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Het gemeentelijk jaarverslag is per traditie een kaleidoscoop van belang
rijke en minder belangrijke gebeurtenissen die het leven van de stad be
palen en boeiend maken. 
Het jaar 1970 werd gekenmerkt door twee hoogtepunten, de gebiedsuit
breiding en de verdere consolidatie van de komst van de universiteit. 
Geen inspanning mag het stadsbestuur te groot zijn om beide verworven
heden ten dienste van de gehele streek optimaal uitbouwen omdat het van 
het allergrootste belang is, dat de verdere ontwikkeling van Maastricht als 
industriestad en centrum van handel, dienstverlening en regionaal bestuur 
zal verlopen in volstrekte harmonie met de ontwikkeling als universiteits
stad en centrum van onderwijs en cultuur. 
Dit schijnt mij voor de toekomst van de stad een inspirerende opgave voor 
allen die eraan mogen werken. 

Mr. A. M. 1. H. Baeten, 
burgemeester van Maastricht. 
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Nadat Maastricht een aantal jaren spitsroeden 
heeft moeten lopen en alles op alles heeft 
moeten zetten om te bereiken wat het wilde 
bereiken: de John F. Kennedybrug, de an
nexatie, de universiteit, de ondergrondse par
keergarage onder het Vrijthof en een sluiten
de begroting, was 1970 typisch een jaar van 
consolidatie en zich bezinnen op de toe
komst. De toekomst werd als het ware in de 
steigers gezet evenals de zijgevel van het 
stadhuis om toch maar vooral niets aan het 
toeval over te laten. 
Behalve de verkiezing van een nieuwe ge
meenteraad en de samenstelling van een ge
deeltelijk nieuw college waren er -.yeinig of 
geen hoogtepunten. Zeker, de annexatie werd 
een feit, maar de voorbereidingen waren zo 
grondig en uitputtend getroffen dat het, nadat 
de Eerste Kamer in januari het wetsvoorstel 
had aangenomen, weinig meer dan een forma
liteit betrof. Een formaliteit weliswaar die een 
deel van de erbij betrokkenen verdrietig stem
de, anderen redenen gaf tot feestelijkheden 
en de overgrote meerderheid nagenoeg niets 
deed. 
Voor de realisering van de vorig jaar toege
zegde universiteit werden bergen werk ver
zet. Deze werkzaamheden onttrokken zich 
evenwel aan het zicht van het grote publiek, 
al liet het interim-rapport van de Commissie 
van voorbereiding Medische Faculteit Maas
tricht, dat dr. J . Tans in oktober aan de mi
nister uitbracht, niet na diepe indruk te maken. 
Voortgegaan werd in 1970 met het zoeken van 
oplossingen voor de parkeer- en verkeers
problematiek in de binnenstad zoals er op 
vele andere terreinen hard werd gewerkt voor 
het toekomstige welzijn van de stad en haar 
bewoners. Het basisonderwijs kwam in het 

brandpunt van de belangstelling te staan 
evenals de desolate toestand waarin het 
woonwagenkamp verkeert. De gevolgen van 
de huurliberalisatie lieten zich geducht voe
len en de woningproblematiek werd in het 
achter ons liggende jaar niet opgelost. 
Allemaal zaken die waard zijn in een jaar
boekje aan de vergetelheid te worden ont
rukt, zeker als daarbij vermeld kan worden 
wat er allemaal is gedaan of nog wordt ge
daan om dat wat slecht was beter te maken 
en dat wat reeds goed was nóg beter. 
Verder bevat dit jaarboekje een selectie uit 
de overvloed aan wel en wee, die ook dit jaar 
Maastricht en haar bewoners weer ten deel 
viel. Een beperkte selectie uiteraard, want al
leen al het streven naar volledigheid zou van 
het jaarboek een jaarturf maken en de schrij
ver ervan een niet van echt te onderscheiden 
punthoofd bezorgen. We hopen evenwel toch 
zó volledig te zijn geweest, dat de lezer een 
goede indruk krijgt van wat er zich in dit jaar 
zoal in de stad heeft afgespeeld. Als we daar
in zijn geslaagd, zijn we over 1970 net zo 
tevreden als we U allen toewensen dat U zult 
zijn . 
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Het middernachtelijk uur van woensdag 1 juli 
1970 was voor de gemeente Maastricht en 
vele duizenden van haar huidige inwoners 
een beslissend moment: de zo fel bevochten 
gebiedsuitbreiding oftewel de zo fel bestreden 
annexatie - het ligt er maar aan van welke 
kant men het bekijkt - was een feit. De ge
meenten Amby, Borgharen, Heer en Itteren 
hielden op een zelfstandig bestaan te leiden 
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en werden in hun geheel ingelijfd bij Maas
tricht. Hetzelfde lot ondergingen kleine stuk
jes van Bemelen, Gronsveld en Meerssen. 
Limburgs hoofdstad groeide door deze in
greep van het ene moment op het andere van 
94.000 naar 112.480 inwoners, terwijl de op
pervlakte werd vergroot van 3.552 hectare tot 
5.896. 
De gebiedsuitbreiding bracht Maastrichts eer
ste burger mr. A. Baeten tevens in een unieke, 
zij het vrij kortstondige uitzonderingspositie. 
Bijna twee etmalen lang was hij 'alleenheer
ser', iets wat in de historie van Maastricht in 
geen eeuwen is voorgekomen. Wethouders en 
raadsleden immers werden klokslag 12 uur in 
de nacht van 30 juni op 1 juli weer gewone 
burgers. De nieuwe raad, waarin ook de ge
annexeerde gemeenten hun vertegenwoordi
gers hadden gekozen, werd eerst op de avond 
van de 2de juli geïnstalleerd op welke avond 
tevens de nieuwe wethouders werden ge
kozen. 

Na een nacht uitbundig feesten vertrok uit Amby 
om kwart voor zeven de eerste stadsbus vol nieuwe 
inwoners van 'Groot-Maastricht', die hun nieuwe 
woonplaats gingen bekijken. 



Het moment van de annexatie - er was in de 
voorafgaande jaren vaak heftig stelling ge
nomen door de diverse gemeentebesturen 
tegen deze inlijving bij Maastricht - werd in 
de vier .onderscheiden gemeenten uiteenlo
pend beleefd. Itteren, dat 's nachts rustig op 
één oor lag, was 's morgens al vroeg opge
staan om de eerste stadsbus van 6.34 uur te 
verwelkomen. De bus werd feestelijk versierd 
en chauffeur W. Vrijens werd een groots ont
haal bereid. De inwoners van Itteren hebben 
verder die eerste dag zo'n druk gebruik ge
maakt van de stadsbussen, dat tot ver in de 
middag de diensten ontregeld zijn geweest. 
Ook chauffeur L. Stevens van stadslijn 2 stond 
al vroeg in de ochtend van die 1ste juli voor 
een verrassing. Toen hij om 6.49 uur voor het 
eerst de stadsbus in Amby tot stilstand 
bracht, zaten er ruim 40 man op het terras 
van het gemeenschapshuis Ambyer Hoof op 
hem te wachten. Een rit per bus door hun 
nieuwe woonplaats moest voor hen het da
verende sluitstuk zijn van een 'afscheidsfeest' 
dat enkele dagen had geduurd en dat zijn 
hoogtepunt had bereikt tijdens een stormach
tig festijn dat de overgang van oud naar 
nieuw een hele nacht lang omlijstte. Zij bof
ten, want zij hadden de interwijk-lijn, de lijn 

die dwars door alle wijken van West helemaal 
tot in Oud-Caberg voert. De bus was vanaf 
het beginpunt afgeladen vol, zodat er langs 
de hele route niemand meer bij kon. Zo leer
den die van Amby Maastricht en die van 
Maastricht Amby kennen. Borgharen heeft de 
annexatie na een rustige nacht rustig ervaren. 
Het verschijnen van de stadsbussen en van 
de wagens van de gemeentereiniging in de 
straten op de morgen van die eerste juli, was 
het enige wat op de nieuwe situatie duidde. 
Alleen in Heer gaven enkelen te kennen niet 
zo ingenomen te zijn met de inlijving bij Maas
tricht, getuige de vlaggen die hier en daar 
half-stok hingen en de 'wenende' groepen die 
's nachts door de straten trokken. 
Het meest direct werden de gevolgen van de 
gebiedsuitbreiding ervaren door de ambtena
ren en functionarissen van de ingelijfde ge
meenten. Hun eerste gang op die historische 
morgen was die naar hun nieuwe werkgever, 
de gemeente Maastricht. Burgemeester Bae-

'Het afscheidsfeest' In Amby. 
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ten begroette de 'nieuwelingen' in de hal van 
het stadhuis waar zij tevens kennis konden 
maken met hun nieuwe chefs. Een nieuwe 
werkkring in een geheel nieuwe omgeving. 
De Coördinatie Commissie, sedert 9 januari 
tevens samengesteld uit vertegenwoordigers 
van alle bij de gebiedsuitbreiding betrokken 
gemeenten, heeft de complexe problematiek 
bestudeerd die met de annexatie gepaard 
ging en in onderling overleg gezocht naar de 
beste oplossing van elk probleem afzonder
lijk. Een van deze problemen, en zeker niet 
het geringste daarvan, was dat van het over
komend personeel. Met elk van de betrokke
nen werd door de Centrale Personeelsdienst 
de nieuwe werkkring doorgesproken en werd 
bij de uiteindelijke plaatsing zoveel mogelijk 
rekening gehouden met ieders bekwaamhe
den en aspiraties. 
Het gemeentebestuur van Maastricht had 
overigens niets nagelaten om de overkomst 
voor de nieuwe bewoners zo acceptabel en 
aangenaam mogelijk te maken. Uitgangspunt 
bij dit alles was en is nog steeds dat zij in de 
nieuwe situatie niet ongelukkiger mogen zijn 
dan in de oude. Om van deze goede wil te 
getuigen heette burgemeester Baeten in een 
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persoonlijk schrijven aan alle gezinshoofden 
en alleenstaanden in de in te lijven gemeen
ten de nieuwe Maastrichtenaren welkom. Het 
schrijven ging vergezeld van een overzichts
kaart van het nieuwe 'Groot-Maastricht' (zie 
de omslag van dit boekje) alsmede van een 
handzame wegwijzer, waarin alle noodzake
lijke inlichtingen stonden vermeld over de ge
meentelijke instellingen, diensten en bedrij
ven. Om de nieuwe Maastrichtenaren het 
vinden van de weg in de voor hen nieuwe 
samenleving, diensten en instellingen zo 
gemakkelijk mogelijk te maken, werd tevens 
per 1 juli een burgerraadsman benoemd in de 
persoon van de heer F. Jadoul. Van zijn 
overigens kosteloze adviezen en diensten 
wordt een bijzonder druk gebruik gemaakt. 
Was de inlijving bij Maastricht voor de be
trokken gemeenten een kwestie van geven en 
nemen, voor Maastricht zelf was dat niet an
ders. Er moest om te beginnen di~ect al een 
bedrag van twee ton op tafel worden gelegd. 

Mr. Baeten begroet de nieuwe collega's op hun 
eerste werkdag. 
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7eèt=-7os 

BURGEMEESTE R VAN MAASTRICHT 

Maastricht, 1 juli 1970. 

Zeer geachte medeburger van Maastricht, 

Hartelijk welkom in Maastricht op de dag , dat de stad U tot haar 
burgers mag rekenen. 
U ondervindt de overgang van Uw vertrouwde gemeente naar Maastricht , 
hoe goed U de nabije stad ook kent , wellicht als een pijnlijke in
greep in Uw l even , omdat U er nog niet alle gevolgen van kunt over
zien. U zult er nog aan moeten wennen Maastrichtenaar te zijn. 
?.Us.schien vreest U wel, dat veel van het eigene in de leefgemeen
schap , waarvan U deel uitmaakt , verloren gaat . 
In de gebieden , die vandaag tot Maastricht gaan behoren, bestaat 
veel waardevcLs , dat op respect afdwjngende wijze door burgerzin 
van de inwoners en verstandige leiding en begeleiding van de over
heden der vroegere gemeenten is tot stand gebracht. Maastricht zou 
zichzelf en alle burgers tekort doen, als zijn overheid niet eerlijk 
ernaar zou streven dit waardevolle te behouden . 
Het karakter van een stad wordt mede bepaald èoor de eigen wezens
trekken van haar stadsdelen. Gemeente en gemeenschap zijn niet 
identiek. Bestuurlijke eenheid leidt geenszins tot kleurloze gelijk
vormigheid in de samenlevingsopbouw binnen een gemeente . Ik ben 
ervan overtuigd, dat ook Uw burgerzin wezenlijk kan bijdragen tot 
behoud en bloei van het waardevolle in Uw eigen leefgemeenschap 
en daarmede tot verrijking van het karakt er der stad, 
Door Uw nieuwe burgerschap is Maastricht vandaag gaan behoren tot 
de grote steden in ons land. Niet op de laatste plaats door de 
beslissing, dat Maastricht universiteitsstad zal worden, zijn 
ruime perspectieven voor de verdere ontwikkeling van de stad geopend . 
U bent er thans mede verantwoordel ijk voor, dat Uw stad de geboden 
mogelijkheden zal benutten. 
Het streven van het stadsbestuur zal erop gericht zijn te bereiken, 
dat U zich als burger van Maastricht nimmer minder gelukkig zult 
voelen dan U als inwoner van Uw vroegere gemeente zoudt zijn, 
Ik wens U toe , dat U zich spoedig Maastrichtenaar zult voelen, met 
reden trots op Uw stad. 

Uw Burgemeester, 

Mr . A. M. I . H. Baeten. 



Op vrijdag 9 januari vond In het Maastrichtse stadhuis de 
eerste offlciele bijeenkomst plaats tussen B en W van 
Maastricht en de colleges van Amby, Borgharen, Heer en 
Itteren. 

Ruim 10 procent hiervan was bestemd voor 
de uitgifte en verzending van de eerder ge
noemde welkomstbrief en brochure. Open
bare Werken had 25.000 gulden nodig voor 
vervanging en verandering van plaatsnaam
borden, nieuwe straatnaamkaart enz. De po
litie moest de vaste radio, zend- en ontvang
post verplaatsen en tevens drie praatpalen 
gaan plaatsen in Heer, Amby en Bergharen 
voor de communicatie in de uren dat de pos
ten niet bezet zijn. Hiervoor plus nog voor 
enkele andere zaken waren 23.000 gulden no
dig. Verhuiskosten van archieven en dossiers 
alsmede de aanschaf van archiefrekken wer
den op 20.000 gulden begroot. Tenslotte 
moest voor de accountantskosten in verband 
met overname van de boekhouding een be
drag van 6.500 gutden worden uitgetrokken. 
De uitbreiding van de busverbinding kost 
bovendien nog eens ongeveer een ton per 
jaar. 
Het hele annexatieproces zal overigens een 
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aantal jaren in beslag nemen. Het heden is 
immers met nog veel draden aan het verleden 
gebonden. Zo zullen de komende jaren - om 
maar een voorbeeld te noemen - nog ver
schillen blijven bestaan in de gemeentelijke 
belastingen en tarieven. De straat-, riool- en 
personele belastingen alsmede de reinigings
rechten van de geannexeerde gebieden lig
gen over het algemeen nog aanmerkelijk lager 
dan die van 'oorspronkelijk ' Maastricht. Deze 
verschillen in belastingdruk zullen geleidelijk 
worden opgeheven. 
Van het annexatieproces kan op dit moment 
slechts gesteld worden dat gedurende de 
eerste zes maanden een goede en zeer hoop
gevende eerste stap werd gezet in de goede 
richting. B. en w. en vooral ook de raadsleden, 
afkomstig uit de geannexeerde gemeenten, 
spraken hierover nog in de vergadering van 
november hun volle tevredenheid uit. Ook de 
verwachtingen voor de toekomst zijn bij hen 
bijzonder hoog. Meer nog dan door het in
middels reeds gerealiseerde en de op stapel 
staande plannen, wordt deze hoop gewettigd 
door de bijzonder grote bereidheid tot samen
werking die het stadsbestuur overal zegt te 
hebben ondervonden en nog te ondervinden. 



De wschtmeesters J. Sex en J. Tonnaer uit Heer vertrokken 
op de fiets naar hun nieuwe standplaats Eysden. 
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Maastricht Universiteitstad - Maastricht Stu
dentenstad. In alle toonaarden en variaties is 
dit thema het afgelopen jaar bezongen en is 
er gepreludeerd op dat wat in de niet meer 
zo verre toekomst werkelijkheid zal zijn. Nu 
de vervulling van een vele jaren gekoesterde 
wens, voor de inwilliging waarvan velen door 
het vuur zijn gegaan, binnen het verschiet 
ligt, wordt de universiteit steeds meer ge-
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meengoed van brede lagen van de bevolking. 
Met als onvermijdelijk gevolg het weerklinken 
van enkele valse tonen in het overigens har
monieuze samenspel. Zo snel zijn de zaken 
elkaar opgevolgd, dat nog geen jaar na de 
uitverkiezing van Maastricht de 'grote men' 
het de normaalste zaak van de wereld vindt, 
dat er in Limburg een volwaardige universiteit 
wordt gesticht en daarbij dreigt te vergeten 
dat het allemaal begonnen is om de 'Achtste 
Medische'. Een beter bewijs dat er (achter de 
schermen) hard is gewerkt, is nauweli jks 
denkbaar. 
Dit werk wordt in hoofdzaak verricht door de 
Commissie Tans, welke commissie is belast 
met de voorbereidingen rondom de oprich
ting van de achtste medische faculteit en de 
uitbouw daarvan tot universiteit. Het was on
derwijsminister dr. G. H. Veringa zelf die ge
noemde commissie op maandag 2 maart In 
het Maastrichtse stadhuis installeerde. Be
halve de onderwijsspecialist dr. J. Tans, die 
zijn zetel voor de PvdA in de Tweede Kamer 

Commissie T ans tijdens de installatie. 



ter beschikking stelde om zich geheel vrij te 
maken voor het voorzitterschap van de naar 
hem genoemde commissie, namen zitting als 
vice-voorzitter dr. A. C. J. Rottier, president
directeur van DSM, en als leden, het G.S.-lid 
G. J. Heiligers, de civielingenieur ir. C. A. 
Doets, de medicus dr. H. A. M. Huisman als
mede professor dr. A. Querido, die mede heeft 
zorg gedragen voor de oprichting van de me
dische faculteit in Rotterdam. De werkzaam
heden van de commissie zijn voorlopig inge
deeld in twee fasen. In het eerste half jaar 
moesten de hoofdlijnen worden aangegeven, 
waarlangs de oprichting van de 'achtste' ge
realiseerd kan worden. Daarbij zou tevens 
rekening moeten worden gehouden met de 
uitgroei van deze faculteit tot een volledige 
universiteit. Deze fase werd bereids op 13 
oktober afgesloten, toen de heer Tans zijn 
interim-nota aan de minister aanbood. De 
tweede fase, die in de loop van de eerste helft 
van 1971 zal worden afgesloten, behelst een 
voorlopige uitwerking van de plannen, waarin 
opgenomen een globale kostenberekening 
van het hele universitaire project. 
In het interim-rapport, waarmee de Commissie 
Tans het eerste gedeelte van zijn opdracht 
afsloot, wordt de minister voorgesteld de me-
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dische faculteit op 1 september 1974 haar 
poorten te laten openen voor een bescheiden 
aantal studenten. Bovendien wordt voorge
steld reeds voor die datum te starten met een 
of meer A-faculteiten, waarbij bestaande pan
den in de binnenstad onderdak zouden kun
nen bieden. In het rapport wordt er rekening 
mee gehouden dat de Maastrichtse universi
teit reeds in de jaren 80 meer dan 10.000 stu
denten zal tellen, met een uitloop in een later 
stadium tot 20.000 of zelfs 25.000 studenten. 
Geen uitspraak wordt gedaan over de plaats 
waar de universiteitsgebouwen zullen moeten 
verrijzen, maar wel worden de voor- en na
delen tegen elkaar afgewogen van het door 
het SWOL aangekochte terrein onder de voor
malige gemeenten Amby en Heer en een ter
rein bij Heugem ·dat volgens de commissie 
eveneens in aanmerking zou kunnen komen 
en waarvoor zelfs een lichte voorkeur wordt 
uitgesproken. Voor het gebouwencomplex van 
Sint Annadal zal na het gereed komen van 
een academisch ziekenhuis een nieuwe be-

Enkele degen voordat hij de commissie Tens Installeerde 
was minister dr. G. Veringe In Maastricht voor het houden 
ven de laatste afrondende besprekingen. 

/ 
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stemming gevonden moeten worden. Het zal 
waarschijnlijk de plaats gaan innemen van het 
huidige Calvariënberg, waarvoor toch nieuw
bouw tot stand zal moeten komen en welke 
nieuwbouw in dat geval achterwege kan blij
ven. De opleiding aan de Maastrichtse me
dische faculteit tenslotte zou, indien tenmins
te de voorstellen van de Commissie Tans 
door de minister worden overgenomen, in be
langrijke mate afwijken van de thans bestaan
de. De artsenstudie gaat acht jaar duren, ter
wijl er meer aandacht dan tot dusver besteed 
zal worden aan het opdoen van praktische 
ervaring. Een andere belangrijke uitspraak 
van de Commissie Tans is, dat zij geen voor
stander is van een campus-universiteit. 
Indrukwekkende plannen maar tevens even
zovele indrukwekkende bewijzen van het vele 
noeste en weldoordachte werk dat in dit sta
dium van voorbereiding grotendeels binnen
kamers maar tegelijkertijd met een bewon
derenswaardige openheid wordt verricht. Dit 
werk zal binnen afzienbare tijd zijn vruchten 
afwerpen, niet alleen voor Maastricht en Ne
derland maar ook voor het Land Zonder 
Grenzen. Zowel de Commissie Tans als ook 
minister Veringa zijn immers van mening dat 
de Limburgse universiteit niet bij de grenzen 
mag ophouden. Beiden zijn grote voorstan
ders van een internationale samenwerking 
met de universiteiten over de grenzen, waar
toe de ligging van een universiteit in Maas
tricht alle perspektieven biedt. Aan medewer
king van Belgische zijde ontbreekt het even
min. Onderwijsminister Vermeilen zou zelfs in 
Maastricht graag een Benelux Universiteit 
zien verrijzen, die later zou moeten uitgroeien 
tot een Europees Wetenschappelijk Instituut. 
Ook particuliere werkgroepen, waarvan de 
Werkgroep voor Hoger Onderwijs in Belgisch 
en Nederlands Limburg niet onvermeld mag 
blijven, laten zich op dit gebied niet onbe
tuigd. Maastricht-Universiteitsstad wacht nog 
een grootse toekomst. 
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Het pand aan de HBVenstraat, waar de commissie Tans 
onderdak heeft gevonden. 



Twee maanden eerder dan overal elders in 
Nederland werd op 2 juli in Maastricht de 
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en wer
den de nieuwe wethouders gekozen. Dit voor
uitlopen op de gebruikelijke gang van zaken 
was een direct gevolg van de gebiedsuitbrei
ding per 1 juli. Deze gebiedsuitbreiding als
ook de nogal verrassende uitslag van de op 
3 juni gehouden gemeenteraadsverkiezingen 
- er waren niet minder dan 185 kandidaten 
van 12 partijen voor 39 raadszetels - waren 
er de oorzaak van dat de nieuwe raad een in 
belangrijke mate afwijkende samenstelling 
vertoont van de raden die de laatste decennia 
de stad bestuurden. Het grootste verschil be
staat wel hierin dat de KVP met nog slechts 
17 van de 39 zetels haar traditionele meerder
heid in de raad heeft verloren en dat zij te
vens haar meerderheid in het college van B 
en W is kwijt geraakt. Bezette de KVP voor
heen drie van de vier wethouderszetels, thans 
heeft zij er nog maar twee van de vijf. 
Andere verrassingen bij de verkiezingen: de 
opkomst was nog eens 1,25 procent lager dan 
bij de in maart gehouden verkiezingen voor 
de Provinciale Staten en toen sloeg Maas
tricht al alle trieste landelijke rekords, omdat 
43,75 procent van de stemgerechtigden ver
stek liet gaan. Het landelijk gemiddelde was 
ongeveer 31 procent. 
Grote overwinnaar in Maastricht was de Be
jaardenpartij 65 +. Zij steeg van één naar vier 
zetels in de raad, waarmee tevens duidelijk 
werd aangetoond dat vooral de jongere kie
zers het hebben laten afweten, hetgeen overi
gens ook bleek uit een daarnaar ingesteld 
onderzoek. 
Grote verliezers waren de P.S.P. en de Boe
renpartij die niet meer in de raad terugkeer-

den. De KVP verloor vier zetels en viel terug 
op 17, terwijl de PvdA twee van de zeven 
zetels verloor. Niet minder dan 7 van de 17 
KVP-kandidaten werden overigens met voor
keurstemmen gekozen. Winstmakers waren de 
nieuwkomers Heer '70 met twee zetels, de 
PPR eveneens met twee zetels, 0 '66 en CPN 
elk met een zetel. De Katholiek Democraten 
en de VVD wonnen een zetel en zijn nu elk 
met drie zetels in de raad vertegenwoordigd. 
De verkiezing van de wethouders waren 
eveneens niet vrij van verrassingen. Zij wer
den door burgemeester Baeten na afloop in 
elk geval gekenschetst als de meest spannen
de die hij ooit heeft meegemaakt. Herbe
noemd in het college werden de wethouders 
G. Gijbels, drs. H. Roovers {beiden KVP) en 
R. de Vries (PvdA). Nieuwbenoemd werden <;le 
heren F. Huntjens ing. (KO) en L. Meijs (PPR). 
De portefeuilles werden als volgt verdeeld: 
de heer Gijbels, Sociale Zaken; de heer de 
Vries, Openbare Werken en Sport; de heer 
Roovers, Financiën en Bedrijven; de heer 
Huntjens, Ruimtelijke Ordening en Volkshuis
vesting; de heer Meijs, Onderwijs en Cultuur. 
Behalve bovengenoemde wethouders werden 
in de nieuwe gemeenteraad gekozen: 
voor de Christelijke Partijen: de heren mr. W. 
Korn, W. Telgenkamp, M. Debats. L. Devens, 
drs. J. Banens, drs. Th. Verhagen, A. Dols, 
drs. A. Godfroy, J. Meulenbeld, J. Urlings, H. 
Aarts, R. Kerckhoffs en J. Hoen alsmede de 
dames J. Gielen-Drehmanns en A. Scaf
Muytjens. 
voor 65+: de heren J. Krans, F. Antonisse, 
J. Wijsen en W. Thissen. 
voor de PvdA: de heren F. van Thor, J. Drei
müller, J. Winantz en W. Coumans; 
voor de VVD: de heren mr. Moszkowic, H. Ja
min en J. Limpens; 
voor de KD: de heren N. Gilissen en H. Slan
gen; 
voor Heer '70: de heren F. Corten en P. Lasoe; 
voor de PPR: mevr. Th. Piters-Droog; 
voor Stadsbelangen: de heer H. Haaken; 
voor D'66: de heer P. Gijbels; 
voor de CPN: de heer G. Grootheest. 
In de raad keerden niet terug de heren H. 
Wishaupt, H. van Es. H. Moest, J. Aarts, H. 
van Els, L. Jaspers, mr. Ch. van Oppen, drs. 
Ch. Gemmeke, P. Gorter alsmede mej. Das
sen {allen KVP); de heren F. Gerardu en M. 
Olivers (PvdA); J. Machiels en J. Bergmans 
(BP) en H. Smies (PSP). Tijdens de laatste 
werkvergadering van de raad in zijn oude sa
menstelling nam burgemeester Baeten met 
een persoonlijk woord tot ieder afscheid van 
hen. Op 2 juli werd tevens afscheid ge-
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nomen van de heer mr. Korn als wethouder. 
Als opmerkelijke wapenfeit gedurende zijn 
ambtsperiode werden door de burgemeester 
aangehaald: de verwezenlijking van de nieuw
bouw van het conservatorium, het Stedelijk 
Lyceum en de Stadsacademie voor Toegepas
te Kunsten. Tijdens de wethouderschap van 
mr. Korn werd in 13,5 jaar in totaal 52,6 mil
joen in het onderwijs geïnvesteerd, terwijl ge
durende zijn ambtsperiode het 'bedrag per 
leerling' van 37,26 gulden werd verhoogd tot 
142,67 gulden. Afscheid, zij het tijdelijk en 
minder officieel, moest helaas ook genomen 
worden van de trouwste bezoeker op de pu
bl ieke tribune, de 90-jarige heer P. Paulissen. 
Hij moest halverwege het jaar in het zieken
huis worden opgenomen. Ondanks zijn ge
zondheidstoestand was hij tijdens de begro
tingsvergaderingen weer aanwezig en werd 
door de raadsleden met applaus begroet. 
De nieuwe raad heeft inmiddels reeds bewe
zen zijn taak hoogst serieus op te vatten. Hij 
gaat dikwijls zo diep en ook zo breed op de 
hem voorgeschotelde materie in, dat het nog 
slechts tot de uitzonderingen behoort wan
neer de agenda op één vergaderavond wordt 
afgewerkt. Ook heeft hij er voor het eerst 
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sinds lang weer een gewoonte van gemaakt 
om interpellaties te houden. 
De verantwoordelijkheid die de raad op zich 
genomen heeft, juist nu in deze jaren waarin 
er voor Maastricht zo veel op het spel staat 
met de gevolgen van de gebiedsuitbreiding 
en de voorbereidingen voor de universiteit, is 
bijzonder groot. Veel wijsheid en een kloeke 
besluitvaardigheid zij hem daarbij gewenst. 

De nieuwe raad In functie. 



Een jaarlijks terugkerend bijzonder dankbaar 
onderwerp voor de schrijver van het jaarboek 
zijn de parkeer- en verkeersperikelen in Maas
tricht. Niet omdat deze stad op dit gebied nu 
zo erg ongunstig zou afsteken tegenover an
dere steden - het tegendeel is in vele geval
len waar - maar gewoon omdat het aange
legenheden zijn waarmee vele duizenden 

Vreemde handel 

Vele straten veranderden In modderbanen door de afvoer 
van de Vrijthofgrond. 

stadsbewoners en stadsbezoekers dagelijks 
worden geconfronteerd en die daarom graag 
tot de verbeelding spreken van iedereen. De 
kronikeurs van de laatste jaren is het voor
recht beschoren geweest telkens opnieuw 
weer een aantal bijzonderheden te signale
ren, die evenzovele verbeteringen betekenden 
in onderdelen van deze problematiek. Ook dit 
jaar maakt op deze gang van zaken geen uit
zondering. 
Nadat de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek gedurende ongeveer een 
half jaar de ondergrond van het Vrijthof had 
onderzocht naar historische gegevens, gaf 
wethouder R. de Vries op maandag 2 februari 
het definitieve startsein voor de bouw van de 
ondergrondse parkeergarage. Het grondtrans
port herschiep een aantal wegen in de bïn
nenstad tijdelijk tot ware modderbanen, die 
veel gelijkenis vertoond moeten hebqen met 
de historische Romeinse heirbanen, waarvan 
fragmenten onder het Vrijthof werden ontdekt. 
De overlast, die in de hand werd gewerkt door 
het zeer slechte weer, werd zoveel mogelijk 
beperkt door alles in het werk te stellen 
de kuil in zo kort mogelijke t ijd op de ver
eiste diepte te hebben. Daartoe werd dag en 
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nacht doorgewerkt. Wat voor de vorsers van 
het ROB onvindbaar was gebleven, werd met 
ruw geweld blootgelegd door de bulldozers 
en doorgaans zonder P.,ardon afgevoerd. Me.n
sen die er slag van hebben overal munt uit te 
slaan, kregen ook nu weer een kans en zo 
kon het gebeuren dat er tijdelijk een lucra
t ieve handel ontstond in schedels. De officiele 
Vrijthofvondsten werden tentoongesteld in het 
Bonnefantenmuseum. Nog vele malen dit jaar 
was de heer Bloemers, die de leiding had bij 
de opgravingen, ergens in Maastricht te be
luisteren als hij voor geïnteresseerden tekst 
en uitleg gaf van zijn bevindingen over het 
historische Maastricht. Behoudens een korte 
stagnatie, die halverwege het jaar ontstond 
omdat de benodigde materialen niet tijdig 
konden worden aangevoerd, vorderde de 
bouw van de garage voorspoedig. Vele stads
bewoners hebben er een gewoonte van ge
maakt deze vorderingen persoonlijk bij te 
houden door regelmatig een kijkje te nemen 
door het gaas in de schuttingen die de bouw
put omgeven. De Vrijthofgarage, die plaats 
zal bieden aan ± 500 auto's, zal begin 1972 
gereed komen. Aansluitend zal een begin 
worden gemaakt met de reconstructie van de 
bovengrond van het Vrijthof. Er is hiervoor een 
prijsvraag uitgeschreven. Voor dit doel stelde 
de gemeenteraad in november een krediet 
beschikbaar. Zowel automobilisten als min
naars van het Vrijthof zullen derhalve binnen 
afzienbare t ijd tevreden worden gesteld. 
De automobilisten zijn overigens in de loop 
van het jaar al gaan meebetalen voor de voor
zieningen van gemeentewege voor de in 
aanbouw zijnde garage. Door een verhoging 
van de tarieven voor lang- en kortparkeren 
met een dubbeltje alsmede door een verho
ging van de abonnementen per 1 augustus, 
moet een jaarlijkse meeropbrengst verkregen 
worden van 70.000 gulden. Zij dienen ter ge
deeltelijke dekking van de budgettaire last 
van 83.000 gulden per jaar, die voortkomt uit 
de ten laste van de gemeente blijvende inves
teringen voor de garage met begeleidende 
voorzieningen. De feestelijke opening van de 
garage heeft inmiddels ook reeds lang haar 
schaduw vooruit geworpen. Al in februari van 
het achter ons liggende jaar riep de Kamer 
van Koophandel op er een feest van te maken, 
dat Maastricht en het Maas- en Mergelland 
in het middelpunt van de belangstelling zal 
plaatsen. Een actieve werkgroep werkt de 
plannen uit. 

De ondergrondse parkeergarage Vrijthof In aanbouw. 

De parkeergarage onder de " entre-deux". 

Een ander lichtpunt in de oplossing van de 
parkeerproblematiek in de binnenstad was 
het gereedkomen van de ondergrondse par
keergarage onder het in aanbouw zijnde wa
renhuis aan de Helmstraat. Met ingang van 
1 augustus werd deze garage, die plaats biedt 
aan ruim 200 auto's, door de fa. Melchior tij
delijk en om niet ter beschikking van de ge
meente gesteld, mits deze zou zorgen voor 
de exploitatie. Na een aanvankelijk aarzelend 
begin weten thans steeds meer automobilis
ten de garage te vinden om er hun wagen een 
droog onderkomen te verschaffen, maar de 
maximale capaciteit werd tot nu. toe zelden 
benut. 
Omdat met het gereedkomen van de beide 
bovengenoemde parkeergarages in de heer
sende en nog te verwachten parkeernood in 
de binnenstad niet zal worden voorzien, ging 
de gemeenteraad in oktober akkoord met de 
bouw door BP van een parkeerflat aan de 
Gubbelstraat. Deze bovengrondse garage 
krijgt een capaciteit van ruim 400 auto's. Par
terre worden een showroom gevestigd, een 
wachtruimte en serviceruimten. De auto's 
vinden plaats op vijf parkeerdekken. 
De plannen voor de bouw van twee andere 
parkeergarages, een bovengrondse op het 
terrein waarop thans de Mabro is gevestigd 
en een ondergrondse onder het toekomstige 
stadspark tussen de O.L. Vrouwewal en de 
Maasboulevard, moesten voorlopig weer in 
de ijskast. Voor Maastricht zou het te wensen 
zijn , dat de schrijver van het volgende jaar
boek al kan vermelden dat ze er weer uit zijn 
gehaald. 
Voorzieningen voor kortparkeren werden in 
het afgelopen jaar gecreëerd door het plaat
sen van parkeermeters in Wyck aan de Recht
straat, de Wycker Brugstraat, de Station-
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Ontwerp (Ir. P. Satijn) van de parkeergarage Gubbelstraat. 

straat, de Oeverwal en het Cörversplein. Het 
Onze Lieve Vrouweplein en de Helmstraat 
zullen spoedig volgen. 
Behalve voor het stilstaande verkeer is er ook 
voor het rijdende verkeer in Maastricht in de 
loop van 1970 een aantal voorzieningen ge
troffen die het vermelden waard zijn. Noemen 
we het aanbrengen van een vangrail in de 
gevaarlijke bocht tussen de John F. Kennedy
brug en het spoorwegviaduct in de Kennedy
traverse alsmede het aanbrengen van een 
aantal praatpalen langs dit tracé, die recht
streeks in verbinding staan met het hoofdbu
reau van politie. De gevaarlijke kruispunten 
Via Regia-Dr. Bakstraat en E-9-Voltastraat 
werden beveiligd door middel van verkeers
lichteninstallaties, tèrwijl de verkeerslichten
installatie op het kruispunt Scharnerweg-E-9 
werd aangepast aan de gewijzigde behoefte 
na de openstelling van het Europaplein. Een 
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verbetering van een andere orde was de slui
ting van de Sint Servaasbrug voor zwaar 
vrachtverkeer. Overwegingen bij het nemen 
van deze maatregel waren de specifiek bin
nenstedelijke verbinding die deze brug vormt, 
de overlast voor het winkelcentrum van Wyck 
alsmede het gevaar voor het intensieve voet
gangersverkeer. 
Vermelden we tot slot dat er hard wordt ge
werkt aan de aanleg van een weg op het ge
dempte kanaal van Luik naar Maastricht tus
sen de afrit van de John F. Kennedybrug en 
de Belgische grens en dat er last but not least 
door de gemeenteraad een krediet van 220.000 
gulden beschikbaar is gesteld voor de opstel
ling van een verkeers- en vervoersplan door 
het Ingenieursbureau voor Verkeerskunde te 
Den Haag. 
Om dit hoofdstuk volledig te doen zijn zouden 
we ook nog de plannen voor de realisering 
van het derde en laatste deel van de Maas
boulevard moeten vermelden alsmede de ont
wikkelingen van het openbaar vervoer in het 
achter ons liggende jaar. Wij volstaan met 
voor beide zaken te verwijzen naar elders in 
dit jaarboek. De definitieve beveiliging van 
het kruispunt Tongerseweg-Ruttensingel ten
slotte zal spoedig zijn beslag krijgen. 



Praatpaal op Kennedybrug. 
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Behalve zijn vele goede kanten had 1970 voor 
Maastricht ook zijn schaduwzijden. Op een 
van de sombere pagina's zullen in de historie 
vermeld blijven het voortijdig doorvoeren van 
de huurliberalisatie en de gevolgen daarvan. 
Bij het opmaken van de balans precies een 
jaar na het invoeren van de liberalisatie per 
1 september 1969 bleek, dat er zich 127 ge
vallen hadden voorgedaan van huuropzeg
ging. In 63 van deze gevallen kon zonder 
meer een andere woning worden betrokken. 
In de 64 resterende gevallen werd een be
schikking van de kantonrechter gevraagd. 
Deze wees in 47 gevallen de verzoeken om 
verlenginçi van de ontruimingstermijn af en 
stelde zelf een termijn van ontruiming vast. 
In 17 gevallen werden de verzoeken wel toe
gewezen, maar werd nooit de maximale tijd 
van een jaar genomen doch termijnen va
riërend van 2 tot 8 maanden. Nog 165 aan
vragen tot uitstel van ontruiming moesten op 
dat moment door de rechter in behandeling 
worden genomen. Het gros van de gedupeer
den, zo wijzen de nauwkeurig bijgehouden 
statistieken van het gemeentelijk huisves
tingsbureau uit, bestaat uit 'stilstaande' oude
re gezinnen of alleenstaanden: van de 127 
gevallen precies 100, bijna allen bewoners 
van kamers of etages van panden in de bin
nenstad. 
Bij dit alles heeft Maastricht twee bijzonder 
slechte bouwjaren achter de rug. Oorzaak: 
een aantal beroepen bij de Kroon inzake be
stemmingsplannen, waardoor de uitvoering 
van het bestemmingspl_an Daalhof (2.500 wo
ningen) ruim twee jaar stagneerde en eerst 
begin dit jaar van de grond kon komen. Be
rekend was dat gedurende acht jaar jaarlijks 
1.000 woningen gebouwd zouden moeten wor-
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den om uit de woningproblematiek te gera
ken. In 1969 werden echter slechts 321 wonin
gen opgeleverd en in 1970 ongeveer 500. Wel 
waren er aan het einde van het jaar ongeveer 
1.300 woningen in aanbouw. Voor de gereed
gekomen huizen kwamen in de eerste plaats 
de gedupeerden van de huurliberalisatie in 
aanmerking alsmede zij die om andere rede
nen (krotopruiming, amovering enz.) uit hun 
woning werden gezet. Alle anderen, die eigen
lijk aan de beurt zouden zijn, moesten op
schuiven en wachten nog. 
Door de invoering van de huurliberalisatie 
werd ook de krotopruiming gestagneerd. 
Ruim 140 woningen zijn op dit moment onbe
woonbaar verklaard en ruim 1.200 staan op 
de nominatie dit praedikaat te krijgen. 
Met deze wetenschap en met deze perspec
tieven is het geen prettig idee in Limburgs 
hoofdstad als woningzoekende te staan inge
schreven. Nochtans zijn er op dit moment on
geveer 3.000 gegadigden. Allemaal niet 
(trouwlustigen), zeer slecht, slecht, te klein 
of anderszins onvoldoende gehuisvest. En 
dan te bedenken dat het Maastrichtse woning
bestand sinds de oorlog van 14.000 huizen 
met ruim 16.000 op bijna 31.000 werd ge
bracht. 
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ACTIES. Met diverse acties werd het afgelopen jaar in Maastricht of óók in 
Maastricht het goede doel nagestreefd. Zo sloeg de in de eerste weken van 
het nieuwe jaar landelijk ontketende Biafra-actie ook hier aan, niet het 
minst bij de middelbare scholieren. Er werd een protestmars gehouden van 
Wyck naar de binnenstad, na afloop waarvan aan loco-burgemeester Gij beis 
een petitie werd aangeboden. Ook werd er intensief gecollecteerd en zelfs 
de symbolische hongerstaking ontbrak niet. In diezelfde tijd werd in Maas
tricht ingehaakt op de landelijke actie ter bestrijding van de lepra. Een 
specifiek Maastrichtse activiteit was de Malawi-actie, bedoeld om concreet 
gestalte te geven aan de idee van de Heiligdomsvaart-1969. Meer dan een 
kwart miljoen werd er door de bevolking bijeengebracht voor de oprichting 
van speciale instituten voor blinde en dove kinderen in Malawi, die daar 
zijn toevertrouwd aan de zorgen van de Broeders van de Beyart. In februari 
kwam de aartsbisschop van Malawi, Mgr. James Ciona, persoonlijk naar 
Maastricht om zijn dank te betuigen. Hem werd een officiele ontvangst be
reid in het stadhuis. 

Barones Em. Michiels van Kessenich-van Meeuwen 

AFSCHEID. Onder de velen die in het afgelopen jaar definitief afscheid van 
ons namen door de dood zijn er enkelen die we hier met name willen 
noemen om in hen alle anderen te gedenken. Barones Em. Michiels van 
Kessenich, echtgenote van de voormalige burgemeester, houdster van de 
gouden eremedaille van de stad Maastricht en draagster van de eretitel 
'Moeder van Maastricht', overleed op 5 juni op 63-jarige leeftijd na een 
ziekbed van enkele maanden. Naast haar onofficiele functie als burgemees
tersvrouw, die zij met veel zorg en toewijding vervulde, bekleedde zij voor
aanstaande functies bij het Nederlandse Roode Kruis en bij de Oorlogs
gravenstichting. Bij haar verscheiden was de vereniging, waarvan zij tevens 
de moeder-titel droeg, de Mastreechter Staar, juist voor een concertreis 
vertrokken naar Canada. De Staarzangers herdachten haar in den vreemde 
en later tijdens een speciale dienst in de O.L. Vrouwebasiliek. De heer 
Hein van Dooren was Maastrichts en Nederlands oudste inwoner. Ondanks 
zijn uitzonderlijk hoge leeftijd van 106 jaar kwam deze bijzonder vitale man 
toch nog onverwacht te sterven. Hij overleed aan de gevolgen van een val, 
op 12 april. Op 23 juli ontviel Maastricht een andere dierbare vriend in de 
persoon van kolonel James Perkins, adviseur en adjudant van de comman
dant van de Amerikaanse Old Hickory-divisie die ons in 1944 bevrijdde. 
Kolonel Perkins onderhield nog vele levendige banden met Maastricht en 
vele malen bezocht hij nog onze stad. De laatste keer bij de 25-jarige her
denking van de bevrijding in september 1969. Hij werd bij die gelegenheid 
veorgesteld aan H.M. de Koningin. Begin maart overleed op 74-jarige leef
tijd ir. C. F. Egelie, oud hoofdingenieur-directeur van Provinciale Water
staat. In 1929 werd hij in Maastricht gedetacheerd bij de dienst van het 
Julianakanaal. Hem werd de leiding toevertrouwd bij de aanleg van het 
Bosscherveldkanaal, de sluis van Limmel, bij de bouw van de Wilhelmina-



brug en bij de restauratie van de Sint Servaasbrug. Bij de opening van het 
Julianakanaal in 1935 werd hij benoemd tot hoofdingenieur; zijn benoeming 
tot hoofdingenieur-directeur volgde in 1961. Onder zijn leiding nam het 
personeelsbestand tot het drievoudige toe en werd het nieuwe kantoor 
betrokken aan de Stadhuisstraat. Op 2 november overleed in Sint Annadal 
na een langdurige ziekte op 59-jarige leeftijd de schrijver en kunstcriticus 
Leo Snackers, beter bekend onder zijn schrijversnaam Loe Maas. Zijn 
toneelstukken voor kinderen genoten grote vermaardheid evenals zijn voor
liefde voor het amateurtoneel. In 1963 was hij schrijver van het jaarboek. 
Op de omslag prijkte toen de Mastreechter Geis, waarvan hij de geestelijke 
vader is. Op 29 november overleed, in de leeftijd van 73 jaar, de heer 
dr. E. M. Kruytzer, van 1961 tot 1964 directeur van het Natuur Historisch 
Museum. Deze priester en wetenschapsman genoot grote bekendheid als 
natuurhistoricus; tal van wetenschappelijke publicaties kwamen van zijn 
hand. Eveneens op 73-jarige leeftijd overleed op 30 november dr. Joseph 
Hol/man, oud-raadslid. De heer Hollman was de oprichter van de Maas
trichtse Bloedtransfusiedienst en grote stimulator van het Roode Kruis, Af
deling Maastricht. Gedurende ruim 40 jaar genoot hij bekendheid als ge
rechtelijk geneeskundige. Afscheid van Maastricht omdat zij naar elders 
vertrokken, namen in het afgelopen jaar de Territoriaal Commandant Lim
burg kolonel R. Dassen en de consul van de Westduitse Bondsrepubliek 
voor Limburg dr. Walter Viehmann. De heer P. Lousberg tenslotte nam we
gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid als direc
teur van de Handelsavondschool. Zijn afscheid werd tegelijk gevierd met 
het 60-jarig bestaan van deze onderwijsinstelling. 

De nieuwe 'Gezel ven Sint Amor'. 

ST.-AMOR. Prof. dr. J. Poelhekke, hoogleraar in de vaderlandse en alge
mene geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen, werd de nieuwe 
Gezel van Sint Amor. Zijn installatie vond plaats op 7 oktober. 

BEGROTING. Evenals dat voor 1970 het geval was is het gemeentebestuur 
er aan het eind van het jaar in geslaagd ook voor het komende jaar in de 
ontwerpbegroting het evenwicht van inkomsten en uitgaven te handhaven. 
Hoewel deze begroting, die het debet en credit sluit van ru im 148 miljoen, 
voor het uitgavenpeil nog onvoldoende mogel ijkheden bl ijft bieden, is de 
financiële armslag van de gemeente voor het eerst sinds vele jaren toch 
iets ruimer geworden. De algemene situatie laat thans toe dat een meer
jarenplan met een prioriteiten- en investeringsprogramma wordt opgesteld. 
Het totaal van de uitgaven in de exploitatiesfeer beloopt een bedrag van 
ruim 122 miljoen, waarvan 34 miljoen voor rekening komt van de gemeente
lijke bedrijven. De algemene dienst heeft een uitgavenpeil van ongeveer 88 
miljoen. Uit het Gemeentefonds wordt voor 1971 een bedrag van ruim 48 
miljoen ontvangen, hetgeen neerkomt op 55 procent van de totale in
komsten. Aan 'doeluitkeringen' wordt een rijksbijdrage van ruim 20 miljoen 
ontvangen (23 procent). Het eigen belastinggebied van de gemeente maakt 
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met ruim 8,5 miljoen 9 procent uit van de inkomsten. De onderwijssector is 
met een bedrag van 18,5 miljoen de grootste uitgavenpost, gevolgd door 
openbare voorzieningen met 18 miljoen. Sociale Zorg en Maatschappelijk 
Werk vergen een netto-uitgaaf van bijna 13 miljoen. De gemeenteraad 
keurde deze begroting in december goed. 

BEJAARDEN. Voor de bejaarden in Maastricht in 1970 nagenoeg niets dan 
goed nieuws. Vooreerst zijn zij sinds juli met niet minder dan vier man in 
de gemeenteraad vertegenwoordigd. Zij kwamen daarmee als onbetwiste 
overwinnaar uit de verkiezingsstrijd te voorschijn. De bejaardencentra in 
Malberg en Amby kwamen voor bewoning gereed ; het centrum aan de 
Pietersstraat is in aanbouw. Voorts werden er plannen gemaakt om de 
woningen in het Blauw Dorp geschikt te maken voor bewoning door be
jaarden met het doel hen zo lang mogelijk een zelfstandig bestaan te laten 
leiden in een aangepaste omgeving. Helaas kunnen deze plannen eerst 
nader worden geconcretiseerd, wanneer er wat meer ruimte is gekomen 
op de woningmarkt. Een somber geluid in het afgelopen jaar is, dat het 
vooral bejaarden (en alleenstaanden) zijn, die het slachtoffer worden van 
de doorvoering van de huurliberalisatie. Velen werden daardoor gedwon
gen hun appartementen in de hun zo dierbare binnenstad te verlaten. Be
halve dit wel en wee in de woningproblematiek van de bejaarden, verdienen 
nog een tweetal andere zaken een vermelding. De zo succesvolle uitvoe
ringen door de bejaardentoneelvereniging Bejaorden Belange van de door 
Jacques Pirson geschreven bejaarden-mjoezikel 'Zjaloezeij' alsmede het 
behalen van het certificaat 'zelfbescherming in bejaardenoorden' door een 
aantal inwoners van het bejaardencentrum Providentia-Sint Jozef te Heer. 
Deze certificaten werden op 19 oktober door burgemeester Baeten per
soonlijk uitgereikt. Of onze bejaarden ook nog heel wat mans zijn. 

Burgemeester Baeten reikt de cerificaten zelfbescherming uit ean een aantal bewoners van het 
be/aardencentrum Providentie.Sint Jozef in Heer. 



BENOEMINGEN. Als opvolger van mevrouw Antoinette de Visser. die we
gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd haar functie neer
legde, werd de heer Nico de Vrede benoemd tot Hoofd van de Maas
trichtse Toneelacademie. De heer de Vrede was reeds leraar dramaturgie 
aan deze academie. Hij werd voor zijn nieuwe functie voorgedragen door 
directie, docenten en studenten. Op het in april gehouden generaal kapittel 
van de Broeders van de Beyart werd broeder Bruno van de Made benoemd 
tot generaal overste. Hij is de samensteller van de nieuwe leefregel voor de 
congregatie, die eveneens door het kapittel werd aanvaard. Oud-burge
meester mr. L. J. M. Gorten van Heer werd met ingang van 16 oktober be
noemd tot burgemeester van Meerssen als opvolger van de heer W. Muris. 
Zijn installatie vond plaats op zaterdag 17 oktober. Op dinsdag 1 december 
benoemde de raad een nieuwe directeur in vaste dienst aan de dag- en 
avondschool van de Stadsakademie voor toegepaste kunsten, als opvolger 
van de heer A. Scheffers die deze functie per 1 februari zal neerleggen 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ofschoon het 
College van burgemeester en wethouders en de Academieraad ieder hun 
voorkeur hadden uitgesproken voor de kandidaat, die respectievelijk als 
nummer een en twee op de voordracht stond - het verschil van mening dat 
hierover ontstond liep nogal hoog op - benoemde de raad na uitvoerige 
discussies kandidaat nummer drie, de heer L. G. M. E. Duysens. Mr. P. 
Janssen nam op 69-jarige leeftijd per 1 december afscheid ars president 
van de Maastrichtse Arrondissementsrechtbank. Hij werd opgevolgd door 
mr. P. Paulussen. 

BEREKOJL. Als het aantal publicaties dat in een jaar over een bepaalde 
zaak verschijnt maatgevend zou zijn voor de belangrijkheid van het onder
werp, dan zou het Maastrichtse berenkwintet jaarlijks heel hoge ogen 

De beren in hun nieuwe behuizing In het Aldenhofpark. 
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gooien om bovenaan op de lijst te komen staan. Zeer zeker in het jaar dat 
achter ons ligt. Het was dan ook geen geringe zaak, het gereedkomen van 
hun nieuwe behuizing in het Aldenhofpark. Reeds lang werd er allerwegen 
schande gesproken over de veel te kleine 'kojl ' waarin het vijftal noodge
dwongen moest huizen. Het was uiteindelijk de Kulturele Kommissie van 
de Middenstand die zich hun lot daadwerkelijk aantrok en alles in het werk 
stelde om een nieuw verblijf te realiseren. Dank zij de steun van de gehele 
burgerij en van het bedrijfsleven alsmede met een flinke subsidie van de 
gemeente konden de plannen, waarvoor ook door de Stichting Dierenpark 
reeds lang werd geijverd, worden verwezenlijkt, al was het dan ook een 
half jaar later dan oorspronkelijk in de bedoeling had gelegen. Met veel 
muziek en toespraken werd de otficiele opening op zondagmorgen 6 sep
tember omlijst. Wethouder R. de Vries en mr. W. Korn, voorzitter van de 
Stichting Dierenpark, verrichtten het openingsceremonieel door gezamen
lijk en met vereende krachten de afsluithekken voor de nachthokken weg 
te zwengelen. De beren hadden er geen moeite mee om zich in hun 
cirkelvormige en trapsgewijze opgebouwde home, omgeven door een 
zwembad, spoedig thuis te voelen. 

BESTEMMINGSPLANNEN. Op het gebied van bestemmingsplannen geen 
schokkend nieuws dit jaar. Aan de realiser.ing van de bestemmingsplannen 
Boschstraat-Oost en Zuid-Oost (Heugem) kon nog niet worden begonnen, 
omdat in beide gevallen beroep is aangetekend bij de Kroon. Er werd dan 
ook niet begonnen met de bouw van het Economische Centrum in het plan 
Zuid-Oost. Het is niet uitgesloten dat de universiteit al deze plannen gaat 
doorkruisen. Het bestemmingsplan Wolder, met de uitvoering waarvan op 
zijn vroegst in de loop van 1971 kan worden begonnen, werd uitvoerig met 
de bewoners doorgesproken tijdens een hearing. In dit plan zijn 343 wo
ningen gepland, waarvan 36 etagewoningen en 307 eengezinswoningen. 

BEVRIJDING. Alhoewel Maastricht reeds in september 1969 feestelijk het 
feit herdacht dat het 25 jaar geleden werd bevrijd, werd toch ook aan de 
landelijke herdenking van dit heugelijk gebeuren medewerking verleend en 
wel door niets en niemand minder dan de estafettelopers van AV'34. Zij 
zouden het bevrijdingsvuur overbrengen naar Amsterdam, maar omdat men 
daar ongeregeldheden vreesde werd te elfder ure Den Haag als eindpunt 
aangewezen. Het was wethouder R. de Vries die op de ochtend van de 4de 
mei bij het witte kruis op de Markt de bevrijdingsfakkel ontstak en hem 
overhandigde aan de eerste estafetteloper John van Beekum. Onderweg 
werd in Wageningen het vuur overgedragen aan de bevelvoerend Canadese 
commandant en in Rotterdam aan koningin Juliana. 

BEZOEKEN. Ook in het afgelopen jaar was het weer een druk komen en 
gaan van autoriteiten en overige gasten, verenig ingen, congressisten enz. 
Zo bracht op vrijdag 16 januari de echtgenote van de Britse minister van 
Defensie, Mrs. D. Healey, een bezoek aan het stadhuis en werd op zaterdag 
31 januari de Aartsbisschop van Malawi, Mgr. James Ciona, ten stadhuize 
begroet. Hij bezocht Maastricht in het kader van de 'Malawi-Aktie', een 
aktie voor de oprichting van onderwijsprojecten t.b.v. dove en blinde kin
deren in zijn land. 
Dinsdag 24 feb ruari werd de stad bezocht door een dertigtal hostesses van 
de Wereldtentoonstelling in Osaka en op zaterdag 7 maart werd voor het 
eerst het wekelijkse KRO-radiopragramma 'P.M.' vanuit een stadhuis uit
g~zonden. Het PM-team, bestaande uit Anne van Egmond, Tom Bouws 
en Fons Disch trok honderden Maastrichtenaren naar het stadhuis, dat die 
dag tot 'open huis' was verklaard. De muziekvereniging St. Servatius ging 
vanuit de hall live 'de lucht in'. 



Het PM-team in Nederlands mooiste studio. 

Op maandag 23 maart bracht de Israëlische ambassadeur in ons land een 
bezoek aan de burgemeester. 
Op woensdag 6 mei en enkele daaropvolgende dagen bezochten de mijnen
bestrijdingsdivisies 121 en 321 van de Koninklijke Marine de stad in het 
kader van de Nationale Bevrijdingsherdenking. De schepen mochten zich 
in een druk bezoek verheugen. 
Op woensdag 20 mei werd de stad bezocht door de dames van de Staats
secretarissen; dezen werden ten stadhuize ontvangen. 
Druk was het op de publieke tribune op donderdag 2 juli bij gelegenheid van 
de wethoudersverkiezing. Eveneens druk was het in de hall toen op zaterdag 
22 augustus het Spaans Gemengd Koor 'Orfeo' uit Manresa werd ontvan
gen. Nog drukker was het toen ruim 400 deelnemers aan het congres van 
de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging ten stadhuize werden 
ontvangen op woensdag 26 augustus. Op vrijdag 28 augustus werd het 
Stadsbestuur bezocht door de gemeenteraad van Gorinchem. 
Op vrijdag 11 september bracht de echtgenote van de West-Duitse minister 
van Defensie, Helmuth Schmidt, een bezoek aan het stadhuis en op maan
dag 14 september waren het Schotse politiefunctionarissen uit Aberdeen 
die ten stadhuize werden ontvangen. De gasten, lid van de International 
Police Association, bezochten Maastricht in het kader van een uitwisseling 
met de Maastrichtse rijks- en gemeentepolitie. 
Vele honderden congressisten vulden de hall van het stadhuis toen op 
donderdag 17 september liefst twee verenigingen ten stadhuize werden 
ontvangen n.l. de Vereniging van Comptabele Ambtenaren bij Overheids
bedrijven en de Nederlandse Vereniging van Gemeentebelangen. 
Op maandag 21 september bezocht de gezant van Monaco, Graaf Victor de 
Lesseps, de burgemeester en enkele dagen later, op 24 september, werden 
de leden van de Nederlandse Orde van Advocaten, die te Maastricht con
gresseerden, door het Stadsbestuur ontvangen. 
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Donderdag 15 oktober was er opnieuw bezoek in het stadhuis. Het betrof 
de deelnemers aan het congres van het Landelijk Contact Gemeente
secretarissen. Enkele dagen later, zaterdag 17 oktober, nam de jeugd bezit 
van het stadhuis bij gelegenheid van Burgerdag; op zaterdag 31 oktober 
was dat Julius Caesar die zich met gevolg aan het stadsbestuur kwam 
presenteren als begin van een aantal voorstellingen van de gelijknamige 
musical in de Maastrichtse schouwburg. Op donderdag 3 december brach
ten enkele Granmans, Opperhoofden van Surinaamse Bosnegers, een be
zoek aan de stad en werden ten stadhuize door wethouder Gijbels ont
vangen. 

BINNENSTAD. Geen veranderingen van betekenis, noch ten goede noch 
ten kwade, in de Maastrichtse binnenstad dit jaar. Wel een groot aantal 
activiteiten, die het grote vertrouwen dat men in de toekomst heeft accen
tueren en die binnen zeer afzienbare tijd hun vruchten zullen afwerpen. 
De schrijver van het volgende jaarboek zal er ongetwijfeld veel kopij aan 
krijgen. Aan de verruiming van de parkeeraccommodatie wordt hard ge
werkt, zoals elders uitvoerig vermeld. Er wordt gebouwd, verbouwd en 
uitgebreid en aan het realiseren van het laatste stuk Maasboulevard wordt 
hard gesleuteld. Alleen aan het Vrijthof hadden veel neringdoenden ·een 
slecht jaar, hetgeen in hoofdzaak wordt toegeschreven aan het vervallen 
van de parkeergelegenheid ten gevolge van de werkzaamheden aan de 
parkeergarage. Zonder meer een verlies is het dat enkele horecabedrijven 
aan dit historische plein hun deuren voor goed hebben gesloten. Elders in 
de binnenstad evenwel tiert het uitgaansleven als nooit tevoren. De hier
mee onvermijdelijk gepaard gaande overlast aan lawaai heeft zelfs zulke 
vormen aangenomen, dat in de raad al het geluid geklonken heeft om het 
centrum van de stad gedurende de avonduren taboe te verklaren voor 
bromfietsverkeer. Zijn voorstel is ter bespreking aan de verkeerscommissie 
voorgelegd. 

BONDSCONCOURS. Voor het eerst in de geschiedenis werd dit jaar in 
Maastricht een bondsconcours voor muziekgezelschappen gehouden. De 
organisatie ervan werd toevertrouwd aan de fanfare Juliana uit Limmel, 
die met dit concours een feestweek bij gelegenheid van haar 60-jarig be
staan op zondag 20 september afsloot. Er namen 11 korpsen aan deel 
uit Nederland, België en Duitsland. Op 13 september organiseerde deze 
vereniging, op initiatief van de Commissie Subsidiëring Particuliere Mu
ziekgezelschappen, een concours voor drumbands. 

BONNEFANTEN. Met de restauratie van het Bonnefantenmuseum werden 
goede vorderingen gemaakt. Aan de ruim 2 miljoen gulden die voor deze 
restauratie reeds in 1968 beschikbaar waren gesteld moest de gemeente 
begin dit jaar nog eens ruim 8 ton toevoegen. Deze aanmerkelijke verho
ging van het restauratiebedrag tot meer dan 3 miljoen gulden was ener
zijds te wijten aan de inmiddels gestegen kosten van lonen en materialen 
anderzijds aan het wijzigen van de oorspronkelijke restauratieplannen. 

BRANDWEER. Het zwaarste karwei dat de Maastrichtse brandweer het 
afgelopen jaar moest klaren was het blussen van een brand in de besterf
ruimte voor polyether bij 'Radium' in de nacht van 26 maart. Het vuur vrat 
zich met een dermate grote snelheid door dit bijzonder brandbare mate
riaal dat noch de brandweer noch de automatische brandblussers het 
konden bedwingen. Wel konden de belendende ruimten, want zo en niet 
anders worden de aangrenzende bedrijfsafdelingen in het vakjargon ge-

Een ogenschijnlijk moeilijk karwei wordt door de brandweer vaak op simpele wijze geklaard 
met behulp van moderne apparatuur. Op de foto: het afzuigen van rook bij een kelderbrand aan het 
S int Servaask/ooster. 
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noemd, behouden blijven, zodat geen storing optrad in de produktie. On
danks het verder ontbreken van het echte zware handwerk, mocht de 
brandweer niet klagen over gebrek aan werk. De kleine en officieel als 
onbeduidend geboekstaafde brandjes - behalve dan voor degene wie het 
aangaat - waren weer legio en ook waren er weer talrijke flatbewoners 
die hun huissleutel vergeten hadden en die op de inklimcapaciteiten van 
de brandweermannen een beroep moesten doen. In de annalen ontbreken 
evenmin het te hulp komen van mens en dier in benarde posities, het ver
wijderen van omgewaaide bomen en afgerukte boomtakken en het leeg
zuigen van kelders. Vooral in het laatste weekeinde van juni moest de 
brandweer alle hens aan dek roepen in de strijd tegen het water, dat 
normaliter zijn grootste bondgenoot is. Tijdens en onmiddellijk na het uit
zonderlijk hevige noodweer dat toen losbarstte moesten niet minder dan 
6.500.000 liter water worden weggepompt. Er werden daarvoor 9 elektrische 
pompen ingezet en 4 wagens om de pompen van het ene adres naar het 
andere te slepen. Bij dit transport werden 400 liter brandstof verbruikt. In 
anderhalf uur tijds die zaterdagmiddag kwamen er 100 telefoontjes binnen 
om hulp en 21 brandweermannen zijn van zaterdagmiddag tot zondagavond 
constant in de weer geweest om hulp te bieden of het materiaal draaiende 
te houden. 

BURGEMEESTER. In 1970 vierde burgemeester Baeten zowel zijn SOste 
verjaardag als zijn 25-jarig huwelijksfeest. Beide feesten in alle stilte 
weliswaar, maar toch niet zo stil of de schrijver van het jaarboek kreeg er 
lucht van. Begin december moest de heer Baeten uit voorzorg in het zie
kenhuis worden opgenomen, omdat hij door overmatig werk teveel van zijn 
conditie had gevergd. Op doktersadvies moet hij bijna twee maanden rust 
houden, zodat hij de begrotingsvergaderingen niet kon voorzitten. Ook 
oud-burgemeester Baron Michiels van Kessenich kwam nog even in het 
nieuws toen bekend werd dat hij Maastricht zal verlaten om zich metter
woon te vestigen in Lanaken, de Maastrichtse voorstad in België. 

Mr Baelen krijgt hoog bezoek. 



BURGERDAG. Bij de opzet van Burgerdag 1970 op zaterdag 17 oktober 
werd met de traditie van voorgaande jaren gebroken. De organisatie ge
schiedde in samenwerking met de 'Werkgroep Burgerdag '70' van de 
Stichting Stedelijke Jeugdraad. Traditioneel was wel de tegenvaller van de 
geringe belangstelling. In tegenstelling met andere jaren met rond 250 
deelnemers maakten thans de 145 deelnemers nog geen tien procent uit 
van het aantal nieuwe kiesgerechtigde burgers. Het accent werd dit jaar 
vooral gelegd op de zelfwerkzaamheid van de 21-jarige deelnemers. Het 
monumentale van het stadhuis had daarvoor plaats moeten maken voor het 
ludieke. Burgemeester Baeten leidde de drie projecten in : jeugd-bedrijf
onderwijs, cultuur en binnenstad. Het meest visuele element, de cultuur, 
werd op hedendaagse wijze ingeleid door de toneelgroep van Peter Mul
der, die op het 'plein' een seance gaf met als thema de milieuverontreini
ging. Het Conservatorium leverde een bijdrage met een concert voor acht 
slaginstrumenten en een recital met middeleeuwse muziek. In de college
kamer, waar zelden meer bewegingen worden gemaakt dan handjes geven, 
zitten en opstaan, werd alle gelegenheid geboden tot bewegingsexpressie. 
Als discussiethema domineerde vooral de problematiek van de werkende 
jeugd. De KWJ had gezorgd voor lectuur, pamfletten, filmvoorstellingen 
alsmede voor een deskundig forum, dat een discussie over dit onderwerp 
in de raadzaal leidde. Het thema binnenstad, met als forumleider burge
meester Baeten, leidde tot een spontane en open discussie. 

BURGERRAADSMAN. De burgerraadsman, aangesteld ten behoeve van de 
inwoners van de geannexeerde gebieden op het moment dat de gebiedsuit
breiding van Maastricht een feit werd, is bijzonder snel populair geworden. 
Gemiddeld kloppen per dag 15 'n ieuwe' Maastrichtenaren aan bij de heer 
F. Jadoul tijdens zijn spreekuren in de voormalige gemeentehuizen van 
Amby, Borgharen, Heer en Itteren. Ook de 'originele' Maastrichtenaren 
blijken in toenemende mate de weg naar hem te vinden, hetgeen voor het 
M.O.M., waaraan de burgerraadsman is toegevoegd, aanleiding is te be
kijken of het aanstellen van een soortgelijke functionaris voor 'geheel' 
Maastricht niet wenselijk zou zijn. 

CABERGKANAAL. De plannen voor de aanleg van een Cabergkanaal, die 
vele jaren hadden liggen sluimeren, werden weer eens uit de mottenkist 
qehaald. Mr. P. Meyer Viol als voorzitter en een aantal andere leden van de 
Kamer van Koophandel gaven de stoot ertoe. Zij achtten het hoogst urgent 
dat na 25 jaar eindelijk eens de daad bij het woord wordt gevoegd. Een 
groot aantal reacties, positief zowel als negatief uit binnen- en buitenland, 
waren het resultaat. Toch zal het nog wel heel wat jaartjes duren voordat 
het kanaal er komt. Voorlopig althans is er geen zicht op. Doch pessimisme 
in deze zaak geeft geen pas. Er staan te grote belangen op het spèl en 
in het recente verleden is al vaker bewezen dat Maastricht terecht op
timistisch mag zijn als het om werkelij k grote zaken gaat. 

CARNAVAL. Carnaval , bij uitstek en van oorsprong het feest van onbezorg
de leut, stond dit jaar onder leiding van stadsprins Thei 111, in het dagelijks 
leven gewoon mr. Theo van Kan. Hoewel het feest ieder jaar weer opnieuw 
voortreffelijk wordt gevierd dreigt de politiek de carnaval te infiltreren, het
geen geenszins de bedoeling is van de velen die er ex professo mee te 
maken hebben. Dat het feest, en met name de optocht, de gehele nationale 
pers haalde had tot oorzaak dat door de burgemeester een onsmakelijk 
geachte groep uit de optocht werd verwijderd op het moment dat zijn 
ergernis over vele onderdelen van het gepresenteerde het toppunt bereikte. 
Wrevel bij de organisatoren, wrevel ook bij vele raadsleden, die vragen 
gingen stellen en die er drie uur vergadertijd aan opofferden met als re-
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sultaat dat het merendeel van hen het burgemeesterlijk optreden gerecht
vaardigd vond. Naar aanleiding van het gebeuren en mede met het oog op 
de komende annexatie werd er tegelijkertijd vanuit de raad bij het college 
op aangedrongen een overkoepelend carnavalsorgaan in het leven te roe
pen, waarin alle carnavalsverenigingen vertegenwoordigd zouden zijn. Niet 
langer de Tempeleers, maar dit orgaan zou verantwoordelijk zijn voor de 
carnavalsviering in Maastricht, terwijl tevens alle verenigingen subsidie 
zouden moeten krijgen. Het bleef vervolgens rustig totdat de 11 de van de 
11de weer in zicht kwam en de toegezegde nota van Ben W het licht zag. 
De raad vond de materie zo precair dat hij een maand bedenktijd vroeg en 
behandeling ervan verschoof naar de vergadering van november. In poli
tieke cafés, in gewone cafés of gewoon van man tot man, hetzij oog in oog 
hetzij telefonisch, werden er inmiddels vele strijden gestreden en vele 
grieven kenbaar gemaakt. In beide kampen waren de geweren geladen, 
toen de raad op 3 november tot een wijs besluit moest komen. Een ge
lanceerde fluistercampagne dat het garderegiment Kachelpiepers in de 
Knijnspiep in gereedheid werd gehouden voor een stormaanval, vermocht 
geen indruk op de raad te maken. Hij ging niet op de zaak in en stelde de 
behandeling van de kwestie uit tot na carnaval 1971. 

CONGRESCENTRUM. In een werkrapport dat eind november door het 
ETIL werd uitgebracht werd een lichte voorkeur voor Maastricht boven 
Valkenburg uitgesproken als vestigingsplaats voor een congres- en ten
toonstellingscentrum. Heftige discussies tussen voor- en tegenstanders van 
beide congressteden waren het gevolg. Valkenburg kwam zelfs met pan
klare plannen op tafel. 1970 werd afgesloten zonder dat de strijd was be
slist. Mogelijk brengt 1971 uitkomst en mogelijk komt het Maastricht ten 
goede dat de stad in november van dit jaar tijdens een vergadering te 
Montreux werd toegelaten als lid van de Europese Federatie van Congres
steden, na reeds twee jaar geleden te zijn geaccepteerd in de Vereniging 
van Congresbelangen Nederland. 

CULTUURBELEID. Nadat einde 1969 de toen uitgebrachte inventaris, die 
in feite niet meer was dan een adressenlijst van alle in Maastricht bestaan
de verenigingen, bij de raad geen genade had gevonden, heeft het college 
mede op aandringen van deze raad een adviescollege in het leven ge
roepen dat een cultureel beleidsplan zal moeten gaan uitstippelen. Dat 
gebeurde einde mei. In de commissie hebben zitting genomen de heren 
H. Berghuis, F. van Leeuwen {voorzitter), F. Sampers, C. Sarneel en K. 
Simhoffer. De commissie heeft tot taak het college te adviseren over de 
grondslagen en uitgangspunten van het te voeren cultureel beleid alsmede 
over de organisatievorm en de wijze van uitvoering. Bij de samenstelling 
van deze adviescommissie is gekozen voor een kleine commissie van on
afhankelijke deskundigen, die belast wordt met de samenstelling van het 
hele rapport, zij het met medewerking en inspraak van alle instanties die 
anders zouden worden uitgenodigd zitting te nemen in een grotere com
missie. 

CULTUREEL CENTRUM. De stijgende lijn, die de belangstelling voor het 
Cultureel Centrum de laatste jaren vertoonde, werd ook in het seizoen 
1969-70 voortgezet. Er waren welgeteld 94.576 bezoekers, bijna 2.000 meer 
dan het vorige seizoen. 80.121 van hen {vorig jaar 78.619) bezochten de 
stadsschouwburg bij een totaal aantal van 209 voorstellingen {vorig jaar 
184). Het bezettingscijfer bedraagt 383 {vorig jaar 427). Erbij vermeld dient 
te worden dat deze cijfers slechts bezoekers van 'culturele evenementen' 
gelden en niet de bezoekers van bals, feestavonden, recepties e.d. Alle 
cijfers zouden dan met enkele tienduizenden vermeerderd moeten worden. 



De belangstelling voor de abonnementen liep aanmerkelijk terug. Het pu
bliek geeft de voorkeur aan vrije voorstellingen. De ervaringen met het 
couponsysteem waren ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. De belang
stelling voor de Jongerenabonnementen en het Cultureel Jeugdpaspoort 
liep enigszins terug. 
Dat de stadsschouwburg behalve een plaatselijke ook een streekfunctie 
heeft, werd ook dit jaar weer bewezen door de grote belangstelling die er 
bestond voor de 'theaterbus', de extra bus die inwoners van de gemeenten 
in zuidelijk Zuid-Limburg naar de schouwburg brengt. De belangstelling 
verdubbelde in een jaar tijds. Vermelden we verder dat 39 65-plussers ge
bruik maakten van de gelegenheid 65+ paspoorten aan te schaffen. 
Vermeldenswaardige hoogtepunten uit het culturele seizoen zijn tenslotte: 
het zevende Internationaal Toneel- en Declamatietoernooi , waaraan door 
16 scholen uit Nederland, België en Duitsland werd deelgenomen; het 
traditionele Boekenbal en Kinderboekenweek alsmede het jongerentoneel
weekend 'Toneel Nu. 
Onvermeld mag tot slot niet blijven dat de activiteiten van de Theaterclub 
Maastricht werden overgenomen door de Stichting Popularisering 0-Thea
ter, kortweg SPOT, welke stichting zich tot doel stelt het theater naar het 
publiek te brengen. 

DAALHOF. Twee jaar later dan de bedoeling was is het afgelopen jaar een 
begin gemaakt gemaakt met de bouw van Maastrichts jongste woonwijk 
Daalhof. Met het heien van de eerste paal gaf burgemeester Baeten op 
10 maart het startsein voor deze bouw. De nieuwe wijk, die over vijf jaar 
voltooid zal zijn, zal in totaal 2.545 woningen omvatten en woonruimte gaan 
bieden aan ongeveer 9.000 personen. Van de 2.545 woningen worden er 
1.261 als eengezinswoning gebouwd, 1.036 als etagèwoning en 248 als 
bejaardenwoning. Er worden parkeervoorzieningen gemaakt met een to
tale capaciteit van 2.969 auto's. Tengevolge van de late start van het 
project Daalhof, hetgeen werd veroorzaakt door beroepsprocedures bij de 
Kroon, is het hele woningbouwprogramma van Maastricht gestagneerd. 
Noch in 1969 noch in 1970 kon het geraamde aantal van ongeveer 1.000 
woningen ook maar bij benadering worden gehaald. Het ontstaan van 
Daalhof zelf is weer een gevolg van het trage verloop van de annexatie
procedure, die 9 jaar heeft geduurd. Het is nooit de bedoeling geweest de 
buitenste westelijke schil van de stad te bebouwen, doch bij gebrek aan 
grond bleef geen andere keus over. Daalhof wordt in kringen van insiders 
dan ook een 'verlaat moetje' genoemd. 

DOLLE MINA'S. Het kon niet uitblijven. Maastricht heeft na Amsterdam de 
gezelligste cafés en zo kreeg het ook vrijwel onmiddellijk na 's lands 
hoofdstad een eigen detachement Dolle Mina's. Niet dat het een iets met 
het ander te maken heeft, maar er zijn nu eenmaal van die typische ver
schijnselen waarbij Maastricht meestapt in de voorste gelederen. Meer dan 
eens deden de Maastrichtse Dolle Mina's van zich spreken, al maakten zij 
het nooit zo bont als velen van haar zusters elders in den lande. Vermelden 
wij hun bezoek aan het woonwagenkamp om persoonlijk de desolate toe
stand in ogenschouw te nemen. Een verdienste van de Dolle Mina's is in 
elk geval dat zij bij tijd en wijle zorgen voor de zo broodnodige rumor en 
humor in casa. Zo ontving de gemeenteraad een ingezonden stuk vergezeld 
van een kist sigaren waarvan de inhoud bestemd was voor de raadsleden. 

Foto volgende pagina: Dolle Mlna·s bezoeken het woonwagenkamp. 
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E.H.8.0. Op maandag 12 januari werd aan 61 meisjes van de 4de en Sde 
klas van het Jeanne d'Arclyceum door burgemeester Baeten het diploma 
Levensreddende Eerste Hulp uitgereikt. Het was voor het eerst dat Maas
trichtse middelbare scholieren dit diploma behaalden. De meisjes, die de 
cursus in hun vrije tijd hadden gevolgd, waren overigens met overtuigende 
cijfers geslaagd: van de 61 candidaten behaalden er slechts 9 een 9, alle 
overigen slaagde maxima cum laude met een 10. Wie voor het noodlot 
geboren is, zie toe dat hem het lot treffe in de onmiddellijke omgeving van 
het Jeanne d'Arclyceum ... 

FILM. Opmerkelijk succes behaalde de jonge Maastrichtse cineast Guido 
Pieters. Als enige slaagde hij 'cum 'laude' aan de Nederlandse Filmacade
mie te Amsterdam. Zijn eindexamenfilms 'Allerzielen' en 'Carnaval' werden 
o.a. op het filmfestival van Turnhout met veel succes ontvangen. De films 
werden aangekocht door de Nederlandse en Belgische TV; ook de Duitse 
televisie toont grote belangstelling. 

FORT SINT PIETER. Fort Sint Pieter kwam in het nieuws toen de gemeente 
met de exploitant een nieuw huurcontract wilde afsluiten. Een eerste voor
stel kwam wel op de raadsagenda, doch werd door het college terugge
nomen en aangehouden tot de volgende ronde. De tweede keer bleek het 
voorstel op verschillende punten gewijzigd. De raad ging met een jaarlijkse 
huurprijs van 4.000 gulden voor het restaurant accoord, waarin begrepen 
de kosten van aanleg verwarming. Een gedeelte van de omliggende ter
reinen, voor zover zij niet in beslag genomen worden door een midget 
golfbaan en door de schietweide van de handboogschutters van Sint Se
bastianus - een historisch en vrijwel uniek gilde in Nederland - zal worden 
onderhouden door de gemeente. Ondanks deze tegemoetkomingen ont
lokte het voorstel nog een uitvoerige discussie over de broodnodige res
tauratie van het fort, welke restauratie wellicht in de miljoenen zal gaan 
lopen, én over het onbenut blijven van recreatieve mogelijkheden van dit 
historische monument. De raad drong erop aan om in samenwerking met 



.. dringend aan restauratie toe ... 

particulieren en het bedrijfsleven een afgeronde studie te maken van deze 
kwestie om te voorkomen dat de zaak weer voor jaren in de vergetelheid 
geraakt. Het college onderschreef bij monde van wethouder drs. H. Roovers 
de geuite wensen, maar wees er tegelijk op dat er nog meer historische 
vest ingwerken in de stad zijn die dringend aan een restauratiebeurt toe zijn. 

De nieuwe en de oude bus. 
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GAB. Om meer dan één reden mag het Gemeentelijk Autobussen Bedrijf 
met tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar. Al op de morgen van 
de gebiedsuitbreiding werd een nieuwe dienstregeling van kracht om ook 
de nieuwe stadgenoten in de gelegenheid te stellen op zo royaal mogelijke 
wijze te profiteren van het openbaar vervoer. Enkele weken tevoren waren 
10 nieuwe bussen in bedrijf genomen om het grotere passagiersaanbod te 
kunnen opvangen en tevens om een aantal oudere bussen, die na 900.000 
kilometer hun diensten wel bewezen hadden, te kunnen afdanken. De 
nieuwe bussen, die elk ongeveer 72.000 gulden kostten, hebben 28 zit- en 
52 staanplaatsen; in de oude bussen was plaats voor gemiddeld 65 pas
sagiers. 
1970 zal echter voornamelijk in de geschiedenis van het GAB bekendheid 
blijven genieten als het jaar waarin het rapport Lehner werd uitgebracht. 
In opdracht van het stadsbestuur stelde de Duitse verkeersdeskundige met 
een internationale reputatie dr. ing. E. Lehner een 'Advies Openbaar Ver
voer Maastricht' samen. Dit advies, samengevat in vier fikse boekwerken, 
rijkelijk gevuld met cijfermateriaal, analyses, grafieken, kaarten en weten
schappelijke bespiegelingen, is eigenlijk van voor tot achter één groot 
compliment aan het adres van het GAB, met als enige essentiele aanmer
king dat het invoeren van het 'overstapje' aanbeveling zou verdienen on
danks de grote kosten die hiermee gepaard gaan en ondanks het minimale 
gebruik (3 procent) dat ervan zal worden gemaakt. Vleiend voor Maastricht 
en het GAB zijn de meer dan eens in het rapport herhaalde opmerkingen, 
dat het verzorgingsniveau en de dienstverlening op een hoog peil staan. 
Ook in een rapport van het Economisch Bureau voor het Weg- en Water
vervoer krijgt het GAB een compliment: van de negen gemeentelijke auto
busbedrijven in ons land is het het laagst met zijn tarieven terwijl de ver
liespost op de begroting het kleinst is. Na Amsterdam en Rotterdam volgt 
Maastricht als de gemeente waar het meest van de bus gebruik wordt 
gemaakt. 

GAK. Aan de Via Reg ia werd in augustus de eerste schop in de grond ge
stoken voor een zeven verdiepingen hoog kantoorgebouw van het Gemeen
schappelijk Administratiekantoor. Met de bouw, die medio 1972 gereed zal 
komen, is een bedrag gemoeid van 7 miljoen gulden. De nieuwbouw, naar 
een ontwerp van het architectenbureau Th. Boosten, wordt architectonisch 
ingepast in het complex van het wijkwinkelcentrum en flatgebouwen 'Brus
selse Poort'. De huidige ruimten van het GAK in het stadskantoor zullen 
te zijner tijd waarschijnlijk worden ingenomen door Openbare Werken en 
afdelingen van de gemeentesecretarie. 

HEERLEN. Het lijkt enigszins vreemd om de naam Heerlen tegen te komen 
in een jaarboekje van Maastricht. Het accent valt evenwel niet zozeer op 
Heerlen alswel op het uiterlijk 31 december 1974 gereedkomen van de 
provinciale autosnelweg, die de universiteitsstad dan via Meerssen recht
streeks met het hart van de oude mijnstreek zal verbinden. De afstand 
tussen beide centra bedraagt dan nog slechts 23 kilometer. Dit goede 
nieuws kwam in 1970 vrij en werd in beide steden met gejuich ontvangen. 
Het eerste gedeelte van deze weg werd inmiddels op 9 november door 
minister Nelissen en staatssecretaris van Son geopend. 

HERDENKING. In de gutsende regen werd op de middag van de 24ste 
maart aan de gevel van het geboortehuis van prof. P. Debye in de Maas
triohter Smedenstraat een herdenkingsplaquette onthuld. Het was een ini
tiatief van de Winkeliersvereniging Stokstraatkwartier om deze verdienste
lijke Maastrichtenaar, de enige Nederlander die ooit werd onderscheiden 
met de ongedeeJde Nobelprijs voor natuur- en scheikunde, te eren. De 
plaquette werd onthuld door de burgemeester. 



HERINDELING. De plannen van het Provinciaal Bestuur in deze houden de 
gemoederen in Limburg nog steeds in beweging. Mogelijk zal Maastricht 
andermaal bij de gemeentelijke herindeling betrokken zijn. Deze plannen 
worden evenwel nog uitgewerkt achter de studeertafel van de provincie en 
in dat stadium is het voor de schrijver van het jaarboek onmogelijk officieel 
gegevens los te krijgen. Over enkele maanden zal blijken of de geruchten 
hieromtrent op waarheid berusten of louter verzinsels zijn van mensen die 
menen dat Maastricht nog steeds veel te klein is. Meer gegevens hierover 
in het jaarboek-1971. 

HTS. Andermaal moeten we Heerlen ten tonele voeren. In augustus namelijk 
werd bekend dat de Kroon van mening is, dat de HTS van Heerlen in vol
doende mate voorziet in de behoefte aan Hoger Technisch Onderwijs in 
Zuid-Limburg. Het door het bestuur van de Stichting voor Hoger Technisch 
Onderwijs in Maastricht bij de Kroon ingediende beroep om alsnog in aan
merking te komen voor bekostiging van een nieuwe HTS uit de rijkskas 
werd daarmee ongegrond verklaard. Ergo: Maastricht krijgt geen HTS. 
Voorlopig althans, want in Maastricht deelt men de zienswijze van de 
Kroon geenszins en het laatste woord is er dan ook nog niet over gespro
ken. Er zal niet gerust worden, voordat Maastricht een eigen HTS heeft. 

HUIS VAN BEWARING. Het ziet ernaar uit dat het huidige Huis van Bewa
ring aan de Minderbroedersberg de langste tijd als zodanig dienst heeft 
gedaan. In de begroting van het Departement van Justitie stond althans 
met evenzoveel woorden te lezen dat de nieuwbouw voor dit instituut in 
Limmel in de loop van 1971 zal worden aanbesteed. De bouwtijd wordt 
geschat op drie jaar, zodat het nog tot eind 1974 zal duren, voordat het 
18de eeuwse klooster dat nu als gevangenis dient, verlaten kan worden. 
De nieuwbouw, naar een ontwerp van het Maastrichtse architectenbureau 
ir. A. Schwencke en ir. H. Bosch, belooft zo modern te worden dat het er 
aangenaam vertoeven zal zijn. Hebben de 'zware jongens' tenminste ook 
een prettig vooruitzicht. 

IMPULS. Onder de naam Impuls vonden studenten van de Jan van Eyck
academie, het Conservatorium en de Toneelacademie elkaar om door mid
del van gezamenlijke kunstmanifestaties kunstenaar en publiek dichter bij 
elkaar te brengen. Om dit doel te bereiken werd een groot aantal kunst
zinnige evenementen op touw gezet. 

INDUSTRIEËN. De industriële activiteiten in het afgelopen jaar waren zeker 
niet ongunstig. Het tekort aan arbeidskrachten uit eigen omgeving, dat 
steeds groter vormen gaat aannemen, moest worden aangevuld door het 
aantrekken van buitenlandse werknemers, voor wie soms op grote afstand 
van de stad onderdak gezocht moest worden. Bij voorkeur in leegstaande 
kloosters. 
De KNP zorgde enkele keren voor groot nieuws. In januari toen dit bedrijf 
samen met het Duitse concern Feldmühle in Düsseldorf de N.V. Papier
fabriek Page te Gennep overnam. In oktober toen door de directie werd 
aangekondigd dat getracht zal worden om te komen tot een samenwerking 
met Nederlands andere papiergigant Van Gelder en Zonen. Aparte ver
melding verdient dat de vakbonden al in een zeer vroeg stadium bij het 
overleg werden betrokken. Beide bedrijven hebben samen 10.000 man 
personeel en een omzet van 850 miljoen gulden. 
Een andere fusie die einde dit jaar in het verschiet lag, was die tussen de 
zuivelfabrieken Sibema, de Mijnstreek en Campina. Heer zou uitverkozen 
wor-Oen tot hoofdzetel. Deze fusie levert een zuivelcoöperatie op, die een 
jaaromzet heeft van 250 miljoen gulden. De combinatie heeft 1.700 perso
neelsleden en het grootste marktaandeel in Zuid-Nederland. 
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Fusiegeruchten staken ook herhaalde malen de kop op bij de enorme 
stijging die de aandelen Sphinx op de beurs op gezette tijden te zien gaven. 
Telkens opnieuw werden deze geruchten weer door de directie gedemen
teerd. Toch bleef Sphinx op de beurs een onmiskenbare topper en de be
langstelling voor dit Maastrichtse bedrijf werd door insiders 'verbijsterend' 
genoemd. 
De Mosa bleef in het nieuws door een belangrijke uitbreiding van de por
celein- en tegelfabriek, gepaard gaande met een belangrijke uitbreiding 
van de werkgelegenheid. De exposities van het 'Mosa Design Team' trok
ken de aandacht in binnen- en buitenland. De N.V. Vereenigde glasfabrie
ken kondigde de uitbreiding aan van de reeds bestaande fabriekshal voor 
de vervaardiging van verpakkingsg las. Dit project zal nieuwe werkgelegen
heid scheppen voor 160 man. De bouw zal in mei 1971 gerealiseerd zijn. 
Uitbreidingsplannen bestaan er ook bij Bates Cepro. Artifort (Wagemans 
en Van Tuinen) ging een overeenkomst aan met de Japanse fabrikant 
Houtoku, op grond waarvan de modellen ontworpen door Pierre Paulin, 
Kho Liang Ie en Geoffrey Harcourt in Japan onder licentie worden geprodu
ceerd en verkocht. Tegen het einde van het jaar maakte het bedrijf bekend 
dat een gedeelte van dit oer-Maastrichtse bedrijf weldra zal worden over
gebracht naar Lanaken. De hoofdzetel zal echter in de stad gevestigd 
blijven. Vermelden we tevens van dit bedrijf dat het een diploma en een 
gouden medaille verwierf op de internationale design tentoonstelling te 
Monza voor de ABCD-bank, een ontwerp van Pierre Paulin. Ook de Enci 
tenslotte leverde letterlijk en figuurlijk stof tot praten, omdat tengevolge 
van een defect aan de ontstoffingsinstallatie sommige wijken van de stad 
gedurende enige tijd te lijden hadden onder de stofoverlast. Vermelden we 
tot slot dat de Beatrixhaven een aantal nieuwe bedrijven mocht verwel
komen, terwijl andere daar gevestigde bedrijven uitbreidingen realiseerden 
of plannen daartoe in voorbereiding hebben. Ook dit jaar bracht het college 
van B & W oriëntatiebezoeken aan enkele Maastrichtse bedrijven. 

1.1.T. Hoewel Maastricht de 'finale' bereikte: de OESO gaf toch aan Milaan 
boven Maastricht de voorkeur voor de vestiging van het Internationaal 
Technologisch Instituut. Overigens is de kans dat Maastricht eens een 1.1.T. 
binnen zijn muren zal huisvesten niet helemaal verkeken, namelijk wanneer 
het instituut in Milaan aan uitbreiding toe is of wanneer er een tweede zal 
worden gerealiseerd. 

JONGERENCURSUS. In september werd aan de Symphoniesingel op Ca
berg een begin gemaakt met de nieuwbouw voor de Jongerencursus, die 
thans is gehuisvest in een noodgebouw aan het Frans van de Laarplein. Het 
door het architectenbureau W. Schellinx te Maastricht ontworpen plan 
omvat vier grote eenheden en een handenarbeidzaal, die gegroepeerd 
worden rondom een centrale gemeenschapsruimte van ongeveer 180 m2, 
alsmede een gymnastiekzaal. De capaciteit is berekend op 250 dagleer
lingen per week, hetgeen inhoudt dat 250 werkende jongeren tussen 14 en 
18 jaar gedurende een dag per week in hun ontwikkeling kunnen worden 
begeleid. De huidige noodbehuizing telt slechts twee eenheden en mist de 
noodzakelijke bijbehorende accommodatie. De opvangcapaciteit wordt dus 
meer dan verdubbeld. 

Het voorlichtingscentrum van Arti fort In de middeleeuwse fortificatlekelders. 
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JUBILEA. Stadsgenoten die zichzelf en hun familie plegen wijs te maken 
dat er geen jubileum gevierd mag worden, of zij moeten persoonlijk de 
jubilaris en diens hele familie de vijf of liever nog de tien hebben toege
stoken en op zijn gezondheid en die van zijn nageslacht tot in de derde 
generatie gedronken hebben - deze mensen komen voor, al gebiedt de 
eerlijkheid erbij te vermelden dat zij een even groot medeleven aan de dag 
leggen bij het brengen van condoleancebezoeken en het bijwonen van be
grafenissen - hebben een druk jaar achter de rug . Er zijn nogal wat jubilea 
gevierd. We hebben ze gewetensvol het hele jaar door verzameld om ze 
thans in het jaarboek te verwerken. Maar er is geen beginnen aan. Een 
zeer strenge selectie derhalve met de stellige zekerheid dat we velen 
tekort zullen doen. 
Wethouder en tevens loco-burgemeester G. Gijbe/s vierde zijn zilveren 
wethouderschap. Van onmiddellijk na de bevrijding tot de dag van vandaag 
heeft hij pal gestaan in politieke stormen en zich vele verdiensten ver
worven voor de stad en haar bewoners. Een groot feest moest van aller 
dankbaarheid getuigen. Dat feest werd op 6 september gevierd met een 
grootse huldiging en een mammoetreceptie. Minister Klompé schonk de 
jubilerende wethouder een schilderij, het bedrijfsleven en de burgerij van 

De zilveren raadsleden wethouder G. Gijbels 
en de heer L. Krans. 

Trots toont de Jubilerende politiecommissaris 
mr. P. Arends het cadeau dllf hij kreeg van 
zijn korps. 



Maastricht verrastten hem en zijn echtgenote met een reis naar Rome. Een 
koffer, gevuld met niet direkt noodzakelijke reisbenodigdheden werd hem 
tijdens de receptie aangeboden! Raadsnestor J. Krans vierde eveneens dit 
jaar zijn zilveren jubileum als raadslid. Het was een spontane geste van de 
raad om beide jubilarissen ter herinnering aan dit unieke jubileum een 
klokje aan te bieden. Ook de korpschef van de Maastrichtse Gemeente
politie, commissaris mr. P. Arends, werd flink in de bloemetjes gezet, om
dat hij 25 jaar in politiedienst was. Dat was op dinsdag 13 januari. Groot 
feest in het hoofdbureau aan het Vrijthof en later op de dag een drukbe
zochte receptie in het stadhuis. De heer Karel Bruijnzeels, directeur van de 
Gemeentelijke Sportstichting, moest zich ook al een huldiging laten wel
gevallen, omdat hij 25 jaar in gemeentedienst was. Er was geen sportman 
in Maastricht of verre omgeving, die hem op 7 januari niet kwam geluk
wensen. De man die zelf heel wat jubi lea heeft moeten organiseren, het 
hoofd van de huishoudelijke dienst van de gemeente de heer G. Visser, 
stond vrijdag 3 april zelf in het middelpunt van de belangstelling. Het was 
die dag 25 jaar geleden dat hij in dienst trad van de gemeente. Ook in de 
gelederen van de plaatselijke geestelijkheid werden enkele jubi lea gevierd. 
Oud-pastoor J. Colaris vierde zijn gouden priesterfeest. Pastoor drs. J. 
Bohnen van de O.L. Vrouwebasil iek, pastoor H. Geusgens van de Sint 
Martinus in Wyck en oud-pastoor A. Schutgens vierden hun robijnen pries
terjubileum. Al deze jubi lea werden gevierd op zondag 5 april. Vermelden 
we verder in deze rij van persoonlijke jubilea dat het in november 40 jaar 
geleden was dat mr. W. Kom afstudeerde als jurist en dat de heer J. H. 
Ubachs op vrijdag 9 oktober zijn 25-jarig jubileum vierde als consul van 
België voor de provincie Limburg. 
Tevens was er een aantal instellingen of verenigingen, dat een zoveelste 
gedenkwaardige mijlpaal bereikte. De afdeling Maastricht van het Roode 
Kruis 100 jaar; de afdeling Maastricht van Sint Willibrordus, de katholieke 
bond van werknemers in industriële bedrijven, 75 jaar; de Handelsavond
schoo/ 60 jaar; de fanfare Juliana van Limmel eveneens 60 jaar; de afdeling 
Maastricht van de R.K. Politiebond Sint Michael 50 jaar en de Watersport
vereniging Randwyck 25 jaar. 

JULIANA BOUDEWIJNPRIJS. De door de gemeente Heer in 1959 ingestelde 
Juliana-Boudewijnprijs is na de gebiedsuitbreiding door Maastricht over
genomen. Deze jaarlijkse prijs ter grootte van 1.000 gulden wordt toege
kend aan een Nederlands- of Belgisch-Limburgse publicist, die door zijn 
werk heeft bijgedragen tot de versteviging van de vriendschapsbanden 
tussen Nederland en België. Maastricht heeft de door Heer gestelde con
dities overgenomen, doch heeft en ig voorbehoud gesteld omtrent de manier 
van uitreiking en de dag waarop deze pleegt te geschieden. 

JULIUS CAESAR. Voor de tweede maal in de geschiedenis werd Maastricht 
in 1970 door Julius Caesar veroverd, zij het dat het deze keer heel wat ge
moedelijker ging dan de eerste. Hij kwam met veel zang en zingende en 
dansende 'gemengde' cohorten en leek in geen enkel opzicht op zijn his
torische voorganger. Door de burgemeester werd hij officieel ten stadhuize 
ontvangen met groot ceremonieel; in de schouwburg bracht hij vele 
avonden lang een talrijk publiek in verrukking met zoveel Maastrichtse 
humor, bijeengeraapt in een anachronistisch schijndrama. Ofschoon iedere 
Maastrichtenaar nu nog wel weet wie of wat bedoeld wordt, is het toch 
verstandig dat voor het nageslacht wordt vastgelegd dat we het hebben 
over de nieuwste Maastrichtse 'mjoezikel' Julius Caesar, gepresenteerd 
door de Maasvogels van de KNP, de (K)lommele-kapel en de Avantikapel. 
De teksten naar een oorspronkelijk spel werden herschreven en aangevuld 
door Harie Loontjens. Hein 's Gravensande, die Maastricht in 1970 jammer
lijk door de dood ontviel, zorgde voor de muziek. 
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Julius Caesar bezingt de 'perreplu'. 

JUNIOR KAMER. In navolging van vele andere plaatsen heeft Maastricht 
sedert kort ook zijn eigen Junior Kamer. De plechtige installatie tot lid van 
de Federatie van Junior Kamers in Nederland vond plaats op 10 oktober. 
Voorafgaand aan deze installatie hield studentendecaan mr. A. Oomen uit 
Nijmegen in de Redoute een lezing over het onderwerp 'Maastricht, uni
versiteits- en studentenstad', daarmee aansluitend op een studieproject dat 
de Junior Kamer ter hand heeft genomen, namelijk de studentenhuisves
ting. Tijdens een plechtige bijeenkomst ten stadhuize werd op 20 november 
het Charter uitgereikt aan de Lions Club Maastricht. 

KAMPIOENSWIMPEL. Voor het eerst werd door een Maastrichts muziek
gezelschap de felbegeerde wimpel veroverd. Het was de fanfare Sint Hu
bertus uit het Bosscherveld, die er na een felle strijd in slaagde de kam
pioenswimpel te behalen in de tweede afdeling, waarmee meteen een pro
motie naar de eerste afdeling werd gemaakt. De voorzitter van de Limburg
se Bond van Muziekgezelschappen Mgr. Karel Roncken kwam op 5 april 
persoonlijk de kampioenswimpel uitreiken. 

KINDERBOERDERIJ. De kinderen van de Mytylschool Sint Raphaël aan de 
Brusselseweg werden verblijd met een kinderboerderij. Op zaterdag 22 
augustus onthulde mevrouw Baeten een gedenksteen in de gevel van deze 
boerderij, waarin de namen staan vermeld van de leden van het actie
comité. Voor de kinderen van de school werd er een complete feestdag 
van gemaakt. 

L.$.0. Na uitvoerige discussies ging de gemeenteraad in september ac
coord met een nieuwe subsid ieregeling voor het L.S.O. De regeling, die is 
aangegaan voor drie jaar, houdt in dat Maastricht 34 procent zal bijdragen 
van de niet door rijkssubsidie te dekken netto personeelskosten en een 
even groot percentage van de huisvestingskosten. Voorheen betaalde 



Mevrouw Beeten opent de kinderboerderij. 

Maastricht 35 procent van de niet door rijkssubsidie gedekte personeels
kosten. Tien andere grote gemeenten nemen samen 22,5 procent van deze 
kosten voor hun rekening en de provincie 40 procent. Het college presen
teerde de raad het voorstel om dit percentage gedurende drie jaar te 
garanderen met de opmerking, dat de lasten die Maastricht voor het L.S.O. 
moet dragen in vergelijking met die van andere gemeenten reeds buiten
gewoon zwaar zijn en dat daarom een verdere niet-autonome verhoging 
van kosten niet aanvaard kan worden. De raad ging met het voorstel van 
het college akkoord met de toevoeging van noodzakelijk subsidiërings
overleg binnen deze 3 jaar. Men voelde er over het algemeen weinig voor 
de kosten van het orkest voor een belangrijk deel door Maastricht te laten 
betalen. Het L.S.O. gaat inmiddels voort op de in het verleden gevolgde 
weg; het bieden van hoogstaande muzikale ontspanning aan vele duizenden. 

MAASBOULEVARD. Tussen de Hoenderstraat en de Graanmarkt zal in de 
nabije toekomst een riant stuk Maasboulevard worden gerealiseerd. Groots 
opgezette plannen hiervoor werden in het begin van het jaar bekend ge
maakt door het stadsbestuur. Even groot echter was de kritiek die op deze 
plannen werd geleverd tijdens een openbare hearing in het Staargebouw 
op 2 februari. Met de hele Maasboulevard, die loopt vanaf de Maastrichter 
Grachtstraat tot aan de John F. Kennedybrug, maar in hoofdzaak met het 
nog te realiseren middenstuk wordt mede beoogd een verbinding te schep
pen tussen de stad en de rivier, waaraan zij is gelegen en waaraan zij haar 
ontstaan te danken heeft. Er is dan ook bewust naar gestreefd dit midden
stuk, van Sint Servaasbrug tot Wilhelminabrug, zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken. Het ligt in de bedoeling om de sfeer en de bedrijvigheid van het 
stadscentrum tot aan het rivierfront door te trekken. De plannen betreffen 
een 15-meter brede promenade, die aansluit bij het trottoir van de Servaas
brug, van de rivier gescheiden door een kademuur en bij de Wilhelmina
brug afgesloten met een restauratiegebouw, waarin ook het kantoor van de 
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In gesprek voor de tekeningen van de derde fase 'Maasboulevard'. 

rederij Stiphout (rondvaartboten) kan worden ondergebracht. Voor de 
rondvaartboten kan in de rivier een aanlegsteiger worden gebouwd. Op de 
promenade, die rijkelijk wordt voorzien van groen, bloemen, banken en 
tafeltjes, komt een gebouwtje waar 'eenvoudige consumpties' worden ver
kocht. Er zal dan op deze promenade bovendien gelegenheid zijn voor het 
houden van recreatieve en andere evenementen als bijvoorbeeld open
luchttentoonstellingen. Uit alles blijkt dat deze promenade is bedoeld als 
het centrale en meest riante gedeelte van een doorgaande wandelroute 
langs de Maas vanaf de Zuiderbrug tot aan de Wilhelminakade. Tegelijk 
met de real isatie van dit stuk Maasboulevard - waarmee men overigens 
nog dit jaar had willen starten en die over 2 à 3 jaar gereed had moeten 
zijn - krijgt ook de Mariastraat als verbinding tussen city en boulevard een 
grote opknapbeurt. Zij zal door het wegvallen van de tuin naast de Sint 
Josephkerk aanzienlijk worden verbreed en geheel worden bestraat met 
siertegels. Bij de kerk komt een centraal busstation, zodat iedereen die van 
het openbaar vervoer gebruik maakt direct zowel bij de city als bij de 
promenade is. Zodra de Maasboulevard in zijn geheel zal zijn gerealiseerd, 
zal ook de eerste fase van het verkeersstructuurplan in werking treden, 
hetgeen inhoudt dat het verkeer op de cityring in tegenovergestelde rich
ting van thans gaat rijden. 
De bezwaren van de zijde van de bevolking, die tijdens de gehouden 
hearing naar voren werden gebracht, kwamen in hoofdzaak hierop neer, 
dat men beide verkeersaders onder de Sint Servaasbrug door wil leiden; 
dat men de geplande parkeerruimte voor 70 kortparkeerders te gering vindt 
en dat men het zicht op de rivier, door gebruikmaking van een open hek
werk, wil verbeteren. Tegen deze plannen, bezwaren c.q. voorstellen be
stonden aan de andere kant van de tafel hoofdzakelijk om financiele en 
techn ische redenen een aantal bedenkingen. Het college nam evenwel op 
zich de uitvoerbaarheid van de diverse voorgestelde alternatieven te be
studeren en zo mogel ijk bepaalde suggesties in de definitieve plannen op 
te nemen. Inmiddels wordt binnenskamers hard gewerkt aan het aftasten 



De start van het Maaspaviljoen ging gepaard met een uitgebreid ceremonieel. 

van de financiele en technische mogelijkheden van de verschillende ge
suggereerde alternatieven. 

MAASGOUW. De nieuwbouw voor het revalidatiecentrum 'De Maasgouw' 
kwam tegen het einde van het jaar weer in het onzekere. Dat deze nieuw
bouw er moet en oo.k zal komen staat buiten kijf, alleen is nog niet definitief 
uitgemaakt waar deze zal worden gerealiseerd. Tot voor enkele maanden 
was het terrein van V.V. Standaard en omgeving in het Ravelijncomplex 
favoriet. Thans wordt nagegaan of het centrum eventueel gerealiseerd kan 
worden op de terreinen van het ziekenhuis Sint Annadal. Een beslissing in 
deze wordt zeer spoedig verwacht. Een andere tegenvaller die de Maas
gouw moet verwerken is het vertrek van directeur geneesheer dokter J. W. 
Stoop. Hij is per 1 januari benoemd tot directeur geneesheer van het re
validatiecentrum 'Charlotte-Oord' te Tilburg. Zijn naam zal onverbrekelijk 
verbonden blijven aan de internationale Maasgouwspelen. 

MAASPAVILJOEN. Maastricht wordt het komende voorjaar weer iets na
drukkelijker 'Tricht aan de Maas'. Op de westelijke oever is bij het stads
park sinds enkele maanden het lang verbeide Maaspaviljoen bezig te ver
rijzen. Het project is een particulier initiatief van de heer S. Postma van 
Momus. Behalve een ontspanningscentrum voor Maastricht wil hij er een 
toeristische trekpleister van maken. 

MAASTRICHTS MANNENKOOR. Het Maastrichts Mannenkoor maakte dit 
jaar furore in Hongarije, waar het in Debrecen deelnam aan het internatio
nale Bela Bartàkconcours. Van de in totaal 65 deelnemende koren eindigde 
M.M. op de vierde plaats. De zangers namen daarvoor een plÇiquette en 
een oorkonde mee naar huis. Behalve de belevenissen van de reis en van 
het concours behouden de zangers nog de beste herinneringen aan wat 
zij er zagen en aan het bier dat er niet schuimen wilde ... 
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Boven enorme houtvuren werden enorme runderlappen geroosterd die de Staarzangers en hun 
gasten enorm goed smaakten. 

MASTREECHTER STAAR. Ook de Staar maakte het afgelopen jaar een 
concertreis. Een eind van huis nog wel, namelijk naar Canada. Er werden 
zes concerten gegeven om de Canadezen hulde te brengen voor de be
vrijding 25 jaar geleden. Door omstandigheden werd tijdens de reis een 
barbecue misgelopen, maar de Canadezen revancheerden zich op bijzon
dere wijze. In september kwamen zij met enkele koks en 20 geslachte 
koeien naar Maastricht om op Fort Sint Pieter de Staar en een groot aantal 
genodigden kennis te laten maken met een autentieke Canadese barbecue
party. Het was voortreffelijk. 

M.E.A.0.-SCHOOL. Aan de Amalbergastraat is medio dit jaar een begin 
gemaakt met de bouw van een nieuw complex voor de m.e.a.o.-school. Dit 
instituut - met 475 leerlingen momenteel de grootste in zijn soort in ons 
land - is al vele jaren provisorisch gehuisvest in het oude Sint Servaas
college. De semi-permanente nieuwbouw, een ontwerp van de architecten 
P. en H. Koene uit Maastricht, zal het komende voorjaar worden betrokken. 

METEROPNAME. Gemeentebedrijven lieten begin dit jaar zo'n 30.000 bro
chures in evenzovele brievenbussen glijden. In deze voorlichtingslectuur 
werd uitvoerig bekendheid gegeven aan een gewijzigd systeem van meter
opname van de elektriciteits-, gas- en watermeters. De meterstanden wor
den nog slechts een keer per jaar opgenomen en er wordt slechts een keer 



per jaar afgerekend. Vijf voorschotnota's, die worden berekend aan de 
hand van het verbruik in het afgelopen jaar, dienen om te voorkomen dat 
deze afrekening te hoog zou oplopen. 

MIDDENSTAND. De Maastrichtse Middenstand heeft over het algemeen de 
stellige verwachting dat de iets lagere omzet in 1969, waarvan de hoofd
oorzaak wordt gezocht in de doorvoering van de B.T.W., in 1970 enigszins 
is gecompenseerd. Het zakenleven wordt harder genoemd dan ooit en alle 
zeilen moeten worden bijgezet om met de tijd in de pas te blijven lopen. 
Degenen die hierin niet slagen leggen onherroepelijk het loodje. Het was 
niet voor niets dat de Maastrichtse Ondernemers Vereniging in het afge
lopen jaar enkele voorlichtingsavonden heeft georganiseerd over de vor
men van bijstand, waarop men in voorkomende gevallen recht heeft. 
Een tegenvaller voor de middenstand was dat hun vertegenwoordiging in 
de gemeenteraad sterk werd uitgedund. Een positief punt is, dat het be
stuur van de M.O.V. tot het inzicht is gekomen, dat een verbetering van 
de image van de middenstand beslissend is voor de toekomst. Plannen 
werden er dit jaar gemaakt voor de vestiging van een middenstands
warenhuis in Maastricht. Dit zal worden ondergebracht in het nieuwbouw
pand aan de Helmstraat, dat oorspronkelijk bedoeld was voor de Grand 
Bazar. Deze Belgische onderneming evenwel hief in 1970 haar vestigingen 
in Nederland op, met als gevolg dat voor de nieuwbouw een nieuwe be
stemming moest worden gezocht. Het middenstands-warenhuis heeft in
middels al een naam gekregen en wel 'Entre-Deux', een vondst van mevr. 
M. Veerendonk, die de hiervoor uitgeloofde prijs van 3.000 gulden in ont
vangst mocht nemen. 
De Kulturele Kommissie van de Middenstand tenslotte verwierf zich vele 
verdiensten door het organiseren van acties ten bate van de bouw van een 
nieuwe berenkuil, voor nieuwe gala-uniformen voor de Politie Muziek Kapel 
en voor de ledenwerving bij het 100-jarig bestaan van het Rode Kruis in 
Maastricht. 

M.O.M. Na een voorbereiding van enkele jaren ging het MOM, in casu de 
'Stichting Maatschappelijk Overleg Maastricht' dit jaar definitief van start. 
Tot directeur werd benoemd drs. L. Stouthart en als plaats van vestiging 
werd aangewezen het pand Stokstraat 44. Het MOM presenteerde zich aan 
de Maastrichtse bevolking door op vrijdag 11 december open deur te 
houden, bij welke gelegenheid iedereen die daarin interesse toonde uit
voerig werd geïnformeerd over doel en werkwijze van deze stichting. 

NOODWEER. Twee keer werd de stad het afgelopen jaar geteisterd door 
een noodweer. De eerste keer op zaterdag 27 juni , de tweede keer op 
vrijdag 7 augustus. Vooral tijdens de eerste bui lieten de natuurkrachten 
zich gelden. Op die dag viel in 11/2 uur tijd 85,5 mm neerslag. Het betrof 
een exceptionele en katastrophale onweersbui die, naar de beschikbare 
gegevens, slechts eens in de 350 jaar voorkomt. De brandweer moest alle 
beschikbare mankracht en groot materieel inzetten om op tal van plaatsen 
de plotselinge wateroverlast te keren. De meest getroffen wijken waren 
Wolder, Biesland, Bosscherveld, Malberg en Belfort. In sommige buurten 
stonden alle straten blank en nagenoeg alle kelders en souterrains onder 
water. In Biesland braken bewoners trottoirbanden en tegelpaden op om de 
watervloed sneller op nabije landerijen te kunnen lozen. De schade op 
7 augustus was aanmerkelijk geringer, al maakte de natuur toen nog een 
veel dreigender indruk. Toen was het voornamelijk de N.S., die door blik
seminslagen op de bovenleiding de nadelen ondervond. De marktkoop
lieden ondervonden er in zoverre nadeel van, dat zij alle snelheidsrecords 
moesten breken om hun waar droog te houden en dat zij hun klandizie 
vroegtijdig in de etablissementen zagen verdwijnen. 
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7 augustus 1970, 11 .00 uur: Egyptische duisternis. 
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Een kwartier nadat aan minister Verlnga de gouden eremedallle van de stad was uitgereikt 
overhandigde de burgemeester hem een foto van dit gebeuren. 

ONDERSCHEIDINGEN. Tal van Maastrichtenaren werden het afgelopen 
jaar onderscheiden vanwege hun vele verdiensten. Enkelen ontvingen zelfs 
twee maal een onderscheiding. Wethouder G. Gijbels werd op Koninginne
dag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en op 31 oktober 
tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester. Ook de heer P.J. Beyer, algemeen 
direkteur van Chas Macintosh werd twee maal gedecoreerd, hij werd be
noemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en tot Ridder in de Orde 
van de Belgische Kroon. 
Ook een aantal onderscheidingen van andere aard is het vermelden waard. 
Voor zijn baanbrekend werk dat heeft geleid tot de toekenning van de 
achtste medische faculteit aan Maastricht, ontving drs. W. P. G. Toonen 
als secretaris van het SWOL de gouden legpenning van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken. Het was dit jaar voor het eerst dat deze penning 
werd uitgereikt. Ook minister dr. G. H. Veringa werd geëerd vanwege zijn 
bijdrage aan de toekenning van de achtste aan Maastricht. Hem werd op 
25 november de gouden ere-penning van de stad toegekend, terwijl de 
Nondejukes van de Hogere Hotelschool hem vereerden met het 'Zilveren 
Wijnbekertje'. De heer J. Wijsen werd bij zijn 40-jarig jubileum in het onder
wijs begiftigd met het Stedeboek 'Hospiti'. De Maastrichtse kunstenaar Jef 
Schijns tenslotte won op de grote internationale keramiektentoonstelling 
in Faënza (Italië) een prijs van 500.000 lire voor zijn keramiekinzending. 
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ONDERWIJSRAPPORT. In een rapport dat op zaterdag 2 mei openbaar 
werd, bracht de werkgroep Onderwijs van de Maastrichtse KVP een groot 
aantal onthullende en schokkende feiten over de situatie bij het basisonder
wijs in Maastricht aan het licht. Uit het rapport blijkt, dat de problematiek, 
waaruit deze situatie is ontstaan, meer van sociale dan van onderwijs
kundige aard is. Zo is er een duidelijk verband geconstateerd tussen het 
grote percentage ongeschoolde arbeiders in Maastricht en de slechte 
schoolprestaties van een groot aantal leerlingen. 

ONTMOETINGSCENTRA. Met de onthulling van een wandtapijt-wereldkaart 
opende de burgemeester op zaterdag 14 februari het Protestantse ont
moetingscentrum 'Vrijthof 23', dat is ondergebracht in het geheel gerestau
reerde gebouw van de Kerkvoogdij van de Nederlands Herv,ormde Gemeen
te. Er werden sindsdien heel wat activiteiten in het centrum gehouden. 
In Heer aan de Einsteinstraat nadert een ander ontmoetingscentrum zijn 
voltooïing. De eerste steen ervoor werd door burgemeester mr. L. Gorten 
gelegd enkele dagen voordat de annexatie een feit werd. Heer zal mede 
door dit centrum een blijvende herinnering houden aan zijn zelfstandig 
bestaan. Maastricht heeft slechts de stille hoop, dat dit het eerste (en enige) 
ontmoetingscentrum zal worden, waarop niet jaarlijks een bom duiten moet 
worden toegelegd. 

OUDERRAAD. Om beter voor de belangen van de schoolgaande jeugd te 
kunnen opkomen werd in mei de Stedelijke Ouderraad geïnstalleerd. Het 
stadsbestuur was zo vriendelijk de gevraagde startsubsidie ongevraagd te 
verhogen. In plaats van 2.000 gulden voor een heel schooljaar werd een 
subsidie van 1.000 gulden toegekend voor slechts één trimester. Per aan
vang 1971 wordt het subsidie opnieuw bekeken. 

POLITIE. Het reeds vele jaren in alle toonaarden bezongen thema dat de 
politie kampt met een tekort aan manschappen en dat de hoeveelheid werk 
zich met het jaar opstapelt, heeft ook dit jaar meermalen weerklonken. Als 
solisten fungeerden om beurten korpschef mr. P. Arends en burgemeester 
Baeten. Hun klaaglied werd evenwel niet gehoord, althans niet verhoord 
op die plaatsen waar men er zo langzamerhand stokdoof van moet worden. 
Inmiddels neemt de agressiviteit hand over hand toe, zoals uit het in mei 
verschenen jaarverslag over 1969 van de politie bleek. Deze en andere 
feiten waren voor voornoemde solisten aanleiding nog eens een fortissimo 
in te zetten, maar steeds ópnieuw weer werden zij gedwongen een toontje 
lager te zingen. Naar verluidt, krijgen zij er steeds meer moeite mee niet 
vals te gaan zingen. 
Behalve met de problemen op personeelsgebied is men ook met de huis
vestingsproblematiek nog niet verder gekomen. Daarbij komt dat de rijks
subsidie voor de nieuwbouw maar schamel kan worden genoemd. De bur
gemeester noemde haar in zijn nieuwjaarsrede 'ternauwernood voldoende 
om kippenhokken te bouwen om elk lid van het korps zijn eigen hok te 
geven'. 
Er konden evenwel ook een aantal prettige dingen worden genoteerd, want 
onze 'goovies' houden er ondanks alles de moed wel in. Het vieren van 
jubilea bereikte dit jaar een hoogtepunt. De spits werd afgebeten door de 
baas van het corps zelf, die zijn 25-jarig dienstjubileum vierde. Daarna 
volgde het gouden bestaan van de afdeling van Sint Michaël en tenslotte 
het zilveren bestaansfeest van de Politie Sport- en Ontspanningsverenig ing 
en wel speciaal dat van de Politie Muziek Kapel. Dit korps werd door de 
burgerij bedacht met een gala-uitmonstering, die werd aangeboden tijdens 
een feestelijke huldiging in de hall van het stadhuis op zaterdag 1 O ok\ober. 
De burgemeester vond dit geschenk tekenend voor de verstandhouding 



Louis Devens overhandigt namens de burgerij gala-uniformen een de jubilerende 
Politie Muziek Kapel. 

tussen politie en burgerij, hetgeen hij aldus formuleerde: 'Terwijl men in 
veel andere plaatsen probeert de politie uit te kleden, kleedt de Maastricht
se burgerij het korps juist aan'. 
Vermeldenswaard uit de recreatieve sector is verder het uitwisselingsbe
zoek dat een 20-tal Schotse politiefunctionarissen in het kader van de 
1.P.A. in september aan Maastricht bracht. De schotse whisky heeft zelden 
zo goed gesmaakt als tijdens de ontvangst op het 'plein' in het stadhuis. 
Onvermeld mag evenmin blijven de zwarte pagina uit de annalen van 1970, 
het treffen tussen de politie en de Zuid-Molukse mede-stadbewoners einde 
september. De diepste oorzaak lag elders in den lande, namelijk bij de 
bezetting van de Indonesische ambassade in Den Haag. De gemoederen 
waren evenwel zo geprikkeld dat een klein misverstand voldoende was om 
ook de anders zo vreedzame verhouding tussen de Maastrichtse Zuid
Molukkers en de politie te verstoren. Dat het niet verder dan schermut
selingen is gekomen, is te danken aan het feit dat beide partijen het on
gerijmde van de gang van zaken inzagen en er zodoende mee volstonden 
elkaar aan de ontmoetingstafel eens 'de waarheid te zeggen'. Maastricht is 
beide partijen voor deze oplossing veel dank verschuldigd. 

PROMOTIES. Diverse malen moest dit jaar de vlag in top omdat er weer 
een Maastrichtenaar was gepromoveerd. Memoreren we de promotie van 
stadsarchivaris mr. dr. Hub Wouters. Hij promoveerde aan de Nijmeegse 
Alma Mater cum laude tot doctor in de letteren. Hij verwierf zijn doctors
titel op grond van vijf eerder gepubliceerde geschiedkundige studies van 
zijn hand, die hij onder de noemer 'Grensland en Bruggehoofd' tot een 
lijvig boekwerk bundelde. Zijn promotie werd door tal van vooraanstaande 
stadbewoners bijgewoond. Memoreren we verder de promotie van drs. N. 
J. M. Nelissen aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg tot doctor in de 
sociale wetenschappen op het proefschrift 'Sociale Ekologie'. De jonge 
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Maastrichtse doctor (hij is 28 jaar) is als wetenschappelijk ambtenaar ver
bonden aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Nijmegen en 
is tevens docent aan de Limburgse Academie voor Bouwkunst te Maastricht. 

De nieuwe doctor. 

P.T.T. De P.T.T. heeft in Maastricht grootse plannen. Langs de President 
Rooseveltlaan wordt een 84-meter hoog beheercentrum van het Telefoon
district gebouwd. Het centrum omvat een 14 verdiepingen hoog hoofdkan
toor, een twee verdiepingen tellende bedrijfsschool, werkplaatsen, kantoren 
en over enkele jaren (1978) nog een tweede districtscentrale. Het gebouw 
wordt onderkelderd met een parkeergarage met een capaciteit van 145 
auto's. Op het dak van het hoofdkantoor komt een 30-meter hoge mast 
voor telefonische straalverbindingen. De bouw en de inrichting van dit 
beheercentrum, dat in de loop van 1974 voltooid moet zijn, vergen een be
drag van 24 miljoen gulden. Het ontwerp van deze nieuwbouw is van het 
architectenbureau Th. Boosten uit Maastricht. 

RECREATIE EN TOERISME. De Stedelijke Commissie voor Recreatie en 
Toerisme gaf in april een inleidende schets uit tot een planmatige ont
wikkeling van recreatie en toerisme. Het was bedoeld als een eerste aanzet 
om te komen tot een totaal plan van activiteiten op deze terreinen in Maas
tricht en omgeving. Voorgesteld wordt een gemeentelijke adviescommissie 
in het leven te roepen die als taak moet krijgen het opstellen van een 
toeristisch en recreatief ontwikkelingsplan, dat moet dienen als grondslag 
voor het te voeren beleid. Zij zal tevens het initiatief moeten nemen tot de 
oprichting van een practische werkgroep, die voortdurend werkzaam zal 
zijn ten behoeve van het toeristenseizoen. 

REINIGINGSRECHTEN. Na 2% uur vergaderen nam de gemeenteraad tij
dens zijn eerste vergadering van het nieuwe jaar op 6 januari met 18 stem
men voor en 12 stemmen tegen het besluit de reinigingsrechten te verho
gen. Zij werden van 26,40 gulden voor een tot drie emmers of zakken ver
hoogd tot 28,62 gulden. Het tarief voor het ophalen van grof huisvuil werd 



Ook een vorm van recreatie. 

van 50 cent per eenheid gebracht op een hele gulden. Dank zij deze ver
hogingen wordt een meeropbrengst verkregen van 75.000 gulden en wordt 
het dekkingspercentage van de reinigingsdienst gebracht op 50,8 procent. 
Het college had aanvankelijk voorgesteld de tarieven te verhogen tot 29,10 
gulden. Dit voorstel werd verworpen. De vroede vaderen vonden het een 
te hoge prijs voor het huis-, tuin- en keukenafval. Wat een praatje voor een 
jaarboek! 

RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION. Velen ligt het ministeriele besluit - dat 
het de Limburgse minister -van Landbouw Lardinois was die dit besluit 
nam, mag niet onvermeld blijven - dat in het prille begin van het nieuwe 
jaar werd genomen nog vers in het geheugen, namelijk om het Rijksland
bouwproefstation te verplaatsen naar het 'midden des lands', naar Wage
ningen. Directie en personeel van dit instituut, college en gemeenteraad 
van Maastricht, gedeputeerde en provinciale staten en politieke partijen 
hebben niets onbeproefd gelaten de minister te bewegen op zijn zonder 
enig vooroverleg genomen besluit terug te komen. Tevergeefs. Het Rijks
landbouwproefstation, gevestigd in het Kruisherenklooster, zal Maastricht 
binnen enkele jaren verlaten. Velen van de 100 personeelsleden hebben 
inmiddels elders werk gezocht en gevonden. 

55 



56 

Hetty Kluytmans en Felix van de Beek riepen de schooljeugd te hulp om de schuttingen rondom 
het Vrijthof de moeite van het aanzien waard te maken. Ook de kunstschllder Hans van Drumpt 
nam een deel van dit karwei voor zijn rekening. 

SCHUTTINGEN. Maastricht zou Maastricht niet zijn als er geen schuttingen 
waren. In tegenstelling evenwel tot de schuttingen die tot voor enkele jaren 
de stad plachten op te sieren en die geen andere bedoeling hadden dan op 
een onooglijke manier een onooglijke bende aan het gezicht te onttrekken, 
zijn de schuttingen van vandaag evenzovele tekenen dat er gewerkt wordt. 
Een ander punt dat de schuttingen anno 1970 onderscheidt van die van 
enkele jaren geleden is, dat men thans doorgaans tracht ze zo aantrekkelijk 
mogelijk of althans zo min mogelijk onaantrekkelijk te maken door kunste
naars een kans te geven er hun artisticiteit op uit te leven. Voorbeelden op 
het Vrijthof en op de Markt. De Maastrichtse schutting heeft zich wel ge
maakt: enkele jaren geleden nog werd zij verguisd, thans vergaapt men 
zich eraan. 

SLACHTHUIS. Het Maastrichtse slachthuis was dit jaar diverse keren in het 
nieuws, omdat slagers, grossiers en directie moeilijkheden met elkaar had
den. Wederzijds waren er grieven, waarvan het merendeel na veel praten 
kon worden opgelost. Naar aanleiding van een verzoek van Gedeputeerde 
Staten om te mogen vernemen of de raad in beginsel bereid zou zijn mede
werking te verlenen aan de realisering van de organisatie van de vlees
keuringsdiensten en concentratie van slachthuizen in Zuid-Limburg - met 
name in Nuth - werd in de raadsvergadering van 2 december een voorstel 
van B & W inzake deze aangelegenheid aan de orde gesteld. De raad 
kon evenwel nog niet tot een definitief standpunt komen. 

SHOPPING CENTER. Na jarenlang touwtrekken tussen voor- en tegen
standers is eindelijk in juni definitief de bouw begonnen van het shopping 
center (wie zou kunnen verklaren waarom er niet gewoon gesproken wordt 
van een winkelcentrum?) Brusselse Poort aan de Via Regia. De burgemees
ter gaf op 24 juni het startsein door het eerste beton te storten. Behalve 



het eigenlijke winkelcentrum omvat het project nog drie flatgebouwen met 
in totaal 181 woningen en een kantoorgebouw dat bestemd is voor het GAK. 
In het centrum is voorts 2.000 m2 gereserveerd voor sociale en culturele 
doeleinden. Er is bovendien parkeerplaats (gratis) voor 800 auto's. Gezien 
de grootse opzet en de bijzonder gunstige ligging van het centrum heeft 
men er bijzonder hoge verwachtingen van. Het winkelcentrum moet in sep
tember 1971 gereed komen. Het hele project, waarmee 27 miljoen gulden is 
gemoeid en dat een ontwerp is van architect Th. Boosten, zal een jaar 
daarna worden opgeleverd. 

Foto boven: De maquette van het Shopping 
Center aan de Vla Regia. 

De voorbereidingen voor de, bij voorbaat 
succesvolle, openingsworp. 
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Een andere aanwinst naast het shopping center is het Brunswick Bowling
centrum dat in oktober door de burgemeester werd geopend. Dit centrum 
werd al in korte tijd een trekpleister voor uitgaand Maastricht en verre 
omgeving. Om er zo goed mogelijk van te kunnen profiteren werd onmid
dellijk een Maastrichtse Bowling Bond opgericht die ressorteert onder de 
Nederlandse Bowling- en Kegelfederatie. 

S.O.S. Na Heerlen en Venlo kwam dit jaar ook Maastricht in het bezit van 
een telefonische hulpdienst S.O.S. Deze dienst werd ondergebracht in een 
pand aan de Mariastraat. De leiding heeft pater Coli s.j. Nog voordat op 
2 oktober officieel werd gestart, hadden al circa 200 mensen een beroep 
gedaan op deze dienst. Het aantal aanvragen om hulpverlening bedraagt 
sinds de opening rond de 100 per maand. Toch ontvangt de Maastrichtse 
S.O.S. geen subsidie van de provincie, omdat men daar van mening is dat 
één telefonische hulpdienst voor heel Zuid-Limburg, gevestigd in Heerlen, 
wel voldoende is. Aan het feit dat dit voor Maastricht en omgeving zeker 
niet opgaat, gezien het thans reeds geregistreerde aantal hulpzoekenden, 
wordt gemakshalve voorbijgegaan. 
Een SOS-dienst ter bewaking van bejaarden en alleenwonenden werd dit 
jaar opgericht door de melkslijters. Verontrust door het steeds toenemende 
aantal bejaarden dat geruime tijd zonder hulp ziek en hulpbehoevend In 
hun woning ligt of eerst enkele weken na hun dood wordt gevonden, heb
ben de melkslijters een bejaardenwacht opgericht. Zij houden r.iensen in 
hun wijk, die daarvoor in aanmerking komen, speciaal in de gaten. Zodra 
iets abnormaals wordt geconstateerd worden de officiële instanties onmid
dellijk op de hoogte gesteld, zodat alle nodige maatregelen kunnen worden 
getroffen. Zo laten de melkslijters zien hoe een moeilijk lijkend probleem 
zeer eenvoudig kan worden opgelost. 

SPORT. Willen we het hoofdstuk sport werkelijk tot zijn recht laten komen, 
dan zouden hiervoor een groot aantal pagina's nodig zijn. We zien ons 
daarom genoodzaakt slechts hier en daar een greep te doen uit de grote 

Wethouder R. de Vries heit de eerste paal voor de nieuwe sporthal Geusselt. 



voorraad memorabele sportgebeurtenissen die zich in 1970 heeft voor
gedaan, er daarbij zeer wel aan denkend dat geen glorie zo vergankelijk is 
als sportglorie. Bijna even vergankelijk als politieke glorie. 
Mogelijk de belangrijkste gebeurtenis is wel de start van de bouw van weer 
een nieuwe sporthal - na die in het Stedelijk Lyceum de tweede van de 
vier die Maastricht nodig heeft - bij de Geusselt. Deze hal zal geschikt 
zijn voor alle grote zaalsporten. Wethouder de Vries dreef op 20 oktober 
de eerste paal in de grond voor dit bijna 2 miljoen vergende project. 
Volstaan we met van M.V.V. te constateren dat de zaken er minder slecht 
voorstaan dan een jaar geleden. Volgens kenners, en daar houden we het 
dan maar op, valt er zelfs een duidelijk stijgende lijn op weg naar verbe
tering te constateren. Vermeld dient helaas ook te worden dat het in 1970 
noodzakelijk is gebleken rondom het voetbalveld in de Geusselt een afras
tering aan te brengen ter beveilig ing van spelers en scheidsrechters. Di
recte aanleiding tot deze maatregel was het laakbare gedrag van een deel 
van het publiek na afloop van de wedstijd tegen FC Twente op 8 februari. 
Op het terrein van de wielersport na de Tour de France in 1969 ook in 1970 
weer een evertement: Maastricht werd tweede etappeplaats van de wieler
vierdaagse Parijs-Luxemburg. Het aanbod van zowel Maastricht als Keulen 
om als etappeplaats te fungeren kwam de organisatoren van de ronde goed 
van pas, want de afstand tussen Parijs en Luxemburg is te kort om er met 
goed fatsoen vier dagen over te fietsen. Dinsdagmiddag 11 augustus heette 
Maastricht de wielerkaravaan en de erbij behorende kermis welkom; 
woensdagmorgen werd het afscheid gevierd. Velen praten nog met plezier 
over het grote aantal verkeersovertredingen dat de bestuurders van de 
volgauto's in zo kort mogelijke tijd op zo kort mogelijke afstand wisten te 
maken. Twee andere krenten uit de sportkoek-1970: het tiende voetbaltoer
nooi van Ortskrankenkassen dat op 4 en 5 september in de Geusselt werd 
gehouden, en de opening van een hypermodern clubhuis voor Sportclub 
Caberg aan de Widelaken op zaterdag 29 augustus. In juni organiseerde 
Kimbria weer de jaarlijkse internationale atletiekwedstrijden met een zeer 
sterke bezetting. Aan de wedstrijden, die druk werden bezocht, werd o.a. 
deelgenomen door olympiade-winnaars. 

Etappewinnaar Parijs-Luxemburg In Maastricht: 
Joop Zoetemelk. 
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STREEKSCHOOL. De vele inspanningen van het stadsbestuur, van de Ste
delijke KVP-werkgroep Onderwijs en niet in het minst van de K.W.J. om nog 
dit jaar in Maastricht een streekschool voor de werkende jongeren te krij
gen die op de duur moet uitgroeien tot een streekcentrum, hebben niet tot 
het gewenste resultaat geleid. Het streven blijft erop gericht in 1971 met 
deze school, waaraan een zeer grote behoefte bestaat, van start te kunnen 
gaan. Als deze regering niet kan meewerken dan hopelijk de volgende. 

TAXI'S. Voor het eerst sinds 1964 werden per 1 september de tarieven van 
de Maastrichtse taxi's met 25 procent verhoogd. Tegelijk werd het fooi
inclusief systeem ingevoerd, hetgeen inhoudt dat de 15 procent fooi, die 
tot dan toe apart werd berekend, in de ritprijs werd opgenomen. Van de 
25 procent tariefsverhoging was 20 procent een gevolg van de gestegen 
exploitatiekosten; de resterende 5 procent zijn een doorberekening van de 
door de ondernemers te betalen BTW. De plannen om ook in Maastricht 
te komen tot een taxi-centrale werden weer eens uit de ijskast gehaald, 
maar veel verder is men er niet mee gekomen. 

THEATERCENTRUM. De heer Drummen uit Sint Geertruid werd op 9 ok
tober in de stadsschouwburg gehuldigd als het duizendste lid van het 
Maastrichts Theatercentrum, dat dit jaar zijn eerste lustrum vierde. Deze 
stichting, die zich beijvert om personeelsleden uit de bedrijven in contact 
te brengen met het theater, boekte het afgelopen seizoen bijna 1.200 leden. 
Bij gelegenheid van het eerste lustrum werd hun op 9 oktober een feest
avond aangeboden, die bestond uit een voorstelling door het Spaans fol
kloristisch ensemble 'Marisa y Juan Antonio' met aansluitend een bal in 
de Redoute. 

TONEEL ACADEMIE. De Toneel Academie heeft haar onderkomen in het 
17de eeuwse voormalige Oudheidkundig Museum aan de Lenculenstraat 
tijdelijk moeten verwisselen met de aangrenzende voormalige muziek
school, omdat het gebouw ernstige mankementen vertoont. Het is de be
doeling dat de Toneel Academie, die reeds lang met ruimtenood kampt, na 
de restauratie van het thans in verval zijnde pand de beschikking zal krijgen 
over meer werkruimte. 

VELDBIOLOGISCH PROEFSTATION. Als een voorbode van de universitaire 
activiteiten, die de komst van de achtste medische faculteit met zich mee
brengt, opende minister dr. G. Veringa, in aanwezigheid van zijn Belgische 
collega Vermeilen en vele andere autoriteiten, op zaterdag 18 april in een 
vleugel van het klooster van de sociëteit van de Afrikaanse Missiën in 
Cadier en Keer een natuurwetenschappelijk veldstation. Hij noemde dit 
eerste veldstation in Zuid-Nederland een contactpunt voor internationale 
wetenschappelijke samenwerking. Het station, dat is opgericht door de 
Belgisch-Nederlandse wetenschappelijke commissie ter bescherming van 
de Sint Pietersberg, is bestemd voor studenten in de biologie, geologie, 
geografie, bodemkunde en soortgelijke vakken ter bestudering van het zeer 
interessante kalk- en lössgebied in het terrassenlandschap van Zuid-Lim
burg. De financiering van de eerste inrichting en de exploitatie gedurende 
de eerste drie jaren van het station is mogelijk geworden dank zij steun uit 
de particuliere sector, met name de Edmond Hustinx Stichting, de Antwerp
se Dierentuin en de Enci. 

VLIEGVELD. Het aandelenpakket van de gemeente Maastricht in het kapi
taal van de N.V. Luchthaven Zuid-Limburg is dit jaar met 72.000 gulden 
uitgebreid tot 127.000 gulden. Maastricht bezit daarmee 127 van het totaal
pakket van 6576 aandelen van elk 1.000 gulden. Tevens neemt Maastricht 
met ingang van 1970 jaarlijks 5,5 procent van het exploitatietekort van de 



De ministers Verlnge en Vermei/en in Cadier en Keer. 

luchthaven voor haar rekening. De bijdrage in dit tekort van dit jaar wordt 
geraamd op ongeveer 20.000 gulden, voor 1971 op ruim 26.000 gulden. Bij 
het nemen van deze besluiten in oktober werd door de gemeenteraad veel 
begrip getoond voor de acties en bezwaren van het Anti Bulderbaancomité 
in Ulestraten, doch eensgezind was men van mening dat de moderne ont
wikkeling in het vliegverkeer niet kan en mag worden tegengehouden. Een 
van de voornaamste overwegingen bij de besluitvorming was, dat de lucht
haven Zuid-Limburg als enig volledig geoutilleerd vliegveld voor de burger
luchtvaart naast Schiphol en Zestienhoven niet achter mag geraken. 

VUIL EN VERVUILING. Om een verdere vervuiling van de stad tegen te 
gaan werd dit jaar een aantal nieuwe wapens in de strijd geworpen. Zo 
kreeg Maastricht als eerste stad in Limburg een eigen reinigingspolitie in 
de persoon van de heer J. Veraart. Van zijn aanstelling wordt in de eerste 
plaats een preventieve werking verwacht, maar indien nodig zal hij ver
baliserend optreden. Om 'vervuilers' alle reden tot excuus te on.tnemen 
werd bovendien een groot aantal grotvuilcontainers op diverse strategische 
punten geplaatst. 
Omdat het oude stort was 'opgebruikt' werd een nieuwe stortplaats in 
gebruik genomen aan het einde van de Brusselseweg bij Oud-Caberg. 
Sinds augustus wordt de jaarlijkse kwart miljoen kubieke meter afval van 
Maastricht c.a. daarheen afgevoerd. De nieuwe vuilnisbelt heeft een capa
citeit van anderhalf miljoen kubieke meter. Daarnaast worden de mogelijk
heden onderzocht om via een gemeenschappelijke regeling te komen tot 
de exploitatie van een reg ionale stortgelegenheid. 
De perspectieven voor de zuivering van het Maaswater werden aanzienlijk 
verbeterd, doordat aan Maastricht evenals aan Roermond en Venlo door 
het Rijk investeringsbijdragen werden toegezegd voor het aanbrengen van 
zuiveringsinstallaties. Deze voorziening loopt vooruit op het complex van 
maatregelen dat getroffen moet worden na de inwerkingtreding van de wet 

61 



62 

'verontreiniging oppervlaktewater'. Zij is bedoeld om al op korte termijn de 
verontreiniging van de Maas te kunnen tegengaan. 

WATERTARIEVEN. Met een geringe meerderheid van stemmen ging de 
gemeenteraad in september accoord met een verhoging van de water
tarieven. Zowel voor groot- als voor kleinverbruikers werd het vastrecht
tarief op 15 gulden per jaar gehandhaafd. Per diezelfde datum werd de 
kubieke meterprijs voor kleinverbruikers verhoogd van 44,5 cent naar 50 
cent en voor grootverbruikers van 41,5 cent eveneens naar 50 cent. Per 
1 juli 1971 komen daar nog. eens 5 cent bij, zodat de kubieke meterprijs dan 
55 cent zal bedragen. 

WOONWAGENCENTRUM. Het Maastrichtse woonwagencentrum aan de 
Sint Gertrudisweg verkeert in een desolate toestand en voldoet in geen 
enkel opzicht meer aan de eisen van deze tijd. Toch gold dit centrum bij 
zijn opening 15 jaar geleden als een van de best geoutilleerde centra van 
Nederland en werd ook als zodanig door de minister ten voorbeeld gesteld. 
Om op dit moment evenwel het kamp weer enigszins bewoonbaar te maken 
voor de ongeveer 250 bewoners moet door de gemeente een bedrag op 
tafel worden gelegd van 600.000 gulden. Zowel B en W als de raad vonden 
deze uitgave, waarin geen subsidie behoeft te worden verwacht van de 
overheid, onverantwoord enerzijds omdat het kamp binnen afzienbare tijd 
toch zal moeten verdwijnen in verband met het uitbreidingsplan zuid-oost 
en anderzijds omdat een nieuw regionaal woonwagenkamp in het verschiet 
ligt. Er werd in overleg met de Kampraad een tussenoplossing gevonden 
door voor 60.000 gulden de allernoodzakelijkste voorzieningen te treffen 
hoofdzakelijk op het gebied van sanitair. De realisering van het nieuwe 
regionale woonwagenkamp kan in de naaste toekomst tegemoet worden 
gezien. 



Eerste druiventrossen van de oogst 1970. 

WIJNBOUW. Maastricht heeft voor het eerst sinds anderhalve eeuw weer 
een echte wijnoogst, de enige bovendien in Nederland. Lieftallige dames, 
gestoken in Middeleeuwse klederdracht, plukten op zaterdag 10 oktober de 
eerste druiventrossen van de oogst 1970 in de wijngaard van Frits Bosch 
op de boven de Maas gelegen helling van de Sint Pietersberg. Een groot 
aantal deelnemers aan een toeristische excursie uit heel Nederland was 
hiervan getuige. Zij volgden de versgeplukte druiven naar de grot onder 
de Louwberg waar een antieke wijnpers stond te wachten om aan het werk 
te gaan. 

ZWEMBADEN. Aan het slot van dit jaarboek nog even een brandende 
kwestie: de zwemaccommodatie in Maastricht, beter gezegd het ontbreken 
van deze accommodatie behalve dan het Jekerdalbad en het Sportfondsen
bad. Gelukkig werden in 1970 de perspectieven dat hierin binnen niet al te 
lange tijd verbetering zal komen, aanmerkelijk gunstiger. In februari gaf de 
gemeenteraad zijn principiële toestemming voor de bouw van het zwem
bad-west. Wethouder R. de Vries gaf bij die gelegenheid een programme
ring van de behoefte aan zwembaden in Maastricht. In de toekomst zal de 
stad moeten beschikken over twee overdekte 50-meter baden en vier in
structiebaden voor zwemonderricht. Het zwembad-west krijgt een openlucht 
en een overdekt zwembassin van elk 50 meter alsmede twee instructie
baden. Behalve een plaatselijke zal het ook een regionale en toeristische 
functie hebben. 
Ander goed nieuws voor zwemliefhebbers is dat het overdekte 25-meter 
bad in Heer in de tweede helft van 1971 gereed zal komen. Het Sport
fondsenbad aan de Wilhelminasingel tenslotte is voor een bedrag van 
175.000 gulden provisorisch hersteld, zodat ook dit bad voorlopig nog 
goede diensten kan bewijzen. 
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De tekst van dit jaaroverzicht 
'Maastricht 1970' werd in opdracht 
van het Stadsbestuur geschreven 
door Winus de Rouw. 

De grafische vormgeving was in 
handen van Everd Soons. 

Bij het ontwerpen van het omslag 
werd uitgegaan van de plattegrond 
van 'Groot Maastricht', die eerder 
dit jaar in opdracht van het Stads
bestuur werd vervaardigd door 
Matthieu en Guy Vroemen. 

De litho's werden gemaakt door 
nv Clichéfabriek Maastricht. 

Het jaaroverzicht werd gedrukt door 
nv Leiter-Nypels Maastricht. 
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