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Maastricht in 1966
Voor de twaalfde achtereenvolgende maal heeft bet stadsbestuur van Maastricht een van zijn burgers opdracht gegeven
een kalenderjaar in observatie te nemen teneinde daarvan daags
na de jaarwisseling verslag uit te brengen. De eerste burger
dezer stad heeft dit jaarlijks terugkerend gebruik ooit gekarakteriseerd als een openbaar gewetensonderzoek, als een spiegel
die stedelijke overheid en bmgerij zich dienen voor te 110uden
om tezamen de vraag te srellen: 'Was het goed of had bet
anders, had het béter gekund?1 Na ook in de eerste dageo vao
het jaar 1967 dit ritueel gewetensvol te hebben vervuld, zal
Maastricht het hoofdstuk 1966 bijschuiven io de lange rij van
geschriften waarin zijn geschiedschrijving is gebundeld. Een
boekwerk, over vele honderden uitgaven verdeeld, dat het ,stof
van vele eeuwen draagt, de v reugde en het leed van tientallen
generaties in zich besloten 11oudt en dat afwisselend opbloei en
neergang, oorlog en vrede, ontwikkeling en verstarring tot decor heeft moeten kiezen.
De kronikeur van het jaar 1966 wacht een geenszins lichte taak
wanneer hij er voor staat het decor voor 'zijn' jaar uit te z.oeken. Mag bij gebruikmaken van coulissen die een pastelkleurig
lentebeeld symboliseren, met zijn talloz.e beloften voor nieuw
leven, dromend van ongekebde ac~iviteit? Of dient hij zijn
keuze ce bepalen op een somber en naargeestig herfstlandschap?
Dat laatste zou een decor opleveren, dat weliswaar tot overpeinzen en mediteren inspireert, doch anderzijds een gevoel oplegt van machteloosheid, van lrnnkering naar een onmeetbaar
ver· verwijderd zonnebeeld, dat koesterend en uoostend de
neerslachtigheid zon kunnen doorbreken om daarna impulsen
te verschaffen voor nieuwe levenskracht, nieuwe levensmoed
eo hernieuwde ondernemingszin. De keuze is moeilijk: het werkelijke decor van 1966 te gemêleerd van stemming en van kleur.
Retrospectief de activiteiten overziende van de stedelijke regisseurs - gemeentelijke zowel als particuliere - tekent zich
het beeld af van een grote bedrijvigheid. De regisseurs voornoemd hebben in het afgelopen jaar ontelbare malen het doek
moeten halen om, soms à la minute, soms ook nog na een lange,
vaak re lange pauze, eeo nieuw decorstuk te laten aanbrengen.
Zij hadden de regie niet a ltijd io de hand. Zij k6nden dat ook
niet, aangezien teveel anderen in de gelegenheid waren de correctiestift ter band te nemen om daarmee een wending te geveo

aan het draaiboek dat Maastricht voor ZIJn rijk genuanceerd
gemeenschapsleven had samengesteld.
Maastricht heeft in 1966 zijn best gedaan. Het heeft zijn acquisiteurs uitgestuurd om zoveel mogelijk kostbare requisieten aan
te trekken. Vaak keerden zij teleurgesteld naar huis terug, een
enkele keer slaagden zij erin hun missie met succes te bekronen.
Het duurste requisiet dat zij het afgelopen jaar naar Maastricht
wisten over te brengen, vormde het lijvige en om zijn hoge
waarde zwaar geassureerde pakket met landhoofden, pijlers en
eerste overspanningssegmenten voor een nieuwe Maasoeververbinding. De Maastrichtenaar - en mèt hem menige geregelde
bezoeker van Limburgs hoofdstad - heeft daarvan met vreugde kennis genomen, al blijft bij velen een wrange nasmaak
over het gewelddadig inhakken in de karakteristiek van het
Villapark, dat met het aanbrengen van deze mecanostukken gemoeid ging.

Roeien met de riemen die je hebt ...
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Zuiderbrug is het motto èn het directief .geworden voor alle
gemeentelijke activiteiten. Het merkteken tevens van onmacht,
van met-handen-en-voeten gebonden zijn en van een allerzuinigst beheer van de ter beschikking staande geldmiddelen.
Laatstgenoemde factor heeft in 1966 door vele rekeningen een
streep gebaald. De sterk gewijzigde conjunctuur en de daarmede gepaard gaande schaarste op de kapitaalmarkt verplichtten
de rijksoverheid de remmen in werking te stellen op het uitgeven van financieringsmiddelen. Maastricht echter diende men
enig soelaas te bieden, aangezien deze stad inmiddels tussen
Blekerij en Heugemerdijk ee11 kostbaar eu omvangrijk project
in de betonbekisting had staan, dat: in zijn uitvoering geen stagnatie kon gedogen. Het ministerie bracht daar begrip voor op
en stelde de gemeente Maastricht in de gelegenheid dit werk
voort te zetten. Een onontkoombare konsekwentie hiervan was,
dat het gemeentebestuur vo0r het realiseren_van andere plat)nen
doorgaans een gesloten deur aantrof. Wensen bleven onvervuld,
urgenties werden lager geklasseerd of naar de toch reeds welgevulde portefeuille met her monograrn ~t.z.t.' -verwezen. De
gemeente Maastricht moest maar zien te roeic1t met de riemen
die haar werden toegewezen en deze .riemen waren nu niet bepaald van eeu stevigheid, die op een Olympiade zou kunnen
bijdragen aan het i_n de wacht slepen van een gouden of zilveren plak. Evenals zovele andere Nederlru1dse steden, werd
Maastricht op enkele meters van de startlijn .in zijn vaart gestuit en aan de ketting gelegd, wachtend op een nieuw startschot, verlangend naar een gnnstiger klimaat.
Oudejaarsdag 1966 . . . Maastricht wácht nog .steeds en h66pt
nog steeds. Het heeft evenzeer ven-rouwen in zijn roekomst,
al wordt deze ook door sombere, althans weinig optimistische
verwachtingen gemarkeerd.
Onder de leden van het dagelijks bestuur dezer stad zal er tenminste één zijn, dje van het vorengaande met enige scepsis
heeft kennis genomen. Met name genoemd, is dat mr. W. Korn,
wethouder van Onderwijs. Zijn verlanglijstje drukt hem zwaar
op het gemoed, maar, de gegeven omstandigheden in aanmerking nemend, heeft het afgelopen jaar hem toch ook veel voldoening geschonken, hem zowaar vele bl1jstemmende verrassingen bereid. Op zaterdag r oktober kon hij daarvan met luide
stem getuigen toen hij io de voormalige Dominicanenkerk een
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Het jaar rond
6 januari

Afscheid van de heer H . Niemeijer
als di.recte1ff van het Sportfondse11bad
Maastricht. Opgevolgd door de heer
s. Skibicki.
8 januari

Afscheid wegens pensioner-ing van de
heer Th. Ramaekers, directextr van de
Stadsschowwb~irg. Drukke receptie in
de Redoute zalen.
14 januari

Opening door wethouder mr. W. Kom
van: Talen practicum in de
Suringarschool. Initiatief van de
gezamenlijke Maastrichtse ind1~strieën.
i 3 januari

Afscheid van Ds. D. Kronemeijer,
sinds 1960 gereformeerd predikant in
Maastricht. Vertrokken naar Leiden,
alwaar beroepen.
6 februari

Uitroepe,i van nieuwe Tempeleers-prins:

Ziene Hoeglöstigheid Chrétien d'n
lerste (Chr. Gieten),

tentoonstelling opend e van werkstukken van leerlingen der
Stadsacademie vooi: toegepasre kunsten, welk institum het afgelopen jaar zijn 40-jm·ig bestaansfeest vierde. Wethouder Kom
greep deze gelegenheid mer beide handen aan om en pl ein
public te recapituleren, dat Maastric1n alleen al op het gebied
van liet kunstonderwijs in één jaar tijds een aan binnen- en
buitenland ten voorbeeld re srellen Conservarorium in gebruik
kon nemen, een nieuwe vleugel van de Jan van Eyck-acadernie
gereed zag komen en daarenboven de rijksgoe<lkeurin~ in ontvangst mocht nemen voor het bouwe11 van een nieuw onderkomen voor de Stadsacademie. D at laatste kon mr. l~orn bij
wijze van 'laatste nieuws' meedelen. Daags cevorcn namelijk
bad hij daarover bericht ontvangen uit Den Haag. Ten stadhui~e en ook in d e school aan d e Brusselsestraat is men e.r even
stil van geworden . De plannen voor een nieuw Acade1niegebot1w immers dateren wat hun grondlijnen betreft uit de jaren
dertig en droegen toen reeds het praedjcaat 'hoogst urgent', Bij
het afsluiten van het jaar r966 is de verwacbting gerechtvaardigd, dat de nieuwbouw volgend jaar ü1 de steigers komt te
staan. De plannen zijn ontworpen door architccr ir. P . Dingemaos. Het nieuwe gebouwencomple~ wordt, zes verdiepinge11
hoog, gerealiseerd achter Huize 'De Stuers'. grenzend aan Brusselsestraat en Kruisherengang.
Naast de Wethouder van Onderwijs zouden misschien ook de
overige leden van het stadsbestuur het h6n kronikeur kwalijk
nemen wanneer hij verzuimde enkele lichtpuntjes aan te stippen. Zij zouden hem - niet geheel ten onrechte - een ernstige
omissie verwijten indien hij bijvoorbeeld zou voorbijgaan aan
de betekenis die de in augustus geopende N.L,M.-lijn naar het
v liegveld Zuid-Ljmburg heeft, ook voor Maastricht. Van zijn
vreugde daarover getuigde een stralend college men het op
dinsdag 23 augustus op het 'Plein' van het Stadlmis een hoog
gezelschap mocht begroeten, dat een der introductievlücht en
had meegemaakt. Tot de gasten behoorden o.m. de commissarissen der koningin in de provincies Groningen., O verijssel en Limburg, alsmede oud-premier prof. dr. J. de Quay in diens hoedanigheid van president-commissaris der K.L.M. De nieuwe
luchtverbinding heeft de bereikbaarheid van Maastricht doen
toenemen en anderzijds de Maastrichtenaar in de gelegenheid
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gesteld er sneller uit te vliegen, naar steden in eigen land en,
via Schiphol, ook naar het buitenland. Deze mogelijkheid heeft
nog aan betekenis gewonnen, nadat de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena op r november haar helicopterdiensten
staakte en daardoor ook de rechtstreekse verbinding Maastricht-Brussel liquideerde. Een besluit, dat al geruime tijd 'in de
lucht' hing, doch door krachtdadige interventie van Maastrichts
burgemeester, de Kamer van Koophandel en, niet in het minst,

Hoge auconte1ten, onder wie prof. dr. J. de
Quay, maakten de introductievlucht van de
N.L.M. naar het Vliegveld Zuid-Limburg mee
en waren daarna gast van her Maa.strichtse
stadsbestuur.
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13 februari

Installatie van pastoor Tb. Engelen in
de parochie Heugem.

s maart
Aanbieding op Paleis Soestdijk van een
po1·celcinen servies, ontworpen door
Edmond Bellefroid en vervaardigd door
de N.V. MOSA, aan prinses Beatrix
en prins Cla11s als onderdeel van het
nationale h1twelijksgeschenk.

q

maan

Afscheid van pro/. dr. ir. H. Gelissen als
directe1ff van de PLEM. Gowvernettr
dr. Ch. van Rooy reikt gouden
erepenning uit namens provinciaal
bestuur.

17 maart

Ongeveer honderd leden varz het
Nederlands Centrum van Directeuren,
leiders van middelgrote en grote
bedrijven in geheel het Land, brengen
een werkbezoek aan Maastricht.
Bedoeld als een nadere oriëntatie over
vestigingsmogelijkheden voor meuwe
industrieën.

de Belgische miJ1ister Bertrand kon worden opgeschort, maar
toch per t november onherroepelijk werd. Begrip opbrengend
voor de exploitatiemoeilijkheden waarmee de Sabena met haar
helicopters in toenemende mate te kampen heeft gehad, overheerst thans bij het Maastrichtse stadsbestuur een gevoel van
erkentelijkheid jegens deze m:iatscha,ppij voor de sinds r <H 3
bewezen diensten. Dankbaarheid niet in de laatste plaats jegens
de heer G. Menens, de in deze stad geaccrediteerde regionaal
directeur van de Sabena.
Nog meer lichtpuntjes dan alleen de opening 'an de N.L.M.lijn? 'J a', zeggen B. en W. en zij wijzen op de bemoedigende
ontwikkeling die hun annexatieplan in 1966 heeft ondergaan.
Begin maart legden Gedeputeerde St:iten een omwerp-regeling
ter tafel met betrekking tot de uitbreiding van hl'.'t grondgebied
van de gemeente Maastricht. Na bestudering van de beweegredenen en argumenten van deze stad en na af wq~ing van de
belangen van Groot-Maastricht enerzijds en die van de teg1mwoordige randgemeenten anderzijds bleek het provinciaal bestuur de onontkoombaarheid van grenswijzigi ngcn ten volle te
kunnen bevestigen. De ontwerp-regeling van Gedeputeerde Staten is afgestemd op een gebied, dat vrijwel vollcdii; dat uir
Maastrichts ontwikkeltngsplan anno januari t962 dekt en daar
nog de grondgebieden van de gemeenten Borgharen en I neren
aan toevoegt. Op l I maart nam de gemeenteraad her provinciaal concept: in behandeling om er zonder hoofdelijke stemming zijn goedkeuring aan te hechten. Woensdag 13 april hield
het provinciaal bestuur in de Statenzaal een bij de wet voorgeschreven openbare vergadering waarop alle bij de annexatiekwestie betrokken gemeenten in de gelegenheid werden gesteld
hun eerder reeds schriftelijk kenbaar gemaakte bezwaren mondeling coe te lichten. D e notulen van deze vergadering vormden het laatste hoofdstuk van het studiemateriaal, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken diende te verwerken a lvorens
de uitbreiding van bet grondgebied der gemeente Maastricht in
een wetsontwerp ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voor
te leggen. De verwachting, dat dit ontwerp in 1966 zijn weg
naar de Tweede Kamer zou vinden, werd niet bewaarheid; mogelijk een gevolg van de kabinetscrisis die de aandacht voor in nationaal opzicht bezien - dringender zaken had opgeëist.
D e op 1967 getransponeerde verwachting, dat Maastricht bin-
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nen niet al te lange tijd ruimtelijk meer armslag zal krijgen
alsmede de hoop, dat het komend jaar ook meer licht zal werpen op de kansen en mogelijkheden tot vestiging van een instelling van wetenschappelijk onderwijs, leiden mede de vraag in:
hoe zal het t0ekomstlied van deze eeuwenoude stad getoonzet
worden?
Garnizoens- en industriestad van oudsher, besn1urlijk en cultureel centrum van iets jongere datum, zal Maastricht zich op

gevestigde gronden, op door de historie erkende kwaliteiten en
specialiteiten verder dienen te ontwikkelen, zijn plaats zoekend
in het nieuwe patroon, dat van deze stad aanpassing en tot op
zekere hoogte ook herscholing zal v ragen.
Garnizoensstad ... Waren het- niet de Romeinen, die daarvoor
de grondslag hebben gelegd? De Oostenrijkers, Spanjaarden,
Duitsers en Fransen, die daar vele eeuwen later een v oortzetting
en consolidatie aan gaven, het roemruchte IJ R .I. van onze
vaderlandse landmacht, dat in de eerste helft van deze eeuw
een traditie voortzette en er een eigen gestalte aan gaf en het
4e Depot Infanterie tenslotte, dat het garnizoen Maastricht ook
in de jongste tijd deed voortbestaan? Op de valreep van het
jaar 1966 is in deze cyclus een nieuwe fase ingetreden en een
nieuwe episode ingeleid.
Maastricht blijft een 'militaire' stad, zij het in dit opzicht onder
andere vlag dan het rood-wit-blauw van onze eigen natie.

De laatste recruten . . .
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Einde maart

lnvoeting van derde postbestelli.ng,
mogelijk gemaakt door ingebruikneming
van nieuw sorteerkantoor in v oormalig
patronaat aan de !-lerbemmtraat.
1

april

Eei~wfees t

Rijksarchief in Limburg.
In het kader hiervan tentoonstelling
'Duizend jaar oorkonden van het
Limburgs verleden' en u,i tgifte van een
gedenkboek.
19 april

Negen lijsten met de namen van in
totaal t T2 candidaten ingediend voor
gemeenteraadsverkiezingen.
J O <1pri[

Officiële overdracht ten Stadhuize van
nieuw instrumentarium voor stedcl~ike
Politiekapel.
30 april

Relletjes op Het Bat en op het Vrijthof.
Politie ar.resteert 29 jertgdige
onruststokers. Beeldje ' Mastreechter
GeiS" uit veiligheidsoverwegingen
verwijderd.

Maastricht. is aangewezen, uitverkoren - en sommigen zullen
een geheel andere formulering prefereren - om huisvesting re
bieden aan manschappe11 die verbonden zijn aan het commando
van de NAVO-strijdkrachten in Centraal Europa. Maastricht
krijgt bijgevolg een bezetting dLe eeo geheel andere sfeer en
kleur jn het stadsbeeld zal brengch en die nog ongèkende eisen
zal stellen aan haar opvang en aan de mogelijkheden rot vertîer
en recreatie, De NAVO-militairen die ovec enkele maanden jn
Maastricht hun domicilie Ztlllen kiezen, waren tot nog toe 1.4elegerd in het op korte afstand van Parijs gelegen Fontainebleau.
Dat brengt konsekwenties met zich mee voor Nfaastricht, evenwel nièt zulke verregaande, dat het Onze Lieve Vrouweple1n
nu op slag getransformeerd zou moeten worden in een Place
Pigalle ... Anderzijds zal Maastricht er toch voor dienen te
waken, dat al deze atlantische wapendragers hier niet uitsluitend logies-met-ontbijt zullen vinden .
Een gevaarlijke kortzichti.gheid zou besloten liggen in de veronderstelling, dat Limburgs hoofdstad zich door de komst va11
een NAVO-detachement voor de toekomst 'geborgen' zou weten. Zeker de eerste tijd zullen de baten in geen vergelijking
staan tot de lasten, die immers door investeringen op tal vai1
gebied de bala11S ongetwijfeld naar de déficitzijde zullen doen
doorslaan. Opdracht bovenal voor Maastricht is het in de naaste toekomst wakker te blijven om zijn positie als industriestad
en koopcentrum re consoüderen en uit te bouwen .
Onze stad heeft het afgelopeJ1 jaar reeds enkele niet mis te
verstane waarschuwingen gekregen. De Koninklijke Nederlandse Papierfabriek gaf er de voorkeur aan op enkele duizenden
meters over de lands- en gemeentegrens heen een bouwplaats
te zoel~en voor uitbreiding van haar industrieel apparaat en de
N.V. Staalwerken 'De Maas' - zo safe en solide geoordeeld
als de in dit opzicht spreekwoordelijke Bank van Engeland zag zich verplicht in september 140 en eind november nog
eens 40 werknemers te ontslaan, haar oude fabriek aan
de Statensingel te sluiten en haar nieuwe vestiging in de
Beatrixhaven in beheer en e..xploitatie over te dragen aan de
N.V. Excelsior te Oosterhout. Twee v ingerwijzingen, die tot
ernstig nadenken scemme1J, maar die, méér nog, behoren aan
te .zetten rot een diepgaand gewetensonderzoek) tot het ver-
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werpen van een door de historie beïnvloede zelfgenoegzaamheid en tot het uitstippelen van wegen waarlangs het op de
kortst mogelijke termijn mogelijk moet zijn Maastricht als industriestad ook in de jaren zestig van de twintigste eeuw betekenis en een vertrouwenwekkende naam te geven. Maastricht
zal zich bewust moeten zijn van zijn taak en plaats in het te
herstructureren Zuid-Limburg en naar mogelijkheden en middelen dienen te zoeken om als vestigingsplaats 'interessant' te
blijven, ondanks wellicht aantrekkelijker faciliteiten die op dit
stuk elders worden geboden, in ei.gen regio met name als gevolg
van een noodzakelijk gebleken sluiting van steenkolenmijnen.
Samenwerking, nog inniger dan in het jongste verleden, is hiertoe de meest primaire eis. Samenwerking tussen overheid en
bedrijfsleven, tussen volksvertegenwoordigers van eigen bodem
en bewindslieden, die zich voor de nieuwe structuur van Zuid-

N.V. Staalwerken 'De Maas' aan de Statensingel: 180 werknemers ontslagen, fabriek gesloten ...

II

Limburg mede verantwoordelijk achten en zich
sector daarvoor ook garant hebben verklaard.

111

de beleids-

In het afgelopen jaar heeft de Maasrrichtenaar zich vertrouwd
moeten maken met voor hem gloecfoieuwe termen en uitdrukkingen, met voor hem onontwarbare exclamaties en uitzonderlijk suggestieve, doch anderzijds uitermate vreemdsoortige manifestaties van jongeren, al dan niet in de openlucht. De
autochtone Maastrichtenaar, de twen-leeftijd ontgroeid, heeft
wel eens met de ogen geknipperd en er de grootSte moeite mee
gehad de taal van de manifesterende, c.q. demonstrerende en
provocerende jongelui te verstaan. Hij heeft er zich tenslotte
maar mee verzoend, dat de Mastreecbter Geis niet voor iedereen even begrijpend en vriendelijk blijkt te zijn.
Meer dansgelegenheid in deze stad ... Maastrichtse jongeren
hebben daarvoor gepleit in brieven aan en gesprekken met gemeentebestuur en particuliere exploitanten. Een andere groep
koos een meer spectaculaire spreekbuis en schoolde hi-ha-happeneod samen bij het beeldje, dat geroepen heet te zijn de
Mastreechter Geis te symboliseren. Het is hier niet de juiste
plaats om uitvoerig vast te stellen, dat de demonstrerende jongelui nu niet bepaald de ware Mastreechter Geis wisten op re
brengen. Men mag zelfs aannemen, dat dit voor hen een volkomen onbekend begrip is geweest. Keren wij echter terug naar
het uitgangspunt, dan mogen wij vaststellen, dat er meer dansgelegenheid gekomen is, aangepast vooral aan de geaardheid en
de ambitie van naar beat-muziek hunkerende jongeren. De exploitant van Fort St.-Pieter heeft zijn zaak hiervoor opengesteld en zwaait er nu in de week-ends, samen met een handvol
ondernemende jongelui, de scepter over enkele honderden, die
niet alleen Beethoven en Mozart, Robert Stolz en Victor Silvester, maar evenzeer Frank Sinatra, Greetje Kauffeld en Johnny Hoes hebben afgezworen.
De Maastrichtse jongeren kregen afgelopen jaar nog méér ontspan11ingsmogelijkheden binnen hun bereik. In september opende de jeugdsociëteit 'Le Potare' baar poorten in een pand aa11
de Mariastraat en in oktober ging in het Staargebouw een serie
van zeven beat- en jazzavonden van start in het kader van een
door de Stichting Cultureel Centrum geëntameerde en mee op
poten gezette 'Sta(a)r-music-hall'. Wat gebeurde de eerste

De ' Geis' wankelde ...
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avond? Het aantal executanten overtrof dat van belangstellenden in tweevoud; een pijnlijke situatie die de initiatiefnemers
ertoe verplichtte de uitvoering te annuleren. Waar waren de
jongelui, die luidkeels hadden verkondigd, dat er in Maastricht
nooit iets voor hen geboden werd?
De hier gesignaleerde mislukking vormde een ernstige tegenvaller voor de organisatoren en, indirect, ook voor het particulier initiatief in deze stad. Ernstig temeer, daar de gewijzigde omstandigheden 'so wie so' reeds alle aanleiding geven
tot de vraag of het particulier initiatief nog wel voldoende
ruimte krijgt geboden in een tijd waarin van de zijde der overheid weinig of geen financiële medewerking kan worden verwacht. Het jaar 1966 overziende, kan men bij het zoeken naar
een antwoord op deze vraag toch wel enkele activiteiten van
betekenis aanwijzen. Het particulier initiatief heeft afgelopen
jaar in Maastricht zijn kansen gekregen en ook aangegrepen.

Happening ...
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6 mei

Eerste vonnissen tegen deelnemers
aan 'happening' op Koninginnedag.
Politierechter veroordeelt 15 jongelui
tot geldboeten van 100 gulden
subsidiair 20 dagen hechtenis, waarvan
f 50,- of zo dagen voorwaardelijk
met een proeftijd van 2 jaar.
11

mei

Drukbezochte St. Servaas-jaarmarkt,
ditmaal zonder standwerkersconcours.
16 mei

Afscheid van mr. ]. Corsten, sinds
december 19 55 substituut-officier van
Justitie bij de Arrondissementsrechtbank
te Maastricht, thans benoemd tot
Officier van justitie te Arnhem.
17 mei

Zestig zieken uit Maastricht met de
'Maasvallei' naar Luik.
r9 mei

T each-in in ' De Kleine Comedie'
onder motto 'Boe is de Mastreech ter
Geis nao tow?' Demonstratie-happening
tot besluit.

Jeugd r966 : beat is hip!
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Herinneren wij aan de Vriendschapsweek Maastricht-Barcelona, aan de Europaweek en de Luchtvaartweek, aan het tot
stand k1'.>men van nieuwe, riante watersportcentra, het wederopvoeren van Olterdissens kemikken opera 'Trijn' en het verschijnen van enkele op Maastricht betrekking hebbende publicistische uitga ven.
En waarom niet ter vervollediging gewezen op de organisatie
van carnavalsactiviteiten? Het is een onderneming die de '.habsjaar' van de T empeleets en andere vastenavondsgenootschappen
hier ter stede steeds meer een veelvoud van elf grijze haren
oplevert en déze functionaris niet alleen. Niet specifiek voor
r966, zal menige lezer opmerken en de stadskronikeur zal hem
daarin niet durven tegenspreken. Voor wie echter zo nu eo dan
eens achter de rood-geel -groene schermen mag kijken, blijft. het
evenwel een activiteit, die mét het jaar steeds meer het verm.elden waard is. Oók in het jaaroverzicht van de gemeente
Maastricht.
Het particulier initiatief zal ook in de toekomst niet gemist
kunnen worden. Sterker nog: er zal wellicht steeds meer een
beroep op worden gedaa11 . Het particulier initjatief, geconcretiseerd in de georganiseerde middenstand, in tal van culturele
eo anders gerichte verenigingen en in kJejnere actiecomités.
Deze groeperingen dienen er zich van bewust te zijn, dat zij
zich vrijwillig een gemeenschapsplicht hebben opgelegd en dat
zij mede ertoe geroepen zijn het 'to be or not to be' van een stad
onder ogen te zien en te bepalen tevens. Ee11 stad, die de Maastrichtenaar zo graag zijn 'good, aaijd Mestreech' noemt, maar
die in I 967 niet meer mag blijven teren op oude roem en glorie.
De eeuwen leggen de Maastrichtse generatie van 1967 verplichtingen op ... Aan overheid zowel als aan burgerij.
Beiden dienen ervoor te waken het heft en het initiatief in
eigen, d.w.z. Maastrichtse, hand te houden, geïnspireerd door
de oprechte Mastreechter Geis en zonder zweem van sentimentaliteit de lijfspreuk van wijlen Fons Olterdissen kiezend:
'Jao, diech höbs l.tS aon 't hart gelege,
Mestreech, door alle iewen heer' ...

Ook in de twintigste eeuw; ook, ja wellicht vooral, in het jaar
1967!

'nen Hoond in de raod
'nen Hoond - 'ne keffer iersre klas,
vaan êetgesprooke drekbakras naom lès Ûl de Gemeinteraod
ouch dei) aon 't geheim beraod.
Edelachbaar hiere, zag die prei,
geer leet böim kappe rei nao rei,
meh véér, véér zien op böim verheks,
gunt geer us neet dat bitsjc sex ... ?
Want wie 'n stad is zoonder Raod
zoe is veur us 'n hiel lang srraOt
gans zoonder böim, boe - met permissie bijein kûmp mennege klein kemissie ...
Bedaank, tot geer noe în de stad
parkeer-paölkes höb neergczat:
Nêe kinne v'r daankbaar snuffelemeere
teminste ouch weer kort-parkeere !

Tekst:
Bèr Essers
!llustratie: Ed Muller
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Waar geld ontbreekt ...
Niets geeft een penningmeester groter voldoening dan zijn opvclger een welgevulde kas en een on.beschreven schuldenboek
te kunnen achterlaten. Aan de penningmeester van de gemeente
Maastricht, mr. F. Duynstee, is dat plezier en ge.noegen helaas
onthouden geworden. In september kon hij zijn opvolger, drs.
H. Roovers, niet veel meer in handen spelen dao een flinke
stapel schuldbrieven mitsgaders een kas met doorzichtige bodem. Voorts moest hij hem deelgenoot maken in een complex
zorgen, die thans, meer dan ooit tevoren, aan de wethoudersportefeuille van Financiën inherent plegen te zijn. De heer
Roovers kon van stan gaan ...
Met een tekort van 2,7 5 miljoen had de gemeente Maastricht
het begrotingsjaar t 966 ingezet. Men had gehoopt op een aanvul lende uitkering uit het Gemeentefonds en vertrouwd op een
toeneming van de cigen-middeJenvoorziening, te verwerven uit
een verhogÏJ1g van het watertarief en de straatbelasting. Langs
deze wegen hoopte het gemeentebestuur in staat te zijn de alsmaar duurder wordende stedelijke hllishouding te kunnen bestieren . D e posten 'Onvoorzien', op credit-- zowel a ls debetzijde, hebben e'•enwel handenvol roet in het eten gegooid.
Kreeg Maastricht in voorgaande jaren op grond van de wet
'Kapitaalsuitgaven ptibliekrechtelijke lichamen' elk jaar een
quotum van ruim 20 miljoen toegewezen eo voegde de eigen
kapitaalsproduktle daar nog eens rond 4 miljoen bij, h et plotseling intrekken van alle quote6ngen en de invoering van een
centrale financiering brachten Maastricht, evenals nagenoeg alle andere steden in her land, op de plaats rust voor wat betreft
het in uitvoering nemen van nieuwe projecten. Intussen echter
was reeds een program op gang gebracht, dat - in navolging
van voorgaande jaren - gebaseerd was op een investeringsn i.veau van circa 2 5 miljoen gulden. Onder de plotseling gewijzigde omstandigheden konden slechts moeizaam gelden worden
losgeweekt uit het mei; vaste hand dichtgeschroefde leningenreservoir van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, aan
wie, onder toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken, de
centrale financiering was opgedragen. De eigen kapitaalsproduktie kwam niet ver boven het nulpunt uit, voornamelijk als
gevolg van de hoge rentestand, die het kopen van grond voor
WOJ1ingbouw of bedrijfsvestiging minder aantrekkeLijk had gemaakt.

Aangezien vele werken reeds in een zodanig stadium van uitvoering verkeerden, dat zij voortgang m6esten vinden, besloot
het gemeentebestuur zijn toevlucht te zoeken tót het aantrekken
vau kort geld. Maastricht belandde op deze wijze in een hoogst
precaire financiële positie, welke op velerlei rerrein van her
stedelijk leven een on vermijdelijke stagnatie opleverde. Alleen
het hoogstnoodzakelijke kon nog worden aangepakt. Elke gulden moest als het ware driemaal worden omgekeerd alvorens
te worden uitgegeven en het geld dát uitgegeven kon worden,
vond zijn weg in de meeste gevallen nog uitsluitend in de richting van de John F. Kennedybrog, het zwaarst wegend projecr
dat Maastricht in uitvoering heeft.

29 mei

Duitse zweefvliègt:r maakt noodlanding
in korenveld op Pottenberg.

J

JUnl

Teach-in in voormalige
Dominicanenkerk over het thema
'Vrije tijd op straat doorgebracht'.
Forumleden o.a. mr. L. Brantjes,
kinderrechter te Maastricht;
dr. H . litjens pr., socioloog; de
Amsterdamse auteur Simon Vinkenoog
en de hoofdstedelijke provoleider
Rob Stolk.

Ook in 1vfaascricht voorrang voor
vervoer.

Een van de meest geprononceerde en meest teleurstellende gevolgen van deze situatie was het stopzetten van de afbouw van
de Stadsschouwburg, nog voordat daarmee in feite een begin
gemaakt was kunnen worden. Begin maart leek alles nog zo
rooskleurig en optimistisch. Er waren goede gronden aanwezig
om aan te nernen, dat de Rijksgoedkeurin g tegen her einde vao
bet jaar verwacht zou mogen worden. Het gemeentebestuur
liet de burgers in zijn vreugde delen en publiceerde het aFbouwpian, dat betrekking bad o.m. op de aa1ileg vao een n ieuwe,
representatieve ontvangruimte voor het publiek1 uirbreiding en
modernisering van de taneelaccommodati.e, verplaatsing vah de
hoofdeotree naar de zijkant van Achter de Comedie, aanleg
van een zijtoneel met op een lager gelegen verdieping ruimten
voor kleedkamers en toiletgelegenheden, het monteren van een
10-persoonslift en het inrichten van enkele intieme foyers op
de tussenverdiepingen van het bestaande gebouw. Een plan,
dat zelfs de meest overtuigde sceptici ü1 de handen deed wrijven van plezier en voldoening. Eindelijk 2.0u Maastricht in het
bezit komen van een cultureel centrum, dat de toets der kritiek
en der vergelijking zou kunnen doorstaan.
Deze vreugdevolle verwachting was evenwel van zeer korte
duur. Eind juli kwamen B. en W. tot het inzicht, dat in bet
kader van de geldende financi eringsbeperking van regeringswege geen middelen voor verwezenlijking van de afboU\vplanneu te verwachten zouden zijn . D e gemeenteraad, hi.eromtrent
nader geïnformeerd, deelde deze vree.s en besloot de plannen
opnieuw voor onbepaalde tijd in portefeuille te houden. Met

openba~r
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spijt en. enige wrevel> zwichtend evenwel voor de noodzaak die
force majeur nu eenmaal met zich meebrengt.
Diezelfde vroedschap heeft afgelopen jaar heel wat vergaderuren besteed aan het voorstel de bouw van een nieuw Stedelijk
Lyceum annex sporthal (de eerste in Maastricht!!) ondershands
aan te besteden voor de prijs van rond 5 miljoen en de thans bij
hec Stedelijk Lyceum in gebruik zijnde terreinen tussen Helmstraat en Spilstraat t e.gei1 een voorgestelde koopsom van 3 miljoen in optie te geven aan de Grand Bazar S.A. te Luik, zulks
in verband met de voorgenomen bouw van een warenhuis rer
plaatse. Deze gecombineerde transactie zou de gemeente in staat
stellen een kostbaar project op de snelst mogelijke manier te
realiseren. In september gebood de minister een vereenvoudiging van het plan, inhoudende. o.m. een besnoeiing van het aantal toeschouwersplaatsen in de sportha l, doch anderzijds - en
menige buitenstaander zal nu een levensgroot vraagteken voor
zich z.ien oprijzen - mogelijkheid bjedend tor een uitbreiding
met zeven klaslokalen. Opnieuw voorzien van het fiat van de
raad, kwamen de plannen in het laatste kwartaal van 1966
in de uitvoeringssfeet.

l9

Goedgemutst maar toch met droefenis in het
hart, pelgrimeerden eind september elf Maastrichtenaren naar de Parkweg om daar samen
te poseren v6ór het eens zo riante woonhuis
waar tussen 1957 en 1965 de wieg heeft gestaan
van negen prinsen der Tempeleers. Nader ge-

situeerd: de vroegere woning van 's prinsen
voedstervader Louis Franssen en diens telkenjare mec-'complotterende' echtgenote. Enkele
dagen nadat deze opname was gemaakt, werd
het huis geveld onder de slopershamer, omdat
het de toekomstige Zuiderbrug in de weg stond.
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Op- uit- nieuwbouw
Het mag Maastricht in 1966 dan niet in alle opzichten hebben
meegezeten, toch zijn er in die periode van 36 5 dagen momenten aan te wijzen waarop met gepaste trots en vreugde de vlag
mocht worden gehesen. Op gemeentelijk vlak gebeurde dat in
het begin van het jaar toen tussen Maastrichter GrachtStraat en
Hoenderstraat het eerste deel van de Maasboulevard in gebruik
kon worden genomen, toen ongeveer tezelfdertijd de ombouw
op aardgas volledig zijn beslag kreeg en mede a ls gevolg daar-

van in het omvangrijke nieuwbouwcomplex Malberg centrale
verwarming ook in woningwetwoningen kon worden ingevoerd.
Er gebeurde nog meer : Gemeentebedrijven namen bezit van een
gloednieuwe, aan de betekenis en groei van deze dienst beantwoordende behuizing en aan het eind van bet jaar ging op
Malberg de eerste schop in de grond voor een nieuw onderkomen van de Warenkeuringsdienst, die immers aan 'd'n Ingelsen Hoof' het veld zal moeten ruimen voor de breed om zich
heen slaande Zuiderbrug. In gelijke pas blijvend met de snelle
uitvoering van het brugproject, gaf de gemeente opdracht de
Prins Bisschopsingel, van hoofdkantoor PLEM tot aan Tongerseplein, bet tracé van een 4 baans-weg te geven, teneinde
tijdig te kunnen beantwoorden aan de functie van verkeersleverancier voor Maastrichts derde ·brug.
Van de tekentafel kwam voorts een plan om op de oostelijke

Met vaste hand sloeg wethouder G. Gijbels op
I t november de eerste paa-1 in de grond voor
de bouw van een nieuw Stedelijk Lyceum annex
sporthal.
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4 juni

De Napolitaanse 'asfaltschilder'
Tin o Saggiomo biedt burgemeester
mr. W. baron Michiels van Kessenich
op het Vrijthof een copie aan van
de Mona Lisa uit erkentelijkheid voor
de in Maastricht ondervonden
gastvrijheid.

Maasoever het aldaar geprojecteerde Europaplein de vorm van
een groot klaverblad te geven.
De vlag in de top ook op r1 november, de dag waarop alle
rechtgeaarde carnavalisten elkaar na maanden plegen terug te
zien, een der dagen in het jaar tevens waarop Maastricht overspoeld wordt door autoco lonnes van onze zuiderburen. Die dag
hees loco-burgemeester G. Gijbels zich op een terrein russen
Ponenberg en Belfort in een kanariegele oliejas om, in tegenwoordigheid van de gehele schoolgemeenschap van het Stedelijk Lyceum en o.a . ook van zijn confrères mr. W. Kom van
Onderwijs en R. de Vries van Openbare Werken, de eerste paal
te heien voor het nieuwe Lyceum-gebouw.
Ook r juli was een alleszins memorabele datum in her geschiedenisboek van de gemeente Maastricht. Op die dag werd
de Gemeentelijke Sportstichting offictecl een feit. Onder het
beheer en de exploitatie van de stich ting ressorteren op cür moment o.m. het Geusselt-complex en het Sportpark Jekerdal, te
zijner tijd uit te breiden met de nieuwe sporthal en her in Maastricht-West geprojecteerde sportpark. Drs. T. J. P. Verhagen
is thans de eerste voorzitter van de Gemeentelijke Sporrstichti.ng, waarin alle takken van sport vertegenwoordigd zijn in
acht onderscheidene secties.
Al deze gebeurtenissen en al deze acti viteiten overziende, kan
het door vele zorgen geplaagde gemeentebeswur zich, populair
gezegd, in de handen knijpen: t 966 was zo 'beroerd' nog niet!
Stappen wjj van de gemeente over naar het bedrijfsleven, dan
mogen wjj ook in die sector de nodige blijmoedige activiteiten
signaleren. In het begin van de maand april dreef de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Limburg, ir. J. A.
Beckering Vinckers, de eerste heipaal tien meter in de drassige
Maasbodem voor de bouw van een Maaskade ten behoeve van de
N.V. ENCI, een project waarin 1200 ton staal, J 500 kubieke
meter beton en alles tezamen 7 miljoen gu lden verwerkt zu llen
worden. De totale lengte van de kade gaat r 200 meter bedragen.
Voor de ENCI bracht het jaar 1966 nog meer vreugdevols met
zich mee. Nadat eerder reeds de Maastrichtse gemeenreraad
met overgrote meerderheid te kennen had gegeven akkoord te
gaan met een verdere afgraving van de St.-Pietersberg, kwamen
Gedeputeerde Staten tot eenzelfde visie, welke aan het eind van
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het jaar daarenboven de bekrachtiging ontving van de Rijksplanologische Dienst en van het mÎJJjsterie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Op r 2 december tenslotte kwam
het voorstel tot verlenging van een verdere afgraafconcessie in
behandeling bij Provinciale Staten en ook daar werd het 'nihil
obstat' verkregen. Het cultuur-historisch hoogst belangrijke
gangenstelsel van Zonneberg en het om zijn flora en fauna
unieke Popelmondedal zullen onaangetast blijven. Daarenboven
dient de 'skyline' van de St.-Pietersberg ongeschonden te blijven. Het verlenen van de concessie brengt met zich mee, dat
de ENCI in verband met een thans mogelljk gebleken produktieverhogi ng een bedrag van 50 miljoen gulden zal investeren
en de personeelsbezetting met l )O man zal kunnen 11itbreiden.
Terug naar de maand april, waarin wij de commissaris der koningin in Limburg, mr. dr. Ch. van Rooy terugvinden op het
industrieterrein l3eatrixhaven om daar de officiële opening te
verrichten van het scheepsreparatiebedrijf 'Maasdok', dat momenteel vier schepen van 800 ton kan huisvesten en binnenkort
zal worden uitgebreid met een tweede dok, geschikt voor het
repareren van schepen tot rooo ton.
Blijven wij nog even gast van de Maastrichtse industrie om eraan herinnerd te woeden, dat de Kon.inklijke Nederlandse Papierfabriek in het afgelopen jaar een .samenwerking is aangegaan met de Canadese onderneming Mac Millan Bloedel Ltd.
te Vancouver, daarmee een verbetering beogend van haar
grondstoffenvoorziening. Op door velen betreurde, doch
anderzijds duidel1jk te Yerklaren gronden nam de KNP voorts
het besluit een nieuwe produktie-eenheid voor de fabricage van
gestreken papier - kosten: één miljard Belgische francs - van
de grond te brengen in de Belgische grensplaats Lanaken, op
enkele kilometers grenzend aan Maastricht. Het nieuwe bedrijf
zal werkgelegenheid bieden aan ongeveer 500 personen en na
drie. jaar een produktie kunnen leveren van 60.000 ton papier,
meer dan de helft van de totale produktie tot nog toe. Daarenboven zal de KNP op verschillend gebied bijdragen aan de vesûging van een nieuwe papierfabriek in het Spaanse A1geciras.
Eén troost is er: Maastricht blijft plaats van vestiging van de
centrale zetel dezer industrie! En zowaar ook in deze stad gaat
de KNP uitbreiden, op kleinere schaal, maar web nog altijd
met een investering van r 2 miljoen.

De \•l:lg: in rop! Hier gd1esen door prof. H.
Gdissen bij dè officiële ingebruikneming van
her nieuwe clubtèrrein van de Ma~isr richtse Wa·
rersportdnb.
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6 juni

Gemeenteraad brengt bezoek aan de in
aanbouw zijnde john F. Kennedybrug.
8 juni

Opening beatcentrum in Fort St.-Pieter.
10

juni

De burgemeester verleent, voorlopig

tot r oktober, algemene ontheffing van
het sluitingsuur voor dranklokaliteiten
tot 2 uur 's nachts.
14

juni

Uitreiking verkeersdiploma's aan
ruim 17 50 schoolkinderen.
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Van de industrie naar het onderwijs. Zaterdag 26 maart kon
wethouder Korn aan de Voltastraat de nieuwe behuizing ope11en Yan de meisjes-VGLO 'Sterre der Zee' en enkele dagen
later mocht dezelfde wethouder in het gebouw van de voormalige St.-Lambertusschool aan de Volksbondweg een nieuwe
bedrijfsschool in gebruik stellen van het Telefoondistrict Maastricht. Eind september spoedde deze gemeentelijke bestuurder
zich met zijn ambtgenoot van Sociale Zaken, wethouder G.
Gijbels, naar Heugei.u om daar samen een gymnastiekzaal te
openen, aanzet en onderdeel van een in deze excentrisch gelegen woonwijk zo lang begeerd gemeenschapshuis. Inmiddels
was op Belfort de John. F. Kcnnedy-(nood)scbool io gebruik
genomen en was bij de gemeente bericht ontvangen, dat het
Rijk niet langer bezwaar had tegen financiering van de afbouw
van drie in aanbouw zijnde Dura Arlas-scholen: een in Heugem
en een dubbele in Belfort.
Nog méér activiteit in de Maastrichtse onderwijswereld! In
september namen de bijna 700 HBS-leerlingen van het St.Maartenscollege in het oostelijk stadsdeel bezit van een gloednieuw, vier verdiepingen tellend gebouw aan het Thorbeckeplantsoen, dat op 10 november met gepaste feestelijkheid zijn
officiëJe ingebruikneming beleefde, na te zijn ingezegend door
mgr. P. Moors. Het was een hele overgang voor de jonge studenten, die zich de afgelopen jaren hadden moete11 behelpen
met een noodcehuizing in de Prof. Pieter Willemsstraat waardoor de school al spoedig bekend stond als 'de P.P.W.' en een aantal houten opstallen. Laatstgenoemde provisorische
klaslokalen blijven voorlopig hun diensten aan het Maastrichtse
onderwijs bewijzen. Het vrijgekomen schoolgebouw aan de
Prof. Pieter Willernsstraat k\Vam in gebruik bij de MMS 'Stella
Maris'.
Voor een bemoedigend geluid zorgde het afgelopen jaar nog
het Henric van Veldekecollege, dat de b01.1wpalen liet aanrukken voo.t een urgente uitbreiding van zijn gebouwencomplex
tussen Aylvalaan en G lacisweg. Jeanne d' Are-lyceum en Vormingsschool voor de Detailhandel kwamen met hun nieuwbouwplannen in de verdrukking als gevolg van het in de buurt
van hun bouwterrein geprojecteerde Europaplei.n.
In ziekenhuis 'St.-Annadal' was er begin 1966 alle reden toe
om de vlag uit te steken. Dat gebeurde bij de ingebruikneming

Op 1 0 ntweml>cr sloegen de leerli nge n van het
St.-Maarrcnscollep;c op de erom!
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van een nieuwe flat bij het verpleegstershuis 'de ARC". Deze
nieuwbouw telt, over tien verdiepingen verdeeld, r 20 alleszins
comfortabel ingerichte kamers, elk voorzien van een balkon.
Een gymnastiekzaal, televisiekamer, twee ziekenkamers en een
aantal huishoudelijke vertrekken completeren deze nieuwbouw.
De woningcapaciteit van 'de ARC' is hierdoor verdubbeld en
thans berekend op een totaal van 240 verpleegsters.
Er staat nog meer op stapel in 'St.-Annadal', bolwerk van de
gezondheidszorg voor Maastricht en omliggende gemeenten.
Kort na gereedkoming van de nieuwe verpleegstersflat werd
gestart met een uitbreiding van het ziekenhuis zelf, geprojecteerd aan de achterzijde van het bestaande complex, in de buurt
van het ketelhuis. In deze nieuwbouw worden gelijkvloers ondergebracht een opname-afdeling, een eerste hulp-post en een
polikliniek, terwijl op de bovenverdieping een modern in te
richten operatiekamer is gesitueerd.

6 mei: Staatssecretaris Egas sc hiet het nieuwe
home van de Berchmans Sociëteit ' in' ...

Bouwactiviteit 1n de sectoren industrie, onderwijs en ziekenzorg, bouwactiviteit eveneens op het terrein van de vorming
en ontspanning voor de Maastrichtse jongeren. Maandenlang
is er in de Bredestraat gekapt en gemetseld, getimmerd en gepenseeld om van enkele in verval geraakte panden een modern
en geriefelijk onderkomen te maken voor de ondernemingsbeluste leden van de Berchmans Sociëteit Vrijdag 6 mei was het
~over, dat het home officieel. kon worden geopend. De leiding
van de Berchmans Sociëteit had daarvoor uitgenodigd de heer
C. Egas, staatssecreta.ris van Culruur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. D e heer Egas toonde zich erg in zijn nopjes over
de vorm die in Maastricht aan het Open Jeugdwerk is gegeven.
Hij noemde de Bercbmans Sociëteit in dit opzicht een proefboerderij en sprak van een koerswijziging op zijn departement
ten opzichte van dit soort jet1gd werk. Een koerswijziging, welke
wellicht mede zal leiden tot een herziening -van het subsidiebeleid.
D e Berchmaos Sociëteit heeft \ntussen sede,rr n1aart een piedà-terre gevonden in België, in de buurt va u het rustieke ValDieu. Een Nederlandse zakenman heeft daar een hem in eigendot11 toebehorende voormalige herberg belangeloos afgestaan
aan de Maastrichtse jongeren, die deze 'farm' z ullen gebruiken
voor het beleggen van bezinningsweekends, etcetera.
Is een jaaroverzicht van Maastricht denkbaar zonder vermelding van activiteiten op het terrein van de kerkebouw? Het
jaar 1966 maakt geen uitzondering op deze regel. Z aterdag 2
april kwam mgr. P. Moors naar Maastricht om in Malpcrtujs
de kerk, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Goede Raad en
het daarbij behorende klooster van de paters Augustijnen in te
zegenen.. De kerk is ontworpen door a rchitect J. Huysmans en
door prof. Albert Troost voorzien van een kleurrijke beglazing,
die de vier wanden in hoogte en breedte geheel beheerst.
Een tweede kerkinzegening vond plaats op zondag 22 mei in
de parochie van Christus Hemelvaart te Pottenberg. Ook deze
plechtigheid werd geleid door mgr. Moors. D e parochiekerk
van, Pottenberg is gebouwd, naat een ont:werp van architect
A. Brenninkmeyer, op een rooster van geljjkzijdige driehoeken,
waardoor een zeshoekige plattegrond ontstond. Geestelijkheid
en parochianen van Pottenberg zijn terecht trots op bun nieuwe
kerk, bij de bouw waarvan het hun waarachtig niet 'voor de

19 juni

Jeker buiten zijn oevers getreden.
Ernstige situatie voor bewoners van
drie huizen aan de ]ekermolenweg.
Twee gezinnen tijdelijk geëvacueerd.
21

juni

Echtpaar Bleizc-Vers tappen verblijd
met drieling. Burgemeester op
kraamvisite in ziekenhuis St.-Annadal.
15 juni

Nederlandse Juristenvereniging houdt
haar algemene vergadering in
Maastricht.
28 juni

Echtpaar Lizier viert 70-jarig
huwelijksfeest. Namens koningin
Juliana biedt burgemeester Michiels van
Kessenich 'bruidstaart' aan tijdens
receptie in Calvariënberg.
29 juni

Afscheid van dr. H. Ver haak als
rector van het Jeanne d' Are-lyceum in
verband met zijn benoeming tot
inspecteur van het gymnasiaal en
middelbaar onderwijs in het district
Friesland, Noordoostpolder en
West-Overijssel. Tot zijn opvolger werd
benoemd dr. C. Vink, leraar klassieke
talen aan het Jeanne d' Arc-lycet/-m.

wind' is gegaan. Verschillende malen werd aanzienlijk stormschade aangericht zowel aan de noodkerk als aan de thans in
gebruik genomen definitieve kerk, in de tijd dat deze nog in de
steigers stond.
In de 50 jaar oude St.-Lambertuskerk aan het Koningin Emmaplein werd afgelopen jaar het priesterkoor vergroot, een nieuwe
natuurstenen offertafel geplaatst en de kapel verfraaid waarin
het reliekschrijn van de parochiepatroon staat opgesteld. De

Cellebroederskapel: oud en nieuw.
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hulpbisschop van Luik, mgr. Joseph Heusschen, kwam het
nieuwe altaar op de feestdag van St.-Lambertus inzegenen.
Twee nieuwe kerken in gebruik gesteld, één bestaande kerk
gemoderniseerd, één kerk ook aan de eredienst onttrokken : de
Jezuïetenkerk aan de Tongersestraat. Daartoe werd in de zomer
besloten, voornamelijk op grond van de zich steeds duidelijker
aftekenende ontvolking van de binnenstad. Deze omstandigheid had enkele maanden tevoren reeds de bisschop van Roer-

19 juni

Mr. E. Panhuysen neemt wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde
leef tijd afscheid als griffier van de
Arrondissementsrechtbank te
Maastricht. Deze functie gedurende
20 jaar bekleed.

mond aanleiding ertoe gegeven een uit priesters en leken bestaande commissie in te stellen, die de situatie van de zielzorg
in de Maastrichtse binnenstad zal bestuderen en daarover advies zal uitbrengen. Het onderzoek strekt zich uit over de parochies van St.-Servaas, Onze Lieve Vrouw (Basiliek) en St.Mathias.
Schrijvend over kerken in Maastricht, zou de vermelding voor
wat het jaar 1966 betreft onvolledig zijn, indien werd voor-

De Jan van Eyck-academie kwam 'onder de
pannen' ...

bijgegaan aan de uitstekend g1!slaagde restauratie van de voormalige Cellebroederskapel, bescheiden weggehurkt terzijde van
de drukbereden Brusselsestraat. lo opdracht van de broeders
van de Onbevlekte Ontvangenis en met steun van Monumentenzorg en stadsbestuur heeft architect J. Brouwers dit kunstbisrorisch juweeltje van .middeleeuwse signatuur van de ondergang weten te redden en in zijn oude luister hersteld. Het is
wellicht nog mooier geworden dan het in de tijd van de Cellebroeders ooit is geweest . . .
Het was niet de enige restauratie die vorig jaar haar beslag
kreeg. Ofschoon niet zo spectaculair en op niet zo'n mime
schaal als in voorgaande jaren, heeft de sanering van het Stokstra~tcomplex ook in r966 verder voortgang gevonden. Momenteel gaat een aantal bijzonder fraaie panden nog achter
een schutting schuil als een surprise voor her volgend jaar. Reden tot verheugenis gaven in 1966 de ontmanteling van de zogenaamde ' Puist van Melcbior' en het gereedkomen yan volledige nieuwbouw ter plaatse, bestaande o.m. uit een uiterst
modern kantoor van de Maastrichtse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, dat op 18 november officiëel in gebruik werd
gesteld. Op enkele meters hiervan verwijderd, aan de andere
zijde van Het Bat, nam C. & A. tijdelijk zijn intrek in drie
geréstaureerde huizen, in afwachting van de realisatie van een
gloednieuw zakenpand aan de Grote Staat.
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Kunst en cultuur
Maastricht, centrum van kunst en cultuur. Er zijn lieden die
zich smalend over deze pretentieus geoordeelde kwalificatie
uitlaten en die maar al te graag verkondigen, dat er in Maastricht op dit stuk niets te beleven valt. Zij hebben beslist ongelijk en een terugblik op het jaar r966 zal hen dit bevestigen.
Waar te beginnen? De 'toss' toont zijn voorkeur voor de muziek
en daar openen we de rij dan maar mee. Het Limburgs Symphorue Orkest, onder zijn kundige dirigent André Rieu, zorgde

afgelopen jaar voor de nodige verrassingen op hoog niveau.
Enkele voorbeelden . Zaterdag 5 maart was het Weense poppentheater 'die Wiener Fadenbühne' bij het L.S.O. te gast,
zaterdag 26 maart bracht dit orkest met medewerking van het
dameskoor Collegium Musicum Amstelodamense de 'Trois Petites Liturgies de la Présence Divine' van Olivier Messiaen, die
persoonlijk deze uitvoering bijwoonde; op 5 februari solieerde
bij het L.S.O. het jonge Russische klavierfenomeen Vladimir

'Toon' zorgde vier dagen voor een uitverkochte
Schouwburg ...
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Ashkenazy en op 5 november de Russische grootmeester van de
cello, Metislav Rostropovitch. Stefan Askenase, de grijze Poolse pianist, kwam op woensdag 28 december naar Maastricht
om daar velen een avond van onvergetelijk kunstgenot te bezorgen met een Chopin-recital in het Staargebouw.
We hebben ons doelbewust beperkingen opgelegd. Er dient
namelijk nog meer 'gerapporteerd' te worden. Uit particulier
initiatief geboren, werd op het uit 16 52 daterende Sévérin-or-

Solisren op L.S.0.-concert van 5 maart: de
'Wiener Fadenbühne' in 'La Boîte à Joujoux'
van Claude Debussy. (De gelijkenis met een bekende tamboer-maître is slechts teevallig ...)
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4 juli

Gemeenteraad voteert 40 .000 gulden
voor vestiging van
brandweerdependance in oostelijk
stadsdeel.

21

juli

Drie zusjes Knipsael, resp. 5, 4 en 3 jaar
oud, ongedeerd aangetroffen in
grondstoffenloods van de N.V. MOSA,
na gedurende een geheel etmaal
spoorloos te zijn geweest.

28 juli

Scheidende ambassadeur van België,
baron F. X. van der Straten-Waillet,
noemt in t.v.-interview het bezoek van
koningin Juliana, koning Boudewijn
en prins Bernhard aan Maastricht in
juli 1959 de meest prettige herinnering
aan zijn elf-jarig verblijf in Nederland.

JI juli

lnstallatie van pater F. Wevers van
de Oblaten van Maria als pastoor van
St. -Gu.Lielmusparochie.

gel in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw een serie orgelconcerten gegeven, waarvoor een opmerkelijk grote publieke belangstelling aan de dag werd gelegd. Nemen wij van de muziek
een overstapje naar het toneel in zijn verschillende verschijningsvormen, dan behoort de 'Kunstschouw', het huisorgaan
van de Stichting Cultureel Centrum Maastricht, ons te hulp te
komen als geheugensteuntje. En dan nóg rijst de vraag: wáár
een begin te maken en waar op te houden? Zonder schrik voor
een gerechtelijke vervolging plegen wij graag plagiaat door de
slogan van directeur Wim Bary over te nemen en met instemming vast te stellen, dat de Stadsschouwburg Maastricht hèt
theater is 'waar zoveel te doen is'. Z6veel, dat de Bonbonnière
en de Redoute in het nieuwe seizoen 200 avonden voor curturele evenementen waren volgeboekt, naar een scenario dat
het motto draagt: 'Elck wat wils'. Niets is onbeproefd gelaten
om het bezoek aan de schouwburg aantrekkelijk te maken.

Behouden thuiskomst na een beangstigend etmaal ...

Het nieuwe seizoen bood niet minder dan negen mogelijkheden
om een abonnement af te sluiten. Daarnaast introduceerde de
directie van het Cultureel Centrum het instituut van couponboekjes en stroopte de jonge stichting 'MaastrichtS Theater Centrum' alle grote instellingen, bedrijven en fabrieken af om de
strijd aan te binden tegen de culturele drempelvrees. Deze actie
strekte zich ook uit over de gemeentegrenzen. In alle kleine e11
middelgrote randgemeenten werden contactpersonen aangezocht en werden toneelliefhebbers geattendeerd op de mogelijkheid per 'thearerbus' naar Maastricht te komen en na afloop
van de voorstelling weer naar huis.
Het is een niet te realiseren opgave ook maar een poging te
wagen het theaterprogramma van de afgelopen maanden in
grote lijnen weer te geven. Wij maken één uitzondering en deze
geldt het 'Groot-Limburgs ToneeP, dat afgelopen jaar van start
is gegaan met het bespelen van beide Li111burge11. De introductie bestond uit n.iet minder dan vier premières. Het begon in
september met 'Luv' van de Amerikaan Murray Schisgall. In
oktober volgde 'De Gecroonde Leersse' van Michiel de Swaen,
in november 'We hadden het over rozen ' van Frnnk D. Gi lroy
en op r5 december tenslotte ging de première in Maastricht
van de 'VerlegeJ1 minnaar' van Tirso de Molina.
Even nog de gastvrijheid van directeur Bary genietend, gaan de
herinneringen ten1g naar de maand april, waarin Maastricht
een 'Culturele retraite' mogelijk maakte voor ongeveer 200 religieuzen uit Nederlands eJ1 Belgisch Limburg, die enkele dage;1
lang in deze stad een rendez-vous hadden met de kunst en haar
scheppers, een initiatief dat de eerste keer de beste reeds bleek
aan te slaa.t1 en alle vertrouwen rechtvaardigde in herhalingen
an dere jaren.
Verder het terrein van de kunst en de cultuur aftastend, keren
we terug bij de muziek, waar het Maastrichts Conservawrium
nog alle aandacht opeist. Het afgelopen studiejaar was in velerlei opzicht succesvol. Het werd gemarkeerd door twee gebeurtenissen van uitzonderlijke aard en betekenis: het uitreiken van
de prijs van uitnemendheid, de hoogste onderscheiding die het
Nederlandse muziekonderwijs kent. Op I I februari viel deze
eet te beurt aan de 13-jarige hoboïst Hein Gouder de l3eauregard uit Elsloo en op 23 mei aan de 15-jarige Joegoslavische
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au~ustus

jongerenkoor 'Scola St. Cécile' uit de
Franse plaats Saint Sardos brengt,
vergezeld van de N ededandse pastoor
Wouters, bezoek aa.n Maastricht.
Ontvangst ten Stadhuize door
burgemeester Michiels van Kessenich.
zt augustus

Pater C. van Dijk S.C.j. neemt afscheid
van het Maastrichtse Woonwagenkamp.
Opgevolgd als direcwir door j;ater
A. Rijkers.
31 augustus

Wandelpaden van Vrijthof worden
voorzien van een nieuwe asfaltlaag.
1

september

Twintigste interprovinciale contactdag
voor ambtenaren van provinciale
griffies, provinciale waterstaten en
planologische diensten:. De ongeveer
duizend deelnemers werden begroet
door gowverne1J-r dr. Ch. van RoOJI.
4 septembei·

Ontvangst ten. Stadhrûze van
deelnemers aan de 'limburgvaart' ter
gelegenheid van zesde lustrum van de
verenigîng van Belgisch- en
N ededands-Limbrtrgse schrijven.

harpiste Stef îca Zuzek. Directeur Willem Hijstek glunderde
beide keren ten aanschouwe van een talrijk publiek en terecht!
Andere aspecten van het stedelijk gemeenschapsleven eisen
thans onze aandacht op, doch mogen wij in dit hoofdsmk voorbijgaan aan de niet geringe produkriviteit van onze Maastrichtse schrijvers? Met het volste recht zouden zij daartegen protest
aantekenen. Drs. Jef Notermans komt de eer roe de. rij re
openen. Geen raadsvergadering in de afgelopen zittingsperiode
ging voorbij zonder de met algemene stemmen aanvaarde kennisgeving, dat deze volbloed-MaastriclHse sctibenr het gemeentebestuur een van zijn nieuwste publicaties l1ad aangeboden
voor bijzetting In het rijke archief van deze stad. Op 1 r m::tart
ontvingen B. en W. hem officieel in htrn collegevergadering om
hem in de gelegenheid te stellen het eerste exemplaar te overhandigen van een door hem samengestelde bundel van 2 5 minneliederen van H enric van Veldeke. Een hoogst produktieve
schrijver toonde zich ook weer Frans Brunklaus, die afgelopen
jaar zijn liefde voor Maastricht. en Limburg uitdroeg in verschillende publikaties. H4ns Derks deed dat op z1jo manier in
een 'Röntgenfoto van een gewest', waarvoor hij zich had verzekerd van de assistentie van medewerkers op verschillend terrein. Ter vervollediging wijzen wij nog op het verschijnen van
de tweede album van 'Monumentaal Maastricht' en op bibliofiele uitgaven over de Cellebroeders ei1 hun voormalige vestiging in deze stad. Bij de opening van haar nieuwe .k:-!ntoor
zo rgde de V.V:V. voor een verrassing door de uitgave varr een
nieuwe toeristische folder, redactioneel samengesteld door Fred
van Leeuwen en voortreffelijk geïllustreerd door Daan Wildschut.

De beeldende kunst presenteerde zich afgelopen jaar aan de
Maastrichtenaar op een aantal tentoonstellingen, 'Namen Noe~
men' lijkt gevaarlijk. Eén uitzondering echter en deze geldt de
J an van Eyck-àcademie, waar sinds kort, naast die van leerlingen en afgestudeerden, ook exposities ?Jorden gehouden van
wei:k van anderen. H'et afgelopen jaar bijvoorbeeld Vai1 de
Staatsmijneh-'ingenieurs' Graatsma en Slothouber, die hun
kunstscheppingen etaleerden onder het motto 'kleur en kubus'.
Veler belangstelling trok ook de tentoonstelling -'De Bijbel in
de kunst van nu'.

Particulier initiatief
Kostbare pijler in een stedelijke gemeenschap vormt het particulier initiatief. Een in twee woorden gecodeerd begrip, waarachter burgers schuilgaan, die zich vrijwillig en onbaatzuchtig
willen inzetten voor het algemeen belang, voor de leefbaarheid
van hun stad, voor de ontwikkeling en ontspanning van hun
stadgenoten. Maastricht mag zich verheugen in een groot aantal
inwoners die deze gedachte en deze instelling tot die van hun
hebben gemaakt. Afgelopen jaar hebben zij daar wederom van

getuigd. Dat gebeurde met name, althans in hoogste mate, door
het organiseren van verschillende 'weken'. In de inleiding van
dit jaaroverzicht wezen wij reeds op de Vriendschapsweek
Maastricht-Barcelona, de Europaweek en de Luchtvaartweek,
een opso111mi11g welke, op gevaar af nog onvolledig te blijven,
gecompleteerd kan worden met: Petit Paris, Zomerfeesten Pottenberg en Wieker Broonk.
Met de Vriendschapsweek Maastricht-Barcelona werd de we-

De vriendschapsweek Maastricht - Barcelona
bracht op 28 april twee Sinterklazen naar Maastricht: de 'echte' en één (gerouüneerdc) 'pseudo'.
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kencyclus ingeluid. Het initiatief hiertoe werd genomen door
een vriendenclubje, dat het achter de zaterdagochtendse stamtafel erover eens was geworden, dat Maastricht zich diende te
revancheren jegens Barcelona voor de onvergetelijke gastvrijheid die deze miljoenenstad de voorgaande jaren had bet0ond
ten opzichte van Maastrichtse verenigingen. Dat waren achtereenvolgens : Maastrichts Mannenkoor, Koninklijke Harmonie
en Mastreechter Staar. Het initiatief verwierf de instemming

Straaljagers op hec Vrijchof tijdens de Luchcvaartweek.

van beide stadsbesturen. Voor de uitvoering werd contact gezocht met de man die ook in omgekeerde r ichting als impresario had gefungeerd: de in Barcelona wonende journalist Theo
Stols, ondanks zijn bijna 40-jarige afwezigheid Maastrichtenaar
gebleven va.n het hoogste karaat. De Vriendschapsweek Maastricht-Barcelona is een succes geworden. Zij werd geopend in
tegenwoordigheid van de ambassadeur en de consul-generaal
van Spanje en van hoge representanten van het Barcelonese
stadsbestuur. In de entourage van een Catalaanse kunstnijverheidstentoonstelling werd een week lang in de voormalige Dominicanenkerk 'Fiesta' gehouden. De show werd, zoals dat heet,
gestolen door drie dans- en zanggroepen van de vermaarde
Coros y Danzas, die ook bij h un optreden in de Stadsschouwburg menig open doekje hadden gekregen. Op het podium van
de Dominicanenkerk verschenen voorts de Mastreechter Staar,
Maastrichts Mannenkoor en de Koninklijlte Harmonie, evenals
de harmonie Ste.-Cécile van Eijsden en de zangvereniging
'Oranje' van Schinveld, die beiden eveneens de gastvrijheid van
Barcelona hadden mogen ondervinden. Een ander hoogtepunt
vormde een 'Spaans' concert door het Limburgs Symphonie
Orkest met medewerking van een Spaans danspaar en enkele
andere solisten. De Maastrichtse middenstand zorgde tijdens
de Barcelonese ·week voor toepasselijke etalageversieringen, terwijl het aan het Vrijthof gelegen restaurant 'Momus' zowaar de
kampioeuskok van Spa11je, Juan Ruiz Santos, in z.i.jn keuken
had gehaald om er de originele 'paella' en ' cabrito' te bereiden.
In de tweede helft van juni maakten particulieren dankbaar
gebruik van een door provinciaal bestuur en ministerie van Defensie geboden gelegenheid om een Luchtvaartweek te organiseren, die het nodige leven in de bromverij zou kljJlilen brengen.
Gedurfd van opzet en spectaculair va11 inhoud en presentatie,
bracht zij de burgerij van Maastricht nader in contact met hetgeen hedentendage in de luchtvaart, mi litair zowel als burger,
pleegt om te gaan. Blikvangers waren er in meer dan voldoende
mate. Op het Vrijthof waren straaljagers en alle mogelijk ander
militair materiaal bijeengebracht in de legertentoonstelling
'Paraat', terwijl kostbare modellen uit het arsenaal van de burgerluchtvaart geconcentreerd waren in de voormalige Dominicanenkerk. Het was nog niet alles. Aan de vooravond van de
Luchtvaartweek konden tienduizend toeschouwers in het Geus-

ro sepremb<!r: eremedaille v';ln de srad Maasrridic voor mr. Ch. Paulusscm.

5

septembc~

Gemecntert1ad - voor de laatste maal
in oude samenstelling bijeen verwerpt met 24 tegen i 3 stemmen het
voorstel tot fluorûiering van het
drinkwater.

r.o

september

BMgerdag 1966. Mr. Charles
Parelussen, oud-lid Gedeputeerde Staten,
011d-deken van de Orde van Advocaten
in het Arrondissement Maastricht en
bestuurder van zal ·van provinciale en
gemèentelijke instellingen,
onderscheiden met de eremedaille van
de stad Maastricht.

13

seprem be r

Bevrijdingsherdenking. Kranslegging bij
monmnent op Koningsplein. 's Avonds
concert in de Staarzaal door
harmonie-orkest van de Belgische
Gidsen 1ût Brussel.

t4 se.ptember

Godsdienstplechtigheden tot
dankzegging b.g.v.
bevrijdingsherdenking.

selt-stadion hun hart ophalen aan een fanrnstische muzikale
sbow met het muziekkorps van het (voormalig) R.egimt.'nt der
Wielrijders en het 'spookpeloton' van de Koninklijke Luchtmacht in de hoofdrollen. In niet veel mindere mate echter
kwam het succes van ' Taptoe Maasrrjcht' op naam van de
overige deelnemende korpsen: het fanfarekorps van de Limburgse Jagers1 de Johan Willem Friso Kapel, de kapel van de
Koninklijke Luchtmacht, de tromperters van de Ardlleric, het
tamboerkorps van de Technische Dienst en dat van de Garde
Fuseliers 'Prinses Irene'. Men r.ou een dergelijk muziekfestijn
ieder jaar In Maastricht wensen!
Het programma van de Luchtvaartweck werd gecompleteerd
door demonstraties op de Maas door de Vaar- en Dt1ikerschool
van de Kon. Landmacht, een muzikale stenocht van [ 5 Maastrichtse korpsen en een defilé door de KLM-harmonie. A l les~
overti:effend spektakelstuk was de internationale vliegshow die
zaterdag 2 5 juni op bet vliegveld Zuid-Limburg werd gegeven.
Tot teleurstelling van organisatoren, deelneme.ts en publiek
moest deze show werden afgewerkt onder de meest erbarmelijke weersomstandigheden. Men doet er wellicht goed aan bij
een volgende gelegenheid tijdig het K.N.M.I. in te sch<i.ke.len ...
Particulier initiatief heeft in 1966 ook gestalte gekregen op de
westelijke Maasoever ter hoogte van Sint Pieter. Twee watersportclubs, vanwege de brugaanleg verdreven van hun decennia-oude terrein aan de. Blekerij, bouwdefl hier met eigen middelen een nieuw home. Twee clubs, die op de Blekerij elkaars
buren waren en dit thans opnieuw zijn: de Maasuichrse Watersportclub en de Maastrichtse Cano Club. Zaterdag I I juni
keerde prof. dr. ir. H. Gelissert, oud-president-directeur van de
PLEM, voor één dag vanuit zijn nieuwe woonoord aan de Vecht
naar Maastricht terug om bij de St.-Pieterssluis het nieuwe dubterrein te openen van de Maastrichtse Watersportclub, waarvan
hij in 1932 tot de oprichters beeft behoord en ook de eerste
voorzitter is geweest. Het voortbestaan van deze vereniging is
thans meer dan ooit verzekerd. De moeilijke periode van opbreken en verhuizen heeft zij glansrijk doorstaan.
Dat geldt evenzeer voor de Maastrichtse Cano Club, die her
hoofd niet in de schoot liet zakken roen zij de aanzegging kreeg
op zo kort mogelijke termijn het veld te ruimen op de Blekerij.

Hei: MCC-bestuu_r ging op St.-Pieter onmjddellijk aan de slag,
zette er een grote loods neer welke tijdelijk als cantine en kleedgelegenheid werd ingericht en stak tezelfdertijd de eerste schop
in de grond voor een riant bungalow-clubhuis, dai: aan het einde van het seizoen in gebruik kon 'i'/Orden genomen.
In het afgelopen jaar is nóg meer tot stand gebracht, 11og meer
van verregaande betekenis en allure. In de Maastrichtse binnenstad, nader gesimeerd: in de voor-alle-doeleinden-geschikte
voormalige D ominicanenkerk. De Stichting Vakantiewerk
Maastricht, sedert vele jaren uiterst actief en vindingrijk waar
het de vakantie-ontspanning van de schooljeugd betreft, heeft
met waarlijk imposante steun van het plaatselijk bedrijfsleven
dit kerkgebouw weten te transformeren tot een jeugddorado,
dar niet alleen vele duizenden 'klanten' wist te trekken, doch
- vanwege zijn exclusief karakter - ook de aandacht trok
van velen buiten Maastricht en buiten Limburg. T.V. en radio
hadden het alleszins de moeite waard gevo11den er een opnameploeg voor naar Maastricht te sruren: een 'voorrecht' en een
uitverkiezing!
Onder de uitnodigende titel 'Stap in' was een bonte verscheidenhejd attracties bijeengebracht, even zovele gelegenheden
voor een gevarieerde ontspanning en voor het uitleven van
jeugdige creativiteit. De Dominicanenkerk is veertien dagen te
klein geweest om het hier naar toe gekomen jonge volkje te
J1erbergen. Voor 1967 peinzen de organisatoren al over een of
meer dependances. Het initiatief van de Stichting Vakantiewerk verdient alle hulde en ieders respect.
Nog is de vermelding van op particulier initiatief gestoelde
activiteiten niet volJedig. Er viel in 1966 nog meer te signaleren.
Omwille van de plaatsruimte zijn wij verplich t hier verder de
telegramstijl te hanteren.
Op 12 november werd in de Sphinxzaal de eerste weder-uitvoering gegeven van de kernikken opera 'Trijn', geschreven door
wijlen Fons Olterdissen en met diens broer Guus als ondertekenaar van het muzikale gedeelte. Het initiatief hiertoe werd genomen door de Tempeleers, die Jef Baarts bereid vonden de
regie in handen te nemen en die er voorts in slaagden de Avantikapel, het Maasvogelskoor en een aantal solisten van echte
Maastrichtse 'Komaofl te engageren om dit specifiek Maas-

Tr1111 en Ka1 ch1mbo~ 'terug' )11 Maastrtchr
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r 5 september

Congres van directeuren gemeentelijlee
geneeskundige diensten.
18 september

Installatie p.-cstoor A. Vondenhoff in
parochie St.-Petrus.
23

en i·4 septcinber

Jaarvergadering Nederlandse
S paarbankbond.
24 en

,i 5

september

landdag JSt.-Adelbert'.
24 septem be.r

Anti NA V O-betoging m stadscentrum.
2G september

Bezoek H eemschut-cunisten.
Ontvangst ten Stadhuize en rondleiding
door Stokstraatcomplex, het zrûdelijk
stadskwartier rond de Jeker, Basiliek
van Onze Lieve VroMW en
St.-Servaaskerk.
29 september

Onf!Dangst door w ethouder mr. W. Korn
van leden van de Historische
Studentenkring ;Dr. Huybers' uit
Nijmegen.

trîchtse volksstuk opnieuw op de planken te brengen. Het succes van de verschillende uitvoeringen vormde een honorering
van· het initiatief, dat uit de burgerij was ontstaan, een initÎ{l.tÎef
dat z ich niet heeft laten intimideren door eigentijdse stromingen die de dialectliteratuur en zijn in 'T rijn' geconcretiseerde
sublimatie als zijnde antiquarisch zouden willen afschrijven.
Andere voorbeelden van particu lier initiatief? Voor de veertigste maal werd jn de Dominicanenkerk. een 2.iekemriduum
georganiseerd door het Katholiek Vrouwengilde in deze stad.
Voor de vierde achrereenvolgende maal werden in het revalidatiecentrum 'De Maasgouw' sportwedstrijden voor mindervaliden gehouden. Onder de 250 deelnemers bevonden zich
Fransen, Belgen, Luxemburgers, Duirsers en Nederlanders uit
alle delen van bet land. Een Valkenburgs reisbureau bood de
kinderen v an de mytylschool 'St.-Raphaël' met het onderwijzend en paramedisch personee1 een vakanriev liegtocht aan naar
het Gardameer. Maastrichts Mannenkoor liet de kronike\.lr op1Üeuw een buüenlandse concertreis aantekenen. D itmaal, einde
jmu, door Duitsland en Tsjecho-Slowal<ije, met concerten in
Stuttgart, Mariënbad, Karlsbad en Praag. H et koor werd geleid door zijn nieuwe dirigent, Mathieu Steijns, opvolger van
Ja n Verberne uit Venlo, die om gezondheidsredenen zijn fun ctie
ter beschikking had moel:en stellen.
Nog twee staaltjes van opmerkelijke burger- en gemeenschapszin tot slot. Drie maanden lang hebben 9 mannen en l jongen
belangeloos al hun vrije tijd geofferd om het St.-Gerarduskerkje
in Wijk te verbouwen en te moderniseren. Zij brachten de kosten daardoor terug van f 60.000,- op f 45.000,- . Parochiële
acties leverden daarenboven f ro.ooo,- op, zodat de verbouwing voor ongeveer de helft van de prijs kon worden lutgevoerd! En wat te zeggen van Pottenbetg, waar jeugd en ouderen half september drie dagen lang hun schoonmaakwoede hebben uitgeleefd teneinde alle rommel en alle vuil rigoureus uit
hun wijk te verwijderen? Zij volgden daarmee het voorbeeld,
dat bewoners van het Ravelijncomplex eerder in het jaar hadden gegeven.
Voor beide 'ploegen': petje af •••

'Klèdderop' op de Stap-In . ..
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Eus M.V.V.-ke

Maastrichts eredivisieclub M.V.V. heeft
de trouwe supportersschare vorig jaar
menigmaal het klamme zweet op het
voorhcofd gelegd. Aan het einde van de
compet1t1e ging een duizendvoudige
zucht van verlichting op en werd - zo
wordt al thans met stelligheid beweerd
- menige 'boezjee' tot dankzegging ontbrand, toen 'eus M.V.V.-ke' erin was
geslaagd zijn positie in de hoogste vaderlandse voecbalregionen te behouden.
Het had er wel om gespannen, maar
allez ...
'Dat gebäört us geioe cwiede kier', namen M.V.V.-bestuur, spelers en supporters zich gemeenschappelijk voor. De
Maastrichtse talentscouts werden vertrouwde verschijningen op de transfermarkt en kwamen met de nodige 'aankopen' naar huis. Voorts staken gemeentebestuur en industriëlen de kcppen bij
elkaar om zich ce beraden over de wijze
waarop de financiële positie van M. V. V.
verbeterd zou kunnen worden. Uit de
bus kwam tenslotte een met alle moge-

lijke garanties omgeven obligatielening
van een half miljoen. Met hoop en vertrouwen zag men hierna de nieuwe competitie tegemoet.
Aanvankelijk zat het de stedelijke voetbalhope daarin niet erg mee. Na enkele
nederlagen volgde echter een periode
waarin de Maastrichtse club vast geabonneerd bleek op gelijkspel mee zo
nu en dan een overwinning. De meest
overtuigende was die op Sittardia op 3 r
december (3-0). De vasce M.V.V.-aanhang heeft weer moed gekregen, doch
helemaal gerust is z.ij nog niet.
H et is namens deze fervente supporters,
dat de stadskronikeur zich veroorlooft
op deze plaats een bescheiden ruimte op
te eisen voor een 'persoonlijk feit'. Mèt
veler toestemming zou hij dat graag
doen naar Geusselcse trant, hetgeen wil
zeggen, dat men twee handen aan de
mond brengt, diep ademhaalt en dan op
volle kracht de strijdkreet laat horen:
NAO VäöRE ! ! ! !
(God gief tot 't höllep . .. )

lllusmttie van de in AmsLerdam wonende Maastrichtse cartoonist Efbé (Frans de Boer), ge·
inspireerd op de zi nsnede 'gemeentebestuur en
industrjëlen staken de koppen bij elkaar' .. .

Gastenboek
Ook in 1966 heeft Maastricht vele gasten mogen begroeten.
Officiële, semi-officiële en strikt particuliere gasten. Gasten
individueel en gasten in groepsverband. Voor velen van hen
bleef de verwelkoming beperkt tot een vriendelijk woord van
een onzer VVV-informatrices, voor anderen - en dan denken
wij met name aan het grote aantal congressisten - stonden
directie en personeel van Schouwburg of Staargebouw ter begroeting aangetreden. Een derde groep gasten, kleiner maar ook

(nog) selecter, kreeg een officiële ontvangst bereid door het in
deze stad zetelend provinciaal bestuur of het college van B.
en W.
Allervoornaamste gaste in 1966 was Hare Majesteit Koningin
Juliana, die medio september een tweedaags werk- en oriënteringsbezoek aan Zuid-Limburg bracht, tijdens haar verblijf in
dit gewest logeerde in de ambtswoning van gouverneur dr. Ch.
van Rooy en op de avond van de eerste dag in de Maastrichtse

Koningin Juliana in gesprek met spelers van het
Groot Limburgs Toneel in de Stadsschouwburg.
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30 september

Ir. ]. Gadiot, directeur-generaal,
5 jaar verbonden aan de 40 jaar
bestaande N .V. ENCI. Benoemd tot
officier in de Orde ·van Oranje Nassau.
2

1

okwber

Dr. ing. ir. C. L. Beuken, algemeen
directeur van de PLEM, 40 jaar in
dienst van deze provinciale instelling.
1

okrobe1·

Burgemeester continu,eert tot J jamtari
r967 verlenging van sli1itings1<1ff voor
alle horecabedrijven tot .2 1mr 's nachts.
1

okt0ber

Wethouder mr. Korn opent in
voormalige Dominicanenkerk
tentoonstelling van werk van leerlingen
van Stadsacademie voor toegepaste
kunsten bij gelegenheid van 40-jarig
bestaan van dit onderwijsinstituut.
2f

oktober

Zilveren ambtsj11bilei1m mr. L M.
Verscheu.re, directeu-r van de N.V. Mosa.
ii

oktober

Cellebroederskapel opnieuw in gebruik
genomen, tia inzegening door
mgr. K. Roncken.

Stadsschouwburg de première bijwoonde van her roneelspd
'Luv' door het Groor Limburgs Toneel. Behoorr nog vermeld
te worden, dat de Mastreechter Staar au grand cumpler naar
het gouverneurshuis was gekomen om haar koninklijke beschermvrouwe een zanghulde te brengen? De Staar laar :z.id1
een dergelijke gelegenheid niet voorbijgaan; dit koor kent zijn
rechten en z.ijn plichten en praeses Jac. Chappio blijkt steeds
weer een voortreffelijk regisseur!
Op maandag 17 juni kwam minister-president mr. J. Cals in
Maastricht om in de ondergrondse ruimten van het voormalig
Fort Willem het Provinciaal Centrnm voor Civiele Verdediging
in Limburg te openen. De eerste excellentie echter die Maastricht afgelopen jaar bezócht, was staatssecretaris Egas. Vanwege zijn talrijke blijken van vriendschap jegens Maasuichr
werd deze onderminister op i februari prompt begiftigd met
de glanzendn.ieuwe eremedaille van de Tempeleers. Op 2 5
maart was staatssecretaris drs. Th. Westerhout van Binnenlandse Zaken in Maastricht om met Gedeputeerde Staten te
spreken over bepaalde aspecten van de bestuurlijke reorganisatie in Limburg; dinsdag t 9 april kwam zijn ambtgenoot van
Onderwijs, mr. J. H. Grosheide, met het provinciaal bestuur
aan de vergadertafel zitten en donderdag r 4 juli minister drs.
]. den Uyl van Economisd1e Zaken (op u maart reeds in deze
stad als spreker op een politieke meeting), en staatssecretaris
drs. J. Bakker.
Met vreugde begroette de stad Maastridn zaterdag 8 oktober
de minister van CuJcuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Z.Exc. mr. M. Vrolijk, die bereid was· gevonden de nieuwe
vleugel van de Jan van Eyck~academie te openen en precies
een week later ging in het naast deze academie gelegen Bonnefantenmusemn de vlag omhoog ter ere van prins Claus, die hier
de lustrumvieri_ng kwam bijwonen van de Katholieke Jonge
W'erkgeversvereniging.
Ook ex-excellenties hebben afgelopen jaar het gastenboek van
Maastricht getekend. Donderdag 24 maart kwam oud-premier
mr. V. Marijnen, thans voorzitter van her openbaar lichaam
Rijnmond, in deze stad een lezing houden voor het departement
Limburg van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en
Handel, terwijl zijn voorganger als premier, prof. dr. J. de
Quay, in zijn hoedanigheid van president-commissaris van de

Op 6 december bracht de commandant van
AFCENT, generaal Von Kielmansegg, met Duitse, Amerikaanse en Engelse stafofficieren, een
inspectiebezoek aan de Tapijnkazerne.

De foto coonc het moment waarop garnizoenscn depotcommandant H. Kessels zijn hoge gasten kennelijk de vraag stelt, op welk tijdstip de
Tapijnkazerne ontruimd behoort te zijn ...
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u

oktober

Afscheid ir. C, Raedts als voorzitter
van de Stichting Limburgs Symphonie
Orkest. Nie1twe voorzitter: mr. F.
Duynstee.
i.9 oktober

]~tbile1m1conceri

Maastrichts
Mannenkoor bij gelegenheid van
40-jarig bestaan.
~9

oktober

De Belgische minister van
Verkeerswezen, Z.Exc. ,A. Bertrand,
legt in Lanaken de eerste steen voor
nieuwe vestiging van de
Kon. Ned. Papierftib1<iek.
6 november

60-jarig bestaa1ufeest harmonie
St.-Michaël te He11gem ..
7 11ovembcr

]ubileitm Avantikapel bij gelegenheid
v an het 65-jarig bestaan.
9 november

Intocht van St.-Nicolaas, voor laatste
maal (?) gesecondeerd door
manschappen van het garnizoen
Maastricht.

KLM op dinsdag 2 3 augustus ee11 der introduccievluc.hten van
de NLM oaar vliegveld Zuid-Limburg meemaakte en tijdens
een lunch in de collegekamer van het Maastrichtse Stadhuis het
woord voerde.
Als zijn gasten begroette de burgemeester op 7 oktober in zijn
werkkamer prof. dr. ]. Prick, dr. B. de Jong, Jan de Cler, mr.
F. Rohling en mevrouw R. Willemse-Widdershoven, die als
'Gezellen van St.-Amor' de installacie kwamen bijwonen van
hun nieuwbenoemde ll)ede-gezel: mr. dr. F. Houben, oud-Gouverneur in de provincie Limburg.
Naast burgerlijke hebben in r966 ook vele geestelijke excellenties Maastricht met een bezoek vereerd. In groten getale waren
zij op woensdag 9 februati in deze stad aanwezig bij de viering
vao het eerste lustnun van het Instituut voor Europese Priesterhulp. Tot de hoge gasten op deze dag behoorden: Bernardus
kardinaal Alfrink ; mgr. dr. Franz Joachym, aartsbisschop-coadjutor van Wenen ; mgr. John T aylor, bisschop van Stockholm;
mgr. Wilhelm Cleven, wjjbisschop van Kettlen; mgr. Joseph
Heusschen, hulpbisschop van Luik; mgr. Paul Leblanc, vicarisgen eraal van het aartsbisdom Marseille en mgr. P. Moors, bisschop van Roermond. Laatstgenoemde kwam, zoals elders in
deze uitgave nader geconcretiseerd, vctschillc11de malen naar
Maastricht, evenals mgr. E. Beel, die kort ria zijn bisschopswijding reeds een bezoek bracht aan Maastricht, de stad waar
hij jarenlang werkzaam is geweest als aaltnoeztnier van Sociale
Werken.
Aan welke hoge gasteJJ mocht Maastricht voorts gastvrijheid
bieden? Op maa11dag 6 juni aan een twintigtal diplomaten uit
de Beneluxlanden. Zij wilden kennismaken met een aantal industriële centra en begonnen hun verkenningstocht in Maastricht. Einde juni kwamen niet minder dan v ijftien Westduitse
staatssecretarissen naar Limburgs hoofdstad, die zij als reisdoel
hadden gekozen voor het jaarlijks uitstapje van hun gezelligheidsvereniging. Andere buitenlandse gasten: op 7 juni mr. Jacob Singer uit New York, vertegenwoordiger van de OldHickory-divisie die Maastrichtjn september r944 heeft bevrijd;
op 29 ju11i burgemeester Fred Flotberg van Watsooville in
Californië; 3 oktober burgemeester Wilkinson van de Engelse
stad Scarborough, waar in 1964 een Limburgse Week werd ge-

Jeanne d'Arc bezocht Maastricht bij gelege-11heid
van het gouden bestaansfeest van her naar haar
genoemd roeisjeslyceum.
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houden en t8 oktober colonel James William Loeken, die op
r 3 september 1944 de eerste Amerikaanse officier was die Wijk
binnentrok.
Voor één gast hebben honderden Maastrichtenaren lange tijd
in een rij willen staan, beginnend op het Onze Lieve Vrouweplein en zijn eindpunt vindend aan de (gemoderniseerde) kassa's van de Stadsschouwburg. De gast in kwestie was Toon
Hermans, die Maastricht had uitgekozen als startplaats voor
16 november

Burgemeester installeert op Plein van
Stadhuis 439 verkeersbrigadiertjes.
13 november

Opening van gouden jubileumfeest
Jeanne d' Are-lyceum.
16 november

Afscheid van oud-notaris H. ]. H.
Hoenen als voorzitter van de afdeling
Maastricht van het Nederlandsche
Roode Kruis. Benoemd tot
ere-voorzitter. 0 pgevolgd door
mr. P. Paulussen.
29 november

Eerste schop in de grond voor
Francesco-kleuterschool op Pottenberg.

29 november

Beeldje 'Mastreechter Geis' ontvoerd
van terrein Openbare Werken
in Limmel.
19 november

Installatie van mr. Th. van Er-tpen tot
rechter aan de Arrondissementsrechtbank
Maastricht en van mr. ]. Ek tot
substituut-officier van Justitie.

zijn 'Tien-Toon-Show'. Toon, het is allerwegen bekend, heeft
een voorliefde voor Maastricht, in welke stad hij vele vrienden
telt. Maastricht op zijn beurt heeft Toon ondubbelzinnig willen
doen blijken ook hém een grote genegenheid toe te dragen.
Nadat deze Limburgse cabaretier op woensdag 21 september
in de Stadsschouwburg de erepenning van de provincie Limburg in ontvangst had mogen nemen en de ovaties van het
talrijke publiek waren weggeëbd, trad mr. W. baron Michiels

Toon in een gouden lijstje ...

van Kessenich naar voren om Toon Hermans namens de stad
Maastricht letterlijk in een verguld lijstje te plaatsen.
Er dient tot slot nog één gast met name vermeld te worden.
Een hoogbejaarde gast, die Maastricht thans tot woonplaats
heeft gekozen. H et is de heer Henri Ch. Th. van Dooren, die
op 2 augustus in Den Haag de leeftijd van 103 jaar bereikte
en zich op 19 september liet inschrijven als ingezetene van
Maastricht, de stad waar hij in r863 werd geboren, doch die

hij later verruilde voor de Residentie. De nog zeer vitale heer
Van Dooren is naar Maastricht teruggekeerd om er ten huize
van een van zijn dochters zijn levensavond te slijten. Hij woont
thans op straatlengte afstand van mevrouw Maria de MackerJanssen, die op t 5 augustus haar honderdste verjaardag vierde
en op die dag royaal gefêteerd werd als oudste ingezetene van
deze stad. Enkele weken daarna heeft zij deze titel moeten
afstaan aan de krasse heer Van Dooren .

• . . 100

jaar ...

. .. 103

jaar ...
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In memoriam

z. december

Overdracht in bruikleen van de
collecties Boersema en Felder aan
Natuurhistorisch Museum.
5 december

Op Malberg eerste schop in de grond
voor bouw van nieitw ~home' voor
W arenkeieringsdienst.
6 december

Gemeenteraad besluit het sluitingsi~ur
voor dranklokaliteiten definitief op
2 uur 's nachts te stellen.
6 december

Aanbieding gemeente-begroting 1967.
Tekort op de gewone dienst: 4,3 miljoen
gidden.
1o

december

Uitreiking in Stadsschoitwburg van
' Prijs voor Nederlandstalige
toneelauteurs' aan Jan de Hartog. De
priis werd ingesteld door de
kimstlievende Maastri.chtenaar Edmond
Hustinx.
1

o december

Inwijding door mgr. Roncken, deken
van Maastricht en dominee E. Postm.i
van kerk-wijkzaal in titinwijk Belfort.

Het voorbije jaar i.o aantekeningen en knipsels overzjendc, omkomt men niet aan een gevoel -van weemoed en droefenis. Indruk wekkend immers is het getal geweest van goede butgers
van w ie de Maastrichtse gemeenschap i11 1966 afscheid moest
nemen, staande bij hun laatste rustplaars hier op aarde. Noemen
wij als e,e rste mgr. Hubert Paulissen, emerinis-bisschop van het
Afrikaanse diocees Kumasi. Na z.ijn terugkeer uit de missie in
19 5 1 was hij een -vertrouwde en beminde verschijning geworden in Limburgs hoofdstad, die hij, alhoewel gcboonig uic her
toentertijd zelfstandige Oud-Vroenhoven, als zijn vaderstad
was gaan besc11ouwen. De Maastrichtse volksmond sprnk graag
-van 'euze bissjop', een eretitel, even oprecht als het officiële
eerbetoon dat het gemeentebestuur bem jaren geleden bewees
door toekenning van de eremedaille van de stad. Vrijdag 1.z
augustus overleed mgr. Paulissen op 84-jarige leef rijd in het
missiehuis van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën te Cadier
en Keer en dil1Sdag i 6 augustus werd in: de kerk van St.-Servaas - de overledene had dit zo gewenst - een plechtige uitvaartdienst voor zijn zielerust opgedragen, bijgewoond door tal
van geesteJjjke en wereldlijke gezagsdragers.
Nog een andere drager van de gemeentelijke eremedaille ging
in 1966 vao ons heen: prof. dr. Peter J. W. Debîje, in i884 in
Maastricht geboren en in 19 36 begiftigd met de Nobelprijs voor
de chemie. Zijn carrière als wetenschapsmens bouwde prof. Debije voornamelijk op in het b1ûtenla11d: in Zwitserland, Duitsland en - van r939 af - in de Verenigde Staten. Op de
avond van Allerzielendag ont ving de burgemeester van Maastricht telegrafisch bericht van zijn overlijden in l thaca (V.S.),
waar deze grote zoon van Maastricht vele jaren een professoraat had bekleed aan de Cornell University. Maastricht eert
z.ijn nagedachtenis in een bronzen portretbuste, vervaardigd
door Charles Vos en geplaatst op het 'Plein' van het Stadhuis.
Tn tegenwoordigheid van de voltallige gemeenteraad en een
deputatie van leraren en leerlingen van het Stedelijk Lyceum
- waar Peter Debije rond de eeuwwisseling de basis voor zijn
wetenschappelijke loopbaan legde - werd de overledene op
deze plaats plechtig herdacht aan het begin van de raadsvergadering op dinsdag 8 november.
Zaterdag .zo augl1stus ging het bericht door Maastricht van het
vrij plotseling overlijden van mr. dr. Louis Regour, die În r965
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afscheid had genomen van de NV Porselein- en tegelfabriek
'MOSA', na gedurende een halve eeuw aan deze industrie verbonden te zijn geweest, waarvan 48 jaar als directeur. Behalve
als industrieel genoot mr. dr. Regout ook als politicus grote
bekendheid. Vele jaren was hij lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal. Zijn overlijden was het tweede in een half
jaar tijds, dat de MOSA in haar top trof. In februa ri had men
onder-directeur dr. Jules Henrar ten grave moeten dragen. Ook

hij was, in de leeftijd van 61 jaar, vrij plotseling komen te overlijden. De cementindustrie ENCI rouwde in april om het plotseling heengaan van de heer J. Ceha, oud-economisch directeur
van deze N .V. en vooraanstaande figuur in het maatschappelijk leven van deze stad.
De bedrijfsgemeenschap van de N .V. Radium-Export stond op
15 december aan het graf van de heer 0. E. Schmeitz, onder-

Maastricht herdacht op 8 november prof. dr.
P. Debije.
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directeur van deze N.V., die op i L december in het ziekenhuis
te Eschweiler was overleden aan de verwondingen, daags tevoren opgelopen bij een verkeersongeval in deze Duitse plaats.

10

december

Go11>den jii.bileitmfeest Openbare
leeszaal en. Bibliotheek. In het kader
daarvan expositie in Bormefantenmieseum gewijd aan de Maastrichtse
historie in het eente kwart van deze
eeuw.
t t

december

40-jarig bestaan sfeest Maastrichts
Mimnenkoor.
13 december

Gemeenteraad besluit tot verhoging van
de bHs- en water-tarieven en de

Lang is nog de rij van anderen wjer overli jden in 1966 verslagenheid heeft teweeggebracht in bepaaJdc sectoren van her
Maastrichtse gemeenschapsleven . Io bet ol\ tól<if v:tn N i euwja~r
kapelaan L. Ramaekers (42 jaar) van de St.-Christophorusparochie te Caberg. Hij werd tot een beter levm geroepen tijdens ziekenbezoek in 'St.-Annadal' . Vrijdag 15 april kwam een
einde aan het langdurige sterfbed van Mahre Adriëu Zéguers,
resra1irateur van R&tisserie d' Alsacc. Nauwelijks drie weken
later overleed een van zijn al even bekende collega's : Frans
Priem, oud-directeur van het Srnargebouw en de laa cste jaren
van zijn leven eigenaar van h01:el-restaurant ' D e Trepkes' in
de Stationstraat. Eind juni trof de plaatselijke horecawereld
voor de derde maal een slag, diunaal door 11et overlijden van.
de l1eer H. Lahey, ex:pJoitant v an de stationsrescauratie en promotor van tal van acties ten behoeve van oorlogsinvaliden en
lichamelijk gebrekkige kinderen.
In voecbalkringen kwam het bericht ha rd aan van het onverwacht overlijçien van de heer Willy Notten {p), van i946 tot
196 3 secretaris van M. V. V. en gedurende tien jaren, al s lid van
het hoofdbestuur van de Nederlandse Katholieke Spo.rtbond,
bondsbestuurder van de KNVB.

reinigingsrechten.
LJ december

De Gemeentebedrijven verkopen het
honderdmiljoenste kilowatt-uur
electrische energie "..Jan dit jaar.
16 december

Opening van de tentoonstelling
'Belgische Kartoens '66·' in de
Redouteual door Dr. G. Vansina ,
Cultureel Attaché bij de Belgische
Ambassade - Eerste tentoonstelling van
de Stichting Cultureel Centrum.

Talloze ve.reerders van Onze Lieve Vrouw van Banneux woonden op dinsdag 2 3 augustus de uitvaart bij van de heer Leon
Olivers, directeur van de door hem gestichte 1nternacionale
Gebedsunie van Onze Lieve Vrouw van Banneux afdeling Nederland. Een groot verlies leed Maastricht voorts door het overlijden op zondag 12 jtmr van meesrer-drukker J. W(öllem)
Veltman. Met zijn heengaan verloor Maastricht de vaandeldrager van zijn alom erkende hand-drukkunst. In de p1antseüjke kunstenaarswereld werd nog ee.n tweede lege plaats ieslagen door het verscheiden van de beeld.hou wcr J ean Weerts.
Het Burgerlijk Armbestuur moest op 9 november zijn voorzitter, ir. G. Verlinden, afstaan. Deze bezweek die dag in het
ziekenhuis te Heerlen aan de verwondingen, welke hij een week
tevoren had opgelopen bij een liftongeval .in de t0re nflat aan

het Oranjeplein. Vele jaren bekleedde de heer Verlinden een
bestuursfunctie in het Burgerlijk Armbestuur van Maastricht.
In januari 1965 volgde hij mr. H . Disch op als voorzitter.
Op 2 september overleed in de leeftijd van 57 jaar de heer G.
Herben, ontvanger der gemeente Maastricht sedert r januari
1946 en in dienst dezer gemeente vanaf augustus 19 3I. Met
zijn heengaan is ook een einde gekomen aan het instituut van

gemeente-ontvanger in .M aastricht. Op 8 november immers besloot de gemeenteraad, gebruikmakend van een bij recente wetswijziging gegeven bevoegdheid, een of meer ambtenaren te belasten met taken die bij of krachtens de wet aan de gemeenteontvanger zijn opgelegd.

[n de eerscc week van december plantce hec bedrijf van Openbare Werken 25 jaar-oude plaranen van het Wijkerveld over naar Kommel-

plein en Calvariestraat. Hee (nachtelijk) transport van de cientallen meters hoge bomen had
heel wat voeten in de aarde.
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16 december

Het Telefoondistrict Maastricht van de
P.T.T. stelt een automatische
telexcentrale in dienst - een belangrijk
communicatiemiddel komt binnen ons
rechtstreeks bereik.
19 december

l ngebruikstelling van tunnel titssen
T apijnkazerne en militair oefenterrein
aan de overzijde van de 'K oompe'.

Op t juni is het gebeurd. Tót die datum was de gemeenteraad
van Maastricht opgebouwd uit vier fracties in een getalsterkte
van 24 - 10 - 2 - t, doch in het late avonduur van de eerste dag
van de eerste zomermaand rolde een uitslag uit <le scembus,
die de hoogmogende vroedschap dezer stad van 5 september at
in de formatie 11 - 7 - 3 - 2 - 2 - t - r zou plaatsen. Beide cijferreeksen leiden Ï-n een optelsom tot het getal 37, het getal van
Maastrichtenaren, die als gekozenen van de stemgerechtigde
burgerij de stad Maastricht besturen en die in hun hoedanigheid van raadslid recht mogen doen gelden op de persoonlijke
titel van 'edelachtbare heer', resp. 'edelachtbare vrouwe'.
Tot en met 5 september bestond de gemeenteraad uit 24 leden
van de KVP, 10 van de PVDA, 1 Katholiek D emocraten en
één vertegenwoordiger van de VVD. De stembusuitslag van I
juni schudde de kaarten grondig door elkaar en leidde tot een
constellatie van zr KVP-ers, 7 leden PVDA, 3 leden Boerenpartij, 1 VVD-ers, 1 Katholiek Democraten, r PSP-er en 1 speciale behartiger van de belangen der bejaarden. Maandag 5 september kwam de oude raad voor de laatste maal in openbare
vergadering bijeen. Voor zestien leden was het einde van de
zittingsperiode tevens het einde van hun raadslidmaatschap.
Het waren: mej. mr. M. Crijns (KVP), r7 jaar raadslid en de
heren F. Allema (PvdA), 27 jaar lid van de raad; mr. A. Baeten (KVP), 20 jaar lid waarvan vier jaar wethouder van Onderwijs; G. Bannink (PvdA), 13 jaar lid waarvan twee jaar
wethouder van Openbare Werken; ]. Bastiaens (KVP), 4 jaar
raadslid; M. Damen (PvdA), 7 jaar lid; ]. Dinjens (KVP), 18
jaar lid van de raad; mr. F. Duynstee (KVP), 13 jaar raadslid
en al die tijd ook wethouder van Financiën; ir. R. Franken
(KVP), 1 jaar raadslid; H. Marx (KVP), 17 jaar lid; drs. J.
Notermans (KVP), 7 jaar raadslid; G. Nijsten (KD) 27 jaar;
J. Roosen (KVP), 3 jaar en F. Simons (KVP), 8 jaar raadslid;
drs. H. Speleers (KVP), 4 jaar en dr. J. Tans (PvdA), 1 r jaar
lid van de Maastrichtse vroedschap.
Daags daarna traden de nieuwgekozen raadsleden in functie
en verschenen tijdens de eerste vergadering naast de twee
'routiniers' - de heer G. Gijbcls, die sedert 1945 en mr. W.
Korn die sedert 1957 als wethouder optreden - twee nieuwe
gezichten achter de collegetafel. Drs. H. Roovers (KVP ) volgde zijn partijgenoot mr. F. Duynstee op als wethouder van Fi-

nanciën en de heer R. de Vries (PvdA) nam de portefeuille van
Openbare Werken over van de heer G. Banoink, eveneens
PvdA. In de afscheidsvetga.dering van 5 september werdel1 zowel uit de raad als van de zijde van het college waarderende
woorden gericht vooral aan het adres van de twee scheidende
wethouders.
De nieuwe raad zij van deze plaats af wijsheid en volharding,
maar in even ruime mare kracht, berusting en geduld toegewenst! Het jaar r967 belooft een moeilijk jaar te worden . , .

De duizend overschreden" .. .
D~tizend

woningen per jaa,r ...
'Minstens', zo voegde men daar een tiental Îaren geleden aart
toe, toen. een programma werd opgesteld binnen tien à vijftien
jaar in Maastricht aan de als volksvijand nrtmmer één gekwalificeerde woningnood het hoofd ie k1mnen bieden. Ieder jaar
is er naar gestreefd dit geta! te bereiken, doch talrijk zijn de
jaren waarin dat niet is gelukt. z966 vormt een gumtige ;titzondering op deze regel! Op de laatste dag van de .laatste
maand konden met evenveel vrer~gde als trots de cijfers Io77
worden aangetekend als z~jnde het getal van in het afgelopen
jaar gereedgekomen wonirigen.
1077 ... , onderverdeeld in 560 woningen die in opdracht van
de gemeente of van bor"wverenigingen wareri tot stand gekomen
en 5 q, die een partirnliere principaal hadden gekend. To t de
1077 gereedgekomeri woningen behoren 509 eengezinswoningen
en 568 woningen in meergezinshuizen. Belfort en Malberg
vormden in I966 de stadswijken waarin de bouwproduktie het
s terkst werd geëffectiteerd.
De vreugde over het behaald aantal nieuwe woningen neemt
nog toe, wannee1· mede in aanmerking wordt genomen, dat ultimo december nog r 597 woningen in uitvoering waren , waarvan
289 voor 90 tot .99 percent ' onder de pannen'. Van 1966 mag
voor Maastricht gezegd worden, dat het een goed bouwjaar
was ...
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De tekst voor di1 ja;1rverslai; 'Ma,ucricht in
1966' Wl'rd in opdrachr 1•an het St:idsbestuur
geschreven door Servé Overhof.
De tussen J e ceksr gcplaatsce foto's i ijn van:
Frans Lthaye (binnen- en buitcn1ijde omslag en
voorcs pag. 1. 301 3 1, p, 51)
Fotodienst 'De Nieuwe Limburg.:r', A11to11 \î1 uku (pag. 18, i1, 22, 36, 39, p)
Forodienst 'Limburgs Dagblad', Pim Fonttij11
(pag. ·t. 26, .p, 49, 53 (link.s), n, 58). Fram
'X'e/1ers (pag. 9,
47) en Frits Widdershovm

-n.

(p:ig. ri)
Jacques Voets (pag. 7,
34, 40, -1 s, n (rechJs)

11,

1 J,

!o, .: j,

l

7, :.8,

Frits Widdmhoven (pag. 1 +, 57)
Herbert H ohl , Wenen (pag. 3 s)

Onrwerp omsbg en typografische vormgeving:
Lex van Soesc
Druk: nv Leiter-Nypels, Maasuichr
Clichés: nv ClichHabriek ' Maasrrirht'.

