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Driehonderdvijfenzestig dagen stadsge
beuren comprimeren in zeventig pagi
na's woorden en foto's is een vrijwel 
onmogelijke opgave. Veel van wat 
Maastricht in 1971 beleefde en wat 
zijn burgers in beweging bracht, is 
moeilijk volledig in woorden uit te 
drukken. 
Evenveel valt aan de noodzakelijke be
perktheid van een jaaroverzicht on
vermeld ten offer. 

Toch zullen vele duizenden, naar ik 
stellig verwacht, bij het lezen van de 
honderden vermelde feiten en feitjes 
opnieuw kunnen constateren, dat het 
juist die veelheid en veelkleurigheid 
van gebeurtenissen zijn, die de stad 
Maastricht zo dynamisch en het leven 
daarin zo boeiend maken. 

Wat de hierna volgende bladzijden te 
zien en te lezen geven is nu reeds ge
schiedenis. Het zal allen die er belang 
in stellen in de komende jaren op elk 
gewenst ogenblik een indruk geven 
van hoe Maastricht in 1971 was, wat 
er leefde en welke verwachtingen er 
waren. 

Moge 1972 veel van die verwachtingen 
vervullen en nog meer nieuwe recht
vaardigen. 

Mr. A. M. 1. H. Baeten, 
Burgemeester van Maastricht 
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Nog niet "op dronk" 

Een jaar is weer voorbij. Het jaar 
1971. Net, nog geen twee weken als 
dit verslag verschijnt. En het is nog zo 
verschrikkelijk jong, het voorbije jaar, 
zo pril nog, als burgemeester, wet
houders, secretaris en raadsleden als 
éérste Maastrichtenaren er al van wil
len proeven via dit jaaroverzicht. 
Het geeft, evenwel, een allereerste im
pressie weer, onvolledig, vluchtig, wat 
verward wellicht, geen bezonken uit
spraak in elk geval. Dat kan ook niet. 
Het is als met pas geoogste wijn die 
in de gistkuip stormachtig de eerste 
jeugd doorstaat. Wat voor een wijn 
gaat het worden? Wordt het een grote 
wijn? Wordt het een wijntje niet 
waard om te worden geklasseerd? 
De tijd zal het leren. De tijd ook zal 
uitmaken of 1971 een groot jaar was. 
Als het eenmaal gerijpt is, de eerste 
indrukken zijn geklaard, als het zijn 
ware karakter heeft kunnen ontwikke
len. Zal 1971 geboekstaafd worden in 
Maastrichts tweeduizendjarige verle
den als een klein jaar? Want, zo op 
het eerste gezicht, was het weinig op
zienbarend. Evenwel, een klein jaar 
kan ook hoge wijnen voortbrengen. 
Zullen gebeurtenissen uit 1971, ogen
schijnlijk onbelangrijk, straks ook 
hoogtepunten blijken te zijn, typerend 
en beslissend voor de toekomst van de 
stad en de Maastrichtenaren, nu nog 
ongeveer 112.500 in getal? 
Wordt 1971 het jaar van het uitstel 
van "de achtste" en de eerste stap tot 
een rijksuniversiteit? 
Van de benoeming van de eerste hoog
leraar aan de komende medische fa
culteit of van de eerste broeder die tot 
priester werd gewijd? 
Van de laatste grotbewoonster of van 
het eerste welvaartsblik ónder het 
Vrijthof? 
Het jaar van de eerste snuffelpaal of 
van de eerste krakers? 
Het jaar ook waarin alle middelbare 
scholen "gemengd" werden? 
Het jaar van de eerste ontslagen bij 
diverse bedrijven door de naderende 

depressie in de economie? 
Het jaar waarin 043 het netnummer 
werd in plaats van het oervertrouwde 
04400, de terrasstoeltjes acht maan
den buiten stonden en de Maas zo leeg 
en zo vuil was als nooit tevoren? 

• • 

Offlciile publikatle van 1.1 
het Staatsbedrijf der PTT ~ 

Wijziging netnummer 
tetefoonnet Maastricht 
Op wlJd8e 29 _...... 1m t• 22.00 uot zal het flet
num,,,., van h<lt tehfoonnct MNtlricl>t 04400 WO<den ge· 
W•JZIQd in: oa. Op t..t tel4foonnet MNSt1oeh121in beh11V• 
in_,,.,, van Maastncht ook voor "" aroot deel inwoners 
vin Amby. Boraharen. H-. Heugem. Limmel. Nttrc:IMI en 
Smeermaas unaet1oten. 
In ei. tellfoonaods voor het !Ntrict M1utncht (uitgaaf 
197111972) il"" meded•hng betr•ff•nck ei. notnummer· 
wij2lg1ng OPS19nom•n ond" ei. dub9t.reff•n• woonpl..ats· 
n1men. 

• • 
Het jaar waarin tevens het grootste 
overdekte winkelcentrum van Neder
land tot stand kwam? 
Het jaar waarin ook de gemeente 
Maastricht openlijk een rol ging spelen 
in de plannen tot herindeling van de 
gemeenten in Zuid-Limburg? 
Waarin de vraag over wel of geen raf
finaderij in Ternaaien bleef branden en 
Jan Pieter Minckelers op de Markt op 
een goeie dag opeens weer een gas
vlam in de hand hield? 
Het jaar waarin, twintig jaar eerder 
dan in 1965 gedacht, voor het eerst 
100 miljoen kubieke meter aardgas in 
Maastricht werd verkocht? Waarvan 
genoemde Jan Pieter er jaarlijks 8.000 
opstookt ... 
De toekomst zal, zoals gezegd, uitma
ken wat van belang was, levensvatbaar 
en wat niet. Eén ding staat echter 
vast, los van de vraag of 1971 een 
spectaculair jaar was of niet was. Het 
waren, zoals altijd, weer de mensen, 
de Maastrichtenaren met name, die 
geschiedenis hebben gemaakt, opnieuw 
een jaar Maastrichtse historie. Hebben 
ze zich in 1971 misschien meer dan 
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R!Jcn wcha:1rt$hhk 
onder hei Vrijthof 

ooit persoonlijk betrokken gevoeld bij 
het stadsgebeuren? De MaasLrichte
narcn hebben er. elk op zijn en haar 
eigen manier. uiting en lucht aan gc
gc\'en. :-.tee hun commentaar en in hun 
~arna\'al. met hun ge\'reigel en in hun 
s:n·oir \'ivre, met hun ingezonden stuk
ken en op hearings. met hun acties en 
met hun zaank en klaank. krakend en 
\ergadcrcnd, mopperend en moppen 
tappend. in dialogen en discussiercnd. 
Hel Vrijthof. het plein waarrnn de 
Maastrichtenaar blijfr beweren. dat 
het 't mooiste is van heel Europa. ook 
al is hij nooit verder geweest dan de 
Duitse en de Brusselse Poon. - het 
Vrijthof vormde in 1971 toch wel "tbc 
mlk of the town". was een voortdu
a•ndl' bron van \ erkeersonrust. liet. 
terwijl het mee twee lagen parkeer
doc1 van beron werd opge\'uld. geen 
Maastrichtenaar onberoerd. Zoals die 
111\ alidc ï0-1arige Sjeng Geurts rnn de 
Volksbondweg uit het Blauw Dorp. 
'roeger bouwvakker. \"an welfarehrlp
::.tcr van het Groene Kruis leerde hij 
mozaiekjes maken: rngeltjes en vlin
ders en \'anzelfsprekcnd sradsgezicht
JC:>. En zo puzzelde hij \·an stukJC" 
tegel het Vrijthof in elkaar zoals het 
in· zijn \'erbeelding was en weer zou 

moeten worden. En welke Maastrich
tenaar n.'rlangt niet Jat het \'rijthoî 
weer het ha re wordt \'an zijn stad, 
waan·an Sieng Gcurrs de brokken vast 
aan clk:iar heeft willen plakken? Daar
om werd zijn mozaickjc. pretentieloos 
maar zo lief de\·ol ,·crvaardigd in ,·ele 
uren \an \Cel geduld. de omslag van 
dit jaarboekje. \'an dit verslag o"er 
1971 waarin dc Maastrichtenaren zelf 
\Crlellen wat 1971 voor elk van hen 
berekende en verwezenlijkte. Van bat
Lcraof tot burgcrvadc1:. Kaleidosco
pisch door elkaar zoals het ook toe
gaat in het leven van alledaags Maas
lrichl, bom en spontaan. Want. nog
maals. het zijn de Maastrichtenaren 
die h11n stad een nictt\\ jaar schonken. 
Wannetr zal het "op dronk" zijn? 
Mag schrij,·cr dt.>zes. mer ieder die dit 
le7.c. imusscn roch alvast roosten op 
het Jaar dat nu net begonnen is? 
Proost! Opdat het een goed iaar wordt. 



6 

De wandelgangen van het college 

Thei Bovens die 
voor de llde keer 
"confetti struijt 
door 't gans 
stadhoes" 

Zo iets kan alleen in Maastricht. Dat 
met heel het college van burgemeester 
en wethouders "en plein publique" de 
vloer van zijn eigenste stadhuis wordt 
aangeveegd. Door Thei Bovens als ce
remoniemeester van De Tempeleers. 
Op het "Plein" van dat stadhuis. Op 
de middag van de zaterdag voor vas
tenavond. In tegenwoordigheid van 
"tout Maastricht" en in 1971 van niet 
minder dan drie Limburgse staatsse
cretarissen. Als prins carnaval voor de 
drie komende "quatertempeleersdaog" 
de scepter bij de burgemeester komt 
halen. Die Ziene Hoeglöstigheid ook 
altijd weer krijgt. In 1971 was het 
Prins Raymond d'n Ierste, in wie 
Maastricht voor het eerst een zingende 
prins had en die zich dan ook "zingen
terend" kwam voorstellen. Het was, in 
de wereld, Raymond Willems, die in 
de Maasvogelsmjoezikels met zijn 
hoofdrollen al zoveel furore maakte. 
Thei Bovens veegde het college van 
B. en W. in 1971 voor de elfde maal 
de edelachtbare mantel uit. En toen 
burgemeester Baeten hem met veel 
verve van repliek diende, bood hij de 
''oppermoeljaan" van De Tempeleers 
een ets aan. Als dank dat hij B. en W., 
voor de elfde keer dus, de (lach)spiegel 
had voorgehouden. 

Zal 1971 Thei Bovens voldoende stof 
opleveren om het college straks weer 
op het matje te roepen en dit dan eens 
terdege uit te kloppen? Mogelijk vindt 
hij in deze kolommen "e opstèpke" 
voor zijn volgende speech. Op deze 
pagina's waarop schrijver dezes de 
wandelgangen van B. en W. wil na
gaan. Om te ontdekken hoe licht de 
vele plichtplegingen de vroede vaderen 
van deze stad vaak vallen, hetgeen hun 
overigens niet belette om doortastend 
en drastisch op te treden tegen die 
Maastrichtenaren die daarom als het 
ware vroegen. Zo gaven B. en W. de 
krakers van een leegstaand pand aan 
de Van Hasseltkade te verstaan dat ze 
het dienden te verlaten. Doch niet dan 
nadat burgemeester Baeten met de 
krakers had gepraat. Heel langdurig. 
Over de onrechtmatigheid van hun 
daad. Over de mogelijkheid van een 
accommodatie voor deze jongeren el
ders in de stad. B. en W. moesten ook 
ingrijpen toen men in een café in de 
Koestraat pornografische films draai
de. De vergunning werd ingetrokken. 
Na enkele processen-verbaal trok de 
burgemeester de muziekvergunning in 
van enkele café's in het Maastrichtse 
uitgaanskwartier, wegens geluidshin
der. En om dezelfde reden moesten 
dertig kasteleins voor de rechter ver
schijnen. Maastricht houdt wel van 
zaank, maar B. en W. willen niet dat 
de klaank ontaardt in lawaai, en daar
om kondigden ze bijvoorbeeld in de 
eerste week van het jaar al aan dat de 
politie met speciale apparatuur actie 
gaat voeren tegen herriemakers, van 
brommers en juke-boxen tot en met 
sommige bedrijven. 
De aantasting van het leefmilieu door 
lawaai en vuil ontging dus ook het 
Maastrichtse stadsbestuur niet. Zo had 
de burgemeester een aardig vraagje aan 
dr. R. J. H. Kruisinga, staatssecreta
ris van Sociale zaken en Volksgezond
heid, toen deze op 22 maart de eerste 
snuffelpalen van een heel landelijk net 
van meetstations in werking stelde op 
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Een goed gehelillde 
én gemutste raad 
bij de Enci 

het vliegveld Beek en de Maastrichtse 
Maasboulevard. Die zwart gemutste 
palen meten de mate van luchtveront
reiniging en seinen dit door naar het 
Rijksinstituut voor de Volksgezond
heid te Bilthoven. "Stel dat die raffi
naderij er komt in Ternaaien, recht 
tegenover het watersportcentrum", 
vroeg de heer Baeten aan de heer 
Kruisinga. "Het gaat stinken. Ruiken 
we dat dan met die ene snuffelpaal? 
Kunnen we de knop dan omdraaien en 
de raffinaderij stop zetten?" Aldus de 
burgemeester die met de raadsleden 
toen net een dagje was gaan neuzen 
bij de BP-raffinaderij in Rotterdam. 
De staatssecretaris had geen pasklaar 
antwoord. 
Overlast in de vorm van vuile stof 
produceert de Enci inderdaad, zo gaf 
president-directeur ir. J. Gadiot open-

De eerste snuffel
paal op de Maas
boulevard 

hartig toe toen hij B. en W. en de ge
meenteraad op 16 juni door zijn be
drijf leidde. Maar, zo merkte bij op, de 
stad Maastricht veroorzaakt evenveel 
stofneerslag als de Enci, zo heeft het 
nieuwe provinciale meetnet aange
toond. Met de wetenschap dat de Enci 
blijft vechten tegen de stofoverlast zijn 
de raadsleden gerustgesteld naar huis 
gegaan. 
Vier maanden later, in oktober, brach
ten B. en W. een werkbezoek aan de 
Mosa. Wethouder Gijbels, toen net 
ziek, ontbrak daarbij en heeft derhalve 
niet de nieuwe oven voor het branden 
van onderglazuur-decors kunnen be
wonderen alsook niet de in aanbouw 
zijnde vloertegelglazuuroven. 
B. en W. zijn in 1971 ook verder van 
huis geweest. In mei twee dagen naar 
Trïer met onder andere dr. J. Tans en 
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Op de Thermen trok 
vele duizenden 
bezoekers, waar
onder Sprang
Capelle's 
gemeenteraad 

drs. ]. van de Venne. Trier, sinds kort 
universiteitsstad en rijk aan monu
menten, bouwt momenteel een uni
versiteit en zit met dezelfde soort 
problemen als waarvoor Maastricht 
thans staat. B. en W. hebben bijna ge
bloosd toen een van de Trierse inlei
ders tenslotte moest opmerken: "Ik 
geloof dat wij eerder naar Maastricht 
kunnen gaan om ons te oriënteren dan 
omgekeerd." 
Zich inderdaad oriënteren in Maas
tricht kwam in 1971 een aantal ge
meentebesturen. Op dinsdag 13 juli 
bezocht een delegatie van het stads
bestuur van Mons met ambtelijke me
dewerkers de stad om zich te oriënteren 
omtrent de restauratiewerkzaamheden 
in het Stokstraatgebied. Op 12 augus
tus ontving burgemeester Baeten de 
raad van Almkerk. Op 4 oktober kwa
men de collega's van Enschede, 43 
man sterk, die in de Stokstraat toe
vallig Toon Hermans tegen het lijf 
liepen. Afgesproken werd dat Maas
tricht op tegenbezoek gaat om in 
Enschede omtrent de vestiging van de 
technische hogeschool iets te leren die 
Maastricht zich gewenst had terwijl de 
Twentenaren op hun beurt"de achtste" 
hadden willen hebben. "Ik benijd u," 
zei burgemeester mr. A. J. Vleer tot 
collega Baeten omdat Maastricht het 
presteert twee parkeergarages gefinan
cierd te krijgen. Op 12 oktober waren 

de raadsleden van het Brabantse 
Sprang-Capelle een dagje in de stad 
en op 26 november vrijwel de com
plete dienst van gemeentewerken uit 
Middelburg. 
Helemaal naar Frankfurt am Main 
zijn de wethouders R. de Vries en ing. 
Fr. Huntjens in september een paar 
daagjes geweest. Ook Frankfurt wil de 
binnenstad verkeersvrij maken en di
rect rond de city parkeergarages bou
wen. Frankfurt ontmoette vrijwel geen 
verzet toen in het noordwesten van de 
stad een gigantisch shoppingcenter op 
poten werd gezet. De reactie van de 
twee wethouders terug in Maastricht? 
"Op dergelijke reizen kan men in één 
slag zien hoe bepaalde opvattingen en 
theorieën in de praktijk voldoen. Ook 
ziet men dan de feilen ervan. Men 
krijgt door dergelijke reizen een beter 
inzicht hoe een en ander voor de 
Maastrichtse situatie "vertaald" kan 
worden." 
Dezelfde twee wethouders zijn. in no
vember, ook nog op orienratie in Keu
len en Bonn geweest. Met enkele 
raadsleden en een bestuursdelegatie 
van de Ondernemersvereniging Maas
rricht. De voetgangersdomeinen, de 
parkeergarages en de lichtreclames 
hadden hun speciale interesse. Wet
houder Huntjens was het met zijn col
lega volmondig eens: "We hebben veel 
gezien en geleerd. Zowel wat wij graag 
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De Juliana
Boudewijnprijs 
voor het 
Groot-Limburgs 
Toneel 

in Maastricht zagen verwezenlijkt als 
hoe bepaalde zaken beslist niet moe
ten. Dat constateren is echter ook 
leren." 
Een bescheiden maar toch wel bijzon
der uitstapje maakte een deputatie 
van het Maastrichtse gemeentebestuur 
op 12 november naar Brunssum. Om 
er een kijkje te nemen in de anders 
potdicht afgesloten headquarters van 
de Afcent. Als dank voor deze "gren
zeloze" gastvrijheid kreeg generaal 
Jürgen Bennecke van mr. Baeten het 
bekende boek "Land zonder grenzen" 
aangeboden. 
Het Groot-Limburgs Toneel kent ook 
geen grenzen. Voor zijn bijdragen "tot 
versteviging van de vriendschapsban
den tussen de bestuurders van Bel
gisch en Nederlands Limburg" kende 
de jury de Juliana-Boudewijnprijs in 
1971 dan ook toe aan het G.L.T. Het 

was voor de eerste keer dat een in
stelling deze prijs kreeg. Het was ook 
voor de eerste keer dat Maastricht in 
plaats van Heer de prijs uitreikte. Dat 
deed dan op 11 september in "Aen de 
Wan" de burgemeester zelf namens 
heel het college van B. en W. in tegen
woordigheid van de gouverneur en tal 
van andere genodigden. De prijs van 
f 1000,- werd in ontvangst genomen 
door mr. P. Knopen als voorzitter van 
het G.L.T. 
Al deze bedrijvigheden hebben B. en 
W. niet doen vergeten naar de eigen 
burgers te luisteren. Naar de jonge en 
de nieuwe. Meer dan vijfhonderd jonge 
Maastrichtenaren namen op zaterdag 
9 oktober deel aan de burgerdag 1971. 
Verrassend veel was dat en meer dan 
ooit. Onder het motto "Ik zou wel 
eens willen weten" stapten de net kies
gerechtigde burgers en burgeressen bij 
de burgemeester en de wethouders 
binnen. Raadsleden formeerden spon
taan een "alternatief college van B. 
en W." dat heel wat "hachelijke za
ken" te verhapstukken kreeg. Van de 
gemeentelijke diensten en instellingen 
trok het Cultureel Centrum de meeste 
belangstelling. En 's avonds tijdens 
het spelevaren op de Maas dronk ook 
mr. Baeten een biertje met zijn vele 
jeugdige en vaak heel lieftallige gas
ten. Op de gezondheid van 11en zelf 
en hun goede stad waarvan ze nu "vol
wassen" burgers en burgeressen waren 
geworden. 
B. en W. maakten in 1971 ook ken
nis met de nieuwe burgers. Van de in 
het jaar ervoor geannexeerde gemeen
ten Heer, Amby, Borgharen en Itteren. 
Op respectievelijk 12 februari, 16 april 
en 11 en 16 november. 
Zes dagen nadat burgemeester Baeten 
voor het eerst officieel was opgetreden 
in Heer - om het al genoemde ont
moetingscentrum "Aen de Wan'· te 
openen - kwam hij zich met zijn wet
houders officieel voorstellen. Reeds 
op die 6de, bij het onthullen dan 
van de wan, had de heer Baeten al 
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Een dronk op 
Burgerdag 1971 

B. en W. op hun 
"Haardergaank" 

gezegd niet naar Heer te zijn gekomen 
met "een gevoel van triomfalisme 
maar in het besef dat het gemeente
bestuur van Maastricht een stuk mede
verantwoordelijkheid mag dragen voor 
de gemeenschap Heer." 
Op de ontmoetingsavond in Amby liet 
de burgervader zich ontvallen dat hem 
de sfeer erg goed beviel. 
Tijdens de kennismaking in Borgharen 
bekenden B. en W. sportief dat ze met 
hun "Haardergaank" inderdaad wel 
wat aan de late kant waren. Ze beloof
den dat het ex-gemeentehuis tot ge
meenschapshuis wordt ingericht. 
Itteren, dat met 1100 inwoners slechts 
1 procent van al de groot-Maastrichte
naren uitmaakt, maakte in de grootste 
getale zijn opwachting bij de nieuwe 
vroede vaderen. Itteren, tevreden over 
de service van de bucgerraadsman die 
sinds 1 oktober ook ten dienste van 
Maastricht-Oost staat, verklaarde eer
lijk dat het eerst tegen de annexatie 
was, maar "nu we echter eenmaal bij 
Maastricht zijn gevoegd, zijn we tot 
de ontdekking gekomen dat her toch 
niet zo'n heel grote ramp voor ons is." 
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Bladeren in burgemeesters agenda 

Godfried Bomans en 
Wina Born op het 
Bourgondisch feest 

Wie zoals schrijver dezes heeft mogen 
bladeren in de agenda van de burge
meester van een stad als Maastricht, 
die gaat een beetje beseffen wat het 
betekent om de stadsautoriteit te zijn. 
Hoewel zijn hoofdtaak op bestuurlijk 
terrein ligL, mel de vele daaraan ver
bonden vergaderingen en besprekin
gen, heeft foj als representant van de 
gemeente ook talrijke verplichlingen 
op ander terreü1. Deze taak is niet al
tijd prettig. 
Zo was mr. Baeten. ontsteld, getujge 
van een tragische brand in de nacht 
van vrijdag op zaterdag 2 oktober. Een 
café aan de Hoogbrngstraat in Wyck 
brandde finaal uit. Bèr Wintjens, de 
bewoner en een bekend sportfiguur, 
wist zich te redden door uit het caam 
te springen. Zijn vrouw en hun acht
jarig zoontje kwamen echter om. De 
brandweer voorkwam dat de vlammen 
oversloegen naar het belendende per
ceel, 't monumentale Refugiehuis waar 
de IGnderbcscherming is gehuisvest. 
Wel en wee wisselen elkaar in het le
ven snel af. Tragiek en humor. Ook in 
het scadsgebeuren. 

Zo kostte het, op 4 februari, de uit
voerders bijna een kapitale vrachtauto 
toen de burgemeester trachtte de eer
ste portie grond uit te graven voor de 
BP-parkeergarage aan de Gubbelstraat. 
Daarom namen hanrugcr handen het 
karwei van de heer Baeren maar over. 
Deze heeft toen. lachend om de toch 
nog goede afloop, een glas champagne 
gedronken in de wijnkelders van Sau
ter daar. Met onder andere de aanne
mer Aug. Knols ille na 75 jaar met zijn 
bedrijf het veld had moeten rwmen 
voor ille garage voor 475 wagens en 
naar de Pieterstraat trok. 
Op een goeie dag in februari - het 
was de 9de - stapte cabaretier Paul 
van Vliet bij de burgemeester binnen. 
Met een oranje stoffer en blik. Hij bad 
gehoord dat de heer Baeten met zor
gen zat. Het was zijn beroep om de 
mensen te verstrooien. Hij had daarom 
dit cadeautje meegebracht, waarmee 
de burgemeester alle kanten op kon: 
"Uw binnenstad ermee schoon hou
den. Lastige gemeentestukken erop 
vegen. Stof mee doen opwaaien. Een 
blik vooruitwerpen. Het geld voor het 
Cultureel Centrum ermee bijeenve
gen." En lachend dronken mr. Baeten 
en de cabaretier daarop samen een 
glaasje. 
Een dag met wijn besproeid werd za
terdag 17 april. Op kasteel Bethlehem, 
waar de Hogere Hotelschool is geves
tigd. De kleindochter van J. W. F. 
Werumeus Buning onthulde er in de 
bar een borstbeeld van wijlen deze 
lichter-gastronoom. Burgemeester mr. 
Baeten sprak geestdriftig over Bour
gondisch Maastricht en de KRO zond 
het allemaal rechtstreeks uit. Wina 
Born was erbij. En Godfried Bomans. 
Voor het laatst wellicht was hij toen 
in Maastricht. Enkele dagen voor 
kerstmis overleed Godfried Bomans 
die met Maastricht nog persoonlijke 
banden had. Zijn enige zus Wally is 
een van de Zusters onder de Bogen. 
Op de voorlaatste dag van april - op de 
vooravond van koninginneverjaardag 
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Gemeentesecretaris 
mr. Th. Minis 
officier in de Orde 
van Oranje Nassau 

Open luchtopening 
van de nieuwe 
Stadsacademie 

Scheidende Stads
academie-directeur 
de heer A. Scheffers 
(rechts) en zijn 
opvolger de heer 
L Duysens 

- maakte de heer Baeten zijn traditio
nele lintjestocht door de stad. Met 
voor elke gelukkige een persoonlijk 
speechje. Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw werd de officier 
van justitie mr. J. Houben. Officier in 
de Orde van Oranje Nassau gemeente
secretaris mr. Th. Minis en mr. Fr. 
Huurdeman, deken van de Maastricht
se advocaten. Ridder in diezelfde orde 
werden drukkerij Goffins zilveren di
recteur A. P. Lagas, raadslid "pa" 
J. Krans en de conrectrice van het 
Jeanne d'Arc Lyceum drs. C. Ruiters. 
Een zonnig evenement werd, na een 
halve eeuw van plannenmakerij. de 
opening op 10 mei van het nieuwe ge
bouw van de Stadsacademie voor Toe
gepaste Kunsten aan de Krwsheren
gang, een creatie van ir. W. Dinge
mans. Die opening verrichtte mr. Bae
ten dan ook op het binnenplein onder 
de blote hemel. Een groot aantal ge
nodigden had zich in deze openlucht
aula verzameld. Er waren toch twee 
wolkjes aan de blauwe zomerhemel. 
Het gebouw dat in het begin van het 
cursusjaar in gebruik werd genomen, 
bleek alweer te klein voor de vijfhon
derd leerüngen. En bij het feest ont
brak wegens ziekte de nieuwe direc
teur de heer L. Duysens. Het stadsbe
stuur had eerder in het jaar en wel op 
26 februari reeds uiterst hartelijk af
scheid genomen van de beer A. Schef
fers, tot dan directeur van de Stads
academie. 
Mei, dat is de maand vol beloften. Mei 
werd de maand ook die de jeugddroom 
van mr. Baeten vervulde dat eens de 
dag weer daar is dat de Maastrichte
naar het regelrechte contact hervindt 
met de Maas. En dat zei de burge
meester op 28 mei dan ook toen hij 
het Maaspaviljoen aan de boulevard 
met een antieke sleutel opende. Die 
had de burgervader wel eerst moeten 
ontfutselen aan de twee kleindochter
tjes van de heer S. Postma, de "ge
ïmmigreerde" Fries die met dit pavil
joen en het restaurant "Ingelsen Hoof" 
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De eerste zongasten 
op de terrassen van 
het Maaspaviljoen 

"Feest van een 
ontmoeting met 
beelden" op het 
Stokstraacplein 



véél meer realiseerde dan louter een 
horecabedrijf. Een toeristische trek
pleister waar binnen plaats is voor 500 
en buiten op de terrassen voor nog 
300 gasten. Een aanwinst voor de stad! 
Op 1 mei was het toen al feest geweest 
in Malberg. Op die dag opende de 
burgemeester officieel het bejaarden
centrum aldaar. Bij die gelegenheid 
werd een plaquette onthuld van de op 
l 3 januari overleden eerste voorzitter 
van de Stichting Nut's Centrum voor 
Bejaarden, de heer ing. G. Dorenbos, 
waterbouwkundige bij de Rijkswater
staat. 
Op de 8ste mei marcheerden de man
nen van de Wolderse harmonie Wil
helmina helemaal naar het stadhuis 
om zich door de burgemeester in hun 
nieuwe uniformen te laten bewon
deren. 
En op de 15de mocht mr. Baeten het 
eerste balletje slaan op Maastrichts 
eerste midgetgolfbaan gelegen aan de 
voet van Fort St. Pieter. 
Juni bracht de burgemeester in cultu
reler sferen. Meteen in het begin van 
deze maand al. De adviescommissie 
voor carillonaangelegenheden bestond 
vijf jaar en daarom kregen de heer en 
mevrouw Baeten op de markt een heel 
klein klokje van voorzitter Benoit 
Franssen. "Een stad zonder beiaard is 
een dorp," aldus de burgemeester op 
die eerste woensdagavond van een ne
gencal carillonconcerten vanaf de toren 
van zijn stadhuis. Stadsbeiaardier 
Jacques Lannoy van het Franse Douai 
was de eerste lustrum-bespeler. 
Het Stokstraatplein, de stadswallen en 
de zalen van kunsthandel Dejong-Ber
gers waren enkele zomermaanden lang 
de coulissen voor het "feest van een 
ontmoeting met beelden". Allemaal 
Limburgse beelden, daar neer_gezet 
door de Stichting Beeldende Kunst 
Tentoonstellingen op initiatief van de 
beeldhouwer Frans Gast. Burgemees
ter Baeten liep als eerste, niet weinig 
trots, langs al die beelden, plastieken 
en reliëfs op de avond van de 4de juni. 

En tal van Maastrichtenaren zijn hem 
later gevolgd in dit rendez-vous met 
de muzen. 
Een werkelijk feest van één week lang, 
zij het niet zonder weemoed, gevierd 
vanwege zijn vertrek uit Maastricht, 
richtte de Berchmans Sociëteit aan 
voor haar directeur pater F. van der 
Ven s.j. Het bijna voltallige stadsbe
stuur was erbij toen hij op 12 juni met 
een enorme receptie werd uitgeluid. 
De burgemeester bood pater Frits het 
stadsboek "Hospiti" aan en wendde 
zich tot diens provinciaal met een 
"Geef hem ons terug, wij lusten hem 
wel ... " Want na zijn pastoraal theo
logische studies in Amerika kan Maas
tricht hem als studentenpastor best 
gebruiken met "de achtste" in zicht. 
Pater Van der Ven schonk zijn opvol
ger Harry Larnkin een olielamp met 
het oprichtingsjaar 1883 van de Berch
mans met de woorden: " Hou ze bran
dend Harry en geef het licht door." 
Een feest voor de kinderen werd de 
2lste juni. Voor 420 klaar-overtjes. Ze 
kwamen afscheid nemen van burge
meester Baeten die echter op de llde 
oktober alweer een volgende lichting 
verkeersbrigadiertjes mocht verwelko
men. Nu 350 in getal. Minder dus. 
Maar de burgemeester had intussen, in 
september, een aantal moederverkeers
brigadiers geïnstalleerd die gevaarlijke 
oversteekplaatsen zouden gaan "be
mannen". De klaar-overtjes werden, na 
hun officiële installatie, ook toege
sproken door de commissaris van po
litie mr. P. Arends. Deze herinnerde 
aan het vrese(jjke verkeersongeluk dat 
net in dat weekeinde was gebeurd. 
Daarbij waren vier mensen om het 
leven gekomen. Het dodenaantal in 
Maastricht was hiermee in 1971 ge
stegen tot 19. Welke trieste mede
deling de brigadiertjes er toch niet van 
weerhield om hoofdagent H. Hendriks 
ovationeel toe te juichen. Voor de zo
veelste keer had deze populaire politie
man de nodige klaar-overtjes klaarge
stoomd "voor jullie belangrijke taak in 
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Pater Frits' afscheid 
van de Berchmans 
en van Maastricht 

Lintjes voor twee 
jubilerende leden 
van de 120-jari~e 
"Aw vaan Hier' 

het verkeer", aldus de burgemeester. 
Juli was een stille maand. Vakantie
tijd. Niettemin was de burgemeester
Üjke augustusagenda niet helemaal 
blanco. 
De "Aw vaan Hier" bestond in augus
tus 120 jaar. Daarom toog burgemees
ter Baeten op zondag de 15de naar de 
harmoniezaal in Heer om er twee van 
al de jubilarissen de zilveren ere
medaille van Oranje Nassau op te 
spelden: Jos Weerts vanwege zijn 
gouden en Giel Ramaekers vanwege 
zijn veertigjarig lidmaatschap. Het 
werd een hoogtepunt in de viering van 
het 120-jarige bestaan van de Ko
ninklijke Harmonie van Heer. 
De Koninklijke Harmonie van Maas
tricht bracht een aubade toen Mathieu 
van Grinsven 25 jaar directeur van de 

Stedelijke VVV was. Ieder die de 
Maastricht-promotion ter batte gaat 
was op zijn receptie in Dominicain aan 
het Vrijthof op zaterdag 21 augustus. 
Burgemeester Baeten noemde de jubi
laris een "Verdraaid Vlotte Vent" en 
gaf hem dr. Jaspars boek "Kint geer 
eur eige stad?" met daarin de veel
zeggende aantekening: "Geer kint eur 
eige stad." 
Mr. Baeten trapte nog eventjes op de 
2lste augustus met een welgemikt 
schot het vijfde voetbaltoernooi voor 
zijn gemeente-ambtenaren in - het 
zijn er ruim tweeduizend! - om een 
maand later ook zelf de prijzen op 
Fort Sint Pieter uit te reiken. 
September werd de maand waarin 
Maastrichts burgemeester twee daden 
van importantie stelde. Op de negende 
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Winkelcentrum 
Brusselsepoort 
officieel open 

heide hij hoogstpersoonlijk - en daar
toe uitgedost met helm. handschoenen 
en jacket - de eerste paal in de grond 
voor het bejaardencentrum Campagne. 
Mr. Baeten vond dat het verrees op 
het allermooiste terrein van Maas
tricht. daar op de heuvelhelling tussen 
Biesland en Wolder. 
Op dinsdag 21 september drukte de 
burgemeester tegen tien uur op een 
knop. Tientallen ballonnen stegen op 
met een spandoek "Shopping center 
Brusselsepoort". Nederlands grootste 
overdekte winkelcentrum was werke
lijkheid. De heer Baeten noemde het 
shopping center "de sluitsteen van de 
boog van wijken die Maastricht in het 
westen omspant." Hij gaf toe dat het 
"niet zonder deliberatie vooraf" tot 
stand was gekomen en weerlegde de 

vrees als zou het openen van deze 
Brusselsepoort de doodsteek voor de 
binnenstadwinkels betekenen. ''Als de 
city van Maastricht een openluchtmu
seum zou zijn, dan zou ik het ergste 
vrezen voor zowel die city als het 
shoppingcenter. Daar echter beide 
kerngezond zijn, zal mij geen sterve
ling kunnen wijsmaken dat er niet een 
wisselwerking zal ontstaan waarvan 
beide componenten zullen profiteren." 
En daarop namen, na een klaroenstoot 
van een heraut, de Maastrichtenaren 
bezit' van deze nieuwe Brusselsepoort 
waar ze de avond te voren al in drom
men naar waren komen kijken. 
Tussen al deze bedrijvigheid door ver
welkomde de bm:gemeester in septem
ber nog honderddertien familieleden 
van hier gesneuvelde Amerikanen en 
kreeg mr. Baeten een boek over Mo
naco van de consul mr. R. Dijker. Het 
was een tegengeste. Want mr. Dijker 
had aan Monaco's burgemeester Jean
Louis Médecin het boek over Maas
tricht van dr. Ch. Thewissen mogen 
overreiken. Als eerste tekenen van een 
toekomstige toeristenuitwisseling tus
sen het vorstendom en Maastricht? 
Een goede burgervader vergeet ook 
zijn trouwe medeburgers niet. En daar
om schreef de heer Baeten aan de heer 
J. Vijgen dat hij grote bewondering 
had "voor de vitaliteit en de moed 
waarmede u zich, steeds weer op
nieuw. inzet voor het culturele leven 
van ons aller stad Maastricht". De 
heer Vijgen had in september als enige 
Limburger de eremedaille van de 
Stichting Nationaal Katholiek Thuis
front voor 25 jaar trouwe en belangen
loze dienst ontvangen. 
Het zou te ver voeren om in dit jaar· 
overzicht al de Maastrichtenaren te 
noemen die in 1971 een lintje van de 
koningin kregen. Maar burgemeester 
Baeten is op zondagavond 17 oktober 
toch zelf even de zilveren medaille van 
Oranje Nassau aan mejuffrouw Lène 
Loontjens gaan uitreiken. Dit gebeur
de. heel toepasselijk, in een boot op 



18 

Hoofdagent 
Hendriks temidden 
van z.ijn verkeers· 
brigadiertjes 

de Maas. De Maastrichtse Reddings
brigade vierde toen het veertigjarig 
bestaan en mejuffrouw Loontjens, de 
voorzitster, was de mede-oprichtster 
en dus veertig jaar lid. 
Zelf werd burgemeester Baeten de ere
voorzitter van een actiecomité dat 
vóór 1 mei 1972 één ton op tafel wil 
leggen. Om het Leger des Heils in 
staat te stellen van de gemeente het 
pand Boschstraat 45 te kopen, waarin 
het zich met een maatschappelijk cen
trum voor het eerst in Maastricht 
heeft gevestigd. Met een tehuis voor 
dakloze en ontheemde mannen, dat er 
nog niet was in de stad. Vrouwen en 
kinderen worden reeds liefdevol opge
vangen door de zusters Augustinessen. 
En hierop wees onder andere ook wet
houder F. Huntjens tijdens de opening 
op zaterdag 23 oktober. Dit is een 
grandioos gebeuren geworden. "De 
Maastrichtse gemeenschap heeft er een 
belangrijk element van christendom bij 
gekregen," vond deken dr. L. Pelzer. 
Heilsofficieren mochten op een zondag 

fo november in de meeste kerken pre
ken. Om geld te vragen dat toen al 
binnenstroomde. Om uit te leggen 
vooral wat het Leger des Heils is en 
wil: "Maastricht moet ervan door
drongen raken dat in deze plezierige 
stad de nood van velen zeer groot is." 
Aldus kapitefo Gerrit Kruisinga die 
vrijwel alleen met zijn vrouw Anneke 
"het huishouden" daar aan de Bosch
straat doet. De eerste nacht was het 
tehuis, met plaats voor 40 man, al 
voor driekwart vol ... 
Het Europahuis in Bemelen trekt con
gressisten uit heel de wereld. Een van 
hen was de gevolmachtigd minister 
van de Antillen in Nederland de heer 
S. Rozendal, die door de burgemeester 
einde oktober op het stadhuis werd 
ontvangen. 
Op de laatste dag van oktober zouden 
de mannen van de Mastreechter Staar, 
ter ere van Sint Caecilia, met echtge
notes en tal van gasten net aan de 
snert beginnen, toen burgemeester 
Baeten het vertelde. Praeses Tacq. 
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Leeuwardense Leger 
des Heils-muzie.k in 
de scadhuishal 

Chappin was ridder in de Orde van 
Oranje Nassau geworden. Maar niet 
zozeer omdat hij de koperen president 
was als wel om zijn verdiensten voor 
het Maastrichtse gemeenschapsleven. 
aldus de heer Baeten. Hoera. hoera. 
hoera ! ! ! Verrassing twee volgde: 
Phonogram-perschef Rolf ten Kate gaf 
praeses Chappin de zeldzame Gouden 
Tulp. De zevende pas sinds deze trofee 
in 1962 werd ingesteld. Voor een 
kwart miljoen Staarplaten. Hoera, 
hoera, hoera ! ! 1 Verrassing drie: weer 
twee nieuwe platen en alle zangers 
kregen een exemplaar van "Onverge
telijke Operettemelodieën". In totaal 
kwamen daarmee in 1971 vier Staar-
1.p.'s op de platenmarkt. Hoera, hoera, 
hoera ! ! ! Tenslotte heeft het hele ge
zelschap die avond via de teevee geke
ken naar het optreden te Utrecht op 
hel "Favorieten Festival". In kleur. 
Omdat de Koninklijke Harmonie van 
Maastricht 125 jaar geleden het pre
dikaat "koninklijk" werd toegekend, 
bracht het korps op 13 november een 

aubade aan gouverneur Van Rooy en 
burgemeester Baeten, waarna bestuur 
en muzikanten door de stad paradeer
den. 
Nadat burgemeester Baeten op woens
dag 17 november Sinterklaas weer in 
Maastricht had verwelkomd - de poli
tiekapel blies de stoomboot uit Spanje 
weer aan -, en de dag er na in Heer de 
traditionele feestmarkt "Hebra" had 
bezocht en op de 19de het dagverblijf 
voor geestelijk gehandicapten "De 
Schakel" van de Stichting Jan Baptist 
aan het Malpertuisplein had geopend, 
kreeg hij dit jaar zelf ook een onder
scheiding. Op donderdag 25 november, 
in Den Haag. En wel het "Grote Kruis 
van Verdienste van de Orde van Ver
dienste van de Bondsrepubliek", hem 
overhandigd door de Westduitse am
bassadeur dr. Hans Arnold. Voor zijn 
verdiensten op het terrein van de cul
turele samenwerking tussen hun beider 
landen. 
Een paar dagen later, op de laatste dag 
van november, kwam "Den Haag" 
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De "Keuninklikke" 
125 jaar koninklijk 

Minister Engels en 
staatssecretaris 
Vonhoff in de 
Bossche Fronten 

naar Maastricht. Minister P. Engels 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap
pelijk Werk en zijn staatssecretaris 
H. Vonhoff brachten een werkbezoek 
aan Limburg. En raakten onder de in
druk van de vele problemen die er 
voor het opscheppen liggen. Burge
meester Baeten vertelde de beide be
windslieden over de recreatie-objecten 
in zijn stad en begeleidde hen bij een 
wandeling door de Bossche Fronten en 
Fort Sint Pieter. Hier kregen de ex
cellenties aanschouwelijk onderricht. 
Gouverneur Van Rooy toonde hun 
tenminste in het binnenste van het 
fort "hoe diep Limburg in de put zit". 
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De wethouders en hun programma 

Na dan eerst de wandelgangen van het 
college van B. en W. te zijn gevolgd en 
vervolgens de agenda van de burge
meester te hebben doorgenomen wil 
schrijver dezes tenslotte op deze blad
zijden nagaan wat de vijf wethouders 
in 1971, naast hun taak als medebe
stuurders van de stad, op hun pro
gramma hadden staan. Het kan het 
stadsbeeld en stadsgebeuren anno 
1971 alleen maar vervolledigen. En 
verlevendigen. Bladeren aldus door de 
agenda's van de Maastrichtse wethou
ders. Wel met een natte vinger. Niet 
uit gebrek aan respect. Gewoon om 
wat op te schieten. Het gaat per slot 
van rekening om een overzicht. Eén 
jaar Maastricht in vogelvlucht. 
Wethouder G. Gijbels van Sociale Za
ken, die altijd zoveel persoonlijks in 
zijn speeches doet als hij weer een 
stadgenoot gaat decoreren, - de "loco" 
trof het dit jaar niet zo bijzonder. Het 
begon goed. Voor hem althans. We
gens ziekte van de burgemeester zat 
hij de eerste raadsvergadering van het 
jaar voor en sprak hij de jaarrede uit. 
Locoburgemeester Gijbels heeft toen 
op die zitting, daartoe door diverse 
leden verleid, niet zonder triomf een 
vertelseltje van de Maastrichtse praat
tafel geveegd. Hij bracht de "legende 
van Sint Servaas" tot de werkelijkheid 
terug. Hij rekende de raad voor dat de 
giften van de Maastrichtse burgers na 
de torenbrand van 1955, tesamen met 
de verzekeringsuitkering en rente, na 
af trek van de herstelkosten van het 
restant van toren en dak, waren ge
groeid tot f 214.267,- En het kerk
bestuur heeft dit bedrag keurig be
legd in onroerende goederen en obli
gaties. 
Op de 29ste juni was hij dan een van 
de sprekers toen de veertien nieuwe 
paviljoens van Huize Mariënwaard in 
Limmel werden geopend. Door mr. dr. 
Ch. van Rooy, de gouverneur. De heer 
Gijbels, voorzitter van het bestuur van 
het kindertehuis, toonde zich vooral 
erkentelijk voor de volle inzet van di-

rectie en medewerkers. En prees de 
prima sfeer van het internaat. Thans 
een up-to-date-onderdak voor twee
honderd kinderen rijker geworden. 
De wethouder kreeg op de lste sep
tember een minder plezierige zaak op 
te knappen. Twee zomermaanden lang 
was het voormalige militaire hospitaal 
aan de Grote Looiersstraat jongeren
hotel. Drieduizend trekkers sliepen in 
deze "Klaas Vaak". Supervisie had de 
Stedelijke Jeugdraad. Afgezien van een 
politioneel optreden tegen groepen 
jongeren in begin augustus, verliep de 
sleep in-operatie heel rustig. Totdat de 
deur weer dicht moest. Zoals was af
gesproken. Toen kwamen de krakers. 
Ze wilden er een "aksie- en ontmoe
tingscentrum" van maken. Wethouder 
Gijbels, als hoofd van de politie we
gens uitstedigheid van de burgemees
ter, liet met zachte drang het pand 
door de politie ontruimen en praatte 
de volgende dag met de actiegroep. 
Kort daarop werd de wethouder ziek 
en moest hij in het ziekenhuis worden 
opgenomen. Daar vond hij toen met
een naast zijn bed een heleboel bloe
men van burgemeester, collega's en 
raadsleden, met de allerbeste wensen. 
Zijn herstel duurde echter langer dan 
hij had gedacht. Moge 1972 wethouder 
Gijbels gunstiger gezind zijn. 
Maastrichts nieuwste wethouder van 
Onderwijs en Cultuur, de heer M. De
bats, - in maart door de raad gekozen 
als opvolger van de heer P. Meys die 
om ontslag had verzocht -, kreeg een 
drukke agenda te verwerken. Om een 
paar punten te noemen. Het openen 
van de postzegeltentoonstelling in de 
Kleine Comedie als inzet tot de fees
telijkheden rond de 50-jarige Post
zegelvereniging Zuid-Limburg. Dat 
was op 30 oktober. Het kopen, op 
9 november, van de nieuwe kinder
postzegels in het hoofdpostkantoor. 
Als eerste in de stad. Het ontvangen, 
een maand ervoor, van het Amersfoorts 
Mannenkoor, dat naar Maastricht was 
gekomen om het 45-jarig bestaan 
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De eersre kinder
zegels 1971 kocht 
wethouder Debats 

Wethouder Gijbels 
een der sprekers in 
Huize Mariënwaard 

van het Maastrichts Mannenkoor mee 
te vieren. Er was een indrukwekkend 
korenconcert in de basiliek van Onze 
Lieve Vrouw dat de wethouder ook 
bijwoonde. Bij de begroeting op het 
stadhuis had hij verheugd kunnen 
mededelen dat de commissie tot sub
sidiëring van muziekgezelschappen 
druk doende is met een nieuwe sub
sidieregeling voor muziekgezelschap
pen en zangverenigingen in groot
Maastricht. B. en W. staan erachter. 
De raad moest nog accoord gaan. 
Ofschoon 1971 voor het conservato
rium een welluidend jaar werd, was er 
één dissonant. De staatssecretaris van 

Onderwijs en Wetenschappen wees het 
verzoek van het Maastrichts gemeente
bestuur af om een afdeling ritmiek aan 
het conservatorium te verbinden. Een 
lust voor het oor van een talrijk pu
bliek eveneens werd daarentegen op 
16 oktober, hec concert door Poolse 
conservatoriumstudenten uit Krakow. 
Wethouder Debats genoot ervan mee. 
In deze maand werkten ook vijftig 
leerlingen van het Maastrichtse con
servatorium mee aan de realisatie van 
het Normandische Paasspel, daterend 
uit 1100. KRO en BRT namen het spel 
voor de televisie op in de basiliek van 
Tongeren. Tweede paasdag 1972 komt 
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het, in kleuren, op het beeldscherm, 
net als twee jaar terug het Maastricht
se Paasspel. Maastrichtse conservato
riumstudenten ook vormen met andere 
streng geselecteerde zangers en zange
ressen het Maastricht kamerkoor Ca
mera Musica Mosana. Met Jean Wolfs 
als dirigent. Nadat einde april het koor 
een gastoptreden had verzorgd tijdens 
het korenfestival in het Ierse Cork, 
werd in augustus een tournee door 
Frankrijk gemaakt. Maastricht heeft 
meer internationale noten op ziin zang 
dan alleen die van de Staar en van 
het M.M. 
Niet minder dan 400 functionarissen 
uit het Nederlandse bibliotheekwezen 
heette wethouder Debats welkom op 
17 mei. Het thema van hun tweedaagse 
en 43ste congres was de automatise
ring. De bibliothecarissen kwamen tot 
de conclusie dat de computer niet alle 
catalogiseeroroblemen oplost. 
Wethouder Debats kon nog dit jaar 
de prijs van de stad Maastricht over
handigen aan de 24-jarige schilder Ger 
Boosten uit deze stad. Hij bleek de 
best geslaagde in de afdeling schilde
ren bij de diploma-uitkering in de Jan 
van Eyck-academie op de 26ste juni. 
Een apart cachet kreeg de diploma
uitreiking in het conservatorium twee 
dagen ervoor door de wethouder door
dat er onder de 72 abituriënten twee 
tweelingen uit één gezin waren: de 23-
jarige Frans (cello) en Hen (hobo) en 
de 22-jarige Eugénie (dwarsfluit) en 
Gijs (viool) van der Grinten uit Venlo. 
Ze vormen gevieren het "Gemini
kwartet". "Jullie hebben deze diplo
ma's om mensen met muziek gelukkig 
te maken," zei directeur Willem Hij
stek. 
Artistiek hoogtepunt in 1971 was toch 
wel, in het ondergrondse voorlich
tingscentrum van Artifort, de expositie 
"Ruimtetijdkunst". In september daar 
door de Stichting Cultureel Centrum 
Maastricht georganiseerd. Een verza
meling van optische en kinetische 
kunstwerken die behoren tot het "rei-

zende" gedeelte van de Australische 
collectie van de Peter Stuyvesant 
Stichting. Wethouder Debats begroet
te op de 3de van die maand namens 
het college van B. en W. de vele ge
nodigden. Obsederend temidden van 
al die beweeglijke objecten, tussen de 
eigentijdse Artifortmeubels en onder 
de keldergewelven van deze showroom 
was de uitvoering van "Tocato". Ge
componeerd door Carlos Chavez. Voor 
zes slagwerkers. Uitgevoerd door 
conservatoriumleerlingen. Nogmaals: 
overrompelend. 
Wethouder Debats beleefde, op 6 no
vember, nog een ware "noche Es
panola" in de Redoute na het optreden 
van de vermaarde Spaanse gitarist 
Paco Pena, verloofd met de Roer
mondse Karin Vaessen. Ovationeel toe
gejuicht. In Maastricht startte hij zijn 
tweede Nederlandse tournee. Spanje's 
ambassadeur in Den Haag Angel Sanz
Briz was ook van de Spaanse partij. 
Om de wethouders maar verder in al
fabetische volgorde "af te werken" ... 
Ing. F. Huntjens, wethouder van Ruim
telijke Ordening en Volkshuisvesting, 
ontving einde mei de Beneluxcommis
sie voor de Middenstand die in Maas
tricht haar jaarvergadering hield. De 
twintig Belgische, Luxemburgse en Ne
derlandse topfunctionarissen van de 
departementen van economische za
ken, middenstand en landbouw beslo
ten hun wandeling door de stad met 
een bezoek aan het stadhuis. 
In juni, op de 15de, mocht de wethou
der de pionier van de Sint Pietersberg 
huldigen: de 82-jarige ir. D. C. van 
Schaik. Onder in de berg natuurlijk, in 
het noordelijk gangenstelsel, op de 
plaats die ir. Van Schaik het dier
baarst is. Joop Scheuerman had tegen 
de wand een portret geschilderd van 
de grottenkenner bij uitstek, ere
bestuurslid ook van de Maastrichtse 
VW. Ing. Huntjens kon hem de zilve
ren legpenning van de ANW uitrei
ken, die slechts zelden wordt toege
kend. 
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Slagwerkmuziek als 
ouverture tot de 
Ruimtetijdkunst
expositie 

"Maastricht. de stad 
die alles heeft" 
aldus de VVV-folder 

Twee dagen later was wethouder Hunt
jens een der eersten die de nieuwe 
vouwfolder van de V.V.V. gepresen
teerd kreeg. Gedrukt in een oplage van 
40.000. Geschreven door Jac. van Term 
en met foto's van Etienne van Sloun. 
In vier talen. En onder het motto 
"Maastricht, de stad die alles heeft". 
De VVV, in 1971 in crescendo actief, 
zij het aanvankelijk gehandicapt door 
ziekte van directeur Van Grinsven, 
kan terugblikken op een gunstig toe-

ristisch jaar. Aldus de heer Guill. van 
Lijf, die in het begin van de zomer 
tot adjunct-directeur werd benoemd. 
"Het goede weer was daar natuur
lijk voor een deel debet aan. Ook 
de sluiting van enkele hotels heeft 
voor de andere een betere bezetting 
bewerkstelligd. Maar Maastricht heeft 
te weinig hotels voor grote gezel
schappen, te weinig eenpersoonska
mers, te weinig kamers met volledige 
accommodatie." Enkele toppers in 
1971 danhij of met medewerking 
van de stedelijke VVV? Maastricht als 
eerste etappeplaats voor de tachtig 
deelnemers aan de tiende Vijflanden
trajectrally op 17 juni. Bezoek, op 29 
juli, van mr. William Hollenbeck in 
verband met een uitzending over 
Maastricht via radio San Francisco. 
Concert van de lllinois State Univer
sity Madrigal Singers in de Slevrouwe 
op 14 augustus. Start. op 9 september, 
van de voorverkoop van kaartjes voor 
MVV. Voor aOe wedstrijden. Start 
ook, half november, in navolging van 
vele andere VVV's, van de verkoop van 
" universele geschenkbonnen". Op za
terdag 11 december opening door wet
houder F. Huntjens van een expositie 
in het V.V.V.-kantoor, gewijd aan Na
poleon, die 150 jaar geleden overleed. 
Mr. Th. Minis was in 1971 een kwart 
eeuw voorzitter van de VVV en kreeg 
hiervoor op 27 december eveneens de 
zilveren erepenning van de ANVV. 
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Wethouder Hunrjens 
kersvers erelid van 
de Belgische 
meester koks 

En dat waren dan wat grepen, her en 
der uit het VVV-repertoire 1971. 
Maar om toch nog even op de toeris
tische toer voort te gaan ... Het werd 
in 1971 in Maastricht weer beter ta
felen. En drinken. Want dat gaat al
tijd samen. Daarom prolongeerde het 
Nationaal Bureau voor Toerisme zijn 
"culinair trippertje" naar Maastricht. 
En daarom ook trok de "Ordre des 
Trente Maîtres Queux" voor hun ver
gadering eveneens naar dit "centre gas
tronomiq ue". Voor het eerst buiten 
België. Wethouder Huntjens heette de 
Belgische meesterkoks welkom op het 
stadhuis. op de llde oktober. en werd 
prompt tot erelid benoemd. Evenals 
Jacques Zeguers die in juni al was ge
slagen tot maître grillardin van de 
Chaîne des Rötisseurs. De Guide Mi
chelin uitgave 1971 had zijn bistro in
tussen reeds bedacht met twee vorkjes. 
Op het stadhuis had op 25 augustus 
toen ook al een ander opgewekt gezel
schap zijn opwachting gemaakt. Dit
maal bij de wethouder van Financiën 
en Bedrijven, drs. H. Roovers. Als een 
congres "per abuis" betitelde hij onder 
hilariteit de jaarbijeenkomst van de 
vereniging van hoofdambtenaren bij 
het marktwezen. Maastricht was er
voor gekozen omdat hun penning
meester en Maastrichts marktmeester 
de beer B. Pinckaers met pensioen zou 
gaan. Hun administratie had zich ech
ter een jaar verteld. Vandaar. Drs. 

Roovers schetste zijn gasten nog de 
internationale sfeer van de Maastricht
se markt. 's Vrijdags wisselen de koop
lieden soms voor één miljoen francs 
bij de banken in! Het marktwezen 
viert hoogtij. 
Een soort drijvende supermarkt had de 
wethouder aanvang april nog io ge
bruik gesteld. De "Shell 153" aan de 
Wilhelmina.kade, gebouwd door de 
N.V. Scheepswerf Maasdok in de Bea
trixhaven. Een van de modernste bun
kerwinkelschepen in Europa, dat per 
jaar door zo'n 50.000 schepen op hun 
internationale Maasvaart wordt gepas
seerd. 
Wethouder Roovers bezocht in juli het 
29ste congres van de International 
Union of Local Authorities, in Toron
to. Hij hield er een interventie over 
de "locale en nationale verantwoorde
lijkheid voor het industrialisatie
bèleid". "Over de gehele wereld wor
den de gemeentebesturen met dezelfde 
soorten van problemen geconfron
teerd," zo luidde een van zijn conclu
sies na deze Amerikaanse reis, tijdens 
welke hij ook in New York was. 
Half oktober gaf wethouder Roovers 
een persconferentie. Om uit te leggen 
hoe Maastricht er financieel voorstaat. 
Niet zo best. De gemeente staat voor 
bijna een half miljard in het krijt. Dat 
betekent een afbetaling van zo'n 14 
miljoen gulden in 1972. In het "huis
houdboekje" van Maastricht staat een 
totaal aan uitgaven van ruim 100 mil
joen voor 112.500 Maastrichtenaren. 
Dit is 1 procent van het budget van 
alle Nederlandse gemeenten. Maas
tricht is dus, economisch. een knappe 
consument. Weliswaar betaalt de cen
trale overheid 78 procent terug, maar 
dan blijft nog altijd zo'n 22 miljoen 
gulden voor rekening van de gemeente. 
Hiervan zal 8 miljoen uit de zak van 
de Maastrichtenaren zelf moeten ko
men. Dat is 1 procent meer dan in 
1971. De jaarlijkse lasten van 2,5 mil
joen van de Kennedybrug neemt de 
centrale overheid wel van de gemeente 
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over. Voor Maastricht financieel ietwat 
verlichting. Drs. Roovers vond het ver
der maar bedroevend dat in het toch 
al zwaar beproefde Maastricht jaar
lijks voor rond één ton wordt vernield 
aan verlichting, bestrating, plantsoe
nen enzovoort. Niettemin, voor 1972 
zal Maastricht de begroting - voor de 
derde achtereenvolgende maal - slui
tend houden. Ditmaal met een debet 
en een credit van bijna 180 miljoen 
gulden. En de gemeenteraad keurde 
deze begroting in december goed na 
vijf lange vergaderavonden. 
"Het doet me deugd dat u aanneemt 
dat kleur in het leven van een wet
houder van financiën meer betekent 
dan de telkens wisselende kleur van de 
gemeentebegroting." Aldus wethouder 
Roovers weer. Schertsenderwijs toen 
hij op 6 augustus de eretentoonstelling 
van schilderwerken van Guill. Serpenti 
- toen net gepensioneerd na 50 jaar 
Sphinx - opende. Vanwege diens 65ste 
verjaardag. Bij Dejong-Bergers. Onder 
grote belangstelling. Want de Serpen
ti's, die zijn iets in Maastricht. Zoals 
zoon Peter, voor wie 1971 een uitste
kend jaar werd. Met het koor van de 
Sint Servaas - de Capella Sancti Ser
vatii - maakte hij een tweetal platen. 
"Kerstfeest in Maastricht", met Hub 
Wolfs aan het orgel, kwam als eerste 
in oktober uit. In maart trok Peter 
Serpenti zich wel als tweede dirigent 
bij de Staar terug. Om studieredenen. 
Op dinsdagavond 26 oktober sloot hij 
namelijk zijn eindexamen voor orkest
directie af met een openbaar concert. 
Met het Limburgs Symphonie Orkest 
in de Staarzaal. Onder grote bijval 
vooral van zijn medestudenten. "Ge
slaagd" zei Willem Hijstek namens de 
jury. "Gelukgewenst" zei wethouder 
Debats namens de bestuurscommissie 
van het conservatorium en namens het 
gemeentebestuur. 
Wethouder Roovers stelde, ook in ok
tober, nogmaals een culturele daad. 
Hij schoot toen, als beschermheer, op 
de 13de het nieuwe "tejater" van pop-

penspeler Pieke Dassen in de Kombi
gebouwen met een pistooltje open. 
Pieke's derde theater. Pieke's mooiste 
theater ook en technisch uitstekend 
geoutilleerd. Verwezenlijkt dankzij een 
krachttoer van de Stichting Poppen
theater Maastricht. Dankzij ook Fan
faar Sint Joezep en het herremenieke 
"Laat en Zaat" werd de rentree van 
Pieke Dassen en zijn poppen carna
valesk gevierd. Een weekje later startte 
het eerste, en tevens internationale, 
poppenfestival in het 25-jarige be
staan van het Maastrichtse poppen
theater. Pieke wil overigens niet meer 
terug naar zijn poesjenellenkelder on
der in het Dinghuis waar hij destijds 
begon en vijftien jaar speelde. "Maar 
misschien dat het er ooit weer van 
komt om politieke poppenkast te 
brengen. Ik zal die voorstellingen dan 
wel niet meer vooral afstemmen op de 
plaatselijke toestanden, al liggen de 
ondenverpen hier de laatste tijd voor 
het oprapen." 
Om het optreden van de Maastrichtse 
wethouders sportief uit te luiden: de 
heer R. de Vries van Openbare Wer
ken en Sport verrichte in 1971 twee 
belangrijke aftrappen. Maar voordat 
de wethouder zijn eerste "zware pass" 
zet, eerst een snelle uiteenzetting. 
Over wat Maastricht in west allemaal 
bezig is te creëren voor sport en re
creatie. Het heet het Groenplan-West. 
Het omvat drie onderdelen. Het eer
ste - en deels al aangelegd - is een 
parkzöne tussen Malpertuis en Potten
berg. Ongeveer 25 hektaren speel- en 
wandelruimtes aan weerszijden van de 
Via Regia. Het tweede onderdeel be
staat uit een sportpark, van eveneens 
ruim 25 hektaren, met 11 sportvelden 
en met al wat erbij hoort. Deel num
mer drie, rond de Dousberg, wordt een 
55 hektaren groot recreatiecomplex 
met vijf openlucht- en overdekte 
zwembaden met terrassen en tribunes, 
een camping, een picnicterrein voor 
dagjesmensen, een restaurant en volop 
parkeerplaats. In april 1973 moeten 
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Guill. Serpenti's 
eretentoonstelling 
ingeleid door 
wethouder Roovers 

Wethouder De Vries 
bij de open 
Nederlandse 
kampioenschappen 
bowling 

de zwembaden klaar zijn. Als alles vol
gens plan verloopt. Net tegen het ein
de van 1971 had de openbare aanbe
steding voor de bouw ervan plaats. Dit 
straks wellicht riantste recreatiecom
plex in Nederland is echter niet alleen 
bestemd voor de Maastrichtenaren van 
west. Het wordt een sportpark ten ge
rieve van heel de stad, de hele streek, 
het toerisme. 
Wethouder De Vries nu heeft op za
terdag 21 augustus vast een tweetal 
velden in dat Sportpark-West open
getrapt. Voor de eerste wedstrijd daar, 
tegen MVV-B, gespeeld door Polaris, 
de Pottenbergse voetbalvereniging die 
er vanwege haar eerste lustrum een 
toernooi hield. 
Tenslotte - om dan de agenda's van 
Maastrichts wethouders echt dicht te 
slaan - werd op de 2de oktober de 
Sporthal Geusselt in gebruik genomen. 
De tweede in de stad - na die van het 
Stedelijk Lyceum - en meteen de 
grootste van Limburg. Met het tiende 
zitvolleybaltoernooi ter ere van de 15-
jarige Maastrichtse Gehandicapten 
Sportvereniging. Wethouder De Vries 
deed de eerste afslag. Het MGS-team 
won weer, met al zes landstitels op 
zijn naam. "U bedrijft een echt stuk 
sport," prees de heer De Vries. Twee 
weken er na kreeg de hal een restau
rant. Geëxploiteerd door het echtpaar 
N. Priem-Nijsten. Op vrijdag 19 no
vember kwam staatssecretaris H. J. L. 

Vonhoff, van het ministerie van Cul
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, de hal nog heel officieel openen. 
Maastricht wil intussen stug blijven 
doorgaan met het bouwen van meer 
van dergelijke sporthallen. Er is een 
enorme behoefte aan. Voorlopig staan 
er twee op het program. In het ver
slagjaar kwamen verder kleedgebou
wen voor Sportclub Caberg en RKWL 
alsmede een gymnastiekzaal op Mal
berg gereed. Plus nog een viertal 
sportvelden: die twee dan in Sport
park-West en twee in Borgharen. En 
in Heer ging nog, op de laatste zater
dag van november, het overdekte 
zwembad aan de Laan in den Drink 
officieel open. Deputé G. Heiligers gaf 
het startsein. En burgemeester Baeten 
zei dat hij zich had laten vertellen dat 
dit zwembad momenteel het mooiste 
was in heel Limburg. "Laten we ho
pen dat het niet lang het mooiste blijft 
en dat een nog mooier eveneens in 
Maastricht wordt gebouwd." 
De einduitslag is duidelijk. En gunstig. 
De sportaccommodatie voor de groot
Maastrichtenaren ging in het afgelo
pen jaar opnieuw met sprongen voor
uit. 
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"De achtste" en 1 miljoen 

Praten of liever schrijven over "de 
achtste", dat betekent praten met dr. 
J. G. H. Tans, voorzitter van de Com
missie Voorbereiding Medische Facul
teit Maastricht. Op zijn kantoor aan 
de Havenstraat met het uitzicht op 
Maastrichts nieuwste en intiemste 
pleintje Op de Thermen in het Stok
straatkwartier. 
Wat waren, in 1971, de wapenfeiten? 
Dat is de strijdlustige vraag. Want het 
binnen Maastricht halen van "de acht
ste" vormt een voortdurend gevecht. 
Vredelievend van aard weliswaar. Toch 
niet helemaal zonder tegenslagen. Zo
als in 1971. 
De heer Tans heeft de belangrijkste 
wapenfeiten al op schrift laten stellen. 
Voor geïnteresseerden zo tegen het 
einde van het jaar. En maakt het 
daarmee ook schrijver dezes ietwat ge
makkelijker. Want het optekenen van 
een jaarkroniek als deze, dat is een 
karwei. 
In zijn schrijven dan van 11 maart laat 
de minister van Onderwijs en Weten
schappen, toen nog dr. G. Veringa, 
aan de commissie-Tans - om het kor
ter uit te drukken - het volgende 
weten. 
Hij gaat in beginsel accoord met het 
geheel der uitgangspunten van het in
terimrapport van de commissie van 
oktober 1970. Maar de beslissing over 
het voorstel om de medische faculteit 
voor een beperkt aantal studenten te 
laten starten op 1 september 197 4 en 
vóór die datum al met één of meer 
A-faculteiten in bestaande panden in 
Maastrichts binnenstad, werd door de 
minister overgelaten aan het kabinet, 
dat na de voor de deur staande ver
kiezingen zou optreden. 
Wel stemde de minister er in zijn brief 
in het bijzonder mee in dat de nodige 
maatregelen worden getroffen voor de 
bouw van een academisch ziekenhuis 
van uiteindelijk 1000 bedden, tesamen 
met de Stichting Sint Annadal. Te be
ginnen met het jaar 1973 zullen hier
voor gelden in de Rijksbegroting wor-

den aangevraagd, voorlopig tot een 
bedrag van f 50 miljoen per jaar op 
prijsbasis 1 januari 1969. 
Wat de vestigingsplaats van de me
dische faculteit betreft, had de com
missie-Tans haar "lichte voorkeur" 
uitgesproken voor het terrein rond 
Heugem langs de Maas. Daarnaast 
komt Amby in aanmerking. Of de 
eventuele vestiging van een olieraffina
derij in Ternaaien de keuze ten gunste 
van het verder afgelegen Amby zal be
ïnvloeden? Dr. Tans voelt zich op dit 
milieutechnische terrein te weinig des
kundig om hierop een verstandig ant
woord te geven. Mede daarom is voor 
nader advies omtrent het te kiezen 
universiteitsterrein een onderzoek aan 
derden gevraagd. Tijdens de debatten 
in de Tweede Kamer in december over 
de startdatum van de faculteit bleek 
dat de terreinbepaling inderdaad mede 
wordt vertraagd door de vraag in hoe
verre de eventuele raffinaderij overlast 
gaat veroorzaken. De regering occu
peert zich intensief met deze kwestie. 
De noodzakelijke samenwerking, op 
korte of lange termijn, tussen zieken
huis Sint Annadal en het toekomstige 
ziekenhuis met academische functie, 
dat is een vraagstuk, waarover de heer 
Tans zich wel concreet kan uitlaten. 
"In beginsel is er overeenstemming be
reikt tussen de voorbereidingscommis
sie en het bestuur van Sint Annadal 
om gezamenlijk te komen tot een mo
dern gestructureerd academisch zie
kenhuis. Dit krijgt de vorm van een 
medisch regionaal centrum. Waarin 
een grote unit voor de algemene be
hartiging van de volksgezondheid 
zorgt, dat dus gewoon functioneert als 
een regionaal ziekenhuis, en een klei
nere unit, die toegespitst is op acade
mische doeleinden. In Maastricht zal 
dus geen academisch ziekenhuis oude 
stijl meer komen. De toekomstige arts 
heeft in de praktijk toch in hoofdzaak 
met gewone zieken te maken. Hij 
heeft niets aan gevallen, die hij één 
keer tegenkomt, in het academisch zie-
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De eerste sticker 
voor de 1 miljoen
actie door 
gouverneur Van 
Rooy zelf op zijn 
wagen geplakt in 
presentie van 
drs. Tans 

kenbuis, en dan nooit meer." 
Van groot belang daarbij zal tevens 
zijn - zowel voor de volksgezondheids
zorg als voor de opleiding - dat in het 
kader van het medisch regionaal cen
trum ook zal worden gestreefd naar 
nieuwe verhoudingen tussen de intra
en extramurale zorg. Dat zal ook lei
den tot ingrijpende wijzigingen in het 
veld waar de eerste contacten met de 
patiënt plaatsvinden". 
Dr. Tans benadrukt dat er nog een 
reeks van vragen op te lossen blijft. 
Over de rechtspersoonlijkheid. Over de 
organisatie en de financiering. Vraag
stukken van materiële en personele 
aard ... 
Wat straks met Sint Annadal gaat ge
beuren? Dat complex moet dan een 
andere bestemming krijgen. 
En hoe staat de medische faculteit 
straks ten opzichte van Vijverdal, het 
nieuwe psyche-medisch centrum, dat 
in Amby werd gebouwd? 
Dat is weer een heel lang en een heel 
ingewikkeld verhaal, dat min of meer 
aansluit bij dat over Annadal. De heer 
Tans probeert het heel kort te maken. 
Hij bewerkstelligde een contact tussen 
het Burgerlijk Armbestuur, die het 
Calvariënbergcomplex beheert, en de 
Stichtingen Geestelijke Gezondheids
zorg Maastricht en Westelijke Mijn
streek. Het resultaat was dat deze drie 
stichtingen een samenwerkingsverband 
zullen aangaan in Vijverdal teneinde 
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op het gebied van de psychiatrie tot 
een geïntegreerde aanpak en benade
ring te komen. Dit kan tevens, aldus 
dr. Tans, "bijdragen tot belangrijke 
vernieuwing van onderwijs en onder
zoek in dit vlak, gezien het feit dat de 
medische faculteit voor deze aspecten 
van studie en wetenschap gaat samen
werken met Vijverdal." En in oktober 
verhuisden reeds ruim honderd patiën
ten van de psychiatrische kliniek van 
Calvariënberg naar Vijverdal. 
Inmiddels had Maastricht - en Maas
tricht niet alleen - in zijn opmars naar 
"de achtste" een aardige tegenslag te 
verwerken gekregen. Op 15 september 
was jhr. mr. J. de Brauw - minister 
zonder portefeuille belast met de aan
gelegenheden betreffende het weten
schapsbeleid en bet wetenschappelijk 
onderwijs - op werkbezoek. In een ge
sprek van drie uur met de commissie
Tans bevestigde de minister het besluit 
van het nieuwe kabinet, al de protes
ten, spandoeken, moties, acties, hand
tekeningen, brieven, andere demon
straties en een ludieke operatie in het 
Jezuïetenklooster ten spijt. Inderdaad 
moet in 1973 de eerste schop de grond 
in voor de bouw van het academisch 
ziekenhuis. Maar de nieuwe medische 
faculteit zal niet in 1974 doch later, 
zij het uiterlijk in 1976, de eerste
jaarsstudenten toelaten. 
Aller gevoelens van teleurstelling over 
dit uitstel van de start van de achtste 
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vatte Maastrichts burgemeester samen 
tijdens de raadsvergadering van 22 
september. Toch bleef de burgemees
ter, die met zijn college tot degenen 
behoorde, die op die 15de september 
ook een gesprek met minister De 
Brauw had, optimistisch. "Wij hebben 
al onze overtuigingskracht aangewend 
om het maximum van wat wel kan te 
bepleiten". De burgemeester consta
teerde dat "deze minister .duidelijk 
van plan is het mogelijke te doen om 
de vaart in de ontwikkeling van het 
project Rijksuniversiteit Maastricht te 
brengen en te houden". 
Op de 8ste november lag het antwoord 
op deze verwachting reeds op de tafel 
van dr. Tans. Een brief van minister 
De Brauw met, voor het eerst, de uni
versiteit van Maastricht als onderwerp 
vermeld op een ministerieel schrijven. 
De minister stelde het in de eerste 
plaats op prijs de heer Tans ervan in 
kennis te stellen "dat ten departe
mente een wetsontwerp wordt voor
bereid, houdende oprichting van een 
rechtspersoonlijkheid bezittende Rijks
universiteit te Maastricht. Het bestuur 
van deze instelling van wetenschappe
lijk onderwijs zal tot taak hebben 
voorbereidingen te treffen tot het in
stellen van de faculteit der genees
kunde. Daarnaast zal zij de vestiging 
van daarvoor in aanmerking komende 
andere (sub )faculteiten c.q. studierich
tingen in studie kunnen nemen. Ik ver
trouw dat ik hiermede aan de wensen, 
die op dit punt zowel binnen als bui
ten Uw commissie leven, in belangrijke 
mate tegemoet kom". 
De minister herinnerde er verder aan, 
dat op 15 september ook de gedachte 
naar voren was gekomen in hoeverre 
experimenten op het gebied van de 
samenhang van wetenschappelijk met 
hoger beroepsonderwijs in Maastricht 
zouden kunnen worden geïnitieerd. De 
heer De Brauw beloofde nader overleg 
met de heer Tans "zodra meer licht is 
gekomen in de gedachtenvorming ter
zake". 

De minister kon tenslotte mededelen, 
dat het voorstel van de Stichting We
tenschappelijk Onderwijs Limburg om 
in Maastricht een management-oplei
ding te vestigen op het departement in 
studie is. Een zichtbaar zeer tevreden 
dr. Tans is dit alles gaan vertellen op 
een speciale persconferentie. Bij zijn 
werkbezoek had minister be Brauw al 
laten weten dat de voorbereidingscom
missie in 1972 kan rekenen op bijna 
f 10 miljoen, waarvan dan f 8,5 mil
joen bestemd is voor de voorbereiding 
van de ziekenhuisbouw, de verwerving 
van grond en de aankoop van het Je
zuïetenklooster te Maastricht. Hierin 
zal straks een uitgebreide boekerij ten 
behoeve van de Limburgse universiteit 
ondergebracht worden. De commissie
Tans praat met de paters Jezuïeten 
over de overname van hun Maastricht
se en Nijmeegse bibliotheken, terwijl 
ook over de bestemming van de boe
ken van het voormalig groot-seminarie 
Warmond onderhandelingen gaande 
zijn. 
Ook denkt dr. Tans aan andere be
langrijke kloosterbibliotheken in Lim
burg. Aan die van de Duitse Jezuïeten 
in Valkenburg, van de Redemptoristen 
te Wittem en van de broeders van de 
Beyart te Maastricht. In verband met 
het overnemen van zoveel theologische 
boekwerken wijst de heer Tans erop, 
dat er vast op wordt gerekend, dat er 
aan de universiteit te Maastricht ook 
een theologische faculteit gevestigd 
zal worden. 
De voorbereidingscommissie blijft voor 
Limburg een studierichting maat
schappij-wetenschappen claimen. En 
acht ook een snelle ontwikkeling in de 
richting van de natuurwetenschappen 
gewenst, evenals een experimentele 
lerarenopleiding. In dit verband zijn 
er gesprekken gaande met de Katho
lieke Leergangen in Tilburg, waarvan 
de heer Tans onlangs curator werd. 
Het "universitaire" jaar 1971 telde -
en dit tot slot - nog twee wapenfeiten, 
die geboekstaafd dienen te worden. 



32 

De "Unvollendere" 
in het 
conservatorium 

Dr. H. A. M. Hulsmans. lector aan de 
medische faculteit te Rotterdam, werd 
half november benoemd tot buiten
gewoon hoogleraar. En wel voor de 
tijd, zo luidt de restrictie, dat de Com
missie Voorberejding Medische Facul
teit te Maastricht zal bestaan. Dr. 
Hulsmans, getogen Maastrichtenaar, 
is lid van deze commissie. De pers 
concludeerde uit een en ander dat dr. 
Hulsmans wel eens voorbestemd zou 
kunnen zijn om de eerste hoogleraar 
te Maastricht te worden. 
Zoals elke universiteit en hogeschool 
heeft ook "de achtste" een universi
teitsfonds nodig. Een spaarpot voor de 
uitgaven, die niet direct bij de minis
ter gedeclareerd kunnen worden. Zo 
dacht ook de SWOL en ontketende 
een 20-daagse actie om 1 miljoen gul
den in Limburg bijeen te brengen. 
Vooral de jeugd van kleuter tot en met 
kwekeling zou met zegels, stickers en 
eigen initiatieven een overwegend deel 
van dat streefbedrag bijeen moeten 
brengen. En de Limburgse burgemees-

ters zouden die opbrengsten persoon
lijk offreren op de slotavond. Op za
terdag 27 november in het Maastricht
se conservatorium. Rijkelijk muzikaal 
omlijst door allemaal Limburgse ar
tiesten. Burgemeester Baeten werkte 
de eerste nullen van het scorebord 
weg. Hij had zegge en schrijve 
f 12.826,51 bij zich. De Limburgse in
dustrieën deden een enorme duit in de 
zak. Toch werd de 1 miljoen die avond 
niet gehaald. Het werd toen f 880.117. 
De "Unvollendete" zei presentator 
Pierre Huyskens. En hij vroeg - voor 
de televisiecamera - wat dr. Tans er
van dacht. "Een klein beetje tegen
wind kan ons alleen maar inspfreren 
om die 1 miljoen toch te halen. Zon
der tegenwind hadden we de achtste 
waarschijnlijk ook nooit Maastricht in 
gehaald". 
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Spotjes op cultureel 1971 

Schouwburgdirecteur Wim Bary is di
rect bereid om spotjes te richten op 
wat 1971 aan cultureels op het po
dium bracht. Om schrijver dezes aldus 
wat bij te lichten, toe te lichten. 
Wat verdiende in 1971 een extra ap
plaus, een ovatie, een open doekje? 
De Stichting Cultureel Centrum - een 
soort culturele dienst van de gemeen
te, legt de heer Bary uit - bestond 
deze zomer vijf jaar. Dit eerste lus
trum is helemaal gehouden in de stijl 
van wat e.c. nastreeft: de populari
sering van het theater. Trok het C.C. 
in het eerste jaar van zijn bestaan nog 
geen 50.000 bezoekers, het seizoen 
1970-1971 telde op de man of de 
vrouw af 100. 952 gasten. Het jaar 
daarvoor waren het er 94.576. Nu dus 
voor het eerst meer dan 100.000, de 
bezoekers van exposities en recepties, 
vergaderingen en camavalsbals, mode
shows en personeelsfeesten en zo niet 
meegerekend. "Als we die allemaal 
zouden meetellen, kwamen we, geloof 
ik, ver boven de 200.000," aldus Wim 
Bary. 
C.C.-activiteit nummer twee in 1971? 
De Theaterkrant. Half augustus in een 
oplage van 50.000 exemplaren ver
spreid. Gestopt in alle brievenbussen 
van groot-Maastricht. "Spectaculair is 
helaas ter ziele. Jammer van dit Maas
trichtse initiatief van vier jaar terug. 
Het was voor velen in Limburg een 
stijlvolle, goed verzorgde bron van in
formatie over het theaterleven ook 
van Heerlen, Sittard, Venray en Venlo. 
De nieuwe krant heeft vooral bij de 
jonge mensen veel response." 
Nieuwtje drie werd de "vrije garde
robe" in de schouwburg. Zelf jassen, 
hoeden, petten en parapluies ophan
gen. Net als in het café en het restau
rant. Geen nummertjes en geldgewissel 
meer. Geen gedrang en gewacht meer 
voor én na de voorstelling. 
Vrij, dat wil de theaterklant van te
genwoordig steeds meer zijn. Ook in 
de keuze van wat hij (en zij) wil gaan 
zien. "De inschrijvingen op de abon-

nementen, vooral van de schouwburg, 
liepen ook in 1971 verder terug." 
Wim Bary constateert daarentegen 
een vrije verkoop die enorm oploopt. 
"Uit economisch oogpunt jammer. 
Minder vastigheid." Dat steeds meer 
bezoekers vrij en bewust kiezen, dat 
vindt hij positief. plezierig, een winst
punt. De vraag naar couponboekjes is 
daarom ook stijgend. Opvallend om
hoog ging de toeloop uit de Belgische 
grensstreek, tot uit Genk, Hasselt, 
Tongeren en Sint Truiden toe. Ook 
van de scholen. De Maastrichtse 
schouwburg blijkt echt een streekthea
ter. "Maastricht is óók een cultureel 
centrum, waar voor de Belgen ook 
geestelijk voedsel valt te halen. Ze ko
men met theaterbussen die we regel
matig laten rijden." 
Goed ging het in 1971 met de Maas
trichtse jeugd in het theater. Wim 
Bary schat dat van die meer dan 
100.000 de helft uit kleuters tot en 
met middelbare scholieren bestond. 
"Wij zijn afgestapt van het systeem 
om met de hele klas naar de schouw
burg en het concert te gaan. Behalve 
dan met de kinderen van de basis
scholen. Die moeten 't nog leren. De 
middelbare schooljeugd gaat buiten de 
lesuren. Er is tegenwoordig op veel 
scholen een tropenrooster en de mid
dagvoorstellingen beginnen dan ook 
om kwart voor drie. De werkende 
jeugd trekken we vooral via het zo
genaamde jongerenabonnement en het 
cultureel jeugdpaspoort." 
De jongeren kregen, in 1971 voor de 
derde keer, weer hun eigen kleurige 
Uit-is-in-krant. In september werden 
daarvan 80.000 stuks uitgedeeld. 
"Grensgeval" heette het Belgisch-Ne
derlands jeugdfestival. Voor de vijfde 
maal al weer in oktober. Met tweehon
derd deelnemers. Ditmaal speelden de 
avondprogramma's zich af in de ver
schillende Zuid-Limburgse jongeren
centra, in de Berchmans en Kombi 
dus te Maastricht. Naast enthousiasme 
over de nieuwe opzet toch deze uit-
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Opening door 
mevrouw Baeten 
van de 
poppenexpositie in 
de Artiforr-kelders 
op 12 maart 

lating van de geestelijke vader Wim 
Bary: "Volgend jaar moet het hele
maal anders. Of we moeten ermee 
stoppen." 
De studerende jongeren, ook uit Bel
gië, hadden elkaar toen al, in maart, 
ontmoet tijdens het achtste interna
tionale toneel- en expressietoernooi. 
Het werd, voor de tweede maal, met 
de musical Cornelie Quist gewonnen 
door de kleuterleidsters-in-opleiding 
van de Boschstraat. Samen met het 
Henric van Veldeke-college dat, om 
even uit de rol van dit verhaal te val
len. in januari een halve eeuw be
stond. Dit gouden feit werd gevierd 
met een mis in de Basiliek, een aca
demische zitting in de Staarzaal, een 
week van festiviteiten en de uitgave 
van een gedenkboek. 
Vijf jaar - 1971 werd het jaar van de 
culturele lustra - was ook het Groot
Llmburgs Toneel in Maastricht gehuis
vest. "Als eerste demonstratie van het 
Belgisch-Nederlands cultureel ac
coord," vindt Wim Bary. Het was ook 
het GLT dat het nieuwe en tegelijker
tijd zijn eigen seizoen 1971-1972, met 
niet minder dan 170 C.C.-evenemen
ten, inzette. Met een stuk van eigen 
bodem. Met "Een postzegel van 15 
cents" van de Maastrichtenaar Kees 

Simhoffer. Onder de regie van alge
meen GLT-directeur Cas Baas, die zich 
in april nog een spontane huldiging 
moest laten welgevallen. Hij stond 
toen dertig jaar op het toneel. 
In deze maand, op de 18de, stond 
Caesar voor de 13de en de laatste 
maal op de planken van een tjokvolle 
schouwburg. Julius Caesar, de rnjoe
zikel die Harie Loontjens schreef, het 
Maasvogelskoor met solisten en de 
(K)lómmelekapel uitvoerden en Jef 
Baarts, die op 7 april zeventig werd, 
weer regisseerde. De Caesar, tegen wie 
volgens Wim Bary maar één artiest 
op kan: Toon Hermans. "Maar van 
die kunnen we geen dertien voorstel
lingen krijgen. Zelfs een Hair, met zes 
uitverkochte huizen, kon niet tegen 
die Caesar op." De Maastrichtse mjoe
zikel kwam integraal op de plaat nog 
net voor kerstmis uit! 
Wim Bary zet hier en daar nog een 
enkel spotje op wat 1971 elders aan 
cultureels ten tonele voerde. 
Het Staargebouw was in 1971 op
nieuw de muziektempel van het Lim
burgs Symphonie Orkest. Naast vele 
diners en verdere ontmoetingsfestijnen 
speelde zich ook de beatopera "Tom
my" af in de Staar, welke zaal valt 
onder de zorgen van de heer P. Achten, 
die met Wim Bary het directiescbap 
van het e.c. deelt. 
En dan waren er de koffieconcerten. 
Na een voorproefje in het seizoen er
voor startte in september een serie van 
acht. Op de zondagmorgen. "De Re
doute is dan steeds weer vol. De 
meeste mensen willen," volgens Wim 
Bary, "toch iets sfeervols op de zon
dagochtend." 
Het Maastrichts Theater Centrum -
in 1971 ook al vijf jaar bezig om de 
mensen van de kantoren, fabrieken en 
bedrijven naar het theater te krijgen -
wil in dit seizoen de 1500 leden halen. 
Het M.T.C. liet daarom Willeke Al
berti op zaterdag 27 november aan 
het llOOste lid - het bleek mevrouw 
J. Verkoeyen van de Hema te zijn -
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Steeds meer jeugd 
in de stads
schouwburg 
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De eerste set platen 
van de mjoezikel 
Julius Caesar was 
op 18 december 
voor de burge
meester 

haar nieuwste plaat uitreiken. De 
plaat die ze met Jeroen Krabbé vol
zong met liedjes uit "Twee op de 
wip". 
Ook de eigentijdse kunst kwam in 
1971 aan haar trekken. Galerie C.C. 
verwezenlijkte - naast een aantal 
kleinere exposities - een artistieke ma
nifestatie van de eerste orde met de 
Australische Stuyvesant-collectie die 
een ideaal onderdak vond in het voor
lichtingscentrum van Artifort. Drs. 
Th. van Velzen, hoofd van de afdeling 
kunsten van het C.R.M.-ministerie, 
kwam helemaal uit Den Haag om deze 
tentoonstelling te komen inpraten. 
De Nederlandse voorzitter van het 
Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord 
drs. L. v. d. Laar reisde eveneens naar 
Maastricht. Om op 19 december de 
Edmond Hustinxprijs uit te reiken aan 
de 54-jarige Belgische auteur Herwig 
Rensen tijdens het zesde colloquium 
voor Nederlandstalige toneel-, radio
en televisieschrijvers. 
Het jaarlijks weerkerende Toneel Nu
weekend had ook weer in 1971 plaats. 
In april. Eveneens op het experimen
tele vlak beweegt zich de Toneelwerk
groep Maastricht. En reisde met "Hie
piepiep" in de laatste week van mei 
naar Berlijn. Om als enige Nederlandse 
groep - en dankzij een genereus ge
baar van het gemeentebestuur - mee 

Bol van François 
Morellet 

te doen aan het Interdrama Festival 
voor jonge amateurs. 
Tot wel de beste amateurgezelschap
pen in Limburg behoort de Stichting 
Toneelgroep "Maastricht '46". Leider 
Bèr Veugen én de zijnen vierden in 
1971 hun zilveren jubileum. Met on
der meer Peter Ustinov's blijspel 
"Half in de boom··. Een Nederlandse 
première. Echter, gebrek aan geld be
dierf een beetje de feestvreugde. 
"Continu in geldnood," aldus Wim 
Bary, zit het Galerie Theater aan de 
Brusselsestraat. Gerund door studen
ten van de Toneelacademie. Opgericht 
om acteurs en actrices in spé in staat 
te stellen om alvast op de publieke 
planken te staan en te ervaren wat 
plankenkoorts is. 
Het wordt welhaast een traditioneel 
aantal, maar weer leverde de Toneel
academie - in augustus ook gestart met 
een docentenopleiding - vier jonge ac
teurs af aan de "grote" wereld van 
het toneel: Janine Veeren, Ellen Veger. 
Jan van Eijndthoven en Pink Jessurun 
Lobo. In de schouwburg stelden ze 
zich, zoals gewoonlijk, aan het Maas
trichtse publiek voor ... 
Om zich te presenteren aan héél Maas
tricht, om aan de Maastrichtse ge
meenschap te laten weten dat er in 
deze stad vijf kunstinstituten zijn, om 
uit hun óók onderlinge isolement te 
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Studentikoze 
pçesentatie aan de 
Maastrichtse 
burgerij 

treden, daartoe riepen de 1200 stu
denten een eigen vereniging in het le
ven. En daartoe trok een honderdtal 
van hen van het conservatorium en de 
bouw-, de Jan van Eyck-, de stads- en 
de toneelacademie op de 15de oktober 
door de binnenstad. Een ludieke pro
cessie vormend. Sketches spelend en 
musicerend. Vlugschriften uitdelend 
over hun bedoelingen. "Reeds lang is 
in Limburg, in Maastricht geklaagd 
over het te geringe aandeel in het 
maatschappelijk leven dat wij tot nu 
toe boden," aldus het voorlopige be
stuur van de vereniging. dat zich ge
ruggesteund voelt door een stuurgroep 

van "buitenstaanders". Dat al een bu
reau voor studentenbelangen op poten 
zette. Dat een eigen gebouw wenst te 
verwerven met experimentele studio's. 
met een trefcentrum, met een infor
matiepost voor geïnteresseerde Maas
trichtenaren. 
Maastricht mag, met Wim Bary, lang 
niet ontevreden zijn over cultureel 
1971. Integendeel. 
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Schrijven en lezen over Maastricht 

De 15de eeuwse 
Sint Anna-re-Drieën 
uir het Bonnefanten
museum op een der 
zomerzegels 1971 

Grote en kleine Maastrichtenaren. ge
renommeerde en onvolleerde, hebben 
ook in 1971 in hun stad de inspiratie 
geput om pen en papier te pakken en 
zich aan het schrijven te zetten. Over 
Maastricht. Dat spreekt vanzelf. 
Het origineelst waren de kinderen. 
Zoals gewoonlijk. Ze kregen er alle 
kans toe. Het comité kinderboeken
week 1971 schreef een wandelwed
strijd uit door Maastricht voor de drie 
hoogste klassen. Ze moesten dan 
twaalf vragen beantwoorden. Over wat 
ze gezien hadden. 
Waarom heet dat nieuwe warenhuis. 
dat nog niet open is, Entre-Deux? was 
vraag 6. Omdat het tussen de Markt 
en het Vrijthof ligt, antwoordden de 
meeste schoolkinderen. Omdat het 
twee ingangen heeft. dachten anderen. 
Omdat het ligt tussen twee winkel
centra, russen de voornaamste pleinen 
van de stad, tussen Aken en Luik, tus
sen twee bruggen, als winkeltype tus
sen een warenhuis en een privéwinkel, 
tussen een hotel en een restaurant, 
tussen België en Nederland, omdat het 
te bereiken is via twee parallel lopen· 
de straten namelijk de Helmstraat en 
de Spilstraat. omdat hel tussen twee 
parkeerplaatsen ligt: het Vrijthof. en 
de Markt ... En dat Entre-Deux had 

zo'n bedrijvig koopcentrum kunnen 
worden, wijsgeerden sommigen. 
Oo de Markt, in het stadhuis en wel 
in de drie pronkkamers hangen sinds 
twee en een halve eeuw de kostbaar
ste tapisserieën. Indertijd besteld om 
die kamers waardig aan re kleden. De 
Staatsmijnen hebben die wandtapijten 
gefotografeerd, in kleur. Voor hun 
traditionele jaarkalender die als boek
werk bewaard kan worden. Van wand
tapijt tot wandkalender ... Het resul
taat is ditmaal uitzonderlijk fraai ge
worden. Dankzij ook de spontane en 
vergaande medewerking van het stads
bestuur dat zelfs toestond dat som
mige tapijten voor de fotograaf van 
de wand werden gehaald. Voor de 
twééde maal sinds ze er zijn opge
hangen ... Op de lste november kwa
men ontwerper Martin Verjans en fo
tograaf Karel van Scraaten van de 
vooclichtingsdienst van DSM de burge
meester de grandioze kalender offre
ren. De tekst, in vier talen, is van mej. 
dr. G. F. van IJsselstein. 
In 1971 verscheen nog een boek. zij 
het heel wat simpeler van uitvoering, 
dat menig rechtgeaarde Maastrichte
naar in zijn kast zal willen zetten. 
"Laat die jongelui die zo kankeren dat 
het nou zo slecht is, dat boek maar 
eens lezen." Aldus reageerde een be
jaarde Maastrichtenaar op dat boek 
die zelf nog voor een wullemke in de 
week op een fabriek had gewerkt. En 
hij bedoelde de trilogie die Bèr Holle
wijn aan het einde van de jaren dertig 
schreef. Ze werden toen een bestseller: 
Sjengske, Sjeng en Peer, waarvan des
tijds 18.000 exemplaren werden ver
kocht. Uitgever Ernest van Aelst her
drukte de drie boeken en bundelde ze 
tot één band. De Maastrichtenaar 
kocht her gretig. De oudere om het te 
herlezen en herinneringen te laten her
leven uit dat sociaal ellendig verleden. 
De jongere om te ervaren hoe welva
rend 1971 toch wel weer was ondanks 
milieuvervuiling en ondanks de eerste 
malaiseverschijnselen. 
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Dat in Maastricht veel veranderd is, 
ook sinds de tweede wereldoorlog, dat 
constateert Frederick Franck in zijn 
laatste boek "Tussen Broek en Brook
lyn". De schrijver-tekenaar, geboren 
op Sint Pieter en wonend in het Ame
rikaanse Warwick, zal van de Maas
trichtenaar volmondig gelijk krijgen 
als hij zich afvraagt: "Ik weet niet of 
het nu nóg zo is, maar in mijn tijd was 
Maastricht een bijzonder aanbevelens
waardige stad om in geboren te wor
den." Maar verderop merkt hij bijna 
verbitterd op: "De hele binnenstad 
werd tot een enorm parkeerterrein. 
Het intieme, contemplatieve · Onze 
Lieve Vrouweplein is verstikt door 
Opels, Eenden en Taunussen. Voor de 
verlichte Sterre der Zee-kapel heeft 
een vlerk botweg zijn Triumph gepar
keerd. Achter de St. Servaas, waar ik 
eens op nachtelijke wandelingen de 
heiligen tegenkwam, staat het nu vol 
blikken idolen ... " En dan verwondert 
Frederick Franck zich erover nog Maas
trichts dialect te horen ! ... De Maas
trichtenaren weten echter wel beter. 
In tegenstelling tot elders in Limburg 
is Maastricht de enige plaats waar de 
eigen taal vooruitgaat in plaats van 
terugloopt. Het is de journalist Servé 
Overhof die dit constateert in zijn 
zeer informatief boek over Zuid Lim
burg. Hij schildert het als een "Brons
groen grensland" zonder het er te dik 
op te leggen. 
Honderddertig Limburgse kunstenaars 
exposeerden een maand lang vierhon
derdvijftig werken - voor één miljoen 
gulden verzekerd - in vier Limburgse 
cultuurcentra. Gouverneur Van Rooy 
opende op donderdag 2 september per 
R.O.Z. deze monstershow. In het Bon
nefanten Museum te Maastricht hin
gen grafieken, gouaches, tekeningen en 
aquarellen. Een blijvend aandenken 
aan deze manifestatie "Kunst in Lim
burg: Overzichtstentoonstelling 1971" 
werd een verzamelcatalogus. Met bio
grafische gegevens en afbeeldingen van 
de objecten van de exposanten, 160 

bladzijden dik. Een boekwerk om te 
bewaren. 
Stadssanering en -restauratie, drs. 
J. van de Venne wordt er al zo'n zes
tien jaar in de praktijk mee geconfron
teerd. Als hoofddirecteur van Maas
trichts Openbare Werken. Elke dag 
weer. Hij werd een internationaal er
kend deskundige op dit terrein. In de 
boekenserie Bestuurlijke Verkenningen 
schreef hij over de "Regeneratie van 
een oude stad." Een verrassing was, 
eveneens van drs. Van de Venne's 
hand, een handleiding bij "Een rond
wandeling in 1971 met zicht op de 
toekomst." De brochure was eigenlijk 
bestemd voor geïnteresseerde gasten 
van Openbare Werken. Zoveel Maas
trichtenaren vroegen er evenwel om 
dat het langwerpige boekje vol we
tenswaardigheden compleet met een 
kaart van groot-Maastricht, in de 
openbare verkoop kwam. 
Van prof. dr. J. J. M. Timmers kwam 
in 1971 opnieuw een kostbaar werk 
van internationale allure in de eta
lages van de boekhandel terecht: "De 
kunst van het Maasland." In de be
faamde serie Maaslandse monografieën 
was het 't eerste deel op groot for
maat. Mr. W. van Oppen, voorzitter 
van het bestuur van de Stichting 
Maaslandse Monografieën, heeft, met 
de auteur natuurlijk, in juni de eerste 
exemplaren in een luxueuze uitvoering 
overhandigd aan gouverneur Van Rooy 
en diens voorganger mr. dr. F. Hou
ben. Hun collega van Belgisch Lim
burg, dr. L. Roppe, moest bij dit plech
tigheidje helaas ontbreken. 
Prof. Timmers schreef ook nog de ver
klarende tekst voor een kerstuitgave 
van Drukkerij Crouzen. Bij een aantal 
kleurenreproducties van de unieke 
14de eeuwse muurschilderingen in de 
voormalige Dominicanerkerk, die 
dankzij het stadsbestuur recentelijk 
werden gereinigd en zo voor vele jaren 
veilig gesteld. 
Een mini-studie qua omvang maar 
daarom niet minder interessant schreef 



41 

drs. Jef Notermans over "De vermoor
de Maastrichtse bisschop Lambertus". 
Makelaardij Arnold Th. H. Goessen 
N.V. vestigde zich in september op de 
plaats van Lambertus' geboortehuis op 
de hoek van de Bredestraat en de 
Hondsstraat, kwam toen op het idee 
om een pocket te laten schrijven over 
de énige geboren en getogen Trichte
naar die ooit tot de eer der altaren 
werd verheven, vroeg hiervoor Jef No
termans, schonk het eerste exemplaar 
aan burgemeester Baeten op 27 sep
tember en gaf het gratis weg aan 
iedere Maastrichtenaar die het kwam 
halen op het nieuwe kantoor van 
Goessen. 
Onder de Maastrichtenaren die over
lopen van enthousiasme voor hun stad 
en het in 1971 onder woorden brach
ten en verbeeldden, bevond zich een 
stelletje "berglopers". Ze deden een 
boekje open over "Wat er overblijft 
van de St. Pietersberg". Wat in, op en 
tegen de berg nog te fotograferen viel, 
legde Harry Tilly vast voordat in to
taal 140 hektaren is afgegraven en on
geveer driekwart van het gangenstelsel 
is verdwenen. Ook het verlaten wo
ninkje van de laatste grotbewoonster 
Greetje Blanckers. 
Schrijvers over Maastricht gaan in hun 
ijver soms te ver. Ze vertellen over 
dingen die er gewoon niet zijn. "Klein 
Theater in de Stokstraat (Toon Her
mans voor cabaret)" staat er lakoniek 
over Maastricht in het tiende deel van 
de ANWB-provincie-reeks "Eigen land 
met open ogen". Met 19 bladzijden 
komt Maastricht in deze Limburgse 
gids niets te kort, al zullen de Maas
trichtenaren wel grote ogen opzetten 
als ze erin lezen dat ze over werken 
zelden reppen want "wie praat er over 
arbeid in een stad waar de historische 
wijk van de leerlooiers is veranderd in 
een spiritueel "quartier latin". 
Schijver dezes wil vervolgens een wed
je maken dat de meeste Maastrichte
naren niet weten dat de kinderreeks 
" Wipneus en Pim" een puur Maas-

trichtse uitgave is. Uitgegeven door 
J. Schenk N.V. Geschreven door een 
aantal broeders van de Beyart - het 
eerste deeltje in 1948 door broeder 
Bruno en het 24ste in 1971 - en ge
ïllustreerd door de Maastrichtenaar 
H. Ramaekers. In 1971 werd de één 
miljoen exemplaren gehaald! 
Terwijl dankzij de nieuwe mini-uitge
ver Fred van der Leeuw dichtbundels 
verschenen van onder meer Harjo 
Coumans, Rob Damwijk, Louk Jans
sen, Kees Simhofer en Hans van de 
Waarsenburg, liet boekhandel Vel
deke Pierre Kemps prachtige polyptiek 
"Maastricht en ik" uit 1956 herdruk
ken en deed daar menige Maastrichte
naar een enorm plezier mee. 
Voor alwie de wijn mint, zal met even
veel plezier vernemen dat Maastricht 
terug te vinden is in het naamregister 
van een internationale wijnatlas die in 
november tot in de Verenigde Staten 
verscheen. Auteur is de jonge Engelse 
wijnautoriteit Hugh Johnson. Wina 
Born verzorgde de Nederlandse editie. 
"De gedachte aan Nederlandse, Bel
gische of Engelse wijn wekt meestal 
een spottend of ongelovig lachje," zo 
begint het hoofdstuk over de wijn
bouw in Noordwest-Europa. En het 
vervolgt even verder met te vermelden 
dat er in België en Nederland op par
ticuliere initiatieven thans enige tien
tallen kleine wijngaarden zijn aange
legd "op terreinen met een gunstig 
microklimaat, onder andere te Borg
loon, in de streek van Namen en Char
leroi en vlakbij Maastricht. Hier wor
den soms verrassend goede, zuivere 
wijnen geoogst, echter nog in kleine 
hoeveelheden." Zo staat het er. Letter
lijk. Maastricht, in hoe bescheiden 
mate ook, toch een wijnstad? Jac. van 
Term deed, helemaal in het begin van 
het jaar, al een boekje open "Over de 
wijnbouw in en om Maastricht zoals 
deze was en weer is." Om dan met 
Victor E. van Vriesland tot de slotsom 
te komen; "Altijd keert opnieuw de 
wijn, de Levende terug in 't land." En 
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Wijn van 
Maastrichtse bodem 

in mei werd Maastricht de wieg van 
het Zuid-Limburgs Genootschap van 
Wijnvrienden, dat in oktober de in 
1970 ontsproten traditie van een wijn
oogstfeest voortzette. Het had ditmaal 
plaats op de Louwberg, waar zich aan 
de voet van de Apostelhoeve weer na 
eeuwen een wijngaard uitstrekt. Twee 
weken later, op 26 oktober, heeft de 
pachter Hugo Hulst er de eerste wijn
druiven geperst. Voor het komende na
jaar verwacht wijngaardenier Frits 
Bosch van zijn akkers op Slavante en 
de Louwberg een totale oogst goed 
voor tweeduizend flessen. Maaswijn! 
Vin Mosan! Zullen stadsbestuur en 
raadsleden bij een volgende jaarwisse
ling, als hun weer een jaarverslag nog 
nat van de pers wordt gepresenteerd, 
elkaar kunnen toeklinken met een glas 
wijn van Maastrichtse komaf? 
En met dit mogelijke toekomstbeeld 
voor ogen wil schrijver dezes dit 
hoofdstuk erg graag besluiten. Om 
tegelijkertijd in te stemmen met wat 
de Ghesellen van den Sanck in hun 
creatie van Pótsvrouwe zingen in het 
eerste wijnlied van Maastricht en 
uiteraard in de eigen taal van deze 
stad: "Geef us mèr Mestreechter wien, 
dee smaak zoe fien, zoe fien ... "' 
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Weerbaar bedrijfsleven 

Maastricht moet wel extra conjunc
tuurgevoelig zijn. Als industriestad al
lereerst. En dan als koopcentrum. En 
toch ... "Gelet op de conjuncturele si
tuatie zoals die langzamerhand nu over 
ons neerdaalt, kunnen we stellen dat 
het weerstandsvermogen van het Maas
trichtse bedrijfsleven groter is dan 
aanvankelijk werd gedacht." Aldus drs. 
L. Horbach, de algemeen secretaris 
van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor Maastricht en Omstre
ken. Desgevraagd fungeert hij graag 
een ogenblik als barometer, terwille 
van schrijver dezes bij het aflezen hoe 
Maastricht reageerde op het toene
mende lage druk-gebied in de econo
mie. Een naderende depressie bracht 
in 1971 helaas al enige neerslag te
weeg. Ook in Maastricht vielen ont
slagen. Ze bleven, Gode zij dank, nog 
beperkt tot enkele bedrijven en tot een 
paar honderd mensen. Want, zoals net 
gezegd, de bedrijven van Maastricht 
bleken weerbaarder dan werd ver
wacht. Dat komt, onder andere, door
dat de internationalisering van de in
dustrieën zich bleef voortzetten. Het
geen deze minder ontvankelijk maakt 
voor de grillen van het landelijke 
economische klimaat. Dat komt voorts, 
doordat zich in Maastricht een groei
end aantal procesindustrieën concen
treert. Hetgeen gunstig is voor de 
werkgelegenheid. De man, opgeleid 
voor paneelbediening aan de proces
apparatuur, kan immers makkelijker 
switchen, als het moet. Drs. Horbach 
heeft nog een derde belangrijke ver
klaring. "Dat weerstandsvermogen is 
mede te danken aan de gepleegde in
vesteringen vooral in de afgelopen ja
ren. Al was de neiging tot investeren 
in 1971 relatief gering onder de druk 
van de economische omstandigheden. 
In feite betekenen die investeringen 
dat fabrieken en bedrijfstakken die erg 
arbeidsintensief zijn, steeds kapitaals
intensiever worden. Zeker voor de 
aardewerkindustrie is dat een duide
lijke zaak. Hier is een sterke tendens 

waarneembaar om de factor arbeid 
steeds meer uit te schakelen. Ook al 
komt dat niet altijd in absolute getal
len tot uiting." 
De indruk bestaat echter dat ook an
dere bedrijven het natuurlijk verloop 
vaker als middel hebben aangegrepen 
om, zonder pijn, de personeelssterkte 
te verminderen. Om, met name, wat 
verlichting te brengen in de steeds 
drukkender last van de loonkosten. 
Want voor Maastricht is het van vitaal 
belang dat het bedrijfsleven gezond 
blijft, groeit in produktie, in omzet, 
in winst. Daartoe één simpel reken
sommetje. Maastricht telt ongeveer 
llO bedrijven met 10 of meer perso
neelsleden en met in totaal 18.000 
werknemers en -neemsters. Welk aan
tal gerust met 3 - de huisgenoten -
mag worden vermenigvuldigd om zo 
te komen tot al degenen die, tot over 
de Belgische grens heen, leven van de 
industrieën, de grote en de kleinere. 
Welk vermenigvuldigingetje vanzelf
sprekend ook opgaat voor de 12.000 
die werken in alle handelsbedrijven in 
de stad. Maastricht is ook een uiter
mate aantrekkelijk koopcentrum. Het 
trekt almaar meer klanten tot vanuit 
een stuk over de grenzen heen. Op de 
marktdagen en als de Belgen en de 
Duitsers - zwaar benijd door de Maas
trichtenaren - weer eens vrijaf hebben, 
zal de argeloze dagjestoerist zich ver
ward afvragen in wat voor een stad 
hij nu toch terecht is gekomen. In een 
Franse of een Vlaamse? In een Duitse 
wellicht? De Maastrichtse winkels, 
van kraampjes tot en met supermark
ten, registreren prompt hoe de frank 
en de mark ervoor staan, of de prijzen 
elders zakken of stijgen ... Rinkelende 
graadmeters zijn de kassa's alsook de 
sigarenblikjes of schoendozen van de 
marktkooplui die met klinkende munt 
gevuld raken. 
Een andere belangrijke broodheer hier 
ter stede blijkt de dienstverlenende 
sector te zijn. Bij welgeteld 180 in
stellingen en organisaties, van school 
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Vrijdagdrukte op 
de Markt 

tot en met arbeidsbureau, werkten in 
1971 nog altijd zo'n 11.000 mensen. 
Die dan eveneens met 3 mogen wor
den vermenigvuldigd ... Aan de maat
schappelijke dienstverlening in Maas
tricht zal met name de vestiging van 
"de achtste" een enorme impuls gaan 
geven. Terwijl verwacht mag worden 
dat nog meer àjksdiensten spoedig 
naar Limburg zullen komen. Dit bleek 
tenminste uit een gesprek dat ook de 
Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt 
had met minister drs. J. Boersma van 
Sociale Zaken op de 28ste mei. Op de 
dag waarop deze zijn eerste officiële 
daad stelde als bewindsman en wel 

met het openen van de nieuwe gebou
wen van het Gewestelijk Arbeids
bureau, op de hoek van het Bat en de 
Eksterstraat, en van het Districts
bureau voor de Arbeidsvoorziening in 
Limburg aan de Stokstraat. Op de 
komst van rijks- en semi overheids
diensten zit Zuid-Limburg inderdaad 
te springen. Want de noodsituatie on
der de beambten, de administratieve 
zowel als de technische, groeit met de 
dag. Ook in Maastricht, bij het G.A.B .. 
is dat af te lezen uit de vraag- en 
aanbodcijfers. De meeste ontslagen bij 
de bedrijven vielen onder het perso
neel dat niet rechtstreeks producerend 
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Een echt 
Maastrichtse kaars 

is terwijl bij de inkrimping aanmerke
lijk meer oudere mensen op vervroegd 
pensioen werden gestuurd. Terwijl de 
bekende uittocht van ongeschoolden 
voortging, bleven de "fabrieksmatige" 
werknemers echter nog in trek. Bij el
kaar opgeteld nam de werkloosheid in 
Maastricht in 1971 iets toe. 
De eerste geruchten over massale ont
slagen deden in februari de ronde. 
Over ontslagen bij de N.V. Koninklijke 
Sphinx-Céramique. Wat aanvankelijk 
een drama dreigde te worden, komt in 
een paar nuchtere cijfers hierop neer: 
tenslotte werd in totaal aan 196 man 
ontslag aangezegd, te weten aan 75 
A-medewerkers ofwel arbeiders en aan 
121 B-medewerkers, beambten dus. 
Van hen vonden ruim 50 elders werk, 
kon een dertigtal intern worden her
plaatst en gingen 33 op vervroegd 
pensioen. De aandeelhouders. in juni 
bijeen, kregen geen dividend uitge
keerd - het verlies over 1970 was een 
dikke 9 miljoen gulden - maar wel 
een model van een ingrijpende reorga
nisatie voor een slagvaardiger bedrijfs
voering bij de Sphinx. Begin oktober 
kon de directeur, de heer L. van Kem
pen, mededelen dat in het boekjaar 
1971 quitte zou worden gespeeld. 
"Er is dag en nacht gewerkt om het 
bedrijf gezond te maken. We gaan de 
goede kant uit.'' Voor letterlijke licht
punten bij de Sphinx zorgden intussen 
enkele dochterondernemingen die hui
zen in het vroegere Céramique-com
plex in Wyck. De gedecoreerde kaar
sen van de N.V. Handelmij Randwyck 
veroverden de internationale markt. 
Heel veel aftrek ook vonden de koffie
filterzakjes compleet met koffieset 
van Filtropa N.V. die in Frankrijk nog 
een nieuwe dochtermij voor de verkoop 
van huishoudelijke artikelen heeft. 
Inmiddels was wel een punt gezet 
achter het gesprek - in maart bekend 
geraakt - over een samenwerking met 
de N.V. Mosa Porselein- en Tegel
fabrieken. Er kon geen gemeenschap
pelijk uitgangspunt gevonden worden. 

De Mosa, kerngezond, breidde haar 
produktie-apparatuur met twee nieuwe 
ovens verder uit en bracht een aantal 
nouveauté's op de markt. Op 7 januari 
overleed, 77 jaar oud, Edmond Belle
froid, houder van de ere-medaille van 

de stad. Meer dan twrnt1g jaar ont
wierp hij voor de Mosa. Met zijn tafel 
serviezen zette hij de Mosacollectie op 
de bovenste plank van de internatio
nale porseleinkast. 
In Theo Ruth, die op 55-jarige leeftijd 
in februari stierf, vedoor Wagemans 
en Van Tuinen N.V. de trouwste vorm
gever van haar Artifort-meubelen. 
Overigens zat Maastricht in 1971 wéér 
beter met Artifort. Over heel de we
reld. En niet alleen met Artifort! 
Zo wordt Maastricht sinds 1971 in ad
vertenties van Rosenthal Studio-Linie 
in de West-Europese periodieken ook 
in één adem genoemd met Parijs en 
Zürich. Aan de Porseleinstraat (!) 
vestigden zich in het begin van het 
jaar de verkoopgroep Europa West 
van het gerenommeerde Westduitse 
glas- en porseleinconcern Rosenthal, 
zijn dochtermaatschappij Rosenthal 
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Benelux N.V. en als derde Thomas 
Benelux N.V. Op Maastricht viel de 
keus vanwege de centrale ligging van 
de stad in de Benelux, de gunstige 
verbinding met Duitsland, het feit dat 
Maastricht sinds tijden een porselein
en glasstad is en, tenslotte, de royale 
medewerking van het gemeentebestuur 
bij het verkrijgen van een geëigend 
stuk grond voor de nieuwbouw met 
showrooms. 
De faam van Maastricht als stad van 
glas en kristal kreeg in 1971 nog meer 
hernieuwde glans. 
Zo aanvaardde het stadsbestuur, met 
graagte, een kostbare collectie glas en 
kristal van de Naardense verzamelaar 
W. J. Rust. Terwijl deze zijn keramiek
verzameling aan Delft schonk, bood 
hij Maastricht zijn unica uit de Ro
meinse tijd tot en met de gouden 
eeuw aan. Bij de Kristalunie worden 
de stukken opgeknapt vóór ze in 1972 
voor het eerst worden geëxposeerd. 
De Kristalunie - zoals deze industrie
groep van de N.V. Vereenigde Glas
fabrieken nog altijd heet -, bleef in 
1971 naarstig verder slijpen aan Maas
trichts reputatie als centrum van glas
en kristalmakers. Op 3 mei werd, of
ficieus, de tweede oven voor verpak
kingsglas in gebruik genomen. Dat was 
in Maastricht de tweede uitbreiding in 
twee jaar. In de fabriek, die f 18 mil
joen kostte, kwam plaats voor 160 
nieuwe arbeidskrachten. "We hebben 
hier nu een produktie-unit die inter
nationaal gezien mag worden. Maas
tricht is thans een volwaardige partner 
geworden binnen het VG-concern," al
dus directeur ir. L. Arets. Het werd 
zijn laatste project bij de Kristalunie. 
Op 29 oktober nam hij afscheid van 
dit bedrijf, dat aan het uitgroeien is 
tot een van de modernste glasfabrie
ken van West-Europa. 
De Enci bleef vechten tegen de stof
overlast, investeerde f 1,8 miljoen om 
de ontstoffing te verbeteren, bouwde 
alle ovens om op aardgas en bleef 
hoopvol voor 1972 ofschoon de resul-

taten over 1971 wat teleurstelden. 
Maastricht had inmiddels tot twee
maal toe fusies tot concerns van Euro
pees formaat gemist. Want, kort vóór 
het afbreken van het gesprek tussen 
Mosa en Sphinx, trok de Koninklijke 
Nederlandsche Papierfabriek N.V. in 
mei haar op 5 april uitgebracht bod 
op de Koninklijke Papierfabrieken Van 
Gelder Zonen N.V. te Amsterdam in. 
Omdat, volgens de officiële mede
deling, "een gezonde basis voor de 
totstandkoming van een volledig sa
mengaan der beide vennootschappen 
thans op deze wijze niet kan worden 
bereikt." Daarentegen werden in ok
tober wel de N.V. Rubberfabriek Vre
destein en aldus ook Radium-Vrede
stein te Maastricht, die zich verheugde 
over "een fraai herstel van het be
drijfsresultaat" in 1971, opgenomen in 
het wereldconcern Goodrich. Waarna, 
in december, het bericht kwam dat de 
aandelen van Melchior Verenigde Be
drijven N.V. werden overgenomen 
door de Steenkolen Handelsvereniging 
N.V. te Utrecht. Evenals Radium er
kent Melchior die overname als een 
versterking van zijn positie. Een paar 
dagen later stond in de krant dat de 
C.V. Stoomwasserij Nederveen was 
overgenomen door de N.V. Stoom
wasserij en Chemische Wasserij De 
Lelie. De beide bedrijven, met tezamen 
210 personeelsleden en filialen in heel 
Limburg, verzekerden niet te zullen 
tornen aan de bestaande werkgelegen
heid in Maastricht. Als gevolg van de 
centraliserende tendens raakt Maas
tricht ook een van zijn oudste wijn
koperijen kwijt. Polis & Rijckelen ging 
samen met een Schiedamse wijnhan
del. Dat hierdoor ook de welgevulde 
kelders aan de Bredestraat leeg raken 
zal de Maastrichtenaar dubbel betreu
ren. Intussen waren in augustus even
eens twee kranten gefuseerd: De 
Nieuwe Limburger te Maastricht en de 
Maas- en Roerbode te Roermond. Het 
nieuwe dagblad ging tenslotte de Lim
burger heten. 
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Hogere produktie 
bij The National 
ondanks 
de verhuizing 

Terwijl in de Europese papierwereld 
de zorgen zich opstapelen door minder 
vraag naar papier naast grotere pro
ductiecapaciteit wist de KNP het jaar 
1971 tot een betrekkelijk bevredigend 
einde te brengen. "De KNP heeft een 
gezonde structuur en de leiding is in 
zeer goede handen. In Europa zijn niet 
zoveel papierfabrieken die dit kunnen 

zeggen," zo kon dr. J. van den Brink 
dan ook verklaren bij zijn afscheid van 
de KNP als voorzitter van de raad van 
bestuur. Voor haar honderd procent
dochter MAKO N.V. liet de KNP nog 
een nieuwe hal voor de produktie en 
de opslag van kartonnen kokers bou
wen. Daartoe gingen de vroegere fa
bricageloods van Staalwerken De Maas 
mét schoorsteen tegen de vlakte. De 
KNP richtte, tenslotte, haar hoofd
kantoor in aan het Bassin in het ge
bouwencomplex van The National 
N.V. Deze confectie-industrie verhuis
de zowel naar het terrein voor schone 
industrieën tussen Malberg en Oud
Caberg als naar Belgisch Eisden. Op 
vrijdag 3 december opende wethouder 
R. de Vries deze nieuwe vestigi.ng te 
Maastricht. Dat binnen een hall jaar 
de plannen voor nieuwbouw werden 
gesmeed en uitgevoerd vond hij een 
record. En ondanks de verhuizing 
steeg de productie van The National 
in 1971 met 35 procent ten opzichte 
van 1970. 
Op het 4 hektaren grote industrieter
rein daar - waar thans zeven bedrijven 
zijn gevestigd - trok de firma P. 
Hahmes - in november 1969 uitge
brand aan het Sint Servaasklooster in 
de binnenstad - een hypermodern ge
neesmiddelencentrum op. Om de zie
kenhuizen, de apothekers en de drogis
ten in heel Limburg te voorzien van 
geneesmiddelen tot en met cosmetica, 
zo'n 15.000 artikelen in totaal. 
Letterlijk voor zijn deur aan de Bie
senweg, langs de Maas, sloeg nog een 
ander oer-Maastrichts bedrijf aan het 
expanderen. Het was drs. L. Horbach 
zelf die, op 22 september, de eerste 
machinale schop in de gi:ond mocht 
steken voor drie nieuwe produktiehal
len en een nieuw kantoorgebouw vooi: 
de N.V. Wesly & Cie. Waardoor hier 
1700 vierkante meter produktieterrein 
bijkomt plus, in de naaste toekomst, 
werk voor nog meer mensen. 
Op de valreep van 1972 werd weer 
eens bevestigd hoe gunstig men Maas-
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tricht gelegen vindt ten opzichte van 
de Europese markt. De Amerikaanse 
industrie Tannico Chemicals Ine. uit 
New York liet weten aan de Beatrix
haven een harslijmfabriek te willen 
bouwen ten behoeve van de papier- en 
rubberfabricage. Tegelijkertijd bericht
te het daar reeds gevestigde Ameri
kaanse bedrijf Cleveland Trust Drill 
Nederland N.V. plannen tot uitbrei
ding te hebben. 
Toerisme, tenslotte, dat is ook een be
drijf. Toerisme brengt ook geld in het 
laatje. En een bron die een toeristen
centrum zelf geen cent kost, dat is een 
casino. Met een grappige brochure 
"Casinospel of niet ... " heeft de 
Maastrichtse Kamer van Koophandel 
daarop in 1971 duidelijk gezinspeeld. 
"Het is een middel bij uitstek om Ne
derlands "speelgeld" binnenslands te 
houden en buitenlanders aan te trek
ken. Waarbij het ons in de eerste in
stantie niet gaat om de mogelijkheid 
te bieden van kansspelen als doel op 
zich zelf, maar om het toerisme in on
ze regio te stimuleren," aldus daarin 
voorzitter mr. P. G. Meyer Viol na
mens het bestuur van de Kamer van 
Koophandel. Genoemde uitgave werd 
mede aanleiding voor de Tweede Ka
merleden mr. A. Geurtsen (VVD) en 
mr. Th. van Schaik (KVP) om een 
voorstel in te dienen tot wijziging van 
de wet op de kansspelen. In Nederland 
zouden dan vier speelbanken moeten 
komen. Valkenburg solliciteert naar 
zulk een casino, broodnodig om zich 
te kunnen weren in de toenemende 
concurrentiestrijd met de aangrenzen
de toeristengebieden. Het Geulstadje 
en de Maasstad hebben in 1971 de 
kaarten kennelijk al geschud. Wethou
der Fr. Huntjens liet tenminste weten 
dat het Maastrichtse gemeentebestuur 
Valkenburg het casino graag gunt. 
Daarentegen blijft Maastricht fel het 
economisch annex congrescentrum be
geren. Het laatste woord hierover werd 
in 1971 nog niet gesproken. 
Halverwege december liet de Neder-

landse Bank weten af te zien van 
haar voornemen om medewerking te 
verlenen bij de oprichting van een eco
nomisch centrum". De bank berichtte 
dat elders een bijzonder gunstig bouw
terrein was aangeboden voor haar 
nieuwe agentschap in Limburg. 
Ondanks hernieuwde pogingen om de 
Nederlandse Bank voor Maastricht te 
behouden door een geschikt terrein 
aan te bieden kreeg het stadsbestuur 
voor het einde van het jaar het defini
tieve bericht van de overplaatsing van 
het agentschap. 
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Op de stedebouwkundige tour 

Hee deed Maastricht het stedebouw
kundig in 1971? Dat is vlugger ge
vraagd dan beantwoord. D.aarom treft 
het dat drs. J. ]. ]. van de Venne, 
hoofddirecteur van Openbare Werken, 
in 1971 op schrift die "Rondrit door 
de gemeente Maastricht" maakte. Een 
rondwandeling door heel groot-Maas
tricht met zicht op de toekomst. Ech
ter "geen gewone rondwandeling door 
een stad met bezichtiging van haar 
bezienswaardigheden. Wij gaan name
lijk niet op de toeristische maar op de 
stedebouwkundige tour." 
Aldus drs. Van de Venne, aan wiens 
hand schrijver dezes zich voor deze 
pagina's wil laten gidsen. Met de vrij
heid evenwel om zo nu en dan een zij
sprongetje te maken of even een blik 
opzij te werpen. 
Zoals het een goede gids betaamt somt 
de heer Van de Venne eerst wat cijfers 
op. Zo telt hij dat Maastricht in 1971 
ruim 32.000 woningen bezit waarvan 
meer dan 60 procent na de laatste 
wereldoorlog werd gebouwd. In de 
eerstkomende 15 jaren moeten er nog 
minstens 15.000 bijkomen "om de be
hoeften die ontstaan op grond van het 
acute woningtekort, de demografische 
groei, de noodzakelijke krotopruiming 
en sanering en de uitbreiding van de 
verzorgende functies te kunnen bevre
digen." Het jaar 1971 startte met een 
theoretisch tekort van 1095 woningen 
en met 2851 ingeschreven woningzoe
kenden. Het besloot met een produc
tie van 975 woningen en 142 apparte
menten voor bejaarden in Malberg. Er 
dienen voorlopig jaarlijks 1000 wonin
gen klaar te komen om te bereiken dat 
Maastricht inloopt op zijn woning
tekort en om ééns uit de woningpro
blematiek te geraken. 
Het stadsbestuur ging in augustus rui
mer adem halen toen de minister toe
stond de Woonruimtewet 1947 voor 
Maastricht nog tot 1 januari 1973 te 
laten gelden. Deze wet zou, zoals vast
gesteld, uiterlijk twee jaar na de in
voering van de huurliberalisatie buiten 

werking worden gesteld. Zonder dat 
uitstel vreesden Maastrichts vroede 
vaderen een volledige chaos op het ge
bied van de volkshuisvesting. Thans 
kunnen ze hun greep op de distributie 
van woningen over de Maastrichtena
ren voorlopig behouden. 
Eveneens veel zorgen baart de ge
meente de almaar groeiende verkeers
stroom. De drie Maasbruggen verwer
ken momenteel tussen 7 uur 's mor
gens en 7 uur 's avonds ongeveer 
50.000 motorvoertuigen en ruim 
20.000 brommers en fietsers. Het 
Maaskruisend verkeer wordt, volgens 
drs. Van de Venne, in 1985 op 86.000 
wagens geschat. Voor de stedebouw 
betekent dit dat er een vierde brug 
moet komen die echter niet op het 
stadshart mag zijn gericht. Burge
meester Baeten verklaarde op een 
persconferentie in mei dat de Noor
derbrug, in het verlengde van de Via
ductweg, er vóór 1978 dient te zijn en 
aldus voorrang heeft op de zogenaam
de Borgharenbrug. Alle betrokken in
stanties zijn het er roerend over eens 
dat beide bruggen er moeten komen, 
in weerspraak van alle anders luidende 
geruchten. 
Gestart op de Sint Servaasbrug voor 
zijn sight-seeing, merkt drs. Van de 
Venne pratend over Heugem - waar 
200 hektaren grond gereed liggen voor 
het eventuele universiteitscomplex -
op, dat in de land- en tuinbouw nog 
maar lOOOmensen hun brood verdienen 
tegen nog negen maal zoveel in 1930. 
De stadsuitbreidingen slokken de agra
rische gronden op. En als, in het wes
ten, de wijken Malberg en Daalhof vol 
zijn, dan komt het zwaartepunt van 
de woningbouw, van 1974 tot rond 
1980, te liggen in Heer-Zuid. Einde 
januari openbaarde het stadsbestuur 
zijn "Programma voor een woonwijk in 
het gebied Heer". Voor een uit drie 
woonbuurten op te bouwen stadsdeel 
voor ongeveer 30.000 inwoners. Voor 
driekwart bestaande uit eengezinshui
zen en voor het resterende kwart uit 
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Vijverdal aan 
Maastrichts 
oostelijke stadsrand 

flats. Een program is geen kant-en
klaar-plan, bestaat hooguit uit ideeën, 
geeft de eerste ruwe contouren aan, 
zo stelde het college van B. en W., 
telkens voltallig present op de twee 
hearings in april en oktober. Het was 
voor het eerst dat Maastrichts burgers 
in deze vorm konden meedenken en 
meepraten over de planologie in hun 
stad, inspraak kregen in dit soort be
stuurszaken. Ze bereikten onder an
dere dat in het schetsplan de groene 
zone tussen het Heer-Zuid van straks 
en Gronsveld werd verruimd. 
Drs. Van de Venne stelt dan, pessi
mistisch, vast dat het Maastrichtse 
territorium voor woningbouw zal zijn 
uitgeput als Heer-Zuid is verwezen
lijkt en andere woonkernen zoals Itte
ren, Borgharen en Amby zijn afge
bouwd. Dat zal dan nog vóór 1985 
het geval zijn. Op 1 december ontving 
het stadsbestuur weliswaar het defini
tieve plan van gedeputeerde staten tot 

herindeling van Zuid-Limburg - vol
gens welk plan aan Maastricht zullen 
worden toegevoegd de gemeenten 
Gronsveld, Eijsden, Cadier en Keer, 
Bemelen en Bunde - doch naar het 
oordeel zowel van B. en W. als van de 
gemeenteraad voorziet deze voorgeno
men nieuwe grenswijziging niet in de 
behoefte van Maastricht, wil de stad 
haar functie in de toekomst kunnen 
blijven vervullen. 
In Amby, aan de oostkant van de stad, 
nadert thans het psychomedisch cen
trum Vijverdal zijn voltooiing. Met 
440 bedden, een personeelsflat en ver
der voorzieningen voor het weten
schappelijk medische onderwijs straks. 
Met de eerste patienten en verpleeg
sters die vanaf oktober van de Abt
straat naar hier verhuisden. Met, ten
slotte, rondom genoeg gronden indien 
voor het universiteitscomplex de keuze 
niet op Heugem zou vallen. 
"Verwezenlijking van nieuwe woon-
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"Politiek kaffee" 
op de rand van het 
Bassin 

buurten," zo zegt drs. Van de Venne, 
"gaat gepaard met de regeneratie van 
de oude woonbuurten en de binnen
stad. Dat is nodig, want bevriezing is 
verval, ook in de stedebouw." Van
daar dat een groot deel van Ooster
maas tot saneringsgebied werd ver
klaard. Zo zijn er ongeveer 600 huizen 
van slechte tot zeer slechte kwaliteit; 
de eerste 60 woningen zijn afgebroken. 
De wijkraad kantte zich tegen deze 
herstructurering, wil het karakter van 
de wijk bewaren en zegt dat opknap
pen van de woningen best mogelijk is. 
Verdere plannen tot afbraak, herbouw 
of renovatie in Oostermaas zullen 
uiteraard ter goedkeuring aan de raad 
worden voorgelegd. 
Ook op de andere Maasoever gingen 
saneringsplannen gepaard met protes
ten. Dat kan gelukkig in een democra
tische gemeenschap als Maastricht 
waar het "gevreigel", even gelukkig, 
nooit van de lucht is. 

Ter uitvoering van het door de raad 
reeds goedgekeurde bestemmingsplan 
Boschstraat-Oost zouden drie panden 
aan de Van Hasseltkade, waarvan er 
twee zijn vermeld op de lijst van mo
numenten, moeten worden afgebroken. 
De bewoners verzetten zich. 
Voor de nieuwe vormgeving van het 
saneringsgebied Boschstraat-Oost wor
den momenteel studies verricht. Hoe 
daar eenmaal het nieuwe hoofdbureau 
van politie gaat uitzien, verklapte al 
de omslag van het jaarverslag 1970 
van de gemeentepolitie. 
"Het Bassin moet blijven" was een 
andere kreet die in het voorjaar werd 
geslaakt. Op affiches, in de krant, in 
pamfletten, tijdens een "politiek kaf
fee" op de Bassinkade zelf, in de ge
meenteraad . . . Deze kwam, in juni, 
tweemaal extra bij elkaar om te praten 
over het verzoek van de Koninklijke 
Nederlandsche Papierfabriek om over 
het Bassin te mogen beschikken.Dit als 





Het shoppingcenter 
Brusselsepoort 

uitweg voor de KNP om in Maastricht 
haar bedrijf te consolideren of, zo no
dig, uit te breiden. De raad vroeg B. 
en W. met de KNP te praten om dan 
met concretere plannen ter tafel te ko
men. Deze besprekingen werden in 
1971 nog niet afgerond . 
De "papieren" wijk Oud-Caberg raak
te in 1971 tot de laatste van de 343 
woningen en de laatste van de 84 flats 
bewoond. De plantsoenendienst stak 
de buurt rijkelijk in het groen en liet 
boomchirurgen een eeuwenoude zil
verlinde voor vele jaren levenselixer 
toedienen. 
De laatste grote woonbuurt die in 
Maastricht-West nog kan worden ver
wezenlijkt - want dan is de Neder
landse "enclave" op de westelijke 
Maasoever boordevol -. Daalhof kreeg 
half augustus de eerste bewoners. Aan 
de Planetenhof trokken zes gezinnen 
in hun huizen van de woningvereniging 
Sint Servatius. Daalhof moet in de 
Loop van 1975 af zijn. Dan staan er 
1253 eengezinswoningen, flats tot 
twaalf hoog en goed voor 1026 gezin
nen plus nog 248 bejaardenwoningen. 
Vanzelfsprekend krijgt Daalhof alles 
wat in een self supporting-wijk wense
lijk is: van winkels tot en met een 
kerk. 
In september opende, in het westelijk 
stadsdeel, het grote overdekte winkel
centrum zijn poorten. Niet minder dan 
9000 vierkante meter winkeloppervlak 
omvat Brusselsepoort, waarvan één 
warenhuis bijna de helit in beslag 
neemt. Rondom het shoppingcenter -
een creatie van architect Th. Boosten 
met parkeerplaatsen voor 900 auto's-, 
rond deze Brusselsepoort verrezen drie 
flatgebouwen van opvallende architec
tuur met aan de overkant, nabij de 
Via Regia. het nieuwe gebouw voor het 
Gemeenschappelijk A dminis tra tiekan -
toor. Op het dak daarvan werd op de 
8ste september door een mammoet
kraan "de mei" geplant. 
Sint Annadal, een steenworp verder
op, ontwikkelde zich verder als een 
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goed geoutilleerd ziekenhuis. Waarin 
de laatste zes jaar voor circa 40 mil
joen gulden werd geïnvesteerd. Dat 
door de nieuwste vleugel met zeven 
etages thans 780 bedden telt. Dat in 
1971 onder meer een hartbewakings
centrum kreeg. Waar aan jaren van 
de tweemaal daagse parkeerellende 
rond Sint Annadal nog net voor de 
jaarwisseling een einde kwam. Achter 
het ziekenhuis kwam parkeerruimte 
voor 240 auto's van ziekenbezoekers 
nagenoeg gereed. 
Aan de andere kant van de Tongerse
weg, ten zuiden ervan op het plateau 
tussen Biesland en het nog altijd schil
derachtige Wolder, met het riante uit
zicht op vallei en heuvels, komt wat 
de Maastrichtenaar al als de tweede 
goudkust van de stad gedoodverfd 
heeft. In augustus begon hier de bouw 
van de eerste van de ongeveer 245 
landhuizen, waaronder een veertigtal 
terrasbungalows die zich aaneen zullen 
rijgen, zuidwaarts, langs en over de 
zacht glooiende rug van de Katten
berg ... 
Terrasvormig wordt ook het silhouet 
van het bejaardencentrum dat de Stich
ting Sint Gerlachus - die ook de Jeker
dalflat aan de Bieslanderweg exploi
teert - aan de oostkant van Campagne 
momenteel laat bouwen. Binnen twee 
jaar zullen hier meer dan 250 bejaar
den een onderdak vinden in 115 één
persoons- en 18 tweepersoonsverzor
gingseenheden plus in nog 82 twee
persoonsflatjes. 
Geheel gereed kwam het bejaarden
centrum Malberg. Nadat in 1970 de 
eerste 62 flats werden betrokken, na
men op 18 januari 1971 de eerste be
woners van het verzorgingsgedeelte 
er hun intrek. Een maand later was 
het gehele complex bezet. Dit omvat 
120 éénpersoonsappartementen, 14 
tweepersoonsappartementen, 2 eenper
soonsappartementen voor meer verzor
ging behoevende bejaarden en een zie
kenafdeling met 5 bedden. 
Heel ver klaar kwam in 1971 het be-

jaardentehuis aan de Sint Pieterstraat. 
Notaris J. Kerckhoffs als B.A.-voor
zitter hees op de laatste dag van juni 
"de mei" op het dak om dan te be
nadrukken hoe dringend nodig het wel 
is dat de bejaarden de oudste gedeel
ten van het Calvariënberg-complex 
gaan verlaten. Hetgeen in het voorjaar 
1972 moet gaan gebeuren. Dan nemen 
200 ouden van dagen bezit van het 
nieuwe complex met aan de voet er
van de ruisende Jeker en het Mgr. 
Nolenspark als rustig decor. 
Aan de Abtstraat loopt niet alleen de 
circa vijf hektaren grote doolhof van 
Calvariënberg langzaam leeg. Voor een 
deel dan naar Vijverdal, aan de bui
tenkant van de stad. Voor een deel 
dus dadelijk naar de Pieterstraat. Mo
menteel worden plannen uitgewerkt 
om op het bestaande terrein van B.A. 
te komen tot een nieuw modern ver
pleegtehuis met 250 bedden voor so
matisch zieken en 150 bedden voor 
psychisch gestoorde bejaarden. Daar
entegen werd het voortbestaan van het 
revalidatiecentrum "De Maasgouw" te
gen het einde van het jaar kwestieus 
door het ontbreken van de in begin 
1970 aangevraagde rijksgoedkeuring 
tot realisering van de uitvoeringsklare 
nieuwbouwplannen. 
Aan die Abtstraat verdween, langs de 
andere stoep, bovendien de lange muur 
en werd het in 1971 ook leeg, griezelig 
leeg. Waar eens een van Maastrichts 
katholieke bolwerken stond, het Fran
ciscanerklooster met kerk, gaapt nu 
één desolate vlakte. En, natuurlijk, 
maakten de eerste auto's er een par
keerplaats van. In april begon de sloop 
van de Franciscanerkerk, de derde reeds 
in Maastrichts historie. Om half vier 
in de middag van 18 mei trok een bull
dozer het ranke torentje naar beneden. 
En er ontstond een run naar de kope
ren torenhaan die jarenlang met zo
veel Maastrichtse winden had meege
draaid. De twintig paters en broeders 
verhuisden naar het vroegere Huize 
Bethlehem aan de Capucijnenstraat. 
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De Franciscanerkerk 
in afbraak 
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De Ezelmarkt bij 
avond 

Enkelen vestigden zich aan de Hertog
singel. 
Drs. Van de Venne constateert dan op 
z.ijn rondtrip dat, nu het Franciscaner
klooster én het Jezuïetenklooster hun 
oorspronkelijke functies hebben verlo
ren, dit bijzondere stedebouwkundige 
problemen schept in deze vrij intensief 
bebouwde zöne pal bij het hart van 
de stad. 
Over de ontstane vlakte heen kreeg de 
Maastrichtenaar wel opeens een totaal 
andere en vrije kijk op het torenspel 
van Sint Servaas en Sint Jan én op het 
Huis van Bewaring, gehuisvest in het 
vorige Franciscanerklooster uit de 
18de eeuw. Begin 1972 zal de aanbe
steding plaats vinden voor een nieuw 
twaalf hoog Huis van Bewaring. Het 
komt te staan in Limmel, nabij de 
Beatrixhaven. 
In de schaduw van wat voor een jaar 
of tien, vijftien nog een culminatie
punt was van Maastrichts geloofs
leven, floreert het Quartier Latin, 

speelplaats van alle muzen, als nooit 
tevoren. En de Ezelmarkt lag er na 
25 november opeens zo gaaf bij toen 
de schuttingen rond de Bonnefanten
kapel waren afgebroken. Gevels langs 
de Jeker ondergingen een grondige 
herstel- en schilderbeurt. Het gere
nommeerde eethuis Au Coin des Bons 
Enfants kreeg een andere gerant, die 
't Kläöske ervoor verliet en die daar
naast, in november, aan de Tongerse
straat een grillrestaurant opende, Au 
Four Carré geheten. Alleen de Toneel
academie. logerend in de voormalige 
muziekschool aan de Lenculenstraat, 
zit te springen om restauratie van haar 
fraaie vroegere onderkomen, dat ont
ruimd moest worden. Studenten en 
docenten gingen op het stadhuis zelf 
vertellen hoe "onhoudbaar" hun toe
stand is en "hoe nadelig voor de op
leiding". 
Rondom het Stokstraatgebied was nog 
meer herstelactiviteit. Tenvijl op 12 
januari de O.L. Vrouwewal over een 
lengte van 18 meter gestut werd om
dat de bakstenen borstwering een hal
ve meter uit het lood hing, werd 
" 't Wèlke" nabij de Sint Servaasbrug 
gedeeltelijk tot gruis gedrilboord. 
Rijkswaterstaat werkte een hinderlijke 
bocht in de Maas weg. waardoor het 
walletje aangepast moest worden. 
Op het Onze Lieve Vrouweplein stond 
het machtige westfront van de basi
liek in de steigers. Net in bet toeris
tenseizoen. Maar het dak moest nodig 
worden gerepareerd en dat kan thans 
weer eeuwen mee. 
Ook de Markt raakte na meer dan een 
jaar de ontsierende steigers en schut
tingen - wel bont beschilderd - langs 
de zuidgevel van het stadhuis kwijt. 
Met 139 blokken uit de steengroeven 
langs de Amblève in de Ardennen 
kreeg de gevel een facc-lifting. Een 
operatie die rwee ton kostte. Dit be
drag is het dubbele van wat was ge
raamd maar waarvan Maastricht zelf 
nog geen veertig mille hoeft te be
talen. 
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Het gerestaureerde 
pand "In den 
grooten Bock" 

Specraculair gat in 
de binnenstad 

Een imponerende hoeksteen in de 
Marktwand is het pand op de hoek 
van de Hoenderstraat. De voor-, zij
en achtergevel - alle drie verschillend 
- kregen tegen het einde van het jaar 
een knappe make-up. Het pand werd 
verbouwd tot een meubelzaak. De ar
chitecten ir. P. Satijn en ing. John 
M. Schils herstelden op meesterlijke 
wijze de nummers 98 tot en met 102 
aan de Capucijnenstraat voor de Lim
burgse Academie voor Bouwkunst. Na 
twintig jaar bij andere academies in 
de stad te hebben ingewoond vonden 
de studenten en docenten hier in sep
tember eindelijk een eigen onderdak. 
Een juweeltje van restauratie werd ook 
"In den grooten Bock" op de hoek van 
de Muntstraat en de Jodenstraat. Jam
mer dat deze herenmodezaak groten
deels verloren gaat achter het stalen 
steigerwerk dat het Dinghuis overeind 
moet houden. De bouwkundige toe
stand vao de gevel aan de Jodenstraat 

is slecht, al houdt de voorgevel zich wel 
nog kranig recht. De houten balken 
van het vakwerk bleken grotendeels 
vermolmd. De restauratie gaat dan 
ook zeker twee miljoen gulden kosten 
en wordt uitgevoerd in vijf fasen. De 
gemeenteraad stond in juli alvast een 
krediet van twee ton toe. Maar met 
de restauratie moet nog worden be
gonnen. Want het wachten is op ver
dere subsidies van rijk en provincie. 
Aan de Kleine Staat ontstond in de 
laatste maanden een weldoortimmerde 
constructie op de plaats waar eens de 
Grand Bazar stond en waar in februari 
een van de spectaculairste gaten gaap
te waar de binnenstad ooit tegenaan 
keek. Langs Kersenmarkt en Achter 
het Vleeshuis verrijst de grootste 
Vroom en Dreesmann-vestiging van 
Zuid-Nederland met straks een totale 
winkeloppervlakte van 10.500 vier
kante meter. Voor de geplande galerij 
had V. & D. met de gemeente 9 hele 
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vierkante meters grond willen ruilen. 
Dat ging niet door. De raadsleden 
stemden in april na vier uur debatte
ren tegen het voorstel van B. en W. 
zodat het warenhuis ijlings zijn plan 
moest veranderen. 
In december ook werd, schuin tegen
over de V. & D.-nieuwbouw, eindelijk 
een begin gemaakt met de restauratie 
van wat van de vroegere sigarenwinkel 
op de hoek van de Smedenstraat was 
overgebleven. 
Aan de Grote Staat heeft de Hema in
grijpende verbouwingsplannen, die de 
verkoopruimte daar moeten verdub
belen. Een drietal belendende panden 
werd gekocht - de magnifieke gevels 
blijven onaangetast - en zo verhuisde 
mét juwelier Ernest Alard het carillon 
naar het andere eind van Maastrichts 
winkelstraat nummer één. 
Hier recht tegenover kregen de Domi
nicanerkerkstraat en het aangrenzende 
Dominicanerplein een speelse ruit
vormige bestrating. En hiermee werd 
Maastricht een plezierig pleintje rijker. 
Alleen bestemd voor voetgangers, waar 
ook de steigers verdwenen van wat 
resteerde van het voormalige Domini
canerklooster. Als een antiek kleinood 
lijkt het gevat in de betonnen wand 
van Entre Deux, een steen des aan
stoots voor iedere Maastrichtenaar. 
Velen in de stad voelen zich niet ge
lukkig met dit bouwsel aan de Helm
straat dat ooit een warenhuis had 
moeten worden. In 1971 werden Entre 
Deux diverse bestemmingen toege
dicht: voor politie en G.G. en G.D., 
voor archief en bibliotheek met een 
supermarkt in het parterre, voor de 
Amro-bank . . . En intussen bleef het 
blok voor het grootste deel leeg liggen. 
Al weer meer dan een jaar. Met al
leen in het sousterrain parkeerplaats 
voor ruim 200 auto's. 
Van hier is het slechts twee passen tot 
het Vrijthof. En hier ongeveer eindigt 
ook drs. Van de Venne's rondrit. Voor 
een rustpauze en voor een overpein
zing na deze stedebouwkundige tour. 

Op een der terrasjes "waar het driftige 
leven van de stad u omspoelt." Om te 
ontdekken hoe dat Vrijthof in 1971 
toch veranderd is. Doch dat is een 
apart, een volgend verhaal. 
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Onder, op en rondom het Vrijthof 

Het is geen vraag waarover de Maas
trichtenaar zich in 1971 in de wande
ling erg druk heeft gemaakt. Over het 
Vrijthof. 
Komende mei 1972 gaat het gevierd 
worden, de officiele openstelling van 
de parkeergarage onder het plein. 
Waarmee tevens het perspectief wordt 
geopend dat het Vrijthof zijn oor
spronkelijke functie in het leven van 
de stad weer kan vervullen. 
Maar in 1971 kwam de ondergrondse 
parking werkelijk reeds klaar, zij het 
alleen de onderste laag ervan. In de 
laatste maand van 1971 parkeerden er 
echt de eerste auto's. In 1971 leverde 
een prijsvraag tevens het ontwerp op 
tot een nieuwe vormgeving van het 
Vrijthof. En in 1971 stond er weer een 
muziekkorps op het Vrijthof en werden 
er ook weer kerstbomen verkocht, al 
was het wel een beetje behelpen. 
Vandaar! 
Vandaar dat 1971 het jaar van het 
Vrijthof werd. Vandaar ook dat dit 
jaaroverzicht op de omslag een im
pressie van het plein meekreeg zoals 
een bejaarde Maastrichtenaar zich dit 
voorstelt. Zoals het Vrijthof nooit zal 
worden. Dat niet. Anders. Mooier dan 
ooit? Maar laat schrijver dezes niet op 
de tijd vooruitlopen en chronologisch 
nagaan wat zich onder, op en rondom 
het Vrijthof in 1971 afspeelde. 
Vrijdag 26 maart. De "mei" ging op 
het "dak" van de dubbeldeks garage 
die op die dag zijn hoogste (!) punt 
bereikte. Het muziekkorps van de po
litie concerteerde boven op het beton
nen plafond, voor zover klaar, waar
onder binnenkort plaats is voor 520 
wagens en - God behoede de Maas
trichtenaren hiervoor - voor 12.000 
personen om te schuilen bij oorlogs
geweld. 
In mei duwden bulldozers weer de no
dige zilverlinden, ziek en toch in volle 
lentetooi, tegen de vlakte. Een triest 
gezicht en de Maastrichtenaar stond 
met pijn in het hart toe te zien. Ech
ter, in de stadskwekerij groeien sinds 

meer dan zes jaar vele koningslinden. 
Om straks in dubbele rijen het Vrijthof 
meteen een groen aanzien te verlenen. 
In mei ook begon de verkeersellende 
pas goed. Omdat de twee voetgangers
tunnels gebouwd gingen worden en de 
rijbaan aan de Momuszijde moest wor
den gereconstrueerd, dit wil zeggen 
verlegd naar het westen en tevens ver
breed. Daarom voorlopig wég de wan
delaars van het Vrijthof. Parkeer- en 
stopverboden alom. Verplaatsing van 
bushaltes en telefooncellen ... 
In de tweede helft van augustus kwam 
de rijweg gereed, op de toplaag na. 
Gestart kon worden met de nieuwe 
oostelijke trottoirs, tien tot veertien 
meter breed en met een overvloed van 
plaats voor de terrasjes en de pas
santen. 
Begin november ging een stollaag over 
het betonnen garagedek. Bulldozers 
begonnen de grond te egaliseren en 
langzaam, zo tegen het einde van het 
jaar, was het Vrijthof weer een plein 
geworden. Zonder schuttingen, zonder 
afrasteringen, met nog wat linden aan 
de kortste kanten, krom van ouder
dom. Vóór Sinterklaas kwam het alle
maal klaar of althans bruikbaar klaar: 
de machtige trottoirs van artoliet
tegels, de twee tunnels tegenover de 
Grote Staat en bij de Platielstraat én 
. .. het benedendek van de garage voor 
226 wagens. 
Maandag 29 november 12.00 uur pre
cies: dokter J. Gozé was de eerste 
Maastrichtenaar die claxonerend de in
gang van de garage recht tegenover 
zijn huis binnenreed. Dezelfde dokter 
Gozé van wie Michel van der Plas eens 
dichtte dat hij in "dat fiere huis aan 
het Vrijthof mocht wonen waar ik uw 
naam las, want daar moet die schone 
beslotenheid op zijn minst zijn te zien: 
daar, in de hoede van de torens kind 
en man onder de enorme, vrije luch
ten, ziet men in het carré de duiven
vluchten thuiskomen als het klokken
spel begint." 
En dat tekende Van der Plas dan wel 
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He~ Vrijthof weer 
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aan ver vóór het voorjaar van 1970 
toen het gewroet in het Vrijthof be
gon en 67.000 kubieke meter grond 
werd uitgegraven om door 12.000 te 
worden vervangen. En welke Maas
trichtenaar hoopt niet, ja verwacht dat 
Van der Plas' beeld weer werkelijkheid 
wordt? 
Op de eerste december stond voor de 
ingang van de garage al het bordje 
"vol". En een week later hadden van
dalen een van de tunneltrappen reeds 
beschadigd ... 
Dat een en ander versneld klaar kwam, 
was te danken aan het gunstige weer 
in 1971 en dat vóór de Sinterklaas
week de garage reeds voor een deel 
open kon, gebeurde dankzij ook het 
soepele samenspel van bouwers en ge
meente-ambtenaren. 
Op 20 december deelde burgemeester 
Baeten verheugd aan de raad mede dat 
de jury zich zo juist had uitgesproken 
over de 45 inzendingen van de Vrijt
hofprijsvraag. Deze werd, krachtens 
besluit van de gemeenteraad van 4 no
vember 1970, door B. en W. uitge
schreven met als doel "in onderlinge 
competitie tussen individuele deelne
mers of teams te komen tot een plan 
voor een zo harmonisch mogelijke en 
een op een eigentijds gebruik afge
stemde vormgeving van het Vrijthof" 
en om ten tweede "optimale kansen 
te bieden voor een zo open moge
lijke discussie omtrent de toekomstige 
structuur, vormgeving en gebruik van 
dit plein." 
Voor 15 gulden konden de gegadigden 
een documentatiemap kopen, met Eo
to' s en tekeningen van het Vrijthof 
zoals het was en met het reglement. 
Bij het maken van hun plannen moes
ten de ontwerpers wel blijven binnen 
het kader van het vastgestelde wegen
stramien, de omtrek van de onder
grondse garage met toegangen, het 
terras met de Sint Servaasbron aan de 
voet van het hoogkoor van de kerk, 
de plaats van de Perroen, het verkeer 
dat in tegenovergestelde richting gaat 

rijden, de autobushaltes en natuurlijk 
de groenten-, fruit- en bloemenstal
letjes. 
Er waren drie prijzen van respectieve
lijk 5.000, 3.000 en 2.000 gulden. 
En de jury bestond uit prof. ir. A. van 
Kranendonk van de TH te Delft, als 
voorzitter, architect J. v. d. Berg, voor
zitter van de Koninklijke Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, de 
heer L. Gregoire, directeur van de Ne
derlandse Middenstands Bank te Maas
tricht, ir. R. Meischke, directeur bij de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg. de 
stedebouwkundige jhr. ir. J. de Ranitz, 
de beeldende kunstenaar Frans Slijpen 
en drs. J. van de Venne, hoofddirec
teur van Maastrichts Openbare Wer
ken. Secretaris was de heer F. Men
nens van de afdeling algemene dienst 
en kabinet. 
Deze jury dan vond op de 20ste de
cember dat de inzending onder het 
motto "Vrijthof Maastricht" diende te 
worden bekroond. De inzenders bleken 
te behoren tot vier groeperingen, die 
als team de prijsvraag uitwerkten, te 
weten Architectenbureau Th. H. A. 
Boosten NV, de beeldhouwer Frans 
Gast. Snelder NV te Heerlen, Philips 
Nederland NV en hun in de naambrief 
genoemde medewerkers. De tweede 
prijs ging naar het motto "Plaats ma
ken". Omdat deze beide plannen be
langrijk uitstaken boven de andere 
ontwerpen, werd geen derde prijs toe
gekend. Deze wordt verdeeld onder de 
inzenders die voor een eervolle ver
melding in aanmerking komen, te we
ten de motto's "Kampanje". "1150", 
"Vrijthof Variabel" , "Het Gat '71" en 
"Surplus". 
In 1971 was bet juryrapport nog niet 
volledig uitgewerkt. De maquettes 
bleven derhalve nog binnenshuis. In 
januari 1972 worden alle inzendingen 
tentoongesteld en dan gaat de ge
meenteraad zich uitspreken of het 
Vrijthof inderdaad volgens ontwerp 
nummer één zal worden gereconstru
eerd en zal een financieringsplan ge-
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Vijf eeuwen terug 
geen middentoren 
op de 
Sint Servaaskerk 

maakt moeten worden, zodat Maas
tricht nog even zal moeten wachten op 
de definitieve hergeboorte van zijn en 
veler dierbaarste plein. 
Dit alles weerhield een geestdriftige 
werkgroep van zo'n twintig man - in 
juni opgericht op initiatief van de Ka
mer van Koophandel en opererend on
der de naam Maastropool - er niet van 
om, aldus voorzitter drs. L. Horbach, 
"van 11 tot en met 14 mei aanstaande 
met een groots opgezet program aan 
de nationale en internationale om
geving kenbaar te maken dat het hart 
van Maastricht. dat zo'n ernstige chi
rurgische ingreep onderging - dat het 
Vrijthof wederom in gezonde toestand 
is gebracht en dat de mooiste terras
sen van Nederland aan Nederlands 
mooiste plein weer voor iedereen ter 
beschikking staan." 
Waarna het tijd wordt - na deze vol
zin - om even adem te halen - dat 
kan nu op het weer ruime Vrijthof -

en te kijken wat er bovengronds rond
om veranderde in 1971. Niet zoveel. 
Wel kwamen er helaas enkele café's 
leeg. De Gouwe Poort bleef eveneens 
leeg maar in juni kwam het bericht 
dat het met het pand ernaast moge
lijkerwijs een hotel zal worden met 
meer dan honderd bedden. En het 
Spaans Gouvernement kwam "veerdig 
op 't zuime nao", zo vertelde mr. Bae
ten aan de raadsleden. De restauratie 
viel wel bijna een ton duurder uit dan 
was begroot. 
De Sint Servaas bleef er uiterlijk on
bewogen bij staan. Bij al dat gegraaf, 
gestort van beton en gebulldozer daar 
beneden aan de voet van zijn onwrik
bare fundamenten. Inwendig evenwel 
waren de eerste tekenen van een reus
achtige restauratie te bespeuren. In 
het voorjaar van 1971 begon architect 
C. J. M. van der Veken in opdracht 
van de Stichting tot Restauratie van de 
Sint Servaas en in volledige samenwer
king met de Rijksdienst voor de Mo
numentenzorg aan een nauwkeurig 
onderzoek naar onder meer de bouw
historie van de Sint Servaaskerk. Deze 
studie moet resulteren in een restau
ratie die rond 1975 begint, een vijftal 
jaar gaat duren, rond tien miljoen gul
den gaat kosten volgens de állereerste 
ramingen en de grootste en een der 
meest gecompliceerde restauraties 
wordt die ooit in Nederland is uitge
voerd. Architect Van der Veken - 71 
jaar - had reeds de supervisie over de 
herbouw van het Stokstraatgebied, 
was jarenlang lid van de stedelijke wel
stands- en monumentencommissie en 
stond, ijlings uit Den Haag weggereisd, 
nog op de smeulende Servaastoren
resten in 1955. 
Terwijl de heer Van der Veken reeds 
ontdekte dat er vroeger ter weerszij
den van het middenschip van de Ser
vaaskerk meer pijlers hebben gestaan, 
kan hij nog lang geen wijs woord zeg
gen over wel of geen nieuwe toren 
meer. "Die toren van Cuypers was niet 
authentiek. In het begin heeft er zelfs 
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In de stadskwekerij 
groeien de linden 
voor bet Vrijthof 

helemaal geen middentoren op de Ser
vaas gestaan. Ik zit nu nog helemaal 
in de periode, dat ik al die gegevens 
aan het verzamelen ben." In elk geval 
publiceerde De Maasgouw in novem
ber een artikel van ir. W. Marres van 
Monumentenzorg over een nog onbe
kende afbeelding van de Sint Servaas. 
Het is een illustratie uit een kroniek 
die tussen 1481 en 1485 werd opge
dragen aan keizer Maximiliaan van 
Oostenrijk cüe als hertog van Brabant 
in 1485 zijn " blijde incomste" in 
Maastricht deed. De kerk telt daarop 
vier torens! De middentoren ontbreekt 
inderdaad doch honderd jaar later is 
er opeens wel een op de befaamde gra
vure van Simon de Bellomonte met 
daarop heel de torenrijke stad. 
Over het Vrijthof is Maastricht nog 
lang niet uitgepraat. De komende 
maanden niet, de eerstvolgende jaren 
niet, in geen eeuwen . . . Gelukkig. 
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Een jaar lief en leed 

Vrijdagmorgen 19 februari om 0.42 
uur. Maastricht sidderde tien secon
den. Aardschokken deden Limburg een 
ogenblik bewegen. Ukkel meldde dat 
de beving vrij ernstig was. En de 
Maastrichtenaren vertelden elkaar 
's morgens dat ze een "zwevend ge
voel" hadden gehad. dat de boeken
kasten hadden bewogen, dat er huis
raad was verschoven, dat er licht was 
uitgegaan, dat het was alsof een 
vrachtwagen was voorbijgedenderd ... 
Hebben de Maastrichtenaren in 1971 
nog meer schokkends beleefd? Of iets 
anders dat nog het memoreren waard 
is in dit jaarboekje? Schrijver dezes 
zal een greep doen in de grabbelton 
van Maastrichts lief en leed in 1971. 
Voetbalminnend Maastricht maakte 
het moeilijkste moment uit Jo Toen
naers loopbaan mee. Na een voetbal
carrière van twintig jaar nam de 38-
jarige aanvoerder half augustus af
scheid van MVV. Er waren bloemen, 
geschenken en een receptie in Willy 
Brokamps nieuwe café aan de St. Ber
nardusstraat. Voorzitter mr. Max Tri
pels spelde Jo Toennaer het gouden 
insigne briljant op. Voor het eerst in 
MVV's bestaan. 
Intussen waren alle Maastrichtenaren 
- man en vrouw, van groot tot klein -
met alle andere Nederlanders "ge
volksteld". Op 25 en 26 februari be
zorgden 665 tellers de telformulieren 
bij iedereen thuis, 800.000 ponskaar
ten in totaal met een gezamenlijk ge
wicht van 3.000 kilo. Om ze twee da
gen er na weer op te halen. Waarna 
acht ambtenaren ten stadhuize de han
den vol hadden om de enveloppen 
weer te openen. Bij deze volkstelling 
waren 450 man van de gemeente be
trokken zodat diverse diensten op hal
ve kracht moesten werken. 
Alle Maastrichtenaren ook kregen te
gen september een folder van Open
bare Werken in de bus gestopt. Met 
drie bonnen voor vijftig gratis plastic 
huisvuil-zakken. En met de nodige 
richtlijnen. Want op 6 september was 

het "geëmmer" afgelopen. Vanaf die 
dag stond voor de deur van de 12.000 
huisadressen de "drekzak" in plaats 
van de "drekbak". 

A 
GEMEENTEBEDRIJVEN 

MAASTRICHT 

Een maandje later deponeerden de Ge
meentebedrijven in de brievenbussen 
van weer alle Maastrichtenaren de 
nieuwe busdienstregeling. Ook voor 
niemendal. En op zondag 7 november 
gingen de gemeentebussen rijden vol
gens het nieuwe lijnennet. Het was een 
hele omwenteling, uitgedokterd naar 
het advies van de Duitse verkeersdes
kundige dr. ing. F. Lehner. Met voor 
het eerst een speciale bussenloop op 
de zaterdag. Met ook een buslijn naar 
de Mergelweg waar chauffeur Frans 
Laplooi hartelijk werd verwelkomd en 
toen de buurt voor de eerste rit terug 
meekreeg. Met voortzetting van het 
overstapje dat op de lste april al was 
ingevoerd. Als proef voor één jaar. 
Heel Maastricht heeft zich voorts ver
kneukeld over wat pastoor drs. J. Boh
nen in zijn befaamde blauwe blaadje 
van de basiliek-parochie schreef over 
de winkelende "medammen" in Maas
tricht. Hij noemde ze de moeilijkst 
passeerbare vehikels in het verkeer. 
"Men kan ze niet links en niet rechts 
voorbijkomen, want zij schommelen op 
de meest onverwachte momenten nu 
eens de ene dan de andere richting uit. 
En plots staan zij stil. De botsingen 
veroorzaken doorgaans weinig blik
schade, maar toch ook wel eens 'n ge
zwollen bovenlip. want de liefste vrou
wenschedels zijn harder dan je denkt." 
De pastoor vroeg aan de verkeerscom
missie om deze verkeersdeelneemsters 
te verplichten richtingaanwijzers, ach
teruitkijkspiegels en stoplichten mee 
te voeren. Drs. Van de Venne formu
leerde namens de verkeerscommissie 
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Het herremenieke 
"Laat en Zaat" dat 
overal de show stal 

Uit het stadsbeeld 
verdwenen: 
de paardenspannen 
van Beiten 

een carnavalesk antwoord. Hij dacht 
dat vermageringskuren een oplossing 
van het probleem zouden zijn en an
ders aparte kruipsporen zoals voor 
vrachtauto's. ofschoon "wij aarzelen 
de door u bedoelde "medammen" ge
lijk te stellen met vrachtauto's, hoewel 
ze ongetwijfeld niet (resp. niet meer) 
de snelheid van sportwagens of ras
paardjes zullen hebben." 
De voorpagina's van zelfs de lande
lijke pers haalde de carnavaleske brief
wisseling tussen de Tempeleers en de 
girodienst. De Tempeleers stortten in 
november elf hele centen op de giro
rekening van een legioentje Maastrich
tenaren. Met de vraag in ruil hiervoor 
elf hele guldens over te maken ten 
bate van de Vastelaovend 1972. De 

girodienst vond het voor haar een te 
dure grap en daarom ging de inzamel
pret niet verder door. Althans niet op 
deze manier. Financieel baart vasrel
aovend 1972 de Tempeleers heel veel 
zorgen. Want er moeten 80.000 gul
den op tafel komen. Eén troost is dat 
er al een goede schlager is. Ditmaal 
van John Boenen die tekst en muziek 
maakte van De Zaate Hermenie. Ge
ïnspireerd door het herremenieke Laat 
en Zaat dat met carnaval 1971 - de 
beste sinds tien jaar aldus vele kaste
leins - de show stal? Tot aan de Ri
vièra, in Saint Tropez en in een reizend 
circusje, hebben "Les copains musi
ciens de Maestricht" van zich laten 
horen. 
Petit Paris werd, in juli natuurlijk, on-
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Het allereerste 
concert op het 
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der een eigen vlag met twee P's ge
vierd. En op de Place d'Amour werden 
bij opbod souvenirs verkocht van Piele 
Hameleers, in leven de ziel van dit 
jaarlijkse binnenstadfestijn. 
Het pinksterweekeinde had toen al in 
het muzikale teken gestaan van har
monie Kunst door Oefening. Het korps 
bestond 70 jaar en huldigde zes zil
veren tot en met gouden jubilarissen. 
Op die pinksterzaterdag trok ook de 
Third Armored Division Band uit 
Frankfurt am Main door de stad. En 
gaf het eerste concert op het Srok
straatpleintje, Op de Thermen. 
September telde voor de Maastrichtse 
muziekkorpsen twee evenementen. Op 
zaterdag de llde waren duizenden 
Maastrichtenaren op de been in Grote 
en Kleine Staat. Aan de marswedstrijd 

deden achttien korpsen mee. De jury 
vond ze allemaal even "zeer goed". Op 
de 26ste had, voor de tweede maal, 
het stedelijk muziekfeest plaats voor 
drumbands, klaroenkorpsen en majo
rettenpelotons. Dertien gezelschappen 
stapten mee in dit spektakel dat de 
65-jarige harmonie Sint Michaël in 
Heugem organiseerde. 
Er viel in 1971 overigens nog meer te 
vieren dan tot nu toe hiervoor reeds 
vermeld. In alle stilte overigens bij
voorbeeld het feit dat burgemeester 
Baeten op 7 september precies een 
kwart eeuw terug zijn entree in de 
Maastrichtse raad maakte. En dat zijn 
voor-voorganger burgemeester Van 
Oppen een halve eeuw geleden het 
Sint Servatiushuis voor "dames op 
leeftijd" aan het Veldekeplein opende. 
In de laatste week van september dat 
de Sint Gondulphusschool eveneens 
vijftig jaar bestond. En op 10 novem
ber dat het 60 jaar geleden was dat 
Maastricht het huishoudonderwijs ging 
subsidiëren. Thans zijn er vijf scholen 
voor lager, middelbaar of hoger huis
houd- en nijverheidsonderwijs en wel 
Wyckerveld, Jekerdal, Via Regia, 
Maasdal en St. Angela. Met in totaal 
1750 leerlingen onder wie ook jongens 
tegenwoordig. En dan gaf op 23 no
vember de veertigkoppige Avantikapel 
in het conservatorium een fraai con
cert. Vanwege het 70-jarige bestaan 
van dit populaire amateurorkest. En 
onder het talrijke publiek vertegen
woordigde mevrouw Baeten haar echt
genoot, de burgemeester. die staats
secretaris H. Vonhoff elders in de stad 
begeleidde. 
Behalve de al eerder genoemde Maas
trichtenaren waren er nog meer wier 
verdiensten op allerlei terrein in 1971 
werden beloond en bekroond. 
Namens het Carnegie heldenfonds gaf 
burgemeester Baeten op 12 maart een 
beloning aan de 14-jarige Willy Cruts. 
Omdat hij een half jaar tevoren een 
jongetje van drie jaar uit het Voe
dingskanaal in het Bosscherveld had 
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gehaald. Consul J. Ubachs reikte op 
28 april aan het hoofd van de Regio
nale Omroep Zuid Chr. Smits de ver
sierselen uit die behoren bij het rid
derschap in de Kroonorde van België. 
En het heeft zeer velen - en niet al
leen in Heer - deugd gedaan dat de 
vroegere secretaris van de gemeente 
Heer, de heer H. J. G. Wijnands werd 
benoemd tot burgemeester van Eijs
den, met ingang van 16 juli. Zeven 
Maastrichtenaren - en schrijver dezes 
hoopt zich niet verteld en niemand 
vergeten te hebben - vierden in 1971 
hun promotie. In mei tot doctor in 
de sociale wetenschappen aan de Rijks
universiteit te Groningen mevrouw 
M. M. Th. Saenger-Ceha en tot doctor 
in de geneeskunde aan de universiteit 
te Amsterdam de heer F. P. H . van de 
Weijer. In juni tot doctor in de tech
nische wetenschappen aan de T.H. te 
Eindhoven de heer A. G. P . M. Nijst, 
tot doctor in de geneeskunde aan de 

Vrije Universiteit te Amsterdam de 
heer Ch. Njiokiktjien en tot doctor in 
de biologie aan de universiteit te Pa
rijs de heer R. Franquinet. In decem
ber tenslotte tot doctor in de genees
kunde aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht de Maastrichtse gynaecoloog 
A. J. F. van de Kar en aan de Rijks
universiteir te Groningen de heer 
A. C. J. M. Erens. radioloog te Leiden. 
Gemengde gevoelens vervulden het le
ven van de kerken in 1971. Er waren 
toch dagen om de vlag uit te steken. 
Zo wijdde Roermonds hulpbisschop 
mgr. H. Beel op 20 maart broeder Fi
dentius Piets tot priester. Dat was 
voor het eerst in de geschiedenis van 
de broedercongregatie van de Beyart. 
Dat gebeurde in en vanuit broeder 
Piets functie in het kathechetische 
werk in het bisdom Roermond. Er wa
ren ook vele priesterjubilea. Op 1 april 
vierde emeritus pastoor P. Goossens 
zijn 60-jarig priesterjubileum en op 
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12 maart emeritus rector P. Bollen, 
oud-rector van huize Severen. zijn 
50-jarig priesterfeest. 40 jaar priester 
waren op 21 maart emeritus pastoor 
M. J. Gilissen, de oud-pastoor van 
Wolder C. Hennekens en pastoor A. 
Theunissen van de parochie Sint Pie
ter op de Berg evenals op 2 augustus 
kapelaan A. Louwers M.S.C. van Ma
riaberg. En in het najaar waren er drie 
gouden jubilarissen bij de paters Fran
ciscanen: pater Berchmans Lambooy 
en de broeders Benjamin Henkes en 
Engelbertus Campsteyn. Op 23 sep
tember werd oud-deken mgr. P. J. M. 
Jenneskens, vertoevend op Imstenrade 
en een van de Gezellen van Sint Amor, 
80 jaar. 
Voor de protestanten in Maastricht 
bracht het najaar tot tweemaal toe 
een afscheid. In september werd na 
58 jaar als laatste ook de afdeling 
Maastricht van de Limburgse Protes
tanten Vereniging opgeheven. En op 
21 november was er in de gerefor
meerde kerk aan het Sterrep]ein een 
laatste plechtige dienst voorgegaan 
door ds. A. F. Goedendorp. Hij ging 
Maastricht verlaten voor een post in 
Meppel. 
Maastrichts 28 parochiekerken verke
ren voor het merendeel in financiele 
nood, omdat de gezinsbijdragen terug
lopen en de kosten stijgen. Daarom 
startten deken dr. L. H. Pelzer en het 
Dekenaal Centrum een actie. Daarom 
liet de deken op maandagavond 13 de
cember de noodklok luiden over heel 
de stad. "Grameer" gaf het startsein 
en toen trok een legertje van vrijwil
ligers erop uit om de parochianen te 
vragen hoeveel ze per 1 januari 1972 
dachten te gaan bijdragen. Tegen het 
einde van de avond bestond reeds de 
indruk dat de bliksemactie ingeslagen 
was. 
Dat Maastricht nog altijd een stad van 
"sjarîteit" is bleek ook uit de vasten
actie. Ditmaal ten bate van de lepra
bestrijding in Kenya. De opbrengst 
van netto één ton overtrof alle ver-

wadttingen - er was op vijftig mille 
gerekend - en dit was dankzij de ge
weldige en originele inzet van met 
name de Maastrichtse jeugd. 
De brandweer heeft in 1971 slechts 
weinigen uit de nood en uit de brand 
behoeven te helpen. Afgezien van de 
tragische brand in Wyck waren er en
kele fabrieksterreinbranden met voor
al veel rook. Spectaculaire wolken 
ontwikkelden zich aan de Meerssener
weg op 11 augustus toen in de lak
spuiterij van Henri Beaumont's Me
taalindustrie vuur was ontstaan. Een 
kwart van het bedrijf ging verloren. 
Dat ook de Maastrichtse brandweer
lieden veel meer zijn dan pure spuit
gasten, bewees 1971 opnieuw. Ze 
moesten een weerspannig meisje van 
een dak in Wyck halen, een bange kat 
uit een boom plukken, omgewaaide 
teeveemasten bergen, assisteren bij 
dreggen en bij verkeersongelukken, op 
losgebroken herten jagen, de inboedel 
helpen redden toen op 13 september 
het Belgische schip "Jean Christ" na
bij de Kennedybrug na een aanvaring 
was gezonken en met groot mate
rieel uitrukken nadat in juli boven de 
Slevrouwetorens rookwolkjes waren 
gesignaleerd. Het bleken zwermen 
bijen ... 
De politie vond 1971 "een betrekke
lijk rustig jaar" en noemde de ver
standhouding met de Maastrichtena
ren "over het algemeen goed". Alleen 
de toenemende overlast van het uit
gaande publiek vergt het uiterste van 
de tact. de discipline en de inzet van 
het politiekorps dat nog altijd onder
bezet is. Wel konden 16 aspiranten op 
de opleidingsschool in Heeden worden 
geplaatst. Vanwege plaatsgebrek in het 
hoofdbureau aan het Vrijthof verhuis
de de afdeling verkeer naar het voor
malige gemeentehuis van Heer. Het 
korps zag tenslotte in het eerste kwar
taal niet minder dan drie staffunctio
narissen vertrekken: hoofdinspecteur 
en plaatsvervangend commissaris van 
politie J. P. L. Helsen en hoofdinspec-
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Brand bij 
Beaumont met 
geweldig veel rook 

teur S. H. A. Thijs, beiden met func
tioneel leeftijdsontslag, en inspecteur 
A. van Berge Henegouwen die com
missaris van politie werd in Bergen 
op Zoom. 
Een slag voor alle collega's was het 
verongelukken bij Margraten op 5 no
vember van de 48-jarige hoofdagent 
F. H. Castermans. Hij was in zijn wijk 
Caberg een vertrouwde figuur. 
Vrijdag 23 juli werd voor Heer een 
rampdag. Toen kwam het bericht dat 
vader Cor Vermeer met zijn twee kleine 
kinderen bij Vlissingen was veronge
lukt en dat de onderwijzeres Annie 

Bom te Purmerend was overleden aan 
de gevolgen van eveneens een nood
lottig auto-ongeval. 
Op 21 september viel een jonge Heer
lenaar - bezig aan de Wilhelminabrug 
die in 1971 grondig werd geschilderd -
in de Maas en verdronk. 
Vele anderen ontvielen Maastricht 
eveneens door de dood. Het jaar 1971 
werd het laatste levensjaar ook voor 
een aantal prominente stadgenoten. 
In februari de kunstschilder Edmond 
Wingen, die 64 jaar werd. 
Op 22 maart de 58-jarige Frans Pie
ters, een der Tempeleers en "oetver-
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koze urn in 1953 Prins Carnaval te 
weure, heet heer de Prinsemöts noets 
gedrage, umtot door de groete waters
noed dat jaor de carnaval neet woort 
gevierd en heer es "óngekroende" de 
gesjiedenis van de mestreechter vas
telaovend is ingegaange", aldus het 
Tempeleersjaarverslag. 
Op 26 maart de heer J. M. van de 
Venne, 80 jaar oud, voorheen meer 
dan vijftig jaar Rijksarchivaris, tevens 
schrijver van tal van publicaties over 
Limburgs historie en met als levens
werk de inventarisatie van de archie
ven van de Landen van Overmaas. 
Op 13 april de directeur-oprichter van 
Vroom & Dreesmann Maastricht, de 
heer }. B. A. R. Rosenmöller in de 
leeftijd van 89 jaar. 
Op de laatste dag van april "Menier 
Joseph", de 82-jarige ir. }. Regout, de 
achterkleinzoon van de Sphinx-grond
legger Petrus Regout, zelf tot zijn 
80ste jaar topfiguur bij de Sphinx, 
welk bedrijf hij mede moderniseerde. 
Op 5 mei de meesterboekbinder Pie 
Schmitz, 70 jaar geworden, een van 
Limburgs laatste ambachtskunstenaars, 
wonend in de Stokstraat en enkele 
maanden later in de dood gevolgd door 
zijn oudere broer Jef Schmitz, de 
vroegere eigenaar van de Veldeke
boekhandel. 
Fons Tuinstra op 21 juli, 74 jaar oud, 
docent en dialecticus, geestdriftig Jong 
Limburger en oprichter van de stich
ting Het Graf van Sint Servaas, schrij 
ver van gedichten en jongensliedjes in 
het Maastrichts en van "De ziel van 
Limburg", Heiligdomsvaartorganisator 
en een van Maastrichts gijzelaars, oud
hoofdredacteur van Veritas, het eerste 
dagblad in bevrijd Nederland, de eer
ste directeur van het Sint Servaascol
lege en in stad en Zuid-Limburgs land 
bekend geworden ook door zijn ROZ
felicitatierubriek "Op de Ieretribuun". 
Tandarts H. Menger overleed plotse
ling op 16 september op vakantie in 
Spanje, pas 51 jaar en een bekend 
figuur in het verenigingsleven. 

Een paar dagen later, op reis m het 
Zwitserse Lugano, prof. mgr. dr. Ferd. 
L. R. Sassen, 77 jaar, wiens naam on
verbrekelijk verbonden blijft met Rol
duc, oud-hoogleraar te Nijmegen en te 
Leiden, een van de eerste pleitbezor
gers voor "de achtste", lid van de 
SWOL, en een van de Gezellen van 
Sint Amor. 
Op 9 november op 82-jarige leeftijd 
ir. Edg. Michel, oud-directeur van de 
Céramique. 
Op 17 november de 63-jarige Raad 
van Arbeid-voorzitter B. H. Cuyten, 
die leidende functies bekleedde bij vele 
verenigingen en stichtingen, enige tijd 
raadslid voor de KVP was en hoofd
bestuurslid van de KRO. 
Op 27 november ir. A. H. J. $winkels, 
71 jaar oud, oprichter van het gelijk
namige ingenieurs- en architectenbu
reau - dat zijn naam later verbond met 
Salemans -, bouwer van ziekenhuizen, 
kloosters en kerken, bekleder van tal 
van functies, jaren lang lid van de ge
meenteraad en lid onder andere van 
de Bisschoppelijke Bouwcommissie. 
In begin december de Amerikaanse ge
neraal-majoor Charles H. Corlett, een 
van de bevelvoerende bevrijders van 
Maastricht in 1944, beter bekend als 
"Cowboy Pete". 
Op oudejaarsavond overleed te Oss ar
chitect }. H. Heijnens, oud-adjunct
directeur van Openbare Werken, 74 
jaar oud. 
Over de leefbaarheid van Maastrichts 
city maakte zich een aantal binnen
stadbewoners bezorgd. Over het la
waai, de vervuiling, de straatterreur ... 
B-4 werd in het leven geroepen. De 
Aktiegroep Belangen Behartiging Bin
nenstad Bewoners. En die ontketende 
een kettingreactie van krante-artikelen, 
bijeenkomsten, brieven naar B. en W., 
discussies in de gemeenteraad ... Het
geen leidde tot een beroep van de 
raadsleden op het college om te blij
ven streven naar een beter leefklimaat, 
waarop B. en W. repliceerden met de 
opmerking dat hier ook een taak ligt 



Een indrukwekkend 
fragment 
Mosasaurus-kaak, 
door de onderwijzer 
John Hageman 
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voor het particulier initiatief. Hetgeen 
burgemeester Baeten de hartekreet 
ontlokte: "Over de hoofden van de 
raad heen doe ik nogmaals een beroep 
op de Maastrichtse burgerij. Mensen, 
die gebruik maken van het fijne uit
gaanscentrum van Maastricht, hou het 
alstublieft ook fijn. De uitgaanders 
zelf zijn de eerste geroepenen om iets 
aan de situatie in de uitgaanscentra te 
verhelpen. Jongeren en ouderen dienen 
zelf de moed op te brengen om op te 
treden als zij onjuiste dingen consta
teren. Dat zou de beste mentaliteits
verbetering zijn die nodig is om er 
bepaalde toestanden op te heffen." 
Hetgeen, tenslotte, wethouder De 
Vries tijdens de decemberraadsverga
dering deed verklaren dat B-4 een 
plaats krijgt in de nieuw in te stellen 
commissie voor milieuhygiene. 
Ontstellend is ook de toename van de 
vervuiling in de nieuwe westelijke wij
ken. Daarom formeerde zich op initia
tief van Openbare Werkens hoofd
directeur een werkgroep, waarin de 
wijkraden zijn vertegenwoordigd om 
Maastricht-West te gaan schoon ma
ken én houden. Het werkterrein ook 
vooral van Maastrichts nog enige rei
nigingspolitieman J. Veraart die in 
1971 in uniform ging opereren. 
In zijn bezorgdheid om het cultureel 
beleid in Maastricht drong de raad in
dertijd bij het college aan op het uit
brengen van een cultuurbeleidsplan. 
"De vief köp" - met Fred van 
Leeuwen als voorzitter - heet intussen 
de toen ingestelde Kommissie van ad
vies voor opstelling van een kultureel 
beleidsplan voor de gemeente Maas
tricht. Deze bood in januari haar in
terimrapport aan B. en W. aan - en 
dit gaf veel stof tot praten in de raad 
- en in december dan de definitieve 
nota, waarin vastgehouden werd aan 
de oorspronkelijke opzet. In Maas
tricht zal een stedelijk cultureel parle
ment moeten komen om een zo demo
cratisch mogelijk beleid te kunnen 
voeren. "De vief köp" adviseren om 

een cultureel overlegorgaan te creëren 
waarin ook de raad is vertegenwoor
digd. 
De gemeenteraad - in 1971 zevenen
twintig maal in de raadzaal bijeen en 
steeds omvangrijkere agenda's verwer
kend - koos in maart de heer M. De
bats tot wethouder van Onderwijs en 
Cultuur als opvolger van de heer P. 
Meys die om ontslag had verzocht. 
Trok twee ton uit voor de voorberei
dingskosten ten behoeve van een luch
tiger stadskantoor. Verleende MVV 
een subsidie in de exploitatiekosten 
van 90.000 gulden en daarenboven een 
lening van 23.000 gulden, terwijl door 
het bedrijfsleven voor het seizoen 
1970-1971 in totaal 53.000 gulden 
werd bijgedragen. Ging accoord met 
één miljoen gulden om het tekort van 
het Cultureel Centrum te dekken en 
met nagenoeg eenzelfde bedrag voor 
de provisorische afbouw van de stads
schouwburg. Weigerde echter de in
voering, bij wijze van proef voor een 
jaar, van een maandelijkse koopavond. 
Allemaal en nog veel meer zwaarwich
tige besluiten uit 1971, die de Maas
trichtenaren óf vanaf de publieke tri
bune óf aan de borreltafel óf via de 
gazet te horen kregen. Met instem
ming of onder protest. Met interesse 
of geamuseerd ... Maar zonder com
mentaar van schrijver dezes. Het was 
immers zijn taak om in dit zeventien
de overzicht weer één jaar Maastricht 
te registreren. En niet meer. Nou ja, 
niet meer!? ... 
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In opdracht van het Stadsbestuur 
schreef Jac. van Term de tekst van 
"Maastricht 1971". 

De grafische vormgeving verzorgde 
Henk Lenting van Publi-Design. 

De foto's zijn van Aerophoto, Artica, 
Astrid Beiten, Harry Disch, Jan van 
Eijk {Natuurhistorisch museum), Ton 
Heyn, Karel Kambier {Openbare Wer
ken), Frans Lahaye, Ton Massizzo, 
Rijksmuseum, Etienne van Sloun, Har
ry Tilly, Bert Verhoef, Jan Versnel, 
Jacques Voets, Voorlichtingsdienst 
DSM, Anton Werker, Frits Widders
hoven en Wil Nilwik. 

De cliché's maakte nv Clichéfabriek 
Maastricht. 

Het jaaroverzicht werd gedrukt en ge
bonden door nv Leiter-Nypels. 




