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Maastricht 1968
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Wat lijkt een jaar lang als men begint het te beleven,
wat blijkt het kort als men het intens beleefd heeft. Een
burgemeester, die net een jaar in functie is, ervaart dit
even sterk als iedereen, die in zijn levenstaak een boeiende
opgave ziet.
Een vitale gemeenschap mag niet statisch zijn. De vaart
vooruit moet erin blijven. Dat lukt alleen als zij, die haar
leiden en zij, die haar vormen vandaag proberen haar
morgen verder te brengen dan zij gisteren was.
Het Stadsbestuur heeft in het afgelopen jaar dagelijks
gepoogd de vaart in de stad te houden. Belangrijke
beslissingen, die werden genomen en aanzienlijke werken,
die konden worden uitgevoerd, zullen maken dat
Maastricht er morgen anders zal uitzien dan gisteren met
behoud van de wezenstrekken van zijn eigen karakter.
Dankbaar voor wat door samenwerking van velen kon
worden bereikt en hunkerend naar de uitvoering van
nieuwe taken, die al binnen de gezichtskring liggen, biedt
het Stadsbestuur dit jaaroverzicht aan, om allen - gelukkig
zijn het er velen - die belang stellen in de stad en haar
belevenissen van dienst te zijn.

Mr A.M.I.H. Baeten, Burgemeester

Maastricht's zuidelijke Maasoeververbinding

De John F. Kennedybrug
Voor het gemeentebestuur en de burgerij van Maastricht is het jaar 1968 een jaar geweest van belangrijke beslissingen, een jaar ook waarin projecten van
grote importantie tot stand kwamen of in uitvoering
werden genomen. 6 Mei 1968 is echter onbetwist
een datum, die in de stadskroniek terecht met gouden letters staat opgetekend. Het was de dag van de
feestelijke opening van de John F. Kennedybrug,
Maastricht's Zuidelijke Maasoeververbinding.
Viel het accent van de feestvreugde uiteraard op de
opening van de brug zelf, in feite werd op deze dag
een gehele traverse voor het verkeer opengesteld: de
Zuiderbrugtraverse, die haar internationale betekenis ontleent aan haar verbinding met de Europaweg
Amsterdam-Genua, terwijl zij tevens fungeert als
schakel in de verkeersroute over Limburg tussen
België en Duitsland.
Maastricht heeft getoond dit gedenkwaardige gebeuren in de geschiedenis van de stad en haar burgerij met luister en charme te kunnen vieren.
Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden werd meteen
bereid gevonden de officiële opening van brug en
traverse te verrichten. Reeds om 10 uur op die
maandagmorgen arriveerde hij in gezelschap van zijn
Secretaris aan het station.
Spoedig na aankomst op het stadhuis, waar de officiële gasten aan de Prins werden voorgesteld, heerste
er een echt hartelijke sfeer in de hall. En natuurlijk
werd daarbij ook over de oude trots van Maastricht
- het stadhuis - gesproken. Uit een vraag- en antwoordspel, later op de dag, bleek, dat de Prins niet
alleen belangstelling toonde voor de historie van dit
monumentale huis der gemeenschap, hij stelde het
evenzeer op prijs er iets meer van te zien. Tijdens
die rondwandeling kwam de Prins ook in de werkkamer van wethouder G. Gijbels. Een kamer met
verschillende fraaie antieke meubelen, alsmede met
een door Konijnenburg geschilderd doek van de 'Aw
Brök'. Bij dat schilderij speelde zich het aardige
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tafereeltje af, dat wethouder Gijbels de Prins aanmoedigde zijn handtekening naast het schilderij op
de blanke muur te schrijven. Dat gebeurde prompt.
'Claus 6-5-'68' staat nu op de muur. Een fikse handtekening, waarmee het stadhuis alweer een stukje
historie rijker werd.
De tocht van het stadhuis naar de John F. Kennedybrug werd door de hoge gasten gemaakt in een aantal voor deze speciale gelegenheid gecharterde 'oldtimers', waarbij de Prins plaats nam in de romantische Nagant van de NV Dotremont. Aan het poetsen van deze bijzonder fraaie, antieke auto hadden
vaardige handen wekenlang werk gehad. Met zijn
glimmende carrosserie en blinkend koperwerk presenteerde dit pronkjuweel onder de 'old-timers' zich
als een joyeus prinselijk troontje-op-wielen.
En zo reed een jonge Prins in een oude auto door
een oude stad naar een nieuwe brug. Een stukje
poëzie, dat nog aan charme zou hebben gewonnen
als de zon zo vriendelijk was geweest acte de présence te geven. De aanhoudende regen vermocht
echter niet de werkelijke feestvreugde te temperen.
De openingsplechtigheden vonden plaats onder de
beschutting van een zwart woud van parapluies.
In een korte toespraak, tevens in het Frans en Duits
vanwege de vele buitenlandse gasten, zei burgemeester Mr A. Baeten o.a.
' De stad Maastricht beleeft vandaag een nieuw
hoogtepunt in haar eeuwenoude geschiedenis. Door
de openstelling van de nieuwe brug, waarop wij ons
bevinden, zal de stad tenminste drie van haar natuurlijke en essentiële functies beter kunnen gaan vervullen dan voorheen: te zijn knooppunt van verkeerswegen, ontmoetingspunt van mensen en verzorgingscentrum van e:m vitale regio. Ontmoeting van
mensen leidt tot bedrijvigheid. Bedrijvigheid schept
handel, nijverheid, dienstverlening en cultuur.'
En vervolgens: 'Zonder spanning kan niets groots
tot stand worden gebracht. Spanning mobiliseert
immers scheppende krachten. Zien wij nu het re-

sultaat van de inzet en de opoffering van velen, dan
maakt de druk, waaronder zij en wij geleefd hebben,
plaats voor opluchting en feestvreugde.
Hoe ver lijkt alweer de dag, waarop de H.l.D. van
de Rijkswaterstaat in Limburg onder het toeziend
oog van mijn ambtsvoorganger Baron Michiels van
Kessenich met een symbolische handeling, die slechts
voor niet-ingewijden destructief kon lijken, de werkzaamheden voor de bouw van deze brug begon. Hoe
kort is in feite het tijdsbestek, waarin dit imposante
kunstwerk en de daarop aansluitende belangrijke
werken van de brugtraverse door kundigheid en inspanning van velen tot stand zijn gekomen.
V66r ons ligt de nieuwe brug. Indrukwekkend produkt van moderne techniek, robuust omdat zij het
geweld van het verkeer moet doorstaan, elegant
door haar lijnenspel, décoratief door de soberheid
van de eigentijdse vormgeving.'
De burgemeester eindigde met: 'Maastricht ziet tegelijk met vreugde dat één van de twee schakels in
het stedelijk verkeerscircuit, dat noodzakelijk is om
de leefbaarheid van de stad te bewaren en de integratie van de beide stadsdelen te verbeteren, is gerealiseerd. Dankbaar voor wat werd bereikt zal het
stadsbestuur, naar het hoopt met steun van Rijksen Provinciale overheden en van de hele stedelijke
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gemeenschap, onverpoosd verdergaan te ijv eren en
te werken voor de totstandkoming van een Noorderbrug, die de ring zal sluiten om de stad open te
houden voor allen, die haar nodig hebben.
Nadat de wnd Deken J. Lemmens en Ds E. Postma
een dankgebed hadden uitgesproken, verzocht de
burgemeester Prins Claus de openingshandeling te
willen verrichten.
D e vraag is of de Prins nog ooit een brug op zo'n
originele manier in gebruik zal stellen. Met twee
handen aan een lier draaiende, zorgde hij voor het
omhoogschuiven van een bord, dat aanvankelijk als
wegversperring was opgesteld, maar dat enige meters boven het brugwegdek omklapte waarna men
de naam 'John F. Kennedybrug' kon lezen. Gekleurde balonnetjes gingen de grauwe lucht in, de Politiekapel speelde het Maastrichtse Volkslied, er was
gejuich, honderden kinderen zwaaiden met hun
vlaggetjes en vanaf de rivier klonken de gillende
sirenes van de schepen en motorbootjes. Later, om
het nauwkeuriger te zeggen om 13 uur, ging de
brug open voor alle verkeer.
De 'Zuiderbrug', die de Maastrichtenaar al lang 'nao
aon 't hart is geleege', bewees metéén al - en zij bewijst dit nog dagelijks - een grote aantrekkingskracht uit te oefenen. De brug in-aanbouw had

reeds vele duizenden belangstellenden getrokken.
Die 6e mei echter wilden vele automobilisten de eer
hebben die betonnen gigant te hebben bereden.
Na een rondrit door Maastricht-Oost, maakte Prins
Claus, in gezelschap van een paar honderd gasten
een rondvaart met het touristenschip 'De Maasvallei'. Op de, ondanks de regen, in feeststemming verkerende Maas verzorgde de Watersportvereniging
MCC een levendige watershow. De boottocht ging
in eerste instantie Sint Pieterwaarts, waar vooral de
enorme uitbreidingen van Europa's grootste cementfabriek de aandacht van de ere-gast trokken.
Stroomafwaarts ging de tocht onder de Zuiderbrug
en de twee oude bruggen door, om de gasten van
het karakteristieke stadssilhouet te laten genieten.
Deze rondvaart bood de burgemeester de welkome
gelegenheid woorden van erkentelijkheid te richten
tot de velen, die de Zuiderbrugtraverse realiseerden,
in het bijzonder tot het 'Zuiderbrugteam', dat bij
wijze van spreken dag-in-dag-uit met dit grootse
project opstond en naar bed ging.
De bouwers van de John F. Kennedybrug, het Aannemersbedrijf van Hattum en Blankevoort, zorgde
tijdens de rondvaart voor een aardig presentje: een
door de MOSA vervaardigd herinneringstegeltje,
waardig om in iedere kamer een plaatsje te krijgen.
Er was nog een ander presentje. Daar had Openbare
Werken voor gezorgd. Een instructief boekje in
kleur, dat, versierd met mooie foto's en tekeningen
veel over Maastrichts nieuwste brug vertelt. Prins
Claus ontving het eerste exemplaar, in fraaie sierband, uit de handen van Drs J.J.J. van de Venne,
Directeur Openbare Werken, die tevens voor een
toelichting bij de inhoud zorg droeg.
Ongeveer tegen de tijd, dat de John F. Kennedybrug de eerste lasten van het drukke verkeer begon
te torsen, werd in de hall van het stadhuis voor de
hoge gasten de lunch geserveerd. Het was tijdens
deze lunch, dat aan de Prins het officiele cadeau
van de stad werd aangeboden, n.l. twee kristallen
kandelaars in luxe doos.

De Directie van van Hattum en Blankevoort bood
het stadsbestuur vervolgens een miniatuur aan van
de bronzen sculptuur, die te zijner tijd, ter herinnering aan de constructie van de Zuiderbrugtraverse,
geplaatst zal worden op het Tongerseplein. Dit
fraaie monument, voorstellende twee zwevende figuren in het universum, werd ontworpen door Fons
Bemelrnans. De totstandkoming ervan werd mede
mogelijk gemaakt door de NV van Hattmn & Blankevoort, die zich bereid verklaarde in de kosten van
het monument royaal te participeren.
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Maas boulevard
Toen de brug 6 mei voor het verkeer werd opengesteld, waren de stedelijke aanhakingen nog niet
allen gerealiseerd. De spiraalvormige oprit nabij de
Parkweg was in aanbouw. Het gebouw van de Keuringsdienst van Waren was bij wijze van spreken
dáágs voor de opening van de brug gesloopt, om
plaats te maken voor de spiraalvormige afrit op de
westelijke Maasoever. De Maasboulevard was nog
slechts in eerste fase gerealiseerd n.l. van Maastrichter Grachtstraat tot aan de Hoenderstraat, alsmede het gedeelte gelegen onder de John F. Kennedybrug. Van het Europaplein was nog pas een 'arm'
klaar. Aan dit verkeersplein, knooppunt van de
Europaweg Amsterdam-Genua en de Rijksweg
Maastricht-Aken, wordt met voortvarendheid doorgewerkt.
Reeds kort na de openstelling van de brug kon worden geconstateerd, dat dagelijks ongeveer 14.000
motorvoertuigen van deze Maasoeververbinding gebruik maakten. Na het gereedkomen van de spiraalvormige oprit, c.q. afrit, op de westelijke Maasoever - de oprit in juni en de afrit in oktober bleek pas duidelijk, welke beduidende ontlasting de,
op nauwelijks een kilometer van het hart van de
city gelegen, brug betekende voor het verkeer in de
oude, monumentale binnenstad.
In het gedeelte van de Prins Bisschopsingel, gelegen
tussen het kruispunt Sint Hubertuslaan en de Sint
Lambertuslaan, bleek het noodzakelijk rigoreuze
maatregelen te treffen om onverstandige voetgangers en fietsers tegen zichzelf te beschermen. In de
praktijk bleek n.l., dat diverse voetgangers en fietsers, met voorbijzien van het gevaar, dat hieraan
was verbonden, zich door de ter plaatse aanwezige
groenbeplanting heenworstelden, om zo te trachten
via de drukke verkeersweg de overkant te bereiken.
Er schoot nietS anders over dan tussen de groenbeplanting een stevig hekwerk te plaatSen.
Intussen wacht Maastricht met smart op het gereed-
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komen van de Maasboulevard. Op 3 december vond
de aanbesteding plaats van de tweede fase t.w. het
gedeelte gelegen tussen de lngelsen Hoof en de
Graanmarkt. Vol verwachting klopt daarbij het
hart van de Maastrichtenaren, want volgens de tekeningen zal het allemaal mooi, efficiënt en verkeerstechnisch verantwoord worden.
Met spanning wordt ook gewacht op de reconstructie van het Stadspark. Want, gaat er aan de ene kant
een stuk af, aan de andere kant zal er een stuk bij
komen en wel van de Maasboulevard tot aan de
Walmuur toe. Dit duurt echter nog wel even.
Voorlopig zullen wij het met een provisorische reconstructie van een tijdelijk sterk verkleind Stadspark moeten doen. Ook Rijkswaterstaat zal hier
spoedig met haar werkzaamheden aanvangen, namelijk het corrigeren van de Maasoeverlijn. Deze
correctie zal gelijktijdig met de realisering van de
tweede fase van de Maasboulevard in uitvoering
worden genomen. Bij het corrigeren zal rekening
worden gehouden met de aanwezige restanten van
oude vestingmuren. De vrijkomende grond zal worden gebruikt voor het verdere dempen van het v.m.
kanaal Maastricht-Luik.
Binnen het kader van de aanleg van de Zuiderbrugtraverse valt ook de reconstructie van de Tongerseweg vanaf het Cannerplein tot aan het Tongerseplein. Op f 400.000 is dit hoogstnoodzakelijk werk
begroot. Verwacht mag worden, dat de uitvoering
van het werk, die door Openbare Werken in eigen
beheer zal geschieden, binnen zeer afzienbare tijd
zal aanvangen.
Met de reconstructie van dit gedeelte van de Tongerseweg zijn wij er echter nog niet. Deze weg is
n.l. de schakel tussen de Zuiderbrugtraverse en de
Belgische grens. De Tongerseweg voldoet echter niet
aan de eisen, die het moderne verkeer stelt en dient
derhalve hoognodig volledig te worden gereconstrueerd. Momenteel is een goed overleg gaande met
Rijkswaterstaat omtrent een reconstructie vanaf het

Cannerplein tot ongeveer ter hoogte van het kerkhof. Echter eerst wanneer de genoemde weg tot aan
de Belgische grens volledig gereconstrueerd zal zijn,
zal de gewenste goede aansluiting zijn verkregen op
het Belgische wegennet. De Belgische buren hebben
er intussen voor gezorgd dat vanaf de grens een
voortreffelijke weg naar Tongeren werd aangelegd.
Met de realisering van de Zuiderbrugtraverse is de
problematiek van het Maasoeververkeer echter nog

niet opgelost. Hoe belangrijk deze traverse ook mag
zijn, de bouw van de 'Noorderbrug' is hoogst urgent.
Deze urgentie werd door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel, Mr P.G. Meyer Viol, in zijn
Nieuwjaarsrede 1968 suggestief onderschreven met
de woorden: 'De angstig snelle toename van het
verkeer dwingt ons thans voor Maastricht het devies
te stellen: Maastricht, sluit de ring, bouw de Noorderbrug nu!'

Met de realisering van de tweede fase Maasboulevard zal het Stadspark voor een belangrijk gedeelte verdwijnen.
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V erkeers- en parkeerperikelen

Meedenken over het V erkeersstructuurplan
De Maastrichtenaar heeft een gezonde ziekte: vreigelen. Dit is een critisch-sarcastische vorm van meedenken en meepraten over dingen, die hem ter harte
gaan. Een niet-vreigelende Maastrichtenaar is een
zieke Maastrichtenaar. Het zou verkeerd zijn ieder
meedenken en meepraten alleen maar vreigelen te
noemen.
Een omvangrijk project om over mee te denken en
mee te praten kreeg de Maastrichtenaar voorgelegd
in het Verkeersstructuurplan, samengesteld door Ir
j. van Dijk en de Stedebouwkundige Afdeling van
Openbare Werken. Dit Verkeersstructuurplan moet
gezien worden als een algemeen basisplan, dat richtlijnen geeft voor het beleid. Over dit plan heeft de
gemeenteraad zich echter nog niet uitgesproken. In
begin 1969 zal dit aan de orde komen.
Het verlangen van de burgers naar constructief meedenken en meepraten over het welzijn van de stad,
ook op het terrein van de verkeersproblematiek, kan
het gemeentebestuur niet anders dan verheugen.
Maastricht is een oude, historische, stad, die aan dynamische vernieuwingen onderhevig is. Dit brengt
bijzondere problemen mee. Over deze problematiek
schreven drs J. van de Venne en de heer L.J. Hartog van Openbare Werken in het Oostenrijkse tijdschrift 'Steine sprechen' een bijzonder verhelderend
artikel onder de titel 'Stadterneuerung', waarin de
spanningen van een historisch stadsgebied concreet
worden gesteld. De schrijvers constateren o.m.:
'Stedelijke herstructurering is een instrument van
sociale en economische politiek. Ze kan slechts slagen, als ze is gebaseerd op een allesomvattend structuurplan, dat op zijn beurt het resultaat is van een
welvaarts- en welzijnsplan voor streek en stad.'
Feit is, dat het gezicht van onze goede stad er over
ongeveer 3 5 jaar geheel anders zal uitzien. Die gezichtsverandering zal dan vele miljoenen hebben
gekost. De wijziging zal in fasen geschieden. Voor
de komende vijf of zes jaren staan de volgende

10

projecten op het programma: aanleg van de reconstructie van de Maastrichter Grachtstraat en het
aanleggen van definitieve parkeergelegenheden in
het Boschstraatkwartier, de reconstructie van de
noordzijde van de Markt ten behoeve van de
rechtstreekse aansluiting van de Wilhelminabrug
met de Boschstraat, het omkeren van de rijrichting
op de city-ring, het aanbrengen van een ondergrondse parkeergarage onder het Vrijthof, de reconstructie van de Tongerseweg, de volt0oiing van de interparochiële weg in Maastricht-west, de reconstructie
van de Heugemerweg met aansluiting aan de Duitse
Poort, de aanleg van 'de groene rivier' in Heugem,
reconstructie en herprofilering van de Parallelweg
en de St. Antoniuslaan, het aanleggen van een verkeerslus met eenrichtingsverkeer aan de oostelijke
afrit van de Wilhelminabrug, uitbreiding van de
' parkeer-accommodatie op de Griend. Een lijvig programma.
Daar een verkeersstructuurplan geen geïsoleerd gegeven is voor een bepaalde tijd, doch nauw aansluiting moet vinden aan de verkeersontwikkeling van
de toekomst en aan de stedebouwkundige structuur
op langere termijn, ligt het voor de hand, dat vooral
het bedrijfsleven (bedrijf te verstaan in de meest
uitgebreide en gevariëerde vorm) intensieve belangstelling voor het verkeersstructuurplan liet blijken
en het gemeentebestuur een constructief mee-denken
aanbood. Dit mee-denken geschiedde o.a. in de
vorm van een rapport, opgesteld door een 'monstercommissie', ingesteld op initiatief van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Maastricht en Omstreken. Op verzoek van deze op 19 juni in het leven
geroepen commissie - zich officiëel noemend 'Werkgroep Verkeersstructuurplan Maastricht' - werd de
behandeling van het verkeersstructuurplan in de gemeenteraad enige maanden uitgesteld. Zulks om de
commissie in de gelegenheid te stellen verschillende
facetten van het plan nader te bestuderen. De werkgroep werkte snel en kwam einde augustus met het
rapport klaar.

Reeds eerder, namelijk begin juli, was een rapport
verschenen van een andere commissie uit het bedrijfsleven. Voorzitter van deze commissie was de
heer W.J. Telgenkamp. Ook dit rapport bevatte een
aantal suggesties met betrekking tot de toekomstige
verkeersstructuur van de stad Maastricht.
Het Verkeersstructuurplan sloeg ook reacties los in
Wyck. 'Wieker Belangen', hierin geadviseerd door
Ir F. Knols, nam het rapport van Ir van Dijk en
Openbare Werken in studie en stelde een nota samen
waarin de wensen, voornamelijk gericht op de verkeerssituatie in Wyck, werden gelanceerd.

Parkeren
Iedere stad van enige importantie kent het parkeerprobleem. Maastricht met zijn monumentale binnenstad en zijn nauwe, intieme straten maakt hierop
geen uitzondering. Dit probleem manifesteert zich
met name op 'drukke dagen' en deze worden gelukkig steeds talrijker. Wat het creëren van nieuwe
parkeergelegenheden betreft, moet Maastricht echter
roeien met de bescheiden riemen die het bezit: roeien
tegen de stroom van financiële perikelen op, hetgeen betekent, dat de verwezenlijking van het idea?.!
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van de geprojecteerde zes parkeergelegenheden dicht
bij de city, niet een-twee-drie is te verwachten. Het
ideaal van deze zes parkeergelegenheden is door de
burgemeester in de publicatie 'Gesprekken met
Betrokkenen' nog eens benadrukt.
Tussen de huidige werkelijkheid en het te bereiken
ideaal ligt een hele periode. Het streven naar een
ideale toestand, indien deze bestaat, is een schone
zaak en intussen is het verstandig zich niet te gaan
verliezen in pessimisme. Zoiets zou trouwens ook
tegen de aard van de Maastrichtenaar zijn, die ongetwijfeld (en gelukkig!) een stuk of wat ondeugden
bezit, doch warempel niet die van het pessimisme.

Zwartgalligheid heeft overigens ook geen zin. Zeker
niet als kan worden geconstateerd, dat een door de
raad verlangde ordening van het parkeren reeds
goede resultaten heeft afgeworpen. Op 4 juni werd
het aantal meters voor kort-parkeren uitgebreid van
37 tot 160 en werd ook tot parkeren tegen betaling op het Vrijthof overgegaan. Naderhand werd
het systeem van betaald-parkeren eveneens ingevoerd op het kanaalpand van Het Bat (r juli), de
Markt (15 juli) en op het O.L.v.-plein (14 oktober).
Daardoor is de totale capaciteit voor parkeren tegen
betaling op 805 auto's gekomen: Markt 240, Vrijthof 281, Het Bat 243, O.L.v.-plein 41.

12

Nadat in juni het betaald parkeren op het Vrijthof
was ingevoerd, kon de eerste dagen minder-parkeerinteresse worden geconstateerd. Weldra begonnen
tal van lang-parkeerders echter de nieuwe situatie
te waarderen en betaalden vlot de drie dubbeltjes
voor vier uren op-de-plaats-rust in het hart van de
city. Waren aanvankelijk wel eens Maastrichtenaren
gebelgd over het feit, dat zij niet meer auto's schots
en scheef en gratis op het plein mochten neerzetten,
Belgen en Duitsers keken daarentegen verrast op
van het geringe verschuldigde parkeergeld.
Na een inloopperiode van enkele weken bleek de
proef op het Vrijthof geslaagd: per dag krijgen daar
thans 1200-1300 auto's een plaats. Hier is dus duidelijk sprake van een sterke roulatie, hetgeen ook
de opzet was.
Het invoeren van het betaald-parkeren heeft tevens
de juistheid van de prognose aangetoond, dat deze
vorm van parkeren een vlucht veroorzaakt naar
gratis parkeer plaatsen door degenen, die hun wagen vier uur of langer op een bepaalde plek plegen
te laten staan. In het algemeen kan worden gesteld,
dat het Vrijthof in ieder geval goeddeels is verlost
van deze hyper-lang-parkeerders. Trouwens hetzelfde verschijnsel is ook geconstateerd vóór het belastingkantoor aan de Stadhuisstraat en op de Brusselsestraat, waar parkeermeters paal en perk hebben
gesteld aan extreem lang parkeren.
De hiervoor genoemde sterke roulatie is behalve op
het Vrijthof ook te merken op Het Bat, waar per
dag 650 auto's staan evenals op de Markt, waar nu
dagelijks 800 auto's worden geparkeerd.
Interessant is het ook de bezettingsgraad te vernemen van die plaatsen waar meters het parkeren ordenen: Dominicanerkerkplein 78,2°/ o, Spoorweglaan
28,40/o, Brusselsestraat p,8°/ o, Julianaplein 64,3°/ o,
Vrijthof 48,20/o, Kommelplein 56,20/o, Gubbelstraat
70°/o, Boschstraat 53°/o, Markt 86,6°/o, Vissersmaas
760/o, Maasboulevard 59°/o. Deze percentages duiden erop, dat van de parkeermeters een druk gebruik wordt gemaakt, hetgeen de verwachting was.

Touringcars en koopbussen
Medio juli - toen de stad overstelpt werd met vakantiegangers en daardoor de vvv-informatrices op
meer dan volle toeren moesten werken om aan alle
aanvragen voor hotel- en pensionbedden te kunnen
voldoen, totdat er met de beste wil van de wereld
geen leeg bed meer te krijgen was - is eerst goed
bewezen hoe functioneel de vier grote gemeentelijke
parkeerplaatsen (Vrijthof, Markt, Het Bat en
o.L.v.-plein) voldeden : zij verwerkten rond 2 500
auto's per dag! Daaronder waren, zoals usance, heel
wat Belgen. Want opmerkelijk is hoe aantrekkelijk
de Maastrichtse city blijft voor onze Belgische buren. Uit de geïnde francs blijkt, dat zeker een kwart
der langparkeerders bestaat uit Belgische buren. Ze
komen graag en Maastricht ziet ze graag!
De invasie van vakantiegangers en de regelmatige
trek van kooplustige Belgen en Duitsers veroorzaken uiteraard problemen met betrekking tot het parkeren zowel van personenauto's als van toeristenen koopbussen. Wethouder R. de Vries heeft eens
laten uitrekenen, dat op drukke dagen I 20 tot I 50
touringcars en koopbussen Maastricht aandoen,
waarbij uiteraard de marktdagen het drukste zijn.
Het zijn cijfers die verheugen, doch ook consequenties inhouden. Verheugen: vanwege de aantrekkelijke brok economie, die met deze cars en bussen de
stad binnenrolt. Consequenties echter wat de parkeermogelijkheden betreft. Een en ander heeft geleid
tot de aanleg van speciale parkeerplaatsen voor bussen op de Wilhelminakade: een maatregel die goed
voldoet zoals de Belgische chauffeurs grif toegeven.
Tevens werd, mede op aandrang van de gemeenteraad en de middenstand, aan het Vrijthof-Zuid
ruimte gereserveerd voor een vijftal touringcars met
de bedoeling gelegenheid te geven tot in- en uitstappen in de city.
Een andere maatregel, door de Maastrichtenaren

met vreugde ontvangen, was het paal en perk stellen
aan het chaotisch parkeren in het Stadspark. Sommige automobilisten, belust op gratis parkeren, hadden dáár n.l. hun toevlucht gezocht. De getroffen
maatregelen hadden tot gevolg, dat men in het resterende gedeelte van het oude park weer in alle rust
kon wandelen. Het andere gedeelte van het Stadspark, n.l. dat deel, dat aan de bouw van de John F.
Kennedybrug ten offer was gevallen, werd druk bezocht op 11 november, toen de Belgen hun 'Armistice' kwamen vieren. Zowel de ruimte, gelegen onder de brug, als die binnen de 'spiralen', waren provisorisch ingericht als parkeerplaats. Dat was maar
goed ook, want die 11e november trokken de Belgen
met zeven- tot achtduizend personenauto's en een
aantal bussen naar de stad. Voor die dag was een
speciale parkeerregeling uitgedokterd, die best heeft
voldaan. Vanaf de grens kregen de gasten, wier
auto's werden voorzien van een rode driehoek, een
vlotte begeleiding naar de officiële en provisorisch
ingerichte parkeerplaatsen. Zo vlot, dat vrijwel alles
volkomen gesmeerd liep en de Belgen zich uitgesproken enthousiast toonden over het welkom, hen op
deze manier bereid. Het enthousiasme had ook betrekking op de service, dat extra stadsbussen gratis
pendeldiensten uitvoerden vanaf de Griend en de
Zuiderbrug. Op die manier werden de talloze parkeerders op de snelste manier naar het centrum
vervoerd om later, belast en beladen, weer met de
bus terug te keren naar de parkeerplaats.
Op 11 november werd de met zoveel zorg voorbereide parkeerslag op grandioze wijze gewonnen.
Heel Nederland werd via radio en NTS journaal op
de hoogte gesteld van dit geslaagde experiment. Ook
buitenlandse kranten schreven erover.
Die elfde november moet als een proef worden beschouwd. Bewezen is, dat met hecht teamwork heel
wat tot stand kan worden gebracht. Maar het zou
dwaasheid zijn te veronderstellen, dat op grond van
eenmalige ervaringen het parkeerprobleem grotendeels zou zijn opgelost. Integendeel. Die elfde novem-
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ber heeft als nooit tevoren bewezen, dat een definitieve oplossing een eerste eis is. Wil Maastricht aantrekkelijke koopstad blijven en in betekenis groeien,
dan zal met grote voortvarendheid, met deskundig
inzicht en met de uiterste aandacht aan het oplossen
van de parkeerproblematiek moeten worden voortgewerkt.
Wat doet het College in die richting?
Wethouder R. de Vries zei hierover: 'Het College
is zich terdege bewust van de parkeermoeilijkheden.
Het verwijt dat wij 'niets' doen is onredelijk, want
er wordt hard gewerkt aan het oplossen van de
moeilijkheden. Daarbij zijn wij evenwel gebonden
aan de mogelijkheden die de stad biedt en aan de
financiën. Het is bepaald vervelend, dat wij zolang
moeten wachten op subsidietoezeggingen om bepaalde plannen te kunnen verwezenlijken'. In dit verband herinnerde de wethouder aan zijn in april bij
de algemene beschouwingen in de gemeenteraad uitgesproken wens, binnen een jaar met de werkzaamheden voor een ondergrondse parkeergarage onder
het Vrijthof te kunnen laten beginnen. Hij zei in oktober: 'Ik heb gerede hoop, dat de aangevraagde subsidies op een dusdanig tijdstip komen dat ik mijn
belofte kan waar maken zodat omstreeks april 1969,
met de werkzaamheden kan worden begonnen.
Een andere bijdrage tot de oplossing van de parkeernood was het verschijnen van de 'Nota-Wijck,
betreffende de parkeervoorzieningen in de Oostelijke binnenstad van Maastricht'. Hierin stelde de
Gemeentelijke Verkeerscommissie verschiUende, gedeeltelijk provisorische, maatregelen voor, ter spoedige uitvoering. Tot deze maatregelen behoren o.a.
plaatsing van meer parkeermeters, het scheppen van
meer parkeermogelijkheden in de Alex. Battalaan
het ordenen van bet parkeren op de Parallelweg,
het inrichten van een parkeerterrein op het gebied
van de Ruiterstraat en het treffen van voorzieningen met de NV Nederlandse Spoorwegen tot het
maken van een parkeerterreintje voor het spoorwegpersoneel. Een belangwekkende conclusie in de nota

is: 'dat een adequate voorziening met een aan de
toekomstige behoefte aangepaste capaciteit in de nabijheid van het station slechrs mogelijk is door de
bouw van een parkeergarage ter plaatse'. De bedoelde parkeernota kwam echter nog niet in openbare behandeling.

De ruimte binnen en nabij de westelijke spiralen werd op 11
november dankbaar benut als aanvullende parkeermogelijkheid.

Brandende kwesties

Dominicanerkerk
De voormalige Dominicanerkerk: een der meest
brandende kwesties van het voorbije jaar. Verontrust over het erbarmelijke onderkomen van het
Stadsarchief en de Stadsbibliotheek kwam het college van B. & w. in mei met het voorstel de vm.
Dominicanerkerk te sluiten voor culturele-, ontspanuings- en commerciële doeleinden en de kerk
beschikbaar te stellen aan het Stadsarchief. Echter
tijdelijk en wel totdat een definitieve oplossing zou
zijn gevonden voor de huisvesting van Stadsarchief
en -bibliotheek, welk instituut - rijk aan materiaal
van hoge wetenschappelijke en historische waarde niet alleen letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen
barst, doch bovendien in een hoogst brandgevaarlijk
gebouw is ondergebrach~ een toestand die ook de
voormalige Rijksarchivaris dr. G. Panhuysen volledig onderkende.
Ondanks het feit, dat van verschillende zijden protesten werden gehoord en de raad zich op zeer critische wijze over het plan uitte, werd het voorstel
- zij het met kleine meerderheid - aangenomen.
Met de wetenschap overigens, dat het college van
B. & w. ongaarne het voorstel ter tafel had gebracht en het plan bovendien slechts als een tijdelijke en tevens als een noodoplossing wilde zien.
Groeperingen van jongeren, o.a. van de KVP, lieten
evenwel niet af hun bezwaren naar voren te brengen. Ook verschillende raadsleden bleven zich verzetten. Er groeide zelfs de gedachte het bewuste
raadsbesluit ongedaan te maken. Wethouder mr W.
Kom had inmiddels het goede idee belangstellende
raadsleden en KVP-jongeren uit te nodigen voor een
bezoek aan het Stadsarchief om hen daar tot de
vanzelfsprekende conclusie te laten komen, dat het
met de huisvesting van archief en bibliotheek miserabel was gesteld. Deze constatering leidde bij de
KPV-jongeren evenwel niet tot de conclusie, dat de
v.m. Dominicanerkerk de meest aangewezen plaats
was om ruimte aan archief en bibliotheek te bieden.

In augustus kwam de kwestie opnieuw in de Raad
aan de orde bij het voorstel tot restauratie van een
wandschildering in de Dominicanerkerk (kosten
voor de gemeente circa f 12.500,-). Aan de orde
kwamen tevens een telegram van de KVP-jongeren
en een brief van het uit Canada teruggekeerde raadslid Smies, waarbij verzet werd aangetekend tegen het
sluiten van het gebouw ten behoeve van 'openbare
doeleinden'. De discussies beloofden andermaal een
marathon-debat, ondanks het feit dat het bijna
nacht was. Toen van achter de college-tafel een
reeds eerder gemaakte opmerking werd bevestigd,
Roiewkrans van 'Stöbvreters'.

dat het college in september met een nader gemotiveerd advies wilde komen, werd besloten de debatten over de gehele materie te verdagen tot die dag
in september.
Op die gedenkwaardige septemberavond had het
college de raad goed geïnformeerd via een nota van
maar liefst 2 3 pagina's, waarin de hele materie betreffende de v.m. Dominicanerkerk en het Stadsarchief nog eens haarfijn uit de doeken werd gedaan
en waarin tevens werd geconcludeerd, dat de v.m.
Dominicanerkerk de enige mogelijkheid was om als
tijdelijke c.q. noodoplossing te dienen voor de problemen van Stadsarchief en Bibliotheek.
Bijzonder belangwekkend in de nota was de mededeling dat het college de mogelijkheid in studie had
om het v.m. 'militaire hospitaal' aan de Grote
Looiersstraat in te richten als de definitieve vestigingsplaats voor Stadsarchief- en Bibliotheek. Hieromtrent werd reeds contact met het Rijk opgenomen. Realisering van dit initiatief zou betekenen
dat niet alleen Stadsarchief- en Bibliotheek, doch
ook de Openbare Leeszaal- en Bibliotheek en het
Sociaal Historisch Centrum aan een beter onderdak
konden worden geholpen. Een mooi plan! Want
verhuizing van het Vrijthof naar de Grote Looiersstraat betekent, dat Stadsarchief- en Bibliotheek
wordt · gehuisvest in een brokje stad met een
eigen sfeer, waarin verschillende instituten van
nationale en internationale faam op cultureel en
wetenschappelijk gebied hun zetel hebben. Het
complex aan de Grote Looiersstraat staat al enige
jaren leeg. De Minister van Defensie wil het graag
en kennelijk niet duur verkopen. Met de restauratie
zijn evenwel enkele miljoenen gemoeid.
Het college van B. & w. bleef echter de v.m. Dominicanerkerk in het vizier houden als tijdelijke
('twee jaren' zei wethouder mr. Korn) overgangsoplossing. Noodzakelijk, omdat zeer snel ruimten
beschikbaar moeten zijn, mede in verband met de
verhuizing naar Maastricht van een gedeelte van de
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kostbare boekenve.rzameling van het Groot-Seminarie te Roermond.
In de raadsvergadering van dinsdag 17 september
werd de 'brand' rond de v.m. Dominicanerkerk geblust, in die zin dat de uitvoering van het destijds
genomen raadsbesluit over de verhuizing van stadsarchief en -Bibliotheek andermaal werd opgeschort.
Zulks op grond van een voorstel van de heer J.
Dreimüller om contact op te nemen met de kerkeraad van de Lutherse kerk, die mogelijk het gebouw
aan de gemeente beschikbaar wilde stellen voor het
tijdelijk onderbrengen van archief en bibliotheek.
Dit voorstel werd met r 5 tegen r 3 stemmen aangenomen. Het College onderzoekt thans de mogelijkheden van de Lutherse kerk. Het tijdelijk benutten
van dit (of een ander) gebouw is noodzakelijk omdat het betrekken van het vroegere militaire hospitaal nog wel een paar jaar zal vergen.

Bestemmingsplan Boschstraat-Oost
Het reeds eerder gesignaleerde verlangen van de
burgers tot inspraak inzake het verkeersstructuurplan was o.a. gebaseerd op ongerustheid over het
bestemmingsplan Boschstraat-Oost. Behalve met bezwaren van de Kamer van Koophandel werd het
gemeentebestuur geconfronteerd met bezwaarschriften van verschillende groeperingen o.m. van de Fabrikantenkring, van D'66, van een groep Boschstraatbewoners en van individuelen. Alle opmerkingen, bezwaren en critieken hadden voornamelijk
dezelfde tendens: het bestemmingsplan BoschstraatOost is nauw verbonden met het verkeersstructuur-

plan en derhalve behoort dit structuurplan eerst aan
de orde te komen. Ter wijl de Kamer van Koophandel zich afvroeg, of in het bestemmingsplan wel
aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan
met betrekking tot het vormen van een levende
city-wijk, drongen anderen er op aan het Boschstraatkwartier zoveel mogelijk zijn functie als
woonbuurt te hergeven en in geen geval, zoals overigens ten onrechte werd verondersteld, de markt te
verplaatsen naar het Lakeweversplein. In de critiek
werd ook de vrees uitgesproken, dat het plan zich

nu reeds bindt aan een tracee van de Noorderbrug,
de z.g. 'Viaductbrug', terwijl de raad nog geen gelegenheid kreeg zich over dit tracee uit te spreken.
Het hele complex van bezwaren en verlangens had
uiteraard de bijzondere aandacht van de gemeenteraad. Begin juli besloot de gemeenteraad, op voorstel van B. & w., de beslissing over het bestemmingsplan Boschstraat-Oost voor drie maanden uit te stellen, daarmede o.a. een ruimer inspraak-mogelijkheid
van de kant der burgers beogend.
Op donderdag 29 augustus vond voor het eerst in

Provisorische parkeergelegenheid in het saneringsplan .Boschstraat-Oost.
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de geschiedenis van Maastricht een z.g. 'openbare
hearing' plaats waarbij reclamanten en andere belangstellenden de gelegenheid werd geboden bezwaren tegen het Boschstraatplan in het openbaar kenbaar te maken aan het college-met-ambtelijke-assistentie. De foyer van het Staargebouw was deze
avond ruim gevuld, over en weer werden de argumenten vóór en tégen naar voren gebracht. Jammer,
en merkwaardig tevens was het, dat de eigenlijke
reclamanten die avond grotendeels verstek lieten
gaan.
De behandeling van het bestemmingsplan geschiedde in de vergadering van I 5 oktober. De raadsleden
hadden tevoren een compleet boekdeel ter bestudering toegezonden gekregen, een dik pak pagina's,
zijnde de afschriften van 3 I bezwaarschriften, plus
een nota van 22 bladzijden van het college en een
verslag van 39 bladzijden omtrent de gehouden
'hearing'. Voor deze vergadering werd een dusdanig
grote belangstelling verwacht, dat er toegangskaarten voor de raadszaal werden beschikbaar gesteld.
Zelfs werd de geluidsinstallatie van de raadszaal
aangesloten op luidsprekers in de hall, ten behoeve
van geïnteresseerden, die eventueel geen plaats meer
zouden kunnen krijgen op de publieke tribune. De
belangstelling viel echter tegen. Wel was gedurende
twee avonden de tribune volledig bezet, de belangstelling in de hall was echter minimaal.
Tijdens de behandeling in de raad werden twee
moties ingediend.
Een motie van drs J. Banens KVP e.a. beoogde de
voorgestelde bestemming: 'kantoor- en woonflat' op
de kop van de Maasboulevard, uit het bestemmingsplan Boschstraat-Oost te elimineren. Een motie van
de heer F. van Thor PVDA was er op gericht, het gedeelte van het Boschstraatkwartier, begrensd door de
Maastrichter Grachtstraat, St. Antoniusstraat en de
meest westelijke geprojecteerde verbinding tussen
de Maastrichter Grachtstraat en St. Antoniusstraat
de bestemming te geven van 'bijzondere doeleinden',
met huisvesting op de verdiepingen.

Het College nam-de beide moties over, waarna het
bestemmingsplan werd aangenomen met r 9 tegen
r 5 stemmen. Voor de raad was het voor de besluitvorming zeker van betekenis, van het College welgedocumenteerd te vernemen, dat het bestemmingsplan Boschstraat los van het nog te behandelen verkeersstructuurplan kon worden behandeld, dat de
geplande verbreding van de Maastrichter Grachtstraat tóch behoort te worden uitgevoerd, óók als
de Maasboulevard niet in die richting wordt doorgetrokken, en dat de raad bij de behandeling van
het verkeersstructuurplan de mogelijkheid behoudt
het tracee van de Maasboulevard in noordelijke
richting via het te dempen Bassin vast te stellen.
De raadsleden werd ook voorgehouden, dat aan een
aangepaste herbevolking van het Boschstraatkwartier grote aandacht zal worden besteed, doch dat bij
deze herbevolking uiteraard niet kan worden gedacht aan de grote bevolkingsdichtheid van weleer.
Van achter de college-tafel werd de raad tevens een
inzicht gegeven in de moeilijkheid om op andere
plaatsen dan in het Boschstraatkwartier een nieuwe
behuizing te plannen voor de politie en de .GGD.
Bovendien werd de raad de verzekering gegeven,
dat het nooit de bedoeling was, noch is, de markt te
verplaatsen naar het Lakenweversplein; eerder moet
dit plein worden beschouwd als additioneel marktplein in de toekomst.
Van de zijde van het college werd overigens gesteld
dat het zeker niet de bedoeling is te streven naar
een ontvolking der binnenstad, wel echter naar een
opheffing der overbevolking in bepaalde stadsdelen en het zo aantrekkelijk mogelijk maken van
de binnenstad als handels- en dienstencentrum. In
dit verband lanceerde de burgemeester reeds in de
raadsvergadering van dinsdag 9 april, toen de procedure over Boschstraat-Oost in discussie kwam, de
slogan: 'De binnenstad is niet alleen om in te Leven,
doch ook om ván te leven'. Een allesbepalend principe voor het beleid van het college ten aanzien van
de problemen, de binnenstad betreffende.

W ijkwinkelcentrum
Het hoofdstuk 'wijkwinkelcentrum' begon op 5 januari 19 54, toen het bestemmingsplan 'Brusselsepoort III' door de raad werd goedgekeurd. Het betreffende plan voorzag o.a. in de bouw van een
winkelcentrum met een groot aantal winkels aan
weerszijden van de Via Regia. Dit geprojecteerde
winkelcentrum werd bij realisering van het bestemmingsplan 'Brusselsepoort III' nog niet uitgevoerd.
Bij nadere bestudering van de mogelijkheden en de
uitwerking van de plannen bleek, dat de stedebouwkundige en verkeerstechnische inzichten, zoals deze
golden ten tijde van de voorbereiding van dit bestemmingsplan, zich inmiddels zodanig hadden ontwikkeld, dat de oorspronkelijke gedachte, wat betreft vorm en omvang van de bebouwing en de
plaats van het winkelcentrum, niet kon worden gehandhaafd. Een nieuwe opzet binnen het kader van
de rechtsgeldige bestemming, was geboden.
Aan het voorbereidende onderzoek voor deze nieuwe
opzet namen, naast de NV Bema, de betrokken architect en het bedrijf van Openbare Werken tevens
deel het Centraal Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf, het Algemeen Waarborgfonds voor de
Middenstand, de Rijksmiddenstandsconsulent voor
Limburg, de afdeling Maastricht van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond alsmede enige
grootwinkelbedrijven.
Dat het onderwerp de volle belangstelling van de
raad had bleek o.m. reeds bij de behandeling van de
gemeente-begroting 1968. De besprekingen volgden
in hoofdzaak de vragen en antwoorden die reeds in
het Centraal Rapport voorkwamen. Het college
benadrukte, niet voor het oprichten van een subcentrum te zijn, wel voor de realisering van wijkwinkelcentra in Maastricht-Oost en West. H et college deelde tevens mede dat nog dit jaar een uitgewerkt plan voor de vestiging van een winkelcentrum in Maast richt-West aan de raad zou worden
voorgelegd.
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Dit plan - volgens het ontwerp van het Architectenbureau Boosten - ontving de raad eind oktober ter
bestudering, tesamen met het 'Rapport Wijkwinkelcentrum', een uitgave van Openbare Werken.
Het winkelcentrum is geprojecteerd ten Westen van
de Via Regia, onmiddellijk ten Noorden van het
Ziekenhuis Sint Annadal.
Belangrijk bij de stichting van een winkelconcentratie is de omvang van het reële bedieningsgebied.
Met inbegrip van de randzones is de capaciteit
van het bedoelde bedieningsgebied te stellen op ca
57 .ooo bewoners na voltooiïng van de in aanbouw
zijnde en nog te realiseren woonbuurten.
Bij de realisering van het plan wordt er blijkens het
'Rapport Wijkwinkelcentrum' naar gestreefd, voor
het totale complex zowel intern als extern een aantrekkelijk verblijfsklimaat te scheppen . Intern zal
dit worden bereikt door het projecteren van op elkaar aansluitende winkelhoven die door middel van
vitrines, sierbestrating, beplantng e.d. verlevendigd
kunnen worden. Extern, niet alleen door in markante gevelgedeelten winkelfronten aan te leggen,
maar ook door een relatie te brengen met de reeds
aanwezige bebouwing langs de Via Regia en de dr
Bakstraat.
Het wijkwinkelcentrum zal omvatten: een aantal
middenstandszaken, twee supermarkten, een vestiging van de HEMA, diverse kantoren, waaronder het
kantoorgebouw van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en de Bedrijfsgeneeskundige Dienst,
alsmede gebouwen voor sociale voorzieningen en
een aantal woningen.
De behandeling in de raad werd voorafgegaan door
levendige discussies o.a. in de pers en tijdens openbare vergaderingen, waarbij v66r- en tegenstanders
van het wijkwinkelcentrum de degens met elkaar
kruisten. Een comité, onder de naam 'Stadsbelanggen', organiseerde voor de raadsleden zelfs een bustocht naar het pas geopende winkelcentrum in het
Belgische Genk. O ok werden de leden van het col-

lege en de raad geconfronteerd met een schrijven
van de 'Werkgroep City', waarin deze werkgroep
verklaarde, de noodzaak van een wijkwinkelcentrum
te betwijfelen. In het algemeen genomen, kwamen
de bezwaren voornamelijk voort uit de vrees, dat
door de realisering van het centrum in belangrijke
mate koopkracht zou worden onttrokken, enerzijds
aan de city, anderzijds aan bepaalde zaken, gevestigd in de buurtcentra van Maastricht-West.
Op dinsdag 3 december kwam het voorstel van
B & w tot verkoop van de terreinen, bestemd voor
de vestiging van het wijkwinkelcentrum, in de raad.
In het betreffende raadsstuk deelde het college me-

voorstel werd aangenomen met 2 3 stemmen vóór en
r 3 tegen. Het amendement bepaalde, dat de omvang
van de bruto-winkelbedrijfoppervlakte - behoudens
goedkeuring van de raad - in totaal niet groter mag
zijn dan op de bij het besluit behorende tekening
staat aangegeven.
Nog voordat dit besluit door de raad werd genomen
hadden zich reeds ca 80 gegadigden voor vestiging
in het wijkwinkelcentrum gemeld. Medio december
was dit aantal reeds gestegen tot ca 120. Getuigt de
grote belangstelling van de zijde van de zakenwereld
van een erkenning van de juiste betekenis van het
raadsbesluit, een andere erkenning ligt in het feit

de, 'aan de hand van studie en overleg tot de slotsom te zijn gekomen, dat de oprichting van een
wijkwinkelcentrum in de nu voorliggende omvang
en structuur in het belang van Maastricht-West moet
worden geacht, en voorts dat de gekozen vestigingsplaats daartoe optimale mogelijkheden biedt.'
De raad besteedde twee avonden aan de agenda,
waarop dit punt voor kwam. Het geamendeerde

dat de beleggers zoveel vertrouwen toonden in het
object, dat de animo om hierin te participeren reeds
voldoende groot was, nog voordat het raadsbesluit
was genomen.
Als de weersomstandigheden meewerken zal de
bouw van dit omvangrijke project ongeveer twee
jaar duren. Binnen enkele maanden zal de eerste
schop de grond 111 gaan.
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Industriestad

'Voor de industrie- en werkgelegenheidsbevordering
zijn wij als het moet dag en nacht bezig. De term
'dag en nacht' mag de raad letterlijk opvatten; de
zaterdag en de zondag daarbij inbegrepen. Als de
helft lukt van de plannen waarmee wij bezig zijn,
ben ik al heel gelukkig'. Dit zei de burgemeester
tijdens de raadsvergadering van l 2 maart bij de behandeling van de met een tekort van 4,5 miljoen
getekende gemeentebegroting voor het jaar 1968.
Zijn mededeling hield verband met een zekere ongerustheid over de steeds stijgende werkloosheid,
die reeds eerder tijdens de begrotingsbehandeling
door de raad werd geuit.
Mede ten gevolge van een zekere economische opleving kon in de loop van het jaar gelukkig een
geleidelijke daling van het aantal ingeschreven
werkzoekenden bij het Gewestelijk Arbeidsbureau
worden gesignaleerd. De werkloosheid noopte de
regering overigens om Limburg een aantal miljoenen
toe te wijzen voor het uitvoeren van diverse projecten in het kader van de Aanvullende Werkgelegenheid. Daarvan kwam evenwel slechts een vrij
gering deel in Maastricht terecht.
De verslechtering van de arbeidsmarkt, met als
voornaamste oorzaak de sluiting van de mijnbedrijven, deed heel wat arbeidskrachten uit Limburg
vertrekken naar gebieden met een gunstiger arbeidsstructuur. Exacte cijfers over l 968 zijn nog
niet bekend, doch het laat zich aanzien, dat ook in
dit jaar met een vertrekoverschot moet worden rekening gehouden. Overigens stelde drs. J. Wilbers,
de nieuwe Directeur van het ETIL, zeer terecht: 'Een
uittocht van Limburgers is geen oplossing voor de
Limburgse werkgelegenheids-problematiek.' Geconstateerd kan worden, dat Ministers, Staatssecretarissen en Kamerfracties werkbezoeken aflegden,
waarbij zij met de keiharde feiten van de Limburgse
problematiek werden geconfront eerd. Al was Maastricht daarbij niet steeds het centrale punt, de Limburgse hoofdstad werd ook in deze oriëntatie-

bezoeken betroklken en kreeg de kans te pleiten voor
haar levensbelangen.
Wat zijn intussen de resultaten van de zo noodzakelijke herindustrialisatie? Naast de diverse en belangrijke uitbreidingen van de reeds in Maastricht
gevestigde indus.trieën kan met voldoening worden
geconstateerd, dat verschillende bedrijven uit Maastricht en omgeving naar het industrieterrein Beatrixha ven verhuisden. Enerzijds omdat zij op hun oorspronkelijke plaats van vestiging geen expansiemogelijkheden hadden, anderzijds omdat ernaar
wordt gestreefd industrieën uit de woongebieden te
verplaatsen en t·e concentreren in de daarvoor aangewezen gebieden.
Dank zij de activiteit van wethouder drs H. Roovers - van wiens portefeuille de industrie een zeer
belangrijk onderdeel uitmaakt - kon gelukkig zekerheid worden verkregen over de vestiging van de
'Cleveland Twist Drill'. De fabrieksbouw startte
in de tweede helft van augustus. Er worden voorlopig 60 man (omgeschoold) tewerk gesteld; en er
is een waarschijnlijke expansiemogelijkheid tot circa
150 man.
Het stadsbestuur hoopt, dat de vestiging van- deze
fabriek va~ gereedschappen aantrekkingskracht zal
uitoefenen op andere buitenlandse firma's. Er zijn
inderdaad onderhandelingen met verschillende gegadigden.
Van de zijde van de Maastrichtse industrie kwamen
verschillende malen woorden van lof voor de medeen samenwerking met het gemeentebestuur. Een goed
teken in een industrie-stad! Zo konden, dank zij een
gelukkig samenspel tussen industriële managers en
gemeentelijke overheid, initiatieven worden gerealiseerd, die van grote betekenis zijn voor de werkgelegenheid en de produktiebevordering.
Verschillende nieuwe objecten ontvingen van Rijkswege een aantrekkelijke investeringspremie. Van
deze premie kan de Kon. NV Sphinx-Céramique
profiteren ten behoeve van de vloertegelfabriek in
Limmel (investering ca. 5 miljoen gld" toename per-

23

soneelsbezetting: ca. 100) . De N V MOSA investeerde
ca. r o miljoen gld. in de vloertegelfabriek aan de
Viaductweg, toename aantal werknemers ca. 100) .
Een besluit van importantie was eveneens het bouwen van een fabriek voor v erpakkingsglas op het
complex van de Verenigde Glasfabrieken (investering ca. 1 5 miljoen gld" toename personeelsbezetting : 250- 300) . Het merkwaardige van deze fabrieksuitbreidingen is, dat de betreffende activiteiten zich in elkaars nabijheid afspelen : een industriëel drieluik, ter waarde van ongeveer 30 miljoen
en werk biedend aan circa 500 mensen!
De ' Achtste' van de Enci.

Voor het industriële gezicht van Maastricht was ook
belangrijk, dat de NV Rubberfabriek Vredestein besloot de produktie van polyetherschuim te concentreren bij de dochteronderneming NV Radium-Latex.
Deze concentratie levert circa 60 nieuwe arbeidsplaatsen op. (Investering ca 4 miljoen gld. inclusief
de rijkspremie).
De in de buurt van het Bassin gelegen confectiefabriek 'The National' speelde het klaar op opvallend
snelle wijze naast de in 1962 aanmerkelijk uitgebreide fabriek een grote nieuwbouw te verwezenlijken, waardoor de totale inhoud van dit bedrijf op

22.000 kub. meter kwam. Deze uitbreiding schiep
nieuwe werkgelegenheid voor ongeveer roo arbeidskrachten, in hoofdzaak meisjes.
Ook kwam de nieuwbouw tot stand van het chemisch wasserijbedrijf Stegehuis, dat van de Heerderweg naar Limmel verhuisde. De Enci vestigde weer
de aandacht op zich door een imponerende activiteit. Aan de voet van de St. Pietersberg verscheen
een schoorsteen van 1 50 meter hoog, dat wil zeggen
méér dan tweemaal zo hoog als de toren van de
'Sint Jan'. Deze record-hoogbouw hield verband met
het installeren van een nieuwe oven, de achtste,

schikking zal worden gesteld. Zolang de Enci-voorraad strekt overigens.
Naast deze grote uitbreidingen, c.q. nieuwe vestigingen, zijn nog een aantal andere feiten van het
industriële 'front' het vermelden ten volle waard.
Zo besloot de NV Rubberfabriek Ceylon tot verdere
modernisering en uitbreiding van het machinepark;
ook het personeelsbestand zal worden uitgebreid.
De zeer sterk gemechaniseerde, fonkelnieuwe vestiging van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek
te Lanaken ging op volle toeren draaien, waardoor
het Belgisch buurplaatsje (forensengemeente-in-sta-

lndustrieëel uitbreidings-'drieluik': Mosa - Ver. Glasfabrieken - Sphinx Céramique

waardoor de jaarproduktie van Europa's grootste
cementfabriek steeg tot 8 50.000 ton. 9 Oktober
stelde ir ]. Gadiot deze mastodont van een oven via
de indrukwekkende computer in werking. Een glorieuze dag voor de 40-jarige Enci !
'Het bouwen van deze oven was alleen mogelijk omdat wij van de Sint Pietersberg nog een stukje konden afgraven. Daarom willen wij iets terugdoen
voor de Maastrichtse gemeenschap'. Aldus ir J. Gadiot toen hij op r 9 nov. het eerste exemplaar van
'Eus Eige leedsjes' aan de burgemeester aanbood.
Het wordt een geschenk voor de burgerij van Maastricht, aan wie het boekje op aanvraag gratis ter be-

tu-nascendi van Maastricht?) een nieuwe impuls
kreeg.
De Kon. NV Spinx-Céramique nam de Keramiekfabrieken van Hemiksem en van Dijle te Hemiksem
(ten zuiden van Antwerpen) over. Deze tegelfabriek
bestrijkt bijna de helft van de Belgische tegelmarkt;
via Hemiksem wil De Sphinx een grotere vinger in
de Benelux-pap krijgen.
De Sphinx-Céramique trok voor het eerst naar de
Internationale Beurs te Moskou en wist daar goede
contacten te leggen.
De NV MOSA hield op een familie-NV te zijn en werd
een open NV.

Op de Utrechtse Voorjaarsbeurs kwam de MOSA
met een compleet nieuw servies.
De Hoogovens deden een voorstel tot overname van
alle gewone en preferente aandelen van NV Verenigde Buizenfabrieken Excelsior-de Maas. De besprekingen hierover zijn nog gaande. De door
Excelsior-de Maas aangegane verplichting ten aanzien van het behoud van de werkgelegenheid in
Maastricht is door de Hoogovens reeds aanvaard.
Wagemans & van Tuinen NV bleef verrassen met
nieuwe modellen 'Artifort', die steeds meer hun weg
vinden naar de verschillende landen. Tijdens de
show van een nieuwe collectie werd bekend gemaakt, dat twee Artifort-fauteuils (ontwerp Pierre
Paulin) een plaats zullen krijgen in de permanente
tentoonstellingsruimten van het wereldberoemde
Museum of Modern Art in New-York, een uitverkiezing die nog niet eerder een Nederlandse meubelfabriek ten deel viel.
De scheepswerf 'Maasdok NV' leverde met trots de
eerste nieuwbouw af: een zelfvarende beunelevator.
Tijdens een bezoek dat B. & w. op 25 november aan
de 'Nv Chemische Verfstoffenfabriek v/h L. ten
Horn' brachten, werd het college nader geconfronteerd met nieuwe uitbreidingsplannen van deze industrie die, anders dan vele Maastrichtenaren menen, in 't geheel geen verf maakt, maar wel de
grondstoffen voor het kleuren van niet alleen verf
maar van tal van andere producten zoals plastics,
rubber enz. De fabriek investeert in de uitbreiding,
gericht op de vervaardiging van nieuwe produkten,
enige miljoenen.
Als wij straks een goed glas Maastrichtse wijn kunnen drinken is dit te danken aan de heer Frits
Bosch, die langs de St. Pietersberg nabij Slavante,
een wijngaard aanlegde, die beloften inhoudt. Daarmee wordt dan het oude beroep van wijngaardenier
in onze stad hersteld. En met dit bericht heffen wij,
aan het einde van dit industriële kroniekje, het glas
op de toekomst van Maastricht en haar industrie
(die van de 'wijnindustrie' daarbij inbegrepen).

Toerisme als industrie.
De werkgelegenheidscheppende activiteiten van het
gemeentebestuur richtten en richten zich niet alleen
op een verdere industrialisatie, doch ook op het
aantrekken van instituten die in de sfeer van handel, de dienstensector en van het onderwijs liggen.
Immers dergelijke instituten kunnen een belangrijke
uitbreiding van de werkgelegenheid voor stad en
omgeving met zich meebrengen. Zo bijvoorbeeld
hebben een universiteit en een HTS een belangrijke
economische uitstraling. Ook van het toerisme kan
een niet te onderschatten impuls uitgaan, mits de
toeristische mogelijkheden worden uitgebuit en het
toerisme als een aantrekkelijke industrie is georganiseerd. In dit opzicht moet worden geconstateerd dat
in onze stad nog teveel op het oude stramien wordt
voortgeborduurd en dat het met de fantasie maar
tammetjes is gesteld. Het was om deze reden dat de
burgemeester op een raadsvergadering verklaarde:
'Wat het toerisme betreft, zijn in Maastricht tal van
ongebruikte mogelijkheden'.
Er moet worden geconstateerd, dat van particuliere
zijde niettemin gelukkige initiatieven werden genomen. Wat b.v. een Comité 'Wieker Belangen', een
Comité 'Vrijthof '68', een 'Werkgroep City', een
Comité 'Petit Paris' en 'Wieker Broonk' alsmede
een 'Stokstraat-Comité' doen, is prijzenswaardig,
doch er zal nog héél wat meer moeten gebeuren.
Maastricht is een bij velen uitverkoren congresstad
- wij hebben het tal van malen van congressisten
die op het stadhuis werden ontvangen gehoord doch voor het houden van grote congressen is het
aantal zalen, alsook de hotelruimte, te beperkt. Die
ruimte is zelfs niet toereikend voor een normaal
toeristenseizoen, waarin de eerste eis is toeristen die
in de stad verblijven ook onder te kunnen brengen.
Te weinig hotelruimte is echter wel tot voordeel van
vele particuliere pensionhouders, die dan een gouden
tijd kunnen beleven.
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Stedelijke aanwinsten

Nieuwbouw Keuringsdienst van Waren
Zoals elders in dit jaarboekje vermeld, werd het
gebouw van de Keuringsdienst van Waren, gelegen
aan de Ingelsen Hoof, gesloopt, in verband met de
bouw van de spiraalvormige afrit van de John F.
Kennedybrug.
Afgezien van deze dwingende noodzaak tot het betrekken van een nieuw gebouw, moet worden vastgesteld, dat de Keuringsdienst van Waren toch reeds
aan een nieuwe, en meer aan de eisen des tijds beantwoordende huisvesting toe was. Reeds in novem-

ber 1966 ging aan de rand van Malberg ten behoeve
van de nieuwbouw de eerste hap uit de grond, via
een dragline die op voor de omstaanders levensgevaarlijke wijze werd bestuurd door de Directeur
Ir. J. Daenen. Nadat op 20 april 1968 de 44 personeelsleden van deze Dienst het nieuwe gebouw hadden betrokken, vond op 18 september de officiële
ingebruikname plaats, door dr. W. B. Geritsen,
Directeur Volksgezondheid van het Departement
van Sociale Zaken en Volksgezondheid namens
Staatssecretaris dr. J. Kruizinga, die op het laatste
ogenblik verhinderd was.

Het nieuwe gebouw, een ontwerp van het Architectenbureau Boosten, uitgevoerd door NV Bouwmaatschappij P. Knols, kostte in totaal ruim 2,5 miljoen
gulden.

Nieuw Stedelijk Lyceum
Er is geen jaar aanwijsbaar, waarin zoveel scholen
gereedkwamen of in aanbouw werden genomen als
in 1968. Het was in dit opzicht een bijzonder

voldoeninggevend jaar voor wethouder mr. W. J.
Kom en de Chef afd. Onderwijs H. Ophey.
Het Stedelijk Lyceum, dat reeds lang aan een betere
huisvesting toe was, verliet de Helmstraat en verhuisde naar de nieuwe westelijke stad, waar aan de
rand van Belfort een nieuw complex van ongeveer
6 millioen gulden werd betrokken. Behalve goed geoutilleerde sportvelden is in dit complex ook een
sporthal opgenomen. Deze sporthal is tevens beschikbaar voor sportactiviteiten buiten schoolverband.
Leraren en leerlingen van het Stedelijk Lyceum konden hun nieuwe huisvesting, die in architectonisch
en ruimtelijk opzicht een juweel mag worden genoemd, bij de aanvang van het nieuwe schooljaar
betrekken. Bij die gelegenheid bood wethouder mr.
W. Korn de eerstejaars een zoet hapje aan. De wethouder, die terecht 'gruuts' is op deze aanwinst voor
de stad en omgeving, zal zich daarbij beslist niet
hebben voorgesteld, dat de scholieren door dat hapje zoet zullen blijven.
De eerste paal voor het nieuwe gebouw werd in
november 1966 door wethouder G. Gijbels geheid.
Dit in record-tijd gerealiseerde project, een schepping van Architect Ir. R . Bleeker, uitgevoerd door
NV Bouwmaatschappij Melchior, werd op woensdag
23 oktober door Staatssecretaris mr. P.J. Grosheide,
in aanwezigheid van vele genodigden, officieel in
gebruik genomen. Vervolgens recipieerde het col·
lege van B. & w" tesamen met de Directeur drs.
W.A.H. Jongmans. Het oudercomité bood een
prachtige vleugel-piano aan, die door mevr. ]. Dresens-Wolterman werd 'ingespeeld' . In de avonduren
gaven leraren en leerlingen, in samenwerking met
musici van het Conservatorium, een van de schoolvoorstellingen van de 'Kaukasische Krijtkring' van
Bertold Brecht, waarmee de leden van de schoolgemeenschap op even stijlvolle als artistieke wijze
de feestelijke ingebruikname van hun school markeerden.
Het is voor menige Maastrichtenaar wellicht inte-

ressant te vermelden, dat het Stedelijk Lyceum heel
wat apparatuur bezit van hoge, historisch-wetenschappelijke waarde. Zo b.v. de barometer, waarmee lichtgas-uitvinder Minckelers waarnemingen
verrichtte en voorts de bescheiden röntgenapparatuur waarmee dr. H.]. Hoffmans in t896, tesamen
met dr. van Kleef de toenmalige Directeur van het
ziekenhuis, de eerste röntgenfoto's in ons land
maakten.
Een der leerlingen van dr. Hoffmans was de wereldberoemde professor P. Debeye. In de hal van
de nieuwe school staat een borstbeeld van deze
grote Maastrichtenaar. De heer Edmond Hustinx,
groot vriend en bewonderaar van prof. Debeye,
nam onlangs het initiatief tot oprichting van een
standbeeld voor deze oud-stadgenoot en Nobelprijswinnaar.

meidag, eraan toevoegend dat hij al in I 9 56 had
gemeend, dat de nieuwbou w tóen rond zou komen.
Het liep echter anders, doch tenslotte boekte wethouder mr. W. Kom het succes, waarop de gemeente reeds lang had gewacht.
De opleiding vindt thans plaats in drie gebouwen .
Hierin moet plaats worden geboden aan 148 dagleerlingen, 13 5 avondleerlingen, 8 5 zaterdagleerlingen en 50 deelnemers aan de applicatiecursussen . Na
realisering van de nieuwbouw zal worden voldaan
aan de eisen die aan een academie moeten worden
gesteld.

Nieuwbouw Stadsacademie
Een belangrijke dag voor stad en streek was beslist
ook 28 mei, toen de burgemeester de eerste paal
heide voor de nieuwbouw van de Stadsacademie.
Het nieuwe complex, dat door het Ingenieursbureau
voor Architectuur en Stedebouw Dingemans te
Maastricht werd ontworpen, omvat een nieuw
hoofdgebouw dat thans in aanbouw is op een terrein achter het bestaande gebouw aan de Brusselsestraat, alsmede een nieuw bijgebouw gelegen aan de
Brusselsestraat. Het hoofdgebouw zal uit zes verdiepingen bestaan, die tesamen ongeveer r 9 meter
hoog zijn, en door middel van een laagbouw verbonden zijn met het bijgebouw aan de Brusselsestraat.
Door deze nieuwbouw zal een einde komen aan de
zeer gebrekkige huisvesting van de Stadsacademie.
De pogingen om een verbetering hierin te verkrijgen, dateren reeds uit de tijd toen mr. A. Baeten
nog Wethouder van Onderwijs was. Daaraan herinnerde hij bij het heien van de eerste paal op die
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De Katholieke Hogere Hotelschool kreeg de zekerheid binnen afzienbare tijd over een betere huisvesting te kunnen beschikken. Voor dit doel werd een
aanvang gemaakt met de restauratie van het Kasteel
Bethlehem te Limmel. De realisering van het totale
plan - dat zowel de bovengenoemde restauratie, als
de bouw van een nieuwe school en een aantal studentenflats betreft - kost ca. 4,5 miljoen gulden.
Aan de Terra Nigrastraat is een royale MAVO-school

ter vervanging van de Aloysius-Mulo in aanbouw
en aan de Via Regia opende in augustus een nieuwe
Huishoudschool (kosten 2,2 miljoen gulden) haar
poorten.
Het globale beeld van de scholenbouw kan worden
gecompleteerd met deze feiten: diverse lagere scholen werden gemoderniseerd, er rezen verschillende
kleuterscholen uit de grond, vooral in de nieuwe
wijken, en de bouw van gymnastiekzalen werd in
versneld tempo aangepakt. In april viel het besluit
tot het bouwen van maar liefst zes gymnastiekzalen!

Stedelijk Lyceum Helmstraat-verlaten-wachiend op de sloper

Stedelijk lyceum Eenboornsingel in volle bedrijf

Overige scholenbouw
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Cultureel leven

Het culturele lev~n in vogelvlucht overziende, mag
worden geconstateerd, dat de Maastrichtenaar in
1968 ruimschoots kon kiezen uit een veelheid van
evenementen, zowel op het terrein van de kunst
met de grote als met de kleine k. Waarmee uiteraard
niet gezegd wil zijn, dat elk evenement qua inhoud
en presentatie ieders bewondering kon wegdragen.
Verheugend is het in ieder geval, dat het LSO de
bewondering van zeer velen bleef oproepen en
dat de steeds toenemende belangstelling onder de
jongeren voor de concerten een uitermate gelukkig
verschijnsel is. Die belangstelling der jongeren voor
culturele manifestaties kwam ook tot uiting in de
opvallende interesse voor de uitvoeringen in de
Stadsschouwburg, waar o.m. de stijgende prestaties
van het Groot-Limburgs Toneel op de voet konden
worden gevolgd.
In die schouwburg vond ook de première plaats
van Toon Herman's Amerikaanse One Man Show
ten overstaan van een hoofdzakelijk engels sprekend Afcent-publiek.
Zowel op het toneel- als op het concert-podium verschenen verschillende groten. Voor iedere smaak viel
te genieten. Een bijzonder muzikaal evenement was
wel het optreden van het Concertgebouworkest
o.l.v. Bernard Haitink op zaterdag 20 april. Maastricht kon ook Robert Stolz, Margrit Schramm en
Rudolf Schock begroeten; vanuit Maastricht startte
een reeks van 19 concerten met het LSO in binnenen buitenland onder de titel 'Ein Abend in Wien'.
Er vond nog een andere start plaats, zij het niet in
Maastricht doch in Eindhoven, en wel van de ZuidNederlandse Opera onder de nieuwe, tweede, naam
'Nationale Operette'. De Brabantse lichtstad zag een
verrassende première van 'Maske in Blau', tevens de
afscheidsvoorstelling van intendant Jef Baarts. In
Eindhoven werd ook een 'Rigoletto' met allure gebracht. Zowel operette als opera beleefden daarna
opvoeringen in Limburg. In dit verband mogen
zeker niet onvermeld blijven de activiteiten van de
Jeugdoperette, over een 'verzorgingsgebied', dat

Dat de muziek in velerlei vormen echt lééft in onze
stad, bleek ook uit tientallen muzikale evenementen
die in dit jaarboekje onmogelijk alle kunnen worden
opgesomd. Vermelden wij slechts enkele: Daar was
b.v. het Stedelijk Muziektournooi op r 8 en I 9 mei
waarin verrassende en zeer goede prestaties werden
geleverd. In de loop van het jaar klonk koor-, harmonie- en fanfaremuziek uit Maastricht niet alleen
in de eigen stad maar ook ver daar buiten. Een leuk
en vermeldenswaardig initiatief, dat muzikaal werd
begeleid, is ongetwijfeld het in ere herstellen van de
'Pantoffelparade' op het Vrijthof. Dit initiatief
werd genomen doQr het Comité 'Vrijthof '68' en het
werd een succes, voor zover de weersomstandigheden in ons barre klimaat dit uiteraard mogelijk
maakten.
Het is een bekend feit, dat de Maastrichtenaar zijn
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'Oogst r968' van de Toneelacademie v.l.n.r.:
Monique Smal, Tom Janssen, Louise Robben en Niek Pancras

zich tot buiten Maastricht uitstrekt. Dit gezelschap
leed echter een gevoelig verlies door het plotseling
overlijden van zijn regisseur de heer W. Hofman.
Een stad als Maastricht is bijna ondenkbaar zonder
de muziek van het carillon. De magnifieke beiaard
van het stadhuis maakte het de Maastrichtenaar ook
in 1968 weer mogelijk te genieten van een serie op
hoog peil staande carillonconcerten. De Adviescommissie voor carillonaangelegenheden slaagde erin
verschillende kunstenaars van naam uit binnen- en
buitenland naar Maastricht te brengen. Zo konden
carillonconcerten worden gegeven van intense sfeer
en grote allure.
De aanwezigheid van acht, als monumentaal geclasseerde, orgels, verleent Maastricht met recht de
naam van 'orgelstad'. Zij vormen op zich reeds een
illustratie van de orgelcultuur, die de stad door de
eeuwen heen heeft gekend. Dat deze cultuur nog
steeds springlevend is, bewezen de diverse orgelconcerten waarvan met ere genoemd mogen worden
die in de Basiliek en de Waalse Kerk, gehouden op
initiatief van de organist Jean Wolfs.

muziek ook graag brengt naar de ommelanden. De
Koninklijke Harmonie b.v. trok niet alleen naar
nabijgelegen Duitse plaatsen om daar te concerteren
en showprogramma's te presenteren, doch gaf ook
concerten te Genève, ter gelegenheid van de jubileumfeesten aldaar, en te Berlijn, waar veel furore
werd gemaakt op de 'Holland Woche'.
Een bijzonder evenement was het optreden van de
'Mastreechter Staar' in Londen, bij gelegenheid van
het gouden jubileum van de Royal Air Force. Deze
concertreis, die plaats vond op de 85e verjaardag
van het koor, had ook een nationaal aspect. Het

concert was n.l. tevens bedoeld als een Nederlandse
hulde aan de Royal Air Force voor de opofferende
hulp in de Tweede Wereldoorlog. Anderzijds was
de uitnodiging aan het Maastrichtse koor, dat concerteerde in de Royal Albert Hall, tevens bedoeld
als Engelse dankbetuiging voor de in de oorlog verleende hulp aan neergeschoten Engelse piloten.
Bij gelegenheid van de 85e verjaardag tracteerde
de Staar de Maastrichtenaren op een jubileumconcert, dat zaterdag 7 september werd gegeven en
waarin ook de 'Kölner Männer Gesangs Vereio'
voor het eerst samen met de Staar concerteerde.

Concertreis van de Staar naar Londen; vertrek van de 'Nieuw-Amsterdam' vanuit Rotterdam.
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Ook bet andere grote Maastrichtse koor, het 'Maastrichts Mannenkoor', verzorgde vele concerten, o.a.
in Duitsland. Het koor luisterde verschillende belangrijke gebeurtenissen in het Maastrichtse gemeenschapsleven op. Op 10 december verscheen van het
koor de tweede langspeelplaat met Europese en
Amerikaanse volksliederen.
Op deze Lp. zingt het koor onder leiding van Math.
Steijns, waarbij solistische medewerking wordt verleend door de sopraan Mieke Magnée en Jean Lambrechts, orgel.
Overzichtstentoonstelling werken van Edmond Bellefroid.

Edmond Bellefroid 7 5
Hard en inventief werken op artistiek gebied verdient lof. Die lof kreeg in ieder geval de kunstenaar
Edmond Bellefroid voor zijn Mosa-ontwerpen op
de internationale keramische tentoonstelling te
Faenza. De Maastrichtenaar werd begiftigd met de
'Medaille d'or du Président du senat d'Italie', een
bijzonder hoge onderscheiding van een zeer critische,
internationale jury. Edmond Bellefroid kon deze
onderscheiding in juni aan zijn vele reeds eerder
ontvangen nationale en internationale waarderingen toevoegen. Welk een rijk artistiek leven deze
kunstenaar achter de rug heeft, is ten overvloede nog eens gebleken op de overzichtstentoonstelling van zijn werken in oktober in het stadskantoor gehouden in verband met zijn 75ste verjaardag. Deze tentoonstelling bewees eens temeer,
dat Bellefroid al tientallen jaren zijn kunstenaarshart o.a. heeft verpand aan de vormgeving van keramische produkten. Zijn lievelingswens? 'Wij bewaren in Maastricht wel zorgvuldig elk scherfje uit
oude tijden, maar waar blijft het museum dat de
keramische produkten uit Maastricht zelf bevat?
Wij hebben een oude en belangrijke keramische industrie, sterker gezegd: Maastricht is een keramiek.stad. Waarom historie en ontwikkeling van die industrie dan niet in produkten uit verschillende tijdvakken vastgelegd? In vele musea in binnen- en
buitenland is Maastrichts keramiek te zien. In
Maastricht zelf wordt op dat gebied echter nog
niets gedaan.'
Bij de opening der Bellefroid-temoonstelling, die
voorafgaande aan de bezichtiging plaats vond in de
hal van het stadhuis, sprak de burgemeester woorden die in dit opzicht belof ten inhouden en hoop
geven op een baanbrekend initiatief.
De expositie van werken van Edmond Bellefroid
was niet de enige die de aandacht van het kunstminnende Maastricht opeiste. Het aantal tentoonstellingen op het gebied der beeldende kunsten was
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groot en de kunstzalen waren drukker bezet dan
ooit. Een der meest belangwekkende tentoonstellingen was ongetwijfeld die van werken van wijlen
Henri Jonas. Het merkwaardige deed zich echter
voor, dat voor deze expositie, samengesteld in samenwerking met de Culturele Diensten van Venlo
en Hasselt, zo weinig belangstelling werd getoond.
Een tentoonstelling, die terecht een grote belangstelling trok was de landelijke expositie van
werken van de Federatie Amateur Beeldende Kunstenaars in de v.m. Dominicanerkerk. Interessant
was deze expositie niet alleen om de kwaliteit der
werken, doch vooral omdat de Limburgse Kunst-

kring, na een periode vaE veelvuldige acuv1te1ten,
gevolgd door jaren van inactiviteit, met het organiseren van deze tentoonstelling gelukkig weer een
levend bewijs van daadkracht gaf. Ook was de expositie interessant, omdat het beste werk door een
Maastrichtenaar was vervaardigd, namelijk door de
heer P. Laenen.
Nog andere belangwekkende gebeurtenissen op cultureel terrein zijn vermeldenswaard. Zo b.v. werd
Maastricht dank zij prijzenswaardig particulier initiatief een paar expositiezalen rijker. Met waardering mag n.l. worden gesignaleerd, dat het totstandkomen van 'galerie's' de lacune in de stedelijke

expositiegelegenheid op lofwaardige wijze ten dele
opvult.
Andere culturele activiteiten: De beeldhouwer Piet
Killaars voltooide zijn grootste werk, een beeldhouwwerk van 5 meter hoog, 5 meter breed en
16.000 kilo wegend, bestemd voor de T .H. in Eindhoven. Fons Bemelmans legde de laatste hand aan
zijn op het Tongerseplein te plaatsen Zuiderbrugmonument. De kruiswegstaties van Aad de Haas,
sinds r 949 in het Bonnefantenmuseum ondergebracht, zullen in de toekomst weer op hun oorspronkelijke plaats, de kerk van Wahlwiller - zij
het in bruikleen - worden aangebracht.
Last but not least: Maastricht genoot de eer als eerste stad van ons land de kostbare Peter Stuyvesantcollectie te kunnen tonen buiten de fabriek. Ruim
10.000 bezoekers benutten deze unieke gelegenheid.
De opening van de tentoonstelling dezer wereldbekende collectie geschiedde vrijdag 27 september in
een gemetamorfoseerde Dominicanerkerk, Die opening werd verricht door de Directeur-Generaal van
Cultuur van het CRM-ministerie, dr ]. Hulsker, de
tentoonstelling werd ingeleid door prof. ]. Pen. De
burgemeester wees er bij de opening op, dat de gemeente op het gebied van culturele zaken doet wat
zij kan, zowel wat betreft het steunen van de scheppende activiteit als wat het instandhouden van het
resultaat dezer activiteit betreft.
Was de aan meester-ontwerper Bellefroid toegekende Italiaanse onderscheiding voor de Maastrichtse
porseleinfabriek uitermate verheugend, de Mosa kon
zich ook over een ander artistiek feit verblijden.
Haar chef-publiciteit, de heer G. van Vliet, werd
einde juni in Amsterdam geïnstalleerd tot lid der
Vereniging van grafische ontwerpers en illustrators.
Daarmee is hij de eerste Limburger, die lid werd van
deze vereniging. De Maastrichtenaar Van Vliet verrast de muziekliefhebbers al verschillende jaren met
de knappe en originele ontwerpen, die de omslagen
der seizoenprogramma's van het L.S.o. sieren.
De zozeer begeerde stadsprijs van f 1000,- voor de

beste afgestudeerde van de Jan van Eyck-academie
ging in 1968 naar mej. Rini Janssen uit Venray (afdeling vrije schilderkunst) . De evenzeer begeerde
Henriëtte Hustinx-prijs bleef ook niet in Maastricht,
doch ging naar de Roermondse Henriëtte Klaar, als
beste laureate van de Stadsacademie. Waarmee in
feite andermaal werd aangetoond, dat dit Maastrichtse instituut een culturele vormingsschool voor
héél Limburg is. Dit is trouwens ook zo met diverse
andere onderwijs- en opleidingsinrichtingen: zij
gaan boven het locale uit en hebben in bepaalde
gevallen een nationale, in andere gevallen een
streek betekenis.
Opening ' Peter Stuyvesanttenoonstelling'

• •
'

•

Publicaties over Maastricht en van
Maastrichtenaren
Vier Maastrichtenaren bekroonden hun universitaire studie met een doctorspromotie. Tot doctor in
de faculteit der natuurkunde promoveerde aan de
Universiteit te Frankfort dr. Henricus Ottenheijm
op het proefschrift 'Die Konstitution des Antamanids und die Synthese eines Analogons'. Op het
proefschrift 'De muntslag te Maastricht' promoveerde te Leuven dr. Jan Sprenger. De titel van het
proefschrift van dr. ir. Jac. Dahlmans, in Aken dit
jaar gepromoveerd, luidt: 'Synthese von Fragmenten zur Aufbau ,einer S-tritylierten Insulin B-Kette.'
Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam promoveerde Cum laude tot doctor in de geneeskunde de heer
A.E.C. Saléh op bet proefschrift 'Orale anticonceptiva, cortisol en 't hypothalamus-hypophyse-bijniersysteem'. De heer Saléh, afkomstig van de Nederlandse Antillen, is sinds 1964 verbonden aan het
Ziekenhuis Sint Annadal.
In oktober promoveerde de vroegere schoolarts bij
de G.G. en G.D .., de heer A.J.S. Swaak, in Nijmegen
tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift
'Voeding, voedingsgewoonten en gezondheidstoestand', een vergelijkend onderzoek van vrouwelijke
adolescenten in Maastricht 19 55, r 960 en 1965.'
De heer G. Quaedvlieg publiceerde 'Maastricht
Orgelstad', de heer J.G.J. Koreman 'De stadsrekeningen van Maastricht over het jaar r 399-1400.'
Van dezelfde auteur verscheen 'Maastricht in oude
ansichten'. De Antwerpse schrijver-dichter Bert
Peleman stelde een fotoboek samen onder de titel
'De Maas, van de bron tot en met Maastricht en
Maaseik', waarin een aanzienlijk aantal foto's werd
opgenomen van Jacques Voets. Dr. Charles Thewissen schreef twee boeken, een 'Geschiedenis van
de stad Maastricht' met een zestigtal illustraties en
'Eus eige leedsjes' een gecommentariëerde bloemlezing van oude volksliedjes, vlot geïllustreerd door
Math. Vroemen en samengesteld in opdracht van de
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bij gelegenheid van de ingebruikname van de
achtste cementoven.
Dit jaar kwamen ook enkele herdrukken tot stand,
n.l. 'Kint geer eur eige stad' van Edmond Jaspar en
een herziene druk van 'Het gouvernementsgebouw
te Maastricht' door Jos Daniëls. Ook Pierre Kemp's
'Limburgs Sagenboek' kwam in herdruk.
De gemeente Maastricht gaf een belangrijke publicatie uit onder de titel 'Maastricht, a unique Dutch
industrial town in North-Western Europe'. Deze
uitgave bevat o.a. uitvoerige informatie en docuENCI
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pagina's uit 'Us eige leedsjes'.

mentatie over de mogelijkheden, die de stad aan
gegadigden voor nieuwe industriële vestigingen
heeft te bieden.
In Den Haag verscheen een verslag-brochure 'Het
plan Jokinen. Gesprekken met betrokkenen'. Tot de
'gesprekspartners' behoorden o.a. burgemeester mr.
A. Baeten en Directeur drs. J.J.J. v. d. Venne.
Broeder J.H. Devries van de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis publiceerde 'Mestreechter Sinterklaos- en Keersleedsjes.'
'Vorm in de ruimtelijke ordening' werd uitgegeven
door Van der Vorm's Aannemersbedrijf NV te Rotterdam. In dit boek behandelt dr. Charles Thewis-

sen Zuid-Limburg. Van dezelfde publicist verscheen
een artikel 'Mijn grens' in REG, het blad van de
Sectie Nederland van de Raad van Europese Gemeenten. (mei 1968) over de grenssituatie van de
stad Maastricht.
De Stokstraatrestauratie was onderwerp van een
publicatie in het Limburg-nummer van 'Kompas'
der Nationale Levensverzekerings Bank NV, eveneens geschreven door dr. Ch. Thewissen.

Parochiële herindeling
Na een ambtsvervulling van 3,Yi jaar nam Mgr.
K. Roncken op r maart afscheid als Deken van de
stad. Voor zijn vele verdiensten en ter ondersteuning
van zijn herinnering aan de stad werd hem door het
stadsbestuur een kopergravure van Rob Graafland
aangeboden. Voor Mgr. K. Roncken betekende zijn
heengaan als Deken tevens een afscheid van Maastricht, daar hij zich in Heerlen vestigde. Tot waarnemend Deken werd benoemd Pastoor J.M.E.
Lemmens.
Op 28 september werd de nieuwe, thans vrijgestelde,
Deken van Maastricht, dr. L. H. Pelzer, plechtig
geïnstalleerd tijdens een Hoogmis in de Sint Servaas.
Na afloop vond in de beeldengang een receptie
plaats. Reeds eerder in de middag had de nieuwe
Deken ten stadhuize een bezoek gebracht aan het
voltallige college.
Met de komst van de nieuwe Deken, die tevens
werd belast met de waarneming van de leiding van
de zielzorg in de parochie 'Binnenstad Maastricht'
werd in feite een begin van uitvoering gegeven aan
het bisschoppelijke structuurplan voor de zielzorg
in de Maastrichtse binnenstad. Dit structuurplan,
dat veel stof deed opwaaien, beoogt o.m. de samenvoeging van de drie oude parochies: 0.L. Vrouw,
Sint Servaas en Sint Matthijs, tot één binnenstadparochie.

Universiteit

'Het is eindelijk zover; Maastricht wordt binnenkort universiteitsstad!' Deze verblijdende mare was
in maart te lezen in enige, voortreffelijk verzorgde
personeelsbladen van Maastrichtse bedrijven. Er
stond ook bij vermeld, dat op een bepaalde maandagavond de Gouverneur de eerste steen zou leggen.
Die bewuste maandag was evenwel ... r april.
Deze en talrijke andere, vaak geestig-volkse, uitingen bewijzen, dat iedere Maastrichtenaar zich gegrepen voelt door het universiteitsideaal. Drs J.
Banens, fractievoorzitter van de KVP, kon dan ook
tijdens de raadsvergadering van r r maart met genoegen nadrukkelijk constateren, dat 'het universiteitsideaal inderdaad wortel schiet bij de gehele bevolking'.
Op vrijdag 8 maart bezocht de 'Commissie van Walsum' Maastricht. Ten stadhuize vond een plenaire
zitting plaats. Tijdens deze zitting werd de commissie o.a. door een delegatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg onder voorzitterschap van mr dr Ch. van Rooy, uitvoerig geïnformeerd omtrent de argumenten die pleiten voor vestiging van de achtste medische faculteit in ZuidLimburg en de mogelijkheden die Maastricht als
vestigingsplaats heeft te bieden. Hierna werd een
bezoek gebracht aan de voor de vestiging gereserveerde terreinen alsmede aan het ziekenhuis St. Annadal.
Op 16 augustus werden tijdens een 'hearing' in Den
Haag de voorlopige conclusie van de 'Commissie
van Walsum' door de Limburgse delegaties aan een
scherpe analyse onderworpen. In een uitvoerig en
tevens klemmend betoog wees het Tweede Kamerlid
dr J. Tans, lid van de swoL, erop dat, 'het immoreel
is Limburg wetenschappelijk onderwijs te blijven
onthouden op grond van het argument dat er nog
helemaal niets op dit gebied is'. Hij noemde de argumenten in de voorlopige conclusies van de commissie, die wijzen op een passeren van Maastricht
'voos en volstrekt onhoudbaar'. Hij zei voorts o.a.
'Het moment is aangebroken, waarop verdere ver-

waarlozing van Limburg een bedreiging gaat worden voor de economische toekomst en voor het behoud van het nationale karakter van deze streek'.
Tijdens deze hearing wees de Gouverneur mr dr Ch.
van Rooy erop, dat jaarlijks talent in Limburg verloren gaat door de afwezigheid van een universiteit.
'Limburg vraagt niet alleen een medische faculteit,
doch een hele universiteit', aldus de Gouverneur.
Maastricht's burgemeester beklemtoonde de cultuurpolitieke argumenten, die voor vestiging van een
universiteit in de hoofdstad pleiten. Hij benadrukte
het belang van een academisch~ vertegenwoordiging
van de Nederlandse cultuur op een plaats, waar
drie culturen bijeen komen. Bovendien wees hij erop,
dat Maastricht reeds een terrein beschikbaar heeft,
een terrein dat kan worden uitgebreid zodat het toereikend wordt voor de vestiging van een universiteit.
De heer Fr. Dohmen, voorzitter van de Nederlandse
Katholieke Mijnwerkersbond toonde aan, dat het
bouwen van een medische faculteit in Limburg,
zulks ten gevolge van verschillende steun- en premieregelingen, vergeleken bij vestiging elders, een
besparing geeft van 200 miljoen gulden. Zijn p leidooi was verder o.m. gericht op de werkgelegenheidsaspecten.
Ook de heer J. Hubben, voorzitter van de Katholieke Vereniging van Mijnbeambten, stond bij de
werkgelegenheid stil. Hij belichtte meer speciaal de
de klimaatsverbetering voor industrieële vestigingen
tengevolge van de stichting van een medische facu lteit als voorloper van een universiteit.
Drs W. Toonen, Secretaris van de SWOL toonde aan,
dat Zuid-Limburg ten opzichte van de andere belanghebbenden de beste kansen op samenwerking
biedt tussen de medische faculteit en de streekziekenhuizen.
Alle sprekers wisten zich hierbij gesteund door de
eensgezindheid van geheel Limburg, dat Maastricht
als vestigingsplaats wenst te zien aangewezen.
Op dinsdag r oktober brachten elf leden van de
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'Mestreechter Geis' voor Drs Schmelzer.

KVP-fractie uit de Tweede Kamer, waaronder drs
W. Schmelzer, een bezoek aan Limburg en dus ook
aan Maastricht. I n de raadzaal van het stadhuis
hield de burgemeester een indringend en op tal van
feiten steunend pleidooi. De heer Schmelzer kreeg
ook een cadeau; het beeldje van de 'Mestreechter
Geis', hem aangeboden door de heer J. Hoen namens
de KVP-Jongeren. H et werd aangeboden ter plaatsing in de KVP-fractiekamer in de Tweede Kamer,
waar het moet dienen als remplacant voor de 'echte'
mestreechter geis die sinds vorig jaar december uit
die fractiekamer is verdwenen.
Ook een delegatie van de AR-fractie uit de Tweede
Kamer onder leiding van mr B. Biesheuvel bezocht
op x5 november Maastricht. Ook tijdens deze bijeenkomst, bracht de burgemeester, nadat mr dr Ch.
van Rooy dit reeds eerder in de ochtend had gedaan,
zijn motieven naar voren met betrekking tot de
noodzaak van vestiging van wetenschappelijk onderwijs in Limburg m.n. in Maastricht. Later op de
dag zou mr Biesheuvel verklaren onder de indruk te
zijn van deze motieven. Het eindrapport van de
commissie werd donderdag 1 2 december te Den Haag
openbaar, nadat het reeds eerder was overhandigd
aan de Minister van Onderwijs. H et rapport bevat
in feite geen advies, wel een aantal standpunten.
Bepaald niet zonder betekenis voor de politieke beslissing die nu voor de deur staat is het, dat vier van
de acht leden van de commissie zich voor vestiging
in Maastricht uitspraken, drie voor Twente en
slechts één voor Brabant. In de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar vestigde de burgemeester hier de aandacht op en tegelijk op het merkwaardige fenomeen, dat in het rapport, door het uitwissen van de door de Minister getrokken grens
tussen leden der commissie en hun adviseurs, de
kleinst mogelijke minderheid evolueerde tot de
schijnbaar grootst mogelijke minderheid, maar toch
nog minderheid.
Het eerste hoofdstuk werd hiermee afgesloten. Het
volgende, politieke, hoofdstuk kan beginnen.

Woningbouw en restauraties

Woningbouw
Was 1967 een recordjaar in de woningbouw - er
kwamen l l 22 wonnigen gereed - in l 968 kon dit
record niet worden gebroken. Toch kwamen er in
het afgelopen jaar lol 8 woningen gereed. Van het
grote continuplan Malberg (in totaal 2296 woningen, een plan waarvan men met de uitvoering in
1964 startte) kwamen de laatste 108 woningen in
aanbouw.
In november werd met de woningbouw in oud-Caberg begonnen. Dit plan voorziet in een totaal van
473 woningen. Voor de oude kern van Caberg (van
Akenweg, Postbaan) betekent het bouwrijp maken
van dit complex, dat de aanleg van de zozeer verlangde en reeds ontbeerde riolering in zicht komt.
In de St. Hubertusparochie werden 48 portieketagewoningen in aanbouw genomen en l 12 woningen in hoogbouw. D eze hoogbouw zal 12 etages omvatten waardoor ter plaatse een fraai uitzicht verkregen zal worden over de Maas op het dorp en het
kasteel van Bergharen. Dit hoogbouwcomplex is het
eerste, dat in Maastricht wordt gebouwd volgens de
z.g. gietbouwmethode.
Vermeldenswaard in de sector woningbouw is eveneens, dat in december werd gestart met de bouw van
het bejaardencentrum Malberg, waarin zijn opgenomen 62 bejaardenwoningen, l l 8 één persoonskamers en 14 kamers voor echtparen. Dit project,
waarvan bouwvereniging 'Beter Wonen' de opdrachtgeefster is, zal straks worden geëxploiteerd
door een stichting, gevormd op initiatief van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
Ten aanzien van het Calvariënberg-complex heeft
het Burgerlijk Armbestuur reorganisatie- en moderniseringsplannen. Na verwezenlijking van het psychiatrisch centrum nabij het voor een universiteit
gereserveerde terrein en mede door verbouwingen en
moderniseringen in het complex zelf, worden op het
terrein van Calvariënberg meer mogelijkheden geschapen voor de bejaardenzorg. Op het complex

ontwikkelde zich reeds een beduidende aktiviteit,
einde maart uitmondend in de opening van een
nieuwe afdeling voor psychisch gestoorde bejaarden.
Het Burgerlijk Armbestuur heeft nog meer bouwplannen. Te verwachten is nl. de spoedige bouwstart van een bejaardentehuis in het voormalige gesticht aan de St. Pieterstraat.
Een ander belangrijk plan is in juli ontvouwd door
de Stichting St. Gerlachus. Deze Stichting maakte
bij het tienjarig bestaan van de bejaardenflat 'Jekerdal' het plan openbaar om in de loop van 1969 met
de bouw van een bejaardencentrum in het uitbreidingsplan Campagne te beginnen.

Restauraties
Tot de velen uit binnen- en buitenland, die een bezoek brachten aan het rehabilitatiegebied Grote
Stokstraat en omgeving, behoorden op 22 augustus
Minister Ir W. Schut, met de leden van de vaste
Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening. Terecht mag zich het Stokstraatkwartier
in een grote belangstelling en bewondering verheugen. Het is een pronkjuweel van het monumentale
Maastricht, dat met dit rehabilitatieplan aantoont,
dat het zijn grote cultuurbezit ook voor de toekomst
wil veilig stellen.
De restauratiewerkzaamheden zijn in 1968, na ruim
elf jaar activiteit, in een beslissend stadium getreden. De Stokstraat zelf, voor zover gelegen tussen
de Smedenstraat en de Plankstraat, werd voltooid,
het resterende gedeelte kwam in een vergevorderd
stadium van uitvoering. Dit laatste is ook het geval
met de Plankstraat-zuidzijde, terwijl de Plankstraatnoordzijde geheel werd voltooid. Het binnenterrein
tussen de Stokstraat en de Plankstraat heeft een
ware metamorfose ondergaan. Nadat het werd geëgaliseerd, is men op het einde van het jaar met de
definitieve afwerking begonnen. Voor de toekomst
resten nog de restauratiewerkzaamheden in de Ha-

venstraat en van een pand aan de Houtmaas en
Eksterstraat.
Wanneer ook deze restauraties tot een goed einde
zijn gebracht, zullen van de oorspronkelijke 168 percelen 105 gerehabiliteerde p ercelen zijn overgebleven. Het Stokstraatgebied zal dan 92 woningen, 62
winkels, 6 cafés of restaurants en 2 3 kantoren omvatten. Dan zal dit gebied een uniek winkelcentrum
zijn, rechtstreeks gekoppeld aan het koopcentrum
van de city, waarvan het een integrerend deel zal
uitmaken.
Ook elders in de stad werden belangrijke restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Zo werd in de loop
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van het jaar een aanvang gemaakt met de restauratie van het Spaans Gouvernement langs het Vrijthof.
In dit eeuwenoude gebouw met zijn bijzonder sfeervolle binnenplaats, omlijst door een prachtige kolommengalerij, resideerden ooit Karel V en zijn
zoon Philips II, wanneer zij als Hertogen van Brabant bij een bezoek aan de stad hier hun intrek
namen.
Na restauratie zal dit gebouw de zuidzijde van het
Vrijthof aanmerkelijk verfraaien en een waardig onderdak bieden aan de kostbare Wagner-de Wit verzameling thans beheerd door de 'Stichting Wagnerde Wit'.
Met de hoog nodige restauratie van de bij een vorige
jaar buiten 'schot' gebleven vleugel van het Bonnefantenmuseum werd op 28 oktober een aanvang gemaakt. Krachtige financiële steun van Rijk en Provincie maakte het de gemeente eindelijk mogelijk
een meer dan tien jaar oude wens te realiseren. Het
Rijk heeft in de op ruim 2.2 miljoen gulden geschatte bouwkosten een subsidie toegezegd van 40°/ o
van r.7 miljoen, zijnde de voor subsidie in aanmerking komende restauratiekosten. De Provincie beloofde ro0/o; daarnaast wordt nog gehoopt op een
ruime bijdrage uit de pot 'Aanvullende Werken', uit
welke pot Maastricht tot heden niet opvallend veel
kreeg toebedeeld. De restauratie geniet ook de volle
belangstelling van Minister M. Klompé, die op 21
mei het gebouw bezocht.
Maastricht ziet thans met v reugde en vertrouwen de
voltooiïng van de in uitvoering zijnde restauratiewerkzaamheden tegemoet.
De restauratie van de Bisschopsmolen aan de Stenen
Brug werd in het najaar van 1968 voltooid. Dit
monumentale pand was ooit eigendom van de kruistocht-aanvoerder Godfried van Bouillon.
Met de restauratie van het in ernstig verval verkerende Bastion Waldeck, gelegen tussen de Tongerseweg en het Aldenhofpark, werd verdere voortgang gemaakt. Men hoopt de restauratiewerkzaamheden in 1969 te kunnen voltooien.

De sport in 1968

Voor de Maastrichtse sportliefhebber was er in het
afgelopen jaar voldoende stof tot praten, voornamelijk dank zij 'Mvv-ke'. Gezien de precaire financiële positie van de club besloot de gemeenteraad
Mvv een ruime financiële steun te geven, een poging
om het betaald voetbal voor Maastricht te behouden. Het zag er even naar uit, dat MVV de enige
ereklasser in Limburg zou blijven.
Het ging Mvv niet voor de wind aan het begin van
de competitie. Na 8 verloren wedstrijden volgden
5 gelijke spelen en eindelijk kwam op 8 december,
als een verlate Sinterklaassurprise, de 1-0 overwinning op Volendam. Intussen is MVV echter verrijkt
met twee 'aanwinsten', Co Prins uit Amsterdam en
Ivan Mraz uit Praag. Van deze beide wordt verwacht, dat zij mede MVV uit de impasse zullen halen.
Maar er was meer sport.
Op 2 5 juni hield Kimbria een belangrijke en goed
bezette internationale atletiekwedstrijd en op zaterdag 24 augustus was het Geusselt-stadion einpunt
van de ploegentijdrit in de internationale wielerwedstrijd Parijs-Luxemburg. Samenwerking tussen de
Gemeentelijke Sportstichting en de Tour- en Wielerclub Maastricht maakte dit internationaal wielergebeuren mogelijk. Daarbij leidde de voortreffelijke
organisatie van dit gebeuren er mede toe dat de stad
werd aangewezen als etappeplaats in de Tour de
France 1969.
Een ander internationaal gebeuren was de waterpolowedstrijd tussen de Maastrichtse Zwem- en
Waterpoloclub en het Tsjechische 'Slavia' uit Pilsen.
De wedstrijd werd op r 8 december in het Sportfondsenbad gespeeld.
Bij het noemen van deze internationale sportgebeurtenissen mag niet worden vergeten, dat de sportbeoefening in onze stad toenam. Van bijzondere betekenis hierbij is het gereedkomen van de eerste Sporthal van het nieuw Stedelijk Lyceum. De hal werd
aanstonds in gebruik genomen door vele sportverenigingen. Naast het zeer drukke schoolgebruik is de
hal thans 50 uur per week bezet.
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Met betrekking tot de veldsporten was het een bebelangrijk feit, dat aan het einde van het jaar met
de aanleg van de eerste terreinen voor het nieuwe
Sportpark-West kon worden begonnen.
Ook wordt binnenskamers de laatste hand gelegd
aan de plannen voor een nieuw zwembad. Een definitief voorstel bereikte de raad echter nog niet.
Afzonderlijke vermelding verdient ook het Grenslandtournooi, de jaarlijkse sportontmoeting tussen
de steden Aken, Luik en Maastricht. Dit jaar werd
het tournooi voor de zevende maal gehouden en
dank zij een groter aantal eerste plaatsen bij de ver-

schillende onderdelen kon Maastricht voor een jaar
de wisselprijs behouden.
Ten slotte was er ook een verheugende activiteit te
bespeuren op het gebied van de schaatssport. Zowel
in januari als in december konden de ijsbanen in het
sportpark Jekerdal enige dagen worden benut. Voor
het eerst kon ook geschaatst worden met een (geïmproviseerde) verlichting, hetgeen inhield, dat de
baan ook des avonds kon worden benut.

De laatste pagina

De laatste pagina van dit boekje, waarin de jaarkroniek van Maastricht wordt geschreven,
confronteert de schrijver met het feit, dat hij de volledigheid, die hij overigens zo goed mogelijk heeft nagestreefd, bij lange na niet heeft bereikt. Honderden feiten en feitjes, die de
kleur en nuance van het stedelijk levenspatroon in dat jaar mede hebben bepaald, bleven
onvermeld. Zij móésten onvermeld blijven omdat een jaarboekje nu eenmaal niet de pretentie kan hebben encyclopedisch-volledig te zijn. Niettemin doet de schrijver dan toch nog een
schuchtere poging die volledigheid iets meer te benaderen door, te hooi en te gras, wat grote
en kleine feiten op deze laatste pagina bij elkaar te brengen. Daarmede hoopt hij dan van
de lezer bij voorbaat 'kwijtschelding' te verkrijgen wat de niet vermelde gebeurtenissen betreft, die tot aller geruststelling toch veilig zijn opgeborgen.
Kort voor het einde van het jaar promoveerde te
Eindhoven de Maastrichtenaar J.M.L. Penninger tot
doctor in de technische wetenschappen. Hij promoveerde op het proefschrift 'Een studie over de destructieve hydrogenering van naftaleen, phenantreen
en antraceen'.
De Directie van v & D maakte op het eind van de
maand de plannen bekend, die dit warenhuis een
totale v loeroppervlakte van ongeveer 2 5.ooo m2
gaan geven. De sloopwerkzaamheden Achter het
Vleeshuis en in de Vijfharingenstraat zullen in januari beginnen. Met de Grand Bazar werd een overeenkomst getekend waardoor v & o eigenaar werd
van het oude warenhuiscomplex van de Grand Bazar.
Op 2 r juni werd als proef begonnen met het laten
rijden van 'nachtbussen' op vrijdag- en zaterdagavond. Het werd echter niet het succes dat men zich
ervan had voorgesteld.
Meer succes werd geboekt met de levering van aardgas. Werd in 1967 ruim 40.000 m3 aardgas afgenomen, in r 968 werd dit totaal ruimschoots overschreden en werd een recordafzet van 60.000 m 3
behaald.
Er was meer nieuws over het aardgas.
De beide steenfabrieken in Veltwezelt werden op
het aardgasnet van Maastricht aangesloten waardoor de aangrenzende wijk Malberg in de toekomst
gevrijwaard zal blijven van luchtverontreiniging.

Er werd in het 'protestjaar r 968' ook in Maastricht
geprotesteerd.
Zo vond in het paasweekend een z.g. 'vredesmars'
plaats waarbij een aantal op herrie beluste, hoofdzakelijk niet-Limburgse, jongeren door de Maastrichtse politie werden opgevangen omdat zij zich
niet wisten te houden aan de 'spelregels'. Dit opvangen gebeurde overigens met volledige instemming van de burgerij.
Een heel wat rustiger demonstratie had in april
plaats.
Het betrof een actie tegen de gebeurtenissen in Griekenland. Het gezelschap demonstranten bestond uit
één meisje en één jongen dat door de politie op een
proces-verbaal en door de medelijdende voorbijgangers op een ijsje werd getracteerd.
Zelfs de Maastrichtse huismoeders protesteerden,
met spandoeken en al. In de wijk Malpertuis verzetten zij zich tegen het ontslag van een kleuterleidster.
Er vond eind r 968 nog een belangrijk gebeuren
plaats, evenwel niet in Maastricht, integendeel, verder van de stad verwijderd dan ooit. Drie moedige
Amerikaanse ruimtevaarders, Borman, Lovell en
Anders gingen als eerste mensen de ruimte in en
cirkelden rond de maan. Heel de wereld volgde
rond kerstmis dit spectaculaire gebeuren.
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Januari

Het jaar begon al 'anders dan anders'.
Was het in de afgelopen jaren usance te beginnen
met een nieuwjaarsreceptie, de nieuwe burgemeester
mr. A . Baeten, had enkele weken eerder zoveel
handen ter kennismaking gedrukt, dat een uitgebreide nieuwjaarsreceptie ietwat overbodig scheen.
Wel kon het ambtenarencorps met de nieuwe
Eerste Burger kennismaken bij de traditionele
nieuwjaarsreceptie voor het personeel op 2 januari.
Zaterdag 6 januari overleed op 78 jarige leeftijd
een bekend en zeer verdienstelijk Maastrichtenaar,

de heer Paul Chambille, alom bekend als P.C.d.B.
Deze 'dichter en brouwer' genoot wijde bekendheid
als dichter in het Maastrichts dialect en was een
groot stimulator t .a.v. alle activiteiten gericht op de
'sjariteit'. Hij was o.a. houder van de Eremedaille
van de stad.
Dezelfde dag werd de oud-burgemeester
mr. W. Baron Michiels van Kessenich, in het
stadhuis te Aken, geïnstalleerd als Ereburger van
die stad. Dit gebeurde in aanwezigheid van de
gemeenteraden van de beide zustersteden.

Februari

Dr H.C.W. Roemen ging heen als Directeur van
het ETIL. Op 25 januari namen velen van hem
afscheid, tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie
in de foyer van het Staargebouw.
De 27e werd het vliegveld 'Maastricht' weer opengesteld voor de luchtvaart, een feit dat een maand
later officieel zou worden gevierd. Door de aanleg
van een l.L.S., een Instrument Landings System,
alsmede van een Naderingsverlichting en een
Visual Approach Slope Indicator, wordt in de toekomst de mogelijkheid geboden onder nagenoeg alle
weersomstandigheden op het vliegveld te landen.

Op 2 februari werd in de v .m . Dominicanerkerk
de tentoonstelling 'Facetten' door Wethouder
mr W.]. Korn geopend. Het werk van Limburgse
kunstenaars werd ingeleid door de heer Nic.
Tummers.
Een twintigtal hoge Navo-Voorlichtingsofficieren
uit vele landen bracht op 5 februari een bezoek
aan de stad en werd, namens het college van
B. & W., ontvangen en toegesproken door
wethouder drs H. Roovers. Aansluitend aan de
ontvangst werd de gelegenheid geboden het stadhuis
te bezichtigen.

Z. Exc. V.S. Lavrov (r.) en zijn Attaché.

Maastricht had deze maand Russisch bezoek.
Gregor Sokolov, winnaar van het Tjaikowskiconcours te Moskou soliëerde bij het Limburgs
Symphonie Orkest en Victor Kortchnoi, winnaar
van het H oogovenschaaktournooi, nam deel aan
de mede door de Nieuwe Limburger georganiseerde
simultaanseance. Bij gelegenheid van deze gebeurtenissen bracht de Russische Ambassadeur in
ons land, Z. Exc. V.S. Lavrov, vergezeld van
Attaché A.N. Bourlakow, een bezoek aan
Maastricht. Op 9 februari brachten beiden een
kennismakingsbezoek aan de burgemeester,
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bezichtigden het stadhuis en maakten een rondrit
door de wijken van de stad.

in de optocht verscheen voor het eerst de oude
reus 'Gigantus'. Hij liet zich, volgens de
geschiedenis, voor het laatst hier zien in 1 550.

De ne was het weer zover.
Deze dag werd op de Markt de nieuwe Prins
Carnaval onder zeer grote belangstelling
uitgeroepen. Na van camouflage ontdaan te zijn
bleek de nieuwe Prins het raadslid drs Ch.
Gemmeke te zijn. Een bijzondere Prins, doch
daarvoor was het ook een bijzonder jaar, immers
'De Tempeleers' bestonden 2 x 11 jaar. Naar
aanleiding daarvan was er gezorgd voor een
jubileumgeschenk van bevolking en bedrijfsleven
n.l. een nieuw instrumentarium voor de drumband
van 'De Kachel piepers', die tevens nieuwe
uniformen kregen.
Op 16 februari vond in het Conservatorium weer
het jaarlijkse uitwisselingsconcert plaats, verzorgd
door het Orkest van de Technische Hochschule
uit Aken.
Z.K.H. Prins Bernhard schakelde vanuit zijn
Friendship tijdens het Landen de nieuwe installatie
in, waarmede op 20 februari het vliegveld
'Maastricht' officieel werd heropend, in aanwezigheid van vele autoriteiten.
De 24e, Carnavalszaterdag, werd, in aanwezigheid
van vele prominente gasten, in de hall van het
stadhuis de jaarlijkse carnavalsontvangst
gehouden. Eregast voor dit jaar was de nieuwe
Maastrichtenaar Toon Hermans die, onder de
tonen van zijn eigen carnavalsschlager 'Mien
waar is mijn feestneus', plechtig werd onderscheiden.
De Amerikaanse gasten, op deze zitting aanwezig,
zouden later in het jaar nog nader met deze,
thans voor hen onbekende Maastrichtenaar,
kennis maken.
Op de carnavalszitting van 'De Strabenders' en
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Carnavalszaterdag was ook voor het raadslid, de
heer L.j. Krans een feestdag. Hij vierde deze dag
zijn 50-jarig huwelijksfeest. Burgemeester, wethouders, raadsleden en honderden anderen kwamen
de verdienstelijke Maastrichtenaar en zijn echtgenote gelukwensen. Hoe weinig kon men
vermoeden, dat enkele maanden later de heer Krans
geconfronteerd zou worden met het zwaarste
verlies, het plotseling overlijden van zijn echtgenote.

Maart

Op 6 maart vierde mgr P. Jenneskens zijn gouden
priesterjubileum. Dit gebeurde niet in de stad, waar
hij Deken was, doch in het klooster van de
Medische Missiezusters te lmstenrade.
De opvolger van Mgr Jenneskens als Deken,
Mgr K. Roncken, ging r maart met emeritaat,
hetgeen voor hem tevens het afscheid van
Maastricht betekende.
Op 7 maart vond de opening plaats van het nieuwe
pand van C & A in de Grote Staat. De prachtig

gerestaureerde gevels aan de zijde van de Grote
Staat bewijzen, dat het monumentale karakter van
een pand geen beletsel behoeft te vormen voor
vernieuwing. De opening werd verricht door
burgemeester mr A. Baeten. Door de Directie van
C & A werd hierbij aan S.W.O.L. een geldbedrag
aangeboden, bestemd voor het universiteitsfonds.
Op vrijdag 8 maart was het een belangrijke dag
voor de stad. De 'Commissie van Walsum' was
te gast om zich ter plaatse te oriënteren omtrent
de mogelijke vestiging van een instelling voor
Wetenschappelijk Onderwijs in Limburg, m.n. de
Be Medische Faculteit. Zowel de Commissie ,onder
voorzitterschap van mr G. van W alsum, als
een delegatie van het bestuur van de
Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg,
onder voorzitterschap van mr dr Ch. van Rooy,
waren aanwezig op de plenaire zitting, die plaats
vond ten stadhuize. Tijdens deze vergadering
werden de leden van de Commissie van verschillende zijden geïnformeerd omtrent de vele
mogelijkheden die Maastricht als vestigingsplaats
heeft te bieden.
In de middaguren werd een bezoek gebracht aan
het Ziekenhuis St. Annadal, de voor de vestiging
gereserveerde terreinen en aan het nieuwe
Dr De Weverziekenhuis te Heerlen. In St. Annadal
bezichtigde het gezelschap o.m. de nieuwe operatiekamers.
Op 26 maart bracht de scheidende Generaal von
Kielmansegg een laatste officiëel bezoek aan de
burgemeester. Hij stak daarbij niet onder stoelen
en banken, dat hij zijn verblijf in Zuid-Limburg
prettig had gevonden.
Deze maand was belangrijk voor het openbaar
vervoer. Niet alleen werd een tiental prachtige
nieuwe stadsbussen aan het bestaande wagenpark
toegevoegd, maar op 26 en 29 maart werd ook een
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vervoerstelling gehouden. l edere busreiziger werd
daarbij verzocht doel, begin- en eindpunt van de
reis bekend te maken, teneinde een beter inzicht te
verkrijgen in de gewenste frequentie van de lijnen
en o.a. in de behoefte aan het invoeren van een
'overstapje'. Voor het verwerken van de gegevens
werd gebruikgemaakt van de computer van
Gemeentebedrijven. Het was verheugend te constateren dat vrijwel alle busreizigers spontaan
medewerking boden bij deze monster-enquête,
uitgevoerd o.a. door scholieren.

De Maastrichtenaar had belangstelling voor de
'Berekojl'. Dáár waren drie nieuwe beertjes te
bewonderen en dat was voor velen groot nieuws.
De belangstelling voor het berengrut manifesteerde
zich later in het jaar zelfs in een actie van de
Middenstand om te komen tot betere huisvesting
van de berendrieling.
Op 28 maart was het weer druk op het stadhuis,
vanwege het bezoek dat de vaste Tweede Kamer
Commissie van Economische zaken er bracht, mede
in verband met een bezoek aan de Hotelschool.

4 April bracht de nieuwe AFCENT-Bevelhebber,

Generaal G. Bennecke, een kennismakingsbezoek
aan de burgemeester.
Enkele dagen later schokte een droevige
gebeurtenis de hele wereld.
Te Memphis werd dominee Maarten Luther King
het slachtoffer van een moordaanslag.
Op 8 april werd in de halt van het stadhuis een
herdenkingsbijeenkomst gehouden, waarop het
woord werd gevoerd door de burgemeester en door
vertegenwoordigers van de verscshillende kerkgenootschappen.

Mei

Het werd een stijlvolle plechtigheid, die werd
opgeluisterd door het 'Maastrichts Mannenkoor' .
Er waren ook buitenlandse gasten die avond.
Enkele uren tevoren waren de zangen en zangeressen van de 'Sängerbund Freistadt' uit Oostenrijk
ten stadhuize ontvangen door wethouder mr W.J.
Korn, die bij deze gelegenheid werd benoemd
tot Erelid. Nu woonde het gezelschap stil en
ontroerd de herdenkingsplechtigheid bij.
9 april verscheen de nieuwe serie ' Zomerzegels
I968', waaronder ook een zegel met een afbeelding
van de Sint Servaasbrug.

Op 2 mei nam de heer H.Th . Dumoulin, Chef
van de afdeling Archief, Expeditie en Registratuur
ter Secretarie, afscheid wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leef tijd. Bijna 50 jaar diende hij
de gemeente. Ten stadhuize vond een drukbezochte
afscheidsreceptie plaats.
Bij een ontvangst van de Internationale Raad van
Pax Christi op 3 mei ten stadhuize, was o.a. ook
Z.Em. B. Kardinaal Alfrink aanwezig.
Op 5 mei behaalde het tiental van de M astreechter
Keigelboond op de kegelbanen van Marcanti in
Amsterdam het Nationale kampioenschap van de
Kon. Nederl. Kegelbond, reden waarom de
kampioenen en het bestuur ten stadhuize werden
ontvangen door de Burgemeester.
Op 6 mei was het een grote dag voor Maastricht.
Prins Claus opende te 1 1 .oo uur de nieuwe
john F. Kennedybrug. Hoewel de regen neerstroomde over de stad weerhield dit de duizenden
Maastrichtenaren niet de Prins enthousiast te
begroeten tijdens zijn rondtocht door de versierde
straten.

April is ook de maand van de 'lintjesregen'.
Verschillende verdienstelijke Maastrichtenaren
werden onderscheiden.
Er waren deze maand ook enkele jublilea, één
typisch jubileum zelfs. 'Lies oet Hier' vierde het
feit , dat zij 40 jaar lang 'poor en kuul' en wat dies
meer zij op de markt had verkocht. De heer
Jef van Deurse was 50 jaar lid van 'Mastreechter
Staar'. De koordirigent en componist, de heer
Benoit Franssen, bereikte de leeftijd van 7 5 jaar.

Het tiental van de 'Mastreechter Keigclboond',
narionaal kampioen io de hoogste afdeling.

Op 23 april bracht de Amerikaanse ConsulGeneraal Seaborn P. Poster een kennismakingsbezoek aan de burgemeester.
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Op 8 mei brachten de leden van het ContactCentrum op Voorlichtingsgebied een oriënteringsbezoek aan Zuid-Limburg, waarbij de gasten ten
stadhuize wetden ontvangen door burgemeester
mr A. Baeten. Het gezelschap van l 50 pesonen
bracht in de middaguren een bezoek aan de nieuwe
industrieterreinen in Zuid-Limburg.
l 4 en 15 mei vond te Maastricht het congres plaats
van DIVOSA, de Vereniging van Directeuren
van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid. De
bijna tweehonderd deelnemers en deelneemsters
werden op 14 mei door wethouder G. Gijbels
ontvangen. Hij wenste hen op de hem eigen bekende
manier welkom en wees daarbij op de belangrijkheid
van het congresthema n.l. de voorlichting.

Enkele dagen later was er weer bezoek op het
stadhuis. Een gezelschap internationale journalisten
en reisbureau-directeuren werd namens het
college van B. & W. door wethouder drs H.
Roovers ontvangen b.g.v. een oriënteringsbezoek
aan Zuid-Limburg.
Op 2 5 mei ontving de burgemeester opnieuw een
gezelschap. Ter gelegenheid van de jaarvergadering
te Maastricht bezochten tond 60 leden van het
Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde het stadhuis.
Op 28 mei vond een gebeurtenis plaats waarop
reeds jaren werd gewacht. Met achter zich een
gelukkige wethouder mr W.j. Korn, heide de
burgemeester, in volledig werktenue, de eerste
paal in de grond voor de nieuwbouw van de
Stadsacademie aan de Brusselsestraat.

In de v.m. Dominicanerkerk vond in de avonduren
een concert plaats, verzorgd door de ;d Armored
Division Band onder leiding van Bandmaster
Kenneth Littrell. Dit concert werd gegeven in het
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kader van Memorialday. Een groot aantal
Maastrichtenaren genoot van de uitstekende muziek.
In deze maand beleefde de academie-gemeenschap
van de Jan van Eyck-academie een bijzondere
twintigste 'Diës'. Oud-Directeut en voorzitter van
de Bernulphus-Stichting, L. Linssen ontving bij
die gelegenheid de zilveren Etepenning van de
Provincie Limburg.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kreeg
in de maand mei een nieuw hoofdbestuurslid,
Internationaal gezelschap journalisten in de Prinsenkamer.

wethouder G. Gijbels. In 1967 werd hij, als
opvolger van baron Michiels van Kessenich,
reeds bestuurslid der Limburgse Afdeling.
In alle rust en gemoedelijkheid vierde het
oud-raadslid drs Jef Notermans zijn 7oe verjaardag.
Op JO mei startte in het Heugemerveld een grote,
driedaagse, schoonmaakactie, georganiseerd door de
Wijkraad aldaar, in overleg en in nauwe samenHet heien van de eerste paal voor de nieuwbouw
Stadsacademie.

werking met de afd. Reiniging van Openbare
Werken. Tijdens deze actie, een initiatief van de
adviescommissie <Houdt Uw Stad Schoon', werden
alle klandestiene stortplaatsen in de wijk
opgeruimd, terwijl de bewoners de gelegenheid
werd geboden op een gemakkelijke manier alle
grofvuil kwijt te raken. De actie werd een groot
succes.
Niet minder succesvol was de affichewedstrijd die
in het kader van genoemde actie met deelname van
de schooljeugd van het Heugemerveld werd
gehouden. Uit de ruim 50 ingezonden affiches

werden er drie bekroond. De eerste prijs ging naar
het duo Hans Cobben-jos Last van de Jongensschool Heugemerveld. De prijzen werden uitgereikt
door wethouder R. de Vries, hierbij geassisteerd
door de dame sleden van de commissie c Houdt Uw
Stad Schoon'. Alle jeugdige deelnemers(sters) aan
de affichewedstrijd waren naderhand een middag
te gast bij Openbare Werken.
Op 3 J mei had het afscheid plaats van de assistentmarktmeester, de heer]. Gunther. Deze vriend aller marktkooplui ging met pensioen en de vele vrienden van de Markt lieten hem niet zo maar gaan.
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Juni

In het begin van deze maand droegen velen een
toegewijd en bekwaam burger ten grave, de heer
W. Wels/au, oud-directie-secretaris van de Sphinx
en bestuurslid van tal van verenigingen, tevens
initiatiefnemer van vele evenementen. Hij was
Antwerpenaar van geboorte doch werd een
voortreffelijk Maastrichtenaar.
Per 1 juni werd het Bonnefantenmuser-tm in beheer
overgedragen aan een nieuwe Museumstichting. Tot
Directeur werd benoemd de heer drs. F.l. Szénássy.
Op 6 juni bood de heer]. Keser van de Europesche
Bibliotheek N.V. ten stadhuize aan de btJ-rgemeester
het eerste exemplaar aan van <Maastricht in oude
Ansichten'. De samensteller van deze uitgave, de
heer ]. Koreman, ontving eveneens een exemplaar.
Op 7 juni werd in het PLEM-gebouw een
marathonvergadering gehouden van de Commissie
Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer, in
verband met de voorgenomen grenswijzigingen
van Maastricht.
Op 8 juni bezocht deze Kamercommissie de op te
hef fen gemeenten.
Op het einde van de maand vond in het Sint
Maartenscollege een afscheid plaats. Dr]. Weyden
vertrok als Directeur in verband met het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd. Het afscheid
geschiedde in een hartelijke sfeer en er werden
terecht vele waarderende woorden aan het adres
van de heer W eyden gesproken.
Na het in het najaar van 1967 gevallen fusiebesluit, traden deze maand de Centrale Caritas
en de Bijzondere Sociale Zorg Maastricht als
stedelijk instituut voor sociaal werk naar buiten.
Dit werd per circulaire en door middel van
perspublicaties bekend gemaakt.

Oud-burgemeester, mr. W. Baron Michiels van
Kessenich, ontving de hoge Italiaanse onderscheiding van de 'Ordo Del Merito'. De versierselen
werden hem door de Italiaanse Ambassadeur te
Den Haag uitgereikt.
Maandag 10 juni bracht het voltallig college van
B. & W. in de ochtend een werkbezoek aan de
N.V. Kon. Neder/. Papierfabriek te Maastricht,
waar tijdens een rondgang o.a. de PM6 werd
bezichtigd. In de middaguren werd een bezoek
gebracht aan de nieitwe KN P-vestiging te Lanaken.

Juli

Op zaterdag 1 J juli werd in het Natuurhistorisch
Museum de tentoonstelling 'Bodem en Industrie'
geopend door wethouder mr. W. ]. Kom, in
aanwezigheid van vele autoriteiten. De tentoonstelling, gerealiseerd door medewerkers van het
Muse1lm, gaf een overzicht van de Limburgse
bodemschatten en de toepassing daarvan. Aan de
opzet werd spontaan medewerking verleend door
verschillende Maastrichtse industrieën.
Een belangrijk Maastrichts gebeuren ging op
maandag 1 5 juli weer van start n.l. de jaarlijkse

'Stap In'. Vele duizenden 'kluiverkes' profiteerden
weer van deze unieke gelegenheid. Evenals de
afgelopen jaren mochten de organisatoren na afloop
op een geslaagd feest terugzien. Het was de
'machinist' en promotor van dit belangrijk gebeuren,
wetho1eder G. Gijbels, die het feest opende.
Twee bekende Maastrichtse festiviteiten openden
op 26 juli hun poorten n.l. 'Petit Paris' en de
'Wieker Broonk'. Voor 'Petit Paris' betekende het
een jubileum, het werd voor de tiende maal
geho1{den.

'Machinist' Wethouder G. Gijbels opent 'Stap in'.
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Augustus

Op de eerste dag van de maand werden op het
stadhuis 'luchtvaartcadetten' ontvangen, een
internationaal gezelschap van luchtvaartmedewerkers. De gasten werden toegesproken door
wethouder mr W. Kom, en bezichtigden na afloop
van de ontvangst het stadhuis. Initiatiefnemer en
organisator van dit jaarlijks gebeuren is de
Maastrichtse Luitenant-kolonel vlieger b.d" de heer
E. Smitshuysen, die na vele omzwervingen door de
wereld, inmiddels weer in zijn geboortestad is
neergestreken.

heer van Dooren 'Och, het is zo veel gezelliger,
op mijn verjaardag waren er zoveel anderen.
Nu kunnen wij tenminste eens rustig praten'.
Hetgeen ook gebeurde.
Een goodwill-ambassadeur voor de stad Maastricht
in Tilburg nam afscheid. De heer dr 'Sits' van Can
ging heen als rector van de Katholieke Leergangen.
Hij werd voor zijn voortreffelijk werk door de
Paus benoemd tot Commandeur in de Orde van
Sint Sylvester.
Minister lr W. Schut, 2e van rechts, bezichtigt het
Stokstraatkwanier.

Een ander jaarlijks evenement is de verjaardag van
Nederlands oudste mannelijke inwoner, de heer
Chr. van Dooren. Op twee augustus werd hij namens het stadsbestuur gefeliciteerd door wethouder
mr W.]. Kom, die hem overeenkomstig zijn wens
een boek over het leven van de Kennedy's aanbood.
Op 5 augustus bracht burgemeester mr A . Baeten,
kersvers terug van vacantie en zwaar gebruind
door de 1taliaanse zon, een bezoek aan de
105-jarige. Nadat mevrouw Baeten had gezegd
dat zij graag de vacantie hadden willen veranderen
om op tijd in Maastricht te zijn, antwoordde de
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September

Een afscheid vond ook plaats bij de Katholieke
Vereniging voor 'Kinderbescherming. Na 31 jaar
opofferend werk te hebben verricht, in feite was
zij een pionierster, legde mej. J. Muris haar
functie als maatschappelijk werkster neer, in
verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Op 22 augustus werd Maastricht bezocht door de
vaste Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, onder leiding van Minister ir W. Schut.
Na een uiteenzetting door de bitrgemeester en
drs J.].]. van de Venne werd het gezelschap rondgeleid door het Stokstraatkwartier.
24 augustus was het druk in en om het Sportpark
Geusselt. Niet alleen werd daar het Gemeentelijk
Voetbaltoernooi gespeeld, Geusselt was eveneens
eindpunt van de tijdrit in de wielerklassieker
Parijs-Luxemburg.
Donderdag 29 augustus te 20.00 uur werd historie
gemaakt in Maastricht. Voor het eerst vond een
z.g. 'openbare hearing' plaats in de foyer van
het Staargebouw. Een honderdtal aanwezigen
discussieerden met het college van B. & W., met
ambtelijke assistentie, over het onderwerp
'bestemmingsplan Boschstraat-Oost'.

Ten huize van de heer ir L. Lhoëst nam de
Fabrikantenkring afscheid van de oprichter en
voorzitter van deze Kring. Reeds eeerder in het
jaar werd ir Lhoëst benoemd tot Commandeur in de
Orde van Leopold II.
Even voor het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd nam een ander bekend Maastrichtenaar
afscheid. Notaris R. Groutars. Dit geschiedde,
op wens van de heer Groutars, in stilte. Het
voltallige College van B. & W. was echter aanwezig
en overhandigde de scheidende notaris de 'Hospiti'
van de stad Maastricht.
Op 10 september ontving de burgemeester
Mevrouw von Hase, echtgenote van de West-Duitse
Staatssecretaris van Defensie, in aanwezigheid van
mevrouw T aegtmeyer, mevrouw van Gasselt en
mevrouw Kessels.
Op de 13e vond wederom de jaarlijkse bevrijdingsherdenking plaats met een kranslegging bij het
Monument op het Koningsplein. Aanwezig waren
het College van B. & W., alsmede een vertegenwoordiging van het Maastrichtse Garnizoen.
14 september werd de bevrijding feestelijk herdacht.
Door de niet zo rijk versierde stad maakte reeds
in de vroege ochtend de Band van de 3oth U .S.
Army een muzikale rondwandeling. In de
O.L. Vrouwebasiliek werd in de avonduren
een bevrijdingsconcert verzorgd door de Camera
M usica M osana, met medewerking van diverse
bekende solisten het geheel onder leiding van de
heer Jean Wolfs. Even later concerteerde de 3oth
U.S. Army Band op het Vrijthofkiosk voor een
talrijk publiek.
Kolonel James W . Perkins van de vroegere 3oth
Division zond een telegram, waarin hij zijn
blijvende vriendschap vertolkte.
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Op 18 september opende dr W.B. Gerritsen,
Directeur Volksgezondheid van het Departement
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, namens de
Staatssecretaris dr ]. Kruizinga, die op het laatste
ogenblik verhinderd was, het nieuwe gebouw van
de Keuringsdienst van Waren aan de Florijnruwe
In aanwezigheid van vele autoriteiten
werd mede het woord gevoerd door burgemeester
mr A. Baeten en wethouder drs H. Roovers.
Na afloop van het officiële gedeelte in het Parochiehuis van M alberg leidde de directeur ir ]. Daenen
vol gerechtvaardigde trots de gasten door het
nieuwe gebouw.

19 en 20 september stonden in het teken van de
brandweercommandanten. Tijdens hun tweedaags
congres in onze stad werden de ruim 200 deelnemers
aan het congres op 19 september door de burgemeester ten stadhuize .ontvangen.
Toen de deelnemers, voorzien van Limburgse vla,
in de namiddag van 20 september huiswaarts
keerden, kregen zij volop gelegenheid kennis te
maken met de activiteiten van hun Maastrichtse
collega's. Te rond 17.00 uur openbaarde zich
namelijk een begin van brand in het pand van de
Grand Bazar. Vooral van de zijde van de congresgangers was de belangstelling voor het blussingswerk uiteraard zeer groot.

Zaterdag 21 september was het weer 'Burgerdag'.
Ruim 2 50 deelnemers en deelneemsters kwamen in
de Staarzaal bij elkaar om, na een dia-lezing van
drs ].].]. van de Venne een bezoek te brengen aan
de Gemeentepolitie, Openbare Werken, of
Gemeentebedrijven. Ongeveer 70 jongeren begaven
zich naar de Staarfoyer voor een gesprek met het
College van B. & W.
Voor het eerst werd niet alleen de Eremedaille in
goud van de stad Maastricht uitgereikt, bovendien
was het een echtpaar dat deze onderscheiding
ontving, de Heer en Mevrouw Michiels van
Kessenich-'Uan Meeuwen.
Na de verkiezing van 4 nieuwe leden van de
jongerencommissie, werd de koffiemaaltijd gebruikt
en de hall vrijgemaakt voor de dans. Mr. A. Baeten,
die voor het eerst als burgemeester Burgerdag
meemaakte, opende de dans. In volle feeststemming
klonk spontaan: 'Zoe 'ne gooje höbbe veer nog
noets gehad!'
27 september had in de v .m. Dominicanerkerk de
opening plaats van de door de Peter Stuyvesant
Foundation, in samenwerking met het Cultureel
Centrum georganiseerde tentoonstelling. Na een
begroeting door de burgemeester, hield prof. ]. Pen
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uit Groningen een inleiding onder de titel 'Over
Apartheid'. De tentoonstelling werd geopend door
dr ]. Hulsker, Directeur-Generaal van Cultuur
van het C.R.M.
ln de loop van de komende maand zouden ruim
10.000 bezoekers de tentoonstelling bezichtigen.
27 September vond bij de Directie Volkshuisvesting

en Bouwnijverheid in de Provincie Limburg,
gevestigd in de Stokstraat, een treffend afscheid

plaats. lr A. Peters, de Hoofdingenieur-Directeur
verwisselde deze functie n.l. voor die van
Hoofdingenieur-Directeur van de Afd. Bouwprogrammering (!n Uitvoering van de Centrale
Directie te Den Haag.
Ook bij de PLEM vond een afscheid plaats.
ln een sfeer van grote hartelijkheid werd einde deze
maand afscheid genomen van de Algemeen
Directeur dr. ing. ir C.L. Beuken.
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Oktober

1 Oktober bracht een delegatie van de K. V. P.fractie w aaronder drs W. Schmelzer, een bezoek
aan Limburg. Hierbij werd ook Maastricht bezocht
waar ten stadhuize werd vergaderd. Mr A. Baeten
hield een gloedvol betoog over de noodzaak en
urgentie van vestiging van Wetenschappelijk
Onderwijs in Limburg, m.n. in Maastrich t.

Nauwelijks was de maand begonnen of er moest
alweer afscheid worden genomen. De Hoofdingenieur-Directeur van de Rijksw aterstaat in de
provincie Limburg, ir J .A . Beckering Vinckers ging
heen, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd.
Op 7 oktober had de jaarlijkse bijeenkomst plaats
van de 'Gezellen van Sint Amor', een exclusief
gezelschap v an buiten Maastricht wonende
personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt v oor de stad.
Het was de eerste bijeenkomst, waarop burgemeester
Baeten zijn functie v an Kanselier uitoefende. Als
nieuwe Gezellen w erden geïnstalleerd de oud-Deken
Mgr. P.]. M. j enneskens en ]hr P.R. Feith. De
oud-burgemeester, mr W. Baron Michiels van
Kessenich, werd benoemd tot Erekanselier. Na
afloop van de plechtige installatie werd een bezoek
gebracht aan het nieuwe gebouw van de Keuringsdienst van Waren, waar lr ]. Daenen de
gasten rondleidde.
I i oktober werd in de hall van het stadhuis de
expositie geopend '40 Jaar Maastrichtse Keramiek',
ingericht ter gelegenheid van de 7 5e verjaardag
van de heer Edmond Bellefroid, houder van de
Eremedaille van de stad. De opening werd verricht
door de burgemeester. Na afloop van de opening
begaven de vele genodigden zich naar het
Stadskantoor, ter bezichtiging van de expositie.
De fraaie, drukbezochte, tentoonstelling werd
ingericht in samenwerking met de MOSA.

Maandag 1 4 oktober w erd in het gehele land het
startschot gelost van de Nationale Verkeersweek
1968. Voor Limburg geschiedde dit te Maastrich t.
Nadat de Burgemeester het belang van de actie
had onderstreept en enkele v erkeersbrigadiertjes
in het nieuwe uniform had gestoken, werd op de
Markt het startschot gelost met het M omuskanon.
Voor het eerst in de geschiedenis van dit kanon
werd een schot gelost voor een 'pro faan' gebeuren.
'De Tempeleers' hadden v oor dit speciale geval de
burgemeester hiertoe gemachtigd. H et initiatief
hiertoe werd genomen door m evr. ]. Bollen-Buysen.

Vrijdag 18 oktober vierde de Limburgse Katholieke
Werkgeversvereniging haar gouden bestaansfeest
in Maastricht. Bij die gelegenheid werd
drs. D. van Eyseren benoemd tot Ridder in de
Orde van de H. Gregorius de Grote en vernam
mr. L.M. Verscheure van zijn benoeming tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau.
De Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging
behaalde het landskampioenschap zit-volley en
werd in verband hiermede in de bloemetjes gezet.
Dit gebeurde op 20 oktober.
Opening nieuwbouw Stedelijk Lyceum.

Woensdag 2 J oktober was een grote dag voor
wethouder mr W.]. Kom" Deze dag werd het
nieuwe gebouw van het Stedelijk lyceum en HAVO
aan de Eenhoomsingel plechtig in gebruik
genomen.
Zaterdag 26 oktober werd het gezin
L. Geerts-Rijnders verblijd met de geboorte van een
drieling: drie meisjes.
De dag daarna mochten burgemeester mr A. Baeten
en mgr. P. Moors ten stadhuize een eerste exemplaar
Aanbieding 'Verlostang' aan Gouverneur.

November

in ontvangst nemen van de 'Orbis Marianus', een
uitgave over de Mariaverering in de loop der
tijden. Vele hoge kerkelijke en wereldlijke gasten
waren hierbij aanwezig.
27 Oktober kreeg Gouverneur mr. dr. Ch. van Rooy
een merkwaardig geschenk aangeboden: een verlostang. Dit cadeau werd aangeboden door de leden
van de Leidse Studentenvereniging 'Limburgia',
die met spandoeken en al demonstreerden voor de
vestiging van een medische faculteit te Maastricht.

In de officiersmess aan het Kon. Emmaplein werd

op dinsdag 29 oktober de Garnizoenscommandant
Luit. Kol. H. Kessels onderscheiden. Deze
bijzonder verdienstelijke Maastrichtenaar ontving
uit handen van de heer M. de jong, Voorzitter v an
de A fdeling Limburg-Zuid van de Bond van
Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers, het
Gouden Kruis van Verdiensten.
Oktober was ook de feestmaand voor de Liefdezusters van St Carolus Borromeüs, de Zusters van
'O nder de Bogen'. Zij vierden het feit, dat 125 jaar
geleden hun werkzaamheden op 'Calvariënberg'
begonnen.

Op 1 november bereikte de bekende publicist
Stef Kleijn, bij vele Maastrichtenaren beter bekend
als 'Rommedou', de 60-jarige leeftijd en vierde
tevens zijn 40-jarig jubileum als joi~rnalist.
Het werd een bourgondisch feest.
November beleefde de gemeente-politie een
belangrijke dag; de ingebruikname van een moderne
communicatie-installatie. Met dit 'electronisch
hart' zal een uiterste per/eetie worden bereikt
met betrekking tot de trefzekerheid van de
meldingen. De apparatuur doorstond op
'Belgendag' de vuurproef.
1

Een exemplaar van het fraai geïllustreerde
boekwerk 'De Maas', een geschiedenis van de
Maas van de bron tot en met Maastricht en
Maaseik, werd op 6 november door de dichterschrijver Bert Peleman ten stadhuize aan de
burgemeester aangeboden.
november.
Belgendag - driehoekendag - Grienddag.

I 1

Op 1 5 november bracht een delegatie van de
A.R.-fractie, onder leiding van mr. B. Biesheuvel,

een bezoek aan Maastricht. Mr A . Baeten hield
hierbij een inleiding over 'Noodzaak en urgentie
betreffende de vestiging van Wetenschappelijk
Onderwijs in Limburg, m.n. in Maastricht'.
Een dag later bracht de nieuwe Franse Ambassadeur
in ons land, Z. Exc. Chr. de Margerie, een kennismakingsbezoek aan de burgemeester.
19 November was er weer bezoek. Mevrouw
B. Schröder, echtgenote van de West-Duitse
Minister van Defensie, werd door de burgemeester
begroet en bezichtigde het stadhuis.

Diezelfde middag bood de Directeur-Generaal van
de ENCI, lr }. Gadiot, aan burgemeester en
wethouders de eerste exemplaren aan van 'Us
eige leedsjd samengesteld door dr Ch. Thewissen
en geïllustreerd door Math . Vroemen.
Op woensdag 27 november overleed te Heugem
plotseling de zeer gewaardeerde pastoor Th.
Engelen. Op 3 december zou hij 50 jaar geworden
zijn. Niet alleen de Heugemse gemeenschap zal
hem missen maar geheel Maastricht.

D ect:mber

De S.V. 'Maasvogels' en de 'Tempeleers' kondigden
28 november aan, dat in januari een aantal
voorstellingen zal worden gegeven van de 'Kaptein
vaan Köpenick' van de gebroeders Fons en Guus
Olterdissen. Het stadsbestuur verraste de initiatiefnemers op surprisedag met de mededeling, dat de
v.m. Dominicanerkerk voor deze uitvoeringen
gratis beschikbaar zal worden gesteld.
Vrijdag 29 november huldigde de Vereniging van
Limburgse Schrijvers drie zeventigjarige leden:
mr Edm. Franquinet uit Roermond, dr Win.
Roukens uit Kerkrade en woonachtig te Maast richt
en drs Jef Notermans.
Zaterdag 30 november opende de burgemeester in
kunsthandel Felix een tentoonstelling van werken
van Charles Eyck. Aangezien de kunstenaar een
gedeelte van de opbrengst bestemde voor de door
aardbevingen verwoeste dorpen in Perzië,
geschiedde de opening in aanwezigheid van de
Iraanse Ambassadeur in ons land, Z. Exc.
Esmaïl Riahi.

Op maandag 2 december werd een begin gemaakt
met de sloop van het voormalige H.B.S.- en
Gymnasiumcomplex aan de Helmstraat. Aansluitend aan de sloop zal begonnen worden met de
nieuwbouw van de Grand Bazar.
In de raadsvergadering van 3 december werd de
heer P. Gorter als raadslid beëdigd; ter voorziening in de vacature, ontstaan doordat de heer
]. Bruynzeels om gezondheidsredenen ontslag
genomen had.
In de vergadering van 4 december besloot de raad
tot oprichting van de 'Stichting Maatschappelijk
Overleg Maastricht' . Het M.0.M . beoogt te zijn
een overlegorgaan tot coördinering van particuliereen overheidswerkzaamheden op het gebied van
de welzijnszorg.
Dezelfde dag werd de juliana-Boudewijnprijs
1967-1968 te Heer toegekend aan drs Jef
Notermans. Hij ontving deze onderscheiding
vanwege zijn groot aantal publicaties op literairhistorisch gebied, met name over H enric van
Veldeke.
Op woensdag 11 december opende de Staatssecretaris mr H. van de Poel, in aanwezigheid
van Gouverneur en Burgemeester,
het dagverblijf voor geestelijk gehandicapte
kinderen in de Wilhelminasingel van de Stichting
jan Baptist.

Interieur van de Gemeente-Spaarbank.

Donderdag 1 2 en vrijdag r 3 december had ten
stadhuize, onder voorzitterschap van mr A. Baeten,
de 5e bijeenkomst plaats van de Gemengde
Commissie ter Uitvoering van
het Nederlands-Duits Cultureel Verdrag. In de
avond werd een bezoek gebracht aan het
C onservatorium waar leerlingen van de operaklas
ooor de gasten optraden.
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Op I 9 december organiseerde de Oecumenische
R aad van Kerken op het 'Plein' in het stadhuis
een kerstsamenzang die bijzonder sfeer- en
karaktervol was. Het raadslid de heer L. Devens
zong bij die gelegenheid een Maastrichts kerstlied.

De dag voor Kerstmis overleed op 76-jarige leeftijd
de heer Ed. Stevens, oud-Markt- en Havenmeester
van Maastricht. Meer dan vijfentwintig jaar
was hij de vertrouwde figuuur voor de marktkooplieden.

20

december nam Overste E. Klomp, Districtscommandant Limburg van de Kon. Maréchaussee,
afscheid van Maastricht in verband met zijn
overplaatsing naar Apeldoorn per 1 januari i969.
Overste Klomp, die gedurende veertien jaar in
Maastricht werkzaam was, heeft zich in die tijd vele
verdiensten verworven op maatschappelijk terrein.

Zaterdagmiddag 28 december werd het 'Plein' bezet
door gepunthelmde schutters en muzikanten de
Maastrichtse operette 'De Kaptein vaan Köpenick'.
Tijdens deze bijeenkomst, waarbij opnamen werden
gemaakt door de N.T.S., werden de Kaptein en de
Börregemeister uit de operette, die in januari zal
worden opgevoerd, aan mr A. Baeten voorgesteld.

Zaterdag 2 r december werd met een zeer druk
bezochte receptie het geheel verbouwde pand van
de Gemeente-Spaarbank aan de Markt geopend.
Na een welkomstwoord van mr F. Duynstee
wees mr A. Baeten in zijn toespraak o.a. op de
sociale functie die de spaarbank vervult.

De laatste ontvangst van het jaar I 968 gold het
Tsjechische volleybalteam 'Spartak' uit Brno,
winnaar van de Europacup voor landenteams.
Dit team, dat te Maastricht een wedstrijd speelde
tegen 'Rapid', werd op 30 december door wethouder
R. de Vries ten stadhuize ontvangen.

Colofon

De tekst voor dit jaaroverzicht 'Maastricht in 1968'
werd in opdracht van het stadsbestuur geschreven
door Wim van Beek
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