In de geschiedenis van Maastricht zal het jaar 1969 met kapitale letters
geboekstaafd blijven als het jaar, waarin door het beginselbesluit er de achtste
medische faculteit als aanzet van een universiteit te vestigen, een extra dimensie aan
het toekomstperspectief van de stad werd gegeven.
Alle andere gebeurtenissen die het leven van de stad in het afgelopen jaar
mede bepaalden, hoe belangrijk vele daarvan op zich ook zijn, vallen in de
schaduw van deze torenhoog daarboven uitstekende gebeurtenis.
Dankbaarheid past de stad omdat zij de rijke mogelijkheden die zij in zich draagt
als universiteitsstad in dienst mag stellen van ons land en van Limburg.
De tijd die komt, presenteert zich aan de stad als één grote uitdaging.
Lezing van wat het afgelopen jaar bracht, moge iedere Maastrichtenaar ertoe
inspireren op zijn plaats hét mogelijke te doen om de vaart te houden in de
dynamische ontwikkeling van zijn stad en iedere niet-Maastrichtenaar om deze
ontwikkeling met belangstelling en sympathie te volgen.
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Mr. A.M.l.H. Baeten, Burgemeester

Maastricht in 1969
Spitsoor: e jaor-aon-ei-stök !

5

Dát is toch wel een gerechtvaardigde
conclusie, die de schrijver van het
'jaorbeukske 1969' als uitgangspunt van zijn
'proloog' mag nemen:
Door de divergentie in betekenis en door de
veelheid en verscheidenheid van elkaar
afwisselende actualiteiten - stedelijke
evenementen, plannen die op de helling,
projecten die in uitvoering en ontwikkelingen die op gang kwamen - werd het jaar
1969 voor Maastricht een veelsprong van
gebeurtenissen, waarop het vrijwel
onafgebroken spitsuur was, zo ongeveer
vanaf Nieuwjaarsmorgen tot Oudejaarsavond: óók - en met name - bestuurlijk.
Zó voorspelde het Burgemeester
mr. A.M.I.H. Baeten al op 7 januari tijdens
zijn Nieuwjaarsrede voor de Gemeenteraad:
'Het jaar 1969 wordt voor Maastricht én
voor Limburg in menig opzicht een
beslissend jaar. In dit jaar immers zullen
besluiten moeten worden genomen, en op
grond daarvan ontwikkelingen in gang
worden gezet, van tenminste dezelfde
betekenis als voor Limburg was de kolenontginning op grote industriële schaal en
als voor Maastricht was de doorbraak van
het oude cultuur- en handelscentrum naar
de moderne industriestad.' Het nu oude
jaar heeft deze prognose bevestigd.
De beslissing over de vestiging van de
achtste medische faculteit betekende voor
Limburg en voor Maastricht niet alleen
infrastructureel gezien een geluksboodschap
van de eerste orde, zij herstelde tevens het
hier en daar geschokte vertrouwen in
Limburg's toekomst, niet alleen in eigen
kring maar ook daarbuiten. Men mag deze
voor Limburg gunstige beslissing beschouwen als een gave, maar dan als een gave die
tevens opgave is. Of als een recht, maar
dan als een recht met verplichtingen.
Op deze konsekwenties doelde de Burgemeester toen hij in zijn Nieuwjaarsrede
benadrukte 'dat ieder moment, dat nu wordt
gebruikt om de structuur van onze samen-

leving voor te bereiden op de komst van een
universiteit, welbesteed is'.
Een andere vérdragende beslissing, die voor
de allure én voor de expansienoodzaak van
Maastricht van uitzonderlijke betekenis is,
werd door de Tweede Kamer nog voor het
einde van het jaar genomen. De beslissing
namelijk, die voortvloeit uit het wetsontwerp tot 'Uitbreiding van het gebied der
gemeente Maastricht, gepaard gaande met
opheffing van de gemeenten Amby,
Borgharen, Heer en Itteren en met wijziging
van de grenzen der gemeenten Bemelen,
Cadier en Keer, Gronsveld en Meerssen'.
De verwachting van sommige Maastrichtenaren, dat met het aanhangig maken van
dit annexatieplan - in 1962! - en de
definitieve besluitvorming, een turnus van
zeven jaar gemoeid zou zijn, analoog aan de
Heiligdomsvaart-traditie, is nagenoeg in
vervulling gegaan: Op 10 december werd het
voor Maastricht zo belangrijke wetsontwerp
door de Tweede Kamer gefiatteerd.
Onmiddellijk na het bekendworden van deze
beslissing stuurde het gemeentebestuur
een brief naar de voorzitter van de vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken in de
Eerste Kamer, waarin wordt aangedrongen
alles in het werk te stellen dat de
verkiezingen voor de Maastrichtse
gemeenteraad kunnen samenvallen met
de landelijke op 3 juni 1970.
Woensdag 16 juli - de dag waarop de
Apollo XI naar de maan werd gelanceerd
- werd het ontwerpplan voor de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg door het
college van Gedeputeerde Staten aan de
minister van Binnenlandse Zaken ter
bestudering voorgelegd. Dit herindelingsplan
houdt in, dat Zuid-Limburg straks in plaats
van 62 nog slechts 14 gemeenten zal tellen.
In het voorlopige verslag over het wetsontwerp inzake de gebiedsuitbreiding van
Maastricht werd de mogelijkheid geopperd
dit wetsontwerp voorlopig aan te houden

en het te zijner tijd te behandelen tegelijk
met en in te passen in het bovengenoemde
provinciale herindelingsplan voor ZuidLimburg. In zijn memorie van antwoord
deelde Minister mr. H. Beernink van
Binnenlandse Zaken gemotiveerd mede, dat
Maastricht ernstig zou worden gedupeerd,
wanneer de betreffende suggestie uit het
voorlopig verslag zou worden gevolgd,
omdat het daarmede zijn hoogst urgente
gebiedsuitbreiding, gebaseerd op een
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Burgemeesterlijke belangstelling voor de
Tweede Kamerdebatten over het wetsontwerp tot uitbreiding van de gemeente
Maastricht. V.l.n.r. burgemeester mr.
L. Corten van Heer, burgemeester mr.
A. Baeten van Maastricht en burgemeester
mr. G. Spauwen van Amby en Bemelen.

streeksgewijze aanpak, pas omstreeks 1975
zou verkrijgen.
Een aspect van de annexatie, dat bij een
doorgaans emotioneel geladen 'populaire'
benadering van deze zaak. wel eens vergeren
wordt, is het financiële. In de zojuist
genoemde memorie van antwoord gaat de
bewindsman ook op dit aspect iets concreter
in, wanneer hij erop wijst, dat de nieuwe
Maasoeververbinding tevens van vitale
betekenis is voor de ten oosten van
Maastricht aan de stad vastgebouwde
gemeenten, die daarvan - anders dan
Maastricht - niet de financiële lasten dragen.
Vooral de aanleg van de Zuiderbrugtraverse
heeft het Maastrichtse budget ontwricht.
Het gevolg daarvan - de financiële
onmacht - is op haar beurt een
der voorname oorzaken van de spanningen, die tussen burgerij en overheid
kunnen optreden en die zich ook in 1969 bij
voorkomende gelegenheden manifesteerden.
De gemeenteraad werd in het afgelopen
jaar met twee begrotingen geconfronteerd.
De begroting voor het dienstjaar 1969 werd
aangeboden met een tekort van 3.8 miljoen
gulden. Dit tekort kon worden opgeheven
door de raming van een te verwachten aanvullende bijdrage uit het Gemeentefonds,
alsmede door verhoging van enkele gemeentelijke belastingen en tarieven. De begroting
voor het dienstjaar 1970 is - sinds een reeks
van jaren - de eerste, die reeds vóór de aanvang van het begrotingsjaar kon worden aangeboden en behandeld. Een ander unicum
is, dat deze begroting geen tekort vertoonde.
een resultaat, dat slechts met moeite, en
na het aanbrengen van een aantal bezuinigingen, kon worden verkregen. In Maastricht
zal, en wel op grond van zijn 'stuk'
verantwoordelijkheid in het beleid, niemand
beter dan de Wethouder van Financiën.
drs. H.J.M. Roovers. kunnen beamen, dat
geen 'portefeuille' zwaarder drukt dan een
lege portefeuille. In de nota van aanbieding
van de ontwerp-gemeentebegroting 1970
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wordt ernstige verontrusting erover uitgesproken, dat deze begroting geen ruimte
biedt voor onrendabele investeringen, terwijl
juist in die sector tal van urgente werken
om verwezenlijking vragen.
Voor een jaaroverzicht als dit kan de
financiële situatie van de stad niet kernachtiger en tegelijk veelzeggender worden
omschreven dan door een conclusie uit de
eerdergenoemde nota van aanbieding van de
begroting 1970: 'De gemeente verkeert
momenteel in een onhoudbare positie van
financiële en daarmede ook bestuurlijke
onmacht.' Dit is zonder meer een hoogst
verontrustende cri-de-coeur vanuit de
beleidssfeer. Een cri-de-coeur die geen
nadere toelichting behoeft, wél een
bevredigend en duidelijk antwoord van de
hogere organen.
Tekenend voor Maastricht's 'image' in
internationale kring is wel het feit, dat de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ernstig
heeft overwogen onze stad te kiezen als
vestigingsplaats voor het International
Institute of Technology (I.I.T.). Na een
strenge selectie stonden nog vier steden
op de candidatenlijst voor de vestiging van
dit internationale post-academiale
opleidingsinstituut nl. Fontainebleau,
Straatsburg, Milaan en Maastricht.
Bij de eind-selectie moest een keuze worden
gemaakt tussen Milaan en Maastricht.
Het gemeentebestuur heeft niets onbeproefd
gelaten de beslissing ten gunste van
Limburg's hoofdstad te doen uitvallen.
Van dit streven getuigde op bijzonder
eclatante wijze de waardige en charmante
ontvangst, die de internationale werkgroep
van de OESO werd bereid toen deze op
5 en 6 juni onder voorzitterschap van
Sir John Chadwick een officieel oriëntatiebezoek aan Maastricht bracht. Tijdens dit
bezoek bezichtigde de delegatie ook het
gebouwencomplex van het voormalige
Jesuietenklooster aan de Tongersestraat, dat

door Maastricht voor de mogelijke vestiging
van het I.l.T. werd aangeboden.
In september werd bekend, dat de 'eindsprint' door Milaan was gewonnen. Deze
eervolle nederlaag voor Limburg's hoofdstad,
deed niets af aan de waarde van de
slagvaardige Maastricht-'promotion', die
door het Stadsbestuur rond de vestiging
van het I.I.T. was gerealiseerd.
Op de volgende pagina's zal de lezer van
deze jaarkroniek via tekst en illustratie even
worden meegenomen naar die veelsprong
van gebeurtenissen, die het gezicht van
'Maastricht in 1969' mede hebben bepaald.
De burger, die van zijn stadsbestuur de
opdracht kreeg daarbij als gids te fungeren
is ervan overtuigd, óók geheel in de geest
van zijn opdrachtgever en van zijn lezers te
handelen, wanneer hij aan het begin van
deze verkenningstocht door 1969 een
eerbiedige hommage brengt aan de
nagedachtenis van Stef Kleyn, de schrijver
van het eerste jaarboekje, 'Maastricht in
1955' en van het dertiende 'Maastricht in
1967'. Vrijdag 7 maart is Stef Kleyn,
journalist en ambassadeur van de schone
levenskunst, overleden. Aan het begin van
de begrotingsvergadering van 18 maart
herdacht de gemeenteraad deze levensblije
en onvergetelijke stadgenoot, die door de
burgemeester werd gekwalificeerd als 'een
man met grote talenten: een journalist
wiens scherpe pen prikkelde maar nooit echt
priemde. Hij schreef, tekende of zong de
lof van zijn stad, wáár hij ook kwam'.
Met de 'twellef sleeg', die over enkele ogenblikken 'Maastricht in 1970' zullen inluiden,
wenst de kronikeur van 1969 Stadsbestuur
en burgerij van harte toe, dat menselijke
waarden, zoals levenskunst, levensblijheid
en bonhomie ondanks alle depreciërende
invloeden, in deze charmant levende stad
het hoge gehalte blijven behouden, dat
tijdens een beschavingsproces van vele
eeuwen werd verworven.

Hoogtepunten
De veende! oet !
bronzen gezang begeleidt, nee juist
'Grameer' mocht niet zwijgen, nu het, zelfs
voor een '454-jarige', unieke nieuws re
verkondigen was, dat Maastricht in de
toekomst Universiteitsstad zal worden.
Nog geen uur tevoren had Hare Majesreit
Koningin Juliana in haar troonrede de

Heel Limburg verblijd ...
Dinsdag 16 september om twee uur
's middags luidde sonoor en plechtig
'de groete klok'.
Ook 'Grameer', die al ruim 450 jaar de
vreugde en droefheid van haar stad met
•
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Na het bekendworden van het goede
nieuws over 'de Achtste' brachten de leden
van het college, ten huize van de burgemeester, een heildronk uit op de
Maastrichtse universiteit.

1
1

uitverkiezing van Maastricht aan de leden
van de Staten-Generaal en - via radio en
televisie - rechtstreeks aan het gehele
Nederlandse volk aldus bekend gemaakt:
'Een nota over het medisch wetenschappelijk
onderwijs, waarin de regering haar voorkeur
uitspreek t voor vestiging van de achtste

medische faculteit in Maastricht wordt u
heden aangeboden.'
Deze uitverkiezing van Maastricht was voor
het college van Burgemeester en Wethouders - ten huize van de Burgemeester,
Maastrichts eerste voorvechter van de
'achtste', rond de TV geschaard aanleiding het glas te heffen op de
nieuwe functie, die de stad met deze
regeringsbeslissing was toebedeeld. Een
functie, die voor de stad ongekende
perspectieven, maar met name voor het
beleid een zwaar programma voor de
C l:: M.
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nabije en verre toekomst inhoudt.
Ook de burgerij, de gehele Maastrichtse
gemeenschap, bleef niet achter in het uiten
van haar vreugde en dankbaarheid om deze
voor stad en gewest zo belangrijke
beslissing. Muzikale uitingen daarvan waren
zowel de serenades, die fanfare 'Sint Joezep'
en 'de Keuninklijke', alsook de gecoördineerde zanghulde, die de vier zangkoren
Mastreechter Staar, Maastrichts Mannenkoor, Wieker Eindrach en het Heerder
Mannenkoor 's avonds aan Limburg's
gouverneur, mr. dr. Ch. van Rooy, tevens
voorzitter van de Stichting Wetenschappelijk
Onderwijs Limburg, en burgemeester
mr. A. Baeten ten gouvernementshuize
brachten.
Zowel op de openbare gebouwen, als langs
de gevels van de particuliere woningen
gingen de vlaggen in top en elders in den
lande, alsook in het buitenland, keek
menige dorps- of stadsbewoner die
gedenkwaardige 16e september verbaasd op,
bij het zien van het rood-wit-blauw, dat
plotseling, even eenzaam als ' astrant', hier
en daar te voorschijn kwam: achteraf bleek
namelijk, dat heel wat Maastrichtenaren

'te land, ter zee, in de lucht, of wáár ook
ter wereld' , op de lange afstand spontaan
participeerden in de juichstemming van hun
vaderstad, en aangenomen moet worden,
dat zij deze participatie overigens niet
hebben beperkt tot alleen maar het
'oetsteke vaan de veendel .. .'.
De achtste medische faculteit komt in
Maastricht, want Nederland heeft recht op
een Universiteit in Limburg; na deze
beslissing van het kabinet mocht ook het
standpunt van het parlement met
vertrouwen worden tegemoetgezien. Dat dit
vertrouwen niet werd beschaamd, bleek
tijdens de debatten over het betreffende
regeringsvoorstel in de Staten-Generaal op
13 november. Het bestek van een beknopt
jaaroverzicht als dit, laat niet toe het
koel-zakelijke, maar ook niet aflatende
pleidooi, dat Limburg ter verkrijging van de
achtste heeft gevoerd, zelfs maar globaal
te releveren. De wijze echter waarop
Limburg zijn aanspaken op wetenschappelijk onderwijs gepresenteerd heeft, mag
zonder meer uniek en excellent worden
genoemd. De Stichting Wetenschappelijk
Onderwijs Limburg, onder inspirerende
leiding van haar voorzitter
Dr. Mr. Ch. van Rooy en haar secretaris
Drs. W. Toonen, komt primair de grote
verdienste toe, dat zij er in slaagde van
Limburg één gesloten front te maken, dat
met niet aflatende bezieling op grond van
een even zakelijke als indrukwekkende
argumentatie, een universiteit voor 'het
meest geïndustrialiseerde en oudste
culturele gewest van de Nederlanden'
eenvoudig opeiste.
Als een spontane 'achterban' van de
officiële Limburgse pleitbezorgers en ter
stimulering en bundeling tevens van
particuliere acties, gericht op het streven
'de achtste' naar Limburg te halen, werd
het 'Burgercomité Universiteit Limburg' in
het leven geroepen, dat zeer verdienstelijk
propagandistisch werk heeft verricht. Met

één van die acties van genoemd comité
werd minister dr. G.H. Veringa geconfronteerd, toen hij op 25 maart tijdens zijn
bezoek aan Zuid-Limburg, de tot mensa
omgetoverde Dominicanerkerk bezocht.
Dáár heeft hij een forse maquette van
Limburg in ogenschouw genomen, die
opgebouwd was uit de bouwsteenkaarten
van de handtekeningenactie. welke als een
soort volksreferendum door het Burgercomité was georganiseerd. Ruim 350.000
van dergelijke 'bouwstenen' werden via de
scholen verspreid en, voorzien van handtekeningen, terugontvangen.
Bij gelegenheid van zijn bezoek aan
Maastricht ontving de bewindsman van
Onderwijs en Wetenschappen uit de handen
van de Burgemeester een exemplaar van
het boek 'Hospiti', voorzien van een
opdracht, ontleend aan een brief van
Cicero: 'Op grond van uw wijsheid zult gij
de beste keuze moeten doen, het moeilijkste
moeten nastreven en alles moeten dragen
wat ervan zal komen.'
Minister dr. G.H. Veringa heeft zich een

wijze bewindsman getoond, dáárover is
geheel Limburg het eens. In zijn nota over
de vestigingsplaats van de nieuwe medische
faculteit schrijft de minister, dat bij de
keuze ten gunste van Maastricht, de factor
van spreiding van het wetenschappelijk
onderwijs doorslaggevend is geweest. In zijn
motivering vermeldde de bewindsman
voorts: 'Het feit ook, dat Zuid-Limburg in
sterke wisselwerking staat met de Duitse en
Franse cultuur, leidt tot het toekennen van
bijzonder gewicht aan de behoefte aldaar
aan onderwijs, ook op het hoogste niveau' .
Vermoedelijk zal de medische faculteit in
onze stad nog vóór 1980 kunnen gaan
functioneren. Volgens berekening van de
commissie van Walsum zullen de exploitatiekosten 35,4 miljoen gulden per jaar
bedragen en de totale investeringskosten
400 miljoen gulden. Ziekenhuis Sint Annadal zal reeds in de opbouwfase van de
medische faculteit een belangrijke rol
gaan spelen. Uit de vestiging van de
medische facuJteit zal. met het oog op de
klinische fase van de opleiding, een
affiliatie met de ziekenhuizen van Maastricht, Heerlen en Sittard voortvloeien.
Wanneer Maastricht nu precies een
volledige universiteit zal bezitten, ligt nog
volledig in de schoot der toekomst
verborgen.
Maar de Maastrichtenaar, nog lang niet
strijdensmoe, formuleert het kort en
bondig: 'Noe de achste; strak de res:
wat dachste?'.

De Eerst -bevrijde in het zilver
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Dagelijks Bestuur en adviseurs van de
Stichting Wetenschappelijk Onderwijs
Limburg.

Het jaar 1969 was rijk aan gebeurtenissen
en evenementen die voor de gehele stedelijke
gemeenschap niet alleen aanleiding waren
'de veende! oet te steke', maar vooral ook
om er feesten om heen te bouwen, die als
monumenten van levenskunst en levensvreugde de betreffende gebeurtenis in de
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herinnering van de Maastrichtenaar en zijn
feestvierende gasten blijvend zullen
markeren. Zo vierden stad en burgerij in
september, begunstigd door uitzonderlijk
fraai zomerweer, het zilveren jubileum van
Maastricht als eerst bevrijde stad in Nederland. Twee dagen had feestvierend
Maastricht hiervoor uitgetrokken: zaterdag
13 en zondag 14 september. Het zijn twee
gouden dagen geworden in de jaarkroniek
'69. In een prachtige muzikale omlijsting,
verzorgd door het koor van de St. Servaas-

kerk en medewerkers van het Conservatorium, die de 'Missa Brevis' van Mozart ten
gehore brachten, droeg mgr. P. Odijk in de
St. Servaaskerk als inzet van het bevrijdingsfeest een plechtige hoogmis op. Een
indrukwekkend besluit van deze dankdienst
vormde het machtige 'Te Deum' van
Jean Franssen. 'Bevrijdingsherdenking werd
Kooinginnefeest' schreef het Limburgs
Dagblad met grote letters boven het
feestverslag. En inderdaad: Zuid-Limburg en Maastricht bleef daarin zeker niet

25 jaar geleden: de Amerikaanse
bevrijdingstroepen passeren de overweg
in Wyck.

achter - maakte Hare Majesteit de Koningin
tot het bejubelde en omstuwde middelpunt
van dit zilveren feest. De onvermurwbare
protocol-bewakers moesten tijdens het
bezoek van de Vorstin heel wat keertjes
bakzeil halen voor het enthousiasme van
een volkse spontaniteit, die alle verwach-

tingen overtrof en die door de Koningin gul
werd beantwoord. Vóór haar aankomst in
Maastricht had de koninklijke gaste tijdens
een herdenkingsplechtigheid op het
Amerikaanse oorlogskerkhof te Margraten
een krans gelegd bij het monument aldaar.
Na een tocht in een open auto door het
zonovergoten Limburgse heuvelland
arriveerde zij in de feestelijk versierde
eerst-bevrijde stad van Nederland. De
begroeting van de vorstin door de burgemeester in de monumentale hal van het
Stadhuis werd omlijst door een bijzonder
stijlvolle presentatie van het beste dat
Maastricht te bieden heeft: de zang van de
'Mastreechter Staar' en het gesproken
woord van zijn eigen 'Mestreechter Geis',
subliem geïnspireerd door dr. J. Viegen en
levendig-charmant gepersonifieerd door
Godelieve de Groot, die het 'stoffelijk
verschijnen' van de 'Geis' bij deze
gelegenheid in het navolgende fragment
aldus motiveerde:
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De fakkel met het bevrijdingsvuur werd
zondag 14 september door de gezamenlijke
Maastrichtse Watersportverenigingen een
feestelijke overtocht over de Maas bereid.

Foto rechts boven
In Maastricht-west onthulde de Koningin
een gedenksteen ter herinnering aan de
eerste landing van Z.K.H. Prins Bernhard
in bevrijd Nederland, 25 jaar geleden.

Ik ben, Mevrouw, van 't goed geleefde leven het zichtbaar resultaat
en propageer gelijkelijk, dat wie de menselijke maat
in doen en denken tot zijn hoofdbeginsel kiest,
zijn naaste nimmer schaadt, noch eigen waardigheid verliest.
Zoals de stoffelijke mens niet zonder zelfrespect kan leven
en zich bezinnen moet op wat hij nemen kan en geven,
zo is ook een geest, die vrij is van 't gewicht der aarde,
geboden door 't gebod tot koestering van eigen-waarde.
Al ben ik elk moment tot inspiratie van mijn volk bereid,
overweeg ik welbewust de adel van mijn zeldzaamheid:
ik toon mij stoffelijk slechts, wanneer een grote vreugde in mij zingt,
of nood tot troost, of zwakheid tot vermaning dwingt.
Meer dan eens, al werd om mijn materieel vertoon zo vurig gebeden,
was mijn weigering onverbiddelijk ... maar op de dag van heden,
nu Juliana, Neerlands koningin, tot glorieus herdenken van het feit,
dat de stad Maastricht in negentienhonderd vier en veertig is bevrijd,
dit goede land en onze diep geliefde stad bezoekt,
weerhoudt geen macht mij, dat ik lichamelijk U begroet
en in dit eerlijk, innig, plechtig teken memoreer
hoe grote dank nog steeds ons hart vervult, hoeveel eer
wij U, Mevrouw, en aan Uw moeder Wilhelmina, onvergeten,
en aan Uw echtgenoot, Prins Bernhard, ons verschuldigd weten ...
Nooit mocht een oude vesting vreemde troepen met zo'n vreugde binnenhalen,
nooit zal een herfstdag meer in zoveel lente-zonnen stralen ...
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De 'Mestreechter Geis' besloot zijn
begroeting van de vorstin met het aanbieden
van zijn zelfportret: de tekst van de zo
juist gehouden deklamatie, verlucht met
foto's van Frans Lahaye, het geheel in leer
gebonden door Pie Schmitz.
De Burgemeester bood Hare Majesteit
namens de gemeente Maastricht een in wit
leer gebonden exemplaar aan van het boek
'Donkere Jaren', geschreven door
drs. A.H. Paape, een beschrijving van
episoden uit de geschiedenis van Limburg
tussen 1933 en 1945. Deze uitgave bevat de
tekst van een aantal radioprogramma's,
samengesteld in opdracht van de Regionale
Omroep Zuid.
Aansluitend aan de plechtige ontvangst op

het Stadhuis begaf de Koningin zich via een
route, waarlangs duizenden zich hadden
opgesteld, naar Maastricht-west, waar zij in
de onmiddellijke nabijheid van het Stedelijk
Lyceum een gedenksteen onthulde ter
herinnering aan de eerste landing van
Z.K.H. Prins Bernhard in bevrijd Nederland,
25 jaar geleden.
Rond het Bevrijdingsmonument op het
Koningsplein vond die zaterdagavond een
openluchtmanifestatie plaats, die niet alleen
het onbetwistbare hoogtepunt werd van dit
koninklijk bezoek en van de bevrijdingsfeesten, maar - stedelijk gezien - óók
indrukwekkend hoogtepunt van het jaar
1969. Het leek wel of de gehele Maastrichtse
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burgerij het Koningsplein omzoomde, toen
de Koningin daar ardveerde en de vier
mannenkoren, Mastreechter Staar,
Maastrichts Mannenkoor, Wieker Eindrach
en het Heerder Mannenkoor, begeleid door
de Harmonie 'Wilhelmina' van Wolder,
het 'Gegroet Mijn Limburg' inzetten. In
goedgekozen effecten en uitingen met
suggestieve symbolische betekenis werd de
naderende bevrijding uitgebeeld: doven van
de verlichting, sirenegeloei, een 'flypass' van
vliegtuigen, afschieten van lichtfakkels en
een reproduktie van de historische RadioOranje-reportage van Robert Kiek over de
bevrijding van Maastricht.
Voor het meest indrukwekkende gedeelte
van deze bevrijdingsmanifestatie zorgden de
estafettelopers van A.V. '34. Voorafgegaan
door motorescortes van de Franse en
Belgische gendarmerie, de Nederlandse
Rijkspolitie en de Maastrichtse gemeentepolitie, droegen zij het bevrijdingsvuur, bij
het oorlogsmonument in Caen ontstoken.
het Koningsplein op. De estafetteloper
Nico Bonfrère viel de eer te beurt de

brandende fakkel aan H.M. de Koningin te
mogen overhandigen. Het enthousiaste
gejuich en applaus dat toen over het grote
plein weerklonk was tevens een verdiende
hommage aan de sportieve estafettelopers
én de organisatoren van A.V. '34, aan
regisseurs en de uitvoerenden van deze
bevrijdingsestafette, die. dit jaar voor de
tiende maal georganiseerd, een juweeltje
van burgerzin mag worden genoemd.
Met de brandende toorts ontstak de
vorstin vervolgens het bevrijdingsvuur.
Terwijl leden van het voormalig verzet en
van de Koninklijke Marechaussee de Nederlandse en Amerikaanse vlaggen hesen,
weerklonken de volksliederen van beide
landen. Een even massaal als kleurig en
muzikaal defilé van zeer veel vereoigingsdeputaties uit geheel Limburg vormde mét
een knallend vuurwerk de apotheose van dit
onvergetelijke perfect georganiseerde
zomeravondfeest. En in dat vlaggendefilé
paradeerde het onbekende padvindertje met
zijn patrouillevlaggetje ter ere van de
Koningin even 'gruuts' mee als bijvoorbeeld

Indrukwekkend hoogtepunt van de zilveren
Bevrijdingsfeeesten: de grandioze openluchtmanifestatie op het Koningsplein,
zaterdagavond 13 september.

de Koninklijke Philharmonie van Bocholtz.
Vanaf de Sint Servaasbrug sloeg de
Koningin even later de feërieke watershow
gade van de gezamenlijke Maastrichtse
Watersportverenigingen. 'Vlaggeschip' van
deze watershow was een natuurgetrouwe
kopie van een Missisipi-raderboot, die de
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naam 'Old Hickory' droeg.
Zondag, de tweede dag van de Maastrichtse
Bevrijdingsherdenking werd het bevrijdingsvuur naar het Stadhuis gedragen. De
overtocht over de Maas geschiedde per boot
en gaf weer aanleiding tot een spectaculaire
show van de watersportverenigingen. Na
aankomst van de toortsdragende estafetteploeg ten Stadhuize ontstak de Burgemeester op het bordes het bevrijdingsvuur.
In aanwezigheid van talrijke genodigden,
waaronder ook veteranen van de
Old-Hickorydivisie overhandigde burgemeester P. Carous van Valenciennes op het
Plein vervolgens de vlag van zijn stad aan
Maastricht's Eerste Burger. Negen vlaggen
van Franse steden, gelegen langs de weg
tussen de landingsplaats 'Omaha-beach' aan
de Normandische kust en Maastricht, een
weg die de zegevierende Amerikaanse
30e Infanterie Divisie zich in 1944 al
vechtend moest veroveren, hingen op dat
moment reeds in het Stadhuis, nl. die van
Caen, St. Lo, Alençon, Evreux, Parijs,
Mamers, Chantilly, Creil en Mantes la Jolie.

begeleid, werd tot ere-lid van A.V. '34
benoemd.
Even tevoren die zondagmiddag onthulde
oud-kolonel James W. Perkins, in aanwezigheid van het college van Burgemeester en
Wethouders op de Sint Servaasbrug een
gedenkteken 'in honor of the 117th Infantry
Regiment of the 30th Infantry-Division'.
Deze gedenksteen was een geschenk van
de Maastrichtenaar Guus Knols, in de
bevrijdingsjaren tolk bij het Amerikaanse
leger. Ook zijn oud-collega tolken waren
hierbij aanwezig.
De bevrijdingsfeesten werden die zondagavond besloten met een openlucht-feest op
de Markt en een 'dröpke' voor alle medewerkenden op het Plein van het Stadhuis.
Twee evenementen, die ter gelegenheid van
de bevrijdingsherdenking plaats vonden,
mogen in deze jaarkroniek niet onvermeld
blijven. Aan de vooravond van de
bevrijdingsherdenking opende de Burgemeester in de Dominicanerkerk een
tentoonstelling van een historische
documentatie, betrekking hebbend op de

De estafettelopers van A.V. '34
mochten van de Burgemeester de hartelijke
gelukwensen en een alleszins verdiend
compliment voor hun organisatie en prestatie in ontvangst nemen. Wethouder
R. de Vries. die als officieel vertegenwoordiger van het Stadsbestuur de estafette had

bevrijding van Maastricht. Deze tentoonstelling - ingericht door de heren
J. Koreman, Broeder Sigismund Tagage en
Drs. A. Witlox met medewerking van het
fotografisch atelier van Openbare Werken en
studenten van de Stadsacademie - trok
veertien dagen lang zeer vele bezoekers.

Een ander evenement, meer bestemd voor
muzikale fijnproevers, vond plaats in de
Basiliek van 0.L. Vrouwe, waar een
bevrijdingsconcert werd gegeven door de
Camera Musica Mosana en de 'Solistes de
Liège' met medewerking van instrumentalisten van het LSO en een groot aantal
solisten.
Zó vierde Maastricht het zilveren feest van
zijn bevrijding. Maar niet alléén maar zó.
Want - wellicht juist omdat een stedelijke
bevrijdingsherdenking dwingt tot achterom
zien - werden in huiskamers en vergaderzalen, in bejaardensociëteiten en klaslokalen
toch nog wel eens vergelijkingen getwkken
tussen 'toen' en 'nu'. Zo ook tijdens een
personeelsbijeenkomst van Openbare
Werken, waar de directeur de ontwikkeling
schetste van Maastricht sinds de bevrijding
en daarbij onder meer constateerde,
dat we na de bevrijding de woningvoorraad
niet alléén verdubbelden, maar deze
verdubbeling zelfs met 4000 overschreden ... Toen: 12.000, nu 28.000 !
dat sinds de bevrijding het stedelijk
oppervlak, dat wil zeggen het terdtoir dat
bestemd is voor wonen, industrie, verkeer
en recreatie, bijna verdubbeld is.
Toen en nu. Toen: de angst van bevrijd
Maastricht onder het onheilspellende geluid
van 'overvliegende', óf plotseling duikende
V-raketten. Nu: de mens, die gestuwd door
de geëvolueerde raket-kracht beproefd in
die jaren, met succes zijn sprong waagde
naar de maan!

discussies op gang gebracht. Kon men ook
anders verwachten in een tijd van dynamische ontwikkeling, die het denken over
gevestigde structuren en traditionele
waarden soms op drift dreigt te jagen?
Het Hoofdcornité Heiligdomsvaart had
besloten de viering van dit zevenjaarlijkse
feest niet - zoals in het verleden
gebruikelijk was - in de maand juli te doen
plaats vinden, maar, om praktische redenen,
in de maand september, en wel van 17 tot
28 september. Het Heiligdomsvaartjaar

Heiligdomsvaart
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Nauwelijks was de feestvreugde rond de
bevrijdingsherdenking en de 'komst van de
achtste' verstomd, of daar diende zich
weer een nieuw Maastrichts feest aan:
de Heiligdomsvaart.
Dit feest van bet volkse geloofsbeleven bad
vooraf al de nodige pennen in beweging en

werd echter ingezet op zondag 11 mei, toen
een groots opgezette stadsprocessie door de
oude straten van de binnenstad trok. Deze
processie ter ere van Maastricbt's stadspatroon Sint Servaas, deed - kennelijk tot
stichting en voldoening van de duizenden
toeschouwers langs de processieroute -
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weer iets herleven van de bourgondische
luister waarmee vele eeuwen lang de
Maastrichtenaar zijn religieuze feesten wist
te omgeven.
Andere spectaculaire evenementen, die
duizenden deelnemers en vele tienduizenden
toeschouwers op de been brachten, vonden
plaats op de zondagen 21 en 28 september.
Zondag 21 september gaf een folkloristische
stoet, onder het motto 'Levende Jaarkrans',
een beweeglijk, kleurig en boeiend exposé
van feesten en daarop ge-ente folkloristische

tradities, die in de internationale contreien
van Maastricht (nog) tot het rijke en
bontgeschakeerde volkse cultuurbezit
behoren.
Niet minder dan zeventig groepen uit
Limburg, Brabant, België en Duitsland
presenteerden de 100.000 toeschouwers
'al musicerend, dansend, zingend en
paraderend' dit hartveroverende en levensblije 'Land zonder Grens'. Zij confronteerden heiligdomsvaartvierend Maastricht
op indrukwekkende wijze met de rijke

Folkloristisch 'drieluik'.

volkscultuur, die zich tijdens een proces van
eeuwen, in de rhytmische afwisseling der
seizoenen kristalliseerde rond een jaarkrans
van Christelijke feesten en gemeenschapsgebruiken.
In de religieuze stoet, die als sluitstuk van
de Heiligdomsvaart '69 op zondag

Omstuwd door leden van de broederschap
en vaandeldragers werd - voor het
eerst buiten België - het kostbare, 750 kg

wegende zilveren reliekschrijn van
Sint Gummarus uit Lier in de
Heiligdomsvaartstoet meegedragen.

28 september onder overweldigende belangstelling door de Maastrichtse binnenstad
trok, participeerden zowel barokke als meer
eigentijds-gestyleerde groepen met
vermaarde reliekschrijnen uit het ZuidNederlandse, Belgische en Duitse
cultuurgebied. Hoogtepunten voor de
Maastrichtenaar waren in deze stoet
uiteraard de eigen stadsdevoties: de Sterre
der Zee, het Zwart Kruis van Wyck, de
Noodkist en het borstbeeld van Sint
Lambertus.

Eresaluut van de 'Marche Militaire Notre
Dame' uit Walcourt (B.).
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Met een devoot knipoogje van de
fotograaf ... (Foto rechts)

Naast een verheugend aantal muziekkorpsen, zangkoren en enkele broederschappen was het vooral de jeugd, die deze
stadsdevoties begeleidde en Maastricht in
deze religieuze ommegang op verantwoorde
wijze representeerde. Andere vermeldenswaardige evenementen, die in het kader van
de Heiligdomsvaart plaats vonden. waren
de tentoonstelling 'Kerkschatten van het
Maasland' in de crypte van de Sint Servaaskerk en de openstelling van de nieuwe
schatkamer van de Basiliek op de eerste

dag van de Heiligdomsvaart. Ook in deze
monumentale schatkamer in de Plankstraat
werden tijdens de Heiligdomsvaart op
overzichte1~ke wijze de eerbiedwaardige
religieuze kunstschatten tentoongesteld.
Deze beide tentoonstellingen waren tevens
bedoeld als een eigentijdse vervanging van

de reliekentoningen, die tot de wezenlijke
elementen in de traditionele viering van dit
zevenjaarlijkse feest behoren. Het thema
van de jongste Heiligdomsvaart 'De
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
Christenen in deze tijd' werd concreter
gestalte gegeven in het ontwikkelingsproject
voor Malawi, dat er tevens op was gericht
het thema van de Heiligdomsvaart ook na
afloop van het feest in hoofden en harten
van de Maastrichtenaren levend te houden.

'Ville d'Etape Maestricht'
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'Tourspektakel trok tienduizenden dag- en
nachtjesmensen', 'Midzomernachtfeest in
Maastricht', 'Massage-olie en biefstukken',
'Adieu Tour, Adieu Fijne Avond'. Dat waren
zo de krantekoppen in de Limburgse pers
op dinsdag 1 juli. 0 ja, en óók 'Etappezege
en gele trui voor Stevens'. Dat laatste sloeg
natuurlijk op dat klein onderdeeltje van de
Tour de France, dat met 'Tour-renners'
wordt aangeduid en dat eigenlijk ook maar
een klein programmapunt vormde in dat
enorme spektakelspel, dat 30 juni voor één
dag en één nacht een hele stad betoverde:
la ville d' étape Maestricht.
In de kroniek van evenementen anno 1969
mag dit stadsfeest, dit juweeltje van een
feest, niet onvermeld blijven: dáárvoor heeft
het te fel en te briljant geschitterd, om,
even plotseling als het gekomen was, te
verdwijnen net alsof het dinsdag 1 juli
'asselegoonsdag' was.
Maar laten we, wat dat feest betreft rond
het feit, dat Maastricht in 1969 voor het
eerst 'ville d'étape' van de Tour werd, de
Burgemeester zelf aan het woord, tijdens de
raadsvergadering op die bewuste midzomer' -asselegoonsdag':
'Een klein etmaal, maar dit dan ook gevuld
van de eerste tot de laatste seconde, was
Maastricht één kokende en kolkende, maar
vooral oergezellige heksenketel. De

sportieve superkermis, waarin het grootste
wielersportevenement van het jaar is
geëncadreerd, is voor onze stad weer voorbij.
Maastricht heeft zich als levendige
Europese stad van allure aan velen joyeus
gepresenteerd.
Met evenveel realiteitszin als geloof in eigen
kunnen, met veel fantasie, creativiteit, moed
en doorzettingsvermogen, hebben enkelen,
gesteund door velen, het welslagen van het
evenement, Maastricht etappeplaats van de
Tour de France 1969, mogelijk gemaakt.
Ik ga nu niet uitbundig complimenten
uitdelen. Maar lof en erkentelijkheid van de
Maastrichtse gemeenschap komt zeker toe
aan de Sportstichting en aan de Tour- en
Wielerclub Maastricht en hun enthousiaste
exponenten, de heren Gense, Bruijnzeels,
Hupkens en van Bun met hun vele actieve
medewerkers, en evenzeer aan de Politie,
gemeentelijke Diensten en Bedrijven.
Tot in de vroege morgenuren bleef
Maastricht en bleven vele Maastrichtenaren
en vreemdelingen, die zich al plezierig
thuis voelden, actief.
Wat mij vanmorgen aangenaam trof, maar
niet verraste was, dat de Commissaris van
Politie mij kon mededelen: 'alles is prima
verlopen, beter hadden wij het ons niet
kunnen wensen'.
Maastricht heeft zich weer van zijn beste
kant laten zien. Wat mij betreft mag de
Tour terugkomen.'

Tour-circus vóór het stadhuis tijdens het
vertrek van de karavaan, dinsdagmorgen
1 juli.

Beleid en uitvoering
Oonder de breije perreplu vaan 'de Gemeinte'
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Eén van de twaalf 'eerste Dinsdagen van de
maand'. In het Stadhuis brandt - doorgaans
nog laat - licht: de Raad vergadert. Drie en
dertig burgers van de stad plegen met
Burgemeester en de vier Wethouders
gezamenlijk be'raad' over het nemen van
spectaculaire en minder spectaculaire
beslissingen die medebepalend zullen zijn
voor het leefklimaat van 95.000 burgers
nu en 'nog vöäl miejer': straks.
Vóór de publieke tribune in de Raadzaal:
de 'jongens' van de Pers - kind aan huis in
deze omgeving met de sfeer van
'pappenheimers' die elkaar wel kennen.
Op de publieke tribune - het kan niet
missen - de hoogbejaarde burger
P. Paulissen (89), die door zijn verknochtheid aan 'de Raod' de eretitel van
'38e raadslid' heeft gekregen en die eigenlijk
de enige trouwe tribuneklant is. Voor het
overige is die publieke tribune - behoudens
in uitzonderlijke gevallen - slechts matig
bezet door overwegend incidenteel
geïnteresseerden.
Dank zij het werk van de late zwoegers van
de Pers zal 'de rest' van de Maastrichtse
burgerij morgenvroeg bij het ontbijt toch
wel aan de weet komen, wat er zo al door
de Raad werd beslist.
Enigszins begrijpelijk dus, die matige
belangstelling, maar toch óók een tikkeltje
teleurstellend en vraagtekensoproepend.
Want wie de jaarkroniek van Maastricht pakweg 1969 - uit duizend-en-één
onderdelen assembleert, ontkomt niet aan
de vaststelling dat de voornaamste onderdelen en accessoires van het 'jaorbeukske'
op één van die dinsdagavonden anno '69,
maar vaak óók van jaren daarvóór, door de
Gemeenteraad van Maastricht pasklaar
werden afgeleverd in de vorm van besluiten

en goedgekeurde plannen, die dan meestal
nog de weg van de administratieve
afwikkeling moesten gaan volgen.
De burger begint doorgaans pas goed warm
te lopen voor een project, wanneer hij het
geluid hoort van bulldozers en persluchthamers. Maar op dát moment wordt hij
geconfronteerd met een plan-in-deuitvoeringsfase, zoals dat heet. En terwijl
de torenkranen en bulldozers hun
spectaculair werk doen, oude panden
worden gesloopt, bomen gerooid, agrarische
gebieden bouwrijp 'gewroet' voor de
woningbouw, staan op de agenda van de
komende Raadsvergadering alweer geheel
nieuwe plannen ter discussie: projecten,
die - hopelijk - binnen afzienbare tijd,
maar - helaas - misschien ook pas over
enkele jaren werkelijkheid gaan worden.
De kaleidoscopische afwisseling van
plannen-in-de-beleidsfase en plannen-inuitvoering moge dan óók de pennen in
beweging houden van 'vreigel'-grage
scribenten met een grote en een kleine S,
voor het stadsbestuur impliceert het
activeren en stimuleren van dit proces een
belangrijk stuk 'management'.
Dát stuk management namelijk, dat erop is.
gericht een gestadige verbetering van de
stedelijke infrastructuur te bewerkstelligen,
daarbij inbegrepen de uitbouw van de
centrale functies die Maastricht als
hoofdstad van een zich herstructurerend
gewest voor de regio heeft te vervullen.
Het jaar 1969 is een goed jaar geweest, én
wat de 'produktie' én wat de uitvoering van
plannen en projecten betreft. Om klokslag
één uur in de nacht van 4 op 5 maart nam
de gemeenteraad het principebesluit voor de
bouw van een twee verdiepingen tellende
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' 't Welke· werd in 1969 gesloopt in
verband met de aanleg van de
Maas boulevard.

parkeergarage onder het Vrijthof. Nadat de
Raad zich nadien nog enige malen over dat
belangrijke plan had gebogen, viel op
5 november het definitieve besluit. Het
project zal worden gerealiseerd door het
Bouwcoördinatiekantoor drs. Ruyters nv
te Sittard. De nieuwe parkeergarage,
waarvan de bouw ca 6lfi miljoen gulden
gaat kosten, zal aan 512 personenauto's
parkeerruimte gaan bieden onder een
blijvend - blikvrij Vrijthof, dat aan de voet
van de 'Heren Torens', in het hart van de
monumentale stad weer zijn oorspronkelijke
maatschappelijke functie zal gaan vervullen
ten behoeve van het stedelijke gemeenschapsleven. Jammer genoeg moest - om
financiële redenen en wegens andere
urgenties - van een gelijktijdige reconstructie van de oostzijde van het Vrijthof,
namelijk de verbreding van de terassen en de
verlegging van de àjbaan ter plaatse, worden
afgezien.
Een in ruimte en tijd vérstrekkende
beslissing viel, na twee avonden intensief
vergaderen, op 29 mei, toen de Raad besloot
akkoord te gaan met de grondbeginselen
van het Verkeersstructuurplan, ontworpen
door Ir. ]. van Dijk en Openbare Werken.
Dit verkeersstructuurplan is, zoals elk
stedebouwkundig structuurplan, een
algemeen richtlijnenplan voor het beleid.
Het geeft aan hoe het hoofdwegennet in
beginsel moet worden opgebouwd en is
daarmede richtinggevend voor de opstelling
van concrete verkeersprojecten en voor het
ontwerpen van bestemmingsplannen. Het
verkeersstructuurplan geeft bovendien
globale aanwijzingen over de urgentie van
uitvoering van diverse onderdelen van het
plan. Tot de voornaamste urgenties behoren:
de aanleg van de Maasboulevard. de
omkering van de rij-richting op de city-ring,
de uitbreiding van de parkeergelegenheden
en de bouw van de noordelijke brug.
Dat een dergelijk verstrekkend plan al een
hele voorbereidingsgeschiedenis achter de
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rug heeft. op het moment, dat het officieel
door de Gemeenteraad wordt gefiatteerd,
spreekt vanzelf.
Tijdens meerdere raadsconferenties, maar
ook in de Verkeerscommissie en tijdens
besprekingen met de Provinciale
Planologische Commissie werd het project
uitvoerig onder de loupe genomen. Reeds
eerder hadden verkeersdeskundigen van de
Rijksplanologische Dienst, de Provinciale
Waterstaat, de Provinciale Planologische
Dienst, de inspecties voor de Volkshuis-

vesting en de Ruimtelijke Ordening en de
Dienst Monumentenzorg er hun visie op
gegeven.
Maar op bijzonder constructieve wijze werd
het ook becommentarieerd door de burgeój.
met name door een groep, vertegenwoordigende het Maastrichtse Bedrijfsleven,
de Kamer van Koophandel en Fabrieken en
de Wijkraad 'Wycker Belangen'. Mede dank
zij de waardevolle inbreng van deze groep
bij de benadering van de bijzonder moeilijke
problematiek rond dit omvangrijke project,

Met het gereedkomen van de tweede fase
Maasboulevard werd een riante kortsluiting
tussen de John F. Kennedybrug en de city
gerealiseerd.

besloten Burgemeester en Wethouders,
conform het advies van de Verkeerscommissie, het concept-plan op een tweetal
punten te wijzigen, alvorens het aan de
Gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.
De belangrijke beslissing die de Raad op
29 mei nam, hield ook het fiat in ten

aanzien van de door Burgemeester en
Wethouders aangegeven beleidslijn over de
fasegewijze uitvoering van het plan, met
dien verstande, dat aan de verkeersgeleiding
Scharnerweg-tunnel-HoogbrugstraatMaaspuntweg vice versa de hoogst mogelijke
prioriteit zal worden verleend. Voorts werd
besloten, dat de huidige regeling van het
verkeer over de Sint Servaasbrug zal worden gehandhaafd, onder toevoeging van
openbaar vervoer in oost-west richting na
de realisering van de derde fase van de
Maasboulevard. Te zijner tijd, wanneer de
projectie van de Stads-Noorderbrug in
details zal zijn uitgewerkt, zal de Raad zich
nog uitspreken over de vraag of de
doortrekking van de Maasboulevard in
noordelijke richting via het Bassin zal
geschieden, dan wel via de Maastrichter
Grachtstraat-Boschstraat noord.
Het staat wel vast, dat tot in lengte van
vele jaren nog menig raadsbesluit zal
worden genomen ter nadere uitwerking van
dit belangrijke structuurplan anno 1969.
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Uiteraard blijven in een tijd, waarin
veranderingen in de levensstijl, het
behoeftenschema en het voorzieningenpatroon van de stedelijke samenleving zich
in een adembenemend snel tempo
voltrekken, met name die maatregelen en
voorbereidingen die een gezonde stedebouwkundige ontwikkeling moeten verzekeren,
voortdurend de aandacht van het
stadsbestuur opeisen.
Voor een verantwoorde ruimtelijkstructurele opbouw van de projectie
Groot-Maastricht zijn plannen die een
evenwichtige ontwikkeling van de
dubbelstad beogen een allereerste voorwaarde. Een dergelijk plan, dat in het
verslagjaar door de Gemeenteraad werd
vastgesteld, is het bestemmingsplan
Zuid-Oost, betrekking hebbend op het nog
landelijke gebied, gelegen ten zuiden van de
Heugemerdijk tussen de woonbuurt

Akerpoort in het noorden, Heugem in het
zuiden, de spoorlijn Maastricht-Luik in het
oosten en de Maas in het westen. Dit
gebied nu, oorspronkelijk in zijn geheel
bestemd als woongebied, is ingedeeld in
drie sectoren. In de zuidelijkste sector zijn
een uitbreiding, 700 woningen omvattend,
van het dorp Heugem geprojecteerd,
alsmede een sportpark ter grootte van
ca 50 ha en een regionale rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de middelste sector,
28,5 ha groot, zullen scholen verrijzen voor
verschillende typen van voortgezet
onderwijs. De noordelijkste sector (35 ha)
is bestemd voor de vestiging van kantoren,
congresruimten, tentoonstellingsgebouwen,
een hotel en een Economisch Centrum.
Omdat het bestemmingsplan Zuid-Oost voor
een belangrijk deel betrekking heeft op het
overlaatgebied van de Maas, hangt de
verwezenlijking van dit bestemmingsplan
volledig af van het project van de z.g.
Groene Rivier. Met de Groene Rivier wordt
bedoeld de verenging van het huidige
winterbed van de Maas. Deze verenging
maakt in het verlengde van de
Heugemerweg de aanleg van een 3lfi km
lange dijk noodzakelijk, alsmede een
gedeeltelijke afgraving van het terrein tussen
deze dijk en de Maas. Een weg over de
geprojecteerde dijk zal aansluiten op de weg
naar Gronsveld-Eijsden en krijgt een lengte
van ca 2 km en een rijbaan van 7 m breedte.
Kwam het bestemmingsplan Zuid-Oost in
het verslagjaar nog pas in de beginfase van
de procedure tot verkrijging van de
rechtsgeldigheid, het bestemmingsplan
Campagne, in totaal 671 woningen
omvattend, in het gebied tussen Biesland
en Wolder, werd door de Kroon
goedgekeurd. Met dit plan werd de
Gemeenteraad, na verloop van drie jaren, in
november opnieuw geconfronteerd in
verband met het voteren van kredieten ten
behoeve van de uitvoering van dit plan, dat
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in de bouw van bungalows, landhuizen, z.g.
terraswoningen, luxe-etagewoningen,
middenstandswoningen en een verzorgingstehuis voor bejaarden voorziet.
Met een zucht van verlichting namen het
stadsbestuur en allen die de woningbouw
ter harte gaat, in oktober ook kennis van
bet bericht dat het bestemmingsplan West,
de woonbuurt Daalhof alsmede een z.g.
scholenzone en het recreatieplan West
omvattend, behoudens enige bebouwingsvoorschriften door de Kroon was
goedgekeurd.
Te lang heeft men op deze goedkeuring
moeten wachten, want de trage afwikkeling
van de administratieve procedure die het
plan Daalhof heeft doorlopen heeft de
continuïteit in de Maastrichtse woningbouw
ernstig in gevaar gebracht. In mindere mate
zijn ook de financieringsmoeilijkheden bij
de aankoop en het bouwrijpmaken van
gronden debet aan het feit, dat het jaar
1969 en - naar verwacht mag worden óók
1970 - geen tophits zijn in de sector
woningbouw. Dat waren de jaren 1966,

1967 en 1968 wél: toen kwam de woningproductie boven 1000 woningen per jaar
uit. De ongunstige ontwikkeling tekende
zich al af in 1968: aan het einde van dat
jaar waren namelijk slechts 410 woningen in
aanbouw tegen 958 eind 1967 en 1479 eind
1966. Het jaar 1969 zal de geschiedenis
ingaan met een woningproductie van
330 woningen. Een triest cijfer voor een
stad met een nog steeds acute woningnood.
Het gebrek aan voldoende vervangende
woongelegenheid zal bovendien een
remmende invloed uitoefenen op de zo
hoogst noodzakelijke saneringsactiviteiten.
Het acute woningtekort, de voortgang van
de saneringsactiviteiten, de bevolkingsgroei
en de noodzakelijke verruiming van de
sociaal-economische en culturele functies
van Groot-Maastricht maken het, blijkens
berekeningen van Openbare Werken,
noodzakelijk, dat de woningproductie de
eerstkomende tien jaar ca 825 woningen
per jaar zal moeten bedragen. Zoals reeds
opgemerkt: voor 1969 en 1970 is dit cijfer
helaas illusoir!

De Jeker werd via een geheel nieuwe
bedding langs een verkort tracé naar
'moeder' Maas geleid.

De problematiek rond de volkshuisvesting
in Maastricht werd nog verzwaard door de
invoering van de huurliberalisatie op
1 september. Een desbetreffende beslissing
van de Minister van Volkshuisvesting,
ir. W. F. Schut, was voor de Gemeenteraad
aanleiding een motie aan te nemen, waarin
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de bewindsman dringend werd verzocht, de
beschikking ten aanzien van de vrijmaking
der huren in Maastricht in te trekken,
omdat de huurliberalisatie op dat moment
voor de stad nadelige gevolgen zou kunnen
hebben.
Het college ondernam zelfs een missie naar
Den Haag om uitstel van de huurliberalisatie te verkrijgen. Deze missie leverde
weliswaar niet de door de Maastrichtse
delegatie zo vurig bepleite verlenging der
huurprijsbebeersing op, maar wel de
toewijzing van een extra contingent ter
grootte van 300 woningen.
De bonte scala aan discussiemogelijkheden,
die de leden van de Gemeenteraad in een
jaarkrans van raadsagenda's krijgen
voorgeschoteld, wordt niet uitsluitend
bepaald door plannen met een omvang en
problematiek als het Verkeerstructuurplan
en óók niet altijd door kwesties, die
rechtstreeks de belangen van zoveel burgers
raken als de huurliberalisatie. De rijkdom
aan 'kleurschakering' dankt die activiteitenscala van het stadsbestuur juist aan de
veelheid en genuanceerdheid van al die kleine
projecten en kwesties, die éérder nog dan de
doorgaans problematische 'long-runaffaires', binnen de interesse-sfeer van de
burgerij plegen te liggen en daardoor
makkelijker de Maastrichtse harten in vuur
en vlam kunnen zetten. Hoe hevig en
uitvoerig de discussies ook mogen zijn, ze
culmineren uiteindelijk in beslissingen, die
niet zo maar ongedaan kunnen worden
gemaakt: Raadsbesluiten zijn nu eenmaal
als 'kogels door de kerk'. Maar als de
kruitdamp na zo'n vuurstoot langzaam
begint op te trekken, vindt zich het gevoel
voor de betrekkelijkheid van alle aardse
zaken. dat de Maastrichtenaar schijnt
aangeboren, in de Raadzaal het best
weerspiegeld in dat 'tweeluik van de
glimlach': in de twinkelende pret-oogjes van
het reeds eerdergenoemde '38e raadslid' op
de publieke tribune - nog nagenietend van

de 'wedstrijd' - en aan de 'overkant' van
de zaal: in de wijze, ietwat mysterieuze
glimlach-achter-brilleglazen van Maastricht's
gemeentesecretaris, mr. A. Minis ... !
Tot het 'kleingoed' van de vele kwesties,
die deugdelijk bediscussieerd, genotuleerd
en voorzien van het jaartal 1969 de
geschiedenis zullen ingaan behoort o.a. het
besluit van 3 juni om voor een jaar optie te
nemen op het pand van het voormalige
militaire hospitaal in de Grote Looiersstraat,
teneinde na te gaan of, na restauratie van

Het schilderachtige Maastrichtse Stadspark
was in 1969 operatieterrein voor de
wegenbouwers.
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genoemd pand, het Stadsarchief en de
-bibliotheek alsmede het Sociaal Historisch
Centrum er voor minstens 40 jaar een
definitief onderdak in kunnen vinden.
In afwachting van deze definitieve
huisvesting zal de Dominicanerkerk in
gebruik worden genomen als tijdelijke
opslagruimte voor het Stadsarchief. een
besluit dat slechts moeizaam - 19 stemmen
vóór, 16 tegen - door de Raad werd
genomen. Ook bij de tegenstemmers
twijfelde er overigens niemand aan dat de
huisvesting van Stadsarchief en -bibliotheek
een hoogst problematische zaak is
geworden, die dringend om een oplossing
vraagt. Een studiecommissie, die in opdracht
van het college de mogelijkheden heeft
onderzocht tot reorganisatie van de
archief- en bibliotheekvoorziening in
Maastricht, bracht in het najaar rapport uit
aan het gemeentebestuur. De commissie,
bestaande uit elf terzake deskundigen,
concludeert in haar rapport, dat een goede
archief- en bibliotheekvoorziening in
Maastricht de integratie van de
Stadsbibliotheek en de Openbare
Bibliotheek noodzakelijk maakt, alsmede
een nauwe samenwerking van de
geïntegreerde bibliotheek met het
Stadsarchief. het Sociaal Historisch
Centrum voor Limburg en andere instituten,
die daarvoor in aanmerking komen. Voor
een efficiënte aanpak en werkwijze
adviseert de commissie tot centralisatie van
deze instituten - al dan niet met behoud
van hun zelfstandigheid - in één gebouw:
het voormalige Militaire Hospitaal in de
Grote Looiersstraat, dat hiertoe grondig
zal moeten worden gerestaureerd en
inwendig volledig vernieuwd. Een
verheugend rapport, dat de aanzet
betekende voor een verantwoorde én
deskundig-geplande aanpak van een reeds
vele jaren slepend probleem: Op 2 december
besloot de gemeenteraad in principe in te
stemmen met de voorgestelde integratie en

het College op te dragen deze integratie
en samenwerking voor te bereiden.
GeHjktijdig voteerde de Raad een crediet
van f 305.000 voor aankoop van het
pand aan de Grote Looiersstraat en een
voorbereidingscrediet van 160.000,- .
Twee andere slepende huisvestingsproblemen kwamen in 1969 eveneens een
grote stap dichter bij de oplossing: Politie
en GG en GD zullen onder één dak in een
groot gebouw in het Boschstraat-kwartier
worden gehuisvest. Tegelijk met dit
belangrijke besluit, dat bepaald niet op stel
en sprong werd genomen, voteerde de
Raad ten behoeve van het nieuwe project
een voorbereidingskrediet van f 150.000,-.
Soms kunnen stedelijke plannen, op grond
van gewijzigde situaties en inzichten,
rigoureus worden gewijzigd. Een voorbeeld
hiervan is de kwestie 'Stadschouwburg:
restauratie of nieuwbouw?' Bleek tijdens de
begrotingsvergaderingen in het voorjaar nog
duidelijk dat de overgrote meerderheid van
de Raad de mening was toegedaan, dat
afbouw van de 'Bonbonnière' conform het
in mei 1967 genomen besluit prevaleerde
boven de bouw van een geheel nieuwe
schouwburg elders in de stad, tijdens de
raadsvergadering in september werd een
KVP-motie van geheel andere strekking
aangenomen. Deze motie hield in, dat het
college, in overleg met de Stichting
Cultureel Centrum en de Rijkscommissie
voor de bouw van nieuwe schouwburgen,
zal nagaan in hoeverre restauratie van
de huidige schouwburg nog wenselijk is en
of er tegelijk naar gestreefd moet worden
een nieuwe schouwburg te bouwen.
Na een oriëntatiebezoek aan de Schouwburg
op 12 november, besloot de Raad diezelfde
avond om - in afwachting van alternatieve
voorstellen ten aanzien van een nieuw
project en alternatieve gebruiksmogelijkheden van de bestaande Schouwburg - het
in mei 1967 genomen besluit voorlopig te
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Openbare Werken reconstrueerde het
beginpunt van de Zuiderbrugtraverse,
namelijk het gedeelte van de Tongerseweg,
gelegen tussen Cannerplein en Tongerseplein. Een kijkje op de situatie ter plaatse,
vóór en ná het gereedkomen van deze
reconstructie.
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handhaven, doch hieraan vooralsnog geen
uitvoering te geven. Belangrijk voor deze
besluitvorming was ook de inhoud van een
door de Stichting Cultureel Centrum
samengestelde 'Schouwburgnota'.
Einde november presenteerde het college
van Burgemeester en Wethouders een
voorstel met betrekking tot de lang
verbeide 'Cultuurnota' aan de Raad.
Uit dit voorstel, dat tijdens de begrotingsdebatten in december object werd van felle
kritiek, bleek het streven van het college
naar de meest democratische mogelijkheid
om zich zo open en zo openbaar mogelij k
te laten informeren door personen die in de
verschillende cultuursectoren voldoende
zijn georiënteerd.
De betreffende nota ging vergezeld van een
inventarisatie van culturele actviteiten in
Maastricht en culmineerde in het voorstel
een commissie in het leven te roepen, die
het stadsbestuur zal adviseren over de
grondslagen en uitgangspunten van het te
voeren culturele beleid, alsmede over de
organisatievorm en de wijze van uitvoering.
De intentie 'iets beters te produceren dan
een ambtelijk stuk', leidde tot de presentatie, niet van een cultuurnota in de
klassieke zin, maar van een interimadvies
en -informatie, die nodig zijn voor het
opstellen van een cultureel beleidsprogramma, waarmee duurzaam en vruchtbaar kan worden gewerkt.
Denkend aan de toekomst van Maastricht
speculeert men uiteraard het liefst op een
toekomst van welvaart, voorspoed en vrede.
De nuchterheid gebiedt het beleid echter
evenzeer voor zo ver dat mogelijk is
rekening te houden met een Maastricht-inoorlogstijd. Het besluit van de Raad, naast
de reeds bestaande twee, nog vier openbare
schuilgelegenheden in te richten in de
ondergrondse fortificaties aan de westelijke
rand van de binnenstad, is een uitvloeisel
van deze beleidsverantwoordelijkheid. De
schuilgelegenheden zullen tevens

bescherming bieden bij eventuele 'fall-out'.
Maar ook vele raadsbesluiten, betrekking
hebbend op de realisering van kleinere
projecten ten behoeve van het Maastrichtin-vredestijd werden met een klap van de
voorzittershamer bekrachtigd. Twee daarvan
mogen de vele andere in dit jaarboekje
representeren: het besluit tot verkoop van
de benodigde grond aan de heer S. Postma
voor de bouw van een restaurant met
zaalaccommodatie en Maasterrassen nabij
de John F. Kennedybrug en het besluit tot
de bouw van een tweede sporthal,
geprojecteerd in het Geusselt-sportpark.
In een vergevorderd stadium van voorbereiding zijn voorts de gemeentelijke
plannen voor het realiseren van recreatieve
voorzieningen tussen de Sint Servaasbrug
en de Wilhelminabrug, op terreinen
grenzend aan het nog aan te leggen
gedeelte van de Maasboulevard.
Hoe meer plannen gelanceerd worden, hoe
groter de behoefte bij de individuele burger
of groepen van burgers wordt om in die

In Wyck werd op initiatief van 'Wycker
Belangen' een bijzonder geanimeerde
hearing gehouden over de toekomst van
Maastricht's oostelijke city.

plannen te worden gekend en er hun
'zegje over te zeggen', vóórdat het plan
officieel wordt ingediend.
Eén van de mogelijkheden om deze behoef re
aan inspraak te kanaliseren is de z.g.
hearing. In het verslagjaar werden twee
van zulke burger-bijeenkomsten gehouden.
In april, op initiatief van 'Wycker Belangen',
een openbare hearing over de toekomst van
de Wycker city en in augustus, op gezamenlijk initiatief van de LLTB afdeling Heugem
en de Stichting Sociaal Opbouwwerk Heugem, een hearing over het bestemmingsplan
Zuid-Oost. In beide gevallen werd het
forum gevormd door leden van het college
en gemeentelijke functionarissen. Informatie
dient aan inspraak, wil deze constructief
zijn, vooraf te gaan. Daarom worden door
het stadsbestuur mogelijkheden onderzocht
om te komen tot de inrichting van een
informatie- en expositieruimte.
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Het 'klaverblad' Europaplein kon 27 juni
voor het verkeer worden opengesteld.

Van de plannen-in-de-maak naar de
(andere) plannen-in-uitvoering

Vooral het jaar 1969 met zijn vele zonnige
zomer- en najaarsdagen noodde er eerder
toe op de zon-overgoten bouwplaatsen de
plannen-in-uitvoering te gaan bezichtigen,
dan in de tekenkamers, kantoren.
conferentiekamers en Raadzaal kennis te
gaan nemen van de plannen-in-de-maak.
In deze stedelijke jaarkroniek mag een
beknopt en uiteraard. onvolledig resumé
van de plannen, die in 1969 in uitvoering
kwamen. natuurlijk niet ontbreken.
Na het gereedkomen van de John F.
Kennedybrug verleden jaar, was één van de
projecten, die primair voor uitvoering in
aanmerking kwamen, de kortsluiting van
deze brug met de city en wel via de
Maasboulevard. De realisering van deze
tweede fase van de Maasboulevard, waarmee nog vóórdat de lente in de lucht zat
een aanvang werd gemaakt, bracht mee dat
ca 65% van het Stadspark moest worden
opgeofferd.
Gelijktijdig met de aanleg van dit stuk
Maasboulevard (vanaf Ingelsenhoof tot aan
de Graanmarkt), onderging de Maas ter
plaatse een oeverlijncorrectie, waarvoor tot
± 30 meter van het Stadspark werd
afgegraven. Een onderdeel van de uitvoering
'tweede fase Maasboulevard' vormde de
'amputatie' van de oude Jekerarm tussen de
Maas en het gedempte kanaalpand, alsmede
het aanleggen van een nieuwe Jekerbedding,
die dit riviertje voortaan vanaf het
Pesthuis langs de kortste weg naar de Maas
zal leiden. Voor de afdeling weg- en
waterbouw van Openbare Werken bracht de
uitvoering van deze secuur voorbereide
projecten letterlijk en figuurlijk een lange
hete zomer mee. Op 21 en 22 juli voerden
speciale opleggers onder escorte van de
gemeentepolitie de 20 voorgespannen

betonbalken van elk 20 meter lengte aan,
die met micrometer-nauwkeurigheid tussen
de twee gereedgekomen bruggehoofden
werden ingepast, waar zij de Maasboulevard
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Het door Alphons Bemelmans ontworpen
herinneringsmonument voor de Kennedybrug en -traverse werd 6 mei - één jaar na
de openstelling van de John F. Kennedybrug
- door de Burgemeester en Mevrouw
van Hattum onthuld.

tot in verre toekomst de nieuwe Jekerloop
zullen laten overbruggen. Nog vóór bet
einde van bet jaar kon het tweede gedeelte
Maasboulevard worden opengesteld voor
het verkeer.
De vlag in top op het Europaplein. dar door
de Burgemeester in 'co-productie' met
fr. O.H. Boom, hoofdingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat in Limburg en ir. P. Allaard.
namens de directie Bruggen van Rijkswaterstaat in Den Haag, op 27 juni officieel
werd opengesteld voor het verkeer. 'Een
Europees verkeers-draaipunt' noemde
ir. O.H. Boom dit nieuwe klaverblad, dat
als sluitstuk van de zuiderbrugtraverse de
ongelijkvloerse kruising vormt van de E-9
en Rijksweg 78. Eén 'poot' van het
klaverblad werd nog niet uügevoerd: de
doortrekking van de E-9 naar België.
Volgens het programma van het rijkswegenfonds zal deze aansluiting eerst in 1973
gereedkomen. Dan zullen ook onze zuiderburen de E-9 vanaf Luik naar Eijsden
gerealiseerd moeten hebben.
De plannen voor het realiseren van een
kruisingsvrije E-9-traverse, voor zover deze
de oostelijke stad doorsnijdt, verkeren bij
Rijkswaterstaat in een vergevorderd
stadium van voorbereiding. Deze plannen
beogen de 'ombouw' van vier kruisingen-àniveau in ongelijkvloerse kruisingen, te
weten het verkeersplein Nazareth en de
kruisingen aan de Voltastraat, de
Frankenstraat en de Schamerweg.
Ook aan het beginpunt van de zuiderbrugtraverse op de westelijke Maasoever
moesten in het verslagjaar nog enkele
puntjes op de i worden gezet. Door
Openbare Werken werd in eigen beheer het
gedeelte van de Tongerseweg, gelegen tussen
Cannerplein en Tongerseplein inclusief de
aanhakingen Elisabeth Strouvenlaan en
Cannerweg, geheel gereconstrueerd.
In het kader van de artistieke verfraaiing
van stedelijke bouwobjecten werd door de

Burgemeester, daarbij geassisteerd door
mevrouw van Hattum, op dinsdag 6 mei,
precies een jaar nadat Z.K.H. Prins Claus
de John F. Kennedybrug openstelde voor het
verkeer, op het Tongerseplein een
herinneringsmonument voor de Kennedybrug en -traverse onth uld. Dit monument,
dat mede tot stand kwam door de financiële
medewerking van de nv van Hattum en
Blankevoort, werd ontworpen door de
Maastrichtse kunstenaar Alpbons Bemel-
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Het fraai gerestaureerd bastion 'Waldeck'
ligt er weer 'als nieuw' bij.

mans en beeldt in brons twee zwevende
figuren in het universum uit.
Een vlag op sloopwerken is géén gezicht!
Toch mocht de gemeente in figuurlijke zin
dit jaar 60 vlaggen uitsteken en wel in het
Wittevrouweveld, waar even zo veel
gemeentekrotten, noodwoningen daterend
uit de jaren na de eerste wereldoorlog.
werden gesloopt. Het Gemeentelijk
Huisvestingsbureau slaagde erin de
bewoners vervangende woongelegenheid te
bieden, die in ieder geval een aanmerkelijke
verbetering voor de betrokkenen betekende.
Met voortvarendheid werd ook verder
gewerkt in het restauratiegebied Grote
Stokstraat e.o., waar de laatste vijf panden,
gelegen Havenstraat 7 t/m 15, werden
gesloopL In dit gebied kwamen in het
verslagjaar 22 panden gereed terwijl op
31 december 10 panden in uitvoering waren.
daarbij inbegrepen het toekomstige gebouw
van het Gewestelijk Arbeidsbureau,
gelegen op de hoek van Het Bat en de
Eksterstraat.
De belangstelling van de zakenwereld voor
Maastricht's meest exclusieve winkelcentrum-in-aanbouw is zeer bevredigend.
Voor 9 winkeliers werd 1969 het jaar van
vestiging in het winkelcircuit StokstraatPlankstraat, terwijl aan het einde van
genoemd jaar slechts 5 winkelpanden in bet
gebied Stokstraat e.o. nog geen koper
hadden.
Ook met de 'aankleding' van het gebied
werden belangrijke vorderingen gemaakt:
Stokstraat en Plankstraat kregen hun
definitieve bestrating, terwijl ook, vooi:
zover mogelijk, een aanvang werd gemaakt
met de bestrating van het binnenterrein,
waar eveneens de verlichtingsarmaturen
werden aangebracht.
Hee restauratiegebied Grote Stokstraat e.o.
ontving in september bezoek van
H.M. Koningin Juliana, terwijl ook in 1969
weer bleek, dat dit gebied in toenemende

mate de belangstelling trekt van winkelend
publiek uit stad en ommelanden, maar ook
van stedebouwkundig-geïnteresseerden uit
binnen- en buitenland.
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Maar ook buiten het Stokstraatgebied
werd onder directie van Openbare Werken,
in nauw overleg met de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg ijverig gerestaureerd. In
april kon de in 1967 aangevangen, bijzonder
fraaie restauratie worden voltooid van het
Bastion Waldeck, een verdedigingswerk uit
het eind van de zeventiende eeuw, gebouwd
op de plaats waar in 1673 d'Artagnan
sneuvelde.
De restauratie van het voormalige Spaans
Gouvernement aan het Vrijthof vond
verdere voortgang. Zo werden de zeven
kruisramen in de bovenbouw van de
voorgevel in hun oorspronkelijke staat
teruggebracht, terwijl langs de binnenplaats
de gemetselde vullingen van de boogvormen
werden verwijderd en vervangen door
glas puien.
Tevens werd op de sfeervolle binnenplaats
een paviljoentje gebouwd om daarin de
boiseries van een Maastrichts-Luikse
stijlkamer in de Louis XV-stijl onder te
brengen. Deze boiseries zijn afkomstig uit
het voormalige pand van de familie de
Vilain XIV, dat destijds werd afgebroken
in verband met de bouw van het
Jesuietenklooster aan de Tongersestraat.
De restauratie van het 'Spaans Gouvernement' zal in de loop van 1970 worden
voltooid.
In december werd een aanvang gemaakt
met de voorbereidende werkzaamheden, die
een grondige, en naar het zich laat aanzien
omvangrijke, restauratie van het Dinghuis
inluidden.
In het saneringsgebied Boschstraat-oost
werden het afgelopen jaar 18 panden
gesloopt. Daarna kwam de slopershamer
even tot rust, omdat eerst met het Rijk
overleg moest worden gepleegd over de

verdere toepassing van de Rijksbijdrageregeling inzake saneringsplannen, waarna
binnen het kader van de financieringsmogelijkheden en rekening houdend met
eventuele onteigeningsprocedures de
grootste spoed werd betracht met de
verdere grond- en opstalverwerving in dit
saneringsgebied.
Ook aan de categorie bejaarden bood 1969
goede perspectieven. In Malberg ging in
februari de eerste paal in de grond voor de
bouw van het nieuwe Nutscentrum voor
bejaarden, een miljoenenproject, dat zowel
een verzorgingsgedeelte omvat als twee
galerijflats voor bejaarde echtparen die nog
volledig 'self-supporting' zijn. Het
gemeentebestuur werkt ook plannen uit om
het ongeveer 40 jaar oude 'Blauwe Dorp' aan
te passen aan bewoning voor bejaarden.
Deze categorie mede-burgers wordt
daardoor in de gelegenheid gesteld in de
lagere huurklasse zo dicht mogelijk bij het
centrum te wonen. De Minister van
Volkshuisvesting ir. W.F. Schut, heeft reeds
zijn goedkeuring aan dit plan gegeven. Aan
de Sint Pieterstraat werden schuttingen
geplaatst voor het pand van het vroegere
Sint Vincentiusgesticht en de belendende
percelen. Dit complex zal worden gesloopt
om plaats te maken voor een hypermodern
tehuis voor circa tweehonderd bejaarden,
dat daar in opdracht van het Burgerlijk
Armbestuur zal verrijzen. Met de bouw van
dit complex werd 3 december een aanvang
gemaakt. Ook voor de verdere toekomst
heeft het Burgerlijk Armbestuur nog grote
plannen op stapel staan. Vóór het einde van
1971 zal het nieuwe psychiatrisch centrum
te Amby zijn gerealiseerd en in de loop van
1970 zal de eerste schop in de grond gaan
voor de bouw van het revalidatiecentrum
'De Maasgouw' op de plaats van het huidige
voetbalterrein van V.V. Standaard. 'En zoe
lang es Klevarie op de Zapstraot lik ... '
zong een bekend oud Maastrichts wijsje.
Dat zal niet meer zo héél lang zijn, althans

wat het complex 'Calvariënberg' in zijn
huidige vorm betreft. In verband met de
bouw van moderne verpleegintichtingen
voor psychisch gestoorde bejaarden
( + 140 bedden) en voor chronische
somatische zieken ( + 280 bedden) zal het
huicüge complex van 'Klevarie' grotendeels
moeten worden gesloopt.Aansluitend aan het
terrein, dat de Stichting Wetenschappelijk
Onderwijs Limburg in de huidige gemeente
Amby heeft gereserveerd voor de vestiging
van de achtste medische faculteit werd in
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De voorzitter van de Stichting tot
Oprichting, Beheer en Exploitatie van
Wijkcentra, drs. J.J.J. van de Venne tijdens
zijn toespraak bij gelegenheid van de
officiële opening van het fraaie gemeenschapshuis in Malberg.

1969 een begin gemaakt met de bouw van
het eerdergenoemde psychiatrisch centrum
in een voor ons land unieke opzet, namelijk
analoog aan het Community Mental
Hospital. ontworpen door de Wereld
Gezondheids Organisatie. Het psychiatrisch
centrum, dat een streekfunctie zal gaan
vervullen. wordt mogelijk t.z.t. onderdeel
van en de eerste aanzet voor de achtste
medische faculteit.

En nu wat de woningbouwplannen-inuitvoering betreft: Zoals reeds hiervóór
werd opgemerkt is 1969 niet een jaar om
over naar huis te schrijven wat de woningbouwproductie betreft. De meeste woningen
van de jaarproductie '69 kwamen gereed
in Malberg, Maastricht's jongste wijk, die
dit jaar praktisch geheel gereed kwam. Dat
gereedkomen van de grootste woonbuurt,
die tot nu toe in Maastricht werd gebouwd,
kreeg een bijzonder en voor de Malbergbewoners zeer waardevol accent op
18 oktober, toen het fraaie gemeenschapshuis officieel werd geopend. De openingshandeling liet de Burgemeester verrichten
door een viertal even jeugdige als
charmante Malbergbewoonsters, die met
het verwijderen van de Maastrichtse vlag,
een beeldhouwwerk van de kunstenaar
Gène Eggen onthulden. De voorzitter van de
Stichting tot Oprichting, Beheer en
Exploitatie van Wijkcentra in Maastricht,
drs. J.J.J. van de Venne, had er tevoren al
op gewezen, dat in een door de commissie
Gemeenschapshuizen in 1964 uitgebracht
rapport prioriteit en hoogste urgentie werd
geclaimd voor een gemeenschapshuis in
Malberg. Die claim is gehonoreerd: Malberg,
ofschoon de jongste wijk, is de eerste die
een specifiek wijkcentrum ontving, dat
bovendien - een unicum! - gelijktijdig met
de woonwijk gereed kwam. Op 11 juli van
het verslagjaar, toen de laatste woning van
Malberg werd opgeleverd, waren in deze

wijk, binnen het tijdsbestek van ruim
4lf2 jaar, door vier bouwverenigingen:
Beter Wonen, Eigen Haard, Sint Servatius
en Sint Matthias niet minder dan 2296
woningen gerealiseerd in tien verschillende
types.
Woningbouwactiviteit heerste er ook in het
landelijk gelegen Oud-Caberg waar de eerste
woningen als paddestoelen uit de grond
kwamen in het kader van de realisering
van het desbetreffende bestemmingsplan.
Dit plan voorziet in de bouw van in totaal
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De binnenste rij bomen op liet Vrijthof werd
gerooid in verband met de bouw van de
ondergrondse parkeergarage.

538 woningen, overwegend in de particuliere
sector.
Had de 'uitdunning' - wie zei daar:
'sloop' ... ? - van het Stadspark tot gevolg,
dat de Maastrichtenaar. toen dat eenmaal
was gebeurd, zich mét het Stadspark
' berooid' voelde, de uitdunning van het
woud van televisiemasten, die door alle
bouwverenigingen in 1969 krachtig werd
voortgezet, gaf alleen maar reden tot
juichen.
Op een betrekkelijk klein aantal woningen
na, waren aan het einde van 1969 alle
woningcomplexen van de bouwverenigingen
aangesloten op het centrale antennesysteem.
Waren we in de binnenstad maar zo ver ... !
Een plan, waarvan de uitvoering slechts drie
maanden vergde, werd einde augustus
gerealiseerd: het verleggen van de zuid-zijde
van de Maaspuntweg, vanaf de
John F. Kennedybrug tot aan het Waterpoortje. In de directe omgeving van het
Waterpoortje werden voorts acht oude
panden gesloopt, terwijl op de vrijgekomen
terreinen provisorische parkeergelegenheid
voor in totaal 136 auto's kon worden
gerealiseerd.
Elders in dit verslag wordt melding gemaakt
van het besluit onder het Vrijthof een
parkeergarage te bouwen.
Met de voorbereidende werkzaamheden, die
aan de bouw vooraf dienen te gaan, zoals
het verleggen van rioleringen, kabels en
leidingen, werd 8 december een aanvang
gemaakt. Een week later, maandag
15 december, werden de eerste bomen van
de binnenste rij gerooid.
Tijdelijk zal Maastricht het moeten doen
met een totaal ontluisterd Vrijthof. terwijl
vooral op dagen van grote drukte een
grotere inschikkelijkheid zal worden
gevraagd van de parkeerruimte-zoekende
automobilisten. Dat is het offer, dat
gemeentebestuur en burgerij nu eenmaal
moeten brengen, wil straks het gerenoveerde

Vrijthof bovengronds weer een verrijking
van het stadsbeeld zijn en, ondergronds, het
meest centrale projekt in de stedelijke
parkeeraccomodatie.
Naast het voorbereiden van plannen en het
onderzoeken van mogelijkheden voor de
bouw van parkeergarages elders in de stad,
onder andere aan de Gubbelstraat, werden
in het kader van een flexibel en slagvaardig
'pai:keerbeleid' ook die maatregelen
getroffen. die gericht waren op het
realiseren van vervangende parkeergelegenheid tijdens de bouw van de Vrijthofgarage.
Daarbij bleek het Stadsbestuur metterdaad
bereid ook het experiment niet te schuwen.
Zo trachtte men aanvankelijk het gebruik
van de parkeergelegenheden bij de
J. F. Kennedybrug en de Griend te
intensiveren door het invoeren van pendeldiensten. Behoudens op dagen van topdrukte bleek hiervoor echter vrijwel geen
belangstelling te bestaan. Andersgerichte
maatregelen. die de gewenste vervangende
parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij het
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Een van de acht gymzalen, die in november
werden geopend.

centrum creëerden door tijdelijke opheffing
van een aantal parkeerverboden, alsmede
door uitbreiding van de kort-parkeermogelijkheden, bleken meer in de behoefte
te voorzien. Deze maatregelen werden einde
november vrijwel gelijktijdig ingevoerd met
het gereedkomen van een belangrijke
uitbreiding en verbetering van de parkeeraccommodatie op het gedeelte van het Bat en
het gedempte kanaalpand, gelegen tussen
Graanmarkt en Helpoort.
Ook in de secror Onderwijs naderden veel
plannen hun voltooiing. In maart kon
wethouder mr. W. Korn de kleuterschool
''t Veodeleerke' in Malberg openen en in
mei twee kleuterscholen op Pottenberg.
Eveneens in mei gingen de poorten open
van de nieuwe MAVO, gelegen in het
riante gebouwencomplex - een ontwerp
van architect T. Boosten - op het glooiende
terrein van bet scholenkwartier tussen de
wijken Belfort en Pottenberg.
Bij gelegenheid van deze opening liet een
van de leerkrachten, broeder Sigismund
Tagage, een boekje verschijnen over de
geschiedenis van Pottenberg en omgeving.
Het jaar 1969 betekende voor de MAVOsector dat er acht scholen werden aangepast
aan de eisen van het MAVO-onderwijs en
dat het aanwezige accommodatie-bestand
werd uitgebreid met dertig les- of
vaklokalen en twee gymzalen. In de sector
basis-onderwijs kwamen dertig lokalen
gereed of werden in aanbouw genomen,
terwijl in de sector van het kleuteronderwijs
twaalf lokalen en drie speelzalen werden
gerealiseerd.
Wethouder mr. W. Korn werd echter pas
goed ' op de reipe' gezet tijdens een
'openings-marathon' op zaterdag
8 november, waarbij niet minder dan acht
gymzalen officieel werden geopend.
In augustus kon de burgemeester de vlag
hijsen naar het 19 meter hoge dak van het
hoofdgebouw van de nieuwe Stadsacademie-

in-aanbouw aan de Brusselsestraat.
Het plan voor de bouw van een nieuw
Jeanne d'Arclyceum volgens een ontwerp
van het architecten- en ingenieursbureau
Nix en van Hasselt kwam in 1969 voor
uitvoering gereed. Het zal nog tot het begin
van het schooljaar 1971 duren voordat
het scholencomplex aan de Terra Nigrastraat
in gebruik kan worden genomen.
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De burgemeester aan het woord bij
gelegenheid van de vlag-hijsing op de
nieuwbouw van de Stadsacadernie.

De miljoenen van Gemeentebedrijven
De activiteiten van Gemeentebedrijven in
1969 Jaten zich het beste uitdrukken in
miljoenen ... kilowatt-uren, kubieke meters
en passagiers!
Om die kilowatt-uren nou maar eens te
nemen: de verkoop van 'èllencrik' steeg van
132 miljoen kWh in 1968 tot 142 miljoen
in 1969. Een stijging derhalve met
10 miljoen kWh, ofwel 71/2 %!
Voor de hoofdafdeling Electriciteir was
1969 ook dáárom zo'n belangrijk jaar.
omdat een groots project kon worden
gerealiseerd, dat - in verband met de
toename van her verbruik - gericht was op
het zekerstellen van de electrische
energievoorziening in het westelijke
stadsdeel. Daarom moest niet een noorderbrug, maar een noorder-energietunnel
worden gebouwd. Vanaf het PLEM-station
in Limmel werden namelijk de voedingskabels verzwaard en uitgebreid. Hiervoor
moesten 7 hoogspannings- en 4 signaalkabels door de Maas worden gelegd. Niet
alleen werden bij de realisering van dit
project circa 26 kilometer electriciteitskabel
gelegd, maar de maaszinker werd tevens
benut voor het leggen van een stalen
gasleiding en een stalen waterleiding, elk
van 12". alsmede voor het leggen van een
12-tal PIT-kabels. Het geheel vergde een
investering van ruim 21/2 miljoen guldens!
Nu: over naar de kubieke meters! De
verkoop van gas steeg in het afgelopen jaar
met ruim 250Jo: van 59 miljoen m3 in 1968
tot 74 miljoen m3 in 1969. Op oudejaarsavond 1969 bedroeg de 'verwarmingspenetratie' ca 600Jo. Daar hoeft niemand in
Maastricht de dokter voor te bellen, het
betekent alleen maar dat 60% van de
gasverbruikers via Gemeentebedrijven de
'bel van Slochteren' ook aanboort voor
verwarmingsdoeleinden. Dat gas werd door
Gemeentebedrijven in 1969 in toenemende

mate geëxporteerd: een tweede steenfabriek
op Belgisch grondgebied werd namelijk
door 'Maastricht' van gas voorzien.
Aan het hogedrukgasnet werd onder hoge
druk gewerkt: 3,5 km gietijzeren hoofdleidingen werden door stalen leidingen
vervangen. In besloten kring werd afscheid
genomen van de laatste gashouder, gelegen
aan de Lage Frontweg, die als zodanig
vervroegd werd gepensioneerd, om
vervolgens als bedrijfsruimte aan derden
te worden verhuurd.

Jeugdige belangstelling voor de Brandweer.
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Foto rechts:
Het brandweer-materieel werd o.m.
uitgebreid met een volautomatische
ladderwagen.

De cijfers over het Maastrichtse waterverbruik vertonen een constant beeld: met
3.700.000 m 3 bleef het verbruik van
'gemeente-pils' namelijk vrijwel gelijk aan
dat van 1968. Ook de watervoorziening
vraagt overigens voortdurend om aanpassing
en uitbreiding van de technische installaties.
Het pompstation te Caberg werd uitgebreid.
en wel zodanig, dat een verdubbeling van
de capaciteit werd verkregen, namelijk van
225 m3/ h naar 450 m3/ h. De plannen voor
de bouw van een nieuw hoogreservoir met

een inhoud van ca 2000 m3 op de Louwberg
werden nader uitgewerkt.
De saneringswerkzaamheden aan hoofd- en
dienstleidingen voor gas en water hadden
tot resultaat, dat in het afgelopen jaar
6 km hoofdleiding gas, 2 km hoofdleiding
water, alsmede 860 dienstleidingen gas en
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590 dienstleidingen water werden
vernieuwd.
De autobussen van Gemeentebedrijven
vervoerden tussen Nieuwjaarsmorgen en
Oudejaarsavond ca 14.900.000 passagiers.
In vergelijking met 1968, toen 15.400.000
passagiers van de 'gemeente-autobus'
gebruik maakten, betekent dit een daling
met ca 31/4 O/o. fn de loop van het jaar werd
overgegaan tot de aankoop van 10 nieuwe
Volvo-dieselautobussen. Deze zullen voor
het leveren van hun aandeel in het Maas-

trichtse openbaar vervoer, begin J 970 aan
de start verschijnen.
Voor de Brandweer was 6 maart een
belangrijke dag: toen werden namelijk een
gecombineerde hoge- en lagedruk autospuit
én een nieuwe volautomatische ladderwagen
aan het aanwezige materieel van brandweervoertuigen toegevoegd. Tijdens een
persconferentie die ten kantore van
Ir. A. Bovy, directeur van Gemeentebedrijven, aan de formele overdracht
van deze hypermoderne brandweer-

De brandweer in actie tijdens de gevaarlijke
binnenstadsbrand in de bedrijfsgebouwen
van de firma Hahmes.

apparatuur voorafging, werd duidelijk uit de
doeken gedaan, dat deze aanwinst voor de
Brandweer enerzijds een uitbreiding,
anderzijds een vervanging van de aanwezige
voertuigen beoogde. Dank zij deze
vernieuwing en uitbreiding kon de
materieelvoorziening van de brandweerpost

Maastricht-oost worden gecompleteerd.
Wethouder R. de Vries kon met voldoening
constateren, dat het Maastrichtse brandweerpersoneel opgeleid en operationeel
klaar is voor de taak van een aan deze tijd
aangepaste bezetting, nl. 63 man.
Zaterdag 5 juli hield de Brandweer 'open
hof' in het kader van de Nationale
Brandweerdag. Niet minder dan 350
belangstellende burgers kwamen een kijkje
nemen in de brandweerkazerne en zij
werden daarbij uiteraard ook getracteerd
op enkele spectaculaire demonstraties.
Haar operationele 'blusvaardigheid' bewees
de Maastrichtse brandweer tijdens de 'brand
van het jaar', die in de nachtelijke uren van
10 november uitbrak bij de Chemisch
Pharmaceutische fabriek en groothandel in
genees- en verbandmiddelen P. Hahmes nv,
gelegen in het hartje van de oude
binnenstad aan de Minderbroedersberg.
De blussingswerkzaamheden werden ernstig
bemoeilijkt door de onophoudelijke
ontploffingen van opgeslagen chemicaliën. De bedrijfsgebouwen konden
niet worden gered, wél kon een uitbreiding
van deze uiterst gevaarlijke brand worden
voorkomen. Enkele weken na deze catastrofe
kon het getroffen bedrijf - zij het tijdelijk ruimte betrekken in het leegstaande
complex van de voormalige Philips sigarenfabriek aan de Tongerseweg.
Het Vrijthof: 'bulldozeren naar het grijze
verleden'
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Dit staat wel vast: de naar tijd en ruimte
gemeten belangrijkste 'openlucht-attractie'
in het afgelopen jaar was het oudheidkundig
bodemonderzoek op het Vrijthof, waarmee
maandag 19 mei een aanvang werd
gemaakt en dat - als zelfstandige
'operatie' - tot het einde van het jaar
voortgang vond.
Duizenden Maastrichtenaren en toeristen
hebben met belangstelling de verrichtingen

van de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek gevolgd. Het feit alleen al,
dat het 'gevreutel' op het Vrijthof een rijke
inspiratiebron was voor de Maastrichtse
moppentappers en - zoals straks zal blijken
(wedden ... ?) óók voor de samenstellers
van de carnavalskranten - dát feit alléén
al wettigt de conclusie, dat dit project zich
in een méér dan normale belangstelling van
'de' Maastrichtenaar mocht verheugen.
Die belangstelling was er, óók in kringen
van wetenschapsmensen.
Welke zijn nu de voorlopige conclusies
die einde 1969 naar aanleiding van dit
bulldozeren in het grijze verleden van
Maastricht kunnen worden getrokken?
De Romeinse weg, die vanaf Keulen via
Maastricht en Tongeren naar Bavais heeft
geleid en die op een doorwaadbare plaats
de Maas kruiste (dáár namelijk waar de
wieg van Maastricht heeft gestaan) werd
tijdens het bodem-onderzoek op het Vrijthof
aangetroffen op een plaats, waar men dat
niet verwachtte. De veronderstelling, dat de
Romeinse weg het Vrijthof diagonaal d.w.z. van noord-west naar zuid-oost - zou
hebben doorkruist lijkt achterhaald, sinds
de bodemonderzoekers in augustus namelijk
een gedeelte van de Romeinse weg
blootlegden aan de noordzijde van het
Vrijthof. Het is een geplaveide keiweg, die
hoger dan zijn directe omgeving is gelegen.
Omdat slechts een gedeelte van de oude
heerbaan kon worden blootgelegd, zullen
alleen verdere onderzoekingen kunnen
uitwijzen, of de weg het huidige t racé
van de Grote Staat volgde, of dat hij toch
nog afbuigt in de richting Breedestraat.
De onderzoekingen hebben tot nu toe voorts
aangetoond, dat het niveau in de Romeinse
tijd, toen het Vrijthof een min of meer open
depressie in het terrein was, meer dan
4 meter lager was gesitueerd dan thans.
Vanaf de Romeinse tijd tot de Karolingische
tijd heeft een ophoging van ca llfi meter
plaats gevonden. De schachten of putten,

die op Karolingisch 'niveau' werden
aangetroffen en waarvan de functie
vooralsnog onduidelijk is, wettigen de
conclusie, dat er in die tijd een grote
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Het bodemonderzoek op het Vrijthof
'vanuit de hoogte' bekeken.

activiteit op het Vrijthof moet hebben
geheerst. Voorts is komen vast te staan, dat
zich aan de noordzijde een 12e tot
14e eeuws kerkhof heeft uitgestrekt, dat
mogelijk bij bet Wittevrouwenklooster
beeft behoord. Vanaf toen heeft. naar mag
worden aangenomen, het Vrijthof zijn
huidige functie van open ruimte en zijn
huidige vorm gekregen.
Bij het bodemonderzoek aan de zijde van de
Sint Servaaskerk werden twee zware
steunberen, zogenaamde uitkragingen,
blootgelegd, die mogelijk bij het huidige
priesterkoor behoren. Het bouwniveau van
de huidige kerk ligt ongeveer 4 meter onder
het tegenwoordige maaiveld. Enige tijd na
de voltooiing van de kerk werd dat niveau
van 4 meter diepte in twee fasen opgehoogd
tot het huidige niveau. Beneden het
bouwniveau werd een grafveld gevonden
dat, daterend uit de lûe tot de 13e eeuw.
gedeeltelijk uit dezelfde tijd stamt als de
huidige oost-bouw van de kerk (2e helft
12e eeuw) en gedeeltelijk uit de tijd,
waarin de voorgaande oostbouw tot stand
kwam (le helft lle eeuw).
De sleuven-trekkerij, die het Vrijthof
geleidelijk aan in een gigantisch grond-depot
veranderde, heeft ook duidelijk aangetoond,
dat de plaats van het huidige Vrijthof in
oorsprong een depressie was aan de voet
van de heuvel waarop de Sint Servaaskerk
werd gebouwd. Langzamerhand heeft het
temidden van de bebouwing de functie van
open ruimte gekregen.
Prof. dr. W. van Es, directeur van de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en drs J.H.F. Bloemers,
wetenschappelijk medewerker van genoemde
Rijksdienst, zijn beiden van mening, dat het
Vrijthofonderzoek tot nu toe weliswaar niet
zo'n spectaculaire vondsten heeft
opgeleverd. maar wel zeer belangrijke
gegevens heeft verschaft over de
geschiedenis van de stad. Gegevens. die nog
nader worden bestudeerd.

Stad en burgerij
Wie Mestreech 'de zestiger jaore' aofsloot
De city: Leven in de b(r)ouwerij
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Zaten de gemeentelijke plannen-makers en
plannen-uitvoerders in 1969 niet stil,
minstens even koortsachtige bedrijvigheid
heerste er in de kringen van de industrie en
het bedrijfsleven. Vooral in het hart van de

stad manifesteerde zich deze bedrijvigheid
wel zeer duidelijk in de aanwezigheid van
schuttingen en geblindeerde ramen,
waarachter ingrijpend verbouwd en
vernieuwd werd. Trouwens, dat de city als
koopcentrum pretendeert tot in de verre
toekomst het levende hart van de stad te

De city, het levende hart van de stad.

blijven, dáárvan getuigen ook, tot in de verre
omtrek zichtbaar, de torenkranen die in
hoogte schijnen te wedijveren met de
'Heren Torens'. De twee meest spectaculaire
bouwplannen, die na hun realisering een
waardevolle vernieuwing van een belangrijk
stuk city zullen betekenen, zijn de
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projecten Grand Bazar en Vroom &
Dreesmann.
De nieuwbouw van het warenhuis, annex
ondergrondse parkeergarage, van de
Grand Bazar aan de Helmstraat liep pas
goed van stapel, nadat bet Dominicanerklooster in maart grotendeels werd gesloopc.
De fraaie kopgevel aan het Dominicanerkerkp1ein bleef gehandhaafd en zal straks
deel uitmaken van het nieuwe complex van
de 'Grand Bazar' dat in totaal ruim
20 miljoen zal kosten. Begin 1971 hoopt

men de nieuwbouw in gebruik te kunnen
nemen.
Achter het Vleeshuis verdween een gehele
straahvand achter schutlingen om
vervolgens te worden gesloopt in het kader
van de uitbreidingsplannen van Vroom &
Dreesmann. Straks zal dit warenhuis in de
city van Maastricht zijn grootste vestiging
in Zuid-Nederland hebben gerealiseerd.
Het valt buiten het bestek van dit
jaarverslag een opsomming te geven van alle
nieuwe of vernieuwde zakenpanden. die in

Het Dominicanerklooster moest in verband
met de nieuwbouw van de 'Grand Bazar'
grotendeels worden afgebroken.

de loop van het jaar in gebruik werden
genomen. In enkele van deze gevallen echter
betekende de vernieuwing tevens een
restauratie van een monumentaal pand.
zodat daarmee de city niet alleen als
koopcentrum werd verrijkt. maar ook als
monumentaal hart van de stad. In dit
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verband verdient zeker allereerst vermelding
de gedenkwaardige vernieuwing van het
voormalig pand Bury, hoek VrijthofGrote Staat - tot het huidige pand van de
herenmodezaak Coster. Nadat op 8 januari
met de verbouwings- en restauratiewerkzaamheden definitief een aanvang was
gemaakt, stortte het kapitale pand op
26 maart in elkaar. De toegang tot de
Grote Staat was op slag in een enorme
puinhoop veranderd. Door de tegenwoordigheid van geest van de architect en bet

aanwezige personeel waren er gelukkig geen
slachtoffers te betreuren. Architect A. Meys
en aannemersbedrijf A. Knols slaagden erin
het fraaie 16e eeuwse pand binnen een
tijdsbestek van nauwelijks 6 maanden
volledig te herbouwen zodat de burgemeester op 19 september de nieuwe
vestiging van de firma Coster feestelijk kon
openen met een exua felicitatie voor het
bewonderenswaardige bouwtempo.
Bij die gelegenheid bood de directeur van
de fa. Coster de burgemeester een cheque

Een hall jaar na de instorting van het
monumentale pand 'Bury' kon de firma
Coster haar Maastrichts filiaal in het
volledig herbouwde pand openen.

aan van f l0.000,- als bijdrage in de bouw
van een kinderboerderij bij de Mytylschool
St. Raphael, terwijl het bestuur van de
Stichting Dierenpark een cheque van
f 2000,-kreeg aangeboden voor de nieuwe
huisvesting van de beren.
Eerder dit jaar, namelijk op 21 mei, opende
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de burgemeester het nieuwe hoofdkantoor
van de Boeren1eenbank Maastricht in het
door architect J. Huysmans en aannemersbedrijf Gebr. Theunissen prachtig
gerestaureerde 'pand Rutten', Boschstraat
108-110. A1s eerste loketklant verzilverde
de burgemeester bij de president-directeur
van de Centrale Boerenleenbank
Eindhoven, mr. Ph. van Campen, een
cheque ter waarde van f 2500,-, welk
bedrag aan enkele Maastrichtse instellingen
ten goede kwam.
Een andere aanwinst voor de Maastrichtse
city was de vestiging van het elfde
Nederlandse filiaal van 'House of England',
een zaak in exclusieve herenmode, en wel in
het door architect Boosten verbouwde pand
aan de Grote Staat 49, voorheen de
sigarenwinkel van Prince. Dit filiaal werd
14 maart geopend. Dezelfde dag heropende
de fa. Schunck aan de Muntstraat haar
gerenoveerde zaak, thans gevestigd in twee
samengevoegde monumentale panden.
In juli kon het 'Confectiecentrum' bet
door architect J. Huysmans prachtig
gerestaureerde pand Markt 40 aan de
entree van de Gubbelstraat betrekken.
Het in verval verkerende pand Kesselskade 62, hoek Jodenstraat verdween in de
loop van het jaar eveneens achter een
schutting om volgens plannen van architect
Meys tot kapitaal zakenpand te worden
verbouwd met behoud van de harmonische
architectuur en de oudheidkundige waarde.
In de Bredestraat voltrok zich achter de uit
1708 daterende monumentale gevel van de
Algemene Bank Nederland een riante
uitbreiding en modernisering volgens
plannen van architect Jos van der Pluym
uit Bunde. De gouverneur
dr. mr. Ch. van Rooy verrichtte op
28 februari de heropening van dit fraaie
bankgebouw. Aan de Burgemeester van
Maastricht werd bij die gelegenheid een
dubbele Albertyn aangeboden, een in
Maastricht geslagen gouden munt. die de

muntencollectie van de stad aanvulde.

Leven in de brouwerij
Dáár hoeft 1969 niet over te klagen: er was
leven genoeg in de Maastrichtse brouwerij,
van Malberg tot Scharn en van Wolder tot
Wittevrouweveld. En met dat leven is dan
bedoeld de bonte scala van activiteiten

De hoofdrolspeler van 'Köpenick',
Raymond Willems, werd in de Maastrichtse
Smedenstraat gefêteerd door de heer
H. Goosen, de promotor van de langspeelplaat die van de 'Köpenick' werd
vervaardigd.

en evenementen, die door verenigingen,
jeugdsociëteiten, wijkraden, buurthuizen,
actiecomité's, kortom door de burgers zelf,
werden georganiseerd en die de warme
kleuren van het leven in deze stad bepalen:
bij officiële stedelijke gebeurtenissen, zoals
hiervoor reeds werd beschreven, maar ook
bij de minder officiële. Het begon al meteen
na Nieuwjaar: zaterdag 4 januari ging
'De Köpenick' in herpremière. Dat
gebeurde onder regie van Jef Baarts in de
Dominicanerkerk, waar het zangkoor van de
Maasvogels en de (K)loomelekepel deze
kemikken opera van de gebroeders
Fons en Guus Olterdissen een grandioze
come-back lieten beleven: een stuk
Maastrichts volkstheater uit de twintiger
jaren trok als 'mjoezikel' aan het einde van
de zestiger jaren niet minder dan elf maal
een volle zaal.
De coördinatiecommissie MaasvogelsTempeleers, die dit oer-Maastrichtse festijn
organiseerde, bood de burgemeester op
8 november de eerste langspeelplaat van de
'kemikken opera' aan, tijdens een
'Köpenickiaans' omlijste plechtigheid op het
'Plein'. 's Ochtends had de burgemeester op
het kerkhof aan de Tongerseweg het
bronzen portret van Guus Olterdissen
onthuld, aangebracht op het grafmonument
van de gebroeders Fons en Guus. Enkele
dagen tevoren waren de stoffelijke resten
van Guus Olterdissen van het kerkhof
Oostermaas overgebracht naar en bijgezet
in het graf van zijn broer Fons.
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Een festijn, dat vonkte van 'Mestreechter
esprit', vond plaats op zaterdag 15 februari,
toen prins Math d'n Ierste, in burger
de heer Math. van Lijf, zijn joyeuze entree
in de stad maakte, om in de hal van het
stadhuis en onder de tonen van 'Marie dat
is e woonder', voor drie dagen de macht
over 'Vastelaovendvierend Mestreech' over
te nemen. Dat gebeurde pas na een
geestig-spits en carnavalesk duel tussen de

burgemeester en de ceremoniemeester van
de Tempeleers, de heer Theo Bovens, die de
'ströppestreke anno 1969', door het 'college
van B(aeten) en T(oegevoegde) W(aarde)'
begaan, de revue liet passeren. Dank zij het
zeer verdienstelijk werk van een NTSteam, onder leiding van de heer
Jan de Roode, kon enkele dagen later
'kijkend Nederland' vooral van dit hoogtepunt van de Maastrichtse Carnaval
meegenieten. De carnaval van 1969 echter
zal als een legendarische de geschiedenis
ingaan. Want toen Prins Math d'n Ierste en
z'n Raad van XI na 'bevochten' machtsovername, het stadhuis verlieten, kwamen
zij oog in oog te staan met Koning Winter:
het sneeuwde namelijk ... Koning Winter
knipoogt eens vriendelijk tegen Prins
Carnaval, dacht men. Maar toen de sneeuw
bleef aanhouden, die avond en nacht ... en
toen op Carnavalszondag de stad volkomen
insneeuwde ... toen was het duidelijk dat
Koning Winter zijn even verrassend als
grimmig carnavalsoffensief had gewonnen.
Sinds mensenheugenis had Maastricht een
sneeuw-overlast van een dergelijke omvang
niet gekend. De grote evenementen,
zoals de beide optochten, moesten worden
afgelast. Een week later, zondag 23 februari,
trok de 'groeten optoch' toch door de toen
zonnige straten van de stad. De belangstelling was overweldigend, maar de echte
'Vastelaovendsfeer', nee, die was er toch
niet: kennelijk gesmolten als sneeuw voor
de zon ...
De witte Carnaval anno 1969 bracht voor
Openbare Werken en de Gemeentelijke
Brandweer mee, dat dagenlang met inzet
van alle mankracht en materieel - ook van
derden - een verbeten strijd moest worden
gevoerd om straten en wegen en - op
bedreigde punten - ook daken sneeuwvrij te
maken. Met name in de buitenwijken kon
de brood- en melkbezorging slechts
moeizaam en door het treffen van noodmaatregelen op gang worden gehouden.

Een groot gedeelte van de schooljeugd had
Aswoensdag vrij-af, omdat de betrokken
scholen ingesneeuwd en derhalve onbereikbaar waren.
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Maar er was nog wel meer te doen in het
afgelopen jaar, zeker voor de jeugd.
Teneinde deze jeugd, als maatschappelijke
groepering, meer inspraak te geven en
mede-verantwoordelijkheid te laten dragen
in zaken die haar aangaan, werd de
structuur van de Stedelijke Jeugdraad geheel

vernieuwd. De Stedelijke Jeugdraad gaf in
augustus ook een boekwerkje uit in
vestzakformaat, waarin een beknopte
inventarisatie werd gegeven van alles wat
er zo al voor de jeugd te doen is met name
uiteraard op het terrein van de vrijetijdsbesteding.
De jongerensociëteit Kombi kon in
september een riant onderkomen betrekken:
het verbouwde voormalige klooster van de
zusters Franciscanessen aan de
Capucijnengang. Eind augustus kon ook in

De 'witte carnaval' anno 1969.

Wolder het gerestaureerde jeugdhuis door
wethouder Gybels worden heropend.
De Berchmans-sociëteit goojde het
ledenstelsel overboord en stelde met ingang
van het nieuwe seizoen, haar gebouw open
voor iedereen.
Over sociëteiten gesproken : de Grote
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Sociëteit heropende op 28 maart, na een
grondige opknapbeurt, haar poorten, niet
meer zoals voorheen uitsluitend voor leden
van de sociëteit, maar voor het 'grote'
publiek.
Zondag 30 maart gingen in de Galerie
Internationaal aan het Stationsplein de
deuren open voor de tentoonstelling
'Io memoriam Stadspark', een schilderijenexpositie van Jan Geusebroek, de schilder
van het Stadspark. Bij gelegenheid van de
opening, die door de burgemeester werd

bijgewoond, werd ook een bijzonder fraaie
kleurenfilm vertoond van amateur-cineast,
de heer Jos Daniels, die met dit filmische
'gedicht' op het Stadspark een 'in memoriam' van büjvende waarde vervaardigde.
Hoe - en waar! - Maastricht zong en
musiceerde in 1969, dáárvoor zou een aparte
jaarkroniek kunnen worden geschreven.
De wijnfeesten in Ahrweiler werden door
harmonie Kunst door Oefening opgeluisterd,
de Merced feesten in Barcelona door de
'Keuninklijke', die de Katalanen wildenthousiast maakte tijdens de grote optocht: de Cabalgata. Nauwelijks twee
weken tevoren had 'Wieker Eindrach' in
Barcelona op uitnodiging van het stadsbestuur aldaar, deelgenomen aan een
internationaal zangersconcours. Fanfare
'Sint Joezep' was in augustus de gast van de
stad Düsseldorf om daar onder meer deel te
nemen aan een internationale muziekparade.
De 'Gele Rijders' en de 'Kachelpiepers'
representeerden Maastricht op succesvolle
wijze tijdens een zomercarnaval op
zondag 22 juni in de Parijse wijk St. Ouen.
De fanfare Juliana uit Limmel en de
harmonie Wilhelmina uit Wolder wisten
op Limburgse honds-concoursen een eerste
prijs te behalen in de superieure afdeling.

Sneeuwruimploeg in actie op het
Onze Lieve Vrouweplein.

Terwijl het Maastrichts Mannenkoor zich
intern voorbereidt op een concertreis, in
1970 te ondernemen naar Debrecen in
Hongarije en zich een volmaakt gastheer
toonde voor het Mannenkoor uit
Neckarsulm, kreeg de Mastreechter Staar
in de Pinksterweek een tien man sterke

Foto rechts:
Omslag-illustratie van de vestzak-brochure
' Ut', uitgegeven door de Stedelijke
Jeugdraad.

ploeg van de Lutz Wellnitz TV-Production
in opdracht van het 'Zweites Deutsches
Fernsehen' op bezoek. De Mastreechter Staar
en Maastricht mogen verguld zijn met dit
bezoek, dat een uitverkiezing betekende,
want de Duitse filmploeg kwam een
kleurenfilm opnemen van de 'Staar',
zingend op diverse pittoreske en monumentale punten in haar eigen stad. Deze film
zal via de Duitse TV gepresenteerd worden
in het programma 'Chor der Welt', waarin
aan ieder van de beste dertien koren uit de

Duitse TV-lenzen werden gericht op de
Mastreechter Staar.
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Foto rechts boven:
Zingende en dansende 'Potsvrouwe' tijdens
hun jubileum-uitvoering.

gehele wereld een volledige uitzending
wordt gewijd. Na een van de vele concerten,
die de Mastreechter Staar in binnen- en
buitenland verzorgde. nam het koor afscheid
van zijn tweede dirigent Peter Serpenti, die
in augustus voor een jaar naar Amerika
vertrok om aan de Indiana University van
Bloomington in piano en directie verder te
studeren. De musicus Hein 's Gravesande
werd voorlopig benoemd in de vacature,
ontstaan door het vertrek van de heer
Peter Serpenti. Voor het jaar 1970 heeft de
Mastreechter Staar een concertreis naar
Canada op het programma staan. De
zilveren 'Ghesellen van den Sanck', inclusief
de Zingende Potsvroww(: tracteerden
Maastricht in oktober op een 'Mestreechter
Aovend', die - georganiseerd aoor de Club
des Toussaints - duidelijk bewees, dat het
goede volkstheater nog verrassende eigentijdse mogelijkheden biedt. 'Wieker
Eindrach' vierde 8 november haar gouden
feest. Uniek hoogtepunt in de feestviering
was een jubileumconcert in de SintMartinuskerk, waarbij de Koninklijke Zangvereniging
Mastreechter Staar, het Maastrichts
Mannenkoor en de gouden Wieker Eindrach
in één programma optraden. 'Het jubileum
van 'Wieker Eindrach' is een demonstratie
van 'Mestreechter eindrach' geworden',
aldus de burgemeester naar aanleiding van
dit feestelijk drie-koren-concert.'
Er hoefde voor de Maastrichtenaar overigens

niet per sè een feest bij de hand te zijn om,
zittend op een terrasje of wandelend door
de oude straten, bij verrassing te worden
getracteerd op een muzikaal presentje van
de eerste orde: daar zorgden de stadsbeiaardier Mathieu Steyns en zijn collega's
uit Brabant, Frankrijk, België en Californië
wel voor tijdens een reeks carillonconcerten
op de beiaard van het stadhuis. In de
Sint Pieterse dreven op Slavante verzorgde
de Avanti-kapel tweemaal een Kurconcert,
waarvoor grote belangstelling bestond.

Wyck vierde weer naar aloude traditie zijn
Wycker Broonk, maar ook in Maastrichtwest beginnen de wijkfeesten tradities te
worden die leven in de brouwerij brengen.
En 'Petit Paris' zorgde midden in de zomer
voor een gezellig volksvertier rond de
Place d'Amour, terwijl Pieke Dassen in café
Westminster zijn schilderijen exposeerde en
drie voorstellingen per avond verzorgde met
zijn voortreffelijk poppentheater.

Cultureel allerlei
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' ... Wieker Eindrach' demonstratie van
Mestreechter eindrach'.

Ook op andere sectoren van het culturele
terrein valt er wel het een en ander te
signaleren in 'Maastricht in 1969'. In het
afgelopen theaterseizoen bezochten ruim
90.000 bezoekers de Stadsschouwburg,
waarvan 33.000 jeugdigen. De verwachting
luidt, dat dit aantal in het lopende seizoen
nog zal worden overtroffen. Het 'Maastrichts Theatercentrum', dat aan zijn vierde
seizoen begon en drie theater-abonnementenseries samenstelde voor de werknemers van de grote bedrijven, zag zijn
ledenaantal stijgen tot nagenoeg 1000.
De directie van het Cultureel Centrum nam
voorts het initiatief, door de invoering van
zogenaamde '65-p1us-paspoorten', ook de
categorie gepensioneerden tot frequenter
theater-bezoek te brengen.
Enkele markante feiten uit het Maastrichtse
theaterleven anno '69 releverend, verdient
ongetwijfeld de pétillante première van
'Sassafras' door het Groot-Limburgs Toneel
op 2 december ook al daarom een eervolle
vermelding, omdat het experiment bij deze
première iedereen gratis toegang te verlenen - een primeur voor Nederland! getuige de overgrote belangstelling, volledig
slaagde.
Van 27 tot en met 30 november werd voor
de derde maal het Festival voor de Jeugd
van de beide Limburgen gehouden.
De Theaterclub Maastricht nam 11 decem-

ber afscheid met een Beckett-avond
verzorgd door de toneelgroep 'Theater'.
Tijdens de ontvangst ten gouvernementshuize van de Nederlandse en Vlaamse
deelnemers aan het vierde colloquium
'Nederlandstalige Toneelschrijvers uit België
en Nederland' werd de Edmond Hustinxprijs 1969 voor Nederlandstalige Toneelschrijvers zaterdag 20 december uitgereikt
aan de Vlaamse toneelauteur Tone Brulin
uit Antwerpen. De prijsuitreiking werd
verricht door de gouverneur
Dr. mr. Ch. van Rooy en de heer
Edmond Hustinx, die deze prijs jaarlijks
beschikbaar stelt.
In het voormalige café van de Stadsschouwburg werd einde maart de nieuwe 'Galerie
Cultureel Centrwn' geopend, die permanent
beschikbaar zal zijn voor het houden van
beeldende kunst-tentoonstellingen. In de
loop van het jaar werden er verschillende
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De kunstschilder Harrie Schoonbrood hield
b.g.v. zijn zeventigste verjaardag een
retrospectieve tentoonstelling.

exposities gehouden. waaronder die van
Parijse tekeningen van Frederick Franck.
In het Bonnefantenmuseum, dat de tweede
fase van zijn restauratie in 1969 eerst goed
op gang zag komen, werd in juli de
gelegenheidsexpositie 'Goden en Heiligen in
Limburg' gehouden. Met deze tentoonstelling was Limburg in juni en juli
vertegenwoordigd op de nationale museumtentoonstelling 'Musement' te Utrecht. Een
kostbare aanwinst verwierf het Bonnefantenmuseum fo het begin van het jaar
door aankoop van een negende-eeuwse
muntenschat, bestaande uit 873 zilveren
munten en 21 zilveren sieraden. Maar ook
'aardwerk is waardewerk': de afdeling
Maastricht van het Katholiek Vrouwengilde
richtte bij gelegenheid van haar gouden
jubileum in februari in de Artifort-zalen
een expositie in van oud-Maastrichts
aardewerk. Deze tentoonstelling werd
geopend, daags nadat de Sphinx de voorgenomen opheffing van de afdeling
huishoudelijk aardewerk en porselein
bekend maakte.
Uiteraard waren er burgers die 70 werden in
1969. Een van hen hield bij die gelegenheid
een tentoonstelling van zijn werken: de
kunstschilder Frans Ronda. oud-leerling van
Edmond Bellefroid en Jos Postmes. Hij
exposeerde in mei bij Dejong-Bergers.
Eveneens bij gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag - maar dan met één jaar
vertraging - hield de kunstschilder
Harrie Schoonbrood in oktober een grote
retrospectieve tentoonstelling in de
Dominicanerkerk.
Voor de Jan van Eyckacademie was
zaterdag 28 juni een belangrijke dag: na een
dertienjarig professoraat nam de 70-jarige
beeldhouwer Fred. Carasso afscheid van de
academie, terwijl op die dag tevens de prijs
van de stad Maastricht werd toegekend aan
de schilder Louis Kroot uit Kaatsheuvel en
de Henriette Hustinx-prijs aan de
beeldhouwers- oudstudenten van de

53

academie: Theo Besemer te Breda,
Frans Gast te Maastricht, Gerard Schoffelen
te Limbricht en Rob. Stultiens te Bunde.
De geslaagde eindexamenkandidaat
Henk Göbbel uit Assen ontving de prijs van
de gemeente Valkenburg-Houthem, die dit
jaar voor het eerst werd toegekend.
Twee Limburgers werden benoemd tot
professor aan de Jan van Eyckacademie:
Arthur Sproncken uit Beek, als opvolger
van de kort na zijn afscheid overleden
professor Fred. Carasso, en de Maastrichtse
schilder Pieter Defesche, die de Kerkraadse
schilder Frans Nols opvolgde.
De Limburgse Academie voor Bouwkunst
kreeg in 1969 de erkenning als volledig zesjarig - opleidingsinstituut voor het
diploma HBO. Zij kocht bovendien een
definitief en 'eigen' onderdak aan, namelijk
het fraaie pand 'Marres' in de Capucijnenstraat 98, alsmede de aangrenzende panden
100 en 102. De desbetreffende panden zullen
echter eerst moeten worden gerestaureerd,
vooraleer de thans volwaardige Academie er
monumentaal in kan worden gehuisvest.
'Conservatorium voor Muziek en Toneelacademie Maastricht', aldus luidt sinds
november de officiele naam van de
samengevoegde instituten Conservatorium
en Toneelacademie, aanvankelijk
'Conservatorium voor Muziek en
Dramatische Kunst' geheten.
Mej. Antoinette de Visser, die per
1 september zou worden gepensioneerd als
adjunct-directrice van deze samengevoegde
culturele instituten, zag haar benoeming
voorlopig met een jaar verlengd. Drie
afgestudeerden van de Toneelacademie
ontvingen tijdens een toneeldemonstratie
in de Stadsschouwburg hun diploma:
Marlous Fluitsma uit Nijmegen, Guusje
Westerman uit Rotterdam en Franc van
Erven uit Goirle.
De Zuid-Nederlandse Opera verhuisde per
1 juli van Maastricht naar Heerlen, waar
zij - herboren - in de stadsschouwburg op

14 september haar eerste voorstelling gaf
met de première van 'Der Zigeunerbaron'.
De gemeente Maastricht verhoogde haar
subsidie aan de ZNO tot 25% van de totale
subsidies der Limburgse gemeenten.
De Henriette Hustinx-prijs voor de
afgestudeerde leerlingen met de beste
resultaten aan de Stadsacademie werd dit
jaar toegekend aan Marlies Drummen uit
Heerlen, studente in de ruimtelijke
vormgeving.
Het Conservatorium 'leverde' zijn eerste
orkestdirigent af: Hubert Soudant, die op
25 juni als dirigent van het LSO in het
openbaar zijn eindexamenproef aflegde.
Op bijzonder eclatante wijze presenteerde
het conservatorium zich aan kijkend en
luisterend Nederland tijdens een
TV-uitzending in februari onder de titel
'Jonge mensen op weg naar het concertpodium'.
Maastricht kreeg er in 1969 zo waar ook
een spiksplinternieuw theater(tje) bij: het
Galerie Theater aan de Brusselsestraat, dat
7 februari met de presentatie van enkele
eenacters zijn poorten opende. Dit
'mini-theater' - een initiatief van
Peter van der Hurk, student aan de
Toneelacademie, en Erik Wijnands, student
aan de Jan van Eyckacademie - bracht in
het eerste jaar van zijn bestaan enkele
toneel- en muziekuitvoeringen en een
tentoonstelling van beeldende kunst.
Limburg werd in januari verrijkt met een
nieuw maandblad: 'Limburg Vandaag'
geheten - een 'geesteskind' van
Jan Spanjaard en Ton van Aernsbergen dat in zijn geboortejaar op verdienstelijke
wijze gevarieerde informatie gaf over
groot-Limburgse zaken, maar ook over
specifiek Maastrichtse.
Tot besluit van dit cultureel allerlei een
glanspuntje uit het voorbije jaar: op
Paasdag werd via de televisie het beroemde
Maastrichtse paasspel uitgezonden, dat in
een KRO-BRT-coproductie werd uitgevoerd

door leerlingen van het Conservatorium.
De opnamen van dit middeleeuwse spel,
vonden begin maart plaats in de
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, waarvoor de
onbekende auteur dit spel. dat recentelijk
werd bewerkt door prof. dr. Jos Smits van
Waesberghe, destijds ook heeft ontworpen.
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In de Basiliek werd het Maastrichtse
Paasspel door de televisie gefilmd.

Publicaties uit en over de Maastrichtse
contreien
Voor het eerst in de geschiedenis van
Maastricht verscheen een folder over de
stad in braille-schrift. ln juli kon een
gezelschap van 150 blinden, afkomstig uit
Hasselt profiteren van dit initiatief van de
Maastrichtse VVV, dat in samenwerking met
de Blindenbibliotheek in Nijmegen werd
gerealiseerd.
Van de 'Gids voor de srad Maastricht",

destijds geschreven door C. Huygen,
verscheen in 1969 een door Dr. J. Viegen
herziene nieuwe uitgave.
'Die Maas als Schi ffahrtweg' is de titel van
een door Dr. Helmuth Breuer geschreven
wetenschappelijke publicatie van het
geografisch instituut van de TH in Aken,
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gewijd aan de economische betekenis van de
scheepvaart op de Maas vanaf het begin
van onze jaartelling.
Staatsmijnen/ DSM hebben zich met de
uitgave van hun kalenders een reputatie
verworven van uitzonderlijk gehalte. De
kalender 1970 - in woord en (uiterst
geperfectioneerd) vierkleurenbeeld gewijd
aan de Noodkist - zal voor menige
Maastrichtenaar en voor iedere kunsthistoricus een waardevol bezit zijn, óók
straks wanneer het nu nog nieuwe jaar al
lang in de herinnering is verbleekt.
Van de schrijver Frans Brunklaus verschenen
in het jaar, waarin hij zestig werd, enige
evangelische verhalen in herdruk:
'De Johannes Legende' en 'Het Laatste
Testament'.
De kunstenaar Frans Hamer publiceerde
een filosofische 'schets in krijt' onder de
titel : 'De 3 Verbijsterde Gratiën'.
Medio april woonden Provinciale Staten,
gemeentelijke autoriteiten, regionale pers en
parlementaire verslaggevers in het
Mabi-theater de avant-première bij van de
Limburg-film, die in opdracht van het
Provinciaal Bestuur werd samengesteld.
Deze kleurenfilm, die door de Rijksvoorlichtingsdienst namens Gedeputeerde Staten
in roulatie wordt gebracht, beoogt een stuk
'Limburg-promotion', waarin uiteraard ook
Maastricht in woord en beeld royaal meespeelt.
De directeur van Openbare Werken,
drs.].].]. van de Venne, publiceerde in de
nummers 2, 3 en 4 van het tijdschrift
'Volkshuisvesting' een artikelen-serie over
het onderwerp 'Stedelijke Herstructurering'
en deed in de loop van het jaar voorts de
volgende publicaties verschijnen:
'De toekomst van ons ruimtelijk milieu en
het wonen daarin', 'De ontwikkeling van
Maastricht sinds de bevrijding' en
'De leefbaarheid van woonbuurten en
woningen'.
Het huisorgaan van Boele en van Eesteren

wijdde een bijzonder fraai verzorgd
nummer aan het onderwerp 'Restauratie'
en ruimde daarbij de ereplaats in voor het
restauratiegebied Grote Stokstraat en
omgeving.

Industrie en Bedrijfsleven
Voor het eerst sinds september 1966
overtrof in juni van het verslagjaar de vraag
het aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt.
Die vraag nam in het tweede halfjaar
geleidelijk toe, zodanig zelfs dat er weer
van 'spanning op de arbeidsmarkt' sprake
was. Daar zag het in het begin van het jaar
niet naar uit: de geregistreerde arbeidsreserve in het rayon Maastricht bedroeg per
1 januari 1969 4,2CJ/o van de afhankelijke
mannelijke beroepsbevolking. Einde juni
1969 bedroeg dit percentage nog slechts 2,5.
De groeikracht van Maastrichts industriële
capaciteit manifesteerde zich enerzijds in
belangrijke uitbreidingen van bestaande
industrieën, anderzijds in de vestiging
c.q. ge-opteerde vestiging van nieuwe
bedrijfscomplexen in het Beatrixhavengebied.
In laatstgenoemd industriegebied blijkt zich
de tendens voort te zetten, dat er zich naast 'new-corners' ook veel bedrijven
vestigen, afkomstig uit de Maastrichtse
binnenstad. Een verheugende ontwikkeling,
zowel voor deze expanderende
bedrijven, die met name ruimtelijk gezien
in het Beatrixhaven-gebied het geschikte
groeiklimaat vinden, alsook voor de zich
geleidelijk herstructurerende binnenstad, die
hierdoor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingskansen krijgt geboden.
In het industriegebied Beatrixhaven
vestigden zich in 1969 in totaal 9 bedrijven
(oppervlakte ruim 7,6 ha), 5 bedrijfscomplexen kwamen in aanbouw (oppervlakte
± 2,5 ha) en er werd een oppervlakte van
bijna 551/2 ha gereserveerd voor c.q. in
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optie gegeven aan 15 ondernemingen, die
vestiging in het Beatrixhavengebied overwegen. Sinds de ontsluiting van het
Beatrixhaven-industriegebied vestigden er
zich in totaal 51 bedrijven op een oppervlakte van 51 ha.
Een welkome 'new-corner', die het Maastrichtse industriële potentieel kwam
versterken, is de Twist Drill Nederland nv,
een dochteronderneming van de Cleveland
Twist Drill uit Cleveland (Ohio), o.a.
gericht op de produktie van verspanend
gereedschap . Op 25 september opende
oud-burgemeester mr. W. baron Michiels
van Kessenich de nieuwe vestiging van deze
onderneming, die in de Beatrixhaven startte
met een personeelsbezetting van veertig
man, een aantal dat binnen enkele jaren zal
worden uitgebreid tot tvveehonderd. Voor de
verbetering van de werkgelegenheid en
verhoging van het welvaartspeil, alsook
voor de versterking en verbreding van het
industriële draagvlak, is de expansie van
reeds gevestigde industrieën zeker even
belangrijk als de vestiging van nieuwe
bedrijven. Die expansie was er. De Koninklijke Nededandsc he Papierfabriek opende
17 mei haar nieuwe vestiging in Lanaeken,
een vestiging die een investering vergde van
1,4 miljard Belgische franks. De opening
werd verricht door de Belgische minister van
Verkeerswezen A. Bertrand, in aanwezigheid
van Maastricht's burgemeester, die ter
gelegenheid van deze belangrijke KNPgebeurtenis, van de voorzitter van de Raad
van Bestuur van de KNP, dr. J.M. van den
Brink, acht gouden munten kreeg
aangeboden voor het Bonnefantenmuseum.
Voor Maastrichts oudste industrie, de
nv Koninklijke Sphinx-Céramique, betekende
het in januari genomen besluit, de productie
van huishoudelijk aardewerk en porselein
in de loop van het jaar te beëindigen, een
pijnlijk besluit, dat echter uit een oogpunt
van verantwoord managemen t noodzakelijk
was. Op 28 oktober verlieten de laatste

producten in de desbetreffende afdeling de
oven en daarmee kwam in deze fabriek een
einde aan een periode van ruim 130 jaar
Maastrichts aardewerk. Nagenoeg alle
mannelijke en een aanzienlijk deel der
vrouwelijke werknemers konden in eigen
bedrijf worden herplaatst. De opheffing van
de sector huishoudelijk aardewerk en
porselein maakte het mogelijk de
sanitair-fabricage sterk uit te breiden.
Straks zal zij nagenoeg het gehele
Sphinx-complex aan de Boschstraat in
beslag nemen.
In het complex van de tegelfabriek aan de
Borgharenweg werd een geheel nieuwe
vloertegelfabriek gebouwd, terwijl op de
terreinen van de 'Céramique' een productieafdeling voor waskaarsen werd gesticht door
de nv Randwyck, een nieuwe loot aan de
oude stam.
Expansie was er ook bij de Mosa, die zich
voor het eerst sinds de oprichting in 1883
genoodzaak t zag een uitbreiding buiten het
oorspronkelijke bedrijfscomplex te
realiseren. Op een terrein aan de Professor
Moserstraat nam de Mosa medio augustus
een geheel nieuwe fabrieksruimte in gebruik,
waarin het decoratelier, alsmede de
inpakafdeling en de expeditieafdeling van
de porseleinfabriek werden ondergebracht.
Door deze verplaatsing werden de ruimtelijke mogelijkheden geschapen voor een
belangrijke uitbreiding van de muurtegelfabriek, die mèt een aanmerkelijke
uitbreiding van de vloertegelfabriek in
1970 zal worden gerealiseerd.
Toen het jaar 1969 nauwelijks halfweg was,
begon de ENCI aan een karwei op Belgisch
gebied, dat deze belangrijke industrie een
extraatje van 3lfi miljoen m3 mergel aan
grondstof zal opleveren, namelijk het
afgraven van de kanaalwande n van het
Albertkanaal in de nauwe kloof tussen
Kanne en Vroenhoven. De realisering van
dit gigantische projekt, dat in twee fasen

wordt uitgevoerd, zal ca 5 jaar duren en
maakte de aanleg van een speciale weg een 'mergeltransportroute' - dwars over
zwaar geaccidenteerd terrein noodzakelijk.
Nadat de vijftig meter hoge kanaalwanden
over een lengte van ca 3 kilometer ongeveer
80 meter zijn teruggelegd, zal het
Albertkanaal ter plaatse tot minstens
zestig meter zijn verbreed.
Voor de nv Chemische Verfstoffenfabriek
v.h. L.Th. Ten Horn betekende de vergroting
van het Amerikaanse belang van Hercules
Ine. te Wilrnington - Delaware in de
Maastrichtse onderneming een belangrijke
verbreding van het technisch en economisch
draagvlak, waardoor de geplande uitbreidingen - de realisering van twee
nieuwe productiehallen voor het Maastrichtse bedrijf - gunstig worden beïnvloed.
De fabriek met de naam, die haar productie
niet meer dekt: de nv Maastrichtse Spijker-
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Interieur van de nieuwe decorhal van de
Mosa.

en Draadnagelfabriek - gespecialiseerd in
de productie van telescoopgeleiders en
koudgewalste profielen - ondergaat op dit
moment nog steeds een forse uitbreiding,
die in de loop van het nieuwe jaar zal
zijn voltooid. Deze uitbreiding, zowel
van machinepark als van fabriekscomplex,
zal aan minstens vijftig nieuwe personeelsleden werkgelegenheid bieden. De directeur
van deze dynamische industrie, drs. L.A.H.
van Eyseren, legde op 29 april in verband
met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie neer en
werd opgevolgd door ir. W.A. Eggers.
Bij Bates Cepro Zakken Maatschappij nv eveneens een bedrijf met belangrijke
expansiemogelijkheden - nam de directeur
de heer A. Th. Damen op 8 juli afscheid
van bedrijf en personeel om na een 22-jarig
directeurschap van zijn pensioen te gaan
genieten, en wel in de 'Campagne', bet
inmiddels tot woning verbouwde voormalige
buitenverblijf van de paters Jezuïeten.
De Radium-Latex nv zette haar reeks
uitbreidingen voort, met name wat de
productie van polyaetherschuim en de
afdelingen luchtbanden en regeneraat
betreft. Wanneer deze uitbreidingsplannen
zijn voltooid zal er voor ca 250 man nieuwe
werkgelegenheid zijn geschapen.
Een belangrijke aanwinst voor het
productieapparaat van de nv Rubberfabriek
Ceylon betekende in juli de ingebruikname
van een volautomatische spuitinstallatie,
die 25 km rijwielbinnenbandslang per dag
kan spuiten.
De nv Verenigde Glasfabrieken, bij de
Maastrichtenaar beter bekend onder de
naam Kristalunie, kon in april in de zojuist
gereedgekomen fabriek voor verpakkingsglas met de aanloop van de produktie
beginnen. Op 1 november ging het nieuwe
bedrijf volledig in productie. De gedeeltelijke nieuwbouw van de kristalfabriek
kwam op 1 oktober gereed. De uitbreidingen

hadden tot gevolg, dat het personeelsbestand van 270 in 1968 kon worden
opgevoerd tot 450 in het afgelopen jaar.
Op het terrein van de industriële vormgeving werd de naam van onze stad hoog
gehouden door Artifort (Wagemans en van
Tuinen nv). Met de presentatie van een
z.g. 'lint-fauteuil' genaamd Ribbon Chair,
verwierf haar ontwerper Pierre Paulin de
AJ.D.-award 1968-69, een wereld-prijs voor
industriële ontwerpen. Deze prijs werd in

januari te Chicago aan de heer Paulin
uitgereikt.
Ook de kranten-'induscrie' kan in deze tijd
haar slagvaardigheid slechts in stand
houden en vergcoten door perfectionering
van de technische outillage. Daarom moge tot besluit van deze terugblik op een jaar
van industriële bedrijvigheid - nog even
herinnerd worden aan de 'druk op de knop'
door dr. mr. Ch. van Rooy, Limburg's
gouverneur, die op l maart de
gereedgekomen gloednieuwe tachtig-zijdige
rotatiepers van De Nieuwe Limburger in
werking stelde.

&laastrichtenaren promoveerden
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De nv Bataafse Rubberindustrie 'Radium'
in expansie.

Ook in het afgelopen jaar leverden
Maastrichtenaren opmerkelijke bijdragen
aan de wetenschap. niet het minst
diegenen, die hun universitaire studie met
een doctorspromotie bekroonden.
Op 12 februari promoveerde de
Maastrichtse tandarts Camille J.E. Schijns
aan de medische faculteit van de Rheinische
Friedrich Wilhelm Universität in Bonn
cum laude tot doctor in de geneeskunde en
wel op het proefschrift 'Ernahrungen mit
dem Kostikosteroid Kombinations Präparat
'Pulpovital' bei der Pulpabehandlung'.
Aan de Rijksuniversiteit van Groningen
promoveerde 7 maart de heer
W.P.F.A.M. Omloo tot doctor in de wis- en
natuurkunde op het proefschrift: 'Enige
ternaire chalcogeniden van chroom.
vanadium, niobium en tantaal'.
Een andere Maastrichtenaar van geboorte,
de heer F.G.I. Jennekens, verbonden aan de
kliniek voor neurologie te Utrecht, promoveerde 22 april aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht tot doctor in de geneeskunde. De
titel van zijn proefschrift luidde: 'Uremische
Polyneuropathie'.

Tot doctor in de sociale wetenschappen
promoveerde op 1 mei aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen
drs. J.C.B.O. Breukers op het proefschrift
'Vrijetijdsbesteding en Personeelsbeoordeling'.
Bijna gelijktijdig verwierven de gebroeders
R.N.H. Konings, geboortig uit Heer en
W.N. Konings, Maastrichtenaar van
geboorte, hun doctorsbul. Beiden promoveerden tot doctor in de wis- en natuurkunde: de heer R.N.H. Konings op 24 juni
aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen
op het proefschrift: 'Messenger activity in
RNA-preparations from calf lens and rat
liver' en de heer W.N. Konings op 4 juli
aan de Rijksuniversiteit van Groningen op
het proefschrift: 'Structure and function of
Hemocyanin'.
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Aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen promoveerde de bekende Maastrichtse zenuwarts drs. P. Mesker op 22 juni
tot doctor in de geneeskunde op het
proefschrift 'De Menselijke Hand'.
Met de verdediging van zijn proefschrift
'De Benadering van de Harmonische
Ruimten' promoveerde 24 september aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht de uit
Maastricht geboortige drs. E.M.}. Bertin tot
doctor in de wis- en natuurkunde.
Een belangrijke wetenschappelijke bijdrage
in de researchsektor van de industriële
ovenbouw leverde ir. A.J. Bovy, ingenieur
bij de nv PLEM, die op 22 november aan
de Technische Hochschule in Aken
promoveerde op het proefschrift 'Untersuchungen zur konvektiven Wärmeübertragung an Aussenflächen von
Industrie-öfen'.
Twee Maastrichtenaren werden in het
afgelopen jaar benoemd tot lector aan de
Katholieke Universiteit van Nijmegen:
dr. F.G.A.M. Aarts tot lector in het hedendaagse engels en dr. S.L.H. Notermans tot
lector in de neurologie.

'MVV-ke'

Echt waar: in het afgelopen jaar scoorde
MVV 16 doelpunten in één wedstrijd.
Dat gebeurde 6 mei tijdens een sportief
duel ... met ambtenaren van de gemeente,
die daar slechts een doelpunt tegenover
wisten te plaatsen. Spannend was die
wedstrijd dus niet ...
Uiterst spannend daarentegen waren de
verrichtingen van Maastricht's eredivisieclub
in de competitie 1968-69 van het betaald
voetbal, adembenemend zelfs, want er zullen
weinig Maastrichtenaren zijn, die niet hun
hart hebben vastgehouden, keer op keer,
wanneer 's zondags de voetbaluitslagen
werden bekendgemaakt. Die uitslagen gaven
namelijk steeds een MVV-ke te zien, dat
méér dan beangstigend balanceerde op het
slappe koord, dat tussen de laagste regionen
ven de eredivisie hoog boven het vangnet
van de eerste divisie was gespannen.
Zondag 11 mei, toen Maastricht bijna
vergeten was de kermis van zijn stadspatroon Sint Servaas te vieren, begon voor
MVV, en dus voor Maastricht, het getij te
keren: 'Prins' -heerlijk behaalde MVV een
4-0 zege op DOS en legde daarmee in het
Geusseltstadion de basis om aan het
degradatiespook te ontkomen.
Twee weken later - in Velsen - sleepte
Maastricht's eredivisieclub een puntje in de
wacht met een 1-1 gelijkspel tegen Telstar.
Toen pas kon Maastricht weer gerust
ademhalen: MVV-ke bleef, als enige
Limburgse club, in de eredivisie.
In juni besloot de gemeenteraad unaniem
aan MVV voor het seizoen 1969-1970 een
subsidie te verlenen tot een bedrag van
vijftig procent van het exploitatietekort tot
een maximum van f 70.000,- waarbij werd
afgezien van de in het oorspronkelijke
voorstel opgenomen conditie, dat van
particuliere zijde dezelfde financiële
medewerking zou moeten worden geboden.
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Teneinde ook de Stichting Geusselt 'op
korte termijn te kunnen laten opereren',
besloot de raad voorts aan de Stichting
Geusselt een kredietfaciliteit tot een bedrag
van maximaal f 125 000,- te verlenen.
echter met handhaving van de pariteitsvoorwaarde.
Gelijktijdig werd ook in de particuliere
sector het streven om MVV-ke een steviger
financiële basis te geven nader geconcretiseerd, en wel door de oprichting van
'De vrienden van MVV'. Dit enthousiaste

comiré, geruggesteund door een open
aanbevelingsbrief, in de 'Mestreechter taol'
geschreven door de burgemeester, heeft
zich in het afgelopen jaar een taak gesteld,
die met enthousiasme en vastberadenheid
werd aangepakt, namelijk de financiële
voorwaarden mee te helpen realiseren voor
het behoud van Maastricht's voetbalclub in
de eredivisie. Zelfs iemand, die oog nooit
een wedstrijd van MVV heeft gezien, is van
mening dat het bezit van een ere-divisieclub
voor een industrie- en toekomstige

De ' Vrun .. .'

universiteitsstad in deze tijd tot de
'secundaire vestigingsvoorwaarden' behoort.
Het thans in volle gang zijnde voetbalseizoen wettigt overigens wél de hoop dat
MVV-ke ... Nee, laten we even wachten
op dóórverbinding met de schrijver van de
jaarkroniek 1970!

Mini-Memoires anno 1969
Geplök oêt de kajee *) vaan de Mestreechter Geis
Ach, iedereen heeft zo zijn eigen
herinneringen aan een jaar dat voorbij is.
Ook de 'Mestreechter Geis', die heel goed
weet dat oudejaarsavond altijd weer het
sein is voor het werpen van terug'blikken'
op een jaar dat voorbij is, terugblikken
die vaak nét niet die duizend kleine dingen

raken, die toch in hun totaliteit het rijke
kleurengamma in zo'n jaar van menselijk
leven mede bepaalden. Daarom: héél even
zo maar wat willekeurig 'grabbelen' in de
mini-memoires anno '69, opgetekend in de
kajee van de Mestreechter Geis.

* Infra-structureel en macro-economisch
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'Watersport-centrum' Maastricht op
1 augustus.

• kajee (gewoonl. met klemtoon op ka-):
scboolscluilt. schrijfboek. (Dr. H.J.E.E. Endepols
in 'Diksjenacr vaan 't Mestreechs').

gezien is het natuurlijk van géén belang,
maar uit passief-recreatief oogpunt
bekeken was zaterdag 8 maart toch wel
waard om er even bij te gaan zitten: op één
van die eerste terrasjes namelijk, die toen
weer de leefbaarheid van het Vrijthof
kwamen vergroten.
In de nacht van dinsdag 17 op woensdag
18 juni was in de kwekerij van Openbare
Wecken 'de Koningin der Nacht', nee, geen
nachtvlinder, maar wel een bloeiende
nachtcactus te bewonderen: één nachtje
maar dit jaar, want er was maar één bloem.
Niet de Zijbaarstraat maar de Koffiemolenstraat moest, in verband met de geplande
aanleg van sportpark-west, aan het openbare
verkeer worden onttrokken blijkens
gemeenteraadsbesluit van 5 augustus.
Geen nood: in Oud-Caberg zullen te zijner
tijd splinternieuwe straten voor het verkeer
worden opengesteld: de Fibrillendonk,
de Pandectendonk en de Pergamijndonk,
om nu maar eens enkele te noemen.
Voorlopig echter géén Koffie-dronk.
Het laatste Vrijthofconcert van '69 {'70,
'71 en . . . ?) werd zondag 14 september
verzorgd door Fanfare Concordia van
Caberg en de Harmonie 'Recht door Zee'
uit Eigenbilsen. De zomeractiviteiten,
georganiseerd door het comité Vrijthof '68,
begonnen in '69 op Pinkstermaandag met
een concert door de PTT-harmonie en een
show door de steltlopers van Randwyck.

*

Over de zomer viel dit jaar niet te klagen:
juli bracht temperaturen tot ver boven de
30°C. De maand augustus presenteerde
echter, meteen bij aankomst, aan
Zuid-Limburg en speciaal aan Maastricht
een minder vriendelijk visitekaartje:
noodweer met 95 mm regen in de Maastrichtse contreien. Gevolg: handenvol werk
voor de burgerij, maar vooral voor de
mannen van de Brandweer en Openbare
Werken. Ook de berenkuil werd operatieterrein van een reddingsactie, want de
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1 augustus: alle beren zwommen in het
water ...

beren dreigden in hun ondergelopen
verblijf te verdrinken.
Die Maastrichtse beren zijn overigens
zwaar genoeg om er niet te licht over te
denken. Zelfs de landelijke pers en de
televisie besteedden aandacht aan de
'woningnood' van deze berenfamilie. Het
bestuur van de Stichting Dierenpark en de
Culturele Commissie van de Maastrichtse
Middenstand sloegen de handen ineen voor
een gezamenlijke actie, die resulteerde in de
bouw van een nieuw berenverblijf - à raison
van 57.000 gulden - waarvoor in oktober
in het Aldenhofpark de eerste schoppen
(want dat ging in co-produktie) in de grond
werden gestoken.
Met een variatie op een bekend adagium
zou men kunnen zeggen: als een zware
kleurendrukpers een mus 'stil' zet, is dat
géén nieuws, maar als een mus een zware
pers stilzet, dát is nieuws. Welnu ook dát
nieuwtje was in '69 in Maastricht te melden
en wel bij de drukkers van deze jaarkroniek,
waar de kleurendrukpers in juni enkele
dagen werd stil gezet, omdat een jonge mus
in de pers was gevlogen. Gelukkig werd net
de kleur geel 'gedraaid', zodat de mus
voortaan als kanarie vermomd dit hachelijke
avontuur zal overdenken.
Voorlopig blijft het van Maastricht naar
Luik en terug nog 'diezelen', want er is
onvoldoende aanleiding tot electrificatie
van deze spoorlijn, aldus de minister van
Verkeer en Waterstaat.
Dertien jeugdige Maastrichtenaren namen
rond Pinksteren het beeldenportaal van de
Sint Servaaskerk onder handen om alle
heiligen in de gelegenheid te stellen zich te
douchen. Daar zullen die heiligen het
waarschijnlijk mee moeten doen tot het
jaar 2033, want volgens een bekend
Maastrichts historicus vond de voorlaatste
poetsbeurt plaats in 1905.
Opmerking van één der toeschouwers die dagelijks de werkzaamheden van het
'Bodemonderzoek' op hec Vrijthof volgden -

*

toen een schedel te voorschijn kwam,
waaraan de rest van het skelet ontbrak:
'Dat is gegarandeerd 'ne losbol gewees .. . !
Zaterdag 5 juli ontwikkelde zich in de
middaguren een zeer druk pendelverkeer
van receptiegangers tussen de Brusselsestraat, waar wethouder G. Gijbels en
familie in feeststemming waren om het
huwelijk van een der zoons, en het Vrijthof,
waar een dochter van wethouder R. de Vries
als bruid middelpunt was van een zeer
geanimeerde feestvreugde.
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Engeland's jongste parlementslid,
Bernadette Devlin, op bezoek bij de
Maastrichtse jongeren.

~n

mei bezocht de 22-jarige Bernadette
Devlin Maastricht. Zij is Engeland's jongste
parlementslid voor Ulster, studeert
psychologie aan de universiteit van Belfast
en kwam dit jaar door haar strijdvaardig
optreden voor de zaak van de Ierse burgerrechten herhaaldelijk in het wereldnieuws.
De heer Edmond Hustinx ondernam een
privé-actie om te komen tot oprichting van
een monument voor de in 1966 overleden
Maastrichtenaar prof. dr. P.J.W. Debye,
een geleerde van internationale faam, die in
1936 werd begiftigd met de Nobelprijs voor
de chemie. Een in 1962 door prof. P. Debye
in de Stadsschouwburg gehouden rede
over het meten van moleculen werd door de
heer E. Hustinx in een eerste oplage van
1000 LP's in de handel gebracht met het
doel de opbrengst te bestemmen voor de
oprichting van bovengenoemd monument.
In juni werd een schutting opgeruimd die
bijna historische waarde had gekregen:
de schutting op de hoek WitmakersstraatHondstraat. De ruimte achter die schutting
werd ingericht tot miniplantsoemje
compleet met bank.
Om nog even in de schuttingsfeer te
blijven: het grote schuttingplan van de
firma Cok en Co (Coördinatie Openbare
Kunstwerken) startte in februari, toen
studenten van de Jan van Eyck-academie
de schutting achter het Bonnefantenmuseum
beschilderden. Naderhand werden méér
schuttingen operatieterrein van dit nieuwe
cultuurverschijnsel.
Behalve de bestolenen zelf zal Maastricht
het al weer vergeten zijn: de mysterieuze
zakkenroller die sinds juli '68 de Maastrichtse Vrijdagmarkten onveilig maakt,
'rolde' op 11 april de vijftigste beurs uit
de tas van één der marktbezoeksters.
Nauwelijks was 1969 drie dagen oud, of de
heer B. Dresens, voorzitter van Hoera,
gaf met een symbolische daad - het
verwijderen van een 'Verlof-A' -bordje van
de gevel van een Maastrichts café -

*

uitvoering aan de nieuwe Drank- en
Horecawet onder het toeziend oog van de
heer P. Cobben. chef afd . Drankwet. Van de
ruim 400 kasteleins. die Maastricht op dat
moment telde, hadden reeds 270 de nieuwe
bedrijfsvergunning ontvangen.
De plastic huisvuilzak zette zijn opmars,
ten koste van de klassieke 'drekbak' voort.
In de loop van het verslagjaar kon geheel
Maastricht naar keuze gebruik maken zowel
van de plastic huisvuilzak als van de
'gestandaardiseerde huisvuilemmer' oftewel

*

*

*

*

*
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De heer B. Dresens, voorzitter Hoera,
geeft met het verwijderen van een
'Verlof A-bord' uitvoering aan de nieuwe
Drank- en Horecawet.

de 'drekbak'. Laatstgenoemd attribuut zal
binnen afzienbare tijd alleen nog maar
antiquarisch verkrijgbaar zijn.

Over zakken gesproken, tijdens de tweede
Prinsenzitting van de Tempeleers in her
Staargebouw zakten een aantal leden van
de Keulse Carnavalsvereniging 'Treuer
Husar' tijdens de uitvoering van een
Kozakkendans door de vloer van de
hefinstallatie, die de concert-vleugel op het
podium pleegt te tillen.
De 3 ha grote speeltuin van 'Fort Willem',
die dankzij de activiteiten van de Stichting
Futura per seizoen zo'n 30.000 kinderen
gezond bezig houdt, werd paasmaandag
geopend door de Maastrichtse Stadsreus
'Gigantius'. Ook het Jeugdvakantiewerk
'Stap-in' draaide - dit jaar in de gebouwen
van de Jeugdsociëteit Kombi - weer op volle
toeren in een nieuwe organisatorische
opzet. De stap-in trok ruim 7000 bezoekers
tussen 9 juli half elf - toen mevrouw Baeten
en de heer Onel als passagiers van een
ponnywagen dit jeugdfestijn openden en 25 juli toen de stap-in haar poorten weer
sloot ... tot het volgend jaar.
Een van die 'zomerse' burgerzin-activiteiten
die de Mestreechter Geis met bijzonder
genoegen in zijn 'kajee' noteerde, was de
serie zonnebloem-boottochten voor zieken
en bejaarden. waarbij men in juni de
duizendste deelneemster op de
'Alex van Waayenburg' kon fêteren.
Niet minder dan 15 muziekkorpsen
bliezen zaterdag 21 juni de zomer open en
de stad vol muziek tijdens de jaarlijkse
subsidie-stertocht, die zeer veel belangstelling trok. Na afloop deed wethouder
mr. W. Korn de suggestie om het volgend
jaar een taptoe van deze stertocht te maken.
Het buurthuis 'Sterre der Zee', in 1945
begonnen in de Plankstraat, naderhand
gevestigd in de Grote Looiersstraat, heeft in
september zijn deuren moeten sluiten
tengevolge van de afname van de overbevolking in de binnenstad. De 'Mestreech-

ter Geis' weet beter dan wie ook, dat
hiermee een prachtig stuk na-oorlogs
sociaal-cultureel werk werd afgesloten.
En al is de pionier van dit 'saneringsplan',
pater Castorius Groothuis o.f.m. medio juli
met de stille trom uit Maastricht vertrokken
naar Hengelo, met dit krabbeltje uit de
mini-memoires wil de 'Mestreechter Geis'

*
*

*

*

*
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Opening 'Stap-in'

een welgemeende hommage brengen aan
·paoter Cas'. die zich zo metterdaad om
die 'Geis' heeft bekommerd.
Maastricht's populaire burger, Toon
Hermans, voltooide de voorbereiding van
een nieuwe Nederlandse show. die hij in
oktober in Gent in avant-première bracht.
De Gemeente Spaarbank van Maastricht
herdacht begin januari het feit, dat zij
60 jaar geleden het schoolsparen invoerde.
Zij vierde dit met een tekenwedstrijd,
waaraan 600 leerlingen van de Aloysiusschool deelnamen.
In Wyck gingen 19 juli voor de vijfde maal
in successie de festiviteiten rond de Wycker
Bronk van start. Hoogtepunt was de
onthulling door de heer A. Dols van een
standbeeld van 'de Worteleboer'.
De ambtenaren van de gemeente voetbalden
en tennisten dat het een lieve lust was:
tegen elkaar tijdens het gemeentelijk
sporttoumooi in augustus; tegen collega's
uit Genk tijdens een sportontmoeting
tussen Openbare Werken Maastricht en de
gemeentelijke technische diensten van Genk
en tegen bewoners van het Maastrichtse
woonwagenkamp tijdens een voetbalwedstrijd georganiseerd door de contactvereniging 'Stadhoes'.
Begunstigd door prachtig zomerweer trok
de avondvierdaagse bijna zevenhonderd
voornamelijk jeugdige deelneemsters en
deelnemers, die op de laatste avond,
zaterdag 14 juni, met bloemen en muziek
op het Vrijthof voor hun sportieve
prestaties werden beloond.
Na een zeereis van 55.000 kilometer,
waarbij vier maal de evenaar werd
gepasseerd, keerde een verzegeld vat
zeezieke sherry in juni terug in een van
Maastácht's gerenommeerde wijnkelders.
De initiatiefnemer van deze zeereis, tevens
wijngaardenier van Slavante, de heer
W. Bosch, constateerde met genoegen dat
de deskundige commissie van 'proevers'
onder notarieel toezicht tot de bevinding

*
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kwam, dat de zeezieke shecry aanmerkelijk
beter smaakte dan die, welke 'bij moeder
thuis' was gebleven.
Rond 14 februari ontvingen 15 verdienstelijke Nederlanders het Valentijnhuldeblijk
'69. De enige in Limburg aan wie dit
eerbetoon ten deel viel was Mevrouw
T. Visser-Koenen, en wel wegens het vele
belangeloze werk, door haar verricht ten
behoeve van zieken in Limburg.

Zee-ziek smaakt lekkerder!

::: Voor de zevende achtereenvolgende maal
werden in het revalidatiecentrum
'De Maasgouw' internationale sportwedstrijden voor gehandicapten gehouden.
Dat gebeurde 22 juni en er namen niet
minder dan 375 gehandicapten. afkomstig
uit 5 landen, aan deel. 'De Maasgouw'
organiseerde gelijktijdig een tentoonstelling,
waarop zowel werkstukken van gehandicapte
volwassenen als van kinderen waren te zien.

*

*

De steltlopersgroep 'Randwyck', de eerste
steltlopersgroep in Nederland, nam 30 april
op uitnodiging van de gouverneur deel aan
het defilé ter ere van de jarige vorstin in de
tuin van paleis Soestdijk.
De 1n het vooruitzicht gestelde samenvoeging van Maastricht's binnenstadsparochies, St.-Servaas, St.-Matthias en de
Basiliek van 0.1. Vrouw, kon ook in het
afgelopen jaar, tengevolge van in Rome

aanhangig gemaakte bezwaren tegen de
nieuwe pastorale aanpak, nog niet worden
doorgevoerd.
Een Maastrichtse 'stadsbus' moet gemiddeld
103.597 kilometer afleggen vóórdat zij een
aanrijding met schuld veroorzaakt. Petje af
voor deze prestatie van de GAB-chauffeurs!
Op de eerste dag van december leek het
erop dat de aardgasleidingen waren lek
geslagen, tenminste als men op de reuk
afging: heel Maastricht riekte naar
'aardgas'. Gevolg: de meldingen over
aardgaslekkages blokkeerden volledig de
telefoonlijnen van de Gemeentebedrijven.
De oorzaak van deze onschuldige affaire
bleek een meer dan normale odorisatietoevoeging aan het aardgas te zijn.
De annexatie werpt ook in carnavalskringen
haar schaduwen vooruit: tijdens de laatste
begrotingsvergadering in december bepleitte
de heer A. Dols, mede met het oog op de
situatie die na de annexatie zal ontstaan,
een herziening van het subsidiebeleid wat de
carnavalsorganisaties betreft. Tevens werd
de suggestie tot oprichting van een
coördinerende carnavalsraad gelanceerd.
'Na Nu Nooit Meer', luidde de titel van de
nieuwe schoolrevue, die leerlingen en leraren
van de MMS 'Stella Maris' medio december
tijdens een vijftal uitverkochte voorstellingen
voor het voetHcht van de Stadsschouwburg
brachten. 'Stella Maris' bevestigde hiermee
de goede renommée die zij met haar
schoolfeesten heeft verworven. Het was ook
nu weer een hartverwarmend feest.
De restauratie en renovatie van het
winkelpand Winckers in de Vijfharingenstraat, droeg in niet geringe mate bij tot de
verlevendiging van deze karakteristieke
Maastrichtse city-straat.
::: Wyck werd verrijkt met de fraaie nieuwbouw van de Ed. Maassen Horlogerie
en gros nv, die 13 december door de
burgemeester werd geopend. Het pand
beschikt over een eigen parkeergelegenheid
ten dienste van de bezoekers.

*
*

*

*

*

67

'Bet en Mei' tijdens de schoolrevue van
'Stella Maris'.

Epiloog
"Mestreech in 1969"
Zoe lik mîen stad dao, goud en grîes.
En lachend-leef en weereldwîes:
Wie iemand, dee vaan iewe heet
De bleidsjap en gestèld verdreet ...
(Fons Tuinstra: 'Iech zeen Mestreech')
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De 'oudejaarsavondpagina' van dit
lustrum-jaarboekje - het vijftiende - brengt
de schrijver gemakkelijk in de verleiding,
nog tal van onvermelde faits-divers aan de
geschreven kroniek toe te voegen: 'De bleidsjap en gestèld verdreet' van Maastricht
tussen nieuwjaarsmorgen en oudejaarsavond
kunnen echter slechts zeer fragmentarisch
worden samengevat. Dat heeft de kronikeur
inmiddels wel ontdekt.
Er is immers zo veel belangrijks gebeurd, te
oordelen naar de enorme hoeveelheid
gegevens die hij in de loop van zo'n jaar
heeft verzameld, gerubriceerd, geselecteerd,
verwerkt en ... verworpen.
Op die laatste pagina ziet de schrijver zich
meteen al geplaatst voor het meedogenloze
'selectie-proces', dat 'Historie' heet en dat
ieder jaar op oudejaarsavond nieuwe
grondstof krijgt aangevoerd. Wat zal
'Maastricht in 1969' straks als eindproduct
van dit selectieproces nog opleveren:
De burger die dit jaar werd geboren overigens zonder enige vermelding in deze
kroniek - en die straks blijkt ... ? ? Die
tastende voetstap op 21 juli - de eerste
Maandag in de geschiedenis der mensheid zal dat moment, 66k voor Maastricht in de
wereld van morgen, toch nog belangrijker
blijken dan een TV-sensatie zonder meer?
Dreunde de tophit 'All we are saying: give
peace a chance' in 1969 'all over the world'
als een eigentijds gebed voor het verre
Vietnam, of als een slaapliedje om de pijn
van onvrede-dichtbij te ontvluchten?

Laten we, aan het einde van de zestiger
jaren, nog eens tien jaar terug bladeren in
de jaarkronieken van Maastricht. Het
hoofdstuk 'Kerkelijk Leven' van 'Maastricht
in 1959' opent de kronikeur (Mathieu
Berden) met de vaststelling: ' ... dat
Maastricht een stad is met een rijk godsdienstig leven, met eeuwenoude tradities,
die Reformatie en Franse Revolutie hebben
overleefd, zoals de luisterrijke processies en
de openbare manifestaties rond de Sterre
der Zee ... En elders in die stadskroniek
van tien jaar geleden wordt de publicatie
gereleveerd van het gezamenlijk rapport van
de commissies Piekaar en Neher over de
spreiding van het hoger onderwijs in ons
land. 'In dit rapport hebben de commissies
zich uitgesproken voor de vestiging van een
universiteit in het oosten van het land en
niet in Zuid-Limburg, zoals men had
gehoopt ... Tegenover deze verdrietelijkheid, zo vervolgde kronikeur anno 1959,
staan ook voldoeninggevende gebeurtenissen - als was het alleen maar, dat het
Vrijthof er zóveel banken bij heeft gekregen,
dat niemand meer op de trappen van de
Perroen behoeft te gaan zitten'.
Dáárom alleen al vormt de reeks jaarboekjes van Maastricht zo'n rijk bezit:
omdat dit stuk geschiedschrijving-op-dekorte-afstand de lezer op een verrassende
wijze confronteert met de betrekkelijkheidswaarde van het eindproduct, dat de
kroniekschrijver aan zijn opdrachtgevers
aflevert.
Dat geldt ook voor het jaarboekje, dat de
hartslag van het dynamische leven anno
1969 in deze stad poogde te registreren.
De hartslag van een stad aan de voet van
de Heren Torens, al eeuwen lang ...
En langs dien toores zeen iech op
Nao Haöm dee dîenen harteklop
En dee vaan miech de maot veursleit
Vaan nöe aof tot in iewigheid.
{Uit: 'Iech zeen Mestreech')

Maastricht, Oudejaarsavond 1969.

Uit het Stadsjournaal

Januari
Op zaterdag 4 januari overleed vrij
plotseling drs. P. Schefman, oud-hoofd van
de gemeentelijke MULO-school. Deze
bekende Maastrichtenaar hoopte zijn
academische studie nog te bekronen met
een dissertatie over het onderwerp
'De klankkleur van het Maastrichts'.
Dinsdag 14 januari bracht 'Bouwpen', een
gezelschap redakteuren van tijdschriften uit
de bouwwereld. een bezoek aan de binnenstad en bezichtigden onder leicling van de
direkteur Openbare Werken o.a. het
Stokstraatgebied.

Op 30 januari bood het Stadsbestuur de
voornaamste medewerkers aan de realisering
van de John F. Kennedytraverse een ets
aan van Prof. H. Levigne.

Februari
Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van
het Katholiek Vrouwengildc werd op het
'Plein' van het stadhuis voor de leden van

Te gast van het Maastrichtse 'Kimbria'
bezocht 20 januari de Spaanse zwemclub
'Club Natation Banolas'. waarvan enkele
olympische zwemmers deel uitmaken, de
stad. Ten stadhuize werden de gasten door
wethouder mr. W. Kom ontvangen.
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Het college op bezoek bij de Maastrichtse
Spijker- en Draadnagelfabriek.

Samenspraak tussen 'Minckelers' en het
'Mooswief' b.g.v. het gouden jubileum van
het Katholiek Vrouwengilde.

dit gouden gilde op 5 februari een ontvangst
ingericht waarbij het gezelschap door de
burgemeester werd toegesproken.
Op 6 februari vierde de schrijver
Frans Brunklaus, alias Frans van OldenburgErmke, in alle stilte zijn 60e verjaardag.
Deze letterkundige geniet niet alleen grote
bekendheid als schrijver van een lange lijst
boeken over de meest uiteenlopende
onderwerpen, maar ook als vertaler en als
columnist met een zeer spitse humor.
Op de laatste dag van de maand was het
College van B & W, in het kader van de
industriële oriëntatiebezoeken, te gast bij de
Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek
v/ h Th. Regout & Co. nv.

Maart
Op 8 maart werd in het gemeentehuis
van Heer aan het oud-raadslid

drs. J. Notermans de Juliana-Boudewijnprijs
uitgereikt in aanwezigheid van de
gouverneurs van de beide Llmburgen.
Deze onderscheiding werd uitgereikt door
de burgemeester van Heer, mr. L. Corten.
De tweede industriële verkenningstocht van
dit jaar ondernam het College van B & W
op 10 maart en wel naar de nv Bataafse
Rubberindust.rie 'Radium'.

In de morgenuren van 11 maart installeerde
de burgemeester, in aanwezigheid van o.a.
de commissaris van politie mr. P. Arends
en de hoofdinspecteur voor het Verkeer,
de heer M. Boesten, een dertigtal volwassen
verkeersbrigadiers, t.w. 29 huisvrouwen en
1 man. Deze verkeersbrigadiers, door de
burgemeester betiteld als 'Moeders-KlaarOversten', stelden zich vrijwillig beschikbaar
om voornamelijk schoolgaande kinderen en
bejaarden bij het oversteken van de
drukbereden Tongerseweg te helpen.
Zij werden hiervoor theoretisch en praktisch
opgeleid door de Verkeerspolitie.
Wethouder G. Gijbels representeerde op
22 maart het Stadsbestuur tijdens een
ontvangst van de Belgische Vereniging van
Oud-Krijgsgevangenen en Oud-Strijders.
Wethouder mr. W. Korn ontving diezelfde
middag de leden van de Lions-Club
'Agrippina' uit Keulen.
Op dinsdag 25 maart bracht z. Exc. minister
dr. G. Veringa een bezoek aan het Stadsbestuur waar hij uitvoerig werd geïnformeerd omtrent het Limburgse standpunt ten
aanzien van de 8e medische faculteit. Zoals
elders in dit jaarverslag vermeld, werd de
bewindsman in de v.m. Dominicanerkerk
een verrassende ontvangst bereid.
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Klaar-over!

Het College van Burgemeester en
Wethouders uit Amersfoort kwam zich op
vrijdag 28 maart tijdens een bezoek aan

Maastricht oriënteren omtrent de stede.bouwkundige problematiek en de aanpak
van de stedelijke herstructurering. De
Amersfoortse gasten werden door het
College van B & W ten stadhuize ontvangen.

April
Vrijdag 18 april was een groot aantal leden
van de Parlementaire pers te gast bij het
Stadsbestuur. Het gezelschap werd door de

burgemeester uitvoerig geïnformeerd over
de mogelijke vestiging te Maastricht van
het 'International Institute of Technology'
en over de achtste medische faculteit.
Diezelfde dag werd de Parlementaire pers
ook ontvangen door het dagelijks bestuur
en adviseurs van de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg.
Speciale verkeersmaatregelen moesten
vrijdag 25 april rond Fort Sint Pieter
worden genomen, toen kolonel
J.F.A. Kersjes afscheid nam als Territoriaal
Commandant Limburg. Zeer velen. waar
onder ook het College van B & W, kwamen
de scheidende kolonel de hand drukken.
Een dag later opende de burgemeester in het
Natuurhistorisch Museum een symposium
over het onderwerp 'Vuursteen in Alle
Tijden'. Het symposium was een gebeuren
waarvoor ook internationaal zeer veel
belangstelling bestond.
De Duitse ambassadeur in ons land,
Z. Exc. dr. H. Arnold, in gezelschap van zijn
echtgenote, was op 28 april te gast in
Maastricht en werd door het College van
B & W ontvangen.
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Spectaculaire ontvangst van minister
Veringa in de v.m. Dominicanerkerk.

Op 29 april ontvingen vele verdienstelijke
Maastrichtenaren een Koninklijke onderscheiding waaronder mr. A. Baeten die
benoemd werd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw en mr. W . Kom die
de onderscheiding Ridder in de Orde van
Oranje Nassau ontving.
Voordat de gouverneur de burgemeester
de versierselen uitreikte, deelde hij mede
dat de hoge onderscheiding werd toegekend
voor het werk dat door de nieuwe ridder
als Kamerlid en als lid van diverse
commissies o.a. van de Interparlementaire
Unie werd verricht. Wethouder mr. W. Kom
dankte zijn onderscheiding aan zijn niet
aflatende activiteiten in het belang van de
Maastrichtse scholenbouw.

Mei
Op 5 mei congresseerde te Maastricht de
Nederlandse Katholieke Slagersbond.

Dit congres vond plaats bij gelegenheid van
het 40-jarig bestaan van de Maastrichtse
R.K. Slagersvereniging St. Lucas.
De ruim 200 slagers werden ten stadhuize
door het College van B & W ontvangen.
Diezelfde dag bracht een aantal PPR
Kamerleden, in gezelschap van enkele
adviseurs, een oriëntatiebezoek aan de stad.
Ten stadhuize werden de gasten door de
burgemeester nader geïnformeerd omtrent
de mogelijkheid tot vestiging van de achtste
medische faculteit.
Op woensdag 7 mei werden ruim
200 congresssisten van de Landelijke
Contactraad Opvoeding en Sport door het
College van B & W ontvangen.
Nog drukker werd het op vrijdag 9 mei.
Voor bet eerst werd het congres van de
Nederlandse Journalistenvereniging gehouden te Maastricht. In het kader van een
tweedaags bezoek werden de gasten ten
stadhuize door de burgemeester ontvangen.
Zondag 11 mei vierde de gehele schoolgemeenschap van het Jeanne d'Arclyceum
het 40-jarig onderwijsjubileum en het
afscheid van mej. Drs. C.M.W. Ruiters,
conrectrix van dit lyceum.
Op maandag 17 mei bracht de gemeenteraad een bezoek aan het Maastrichtse
politiebureau. Het stadsbestuur werd aldaar
ingelicht over het werk van de politie en
geconfronteerd met de benarde huisvesting
van het corps.
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Koninklijke onderscheidingen voor
Mr. A. Baeten en Mr. W. Korn.

Het voltallige College van Burgemeester en
Wethouders van Leeuwarden bezocht op
donderdag 22 mei de stad. Ten stadhuize
werden de gasten door het college en
ambtelijke medewerkers geïnformeerd
omtrent de Maastrichtse stedebouw.

De dag daarop ging het college zelf op
werkbezoek in Arnhem waar het werd
geïnformeerd omtrent de vele werkzaamheden van de Nederlandse Heidemaatschappij.
30 mei, Memorialday. Ter gelegenheid
hiervan bracht de scheidende Amerikaanse
ambassadeur in ons land, Z. Exc. M. William
R. Tyler voor het laatst een bezoek
aan het Stadsbestuur. 's Morgens woonden
vele Amerikaanse en Nederlandse
autoriteiten in de Sint Servaaskerk een
plechtige herdenkingsdienst bij voor de op
28 mei in bet Walter Reed Hospital te
Washington overleden generaal
Dwight Eisenhower. Koor en solisten van
het Conservatorium gaven een uitvoering
van het Requiem van Maurice Duruflé.
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College van B & W uit Leeuwarden
bezichtigt Stokstraatgebied.

Op 31 mei congresseerde te Maastricht de
Nederlandse Bridgebond. De 100 gasten
werden ten stadhuize begroet.
Diezelfde middag werden scheidsrechtersgroepen uit Maastricht, Antwerpen. Keulen
en Luxemburg door wethouder G. Gijbels
ontvangen.

Juni
De eerste dag van deze maand voetbalde
'Rapid' tegen 'Selection Africaine', een
team samengesteld uit Afrikanen,
studerende aan Belgische universiteiten.
De spelers werden ten stadhuize door
wethouder mr. W. Korn ontvangen.

Sir John Chadwick aan het woord tijdens
de ontvangst van de OESO-werkgroep.

Op woensdag 4 juni werd een groot aantal
Amerikaanse nabestaanden van oorlogsslachtoffers door de burgemeester
ontvangen. De gasten verbleven, evenals
vorig jaar, een week gastvrij in Maastrichtse
gezinnen. Een en ander werd georganiseerd
door het Nederlands Oorlogsgraven Comité.
In de avonduren van donderdag 5 juni
werden de leden van een OESO-werkgroep
ten s tadhuize door het College van B & W
ontvangen waarna zij, tijdens een diner in
de hall, werden geconfronteerd met het
internationale milieu van Zuid-Limburg.
De dag daarna waren de leden in Chateau
Neer-Canne de gast van de Nederlandse
regering, gerepresenteerd door Z.Exc.
minister Veringa.

Bij gelegenheid van zijn afscheid als
voorzitter van de Maastrichtse Ondernemersvereniging op 7 juni werd de heer
W . Telgenkamp, lid van de gemeenteraad,
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
Dinsdag 10 juni bracht de Spaanse
ambassadeur in ons land, Z. Exc. M. Angel
Sanz-Briz, in gezelschap van zijn echtgenote,
een bezoek aan Zuid-Limburg. Ten stadhuize werden de gasten door het college
ontvangen.
Amerikaans bezoek vond plaats op
zaterdag 14 juni. Te gast waren veteranen
van de 113th Cavalry Group, die als
onderdeel van de 30th Infantry Division
Maastricht bevrijdde in 1944. De gasten
werden ontvangen door wethouder
drs. H. Roovers.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nam de heer P.R.N. Nijst
op 24 juni afscheid als direkteur van de
Stedelijke MAVO-school aan de
Sint Lucassingel.
De Sängerbund Neckarsulm bezocht
zaterdag 28 juni Maastricht. Wethouder
mr. W. Kom begroette de gasten.
30 juni: Aankomst Tour de France!

Juli
Op de eerste dag van deze maand vond
vanaf de Markt het vertrek plaats van de
Tour-de-France renners. Ploegleiders en
officials werden door het Stadsbestuur
'uitgeleide' gedaan.
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Afscheid van de heer W. Telgenkamp als
voorzitter van de Maastrichtse
Ondernemersvereniging.

Het Tsjechisch Mannenkoor 'Nesvera' werd
tijdens zijn bezoek aan Maastricht ten
Stadhuize ontvangen op dinsdag 8 juli.

Op 73-jarige leeftijd overleed op 15 juli
de heer H.W. Goldschmitz, oud-redacteur
van de Nieuwe Limburger.

Augustus
2 Augustus, verjaardag 'Ome Hein' van
Dooren. Deze oudste mannelijke inwoner
van Nederland werd deze dag 106 jaar.
Namens het Stadsbestuur bood wethouder
G. Gijbels twee boekwerken aan over de
ruimtevaart. Die stonden namelijk op het
verlanglijstje van de jarige.
In Heino (Overijssel) overleed 14 augustus
op 91-jarige leeftijd Dr. W.G.A. van
Sonsbeek, van 1936 tot 1947 - met
uitzondering van de bezettingsjaren gouverneur van de provincie Limburg.

De heer J.H.W. Frijns, oud-lid van de
gemeenteraad, oud-lid van Provinciale
Staten en houder van de Eremedaille van de
stad Maastricht, werd 20 augustus door
zeer velen, waaronder het College van
Burgemeester en Wethouders. gefêteerd bij
gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.
Vrijdag 22 augustus bracht het voltallig
College van Burgemeester en Wethouders
van 's Hertogenbosch een bezoek aan
Maastricht. Na de ontvangst ten stadhuize
bezichtigden de gasten het Stokstraatgebied en werden zij geïnformeerd over de
stedebouwkundige ontwikkeling van
Maastricht.
Bij gelegenheid van hun jaarvergadering te
Maastricht werden de Rijksconsulenten
Midden- en Kleinbedrijf en Tourisme op
29 augustus door wethouder drs.
H. Roovers ten stadhuize namens het
college ontvangen.

September
Een Weense delegatie, bestaande uit
gemeenteraadsleden en ambtelijke deskundigen, bracht in het kader van een buitenlandse studiereis op 4 en 5 september een
bezoek aan Maastricht.
De Weense gasten werden ten stadhuize
door de burgemeester ontvangen en lieten
zich door de directeur van Openbare
Werken informeren over de stedebouwkundige planning en in het bijzonder over
diverse aspecten van de sanering.
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Gelukwensen voor Maastticht's (en
Nederland's) oudste mannelijke inwoner.

Na de éclatante bevrijdingsherdenking op
13 september werd op zondag 14 september
het bevrijdingsvuur overgebracht van het
Koningsplein naar het stadhuis. Op het
'Plein' overhandigde burgemeester
P. Carous de vlag van Valenciennes aan het
Maastrichtse stadsbestuur.

Maandagavond 15 september waren de
leden van de gemeenteraad met hun dames
op het 'Plein' te gast in eigen huis, bij
gelegenheid van de 25e verjaardag van de
bevrijding. Het entertainment werd in eigen
beheer verzorgd.
16 september: De Troonrede houdt voor
Maastricht wel bijzonder goed nieuws in!
Op 18 september waren de leden van
Gedeputeerde Staten te gast bij het
Stadsbestuur.
De jaarlijkse bijeenkomst van 'de Gezellen
van Sint Amor' vond dit jaar op
26 september plaats, waarbij een bezoek
werd gebracht aan het Natuurhistorisch
Museum. Tijdens het samenzijn ten

Stadhuize dichtte 'Gezel' Jan de Cler
spontaan:
'n Subversief studerend wicht.
Het Maagdenhuis gesloten ziende,
Verwerkte dit trauma niet licht
Zodat ze van aandoening griende.
Doch één van haar provose vrienden
Heeft haar op zijn hippies bericht.
Haar zo faculteitsloos beziende:
'Je ken binnenkort naar Maastricht.'

Oktober
Op woensdag 1 oktober vierde de heer
A.J.J. Scheffers, directeur van de
Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten,
zijn veertigjarig ambtsjubileum. Tijdens
een drukbezochte receptie kwamen velen
de jubilaris fêteren.
Nadat de avond tevoren Z. Exc. minister
Ir. W.F. Schut besprekingen had
gevoerd met de besturen van de

Burgemeester Carous overhandigt de vlag
van Valenciennes.

77

Foto rechts:
Minister Schut op oriëntatiebezoek.

Maastrichtse bouwverenigingen, bracht de
bewindsman op 2 oktober een bezoek aan
het College van B & W. Na afloop hiervan
werden zowel enkele nieuwe woonwijken
alsook woonbuurten die voor sanering
in aanmerking komen bezichtigd.

Zaterdag 4 oktober waren bij gelegenheid
van 'Burgerdag' ongeveer tweehonderd
21-jarigen de gasten van het stadsbestuur.
De eremedaille van de stad werd uitgereikt
aan de welbekende en bijzonder
verdienstelijke Maastrichtenaar de heer
Jacques Chappin.
Het Tsjechisch mannenkoor 'Moravan'
uit Brünn concerteerde, samen met de
'Mastreechter Staar', op donderdag
9 oktober in Maastricht. Hieraan voorafgaand waren de gasten begroet door
wethouder Mr. W. Kom.
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Op 17 oktober waren andermaal gasten in
het stadhuis: de Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging hield haar jaarvergadering
in Maastricht. De deelnemers werden door
de burgemeester begroet.
Het college bezocht 24 oktober de
Maastrichtse vestiging van Blythe
Colours nv en werd daar op originele wijze,
namelijk via de telex, door Blythe Colours
Ltd. in Engeland begroet.

November

Een IULA-delegatie, afkomstig uit
ontwikkelingsgebieden, bracht een driedaags
bezoek aan Zuid-Limburg. Op 14 oktober
werd dit internationale gezelschap door de
burgemeester ontvangen.

Maandag 10 november bracht Comtesse
Du Temps de Rougement, echtgenote van
de opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten in Duitsland, een bezoek aan de
burgemeester en bezichtigde het stadhuis.

De heer Jacques Chappin: de nieuwe houder
van de eremedaille.

De IULA-delegatie bezoekt het stadhuis.

Op 13 november sprak de Tweede Kamer
zich uit voor vestiging van de Achtste
Medische Faculteit in Maastricht.
Een verheugd college recipieerde op het
'Plein', waar velen hun vreugde over deze
belangrijke beslissing kwamen uiten.
Het laatste industrie-bezoek van 1969 vond
plaats op vrijdag 21 november. Het
college werd door de direktie van de ENCI
ontvangen en in het bedrijf rondgeleid.

Diezelfde dag begon in de raadzaal een
tweedaagse vergadering van de
Internationale Commissie ter Bescherming
van de Rijn tegen Verontreiniging.
Maastricht heeft vele orgels die men tot de
'kleine monumenten' mag rekenen.
Op 25 november werd in de Cellebroederskapel het fraai gerestaureerde Binvignatorgel in gebruik genomen, dat rond 1790
voor de kapel der Wittevrouwen werd
gebouwd.
De ambassadeur van Nieuw-Zeeland,
Z. Exc. R. Cunninghame, bracht in gezelschap van zijn echtgenote op woensdag
26 november een kennismakingsbezoek
aan het college. De ambassadeur bezocht
tevens het Bonnefantenmuseum,
de Kristalunie en het Stokstraatgebied.

December
Het 'Städte- und Gemeindeverband
Nordrhein-Westfalen' hield 2 december
met ca 100 deelnemers zijn jaarvergadering
in Maastricht.
Het programma, samengeste1d en verzorgd
door de directeur van Openbare Werken
en dr. J. Viegen, werd namens het college
bijgewoond door de burgemeester.
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Het fraai gerestaureerde orgel in de
Cellebroederskapel.

In aanwezigheid van het ambtenarenkorps
nam het college op 17 december afscheid
van de heer H. Brouwers, aan wie op eigen
verzoek op de meest eervolle wijze ontslag
was verleend. Tijdens een zeer druk bezochte
receptie kwamen velen de scheidende
chef afd. Financiën de hand drukken.
Zij maakten bij die gelegenheid tevens
kennis met zijn opvolger de heer
J. ]oosten.

In 1969 aanvaarde schenkingen

Op 19 december overleed vrij onverwacht
de heer J.H.E. L'Ortye - chef afdeling
'Landmeetkunde en Grondbedrijf' van
Openbare Werken - die in een 25-jarige
ambte1ijke loopbaan belangrijke diensten
aan de gemeente heeft bewezen.
Velen waren dinsdag 22 december naar het
stadhuis gekomen, om op het 'Plein' deel
te nemen aan de Volkskerstzang, waaraan
dit jaar onder andere het Heerder Mannenkoor en het MMS-koor 'Stella Maris'
medewerking verleenden. De burgemeester
las voor uit het kerstevangelie in een Maastrichtse vertaling van Harie Loontjens.
Diverse gebeurtenissen uit het afgelopen
jaar werden in dit stadsjournaal slechts
summier of in het geheel niet vermeld,
omdat er elders in dit jaarboekje uitvoerig
aandacht aan werd besteed.

De volgende waardevolle aanwinsten voor
de stad werden in 1969 door de gemeenteraad 'onder dankzegging aan de
schenk(st)ers' aanvaard:

•:: Bij raadsbesluit van 7 januari de schenking
door Mr. E. Franquinet te Roermond,
bestaande uit de schriftelijke nalatenschap voor zover in zijn bezit - van zijn
grootvader de heer G.D.L. Franquinet, de
eerste stadsarchivaris van Maastricht.
Bij raadsbesluit van 6 mei de schenking
door de Algemene Bank Nederland van een
dubbele Albertyn, geslagen in 1602.
Bij raadsbesluit van 6 mei de schenking
door de familie de Stuers te 's Gravenhage
van twee portretten, twee bronzen borstbeelden, enkele Nederlandse en Napoleontische delen van uniformen, alsmede twee
regimentsvlaggen van de stad Maastricht.
Bij raadsbesluit van 3 juni, de schenking
door de heer Ch.P .M.A. Regnier te Maastricht van een zilveren ovalen blad.

*

*

*

* Bij raadsbesluit van 1 juli de schenking door
*

*
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Afscheid van de chef afd. Financiën,
de heer H. Brouwers.

de directie van de Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek nv van acht gouden
Romeinse munten, z.g. solidi.
Bij raadsbesluit van 7 oktober de schenking
door de erven Hermans-Hamers van een
schilderij, voorstellende Henri Hermans als
dirigent van het Maastrichts Stedelijk
Orkest.
Bij raadsbesluit van 2 december het legaat
en de schenking van de familie KempDasseo te Maastricht, omvattend - wat het
legaat betreft - een duizend-tal boekdelen,
waaronder een groot aantal Limburgensia.
en - wat de schenking betreft - de
schriftelijke nalatenschap van wijlen
Mathias Kemp.
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