontwikkefing onvoorwaardelijk bedongen waarden toe te voegen. Welke andere de mens aangeboren
vermogens zijn daartoe beter in staat dan de rede en de liefde?
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De stad

De volledige werkelijkheid van een mensenleven of van een samenleving is altijd méér dan feitelijke verschijningsvorm en karakter. Zij omvat
behalve hetgeen werd en is èn de specifieke wijze. waarop deze wording en dit zijn gestuwd en ervaren worden, ook de houding ten aanzten van wat nog komen moet. Waar de individuele mens over enige
vrijheid beschikt om zijn toekomst te aanvaarden als een lot, dat grotendeels door krachten buiten hem zal worden bepaald, dwingen de
zich op onze dagen alom manifesterende schaalvergroting en het
steeds om algemener toepassing vragend beginsel van de verdelende
rechtvaardigheid lands- en gemeentebesturen tot een grondige bestudering van ontwikkelingsmogelijkheden en -wenselijkheden. Ofschoon
zij deze stud ies doorgaans baseren op de redelijke gedachte, dat niet
alles voorzienbaar is en dat er altijd ruimte zal open blijven voor het
noodlot, voor het ongewetene en onverwachte, cultiveren zij de planning als een deugd, waarvan de beleving in staat is om aan de burgers
het geestelijke goed te brengen van gedeeld welzijn in vrijheid en
gelijkberechtiging. Ook Maastricht. dat het sedert de eerste jaren na
de tweede wereldoorlog in toenemende mate ernstig is gaan nemen
met het planologisch principe, gelooft in de noodzaak van een weloverwogen visie op de toekomst. Ook in onze stad loopt de onstuimige
kwantitatieve ontwikkeling parallel met een dynamische ontwikkeling
in denkwereld, levensbeschouwing en werkmethoden. M aastricht, dat
in 1920. toen het ongeveer zijn huidige administratieve begrenzing verwierf, niet meer dan 53 673 inwoners telde, in 1945, het eerste jaar van
een nieuwe beschavingsperiode, was uitgegroeid tot een Inwonertal van
73 181. op het einde van het verslagjaar 94 985 zielen registreerde, zal
rond het jaar 1970 de honderdduizend in zijn bevolking vol maken. De
stad, die nauwelijks twintig jaar geleden een begin maakte met de definitieve prijsgave van haar middeleeuwse structuur en verhoudingen
en in deze korte periode met de uitbreiding van haar woningvoorraad
tot de ruim dubbele omvang steeds dichter haar grenzen is genaderd,
za l binnen lutte le jaren 'vol' zijn. Reeds vóór dit kritieke tijdstip wordt
bereikt, zal de nieuwe Groot-Maastrichtse ruimte, waarmee reeds
langer wordt gerekend en waarin een dubbele honderdduizend burgers
volgens de eisen van de tijd moeten kunnen wonen, werken, verkeren
en recreëren, in een evenwichtige structuur zijn ontworpen en tot in de
onderdelen zijn verkend. Het spreekt vanzelf, dat ook deze nieuwe
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stedelijke ruimte bij voorbaat weer haar verantwoorde inpassing
vraagt in de ruimte van de Zuid limburgse regio. waar tengevolge van
de aflopende kolenwinning belangrijke verschuivingen gaande zijn en
nog belangrijker wijzigingen in de sociaal-economische samenhang
worden verwacht De verstedelijking, die in westelijk Nederland met
zijn grote en groeiende bevolkingsdichtheid meer en meer de levensstij l gaat beïnvloeden, zal stilaan ook in ons gewest als een normaal
beschavingsverschijnsel worden begrepen. Er fs geen enkele reden
om deze ingrijpende wijziging als schadelijk te kenmerken, want de
keuze staat voor niemand in de hedendaagse wereld open. 'Het leven
van de mens in de toekomst zal zich alleen nog maar in de steden
afspelen. Dáár wordt een nieuwe cultuur geboren . Dit verplicht de
Kerk, die de urbanisatie tot dusverre niet bijzonder welwillend tegemoet trad en haar organisatie nog grotendeels afstemt op de denk- en
leefwereld van een pre-technische beschaving. tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van de stad.' Aldus luidde één van de conclusies van
de deelnemers aan de Sociale Week van Frankrijk, die in het afgelo~
pen jaar te Brest werd gehouden. Wie, geboren en getogen in het
vooroorlogse klimaat van onze zo vaak om haar arcadische sfeer geroemde provincie met het 'bronsgroen eikenhout', in deze vrij nabije
verstedelijkte toekomst nog het leven zal hebben, zal zijn ogen niet
kunnen geloven. En wie weinig of in het geheel niet îs ingewijd in de
ingewikkelde problematiek, die deze te verwachten revolutie als een
schaduw voor zich uit werpt, kan zich ook geen denkbeeld vormen van
de zorgen, waarmee de overheid, in welke faze van de op gang zijnde
evolutie dan ook, zal hebben af te rekenen. Aangezien het beknopte
bestek van een jaarverslag het ons onmogelijk maakt breedvoerig op
deze vraagstukken en zorgen in te gaan, moeten wij wel volstaan met
de vermelding, dat Maastricht în het jaar 1965 niet alleen goede vorderingen maakte met de bestudering van de vraag op welke wijze de
door eenzaamheid en massificatie bedreigde stedeling tot een ruimere
ontplooiing van zijn persoonlijkheid en tot integratie in de stedelijke
samenleving kan worden gebracht, maar ook gegronde hoop verwierf
op de spoedige verwezenlijking van zijn in 1962 aanhangig gemaakte
plan tot ruimtelijke uitbreiding. Op 12 februari besloot de gemeenteraad unaniem medewerking te verlenen aan het voornemen van Gedeputeerde Staten van Limburg om aan de Kroon het verzoek te rich·
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ten te willen bevorderen, dat de gemeenten Borgharen en Itteren worden opgeheven en dat hun grondgebied wordt toegevoegd aan het in
het plan begrensde territoir, waarin ook de gemeenten Heer en Amby
zijn opgenomen Dit besluit werd in hoofdzaak gesteund op het inzicht,
dat Maastricht niet tot optimale ontwikkeling kan komen zonder het
achterland van Zuid-Limburg , dat omgekeerd ook Zuid-Limburg groot
belang heeft bij de optimale ontwikkeling van Maastricht en dat slechts
toevoeging van bedoeld grondgebied een slagvaardig beleid in de agglomeratie Maastricht, met name op het gebied van de werkgelegenheid, mogelijk kan maken. De tweede faze in de procedure trad op
30 augustus in, toen minister J. Smallenbroek, de bewindsman van
Binnenlandse Zaken in het kabinet Cals, Gedeputeerde Staten van
Limburg verzocht een ontwerpregeling met kaart en toelichting klaar
te maken conform de visie van het provinciale bestuur. Het vertrouwen
op een bevredigende afwikkelfng wordt nog versterkt door een algemeen groeiend inzicht in de noodzaak tot vergroting van planologische
samenhangen.
De maatregelen en voorbereid ingen, die M aastricht moet treffen om
de snelle opgang naar een leefbare toekomst mogelijk te maken, beperken zich evenwe l niet tot het vraagstuk van de omvang der toekomstige agglomeratie en de sociale integratie van de stedeling In de
door urbanisatie te ontsluiten nieuwe Groot-Maastrichtse ruimte, maar
hebben daarnaast betrekking op vrijwel alle aspecten, die zich in de
hedendaagse stedebouw laten onderscheiden. De problematiek van de
kwantiteit is tegelijkertijd een problematiek van de kwaliteit en van de
te bezigen werkmethoden. In de sector volkshuisvesting: toenemende
behoette aan woningen met volledig comfort en met werkelijke toekomstwaarde, aan een fijnere differentiatie in de woningtypen en aan
rationele arbeids- en kostenbesparende bouwprocédé 's. In de sector
van het werken: toenemende behoefte aan reconstructies en saneringen in binnenstad en city, aan de realisatie van winkelcentra in een
hiërarchisch patroon, aan geografisch verantwoord gesitueerde gebouwen voor dienstverlenende instellingen en ondernemingen en aan
ruime reserveringen ten behoeve van ambacht en industrie. In de sector verkeer: toenemende behoefte aan parkeergelegenheden, aan ontsluitings- en verbindingswegen in aangepaste profielen, optimaal beveiligd en opgenomen In een sluitend stelsel. In de sector recreatie :
toenemende behoefte aan op moderne wijze geaccommodeerde terreinen en gebouwen voor sport en spel, aan zwemgelegenheden, zowel
overdekt als in de openlucht, en aan ontsluiting van aantrekkelijke
landschappelijke gebieden, zowel voor doeleinden van water- en
oeverrecreatie als voor rustige verpozing in een gecultiveerde natuur.
In de sector onderwijs en cultuur: toenemende behoefte aan terreinen
en gebouwen voor een zich steeds verder differentiërende pedagogische werkzaamheid en in een bij de onderscheidenlijke voedingsgebieden aangepaste spreiding. Burgers, die zich enige rekenschap willen geven van de In deze zeer beknopte bloemlezing verborgen vraagstukken, zullen moeten toegeven, dat het probleem van het stedelijke
leven niet volledig gedekt wordt door hetgeen zij persoonlijk aan no-
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den, tekorten, wensen en verlangens dagelijks ervarert, maar vanuit
een beslist groter perspectief moet worden gezien. Dat deze vaststelling slechts een schrale troost biedt aan wie bijvoorbeeld ernstig lijden
onder de woningnood, moet onmiddellijk worden toegegeven, want
eerst bij het gebruik van een passende woning kan de vreugde van
het leven een aanvang nemen . Wat dan te denken van de 3800 huishoudens met in totaal 11 500 personen. die op het einde van het jaar
bij het Gemeentelijk Bureau voor Huisvesting als woningzoekend stonden ingeschreven? A l moeten wij heel voorzichtig zijn met de interpretatie van deze cijfers, zo staat toch wel vast, dat de slachtoffers van
de woningmisère zeer talrijk zijn. De grote ellende, die zij ln eenzaamherd en anonimiteit moeten dragen en die niet in de eerste plaats van
lichamelijke, maar van psychische aard is, wordt nauwelijks verzacht
door het goede nieuws, dat drs. P. C. W . M . Bogaers, minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, aan de bestrijding van het
woningtekort hoogste prioriteit blijft verlenen, of door het feit, dat în
het afgelopen jaar 873 woningen In onze gemeente gereed kwamen
en de verwachtingen voor het jaar 1966 zich richten op een productie
van 1000 woningen. Tot laatstgenoemde resultaten draagt overigens
vooral bij de geleidelijke verwezenlijking in zogenaamde productiestromen van het spectacu laire bouwplan Malberg, de nieuwe woonbuurt in
het westen van de stad met een capaciteit van in totaal 2300 woningen
in de woningwetsector, die ondanks de industriêle bouwwijze grote variatie en differentiatie zullen hebben en waarvan bijna 70 procent zal worden
toegerust met centrale aardgasverwarming. Aan de totale jaarproductie
hadden, behalve Malberg met 74 woningen, onder meer ook deer de
woonbuurten Malpertuis en Belfort met respectievelijk 96 en 360 gereedgekomen woningen. De agglomeraties van Heugem en de St. Hubertusparochie aan de Boschpoort, die in de afgelopen jaren als excentrlsch gelegen buurtschappen naar een ondermaats bestaan dreigden af te glijden, verkregen niet alleen een geheel nieuw aanzicht door
de bouw in 1965 van în totaal 248 woningen, maar zullen zich door hun
grotere omvang ook in sociaal opzicht volwaardiger kunnen gaan ontplooien. Voor wie met hun particulier inîtîatief onder het goedkeuringsbeleid van het Rijk nog niet zijn bezweken, nog geen toevlucht
zochten in de provincie Limburg van het op planologisch gebied minder kritische België en nog wat geduld kunnen opbrengen met hun
bouwp lannen, zal het project Campagne ln het fraaie landschap tussen
Biesland en Wolder ongetwijfeld uitkomst bieden . Dit geldt eveneens
voor het project Oud-Caberg. waar de bouw van minder dure particuliere woningen in een landelijke omgeving wordt voorzien. Beide
plannen kwamen rn het verslagjaar in ontwerp gereed en werden afgestemd op de juridische aspecten en mogelijkheden van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, die op 1 augustus in werking trad.
De moeizaam voorbereide en met groot verantwoordelijkheidsgevoel in
uitvoering gebrachte restauratie van het in de oude binnenstad op de
westelijke oever gelegen Stokstraatgebied, vóór enkele jaren nog een
ernstig verva llen woonbuurt, geniet een stijgende belangstelling en
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blijkt steeds meer, zelfs tot ver in het buitenland, de geesten te fascineren. Er Is een intense verwondering over de ongelooflijke schoonheid, die zich uit een wel zeer miserabele toestand van degeneratie
heeft laten puren. Voor de meesten heeft deze herstelde schoonheid
een groter stralingskracht dan waarop zij in hun verbeelding hadden
durven hopen. Onder de schimmel ging een glans schuil, in de geschonden proporties lag een maat verborgen, vele malen meer doordringend en overtuigend dan vooraf kon worden gepeild. Dat de
slechts ten dele herstelde schoonheid van een stadsbuurt, waarvan
de 17e en 18e eeuwse bouwstijl en het middeleeuwse stratennet bij de
sanering zo nauwgezet mogelijk werden geëerbiedigd, bovendien
reeds duidelljke tekenen van leefbaarheid en bruikbaarheid toont in het
steeds feller kloppende hart van onze stad, voedt deze verwondering
nog op een heel bijzondere manier. Ofschoon in het verslagjaar goede
vorderingen werden gemaakt, de Smedenstraat geheel werd voltooid
en als verfijnde winkelstraat zeer in trek kwam, enkele gaten in het
silhouet van Het Bat werden gedicht en de restauratie van een aa ntal
monumenta le panden in de Stokstraat nagenoeg gereed kwam , zal het
volgens recent uitgesproken verwachtingen toch nog tot 1970 duren ,
voordat het project geheel za l zijn verwezenlijkt. In restauratie. verbouwing of nieuwbouw in aangepaste stijl werden tot dusverre 45 panden voltooid en waren er op het einde van het jaar 27 in uitvoering.
Daaronder bevond zich ook het pand Stokstraat 17-19, waarin de vele
jaren opgeborgen fraaie onderpui van het in 1931 afgebroken huis
Pieters-Teeuwen aan de Grote Staat werd aangebracht. Het ontwerpsaneringsplan voor het gebied Boschstraat-oost, dat enkele jaren geleden werd opgesteld teneinde de werkruimte van de city te vergroten
met complementaire. maar voor een volwassen functionering van de
binnenstad niet minder noodzakelijke voorzieningen, werd in het afgelopen jaar grondig herzien. Deze revisie werd hoofdzakelijk ingegeven door nieuwe opvattingen en ervaringen met betrekking tot het proces van de cityvorming.
Uit de reeks gebeurtenissen in het jaar 1965 is er moeilijk één te
lichten, waarvan de historische betekenis meer tot de burgers heeft
gesproken dan de start met de bouw van de zuiderbrug. Na jaren van
twijfel In de keuze tussen een noordelijke en een zuidelijke Maasoeververbinding, na een lange periode van kwellende onzekerheid omtrent de financieringsmogelijkheden van het uiterst kostbare project
kwam het startschot als een grote verrassing. Het tijdvak, gelegen tussen de dagen van januari, waarop de eerste grondboringen werden
verricht, die aan het stadsbestuur de verontschuldigende opmerking
ontlokten, dat deze boringen zelfs over tien jaren nog hun nut zouden
hebben, en de spoedeisende buitengewone vergadering van de gemeenteraad op 20 september, waarin tot de onderhandse aanbesteding
van de brug werd besloten, kon dan ook niet beter worden getypeerd
dan 1n de burgemeesterlijke verwijzing naar een 'typisch ritme van
stilstand en bliksemactie'. Een summier overzicht van de laatste faze.
Op 8 juni: het moedgevende bericht, dat het Rijk niet voor 6.5. maar
voor 9,3 miljoen in de totale kosten van 30,2 miljoen gulden zal bij12
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dragen. Op 26 juli: de raad gaat een overeenkomst aan met het Rijk
en voteert een bedrag van 28,3 mi ljoen gulden. Op 20 september : de
raad besluit tot onderhandse aanbesteding. Op 21 september: het aannemersbedrijf Van Hattum en Blankevoort opent de voorbereidende
werkzaamheden en organiseert het eerste zware materiaaltransport.
Op 11 oktober: de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in
de Directie Limburg, 1r. J. A. Beckering Vinckers 'steekt' na een waarlijk academische, pittige en puntige toespraak tot autoriteiten en genodigden op eigentijdse wijze 'de eerste spade' . De bij laatstgenoemde
feestelijk en origineel gedecoreerde gelegenheid door de burgemeester en de directeur van Openbare Werken betuigde lof en dank aan
het adres van de Rijkswaterstaat, de besturen van provincie en gemeente, het 'brugteam' van Openbare Werken en de directie van de
NV Sphinx-Céram ique, die een nog in haar eigendom zijnd terrein
ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden beschikbaar stelde, waren beslist geen formaliteit; zij kwamen uit het hart. Wanneer de
brug met bijbehorende aansluitingen op het stedelijke wegennet, zoals
wordt gehoopt, op het einde van 1969 gereed zal komen, zal Maastricht een goed stuk van zijn rond de binnenstad op westelijke en
oostelijke oever ontworpen verkeerscircuit hebben verwezenlijkt. Dat
reeds op de dag van 'de eerste spade' zonder schaamte werd gesproken over de grote urgentie van de noorderbrug, mag niet alleen worden toegeschreven aan de ervaring, dat met de voorbereiding van
plannen voor het tot stand brengen van een oeververbinding verschillende jaren zijn gemoeid, maar ook aan het besef, dat het steeds sneller groeiende verkeer de leefbaarheid van onze stad en de concurrentiepositie van haar koopcentrum ernstig in gevaar zal kunnen brengen .
In directe samenhang met de In aanbouw zijnde zuiderbrug en de nog
te bouwen noorderbrug moet de aanleg worden gezien van de zogenaamde Maasboulevard. waarvan de eerste faze in het verslagjaar in
uitvoering kwam en die als binnenstedelijk verbindingselement een
vlotte verkeersafwikkeling van en naar de city moet bewerkstelli gen.
In een verdere toekomst zal deze boulevard. die aan de rivierzijde van
een attractieve promenade wordt voorzien en aan het oostelijk gedeelte van de city een verhevigd leven en een waardige allure zal verlenen, als eerste aanzet kunnen fungeren in een verbinding met Luik
op de westelijke Maasoever. Verbinding , welke een aanvullende betekenis zal kunnen hebben naast de geprojecteerde primaire wegverbinding als voortzetting van de E 9 op de oostelijke oever en de verbinding via Tongerseweg en Boudewijnweg. Dat hiertoe bereidheid van
Belgische zijde een absolute voorwaarde is, behoeft geen betoog.
'Mijden de Belgen Maastricht om zijn verkeerspuzzles?' 'Gebrek aan
voldoende parkeergelegenheden bedreigt de Maastrichtse middenstand ' Aan deze en andere journalistiek geredigeerde vragen en
uitroepen heeft het in 1965 niet ontbroken. Ofschoon hun beschuldigende kracht niet te rijmen valt met de werkelijke situatie van heden
en wellicht van morgen, kan 'overmorgen' fataal worden, indien niet
tijdig toereikende maatregelen worden getroffen. De op 1 oktober in-
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gevoerde regel1ng kortparkeren, dit wil zeggen de beperking van de
parkeerduur in de bînnenstad door middel van parkeermeters en parkeerschijven, zal ongetwijfeld enige verruiming brengen , maar ls vanzelfsprekend niet in staat om de ook in Maastricht te verwachten
parkeernood op te heffen. Slechts een grootscheepse verwezenlijking
van parkeerterreinen en -garages aan de rand van city en binnenstad
zal dit mogelijk maken. Helaas kon het in ontwerp zijnde verkeersstructuurplan, een vrij gecompliceerde studie, waarin onder meer stedebouwkundige en verkeerstechnische vraagstukkeh worden gecombineerd en de situering van bedoelde parkeergelegenhede() möet worden verantwoord, nog niet worden voltooid. Intussen zullen de Maastrichtse burgers nog enige tijd de gehefmzinnlge duisternis in dit netelige probleem moeten delen met de burgers van zoveel andere. oudere
en jongere steden van middelgroot en zelfs van beduidend groter forr
maat. Intussen zullen deze burgers ook hog enige tijd vrede moeten
nemen met de parkeerfunctie van het Vrijthof, dat in 1965 herhaaldelijk
in de publiciteit kwam. Herstel en een intensief onderhoud van het
wegdek staan op het programma, maar de huidige vraag naar parkeermogelijkheden. voora l op topdagen, laat het vooralsnog nîet toe
om het monumentale plein, waarheen zelfs noorderlingen plegen te pelgrimeren om er een kopje koffie op één van de caféterrassen te gaan
drinken, zijn oorspronkelijke recreatieve functie terug te schenken
Het Vrijthof, waarvan het klimaat ernstig wordt geschaad door de 'uitstalling van vervoersblik' in stof en modder, door uitlaatgassen en
verziekte bomen, is overigens niet het enige monument, dat burgers en
overheid zorgen baart. Daar is bijvoorbee ld het danig in verval geraakte Waldeck-bastion in het Aldenhofpark, één van de fraaie accenten
in het restant aan oude verdedigingswerken, dat mede de historische
sfeer van Maastricht bepaalt. Hoe zich de in 1965 door het college van
burgemeester en wethouders geïnstalleerde comrnissîe voor de restauratie van de wa lmuren de conservering van dit unieke bezit voorstelt, zal nog moeten blijken. Zij zal zich in elk geval oriënteren op de
uitspraak van de burgemeester, waarmee hij de restauratie van het
Waldeck-bastion verdedigde: 'Wij moeten in deze stad de restauratiemachine op gang houden, anders zijn wij over tien jaar nergens meer'.
In een tijd, die de arbeidsduur reeds verkortte en met een verdere
verkorting van deze arbeidsduur rekening. houdt, hebben de vraagstukken van recreatie en verantwoorde vrijetijdsbesteding alle aandacht. Met de voltooiing van het Sportpark Jekerda l in 1956 en de afronding van het in 1964 gereedgekomen Sportpark Geusselt heeft
Maastricht weliswaar een goed deel van de grote ·achterstand ingehaald, maar fs de bevrediging van de huidige en van de toekomstige
behoeften nog lang niet verzekerd. Daartoe zal op de eerste plaats het
in het uîterste westen ontworpen Sportpark 'West', inclusief het in dit
project opgenomen openluchtzwembad, moeten worden aangelegd en
zal de belangstel ling zich min of meer gelijkt1jdig moeten richten op de
verwezen lijking van een regionaal watersportcentrum in Eijsden. Daartoe
zal vervolgens aandacht dienen te worden besteed aan een geleide-

lijke ontsluiting en inrichting van het gebied St. Pîetersberg-Jekerdal
waarvoor een landschapsplan in studie is. Dat de inhoud van dit project ten dele samenhangt met de vraag of en in welke mate Gedeputeerde Staten van Limburg zullen tegemoet komen aan het nadrukkelijke verzoek van de dynamische Eerste Nederlandse Cement Industrie om concessie tof uitbreiding van haar afgravingsgebied , behoeft
geen verklaring. Voor de burgers van nu en van de toekomst zal de
beslissing van Gedeputeerde Staten van histor ische betekenis zijn.
Met evenveel belangstelling wordt uitgezten naar de voorwaarden, die
bij een eventuele inwilliging van het verzoek worden bedongen, aangezien de waarden van historie en natuurschoon onverbrekel ijk verbonden zijn met waarden van optimaal recreatief gebruik. Nu spoed
wordt gezet achter de bouw van de zuiderbrug met bijbehorende aansluitingen op het stedelijke wegennet en in verband hiermee met een
snelle afbouw van de Maasboulevard rekening moet worden gehouden , heeft het reconstructieplan voor het stadspark behoorlljk aan
actualiteit gewonnen. Afgezien immers van de strook grond, die terwille van de door de Rijkswaterstaat nagestreefde correctie van de
Maasoever moet worden opgeofferd. zal de Maasboulevard zo diep in
de huidige parkaanleg binnendringen, dat van een beperkte aanpassing
geen sprake kan zijn. Ook wanneer de bevolkingsdichtheid in de binnenstad, die thans nog slechts huisvesting biedt aan de helft van het
aanta l· bewoners in 1945, verder zal zijn teruggelopen , kan een binnen
het onmiddellijk bereik van de city gelegen park, zij het dan omwille
van andere gebruikswijzen, niet worden gemist. Als bijzonder aantrekkelijke aspecten van het reconstructieplan zijn te noemen de integratie
van het Mgr. Nolenspark in de nieuwe structuur en de harmonische
inspeling van de parkaanleg op de monumentale elementen van de
oude stadsommuringen. Toen in de herfst de eerste bladeren op de
paden en gazons van het geliefde stadspark vielen , werd aan deze
aspecten zelfs een miniatuurcongres gewijd , waaraan de gemeentelijke
overheid haar medewerking verleende en dat onverwacht grote belangstellîng trok.
Van de geestelijke hygiëne, waartoe de recreatie een belangrijke bijdrage kan leveren, over naar de lichamelijke hygiëne. Naarmate de
medische wetenschap verder wordt uitgediept, breidt zich ook het
aantal maatregelen uit ter bescherming van het materiële mîlieu, waarin
de mens moet leven. Terwijl de strijd tegen de vervuiling van de bodem
wordt voortgezet en de strijd tegen de vervuiling van de lucht nog
moet worden voorbereid, is de strijd tegen de vervuiling van het water
in volle hevigheid ontbrand. De sterk toegenomen belastlng van de
openbare wateren met vloeibare afvalstoffen , als gevolg enerzijds van
de bevolkingsgroei en de voortschrijdende industrialîsatie, anderzijds
van de hogere eisen, die aan de kwaliteit van deze wateren worden
gesteld, maken de bouw en exploitatie van zuiveringsinstallaties noodzakelijk. Ook in Maastricht, waar de vervu iling van Maas en Jeker des
te ernstiger is, omdat deze rivieren reeds bij het binnenstromen in ons
land verontreinigd zijn. Met de officiële ingebruikstelling op 31 maa rt
van de waterzuiveringsinstallatie in Limmel door de wethouder van
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Openbare Werken werd een eerste bijdrage geleverd, waarvan het nut
verder reikt dan de grenzen van het gemeentelijk grondgebied. Een
eerste bijdrage, want de gereedgekomen installatie maakt slechts een
onderdeel uit van een omvangrijk en kostbaar plan, dat onder meer
voorziet in de bouw van nog twee zuiveringsinstallaties.
De sluiting van dit hoofdstuk zou niet denkbaar zijn zonder de vermelding, dat het in Noord-Nederland aangeboorde aardgas tijdens het
verslagjaar binnen het gebruik werd gebracht van een groot deel der
Maastrichtse bevolking. Alhoewel bij de aanvang van het werk werd
gehoopt, dat de ombouw van het gemeentelijke verzorgingsnet tegen
het einde van 1965 een feit zou zijn, is deze verwachting niet bewaarheid en zal eerst het jaar 1966 definitief een einde maken aan de gaslevering door de Staatsmijnen gedurende niet minder dan 35 jaren. De
stedelijke overheid Investeerde ongeveer 7 miljoen gulden in deze omschakeling, maar hoopt dit geld geleidelijk uit de stijging van het gasverbruik terug te verdienen. Hoeveel de burgers particulier investeerden in de massale aanschaf van nieuwe geisers, één- en tweepltstoestellen, fornuizen, haarden en dergelijke, is moeilijk te schatten, want
niet alle aankopen kwamen tot stand middels een door Gemeentebedrijven op grootscheepse wijze georganiseerde inrul lactie. Aan de inmiddels helaas opgetreden vertraging in het tijdschema heeft deze
tak van dienst gelukkig geen schuld. Zij kwam voor rekening van exogene factoren en Is niet bü machte om afbreuk te doen aan de lof, die
Gemeentebedrijven toekomt vanwege de welhaast volmaakte administratieve en technische voorbereiding, de knappe regie bij de technische uitvoering en de voorbeeldige samenwerking met het bedrijf
Openbare Werken, dat, mede in verband met de noodzakelijke vernieuwing van de gasleidingen, de herbestrating voltooide van een
aantal wegen in de binnenstad. Door de ingebruikneming van het
nieuwe gebouw aan de Maagdendries konden vrijwel alle diensten van
Gemeentebedrijven worden gecentraliseerd. Een markante faze in een
nog af te ronden project en een alleszins verdiende kroon op het werk
van de directeur en zijn medewerkers, die de inspanningen van 1965
niet licht zullen vergeten.
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Werk en welzijn

Welvaart is een betrekkelijk begrip. Haar aanwezigheid of afwezigheicJ
kan immers slechts worden vastgesteld door middel van een vergelijking. Dit betekent, dat, zolang onze hedendaagse samenleving zichzelf
blijft beschouwen als een maatschappij in welvaart, een vroeger, minder welvarend tijdperk nog min of meer bewust in de herinnering blijf t
voortleven. In de herinnering bij allen, velen of weinigen? Zoals in de
proloog werd gesteld, ligt de grootste bedreiging van het me nsel ijk
geluk in de vanzelfsprekendheid. waarmee dit geluk wordt aanvaard.
Wanneer de Romeinse stoïcijn Seneca in zijn verhandeling over de
gemoedsrust de rijkdom de grootste bron van alle menselijke el lende
noemt, heeft hij hetzelfde nadelig effect van de materiële welstand op
het oog als zijn landgenoot Epictetus, die in zijn Diatriben op cynische
wijze aantoont, dat weelderig leven altijd ziekelijk leven is. 'Je denkt
vrees té hebben voor de honger, maar in werkelijkheid ben je niet
bang voor de honger. Je bent bang, dat je geen kok en geen banketbakker tot je beschikking zult hebben, dat er niemand za~ zijn om je te
schoeien, je te kleden, je in te wrijven, dat je nog andere bedienden
zult missen om je In het bad te volgen, opdat zij je, goed en wel uitgekleed en plat uitgestrekt, hier en daar glad boenen . Dan komt de
masseur naderbij en zegt hun: draai hem eens om, geef me zijn rug
eens, hou zijn hoofd eens vast, geef me zijn schouder eens aan . En
wanneer je na het baden weer thuis bent, dan roep je: is er niemand,
die me wat eten kan brengen? En daarna: ruim de tafel op en maak de
zaak netjes in orde. Dáárvoor ben je bang . Je bent bang , dat je niet het
leven van een zieke kunt leiden.' Terwijl de armoede haar solid iteit
ontleent aan de vrij geringe variaties, waarin zij zich kan vertonen, is
de rijkdom vanwege zijn onbegrensbaarheid en zijn broosheid een
uiterst labiele toestand. Wie rijk is en niet dag en nacht waakt. noch
blijvend streeft naar vergroting van zijn bezit, loopt elk ogenblik groot
gevaar zijn rijkdom te verliezen. Een levenservaring van eeuwen zegt:
de rijke neigt van nature naar zelffngenomenheid, gierigheid, hebzucht,
jaloersheid en hovaardigheid; hlj neigt tot blindheid ten aanzien van de
bitterste noden van wie arm zijn. Daarom zullen alleen waakzaamheid ,
zelfkritiek en liefde tot de evenmens ons in staat stellen om de op sociaal , economisch, technisch en cultureel gebied moeizaam verworven
welvaart in stand te houden, te versterken en dienstbaar te maken aan
het leveh van allen zonder uitzonderîng.
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Zij, die zich de economische crisis herinneren, welke aanving met de
New-Yorkse beurskrach van 1929 en in de daarop volgende tien jaren
massa le werkloosheid en ontstellende ellende in de wereld bracht,
kunnen de conjuncturele evolutie na de tweede wereldoorlog niet anders dan gunstig noemen. Of onze jeugd de huidige welstand nog kan
zien als het gelukkige resultaat van een som van in de tijdsloop verrichte inspanningen, is niet zo'n moeilijke vraag. Voor de meeste
jongeren immers heeft de geschiedenis niet alleen feitelijk eerst in
1945 haar begin, maar schijnt zij ook in ideologisch opzicht eerst sedert genoemd jaar bestaansgrond te hebben. Bij gelegenheid van de
ontmoetingen tussen de stedelijke overheid en nieuwe kiesgerechtigden, welke telkenjare in onze stad op de Burgerdag worden georganiseerd, blijkt helaas maar al te duidelijk, dat jong Maastricht in het
algemeen weinig of in het geheel geen weet heeft van de glorieuze
wijze, waarop M aastricht, uiteraard niet buiten de gunst van de internationale en nationale huishouding, zich aan de verschrikkelijke ongunst van de afge lopen tijden heeft weten te ontworstelen. Het begrijpelijke, maar niettem in teleurstel lende ervaringsfeit, dat onze jeugd
niet alleen de krachtige stedelijke ontwikkeling , maar ook de snelle
vul ling van zo eenvoudig verklaarbare leemten in het voorzieningenstelsel als vanzelfsprekend beschouwt, leidt onvoorwaardelijk tot de
vraag of de opvoeding wel in voldoende mate is afgestemd op de
vorming van volwassen burgers, wier vermogen tot dienstbaarheid
voor een groot deel door historische werkelijkheidszin wordt bepaald.
Hoe dan ook, Maastricht heeft alle reden om de inmiddels bereikte
welvaartsfaze met dankbaarheid en geluksgevoel te beleven. Van een
door de geschiedenis ongunstig getekende en in nationaal opzicht
lange tijd verwaarloosde stad, die tengevolge van haar eenzijdige industriële structuur reeds ver vóór het rampjaar 1929 in nood verkeerde,
in de daarop volgende crisisperiode de trieste faam verwierf één van
de het zwaarst door economische depressie en werkloosheid geteisterde Nederlandse steden te zijn, ontwikkelde Maastricht zich na 1945
in snel tempo tot een dynamische stad met een bloeiende industrie,
met een zich sterk emanciperende bevolking en met een toenemende
nationa le en lnternationale betekenis. Terwijl, om slechts een enkel
voorbeeld te geveh, de werkgelegenheid in de keramische industrie,
uitgedrukt in arbeidsu ren, in 1937 was gedaald tot 60 procent van het
totaa l in 1929, vocht deze Industrie in 1965 verbetener dan voorheen tegen de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt, die haar uitbreid ingstendenzen in de weg staat. De Porselein- en Tegelfabriek Mosa bewees haar economische capaciteit in het verslagjaar niet alleen door
overneming van de Vloertegelfabriek Rema, maar nog meer door de
aankondiging van de bouw van een nieuwe vloertegelfabriek als eerste
aanzet van een reeks voorgenomen uitbreidingen. Teneinde deze
nieuwe fabriek te kunnen bemannen zullen honderden hoger gekwalificeerde arbeidskrachten moeten worden geworven. Ook de NV Koninklijke Sphinx-Cëramique, met haar bezetting van bijna 4000 werknemers de grootste aardewerkfabriek van Europa, investeerde weer
vele miljoenen om door middel van rationalisatie en mechanisatie pro-
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ducten op de markt te brengen tegen prijzen, welke de concurrentie
van bultenlandse bedrijven kunnen doorstaan. De groeikracht van
de Maastrichtse industrie, waarop men vóór enkele jaren in beduidend mindere mate durfde hopen, is vrij algemeen. Noch de spanningen op de arbeidsmarkt, noch de aantrekkingskracht van het tot vele
faciliteiten inzake nieuwe vestigingen bereid zijnde België hebben kunnen verhinderen, dat vele plaatselijke industrieën hun exportpositie
konden handhaven of verbeteren en tot bijzonder grote expansie kwamen. Hier volgen enkele voorbeelden . De Konin klijke Nederlandsche
Papierfabriek programmeerde in 1965 opnieuw belangrijke uitbreidingen. Teneinde deze uitbreidingen te kunnen fi nancieren en mede om
haar aanvoer van grondstoffen vellig t e stellen ging zij een samenwerking aan met de Canadese maatschappij MacMi llan, Bloede! and
Powell River Ltd. De 115-jarige KNP, die in volledige continudienst
168 uren per week maakt, in 1965 naar schatting 11 0 000 ton produceerde en daarmee de productie van het jaar 1962 verdubbelde en bij
ingebruikneming van de nieuwe productie-eenheid rekent op een uitbreiding met ongeveer 500 personeelsleden, is dr1.1k doende haar
plaats als één der grootste papierproducenten van het Europese vasteland en als concern van wereldformaat te versterken. In het tota le
Nederlandse cementverbruik voorziet de Eerste Nederlandse Cement
Industr ie met een productie van 3 miljoen ton in tweederde deel van
de behoefte. Hiervan produceerde de Maastr ichtse fabriek 1.8 en de
dochteronderneming Cemij in IJmuiden 1.2 miljoen ton . Wanneer Gedeputeerde Staten van Limburg het vee lbesproken ver zoek inwilligen
tot verru iming van het concessiegebied, kan met de bouw van een
achtste cementoven in een lengte van 200 en een doorsnede van
7 meter, goed voor een jaarlijkse productie van 600 000 t ot 800 000 ton
cementklinker, alsook met de uitbreiding van een aantal productieafdelingen worden gestart. Een project van 50 miljoen gulden , dat de
exploitatie voor 24 jaren veil ig zal stellen. Als laatste voorbeeld van
industriële expansîe is het ondernemersinitiatief te noemen van de
NV Staalwerken De Maas, die haar oude fabriek in het Bosscherveld handhaafde, maar op een terrein aan de Beatrixhaven, dat voor
de toekomst nog uitbreidingsmogelijkheden biedt, een nieuwe buizenfabriek bouwde. Een uiterst modern, gemechaniseerd bedrijf, dat geheel uit intern verrichte planning en research voortkwam, volgens een
nieuw procédé zal gaan werken en een investering vergde van ongeveer 18 miljoen gulden.
Ofschoon de vrij algemene expansie bij de gevestigde Maastrichtse
industrieën voornamelijk uit economische noodzaak resulteert, kan
men zich niet aan de indruk onttrekken, dat bij een deel van deze
volumevermeerdering gespeculeerd wordt op de mogelijkheid om
mankracht aan te trekken uit de mijnstreek, waar de onvermijdelijke
afvloeiing van arbeidskrachten uit de onrendabel geworden kol enont ginningsbedrijven het aanbod zal vergroten. Of de scheppi ng van
vervangende werkgelegenheid in deze gebieden dit aanbod zal kunnen
opvangen , moet nog worden afgewacht. Het stadsbestuu r is er echter
van overtuigd, dat de Maastrichtse industriële bedrijven voldoende
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wervingskracht zullen hebben in een gebied, waar een vnj hoog loonniveau tot dusverre de levensstandaard heeft bepaald. Bij een tengevolge van de industrialisatie in Belgisch Limburg te verwachten verdere terugloop van de inkomende pendel staan voor Maastricht in het
algemeen en voor bepaalde bedrijven In het bijzonder geen andere
mogelijkheden open dan verhoging van de arbeidsproductiviteit en een
beroep op het arbeidspotentieel van geheel Zuid-Limburg. Het behoeft
dan ook geen verwondering te wekken, dat de gemeentelijke overheid
de op 14 december gedateerde en op 17 december door drs. J. M. den
Uyl, minister van Economische Zaken, in Heerlen persoonlljk toegelichte 'Nota inzake de mijnindustrie en de industriële herstructurering
van Zuid-Limburg' aan een gedegen studie heeft onderworpen. Ofschoon de minister de aanwijzing van een tweetal terreinen in de oos~
telijke mijnstreek, van een terrein in de gemeente Born en van een
terrein in Midden-Limburg verantwoordt als 'een evenwichtige spreiding over het gehele gebred', meent Maastricht het evenwicht van deze
spreiding in twijfel te mogen trekken. Het is ten zeerste teleurgesteld.
dat zijn uitstekend geaccommodeerde Beatrix-haven niet door de minister werd aangewezen als een industrieterrein, waarvoor eenzelfde
premie- en prijsreductieregeling van toepassing zal zijn als voor de
bovenbedoelde terreinen. Het betreurt ernstig het feit, dat het, ondanks zijn traditie, ervaring en potentie, niet expliciet werd genoemd
als een industrieel centrum. waarvan een ruime participatie kan worden verwacht bij de herziening van de Zuidlimburgse infrastructuur.
met name bij de schepping van vervangende werkgelegenheid. Terwijl
de nota geen enkele twijfel laat over hetgeen onder de formule 'ZuidLimburg' moet worden begrepen, is de Indruk gewettigd, dat de mogelijkheden om de Zuidlimburgse problemen tot een oplossing te brengen. door de regering worden gezocht in een eenzijdige geografische
situering van vervangende werkgelegenheid in de mijnstreek. Aangezien de Maastrichtse agglomeratie een onlosmakelijk deel uitmaakt
van de provincie en een onbetwistbaar belangrijke functie vervult in
het sociale, economische en culturele geheel van Zuid-Limburg, kunnen de provinciale waarden beslist niet worden behartigd en beveiligd
door een be leid, dat voorbijziet aan de Maastrichtse problematiek. Zij
kunnen alleen worden gewaarborgd door middel van een beleid, dat
behalve aan de provinciale totaliteit ook en gelijktijdig aan de geografische spreiding van het Industriële areaal over de Limburgse deelgebieden de nodige en genuanceerde aandacht besteedt. Zou Maastricht van de in Limburg te treffen stimulerende maatregelen worden uitgesloten, dan zou de isolering van deze gemeente, gelegen immers
tussen gebieden met een krachtige en door de nationale overheden bevorderde economische ontwikkeling, de harmonische evolutie van de
con-urbatie Zuid-Limburg als geheel ernstig Jn de weg staan. In dit onverhoopte geval zou bovendien de bijzonder gunstige ligging van
Maastricht worden miskend tussen de rijke industriegebieden van de
Belgische Kempen, van Luik, Luxemburg, Aken en het Ruhrgebied. Dit
zou eveneens het geval zijn met zijn niet minder gunstige situering op
een kruispunt van water- en spoorwegen, die in zo grote mate mede-
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bepalend is geweest voor het ontstaan van een omvangrijke nijverheid
in het verleden en die een machtige prikkel kan zijn voor een verdere
ben utting van M aastrichts industriële capaciteit in de naaste toekomsl
In het verhoopte geval echter. dat Maastricht erin slaagt de regering
te overtuigen van de belangrijke functie, die het als industriestad en
als regionaal verzorgingscentrum zal kunnen uitoefenen, is ook de vervulling te verwachten van nog twee andere voorwaarden voor een gunstige ontwikkeling van onze stedelijke agglomeratie, te weten de verbetering van de regionale verkeersstructuur en de verbreding van het
technische onderwijs. In zijn rede, uitgesproken bij de aanvang van het
jaar 1965, stelde de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Maastricht en Omstreken, mr. M. A. W . van Oppen, zeer
terecht, dat. wil het plaatselijk bedrijfsleven ten volle blijven profiteren
van de schaalvergroting der afzetgebieden en de toenemende concurrentiedruk uit omringende gebieden kunnen weerstaan, de verbindingen
over de weg, per spoor, over het water en door de lucht zullen moeten
worden uitgebreid en aangepast. Voor iedereen verstaanbare taa l
sprak deze Kamer in de loop van het verslagjaar eveneens omtrent
het aanzienlijke tekort op het gebied van het technisch onderwijs. Ook
dit terecht, omdat het ongetwijfeld mede te wijten is aan het tekort aan
hoger geschoold kader, aan voldoende mensen met een economischtechnlsche opleiding, in overeenstemming met de taak, welke zij in het
bedrijfsleven moeten vervullen, dat de plaatselijke industrie haar ontwikkeling moest afremmen en haar expansief vermogen in toom moest
houden. Aan de verbreding van het hoger technisch en aan de oprichting van hoger economisch-administratief onderwijs zal de grootste
zorg moeten worden besteed, willen wij straks over voldoende specialisten beschikken enerzijds om de uitbreiding van reeds gevestigde,
anderzijds om de vestiging van nieuwe industrieën daadwerkelijk te
realiseren. Ondanks vele inspanningen kon de Maastrichtse HTS in de
loop van 1965 helaas nog niet binnen het bereik worden gebracht van
een redelijke verwachting.
In een land als Nederland, waar de economie langdurig op de landbouw was gegrondvest en de industriële ontwikke ling eerst goed op
gang kwam na de tweede wereldoorlog, valt het zelfs mensen, die de
stad verkiezen boven het platteland, zwaar om afscheid te nemen
van het zich steeds verder naar de horizon terugtrekkende agrarische
landschap, Zo is het ook met vele Maastrichtse burgers, die zich de
onvervalst lande lijke sfeer herinneren van de buurtschappen Caberg,
Wolder, St. Pieter en Heugem en vast moeten stellen, dat de stadsuitbreidingen steeds grotere stukken wegsnijden uit het overgebleven
agrarisch areaal. In het tijdvak 1955-1964 verminderde de oppervlakte
aan cultuurgrond met 531 hectaren. Een vermindering met liefst 22 procent, waarmee zeker geen eindpunt is bereikt. De RK Groenten- en
Fruitveiling Maastricht en Omstreken ziet haar ledental telkenjare
teruglopen. De ingrijpende beslissing, die deze veiling in haar jaarverslag 1964 in het vooruitzicht stelde, werd inmiddels genomen. Op
26 november besloot zij namelijk tot deelname aan de stichting van
een centrale onderneming, waarin ook de veilingen van Bunde en
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Gronsveld zullen participeren. Voor vele jongere boeren , die zich op
een ander beroep toelegden. bleek de prijsgave van het agrarisch bestaan niet zeer pijnlijk. Voor vele landbouwers uit oude traditie echter
was de opheffing of inkrimping van hun bedrijf een tragische belevenis.
Een gebeuren, dat zich in de naaste toekomst zal herhalen. De plaatselijke boerenstand mag zich troosten met het feit, dat Maastricht dankbaar blijft voor de noeste arbeid, welke hij besteedde aan de cultivering
van de milde natuur, dîe de oude stad zo lang heeft omgeven; dankbaar blijft ook voor de bijzondere wijsheid , waarmee deze stand bijdroeg tot de vorming van de 'Mestreechter geis'.
Dat een toename van de intensiteit in het moderne stedelijke leven
het ontstaan en de groei van het grootwinkelbedrijf heeft bevorderd,
staat buiten twijfel. Dat het ontstaan en de groei van dît grootwinkelbedrijf, zoals vroeger wel eens werd voorspeld , de handeldrijvende
middenstand uiteindelijk tot de ondergang zou brengen, is gebleken
een valse prognose te zijn. 'De warenhuizen en de winkeliers hebben
elkaar nodig, zij vullen elkaar aan.' Zo lujdt het oordeel van drs. J. H.
van der Linden, in Maastricht gevestigd als Rijksconsulent voor het
midden- en kleinbedrijf en toerisme voor Limburg. 'Zij zullen elkaars
nabijheid ook in de toekomst niet kunnen missen. Dit neemt niet weg, '
voegt hij er onmiddellijk aan toe 'dat de detailhandelaar, wil hij mee
blijven spelen, met meer ratio orde op zijn zaken moet gaan stellen,
zich toe moet blijven leggen op service en zich zal moeten gaan bezinnen op aanpassing van zijn verkooptechniek bij de afnemende
kooptijd van de consument.' Is kopen voor de tegenwoordige mens behalve een economische handeling niet ook een vorm van recreatie? Zijn
antwoord: 'Zeer zeker. De oude Maastrichtse city heeft nu eenmaal
een sfeer, dfe vele agglomeraties van jongere datum haar benijden'. Was 1965 voor de Maastrichtse middenstand een goed, matig
of slecht jaar? 'Voor zover ik kan zien, redelijk goed.' Met dit redelijk
goede jaar 1965 beleefde de Maastrichtse middenstand een prolongatie van de toestand in 1964, toen de behaalde omzetten evenmin ongunstig waren. Evenals in 1964 bleek ook in 1965 het knelpunt te lîggen in de stijging van de kosten. met name in de stijging van de lonen
Zoals In het ene jaar was ook in het andere jaar de levensmiddelenbranche de meest problematische sector în de kleinhandel. Komt de
Amerikaanse 'one-stop-shopping', een zo groot mogelijk assortiment
inclusief levensmiddelen onder één dak, in Maastricht tot verdere ontwikkeling, dan zullen gevoelige verschuivingen niet uitb lijven .
Meermalen is tijdens het afgelopen jaar de vraag gesteld of de verwezenlijking van een economisch subcentrum nabij de Via Regia ten behoeve van de nieuwe westelijke woonwijken niet een nadeel zal opleveren voor het binnenstedelijke winkelcentrum. Het antwoord, dat de
directeur van Openbare Werken hierop gaf in een interview met 'De
Nieuwe Limburger' op 22 juni 1965 en dat în grote lijnen steunt op het
oordeel van economen en stedebouwkundige onderzoekers, laat aan
duidelijkheid niets te wensen over. De groei van een agglomeratie,
zo stelt deze functionaris, vindt altijd zijn weerslag in een verleven29

diging van het winkelcentrum. Deze verlevendiging is evenwel aan
een limiet gebonden, want het is een algemene ervaring, dat een
te grote drukte de koopsfeer ten zeerste kan benadelen. Uitbreiding
en reconstructie van de city zijn wel in staat om verlichting te brengen, maar kunnen niet als absoluut toereikende maatregelen worden
beschouwd. Brengt men meer kopers en maatschappelijk verkeer in de
binnenstad dan de limiet verdraagt, dan dreigen deze het sociaal en
economisch leven te verstikken . Reeds thans demonstreert zich het
ontoereikend vermogen van onze city, en wel op zeer drukke koopdagen. 'Men bedenke. dat een winkelcentrum niet alleen door te weinig klandizie, maar ook door een overstelpend grote drukte kan worden vermoord.· M et de verwezenlijking van subcentra brengt men de
binnenstad geen nadeel. maar bevordert men de stedelijke ontwikkeling. Vandaar dat alle aandacht moet worden besteed aan de realisatie
van twee programmapunten: 1. uitbreiding en reconstructie van het
binnenstedelijke centrum met als component de schepping van ruime
parkeergelegenheden In de onmiddel lijke nabijheid; 2. verwezenlijking
van subcentra In w estelijk en oostelijk Maastricht, die een complementa ire funct ie moeten vervullen en als schakels zijn te beschouwen tussen het stadscentrum en de buurtcentra. Grondige studies werden in
1965 gemaakt betreffende de opzet van het westelijke subcentrum, dat
naast supermarkten en warenhuizen in het genre van de massa-artikelen onder meer middenstandszaken, een restaurant. een lunchroom en
uiteraard behoorlijk grote parkeergelegenheden ook ruimten en accommodaties zal omvatten ten behoeve van de recreatie, van gemeenschappelijke ontmoetingen en van het 'sociale opbouwwerk', één van
de Nederlandse vertalingen van het Engelse 'community-organisation'.
Door de bouw van dit subcentrum met een dubbele functie zal het
westelijke stadsdeel het eigen gezicht krijgen, waarnaar de oudere
bewoners al langere tijd verlangend uitzien en dat door geen enkele
bewoner kan worden gemist, aangezien alleen op die wijze hun stedelijk burgerschap met al lure kan worden bevestigd .
Ofschoon het zomerseizoe n in 1965 lage temperaturen, veel regen en
weinig zonneschijn bracht, kon de plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingenverkeer toch geen teruggang in het vreemdelingenbezoek
vaststellen. Volgens een schatting van de heer M. van Grinsven, directeur van het Maastrichtse VVV-kantoor, heeft alleen het bezoek van
dagjesmensen een enigszins geringere omvang gehad. In het algemeen werden de toeristische omzetten zeer bevredigend genoemd.
Het slechte weer heeft zelfs het bezoek bevorderd aan instellingen
en attracties, die bij goed weer doorgaans minder belangstelling
genieten. Voor niet weinigen blijft het evenwel een intrigerende vraag
of Maastricht het toerisme wel op voldoende wijze in zijn economische
apparatuur heeft Ingebouwd. Een vraag, die des te redelijker is. omdat
het toerisme in de hele wereld een sterk toenemende bron van Inkomsten 1s geworden. Wie een antwoord zoekt, doet er goed aan in
andere proporties te denken dan in die van een kampeerterreintje of
een avondmuziekje strikt binnen de gemeentegrenzen.
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De toenemende inflatoire tendenzen, welke de internationale en nationale economische toestand in het jaar 1965 kenmerkten en fn ons
land het prijsniveau omhoog hebben gestuwd, kunnen de Maastrichtse
middenstand niet onverschillig laten. Door het relatief lage Nederlandse prÎjspeil in de na-oorlogse periode is onze stad een bijzonder
aantrekkelijk koopcentrum geworden voor een deel van de bevolking
in de aangrenzende Belgische provincies en zelfs in het Duitse achterland. Gaat het voordeel van een lager prijsniveau, dat in de laatste
jaren reeds verzwakte, in de komende jaren geheel teniet, dan zou dit
een ongunstige invloed kunnen hebben op het buitenlandse bezoek.
In het verslagjaar was van een dergelijke teruggang nog geen sprake
en werden de grondprijzen in Maastrichts belangrijkste winkelstraten,
de Grote en Kleine Staat, nog steeds genoemd als bijna de hoogste
in het land. Niet voor alle burgers was het afgelopen jaar in economisch opzicht een redelijk goed jaar. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de omvang van de geldelijke bedragen , welke 'Sociale
Zaken '. de sedert 1 januari 1965 fungerende nieuwe afdel ing van de
gemeente-secretarie, uitkeerde aan personen, die niet fn staat waren
geheel in hun levensonderhoud te voorzien. Krachtens de bepalingen
van de Algemene Bijstandswet, die verleden jaar in werking trad.
werden aan een 1500-tal personen periodieke uitkeringen verstrekt.
In dit aantal zijn niet begrepen ongeveer 375 werkloze hand- en hoofdarbeiders en rond 250 personen, die ingevolge rijksgroepsregelingen
een uitkering ontvingen. De steunregeling aan al deze economischzwakken vergde naar schatting een uitgave van tien miljoen gulden.
Dat Maastrichts burgers in het verslagjaar voldoende blijk gaven van
een in het leven steeds noodzakelijk vooruitzicht, meent men in de
plaatselijke spaarbankkringen wel te mogen aannemen. Ondanks het
feit. dat de voortdurende geldontwaarding weinig bevorderlijk is voor
het bewaren van de vaderlandse deugd van spaarzaamheid, bleef het
totaal van de inlegtegoeden in Nederland regelmatig toenemen. Bij
deze landelijke ontwikkeling bleef Maastricht niet achter. Mag uit de
voortgezette inflatoire ontwikkeling worden afgeleid, dat het eerste
wapen, waarmee de regering dit euvel trachtte te bestrijden, namelijk
een vrij rigoureus prijsbeleid, heeft gefaald, zo zouden talrljke In 1965
gehoorde noodkreten van de lagere overheidsorganen kunnen aantonen, dat het tweede wapen , namelijk een beperking van de investeringen door deze organen, een zeer effectieve uitwerking hee~ gehad.
De klachten, op 27 oktober 1965 geuit door de burgemeesters van de
drie grootste Nederlandse steden, dat hun gemeenten onbestuurbaar
dreigen te worden, kunnen door vele andere gemeenten worden gedeeld. De klaarblijkende financiële nood van de gemeente Maastricht
is beslîst geen specifiek verschijnsel. Evenmin zal de opheffing ervan
uitsluitend binnen het gemeentelijke kader kunnen worden bereikt. De
eigen inkomstenbronnen van de gemeenten zijn immers te klein om een
belangrijke stijging van de uitgaven op te kunnen vangen. Tarieven en
belastingen kunnen bovendien niet onbeperkt worden verhoogd. Ook
het van hogerhand vastgestelde leningplafond belemmert het Maastrîchtse stadsbestuur bij het ten uitvoer brengen van tal van reeds
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langer binnen de urgentie liggende kapitaalsprojecten, zoa ls, het gaal
slechts om een k1eine greep, de bouw van een politiebureau. van
nieuwe accommodaties voor de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. de Centrale Personee lsdienst, het Gemeentelijk Bureau voor Huisvesting en de afdeling Soci ale Zaken, de voltooiing in
restauratie van het Bonnefantenmuseum, het Sportpark 'West' en ee11
openluchtzwembad. Voor een opnemlng van deze op tenminste 15 mil"
joen gu lden te schatten projecten in de begroting 1965 was werkelijk
geen plaats. Door de toekenning van een bijzondere financiële bijdrage
van Rijkswege kon wel worden overgeg aan tot het ten uitvoer brengen
van het project zuidelijke Maasoeververbinding, maar de stad zal in de
komende jaren toch diep in haar beurs moeten tasten en zich op andere gebieden aanzienlijke beperkingen moeten opleggen voor dit budgetair zware project. Een alleszins moei lijke opgave voor het gemeentelijk beleid, waarbij van de wethouder van Financiën zowel een breed
inzicht als gereserveerdheid wordt verwacht.
In de Troonrede, die HM de Koningin op Prinsjesdag 1965 uitsprak en
waarin het kabinet Cals in grote lijnen zijn beleid voor het jaar 1966
ontvouwde, wees Zij op de steeds omvangrijker wordende taken van
de overheid . De op 2 miljard gulden geschatte vermeerdering der uitgaven zal ook ten goede komen aan de gemeenten. Of en in hoeverre
de gemeente Maastricht hiervan zal profiteren is onmogel ijk te schatten. Gezien de voorzichtige en vage bewoordingen, w aarmee in bedoelde Troonrede werd gezegd, dat de verruiming van de uitgaven slechts
verantwoord zal zijn, indien door een samenstel van maatregelen een
inflatoire ontwikkeling van binnenlandse herkomst wordt voorkomen
en de verhoogde lasten rechtvaardig worden verdeeld, doet de M aastrichtse burger er verstandig aan het hoofd koel te houden. Werkelijkheidszin en waakzaamheid zijn geboden. Méér werkelij kheidszin en
waakzaamheid zijn zelfs gewenst, want înflatoîre tendenzen in de
economie zijn voor een goed deel altijd oorzakel ijk te situeren in inflatoire tendenzen in de levensstijl van individu en maatschappij. Sinds
het analfabetisme voorgoed werd teruggedrongen en de democratisering van de samenleving zoveel kansen biedt tot menselijke emancipatie, is de afstand aanzienlijk verkleind tussen het particul iere in itiatief
en de subsidiërende overheid . Naast voordelen brengt dit verschijnsel
ook nadelen. Burgers, die economisch lnzicht en verantwoordelijkheidsbesef bezitten, zullen geen moeite hebben met de stell in g, dat op
onze dagen initiatieven te geef zijn, dat edele doelstellingen gemakkelijk formuleerbaar zijn geworden, maar dat geld sinds onheuglijke tijden in de meeste menselijke en maatschappelijke situaties moet worden verdiend, voordat het kan worden uitgegeven.
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95000 burgers

Elke stad is een wonder. Duizenden burgers, allen op hun eigen wijze
zoekend naar geluk, allen begerig naar vrijheid, een deel van hen in
ijver zich toeleggend op hun taak, een ander deel minder arbeidzaam
of parasiterend, sommigen uit vrije keuze deel uitmakend van de samenleving , anderen onbewust en onverschillig de maatschappij verdragend of weerspannig tegen haar geest en orde, zij allen vormen
samen de stad, bepalen gezamenlijk haar levensstijl en beschavingspatroon en vullen haar met vreugde en verdriet, 'twee planten', zoals
Apollinaire het dichterlijk en geheimzinnig omschreef, 'waarvan de
dood de gemeenschappelijke bloem is'. Tussen het geboren-worden en
het sterven ligt het onvervreemdbaar eigene van elke ontmoeting, van
elk afscheid. van elke inspanning en van elk verlies, maar leeft ook,
niet zelden duidelijk, tastbaar en zelfs hevig, het besef, dat gunst en
ongunst samen werden gedeeld, dat menig goed uit vereende kracht
werd verworven en dat structuur, sfeer en karakter van de stad als
een door velen gedeelde woon- en werkplaats gelijktijdig doel én
oorzaak zijn van de individuele menselijke ontplooiing. Het wonder van
een stad ligt in haar vermogen tot een massaal, massief, georganiseerd
voortbestaan bij grote complexiteit en een veelvoud van spanningen,
noden en tekorten. Maastricht, tot aan de tweede wereldoorlog het
vegetatieve leven leidend van een door economische crises verzwakte
en door de nationale politiek in provinciaal isolement opgesloten stad,
was in 1945 onmiddellijk bereid de vensters open te zetten . In korte tijd
werd het tempo versneld. ontstonden nieuwe denkbeelden, ontwikkelden zich nieuwe organisatievormen en verruimden en differentreerden
de behoeften zich zodanig, dat het stedelijk leven veel aan doorzichtigheid verloor. Naarmate oude denk- en leefwijzen hun geldingskracht
verloren, namen de spanningen toe en kwam men geleidelijk tot de
vaststelling van noden en tekorten, welke voordien niet of nauwelijks
werden onderkend. Het ánders-denken is voor de Maastrichtenaren
reeds jaren geen domein meer, dat angstig moet worden afgeschermd.
De strijd om de materie behoort niet meer tot de lagere sfeer van de
menselijke hartstochten. Oer-Maastrichtse zeden en gewoonten zijn
aan het vervagen en lossen zich langzaam op in een nieuw, ogenschijnIUk minder Maastrichts gekleurd cultuurpatroon. Er is geen reden om
zich erover te beklagen, dat de romantische levensbelijdenis werd
gebroken door een scherpere zin voor de menselijke werkelijkheid.
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Eén van de vele gebieden, waarop zich deze veranderingen overduidelijk manifesteren, is dat van het onderwijs, waar de belangstelling niet
alleen in kwantitatief, maar ook in kwalitatief opzicht is toegenomen.
Vervolmaking van het kleuteronderwijs, invoering van tal van aangepaste onderwijsmethoden in het lager onderwijs, nieuwe ordening in
het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, verbreding van het
nijverheidsonderwijs, behoeften aan hoger technisch, economischadminîstratief, bouwkundig en kunstonderwijs, tenslotte dringende
vraag naar een universitaire opleiding. Een summier overzicht van hetgeen op onderwijsgebied in het verslagjaar binnen de reallsatlesfeer
lag kan deze ontwikkeling illustreren. In de sector lager onderwijs: Met
de in november aan het schoolbestuur overgedragen St. Jan-school
aan het Sareptaplein in Limmel nam Maastricht de 25e lagere school
sedert de tweede wereldoorlog in gebruik, terwijl onze stad met de
opening van de Jan Baptist-school aan de Porseleinstraat in de woonbuurt De Pottenberg in het bezit kwam van de derde in de na-oorlogse
periode gerealiseerde school voor buitengewoon lager onderwijs. Tenslotte de ingebruikneming van een nieuwe VGLO-school voor meisjes
aan het Lourdesplein in het Wittevrouweveld. In de sector middelbaar
en voorbereidend hoger onderwijs: De opening van een dependance
van het Jeanne d'Arc-lyceum aan de Juliana van Stolberglaan. Het In
aanbouw nemen van een gebouw aan het Thorbeckeplantsoen in het
Wijkerveld ten behoeve van het St. Maartenscollege. Voorts de openbare aanbesteding van een royale uitbreiding in de accommodatie van
het Henric van Veldeke-College aan de Aylvalaan. Tenslotte het bestedingsklaar komen van het project nieuwbouw Stedelijk Lyceum, inclusief sporthal en sportterreinen, in de groenstrook tussen Brusselsepoort en De Pottenberg. In de sector nijverheidsonderwijs: De verwachting, dat binnenkort een aanvang kan worden gemaakt met de
bouw van een UTS in Limmel en van een instituut voor de Katholieke
Hogere Hotelschool nabij het kasteel Bethlehem. Verder de hoop, dat
met de verwezenlijking van een geheel nieuw gebouw ten behoeve van
de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten, waarvan de plannen
reeds het fiat kregen van de Inspectie Nijverheidsonderwijs, binnen
niet al te lange tijd kan worden gestart. In de sector hoger kunstonderwijs : De uitbreiding met een tweede vleugel van het gebouw der Jan
van Eyck-academie en de ingebruikneming van het nieuwe gebouw
voor het Conservatorium. Ofschoon de Limburgse Academie voor
Bouwkunst niet beschikt over een eigen gebouw, mag dit Instituut In
deze Indrukwekkende l]Jst niet ontbreken, aangezien in 1965 werd gestart met een opleiding 'nieuwe stijl', welke, wanneer de voorlopig
toegestane proefperiode tot goede resultaten leidt, Maastricht definitief in het bezit brengt van een instelling, die een volledige en volwaardige architectenopleiding biedt. Opmerkelijk is, dat bij gelegenheid van
de besprekingen , gericht op de invoering van deze nieuwe stijl, Maastrichts excentrische ligging als een groot nadeel werd gezien, maar
dat het culturele klimaat van onze stad als een doorslaggevend argument voor de vestiging werd beschouwd. Van deze academie, die de
architectuur als ruimtekunst in de opleiding vooropstelt en ook een
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aantal gerenommeerde buitenlandse gastdocenten wist aan te trekken,
schreef Paul Haimon in het 'Limburgs Dagblad': 'Er waait een frisse
geest bij deze verjongde academie, iets van dat universitair klimaat,
dat men op wetenschappelijk terrein Limburg blijkbaar niet gunt, maar
dat men hier, met een beperkt bestek, de geschiedenis gewoon afdwingt. ' Noemden wij het in aanbouw nemen van de zuidelijke Maasoeververbinding met aansluitingen op het stedelijk wegennet een historische gebeurtenis van de eerste orde, zo is de opening van het
nieuwe gebouw voor het Conservatorium en de Muziekschool in het
Quartier Latîn evenzeer een belangrijke mijlpaal in de plaatselijke geschiedenis. De minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, mr. M. Vrolijk, die deze opening op 18 september verrichtte,
bekende open lijk zijn liefde tot Maastricht, noemde deze stad een stimulerend voorbeeld en sprak als zijn mening uit, dat het oude Trajectum ad Mosam in de stilering en inrichting van dit gebouw bewezen
heeft, dat een schitterend evenwicht is te bereiken tussen overgeleverde cultuurwaarden en moderne levenseisen. Een gebeurtenis, die aan
de wethouder van Onderwijs de eer verleende van een welbestede
functie en voor de directeur van deze instelling voor muziekonderwijs
het einde betekende van zorgvolle studie en ijverig pleiten. Dat Maastricht op die gedenkwaardige dag niet alleen in het nationale nieuws
kwam als de eerste stad in Nederland. die een conservatorium in
gebruik nam, dat als zodanig werd ontworpen, dankt het aan Limburgs moedige Gouverneur dr. C. J. M. A. van Rooy. De toespelingen,
die hij in zijn rede maakte op de nog te honoreren kwaliteit van
Maastricht als een stad, welke door haar sfeer bij uitstek geschikt
is voor de vestiging van een universiteit, vonden de nodige weerklank en brachten Limburgs behoefte aan een universitaire instelling onverwacht in een nieuwe en heldere belichting. Een universiteit
immers, die In hoofdzaak zou worden afgedwongen op grond van statistieken en geografische afstanden, zou zich in haar bestaan nauwelijks onderscheiden van hetgeen een journalist eens smalend 'een
kweekschool voor dokters en advokaten' noemde. Een stad mag groot
zijn door haar historie, zij mag befaamd zijn vanwege haar levenskunst,
zij zal slechts bekwaam zijn tot de strijd voor een harmonisch bestaan.
indien zij, zoals onze stadsarchivaris en -bibliothecaris het uitdrukte,
over de intellectuele mankracht beschikt om aan te vul len wat ontbreekt. Deze intellectuele mankracht kan slechts worden voortgebracht
door een universiteit. Laat aan jonge industriële steden de eer van een
technische hogeschool, maar geef aan een stad met een uitstekend,
door eeuwen gevormd en ontwikkeld maatgevoel een universiteit.
Sinds het particuliere maecenaat, waaraan het oude Europa een groot
deel van zijn rijke beschaving te danken heeft, aan de samenleving
ontviel en de zorg voor de nationale culturen naar de regeringen werd
toegeschoven, pleegt het begrip cultuur onmiddellijk associaties op te
roepen met het begrip financiën. Dat dit ook het geval zou zijn in een
stad als Maastricht, waar onder meer de instandhouding van het
Limburgs Symphonie Orkest, van het toneelleven in de Stadsschouw-
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burg, van het onderwijs in de kunsten en van het bijzonder omvangrijk
monumentaa l bezit jaarlijks aanzien lijke uitgaven noodzakelijk maakt,
moet worden tegengesproken. De vraag of Maastricht zijn culturele
opgave niet te ernstig neemt en, met het oog op zijn vele tekorten en
noden . niet bover zijn stand leeft, wordt door de meeste burgers negatief beantwoord. Maastricht heeft, zeggen zij, een culturele roeping
en is in geweten verplicht om deze opgave zo goed mogelijk te vervullen. Daar komt nog bij, menen zij, dat de vele instellingen voor
kunstonderwijs, die de stad telt, haar een speciaal cachet verlenen.
haar een nationale en zelfs internationale spankracht geven, die zich
uiteindelijk voelbaar zal maken in een grotere economische capaciteit.
Deze opinie is te rangschikken tussen de mening van sommigen. die
de materiële en technische toerusting van onze stad als prioriteit en
hoogste urgentie noemen, en de men ing van anderen, die, met veel
liefde voor de cultuur, maar met weinig begrip voor de beperkte financiële mogelijkheden, het stadsbestuur een gebrekkig cultuurbeleid verwijten. Extreme en elkaar tegenovergestelde meningen behoren nu
eenmaal bij elke samenleving. Zij zijn niet alleen begrijpelijk, maar ook
vergeeflijk, omdat slechts weinig mensen wetenschap hebben van de
ingewikkeldheid, die in de aard der dingen is. 'Wij zeggen maar steeds
dingen over alle mogelijke aangelegenheden ter wereld voor rekening
van wat de mensen zeggen, net alsof we voortdurend wissels trokken
op een bank waarvan we nooit de balans hebben gelezen.' Aldus de
Spaanse wijsgeer Ortega y Gasset, die deze hier zo toepasselijke uitspraak verder verduidelijkt met erop te wijzen. dat 'de mens, intellectueel gesproken, gewoonlijk op het krediet teert van de maatschappij
waarin hij leeft, een krediet dat nooit in twijfel is getrokken. Hij leeft
derhalve als een automaat van zijn maatschappij. Slechts nu en dan
neemt hij de moeite de rekeningen eens na te zien ... '
Wie op onze dagen cultuur heeft, is méér belast dan wie er geen
heeft. Cultuur en geldgebrek staan in de kartotheek van de politiek
altijd op één kaart. Dit weet het Maastrichtse stadsbestuur, dat tot zijn
grote spijt bijvoorbeeld het zo verdienstelijke Instituut van Stadsarchief
en -bibliotheek moet laten wachten op een passende behuizing en
geen geld kan vinden voor de inrichting van een permanente tentoonstellingsruimte, maar al te goed. Dat cultuur geld kost. weten in feite
ook de burgers, die hun initiatieven niet kunnen verwezenlijken zoals
zij dit wuden w illen en zich tot het stadsbestuur richten met een
verzoek om subsidie. Van één belangrijke omstandigheid hebben de
meeste burgers echter geen weet, dat namelijk Maastricht als provinciale hoofdstad zich vooral in de culturele sector geplaatst ziet voor
een opvoedkundige taak, die zich niet kan beperken tot de burgers
van de gemeente, maar ook gericht moet zijn op de bevolking van een
vrij grote regîo. Dit brengt tal van complicaties met zich mee. Zo is de
financieri ng van het Limburgs Symphonie Orkest een provinciale aangelegenheid, maar toch betekent de instandhouding van het orkest een
belangrijke gemeentelijke uitgave. Zo geeft een toenemend schouwburgbezoek reden tot verheugen, maar is het feit, dat deze toenemende
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belangstelling toenemende uitgaven veroorzaakt, een pijnlijke bijkomstigheid. Wie Maastricht een mager cultuurbeleid verwijten , zouden er
goed aan doen te bedenken, dat, wanneer in de afgelopen jaren geen
cultuurbeleid zou zijn gevoerd, het stedelijk leven zou zijn gereduceerd
tot een glansloos, ondermaats en animaal bestaan; voorts dat, wanneer
het culturele leven niet zou zijn gesubsidieerd volgens tot dusverre gehanteerde normen, de toegangsprijzen voor muziek- en toneeluitvoeringen vrijwel onbetaalbaar zouden zijn. Voor wie de stedelijke beschaving een goed hart toedraagt bestaat er werkelijk geen keuze In
de vraag naar een commercieel of cultureel beleid. En is de voorkeur
voor een cultureel beleid eenmaal bepaald, dan bestaat er ook geen
keuze meer in de vraag naar een economisch nièt en een economisch
wèl verantwoorde cultuurpolitiek. Evenals de stof is ook de geest în
het menselijke leven onderworpen aan de wet van de zwaartekracht.
Zoeken wij daarom troost en steun bij de oude Grieken, die de waarde
van het 'midden' en van de 'maat' bevestigden en stelden, dat alleen
de mens, die de middenweg tussen het niets-betekenende en de overdreven volheid bewandelt, in staat is om gelukkig te worden. Een levenswijsheid , waaraan eeuwenlang zelden is getwijfeld, maar waarmee
velen in onze tijd, nu de eenvoud steeds minder als een deugd , steeds
meer als een slecht betaalde eigenschap dreigt te worden gezien, ontegenzeggelijk moeite zullen hebben.
'Verbetering van het culturele klimaat in Limburg, voor zover aanwezig, ontwikkeling van dit klimaat. voor zover afwezig ', ziedaar het
doel , dat zich de in Maastricht gevestigde progressieve kunstenaarsgroep 'Artishock' volgens haar uitlatingen op de persconferentie van
3 november voor ogen stelt. 'Wij willen een aangenaam cultureel klimaat scheppen in Limburg en de lijn, die normaal bij het van Abbemuseum in Eindhoven ophoudt, doortrekken. ' 'Artishock wil dingen
laten zien, die in de rest van het land heel normaal zijn, maar die in
het zuiden nog wel eens hard kunnen aankomen.' Een veelbelovend
geluid van een beweging, waarover sympathisant Willem K. Coumans
na een mislukte 'happening' nog op 21 september in 'Het Vrije Volk'
schreef: 'De laatste dagen van de groep zijn geteld, maar er zullen
andere jongeren opstaan in Maastricht. Daarvan ben Ik overtuigd. De
deur van Artischunck wordt gesloten, andere deuren zullen opengaan.
Ik zal u op de hoogte houden.' Sinds beg in september beschikt Artishock niet meer over haar zaaltje bij de firma Schunck in de Jodenstraat. Zij moest deze expositieruimte prijsgeven, omdat het gebouw
'onbewoonbaar' werd verklaard. Na besprekingen met het gemeentebestuur leeft nu de hoop op het betrekken van een nieuwe ga lerie,
van waaruit de beweging haar op nieuwe leest te schoeien activiteiten
zal kunnen ontplooien.
Met toenemende moeilijkheden had in het verslagjaar ook een deel
van de Maastrichtse muziekkorpsen af te rekenen. De oudere garde
dunt uit. zo heet het, en de jongere generatie rekent. tegen de achtergrond van een vûfdaagse werkweek, een langdurige vacantleperiode ,
sterk toegenomen huiselijk leven en de democratisering van het onderwijs, met een veranderd amusementspatroon. Een greep uit de vele
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problemen: kosten van instrumentarium en partituren, uniformenfondsen, organîsatie van buîtenlandse reizen, opvoering van de muzikale
standing bij concoursen en subsidieconcerten. 'Maak muziek voor de
toeristen' vroeg de plaatselijke VW aan de besturen, maar de maanden juni tot en met sèptember bleken ongeschikt. 'Zoek het in een
lichter repertoire, dat de jeugd meer aanspreekt' is de raad van een
in het 'Limburgs Dagblad' van 13 april niet genoemd 'bestuurder met
jarenlange ervaring'. Ondanks deze moeilijkheden leven en strijden zij
voort, de vele muziekgezelschappen, die door hooghartige 'intellectuelen' ten onrechte naar de folkloristische hoek worden verwezen, maar
waaraan onze stad zoveel van haar decoratieve mogelijkheden te danken heeft. 'Bijzonder veel', vertrouwde ons een bezadigd en vooraanstaand burger toe, 'van wat wij als de levenskunst en de caritas van
de Maastrichtenaar plegen te waarderen , is te danken aan het sociaal
opbouwend werk van ons plaatselijk verenigingsleven, in het bijzonder
van onze muziekverenigingen. Laat ons alles in het werk stellen om dit
verenigingsleven krachtig in stand te houden.' Om deze en andere
redenen is een eresaluut op zijn plaats aan de stedelijke muziekgezelschappen, die zich zoveel offers getroosten om de heersende moe ilijkheden te overwinnen, zoals de Harmonie St. Michaël van Heugem, die
na een moeilijke impasse opnieuw en hoopgevend is gestart. Een eresaluut aan de verenigingen, die Maastrichts muzikaliteit ook in 1965
tot ver. zelfs zeer ver over de grenzen brachten . Een speciaa l saluut
tenslotte aan een drietal verenigingen, dat tijdens het verslagjaar manifest 'in de pers' kwam : de 'Mastreechter Staar' vanwege de toevoeging aan haar toch al zo rijke reeks grammofoonplaten van 'Souvenir
Mastreechter Staar·. de 'Koninklijke Harmonie' vanwege haar 140-Jarig
bestaan en haar nieuwe stijlvolle uniformering en de Harmonie St. Pieter. die haar 75-jarîg bestaan vierde met een feestelijke muziekweek.
De problematiek van de muziekkorpsen heeft dezelfde wortels als die
van het stedelijke gemeenschapsleven. De tijd van de massaal gedanste 'cramignon' en van de door allen gezamenlijk opgesmukte kermissen en kerkelijke processies is voorbij. Straatleven en cafèbezoek
als vanzelfsprekende uitingen van gemeenschapsbesef hebben hun zin
verloren. De sociale comrnunicatfe reikt over alle grenzen en afstanden. De menselijke geest is kritisch en beweeglijk geworden, het menselijk lichaam daarentegen heeft aan beweeglijkheid ingeboet en bijgevolg aan traagheid gewonnen. Feesten worden thuis gevierd. Zeer
veel feesten . Natfonale feesten werden 'vrije dagen'. De gezamenlijk
gedeelde begeestering is weggeëbd. Koninginnedag? Moeilijke viering , want weinig belangstellîng . Nationale bevrijdingsdag? Sobere viering, want geen belangstelling . Nóg is Maastricht de stad van de congressen, die ook in 1965 honderden gasten trokken en bij gelegenheid
waarvan de 'Mestreechter geis' gretig werd ingeademd. Nóg is Maastricht de stad van het oprechte carnaval, alhoewel ook de viering van
dit onze stedelingen op lichaam en ziel gesneden feest in de problematische sfeer wordt getrokken. In 'Kiek-oet', het maandelijks orgaan
van de RK Middenstandsveren iging Maastricht vroeg de culturele
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commîssie van deze instelling zich af of de carnavalsviering niet moet
worden aangepast bij de eisen van de tüd en bij de verlangens van
de jeugd. 'Wat ins é levetig protocol waars, is al lang bevroore tot un
eeder jaor terökkierende ceremonie.' 'Ut fundamint vaan de Vastelaovendstempel is aont sjäöre en aont zakke, dat moot gerestaureerd
weure. lech bedoel veer moote de Vastelaovendsgedachte blieve proklameere es ein vaan de lèste manifestaasies vaan un groete gemeinsjap en vaan ë gezoond regionalisme.· Of er zóveel scheuren in het
carnaval 1965 zaten? De zitting In het stadhuis aan de vooravond van
het feest was in elk geval een briljante demonstratie. De viering, drie
volle dagen lang, kon niet anders dan oprecht en massaal worden genoemd. Zelfs het merkwaardige spiegelgevecht tussen de burgemeester
en de coalitie van de 'Keemeleers' en de 'Kazjematters', twee carnavalsverenigingen met beperkt geografisch bereik, die met succes tegen Maastrichts eerste burger in verweer kwamen, toen deze het
openbaar optreden van de 'Tempeleers' dacht te moeten monopoliseren, was een meesterlijk staaltje van democratische levensbeschouwing en van stedelijke volkskunst.
Toch valt er nog heel wat te dokteren aan de geest van deze 95000
burgers tellende samenleving. Daaraan twijfelt niemand in het groeiende specialistenkader, dat zich toelegt op het maatschappelijk werk in
de breedste zin van het woord. De Stichting Centrale Caritas. die ln
1965 in stilte haar 20-jarig bestaan herdacht, richt zich naast haar
functie in het gezinsmaatschappelijke werk meer en meer op het
maatschappelijk opbouwwerk, aangezien zij van mening is, dat een
gezonde samenleving een eerste vereiste is voor het welzijn van enkeling en gezin. De ambities van de Stichting Bijzondere Sacrale Zorg
Maastricht. die in het verslagjaar veel buitenlandse. zelfs koninklijke
belangstelling had, gaan in dezelfde richting. Zij wil de achterblijvers in
onze snel evoluerende maatschappij uit hun isolement halen en hen
in het raam van wat zij 'bijzonder opbouwwerk' noemtopnieuwtrachten
te integreren. Aan het in 1963 door beide stichtingen samen genomen
initiatief is het te danken, dat het college van burgemeester en wethouders een commissie formeerde, die in het verslagjaar ver was gevorderd met de bestudering van de wijze, waarop het sociaal begeleidingswerk ln onze stedelijke samenleving kan worden ingepast, en
van de tot dit werk benodigde accommodatie. Ook bij de steeds meer
aan levenskracht winnende Protestantse Stichting voor Buurthu iswerk
in de Gemeente Maastricht, in het leven geroepen om de protestantse
bevolking binnen de stad en in de naaste omgeving van dienst te
zijn en daarbij te streven naar goede onderlinge contacten en een
groeiende samenwerking binnen de eigen groep, leeft een sterke behoefte aan een zo volledig en duurzaam mogelijke inpassing van de
protestantse bevolking binnen het Maastrichtse levenspatroon. De tijd
is voorbij, dat de protestanten als andersdenkenden en als minderheidsgroep tot een besloten leventje werden verleid of gedwongen. Bij
de op gang komende opbouw van de maatschappij willen zij niet ontbreken. Hun verlangen om volwaardig burger te zijn wordt niet gefrustreerd door de tradities in een van ouds katholieke omgeving .
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Het sociaal opbouwwerk, dat in 1965 zo'n ernstig studie-object was,
zal in de naaste toekomst ongetwijfeld gestimuleerd worden door het
tijdens het verslagjaar ingestelde Maatschappelijk Overlegorgaan. Dit
orgaan, tot op heden functfonerend krachtens een voorlopig statuut, is
bedoeld als een niveau van overleg. waarop de gemeentelijke overheid
en particuliere instellingen. werkzaam op het terrein van het maatschappelijk welzijn, elkaar ontmoeten.
Het opbouwwerk heeft uiteraard vele facetten en uit zich in evenvele
vormen. Vanuit zijn algemene doelstelling splitst het zich, vanwege de
grote verschillen în de behoeften der maatschappelijke groepen, in
verbijzonderde methoden. Drie specifieke vormen kwamen in het
afgelopen jaar voorop in het nieuws: de begeleiding van de woonwagenbewoners en van de binnenvaartschippers, alsmede het vormingswerk onder de Jeugd. In 1965 vierde de Stichting RK Woonwagenwerk haar 40-jarig bestaan. Een viering, die bijna even geruisloos aan de burgerij voorbijging als de tijdens vier decennia
verrichte inspanningen om een kleine groep van anders levende
en anders wonende mensen zich thuis te doen voelen in een samenleving, welke zonder deze steun voor hen gesloten zou zijn gebleven. Het aan de St Gertrudisweg nabij Heugem gelegen kamp,
waar pater C. van Dijk SCJ als directeur-aalmoezenier met zachte
en bekwame hand regeert, wagenbezoeken aflegt, spreekuur houdt en
clubavonden organiseert, lijkt een beetje op een kleine stad. Zo heeft
het onder meer zijn eigen scholen en een eigen consultatiebureau. Het
wordt voor kortere of langere tijd bewoond door omstreeks honderd
gezinnen. Een tweede groep anders levende en anders wonende mensen wordt gevormd door de binnenvaartschippers, leden van Nederlands varende stand, die nog minder dan de woonwagenbewoners aan
een vaste woonplaats kunnen denken en ook naar karakter en sociale
status een aparte plaats in de samenleving innemen. Pater van lersel,
SCJ, schippersaa lmoezenier, gaat niet over ijs van één nacht. Hij pioniert
voorzichtig en bereidt în al le rust de toekomst voor. Zijn plannen voor
godsdienstige en culturele bijstand aan de katholieken onder deze
aparte bevolkingsgroep werden nog slechts gedeeltelijk verwezenlijkt.
De grote schippersdag, die hij op 15 augustus organiseerde, werd een
succes, maar het gezel lige schipperstehuis, dat hij wil verwezenlijken,
bleef nog een wensdroom. De reeds jarenlang gekoesterde wens van
de protestantse schippers kon wel in vervulling gaan. Op 13 november
droeg dominee W . van der Ende, schipperspredikant te Grevenbicht,
een als sociëteit ingerichte kelder van het Protestants Kindertehuis
aan de Prins Bisschopsinge l over aan de plaatselijke leiding.
Veel minder rustig en geruisloos verliep de ontwikkeling in het vormingswerk voor de jeugd. De jeugd is op onze dagen een actua liteit
van eerste orde. Zij roert zich niet bescheiden en op de achtergrond
zoals vroeger, zij roert zich zelfbewust en met veel zelfrespect in het
openbaar. Hier is de Dinghuis-sociëteit, een gezelschap van studenten
in het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, dat zijn home
heeft in de Kleine Staat De groep is een weinig sophisticated, maar
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komt eerlijk en openhartig voor de dag met haar behoefte aan discussies, dans en amusement. Daar is de aan de Tongersestraat gevestigde Sociëteit Trajectum, een gezelschap van 'oudere' jongeren met
een bijna volwassen verlangen naar de organisatie van culturele
avonden, maar tegelijk speels en niet weigerig tegenover de genoegens, die kien- en dansavonden plegen te verschaffen. Daar îs de
jongerenorganisatie van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, die in augustus de beschikking kreeg over een pand aan de van
Hasseltkade en zaalsport, instuif en culturele vorming in haar programma schreef. Daar is, als onderdeel van het Protestants Buurthuiswerk,
de Jeugdsociëteit 'VS 23' aan het Vrijthof, die zich voorlopig denkt te
specialiseren in instulfwerk. Hiermede is een opsomming gegeven van
actieve jongerengroepen, welke met het noemen van de Berchmanssociëteit en de Stichting St. Agnes weliswaar niet volledig wordt, maar
wel aan expressief vermogen kan winnen. De Berchmans-sociëteit
heeft sedert enkele maanden de reputatie in Nederland iets unieks te
zijn. Dit komt niet alleen door de energieke en fantasierijke aanpak
van pater F. A. A. van de Ven SJ , maar ook door het feit, dat honderden
leden uit de werkende jeugd van Maastricht sinds 17 september de
beschikking hebben over een aantal op bijzonder originele wijze ingerichte ruimten in het verbouwde pand Bredestraat 23. De inrichting zal
eerst compleet zijn, wanneer de twee naastgelegen panden eveneens
zullen zijn verbouwd. Pater van de Ven heeft haast, veel haast. Uitstel
is volgens hem niet verantwoord. De financiële uitgaven zijn het daar·
om des terneer. 'Jongerenwerk is noodzaak, al wordt het belang ervan
door de overheid nog onvoldoende beseft.' Een opinie, die zuster C lara
Christophora van de congregatie van het Arme Kind Jezus. de leidster
van het begeleidingswerk ten behoeve van de jeugd en van gehuwde
vrouwen, zonder meer deelt. Deze interparöchiële instelling vierde op
22 oktober haar gouden bestaansfeest en had bij die gelegenheid ook
de heer C. Egas op bezoek, de staatssecretaris van het ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Het instuifwerk speelt
zich sedert 1962 af in de inmiddels befaamd geworden 'Peerdstal' aan
de Bogaardenstraat. Zuster Clara ziet verder dan de grenzen van de
haar toevertrouwde sociale groep. Zij is dankbaar voor de reeds ondervonden sol idariteit tussen de studerende jeugd en de jeugd, die
niet in de gelegenheid was om te studeren. Intensieve samenwerking
tussen de diverse jeugdsociëteiten ls zeker te verwachten , want het
plaatselijke jeugdwerk wordt allerminst geremd door vooroordelen.
Volgens het RK lnstuifwerk in Limburg is het doel van de instuif 'het.
geven van vorming en ontspanning aan de jeugd door middel van het
organiseren van contactavonden '. Deze doelstelling is zeer ruim genomen en kan practisch alles omvatten wat op het gebied van het
'open jeugdwerk' geschiedt. Niet alle organisaties, die wij noemden,
hebben de tweede of de laatste van de drie fazen bereikt, waarin instuifwerk zich methodisch dient te ontwikkelen . Dat is, gezien de nog
jonge ontwikkeling , zeer verklaarbaar, maar toch bijzonder jammer,
want ook in het leven van de jonge mens kan naast dans en vertier de
vorming bezwaarlijk worden gemist. Tot een voorspoedige evolutie
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zal de in het begin van 1965 in het leven geroepen Stichting Stedelijke
Jeugdraad, naar verwacht wordt. een stevige bijdrage kunnen leveren.
Deze Stedelijke Jeugdraad is een onafhankelijk overlegorgaan ~n
brengt representanten bijeen uit verschillende sectoren van het maatschappelijk leven. Zij is bedoeld als een niveau, waarop alle belangen
van de jeugd centraal dienen te worden behartigd en waarop activiteiten in stedelijk verband dienen te worden gestimuleerd.
De geest van vernieuwing, die in de afgelopen jaren op vrijwel alle
levensgebieden binnendrong, liet evenmin het plaatselijk kerkelijk leven onaangeroerd. De verhouding tussen katholieken en protestanten
is uitstekend. Nog onlangs bekende dominee D. Kronemeyer, Fries van
geboorte, aan een journalist van 'De Nieuwe Limburger': 'Ach, Maastricht is een heerlijke stad. Als protestant heb je de laatste jaren de
indruk gekregen dat je 'in' bent bij de katholieken.' Naast de vernieuwing in de kerkelijke ontmoeting ook vernieuwing in de stijl van de
geloofsbelijdenis en van de aankleding der kerkgebouwen. In verschillende parochies werden zin en vorm van de jaarlijkse processies herzien, terwijl de parochies van St. Servaas en Onze Lieve Vrouwe voor
het eerst een 'stadsprocessie' organiseerden, die aanving in de St.
Servaaskerk en eindigde op het 0.L. Vrouweplein. In vele kerken werden in het verslagjaar tal van barokke versieringen verwijderd en sobere altaartafels aangebracht. Twee nieuwe kerkgebouwen voor de
katholieke eredienst kwamen in 1965 gereed, en wel in de parochie van
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad in de woonbuurt Malpertuis en in
de parochie van Christus Hemelvaart in de woonbuurt De Pottenberg.
Voor de katholieke bewoners van de in aanbouw zijnde woonbuurt
Malberg nam het kerkelijke leven een prille aanvang in een tot kerkje
ingerichte bouwkeet. Een heel moeilijke opgave wacht hier bouwpastoor pater J. Linden OFM, die met de bouw van zijn eerste kerkje in
1966 hoopt te beginnen en daarbij de steun van de hele Maastrichtse
bevolking niet kan missen . Een niet minder moeilijke opgave wacht de
in 1965 benoemde rector J. M. H. Narinx in de woonbuurt Belfort. Op
31 oktober werd in een parterreflat aan de Ooftmengersdreef een
noodkerkje in gebruik genomen door de parochianen van Belfort-west.
Zolang Belfort gedeeltelijk zal ressorteren onder Mariaberg en geen
zelfstandige parochiegemeenschap vormt, Is de bouw van één kerk
voor de gehele woonbuurt niet te verwachten. Ofschoon de Maastrichtse Joodse gemeenschap, de oudste van Nederland, haar synagoge in
de Capucijnengang nog steeds in gebruik heeft, maakt de bouwvalligheid van dit bedehuis een grondige reconstructie noodzakelijk. Men
wacht nu op de ministeriële goedkeuring van het verbouwingsplan.
Op 20 en 21 november vierden de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, die zichzelf kortweg 'de broeders van Maastricht'
noemen, het 125-jarig bestaan van hun congregatie. Wat onze stad aan
het opmerkelijk onderwijstalent van deze eenvoudige broeders heeft
te danken laat zich moeilijk onder woorden brengen. Gedurende decennia immers waren zij garant voor een deugdelijke scholing, die
buiten elke concurrentie lag. Als blijk van waardering voor deze dienst-
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baarheid bood het stadsbestuur een feestgeschenk aan in de vorm van
een in 1796 gegoten luidklok, bestemd voor de gerestaureerde voormalige Cellebroederskapel op het 'broederlijke' domein van 'de
Beyaert' aan de Brusselsestraat. Het in de stoel van deze klok gebeeldhouwd chronogram spreekt voor zich zelf: 'LaVDeM traleCtl fratrilbVs hlnC ConClno', of in verta ling 'Van hieruit laat ik de lof van
Maastricht voor de broeders weerklinken'. Onze bewondering gaat uit
naar het monumentale geschenk, dat deze congregatie Maastricht aanbood in de vorm van een op eigen persen gedrukt boekwerk. Broeder
Sigismund Tagage, Limburger în hart en nieren en onvermoeibaar
speurder naar Maastrichts historische achtergronden, haalde met zijn
lijvige studie 'Maastricht, bakermat van een congregatie' een brok stedelijke cultuurgeschiedenis uit het duister, die ons weer een stap dichter brengt bij de verwezenlijking van een gedegen Maastrichts historisch overzicht, waarnaar al zoveel jaren met ongeduld wordt uitgezien.
Tot besluit een hartelijke groet aan de meer dan honderd in Maastricht geboren of getogen priesters, broeders, zusters, zendelingen
en leken, die, verspreid over de hele wereld, ook in 1965 het
woord en de leer van Christus verkondigden en . . . hun vaderstad
misten. Hoe ver ook van huis, hoe lang ook weg van hier, zij blijven
zich verbonden voelen met wat zij in hun brieven zo graag en warmhartig 'eus good aaijt Mestreech' noemen. Eerbiedig herdenken wij
pater Dols SCJ, dfe, na van een vacantie naar Congo te zijn teruggekeerd, overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Zolang de
Stichting Missie Thuisfront, die tien jaar geleden haar werk aanving.
Maastricht met zijn missronarissen blijft verbinden, zal deze band het
karakter hebben van een ontmoeting tussen hart en hart. Vraagt u dit
maar eens aan de wethouder van Sociale Zaken, die een op 13 september gedateerde brief ontving van zijn vriend pater Turn Pieters uit
Caçador in Brazi lië. 'lech lees geregeld 't Jaorverslaag vaan de Mestreechse gemeinteraod, oetgegeve op luxe-papier en In luxe-band, er\
et deit miech pein te zien, dat iech noets dao-in vermeld weur; iech bin
unne net zoe gooje börger es de aandere, ouch al höb iech Mestreech
verlaote.' We l, pater Pieters, hier stáát U dan in het vooral in de missiegebieden zo vaak door jaloerse burgers van andere steden stukgelezen jaarverslag van de stad Maastricht. Ook al zoudt U geen aan
Santa Terezinha toegewijde kerk hebben gebouwd in het verre Säo
Paulo, ook al zoudt U in het afgelopen jaar geen 52-meter hoge en
met vier door Albertina Bernini gebeeldhouwde engelen versierde toren hebben opgericht, de plaats, die U thans in 'Maastricht 1965' inneemt, hebt U verdiend door Uw liefde voor onze stad en als één van
hen, die, zoals U zelf toegeeft, 'de Mestreechter Staar hoeghawwe in
et boeteland'.
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Epiloog

De onrust, die het tegenwoordige leven beheerst, gaat aan niemand
voorbij. Zij is een gevaar voor ons allen, omdat zij de geest oppervlakkig maakt en de verspilling bevordert van arbeid en materie. Zij verleidt ons tot de aanbidding van het record en de perfectie en tot de
voorkeur voor een besloten leven van comfort boven een splrituee l
leven van dienstbaarheid aan de evenmens. Zij dreigt onze kinderen
te maken tot vroege oudjes, de volwassenen hun gezag te ontnemen
en de bejaarden te isoleren als een problematische groep. Zij brengt
vandaag ontelbare nieuwlichters voort. die na een ééndagsleven morgen als dode sterren uit de hemel zullen vallen. Zij brengt slogans en
schijnwaarheden voort, die de verwezenlijking vertragen van vernieuwingen, welke voor een gave ontwikkeling noodzakelijk zijn. Zij
ondermijnt niet alleen het zelfrespect, maar ook de liefde tot de omgeving ; een liefde, die eeuwenlang werd beschouwd als een natuurlijke, gratuite aanleg en als een faculteit, onmisbaar in de maatschappelijke opbouw en in de vorming van de persoonlijkheid.
Of Maastricht. oude stadsstaat van industrie en contemplatie, van deze tijdgeest werd gespaard? Ofschoon het antwoord op deze vraag
ten dele ontkennend moet zijn , bleef de burgerij in het algemeen
trouw aan haar bovenzinnelijke levensbeschouwing, behield zij haar
kritisch inzicht in de betrekkelijkheid der dingen en erkent zij de liefdevolle bejegening van het stedelijk-eigene nog steeds als een grote
zedelijke waarde. Dit geldt beslist niet alleen voor de oudere generaties, die zich graag het opvoedkundige werk van Alfons Olterdissen
herinneren en tot de stad van hun geboorte of uitverkiezing dankbaar
zeggen: 'Jao, diech höbs us aon 't hart gelege, Mestreech, door alle
iewen heer. Veer bleve diech altied genege en deilde dreufheid en
plezeer.' Ook velen uit de jongere generaties geven er in de laatste
jaren meer en meer blijk van het karakter van de stad. die hun woonplaats is , oprecht te waarderen. Dat deze groeiende waardering wordt
gevoed door gevoelens van onlust en onbehagen rond eigentijdse
verschijnselen zoals overmaat en vernuchtering, behoeft niet in twijfel
te worden getrokken. Het is immers een geschiedkundige ervaring, dat
telkens wanneer het leven zich verstoffelijkt en aan zlelsinnigheid inboet, krachten tot ontwikkeling komen. die aan het ontluisterde leven
zijn oorspronkelijke glans en zijn diepere zin pogen terug te geven.
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Romantiseringsprocessen zijn thans allerwege waar te nemen en
mfsschten is het ogenblik niet meer zo veraf, waarop vrij unaniem zal
worden ingezien,, dat het materialisme een even verderfelijk levensbeginsel is als het liberalisme, waartegen wij ons in het jongste verleden hebben afgezet. Dan zal waarschijnlijk ook het intellectualisme
worden afgeschreven , dat nu zo hooghartig neerziet op mensen, die
het milieu-eigene cultiveren, en dat aan een stedelijke agglomeratie
méér span- en veerkracht pleegt toe te kennen. naarmate zij minder
ter plaatse geboren en getogen burgers telt. Veel ervaringen , waarvan
men zegt, dat zij het leven 'goddelijk' maken, zijn in de grond 'eenvoudig-menselijke' ervaringen. Geef in het leven aan sentimenten de
plaats terug, die hun sinds oeroude tijden îs toegekend , en de medemenselijkheid, waarvan wij het herstel zo ijverig zeggen na te streven,
zal binnen handbereik komen. Zolang wij de nuchterheid niet matigen
door gevoelsvolheid, zal het menselijk welzijn worden bedreigd door
een onmaatschappelijkheid. welke aan geen sociale stand en aan geen
definitie is te binden. Zolang ook zal de ontwikkeling van de burgerzin
worden belemmerd door onbegrip en egoïsme. Baldadigheid, vernielzucht en ongedisciplineerd gedrag delen samen een macht, die slechts
met veel moeite kan worden bestreden. De Maastrichtse overheid
ondervindt dit elke dag, Ondanks voldoende publiciteit en een goedkope regeling storten honderden burgers huisvuil en puin op clandestiene plaatsen. Er is regelmatige straatvervuiling ondanks de op vele
plaatsen aangebrachte papierbakken, die bovendien met tientallen
worden vernield of ontvreemd. Diefstal van bloemen en planten uit
parken en plantsoenen, vooral aan de vooravond van 'moederdag'.
Vernieling van gemeentelUke eigendommen, inzonderheid beschadiging van electrische apparatuur tot een gemiddeld bedrag van duizend
gulden per week. En nog zoveel andere vergrijpen meer, die een
schrille tegenstelling vormen met de vele wijzen van vrijwillige en niet
genoeg te waarderen dienstbaarheid.
Zij, die zich bezighouden met de vraag hoe leegloop, onverschilligheid
en gebrek aan discipline kunnen worden bestreden en hoe de burgerzin kan worden ontwikkeld en versterkt, zijn het er over eens, dat
de leden van onze weinig doorzichtige samenleving slechts tot sociabiliteit kunnen komen, indien hun het nodige lnzicht in de zin van
voorzieningen en maatschappelijke samenhangen wordt bijgebracht.
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Aangezien latente belangstelling, volgens deskundigen, vrijwel steeds
aanwezig is, kan voorlichting tot wonderen leiden. 'De burger heeft het
recht om te weten wat er gebeurt en hoe het gebeurt. De beste burger
is een goed geînformeerd burger.' Dit zei de heer J. Bax, hoofd van de
gemeentelijke voorlichtingsdienst in Rotterdam. toen daar onlangs een
voorlichtingscentrum werd geopend. Alhoewel Maastricht nog niet beschikt over een dergelijk instituut, waarin naast de overheid ook tal
van instellingen, organisaties en het bedrijfsleven vruchtbaar en representatief zouden kunnen participeren, droeg de overheid in het
verslagjaar opnieuw heel wat bij tot de voorlichtlng van de burgerij
en tot tegemoetkoming van de nog steeds toenemende binnen- en
buitenlandse belangstelling. Veel zorg werd besteed aan ontvangsten,
lezingen, rondleidingen en persconferenties. Zo stelde bijvoorbeeld
het bedrijf van Openbare Werken, dat aan niet minder dan 40 gezelschappen met in totaal ongeveer 1200 personen voorlichting verstrekte, zijn kwekerijen open voor het publiek. Zo werden de burgers in de
gelegenheid gesteld tot bezichtiging van het nieuwe gebouw voor het
Conservatorium en de Muziekschool. Lofwaardige ondernemingen en
initiatieven, waarmee echter niet kan worden volstaan, wil het gestelde
doel worden bereikt. 'What a journey this life is! dependant, entirely, on
things unseen!' Een uitspraak van de Amerikaanse neger-auteur James
Baldwin , welke, ofschoon breder bedoeld, in engere zin zeer toepasselijk is op het leven van een stad, waar de welgestelde de arme niet
meer weet te vinden, waar de meeste burgers wein ig weet hebben van
het nut van dure rioolwaterzuiveringsinstallaties en zich geen enkele
voorstelling kunnen maken van hetgeen aan arbeid en kapitaal onder
het bodemoppervlak verborgen ligt.
Een instelling, die voorlichting beoogt, haar bestaansrecht inmiddels
wel heeft bewezen en in 1965 aan betekenis won door de inspraak van
de jonge kiesgerechtigden, is de 'Burgerdag'. Voor het eerst namelijk
werden de grenzen van de gemeentelijke administratie overschreden.
Op aandrang van de Jongeren-commissie, een adviesorgaan van het
stadsbestuur, waarvan de leden door de nieuwe burgers worden gekozen, werden het Rijksarchief en het Paleis van Justitie in het programma opgenomen. De aandacht, waarmee ruim vijftig nieuwe burgers hebben geluisterd naar de in dubbele zin 'meesterlijke' inleiding
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van de wethouder van Onderwijs tot het betekenisvol rechtsleven in het
arrond issement en waarmee zij om nadere toelichting vroegen over
het vrij constant blijvende aantal zwaardere strafzaken en het sterk
groeiend aantal civiele procedures, die in deze middelgrote Nederlandse arrondissementsrechtbank worden gevoerd, was waarlijk een
openbaring. Er is alle reden om te hopen op de daadkracht van een
jeugd, die bij gelegenheid van deze burgerdag haar verlangen uitsprak
om 'mee te doen' en 'niet langer aan de kant te blijven zitten'. Vroeg
niet de voorzitter van de Jongeren-commissie aan de oudere generatie
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om meer vertrouwen te hebben in de jongere generatie? 'Wij menen',
aldus Jan Hoen, 'dat ook de jongeren frisse Ideeën en nieuwe zienswijzen kunnen hebben, waarmee voordeel kan worden behaald bij het
oplossen van de vele problemen, die nog in onze Maastrichtse gemeenschap vigeren.'
Wanneer Maastricht het jaar 1966 in alle opzichten goed en naar geweten wil besteden, dan zal aan de voorlichting van de burgerij ruime
aandacht moeten worden besteed. Een mooie opgave voor de altljd
rot zeifwerkzaamheld geroepen burgerij en de overheid gezamenlijk,
waarvan de vervulling In veel geesten licht en in veel harten warmte
zal kunnen brengen.
Onze stad was altijd een stad van gevoelsvolheid en levenswijsheid.
God geve, dat het Maastricht van morgen door dezelfde democratische
en blijmoedige geest zal worden geregeerd als het Maastricht van gisteren, toen de deugd van eenvoud haar indrukwekkende gestalte vond
in een architectonische stijl, waarvan de schoonheid nog steeds om
haar soberheid wordt bewonderd en geprezen. Spiegelen wij ons in
déze overweging en in Montaigne 's wijze voorkeur voor de schoonheid
van die levens, welke zich schikken naar het gewone en menselijke
model. in alle orde, zonder wonderen en zonder buitenissigheid.
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Stadsjournaal

1 januari

Bij gelegenheid van het nieuwe jaar recipiëren de burgemeester en zijn echtgenote, Baronesse E. L. J. M.
Michiels van Kessenich-van Meeuwen, in de sfeervolle Prînsenkamer van het stadhuis, waar vele autoriteiten en burgers hun wensen uitspreken voor een
voorspoedig 1965.
De Algemene Bijstandswet, gericht op de bijstand van
personen, die in economisch opzicht op onvoldoende
wijze in hun bestaan kunnen voorzien, treedt in werking. De uitvoering wordt door burgemeester en wethouders toevertrouwd aan 'Sociale Zaken' , een nieuwe afdeling van de gemeente-secretarie, dîe huisvesting vindt in het pand Grote Gracht 82.
6 januari

In het oostelijk deel van de gemeente wordt een begin
gemaakt met de aanleg van pijpleidingen, die het in
noordelijk Nederland aangeboorde en reeds veelbesproken aardgas naar de stad moeten voeren .
7 januari

Een nachtelijke brand in het gebouw van de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten aan de Brusselsestraat 77 richt een schade aan van enkele duizenden
guldens en versterkt de aandacht op de ondermaatse,
gespreide huisvesting van een instituut, dat reeds jaren leèft in de hoop op een nieuw gebouw.
9 januari

Het voornemen van de burgemeester om de carnavalsvereniging 'De Tempeleers' te monopoliseren in
haar openbaar optreden ontlokt bij 'De Keemeleers'
en 'De Kazjematters' een demonstratie van protest,
brengt hen tot de aanbieding van een bezwaarschrift
aan het privé-adres van de burgemeester en tot een
beklag bij de 'Mestreechter Geis', zinnebeeld van stedelijk levensgevoel en van democratisch geweten.
11 januari

Voor de eerste maal in het jaar 1965 komt de gemeenteraad in openbare vergadering bijeen. In zijn
nieuwjaarsrede besteedt de burgemeester aandacht
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aan Maastrichts moeilijke financiële positie en spreekt
hij de verwachting uit, dat ondanks de voorgeschreven
investeringsbeperking toch nog heel wat projecten tot
uitvoering zu llen kunnen komen.
24 januari

De dood van Sir Winston Churchill, leider van het
Britse oorlogskabinet en glorieus strijder voor de bevrijding van bezet Europa in de jaren 1940-1945,
maakt een diepe indruk op de Maastrichtse burgerij.
25 januari

In de gebrekkige verkeersverbindingen tussen Maastricht en het Belgische achterland vormen vooral de
sedert de tweede wereldoorlog functionerende noodbruggen over het Albertkanaal, gelegen op een steenworp van de gemeentelijke grens, die tevens landsgrens is, ernstige obstakels voor een snel bereik van
de Belgische centra. Vandaar, dat het bericht over de
afbraak van 'de dodenbrug' bij Veldwezelt, belangrijke
schakel ln de verbinding met Antwerpen, in onze stad
als 'goed nieuws' wordt ontvangen.
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26 januari

5 februari

Naarmate de stedelijke agglomeratie zich verder uitbreidt, groeien ook de werkzaamheden, die aan de zogenaamde Gemeentebedrijven zijn toevertrouwd. Op
het aan de Maagdendries in aanbouw zijnde complex
kantoren en werkplaatsen, waarvan de architectonische proporties de sfeer in dit stadsdeel ongetwijfeld zullen verbeteren, wordt de meiboom geplaatst.

Drs. H. H. Schure ontvangt onder meer omwi lle van
de verdiensten, gepresteerd als voorzitter van de
Katholieke Actie in Limburg, de Ridderorde van de
H. Gregorius de Grote.
7 februari

Het naderende Carnavalsfeest manifesteert zich door
de installatie van een tweetal carnavaleske gezagdra-
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gers, te weten: Wiel XVI als vorst van 'De Keemeleers' in het stadsdeel W ijk en Henny 1 als hertog van
'De Kazjematters' In het stadsdeel Caberg.
8 februari

Het bestuur van het buurthuis St. Matthias opent aan

de St. Antonlusstraat een nieuwe instuifruimte. Deze
met vlijt en bekwaamheid Ingerichte en in het hart van
het saneringsgebied Boschstraat-oost gelegen lokaliteit zal onder de naam · 't Gètske' als trefpunt dienen
voor de werkende jeugd van de St. Matthiasparochie.

Prix Nièpce, een prijs, die jaarlijks door de Geïllustreerde Pers NV aan een talentvol Jong fotograaf
wordt uitgereikt.
22 februari

De gemeenteraad verklaart zich unaniem akkoord met
het voorstel van Gedeputeerde Staten om in het bij
Maastricht te annexeren gebied ook het grondgebied
van de gemeenten Borgharen en Itteren op te nemen.
Als belangrijkste argument ten gunste van deze toevoeging geldt de noodzaak tot een voor de toekomst
toereikende reservering van industrieterreinen.
Na breed uitgesponnen debatten stelt de gemeenteraad een nieuwe Algemene Politie-Verordening vast
ter verzekering van de openbare orde, veiligheid en
gezondheid. De oude verordening dateerde van
19 december 1939 en bleek ondanks een aantal
tussentijdse wijzigingen niet meer bij de sterk veranderde maatschappelijke verhoudingen te passen.
27 februari
14 februari

In het bejaarde.ntehuis aan de Abtstraat viert het echtpaar Weijzen-Courtens zijn 65-jarige bruiloft.
Jong en oud bejubelen makelaar Hommes, die al~
prins Pierre 111 door de Tempeleers op de Markt wordt
geïnstalleerd en onder een indrukw~kkende hagelbui
door de stad wordt geleid.
16 februari

Onder één van de bogen van de Wilhelmlnabrug ontdekken surveillerende politie-agenten binnen de tijd
van 24 uren niet minder dan 3 'clochards'.
17 februari

Wegens belangrijke bijdragen tot de Duits-Nederlandse toenadering na de tweede wereldoorlog wordt
Maastrichts burgemeester onderscheiden met 'Das
Grosse Verdlenstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland'
18 februari

Stadgenoot Jacques Huinck ontvangt de Nederlandse

Aan de vooravond van Carnaval worden Prlns Pierre 111
en zijn gevolg ontvangen door het stadsbestuur, dat
zijn macht voor drie volle dagen aan 'Zien Hoeglöstigheid' zal afstaan. Muziek en vrolijkheid vullen het uitbundig versierde plein van het stadhuis, waar het
spitse woordenspel van de opperceremoniemeester
van de Tempeleers, Theo Bovens, de vele genodigden
In verrukking brengt. Het bericht, dat Nederlands minister-president mr. V. Marijnen tengevolge van onverzoenlijke tegenstellingen inzake het te volgen
radio- en televisiebeleid zich genoodzaakt ziet het ontslag van zijn kabinet aan te bieden, verrast de bu rgerij, maar is niet in staat om de feestvreugde haar
glans te ontnemen.
28 februari

Binnen de luisterrijke ruimte van het Vrijthof, dat als
drassig parkeerterrein drie dagen verlof heeft, wordt
met elf schoten uit het kleine Momus-kanon Carnaval
ingeschoten. In de namiddag van deze eerste carnavalsdag doet de 'boonte stórrem' pogingen om zichzelf te bekronen met een grote optocht.
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1 maart

De tweede carnavalsdag vindt één van zijn hoogtepunten in de beminnelijke traditie van een door de
Tempeleers georganiseerde kinderoptocht.
2 maart

De laatste van de drie carnavalsdagen. Naarmate 'Asselegoonsdag' nadert, ebt de feestgolf langzaam weg.
3 maart

Drs. M. H. C. Nadaud neemt het Ridderkruis van de
Kroonorde in ontvangst; een Belgische onderscheiding, hem toegekend vanwege zijn activiteiten in het
kader van de Benelux.
5 maart

In opdracht van het Bundespresseamt In Bonn maakt
een Duitse filmmaatschappij opnamen in het Conserc
vatorium. de Stadsacademie, het Bonnefantenmu·
seum en het atelier van restaurateur Willy Mares.
Deze opnamen dienen voor de samenstelling van een
tv-documentaire over het Land Zonder Grenzen.
10 maart

28 maart

Op bescheiden, maar stijlvolle wijze vJert mgr. K. W.
H. A. Roncken , deken van Maastricht, zijn veertigjarig
priesterjubileum. Een plechtige Hoogmis en een receptie in de kruisgang van de St. Servaaskerk vormen
de enige openbare feestelijkheden.
29 maart

Het nieuwe lenteseizoen brengt vandaag bij wolkenloze hemel een zonnige warmte, die menigeen verrast,
bijzonder goede verwachtingen wekt en jong en oud
naar buiten lokt om zich te koesteren in de mildheid
van de opnieuw ontluikende natuur.

Prinses Margriet verloofd met de heer Pieter van
Vollenhoven . De burgemeester telegrafeert aan het
verloofde paar: 'Stad en stedelingen, huis en huisgenoten zijn vol vreugde om het zonnige nieuws van
hedenmiddag. Zij wensen prinses Margriet en haar
hartsvriend een groot geluk ook in de kring van hun
wederzijdse families. Maastrichtenaren, Burgemeester
en Mevrouw Michiels van Kessenich-van Meeuwen.'
24 maart

De directie van Cinéma Palace aan de Wijker Brugstraat opent haar 'Studio'. Zij stelt zich voor om In
deze 'cinéma de poche' films te brengen van exclusieve en artistieke waarde.
25 maart

Op een industrieterrein aan de Beatrixhaven vindt de
inzegening plaats van één van de meest merkwaardige fabrieken, die in Maastricht gevestigd zijn, de
rozenkransfabriek Romiak.
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31 maart

2 april

Maastricht draagt het zijne bij tot de landelijk geprogrammeerde gezondmaki ng van oppervlakte-wate·ren.
Op het terrein van het centraal bedrijfsgebouw van
Openbare Werken fn Limmel stelt de wethouder van
Openbare Werken Maastrichts eerste installatie voor
de zuivering van rioolwater officieel in gebruik. Deze
gereedgekomen installatie maakt onderdeel uit van
een veelomvattend plan, dat behalve de gemeente
Maastricht ook het grondgebied bestrijkt van de randgemeenten Heer en Amby. De uitvoering van dit plan,
waarmee een investering zal zijn gemoeid van tientallen miljoenen guldens, voorziet onder meer in de afstemming van de thans functionerende installatie
Maastricht-noordoost op een ongeveer dubbele capaciteit en de bouw van nog twee zuiveringsinstallaties
voor de sectoren zuidoost en west.

De Nederlandse pers meldt de benoeming van dr_ P.
J. H. Vermeeren, Maastrichtenaar van geboorte, tot
hoogleraar In de Nederlandse taal en letterkunde aan
de universiteit te Keulen.
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5 april

Met de creatie van King Lear in de gelijknamige tragedie van Shakespeare neemt acteur Albert van Dalsum afscheid van de Maastrichtse toneelliefhebbers.
Zijn liefde voor Maastricht werd reeds eerder dankbaar gehonoreerd met een benoeming tot lid van het
Genootschap 'De Gezellen van St. Amor'.
15 april

De Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena zet een
tweede helikopter in op de lijn Brussel-Maastricht w .
Voortaan zal men tweemaal per dag Belgiê's hoofdstad door de lucht kunnen bereiken.

18 april

Op deze eerste Paasdag dragen naar aloude traditie
neomisten een eerste H. Mis op ln hun parochiekerk.
Het zijn de weleerwaarde heren L. P. F. J. M. Olivers,
afkomstig uit de parochie St. Martinus in Wijk, en H.
J. L. Knubben, afkomstig uit de parochie Onze Lieve
Vrouw van Lourdes in het Wittevrouweveld.
19 april

Winterse buien verkillen de sfeer van de tweede Paasdag. Sneeuwvlagen doen de voorjaarstoeristen een
toevlucht zoeken aan welvoorziene tafels in de vele
gezellige eethuizen, die de stad telt.
21 april

Aan een 350-tal bloeddonors worden onderscheidingen uitgereikt. Bijzondere eer valt te beurt aan de
heer W. J. H. M. Kurris, die niet minder dan veertig
keer bloed afstond en om zijn liefde voor de evenmens de gouden Landsteiner-speld ontvangt.
23 april

De Eerste Nederlandse Cement Industrie, sedert 1923
de mergel van de St. Pietersberg exploiterend onder
meer ten bate van de nationale huishouding, neemt
haar nieuwe hoofdkantoor aan de Lage Kanaaldijk
feestelijk in gebruik.
27 april

Het kabinet Cals, dat in de plaats tr ad van het kabinet
Marijnen, wijdt In zijn regeringsverklaring aandacht
aan Zuid-Lîmburg. Bevordering van een meer gedifferentieerd industrie-patroon In onze industrieel eenzijdig gestructureerde regio wordt noodzakelijk geacht
teneinde op langere termijn voldoende werkgelegenheid voor de groeiende bevolking te verzekeren.
28 april

De heren dr. J. P Boosten, leraar Frans aan het Henric van Veldeke-College en J_ J. A. H. Jacobs, leraar
Frans aan het Stedelijk Lyceum en docent in de Franse
taal en letterkunde aan de RK Leergangen te Tilburg,
ontvangen van de Franse regering de titel 'Chevalier
de l'Ordre des Palmes acadérniques·

29 apri l

Onder de ruim 2000 Nederlanders, die aan de vooravond van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin worden onderscheiden, bevinden zich 15 Ingezetenen van Maastricht. Tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau met de Zwaarden wordt benoemd kolonel L. Strabbing. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw worden ing. J. C. H. Smit en dr. J. G. H.
Tans ; Ridder in de Orde van Oranje Nassau de heren
F. A llema, P. M. J. H. Dejong, G. M. E. Jennissen , J. H.
M. Smeets en F. Wolterman. Aan mejuffrouw G. A.
Mostertman en de heer L. H. H. Limborgh wordt de
eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau, toegekend, terwijl de heren A. J. A.
van den Boom, J. A. van der Dussen en Th. M. van
Schaik met de eremedaille in zilver en de heren J. S.
Loyson en C. N. A. Tonnaer met de eremedallle in
brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau,
worden onderscheiden.
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30 april

De viering van 'Koninginnedag' heeft ook dit jaar een
traditioneel karakter. Muzikale wandelingen. wedstrijden voor de jeugd en sportdemonstraties vullen het
programma. Stadgenoot Math. Niël dirigeert de op het
Vrijthof concerterende Amerikaanse Third Armored
Divislon-band in een eigen compositie.
2 mei

De Maastrichtse eredivisie-ploeg MW besluit het
seizoen 1964-1965 in het betaalde voetbal met een
gelijkspel tegen het Bredase NAC. Met 29 punten
uit 30 wedstrijden eindigt het vele toegewijde supporters tellende MVV-ke op de achtste plaats op de ranglijst van de ere-divisie.
4mel

Aan de vooravond van de twintigste verjaardag van
Nederlands bevrijding herd enken honderden stadge-
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noten op het Vrijthof de slachtoffers van de tweede
wereldoorlog. De herdenkingsrede wordt uitgesproken
door de Commissaris van de Koningin in de provincie
Limburg, dr. C. J. M. A. van Rooy.
Smel

Op sobere wijze viert Maastricht de twintigste verjaardag van de bevrijding van ons land.
12mei

De uit de middeleeuwen daterende St. Servaas-jaarmarkt wordt in ere hersteld. Een ongewone sfeer vult
de Maastrichter Brugstraat, de Kleine Staat, de Grote
Staat en een deel van het Vrijthof, waar in de openlucht opgestelde kraampjes vele kooplustigen trekken. De wethouder van Financiën reikt na afloop
prijzen uit aan de winnaars van het standwerkersconcours.

15 mei

Het publiek, dat in Kunsthandel Felix aan de Wijker
Brugstraat is samengedromd om te luisteren naar de
snedige taal. waarmee Godfried Bomans een schilderijententoonstelling zal openen, staat onverwacht voor
een dubbelganger met weinig geestelijke bagage. De
echte Godfried reageert in De Volkskrant: 'Als ik mij
voor Pim de Rijke zou uitgeven (een onderneming, die
verre boven mijn krachten gaat) dan had 1k er wat
van gemaakt. Iedereen zou gezegd hebben: Wat kan
die Pim toch snedig iets openen. En nu zegt iedereen:
Wat kan die Godfried toch beroerd wat sluiten, Want
de heer Felix heeft al de schilderijen van Ronald Yang
uit balorigheid op straat gezet.'
16mel

De alomtegenwoordige drang tot vernieuwing van instelllngen brengt stilaan ook wijzigingen in de traditie
van parochie-processies. Voor het eerst organiseren
de parochies St. Servaas en O.L. Vrouwe een 'stadsprocessie'. De H. Mis. aangevangen in de St. Servaaskerk, wordt op straat voortgezet met de dienst van het
Woord, waarna op het 0 .L Vrouweplein de dienst van
het Verbond wordt gehouden.
19mel

Het seizoen van de congressen schijnt definitief begonnen. De Nederlandse Bond van Horeca- en aanverwante bedrijven opent zijn tweedaagse bijeenkomst In
het Staargebouw. Terzelfdertijd congresseert de Katholieke Vereniging van Ondernemers in het Bakkersbedrijf 'St. Albertus Magnus' op het Fort St. Pieter.
20mel

Terwijl het landelijk congres van de Nederlandse
Bond van Horeca- en aanverwante bedrijven joyeus
wordt voortgezet, ontvangen 29 toekomstige leden
van de bond in Kasteel Bethlehem het einddiploma
van de Katholieke Hogere Hotelschool.
22mel

De voor vele studenten pijnlijke examentijd komt in
zicht. In de Stadsschouwburg worden aan vier geslaagden van de Maastrichtse Toneelacademie diplo-
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ma's uitgereikt. Het zijn de dames Bruni H~i nke en
Conny van Leeuwen en de heren J. Kruyk en F. Lafour.
29 mei

De heer Emile van Oppen neemt ontslag als presidentdirecteur van de NV Staalwerken De Maas, precies
40 jaren nadat hij deze fabriek heeft gesticht.
1 juni

De nieuwe Algemene Politie-Verordening, op 22 februari laatstleden door de gemeenteraad vastgesteld,
treedt in werking.

4junl

De letterkundige Bernard Verhoeven, oud-directeur
van de Jan van Eyck-academie en van de Toneelacademie alhier, overlijdt op 68-jarige leeftijd.
Bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan organiseert
de Harmonie Sint Pieter een galaconcert. waaraan het
Korps Limburgse Jagers en het Maastrichts Mannenkoor deelnemen en dat als opening dient van een
reeks feestelijkheden, die een volle week zullen duren.
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8 juni

In de morgenuren wordt een aanvang gemaakt met de
uitvoering van het project 'Maasboulevard', voor wat
betreft het gedeelte tussen de Maastrichter Grachtstraat en de Hoenderstraat 's Avonds deelt de burgemeester aan de gemeenteraad mede, dat het Rijk
voor een bedrag van f 9 300 000 zal bijdragen in de
bouwkosten van de zuiderbrug, bijna 3 miljoen gulden
meer dan aanvankelijk in het vooruitzicht was gesteld.
10 juni

In de ziekenafdeling van 'Calvariënberg' viert mevrouw de weduwe M. J. H. Brigg-Duchateau haar honderdste verjaardag. De wethouder van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen brengt haar de beste
wensen over van het stadsbestuur.
12 juni

Tijdens een openbare bijeenkomst van de partijraad
van de Partij van de Arbeid wordt als landelijk voorzitter geïnstalleerd stadgenoot dr. J. G. H. lans, lid
van de Tweede Kamer, de Provlncrale Staten In Limburg en de Maastrichtse gemeenteraad.

haaldelijk Internationaal wist te onderscheiden door
een ernstige toeleg op functioneel en esthetisch verantwoorde vormgeving.
21 juni

In het kader van de 'jumelage' tussen de steden Auch
en Maastricht, respectievelijk de geboorte- en sterftep laats van musketier d'Artagnan, geeft het Maastrichts
Kamerkoor onder leiding van Jean Wolfs en met medewerking van organist Théophile Franssen een concert In de kathedraal van genoemde Zuidfranse stad.
13juni

In het revalidatiecentrum 'De Maasgouw' vinden de
jaarlijkse sportwedstrijden voor gehandicapten plaats.
Aan deze internationale wedstrijden wordt door 170
enthousiaste sportbeoefenaren deelgenomen.
18juni

Vele prominenten uit Limburg en van ver daarbuiten
doen in de Stadsschouwburg mr. dr. L. H. F. Regout
uitgeleide als president-directeur van de Porselein- en
T egelfabriek Mosa, die haar economische capaciteit
nog onlangs bewees met de overname van de Vloertegelfabriek Rema en zich in de laatste jaren her-

De eerste dag van het zomerseizoen brengt met een
temperatuur van bijna 30° Celsius tot op heden de
warmste dag van het jaar.
24 juni

Het strikt geheim gehouden bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix aan de Stichting Bijzondere Sociale Zorg Maastricht blijft tengevolge van
de verkeersdrukte ln de binnenstad niet onopgemerkt.
Tijdens en na de inleidingen, gehouden door de heren
J. H. Ensinck en drs J. H. A. E. Cornlps en mejuffrouw
M. Baggen, respectievelijk voorzitter, directeur en
centraal maatschappelijk werkster van de Maastrichtse Stichting, alsmede door de directeur van het bedrijf van Openbare Werken, geeft de Prinses blijk
van grote en oprechte belangstelling .
26juni

Met het doorsnijden van een Frans stokbrood ter
lengte van 2V2 meter opent de wethouder van Open-
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bare Werken Achter het Vleeshuis de toegang tot een
stadsbuurt, die zich , nu een nieuw wegdek werd
aangelegd, met een gerust hart kan toeleggen op de
voorbereiding van feestelijkheden, welke zij telkenjare onder de naam 'Petit Paris' organiseert.
28 juni

Met enkele forse slagen aan de hoofdafsluiter van de
aardgasleiding in het stedelijke ontvangststation laat
de wethouder van Financiën het eerste aardgas het
transportnet binnenstromen.
29 juni

Naar aanleiding van de verloving van Prinses Beatrix
met de heer Claus von Amsberg zendt het stadsbestuur het volgende telegram: 'Gans blijj huure veer
vaan Eur engazjemint. Mestreech komplimenteert
Uuch en sjik höär bèste winse. God bewaor' Uuch levenslaank. De stad Mestreech. ·
30 juni

Pie Sijen, geslaagd voor het eindexamen in de afdeling edelsmeden van de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten, wordt vanwege zijn prestaties onderscheiden met de Henriëtte Hustinx-prijs.
3 juli

Op de dag van zîjn 40-jarig onderwijsjubileum neemt
de heer 1. P. S. Nijst afscheid als directeur van de
Technische School, een instituut, waarvan de sterke
groeikracht voor de Maastrichtse regio toenemende
betekenis krijgt. Opvolger van de scheidende jubilaris
is de heer C. Starren, die tot op heden de functie van
onderdirecteur bekleedde.
8juli

In het voltooide, maar nog niet officieel in gebruik
genomen gebouw van het Conservatorium in het
Quartier Latin vindt de plechtige uitreiking plaats van
44 diploma's en akten.
10 juli

Zich wel bewust van het belangrijke aandeel, dat
haar 2500 werknemers tellend bedrijf heeft in het
stedelijke economische leven, betrekt de Koninklijke
Nederlandsche Papierfabriek de burgerij bij de viering
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van haar 115-jarig bestaan. In de door tal van muzikale manifestaties opgeluisterde binnenstad vormt de
voormalige Dominicanerkerk een indrukwekkend middelpunt. Onder de gothische gewelven van dit als een
reusachtig restaurant ingerichte gebouw verwerken
kundige koks 160 varkens tot een Bruegheliaanse
maaltijd met ongeveer 5000 smakelijke porties.
De stadsprijs, die Maastricht telkenjare beschikbaar
stelt voor een beeldend kunstenaar, die zijn studies
aan de Jan van Eyck-academie met goed gevolg heeft
afgesloten, wordt dit jaar door de wethouder van Onderwijs uitgereikt aan de graficus A, Rijksen.
17 Juli

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het
Roode Kruis verwelkomt de wethouder van Sociale
Zaken, tevens loco-burgemeester, 54 Berlijnse kinderen, die in Maastrichtse gezinnen vacantle komen
vieren. Voor vele tijdelijke pleegouders blijkt de ontmoeting een hartroerend weerzien te zijn.
20 juli

Op 70-jarige leeftijd overlijdt de heer Char les Gemmeke, voormalig hoofd van de gemeentelijke lagere
school aan de Prof. Pieter Willemsstraat en een
Maastrichts burger, die in vele sociale en culturele
aangelegenheden belangeloos werkzaam is geweest.
24 juli

Op het St. Amorsplein wordt het negendaagse feest
ingeluid, dat de op dit pleintje georiënteerde winkelstraten voor de zevende maal zullen vieren in de stijl
van 'Petit Pa ris'. Een jaarlijks vele bezoekers trekl~en 
de en op zijn Frans geëtiketteerde gebeurtenis, waarbij vermaak, zakelijkheid en liefdadigheid op Maastrichtse wijze tot een overtuigende eenheid plegen te
worden gebracht.

•

2öjull

20 augustus

De gemeenteraad besluit tot het aangaan van een
overeenkomst met het Rijk inzake de bouw van een
zuidelijke Maasoeververbinding met aansluitingen op
het stedelijke wegennet en tot het beschikbaar st~llen
van een crediet van 28,3 miljoen gulden.

In het kader van het jeugdvacantiewerk, dat aan
schoolgaande kinderen gedurende een tiental dagen
een aangename verpozing wenst te bieden, wordt een
dierenshow gehouden. Een dierenarts onderwerpt de
door de jongens en meisjes meegebrachte dieren aan
een onderzoek en reikt aan de baasjes van de gezonde 'huisvriendjes' een certificaat uit.

2 augustus

De Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg
hechten hun goedkeuring aan het besluit van de gemeenteraad om een bedrag van ruim 28 miljoen gulden te voteren ten behoeve van het project zuidelijke
Maasoeververbinding.
10 augustus

De heer G. H. 's-Gravensande, als dirigent verbonden
aan de alhier gevestigde Zuid-Nederlandse Opera,
ontvangt van de Internationale Bruckner-Gesellschaft
te Wenen de zogenaamde Bruckner-medaille als beloning voor de door hem aan de componist Anton
Bruckner gewijde publicaties en uitvoeringen.
19 augustus

Teneinde de b[J vele inwoners toenemende slechte gewoonte om zich op clandestiene wijze te ontdoen van
afvalproducten, die oiet in de huisvuilemmers kunnen
worden gedeponeerd, tegen te gaan, plaatst het bedrijf Openbare Werken bij wijze van proef in een
drietal stadsbuurten 'containers' of grofvullbakken .
Slaagt dit experiment. den zullen dergelijke maatregelen ook In andere delen van de stad worden getroffen.
In het ziekenhuis St. Annadal overlijdt op 78-jarige
leeftijd de heer Emile Hubert van Oppen, oprichter
van de NV Staalwerken De Maas en tot op 29 mei
laatstleden president-directeur van dit bedrijf. De heer
vari Oppen, die m binnen- en buitenland vele onderscheidingen ontving, verwierf bijzondere bekendheid
door een dynamische sociale ondernemingspolitiek,
welke haar hoogtepunt vond in de Stichting Bouwfonds 'Mijn eigen huis'. Sedert de oprichting van deze
stichting tn 1951 konden 280 werknemers van 'De
Maas· een eigen woning betrekken.

Het woud van tv-antennes, dat sedert jaren de gaafheid van ons stadssilhouet schaadt en dat zijn hoogte
en dichtheid dankt aan de in Zuid-Limburg niet geringe behoefte aan internationale communicatie, zal in
geen geval worden uitgebreid. In het westelijk gedeelte van de woonbuurt Belfort is de 'Verordening tot
het weren van inbreuken op het stedeschoon in de
gemeente Maastricht" voor de eerste maal toegepast.
Vandaag worden de eerste televislebeelden ontvangen
door middel van een centrale antenne, waarop 414
woningen kunnen worden aangesloten.
23 augustus

Het bezoek van de minister van Binnenlandse Zaken,
de heer J. Smallenbroek, aan het provinciaal bestuur
van Limburg blijkt onder meer als doel te hebben een
nadere oriêntatle inzake de grenswijzlglngsplannen in
het raam van de agglomeratie Groot-Maastricht.
27 augustus

Van de tientallen plaatselijke muziekkorpsen en zangkoren , die In de afgelopen jaren Maastrichts reputatie
als een stad, waar niet alleen muziek in zit, maar ook
muziek uit komt, in het buitenland versterkten, overbrugde de Harmonie Wilhelmina uit de buurtschap
Wolder tot dusverre de grootste afstand. Na deelname
aan een festival op het Griekse eiland Lefkas en een
avontuurlijke terugreis keren de deelnemers vermoeid,
maar opgetogen weer in hun vertrouwde omgeving.
28 augustus

Mevrouw de weduwe M. J. H. Brigg-Duchateau, die
op 10 juni j.1. haar honderdste verjaardag vierde, overlijdt In de ziekenafdeling van 'Calvariënberg'.
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Rijk aan ervaringen keert de heer P.H.J. Vaessen,
eigenaar van een houthandel hier ter stede, terug van
een tocht naar Rome, waar hij door Paus Paulus VI In
audiëntie werd ontvangen. Het feit, dat de heer Vaessen er op 58-jarige leeftijd geen beletsel in zag de
heenreis per fiets af te leggen, maakt deze tocht zeer
zeker vermeldenswaard.
31 augustus

Eind slecht, al slecht! Met regenbuien en een middagtemperatuur van 13° Celsius - verreweg de laagste
waarde van de maand - komt het einde van de voor
velen traditionele vacantieperiode.
4 september

Met een druk bezochte receptie luidt de Maastrichtse
Coöperatieve Bouwvereniging 'Beter Wonen· haar
gouden jubileumfeest in. Een terugblik op de moeizame levensloop van deze vereniging, die op 17 augustus 1915 werd gesticht en op dit ogenblik met bijna
2000 woningen ruim 20% van de voorraad aan woningen, in beheer bij bouwverenigingen, voor haar
rekening neemt, stemt tot grote dankbaarheid. Door
zich het lot aan te trekken van arbeiders uit de socialistische vakbeweging had 'Beter Wonen' een niet
gering aandeel in de emancipatie van bevolkingsgroepen, die zich slechts langzaam aan hun tragisch
lot in onze oude industriestad konden ontworstelen.
De parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad in
de woonbuurt Malpertuis neemt het nieuwe kerkgebouw In gebruik, dat door de Maastrichtse architect
J. H. A. Huysmans werd ontworpen.
9 september

In de St. Janskerk wordt de op 5 september laatstleden op 90-jarige leeftijd overleden medicus, organist en filosoof Albert Schweitzer uit het Afrikaanse
Lambarene herdacht met een 'In memoriam' van de
heer A. J. F. M. Schreuder en een orgelconcert door
de heer G. M. 1. Quaedvlieg, gewijd aan werken van
de door Schweitzer bewonderde componist J. S. Bach.
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Een lek in de aardgasleiding op het fabrieksterrein
van de NV Bataafsche Rubber Industrie Radium aan
de Cabergerweg veroorzaakt een explosie, waarbij de
bedrijfscantine wordt verwoest. Twee personeelsleden
en een kind, dat op het tijdstip van de ontploffing het
fabrieksgeb ouw passeert, moeten met verwondingen
in het ziekenhuis worden opgenomen .
10 september

In het kader van de reeks korte bezoeken, die Hare

Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en de heer
Claus von Amsberg brengen aan de provinciale hoofdsteden, wordt het verloofde paar bij zonnig weer en in
een voor onze stad typische feestelijke entourage
door het Provinciale Bestuur ontvangen en aan Limburgse autoriteiten voorgesteld. Tijdens de rijtoer van
de vorstelijke gasten door de bevlagde straten biedt
de burgemeester in de middeleeuwse omgeving van
de Helpoort een fraai gedrukt exemplaar aan van het
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Maastrichtse volkslied, waarvan de woorden, voorgedragen door Godelieve de Groot, overstemd worden
door het uitbundig gejuich van schoolkinderen.
11 september

De 'happening', die Pieter Engels uit Amsterdam op
uitnodiging van de progressieve artistengroep 'Artishock' tot stand zou brengen, kan geen doorgang
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vinden. De 'Grote Hersteller met de Gouden Handen'
bracht in zijn 'Epo-show' wel wat doorgezaagde en
door middel van scharnieren weer hygiënisch gehechte stoelen naar het zaaltje van Artischunck aan de Jodenstraat, maar weigert in de Poesjenellenkelder op
te treden, aangezien de door hem voorgeschreven
juke-box, hapjes en drankjes ontbreken.

Tot deelneming aan de inmiddels een stevige traditie
geworden 'Burgerdag' werden 4200 jongeren uitgenodigd. Dlt grote aantal Is toe te schrijven aan de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 23 tot 21 jaar.
De uitnodiging blijkt te zijn aanvaard door 573 jonge
burgers, die zich in de morgenuren laten voorlichten
omtrent de structuur en de ruimtelijke ontwikkeling
van Maastricht en In de namiddag een bezoek
brengen aan de tak van dienst, welke hun specia le
belangstelling heeft. Tijdens de feestavond in het
Staargebouw zijn zij getuige van de uitreiking van
de stedelijke eremedaille aan prof. dr. ir. H. C. J. H.
Gelissen, directeur van de Provinciale Limburgsche
Electriciteitsmaatschappij. Dat Maastrichts Burgerdag
een instelling is, die door de inspraak van de jonge
kiesgerechtigden tot grotere volwassenheid kan uitgroeien, wordt vandaag duidelijk ervaren. Voor het
eerst namelijk worden dit jaar de grenzen van de gemeentel[Jke administratie overschreden. Op aandrang
van de Jongeren-commissie, een adviesorgaan van
het stadsbestuur, waarvan de leden door de nieuwe
burgers worden gekozen, zijn het Rijksarchief en het
Paleis van Justitie in het programma opgenomen.
12 september

De zeereerwaarde heer H. M. Frissen neemt afscheid
van de parochie St. Christoffel in de woonbuurt Caberg, waar hij dertien jaren geleden als 'bouwpastoor'
arriveerde. Tal van parochianen uiten In de aula van
de Christus Koning-school hun dankbaarheid voor het
vele door hem verrichte werk en wensen hem geluk
met zijn benoeming tot deken van Geleen .
Wegens zijn verdiensten op het gebied van het technisch onderwijs op katholieke grondslag ontvangt de
heer 1. P. S. Nijst, die op 3 juli afscheid nam als directeur van de Technische School, de onderscheiding
van Ridder in de Orde van St. Sylvester.
13 september

Voor de 21e keer herdenkt de stad Maastricht haar
bevrijding van de Duitse bezetting in 1944 door Arne-

rikaanse strijdkrachten. Vóór het bevrijdingsmonument
op het Koningsplein spreekt de burgemeester een herdenkingsrede uit en ontsteekt kolonel L. Sullivan, militair-attaché van de Amerikaanse ambassade te 's-Gravenhage, het bevrijdingsvuur in aanwezigheid van wethouders, gemeenteraadsleden, kerkelljke autoriteiten
en enkele burgers.
17 september

Een heugelijke dag voor de Berchmans-sociëteit, die
feestelîjk recipieert In het naar een ontwerp van architect Jean Huysmans verbouwde pand Bredestraat 23.
Zodra de verbouwing van de twee naastgelegen panden is voltooid, zal de energieke manager, pater,
jezuïet F. A. A. van de Ven, beschikken over een aantal origineel ingerichte ruimten, waar de honderden
leden uit de werkende jeugd van Maastricht profijt
voor het leven zullen kunnen trekken uit de snel evoluerende prak.tijken van het 'open jeugdwerk'.
De heer Harrie Veenhof, die tijdens een bombard ement op 18 augustus 1944 ernstig lichamelijk let-sel
opliep, onthult op het Schildersplein het herplaatste
en nu in brons gegoten monument, opgericht ter nagedachtenis aan meer dan honderd burgers, die bij
dit bombardement om het leven kwamen en voor het
merendeel waren gehuisvest in het complex woningen
van de Bouwvereniging 'Beter Wonen', gelegen ten
oosten van de Franciscus Romanusweg .
18 september

Met de officiële opening van het nieuwe gebouw voor
het Conservatorium en de Muziekschool door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, mr. M. Vrolijk, komt Maastricht in het nieuws
als de eerste stad in Nederland, die een conservatorium in gebruik neemt, dat als zodanig werd ontworpen. Aan het stijlvolle openingsconcert gaat een aantal toespraken vooraf. waarin aan de bouwmeester
ir. P. H. Dingemans en de directeur van de Instellingen
voor muziekonderwijs lof wordt toegezwaaid en waarbij Limburg s Commissaris van de Koningin dr. C. L
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M. A. van Rooy bijzondere aandacht vindt door zijn
toespelingen op de nog te honoreren kwaliteit van
Maastricht als een stad , dle door haar sfeer bij uîtstek
geschikt is voor de vestiging van een universlteit.
De directeur van de NV Waterleidingmaatschappij
voor Zuid-Limburg, stadgenoot ir. M. J. M. G. Groutars, wordt bij gelegenheid van het 40-Jarig-bestaan
van de maatschappij, benoemd tot Officier 1n de Orde
van Oranje Nassau.
19 september

Een week na het vertrek van haar 'bouwpastoor', de
zeereerwaarde heer H. M. Frissen, verwelkomt de parochie van St. Christoffel in de woonbuurt Caberg, in
het bijz(jn van de burgemeester, haar nieuwe herder,
de zeereerwaarde heer J. M. G. Wîjsen, die door deken mgr. K. W. H. A. Roncken wordt geînstalleerd.
20 september

Ofschoon de laatste dagen van het zomerseizoen gekenmerkt worden door droog en zonnig weer, heeft
het klimaat van de zomermaanden bittere teleurstelling gebracht. De maanden juli en augustus - hoogtepunten in het jaarlijks vacantiebedrijf - waren bijzonder kil en nat. Vooral juli was met een gemiddelde
overdag-temperatuur van 16.8° Celsius, een regenval
op 27 dagen en slechts 105 uren zonneschijn naar
gegevens. verstrekt door de heer A. Kemp, secretaris
van de Afdeling Zuid-Limburg van de Nederlandse
Vereniging voor Weer- en sterrenkunde. ongetwijfeld
een barre maand.

passing van de mijnindustrie en voor een wuz1gmg
van de industriële structuur van Zuid-Limburg.
22 september

In de strijd om het nationale clubkampioenschap wielrennen slaagt de 'Tour- en Wielerclub Maastricht' erin
beslag te leggen op de eerste plaats in de categorie
professionals en onafhankelijken.
25 september

In het Bonnefantenmuseum wordt het 21 e studiejaar
van de Limburgse Academie voor Bouwkunst In aanwezigheid van een groot aantal autoriteiten geopend.
Deze openingszitting draagt een fee stelij k karakter.
Aanleiding daartoe geeft niet alleen de herdenki ng van
het 20-jarig bestaan, maar ook de start van een architectenopleiding 'nieuwe stijl'. Wanneer de voorlopig
toegestane proefperiode van vier jaren goede vruchten afwerpt, zal Maastricht de definitieve vestîging
kunnen vieren van een instituut. dat een vol ledige en
volwaardige architectenopleiding biedt.
De parochie van Christus Hemelvaart in de woonbuurt
De Pottenberg is de tweede Maastrichtse parochie,
die dit jaar een nieuw kerkgebouw In gebruik neemt.
Het gebouw Is een schepping van architect A. F. Brennlnkmeijer uit Kerkrade.
1 oktober

21 september

De parkeermeter en de parkeerschijf doen hun intrede
in de binnenstad. Deze maatregel beoogt het weren
van lang-parkeerders op plaatsen, waar een grote
behoefte 1s aan zogenaamd kort-parkeren.

Een zonnige prinsjesdag brengt in Troonrede en Miljoenennota belangrijk nieuws. Voor de woningbouw,
het onderwijs, de w egenbouw en de ontwikkelingshulp
zullen In 1966 bijna twee miljard gulden meer ter beschikking worden gesteld dan in het lopende Jaar.
Teneinde Inflatie tegen te gaan wil de regering deze
vermeerderin g van de staatsuitgaven voor een belangrijk deel financieren door middel van belastingverhogingen 1n de indirecte sfeer. Het stemt tot voldoening,
dat maatregelen worden aangekondigd voor de aan-

Bij haar veertigjarig bestaan recipieert de atletiekafdeling van de SV Kimbria. Een week geleden promoveerde de herenploeg van deze vereniging naar de
landelijke hoofdklasse. De leden H. Pappers, N. Opdenoordt en S. Wijsen legden eerder In het jaar beslag op de nationale titels respectievelijk ver-springen.
5000 meter hardlopen en polsstokhoogspringen bij de
senioren , terwijl het juniorlid J. Nicolaas landskampioen werd op het nummer 600 meter hardlopen.

3 oktober
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4 oktober

In de vergadering van de gemeenteraad herdenkt de
burgemeester het feit, dat de wethouder van Onderwijs 25 jaar deel uitmaakt van deze raad.
Sedert 17 oktober 1949 regelen daartoe opgeleide
schoolkinderen het oversteken op straten en wegen
in de omgeving van instellingen voor kleuter- en
lager onderwijs. Door hun kloeke verschijning en
hun jonge burgerzin genieten zij al jaren een verdiende sympathie. In het stadhuis installeert de burgemeester vandaag een legertje van 365 nleuwe verkeersbrigadiertjes, die mede zullen gaan bijdragen tot
de beveiliging van 54 drukke oversteekplaatsen.
De directie van de Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek deelt in een communiqué mede, dat aandelen
zullen worden geplaatst bij de Canadese maatschappij MacMillan. Bloedel en Powell Alver Ltd., waardoor
een bedrag van ongeveer 50 miljoen gulden beschikbaar zal komen voor investeringsdoeleinden.
5 oktober

Het nieuwe gebouw van de Jan Baptist-school, een
lagere school voor geestelijk gehandicapte kinderen
aan de Porseleinstraat In de woonbuurt De Pottenberg, wordt officieel geopend door HKH Prinses Margriet, die een plaquette onthult ter ere van broeder
Jan Baptist. de stichter van deze vorm van onderwijs
In de gemeente Maastricht
Met een concert door organist Théophile Franssen
viert de lutherse Gemeente in haar kerkgebouw aan
de Hondstraat feestelijk de gereedgekomen restauratie van een uit 1695 daterend orgel. Door dit herstel
herwon het enkele malen gewijzigde instrument zijn
oorspronkelijke dispositie en daarmee tevens zijn bijzondere artistieke waarde.
7 oktober

Op de feestdag van St. Amor worden de heren B. G.
T. de Jong, oud-directeur van het ziekenhuis St. Annada l, en Jan de Cler. huisarts en bekend radio- en te-
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levisie-medewerker, opgenomen in het Genootschap
'De Gezellen van St. Amor', een door de burgemeester in het leven geroepen gezelschap van nietMaastrichtenaren, die van bijzondere belangstelling
en liefde voor onze stad blijk hebben gegeven.

zeereerwaarde heer dr. J. P. Boosten, de oud-rector
van het Henric van Veldeke-College, die na zijn terugtreden als rector de Franse taal bleef doceren aan de
afdeling Gymnasium van deze school.

9 oktober

Het omvertrekken van een muur aan de Maaspuntweg
door middel van een bulldozer. bediend door de

In de leeftijd van 66 jaar overlijdt vrij plotseling de

11 oktober
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hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de
Directie Limburg, Ir. J. A. Beckering Vinckers, vormt
het startsein voor de bouw van de zuiderbrug.
13 oktober

De op 11 oktober aangevangen bouw van de zuiderbrug wekt bij de in Velp woonachtige ir. S. F. Kanstein,
oud-hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat,
aangename herinneringen op aan zijn ambtsperrode
in Maastricht. Hij brengt een bezoek aan de burge-
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meester, aan wie hij een tweetal Indertijd aangelegde
dossiers overhandigt betreffende de Maasbrugkwestie
uit de twintiger jaren. Een boeiende reminiscentie aan
een tijdperk, toen de gemeenteraad meer vóór- dan
tegenstanders telde voor afbraak van de oude monumentale St. Servaasbrug.
14 oktober

Het Verbond van Nederlandse Werkgevers houdt zijn
algemene ledenvergadering in de stadsschouwburg .

De 'miljoenennota', de krappe arbeidsmarkt en het
prijsbeleid zUn de hoofdthema's in de redevoeringen
van voorzitter H. J. de Kobter en van drs. J. M. den
Uyl , minister van Economische Zaken.

Nieuwenhoven beHchten de waarden respectievelijk
van de vestingwerken en van de natuurhistorische situatie, terwijl landschapsarchitect ir. J, 1. Vallen een
toelichting geeft op het project.

15 oktober

27 oktober

langs de regenpijp van een in brand staande drogisterij aan het Kardinaal van Rossumplein in de woonbuurt Heugemerveld slaagt de 19-jarige jongeman Jo
Vlaspoel erin de eerste verdieping van het pand te
bereiken en het door schrik verlamde dienstmeisje in
veiligheid te brengen.

Mr. A. H. C. M. H. van Liebergen ontvangt de benoeming tot Ridder in de Orde van St. Sylvester wegens
zUn verdiensten, gepresteerd als voorzitter van de bestuursraad van 'Onze Industrie', een instelling, die tot
in het begin van dit jaar een steenfabriek te Spaubeek
exploiteerde, waarvan de opbrengsten gedeeltelijk waren bestemd voor sociale en culturele doeleinden.

19 oktober

In het ziekenhuis St. Annadal overlijdt op 55-jarige
leeftijd de zeereerwaarde heer P. J. W. Melsen, pastoor in de parochie van de H. Michaël te Heugem.
20 oktober

De grote belangstelling bij de Uitvaart van de heer
Charles de Beaumont, de op 84-jarige leeftijd overleden oud-directeur van de NV Henri de Beaumont's
Metaal-îndustrie, legt getuigenls af van de populariteit,
die deze bescheiden stadgenoot wist te verwerven
onder andere als voorzitter van de 'Mastreechtcr Fanfaar Sint Joezep'.

29 oktober

In het gedeeltelijk reeds in gebruik genomen nieuwe
gebouw van Gemeentebedrijven aan de Maagdendries
neemt de heer F. Laenen in verband met het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd, na een uitzonderlijk trouwe dîenst gedurende bijna 50 jaar, afscheid
van het bedrijf.
31 oktober

De heer Th. Jansen, lid van de Limburgse Amateur
Smalfilmclub, behaalt in de Nova-filmwedstrijd 1965
de nationale wisselprijs met zijn film 'Vlieger adieu' .

22 oktober

De Stichting Sint Agnes. een interparochiële instelling, die in de laatste tijd veel bekendheîd verwierf
door haar werk voor de jeugd, herdenkt haar 50-jarig
bestaan met een bijeenkomst in haar instulfruimte 'de
Peerdstal' aan de Bogaardenstraat. Een gebeurtenis,
die aan feestelijkheid wint door de aanwezigheid van
de heer C. Egas, staatssecretaris van het mlnisterte
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
23 oktober

Onder auspiciën van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en de kring Maastricht van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
vindt in het Bonnefantenmuseum een openbare vergadering plaats, gewUd aan het reconstructieplan voor
het stadspark. Dr. Charles Thewissen en dr. P. J. van

De maand oktober bracht niet minder dan 199 uren
zonneschijn. Een rekord, dat het jaar 1929 in herinnering brengt, toen oktober met een registratie van 207
uren zonneschijn als een uniek-zonnige maand in de
Maastrichtse weer-geschiedenis werd opgetekend.
1 november

'Memento mori'. Allerheiligen, de dag, waarop de
Maastrichtse bevolking bij traditie haar doden herdenkt, brengt ook dit ja.ar vele burgers tot een bezoek
aan de met bloemen en kaarslicht devot1oneel versierde begraafplaatsen.
8 november

Tot lid van Gedeputeerde Staten in Limburg wordt gekozen de heer J. H. Ensinck, lid van de Eerste Kamer
der Staten Generaal, gewezen voorzitter van de
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KVP-fractie in de Maastrichtse gemeenteraad en actief bestuurslid in vele sociale organisaties.
17 november

Aan de Wilhelminakade legt een Spaanse stoomboot
aan met aan boord de grote kindervriend St. Nicolaas,
omgeven door een gevolg van acht Zwarte Pleten.
Voorafgegaan door de drumband van het 4e Depot
Infanterie, houdt hij zijn intocht in de stad.
19 november

Luitenant-kolonel W. J. M. Boumans neemt met een
druk bezochte receptie in de officiers-mess van de
Tapijn-kazerne afscheid als commandant van het garnizoen Maastricht en stelt aan de autoriteiten zijn opvolger voor, lultenant-kolonel H. H. Kessels.
20 november

Vandaag en morgen viert de congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis haar 125-jarig
bestaansfeest. In het Staargebouw komen vele genodigden tezamen voor een feestvergadering, waarop
prof. dr. A. F. Manning een 'uitzicht op de wereld'
geeft. De burgemeester biedt als blijk van dankbaarheid voor de vele, vooral op onderwijsgebied door de
Broeders aan de Maastrichtse gemeenschap bewezen
diensten aan de Algemeen Overste, broeder Avellinus, een stadsgeschenk aan in de vorm van een in
1796 gegoten luidklok.
Het muziekkorps van de Koninklijke Harmonie, dat de
Jubilerende Broeders een aubade brengt. heeft alle
reden tot een feestelijk vertoon. Het presenteert zich
bij een muzikale rondwandeltng voor het eerst aan de
burgerij 1n een nieuwe uniformering, een 140-jarig bestaan waardig Het bestuurslid de heer J. M. L. Dehue
wordt in verband met zijn veertigjarig lidmaatschap
onderscheiden met de gouden medaille, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau. Waardering valt ook
ten deel aan de heer L. Lambriex, die als tambou rmaitre reeds 12 Y2 jaar lang een bijzonder cachet aan
dit toon-aangevend korps verleent.

'Liebe. Liebe. Liebe.' Dat dit magische woord 25.000
marken zou opleveren in een door een Duits tijdschrift
georganiseerde prijsvraag. kan het bloemenverkoop·
stertje in de stationshal van de Nederlandse Spoorwegen, Charlotte Taxer, nauwelijks geloven.
22 november

De burgemeester maakt 'ter voldoening aan het bepaalde in artikel 9 der Monumentenwet' bekend, dat
door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk bij beschikking van 18 november de
definitieve Monumentenlijst voor de gemeente Maastricht is vastgesteld.
23 november

Met de uitvoering van de 'Messe solennelle en l"honneur de Sainte Céclle' van Charles Gounod In de basfliek van Onze Lieve Vrouwe besluit de Koninklijke
Nederlandsche Papierfabriek de feestelijkheden rond
haar 115-jarig bestaan. Deze mis wordt uitgevoerd
door het gemengd koor van het bedrijf, 'De Maas-
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vogels', in samenwerking met 'De Ghesellen van den
Sanck' en de parochiële koren van de St. Christoffelen de St. Theresiakerk. het geheel onder begeleiding
van het Limburgs Symphonie Orkest en onder Çe
directie van Joop Grubben. Voor de organisatoren, de
uitvoerenden en het talrijke gehoor een indrukwekkende en onvergetelijke gebeurtenis.

achtige Maastrichtse beeldhouwer Wim van Hoorn en
is een geschenk van het personeel aan de directie biJ
gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de aardewerkfabriek, dat in 1959 werd gevierd.
1 december

Tot pastoor van de parochie St. Michaël In de woonbuurt Heugem wordt benoemd de zeereerwaarde heer
Th. Engelen, die als herder van de St. Gulielmusparochie in het Wittevrouweveld met grote toewijding
de christelijke caritas beoefende.
4 december

Op de ere-hof van de Algemene Begraafplaats aan
de Tongerseweg vindt de plechtige herbegrafenis
plaats van de ln 1945 in Dachau omgekomen verzetsheld Gerard Fleischeuer. Afgevaardigden van verzetsorganisaties en van de Joodse gemeenschap, het voltallige bestuur van de gemeente Oirsbeek, waar de
overledene als gemeente-secretaris en -ontvanger
werkzaam was, en de burgemeester van Maastricht
behoren tot de velen, die deze plechtigheid bijwonen
S december

De drukte in winkels en magazijnen van de feestelijk
verlichte binnenstad is geluwd , rnaar het 'heerlijk
avondje van Sinterklaas', dat dit Jaar op een zondag
valt, wordt verstoord door een hevige storm, die bomen ontwortelt en vele tv-antennes doet bezwijken.
6 december

27 november

Vóór het hoofdkantoor van de NV Koninklijke SphinxCéramique aan de Boschstraat onthu lt ZKH Prins
Bernhard een standbeeld van de oprichter der Sphinxfabrieken, Petrus Regoul De in brons gegoten sculptuur werd vervaardigd door de m Amsterdam woon-
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De gemeenteraad besluit tot instelling van de 'Stichting Cultureel Centrum'. die zowel de Stadsschouwburg als het Staargebouw zal gaan beheren. Tot commercieel directeur van de nieuwe stichting wordt benoemd de heer P H. G. Achten, de huidige directeur
van het Staargebouw. Een benoeming tot artistiek
directeur ontvangt de heer W. H. G. Bary, gewezen
directeur van de schouwburg In Tilburg. Hiermee komt
een einde aan de vruchtbare loopbaan van de heer
Th. J. H. Raemakers, aan wie, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, als schouwburgdirecteur eervol ontslag zal worden verleend

In dezelfde vergadering hecht de raad zijn goedkeur ing aan een voorstel tot instelling van een 'Gemeentelijke Sportstichting Maastrrcht'. Deze stichting beoogt de bevordering van de lichamelijke opvoeding,
van sport en spel : een doel, dat zij zal dienen te bereiken door het beheer van sportterreinen en -gebouwen, door voorlichting en door samenwerking met de
bestaande sportverenigingen.
8 december

Bij gelegenheid van de sluiting van het Tweede Vaticaanse Concilie in Rome worden in alle parochiekerken avondmissen opgedragen.

10 december

In het stadhuis biedt de heer Th. A. van Oort, directeur
van de NV Leiter-Nypels, de burgemeester het eerste
exemplaar aan van het door de heer G. M. 1. Quaedvlieg, functionaris ter gemeente- secretarie, geschreven boek 'Maastricht's Muziekleven', een muziekgeschiedenis van het Maasland in het algemeen en van
Maastricht in het bijzonder. In het present-exemplaar,
bestemd voor de eerste burger, schreef de uitgever
het volgende gedicht: 'Stad van leven en muzi·ek /
geschiedenis en cultuur / de stad van St. Servatius /
die onder Uw bestuur / bewoonbaar is voor leder-
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dissen, wiens in de Maastrichtse taal geschreven prozawerken nog steeds vele lezers vinden, heeft een
herdenking plaats. Ten overstaan van een gehoor, dat
zich door de aanhoudende regenval niet laat ontmoedigen en een feestelijke kring vormt rond het Olterdlssen-monument aan de Grote Loolersstraat, spreekt
de heer H. Loontjens, voorzitter van 'Veldeke', een
herdenkingsrede uit en biedt het stadsbestuur een manuscript van dr. E. Jaspar aan, dat de volledige prozawerken van Olterdissen omvat. Tussen de bloemstukken, die worden neergelegd, bevindt zich ook een
krans van het stadsbestuur, De plechtigheid wordt
besloten met het zingen van het door Fons geschreven en door zijn broer Guus op muziek gezette Maastrichtse volkslied.
15 december

In het kader van een ontmoeting tussen burgemeesters uit Belgisch en Nederlands Limburg begroet
Maastrichts burgemeester namens de afdeling Limburg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
een veertigtal gasten. De heren mr. dr. J. P. D. van
Banning, burgemeester van Geleen, en P. H. Bongaarts, burgemeester van Heel en Panheel , belichten
positie en taak van de gemeenten rn de Nederlandse
samenleving en de financiële verhouding tussen Rijk
en gemeente in Nederland en België.
17 december

In de stampvolle schouwburg van Heerlen maakt drs.

J. M. den Uyl, minister van Economische Zaken, op

een / en waar een ambtenaar / de kans krijgt juist
iets meer te zijn / dan slechts gemeentenaar.'
12 december

Bij gelegenheid van de honderdste geboortedag van
Maastrichts veelzijdige persoonlijkheid Alfons Otter-
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bewogen wijze de maatregelen bekend , welke de re gering wenst te nemen om de gevolgen van een aflopende kolenontginning op te vangen. Geleidelijke
sluiting van een aantal mijnen, bouw van een autofabriek in Born door de DAF, verbetering van het
wegennet, uitbreiding van het technisch onderwijs en
aanwijzing 'voorshands' van een viertal industrieterreinen, waar de vestiging van nieuwe bedrijven op
bijzondere wijze zal worden gestimuleerd, vormen de
belangrijkste momenten in de uitvoerige ' Nota inzake
de mijnindustrie en de industriële herstructurering

van Zuid-Limburg', waarvan de uitwerking, naar verwacht wordt, het beeld van Limburg in aanzienlijke
mate zal wijzigen.

groot aantal restauraties, waaronder de rehabilitatie
van het gebied Stokstraat en omgeving wel een bijzondere plaats înneemt.

18 december

23 december

Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap herdenkt zijn honderdjarig bestaan met een
academische zltting in het Bonnefantenmuseum. Tijdens deze zitting belicht prof. dr. W . Jappe Alberts
de betekenis van de regionale geschiedschrijving.

Op initiatief van het Oriëntatie-cent rum, een ontmoetingskader voor katholiek en protestant Maastricht,
wordt in de hal van het stadhuis dit jaar voor de derde
maal een kerstsamenzang georganiseerd als voorbereiding op het kerstfeest.

!9 december

28 december

De nauwe betrekkingen, die de gemeentebesturen
van Barcelona en Maastricht sinds enige tijd, mede
door bemiddeling van de in Barcelona woonachtige
Maastrichtenaar Theo Stols, onderhouden, maakten
voor de Koninkl!jke Harmonie een luisterrijk optreden
mogelijk bij gelegenheid van de Fiëstas de la Merced
in de maand september en bezorgden de Koninklijke
Zangvereniging 'Mastreechter Staar' een uitnodiging
voor een bezoek aan Barcelona. Vandaag keert de
'Mastreechter Staar' terug van dit bezoek aan de
Catalaanse hoofdstad. waar het koor een drietal concerten verzorgde.

In de Statenzaal van het Gouvernementsgebouw installeert de Commissaris van de Koningin, mr. dr. C.
M. J. A. van Rooy, het algemeen bestuur van de on ~
langs opgerichte 'Stichting Wetenschappelijk Onderwîjs ln Umburg', die de vestiging van een instelllng
voor wetenschappelijk onderwijs in Limburg zal nastreven, Het îs te verwachten, dat in het te ontwerpen
project zal worden uitgegaan van een vestiging in
Maastricht.

21 december

Onder auspiciën van de Protestantse Culturele Raad
voor de Mijnstreek wordt in de Onze Lieve Vrouwebasiliek een uitvoering gegeven van Händel's oratorium 'The Messiah', de eerste sinds vele jaren in
Maastricht. Onder leiding van hun directeur, Harm de
Vrles, geven de Christelijke Oratoriumverenigingen uit
Geleen en Eindhoven, begeleid door het Limburgs
Symphonie Orkest met medewerking van solisten,
een magistra le vertolking van Händel's meesterwerk.
22 december

Het college van burgemeester en wethouders ontvangt de heer C. J. M. van der Veken, de scheidende
rayon-arch itect van de Rijksdienst voor Monumentenzorg Tn het district Noord-Brabant en Limburg en betulgt hem de erkentelijkheid van het stadsbestuur
vanwege zijn grote verdiensten als bekwaam toezichthouder en adviseur bij de verwezenlijking van een

29 decemb er

De gemeenteraad neemt aan het slot van een langdurige vergadering, gewijd aan de door de minister
van Economische Zaken, drs. J. M. den Uyl, aan de
leden van de Tweede Kamer uitgebrachte 'Nota Inzake de mijnindustrie en de industriële herstructurering van Zuid-Limburg', een motie aari. Daarin w ordt
het college van burgemeester en wethouders verzocht om met kracht te bevorderen, dat de agglomeratie Maastricht zoveel mogelijk zal worden betrokken bij de faciliteiten, welke de regering ten behoeve
van deze herstructurering wenst te nemen, en rnet
name, dat op de Maastrichtse industrie-terrelnen de
voorgestelde premie- en prijsreductie-regellng van
toepassing zal worden verklaard.
31 december

Klokken en sirenes 'luiden' niet alleen met stemming
en bezinning het oude jaar uit, maar sluiten tevens
een periode af, waarin velen haastig hamsterden in
het vooruitzicht van de op 1 januari ingaande prijsverhoglngen.
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