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Waar stadsbestuur en bevolking van 
Maastricht jarenlang in zekere spanning 
en toch met duidelijke verwachting 
naar toegeleefd hebben, is in 1974 
eindelijk werkelijkheid geworden: 
de 'achtste' is gestart. 
Op deze plaats - bij de 
inleiding van een overzicht van 
een inmiddels weer vervlogen jaar -
had ik liever met u verheugd willen 
zijn over het opnemen van Maastricht 
in de rij van echte universiteitssteden. 
In hun rei kunnen wij echter nog 
niet meezingen. Maastricht is nog 
niet écht universiteitsstad, 
maar de voorlaatste stap 
in deze richting is wel gezet. 
De eerste studenten aan 
de Medische Facu lteit Maastricht 
zijn met hun studie begonnen. 
Dat is niet alleen een memorabel feit 
maar tevens waarborg dat 
de universiteit er komt. 
Dit feit is ongetwijfeld het 
belangrijkste van het afgelopen jaar 
en vormt daarom ook de schil 
waarin dit jaarboekje is verpakt. 
Een boekwerkje waarin 
volgens een inmiddels jarenlange 
traditie tal van belangrijke en minder 
belangrijke, maar niettemin interessante 
feiten uit het Maastrichtse leven 
zijn opgetekend en afgebeeld. 
De lezer beleve er nu en later menig 
plezierig moment door. 

mr. A. M. 1. H. Baeten 
burgemeester 
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Officiële publicatie 
DISTRIBUTIEKRING MAASTRICHT 

ZI 

1. De Distributiekring Maastricht omvat de gemeenten 
Bemelen. Berg en Terblijt, Bunde, Cadier en Keer 
Eijsden. Geulle, Gronsveld. Gulpen, Hulsberg. Maas
tricht, Margraten, Meerssen. Mheer. Noorbeek, Schim
mert, St.-Geertruid, Slenaken. Ulestraten. Vaals. Val
kenburg - Houthem, Wittem en Wylré. 

II. Ter verkrijging van een aanvullende toewijzing van 
autobenzine of autogas voor Zakenverkeer met per~o
nen-auto's en motorr~jwielen zijn gratis nanvraagfor
mulieren verkrijgbaar bij de gemeentesecretarieën van 
de bovel_)g~)Oemd~ gemeenten. 
Deie formulieren kunnen vanaf 2 januari 1974 worden 
ingeleverd op de secretarie yàn de gemeente, die op 
het kenteken vermeld is. 
De behandeling van de aanvra-gen geschiedt door de 
Distributiedienst. 
De beslissing op de aanvraa("wordt w spoedig mogelijk 
schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. 

III. De handelaren/pom~houders. die benzine o! autogas 
leveren aan weggebruikers, moeten zich aanmelden bij 
de Distributiedienst. 
Zij dieQeJ\ hiert-0e zo sppedi,g mogelijk ee)l, aanmeJdings
iormulier voor handelaren/pomphouders af te halen 
ter gemeenteSJ:Cretarie van de gemeente, waar het 
tankstation gevestigd is en dit ~aldaar na invulling in 
te leveren. "" 
De inschrijving geschiedt door de Distributiedienst. 
Het tijdstip waarop, en deplaats waar de inschrijvings
bewijzen door de handelaren/11omphoude1·s moeten 
worden afgehaald, wordt zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt. 

Het Hoofd van de Distributiedienst in de 
Distributiekring Maastricht. 
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Het is een beetje triest, wanneer je een jaarverslag over het wel en wee van 
onze goede stad in mineur moet beginnen. Maar aangezien de door B. en W. 
uitverkoren kronikeur besloten heelt het gebeuren van het jaar 1974 chrono
logisch weer te geven, komt hij er niet onderuit met de eerste uurtjes van het 
jaar te beginnen. En die gaven echt geen prettig beeld van onze stad. Natuurlijk 
werd het nieuwe jaar door vele tienduizenden ook op een plezierige wijze 
ingeluid, werd er lustig op los geknald, 'puunde' men elkaar en wenste men 
elkaar met het glas in de hand alle heil en zegen voor het nieuwe jaar, maar 
onder hen waren niet veel politiemannen. Die moesten allemaal ingezet worden 
om hén in bedwang te houden, die van deze zo plezierige nacht misbruik 
maakten om hun slag te slaan. 'Politie had handenvol werk met jaarwisseling' 
schreeuwde de volgende morgen met een vette kop De Limburger. En dan 
volgde de verontrustende lijst van de vele inbraken en vernielingen, die 
gedurende de eerste uren anno 1974 hebben plaats gevonden. Men kon niet 
anders constateren dan dat de agressieve criminaliteit schrikbarend toeneemt. 
Brooddronken jongelui smeten in die nacht tientallen dure ruiten in van wacht
huisjes bij de bushaltes of van het tunneltje onder de spoorbaan. Om maar 
niet te spreken van de bloembakken die overal werden omgegooid. Deze verniel
zucht komt de stad Maastricht - en dus ook haar burgers - jaarlijks op meer 
dan drie ton te staan. 

Genoeg over dit sombere begin. Nog geen vijf dagen later brak de zon door en 
zagen we op de t.v., dat een Maastrichts meisje, de 20-jarige Nicoline Broeckx, 
tot Miss Holland werd uitgeroepen. Daar boven de rivieren geven ze nu eindelijk 
toe, dat de mooiste meisjes in Maastricht wonen. Onder de vele cadeaus voor 
Nicoline was een sportauto. Jammer, dat ze daar de volgende dag niet mee door 
Maastricht mocht tuffen, want dat was nog een autoloze zondag, zi j het ook de 
laatste. De volgende dag trad de benzine-distributie in werking, hetgeen ook in 
het Maastrichtse stadsbeeld overduidelijk te merken was. Er kwam heel wat meer 
ruimte in de stad, doordat sportieve heren om benzine te sparen op de fiets 
stapten en de auto thuis lieten. Maar lang duurde dat niet en al heel gauw was 
het op de parkeerplaatsen weer even vol als vóór de distributie. En op de niet
toegestane parkeerplaatsen was het geen haartje beter. Maastricht telt een enorm 
groot aantal foutparkeerders. Zo werden in één weekend, eind januari, 250 auto
mobilisten bekeurd, omdat zij hun voertuig ergens neergezet hadden, waar dit 
duidelijk niet mocht. Voor het fout parkeren op het Dominicanerkerkplein, dat 
met geen bonnetje was uit te roeien, heeft men een afdoende oplossing 
gevonden. Begin januari zijn daar twintig bloembakken geplaatst. Toen kon er 
geen auto meer op en dit historische pleintje in het hart van oud-Maastricht 
kreeg daarmee een fleurige aanblik. 
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Rechts: Wim van Raay, een van de medewerkers van de Centrale 
Weekplaats lnstrucoemiddelen Breda. in volle concentratie bij de 

vervaardiging van de maQueuekopie. 
Onder. leden van het 'Comité MaQue1te Maastricht' bewonderen een eerste 

gedeehe van de maquettekopie dat een grote uekpfeiste-r bleek 1e zi jn 
1ijdens de In augustus op het Vrijthof gehouden tentoons1elling 

'Van Semafoor tot Satelliet• 
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Om nog even bij het verkeer in onze zo mooie, maar van smalle straatjes 
rijk-voorziene stad te blijven. De chauffeurs van de stadsbus hebben wel eens 
moeite met die historische schoonheid van Nederlands oudste stad. Juist 
vanwege die pi toreske nauwe straatjes, die heel wat van hun stuurkunst eisen. 
Daarom liggen verscheidenen van hen om de haverklap in de lappenmand. 
Wethouder de Vries heeft daarover in de raadsvergadering op 8 januari de kat de 
bel aangebonden. Hij zei daar. dat het ziekteverzuim bij de chauffeurs van de 
stadsbussen abnormaal hoog was. maar liefst 19%, tegen een landelijk 
gemiddelde van 15%. De chauffeurs staan onder een zware psychische druk en 
zien geen andere oplossing dan een paar dagen het stuur aan een collega 
overgeven en onder de wol kruipen. Waardoor die collega-chauffeur natuurlijk 
weer extra tielast wordt. Wethouder de Vries zei, dat hieraan iets gedaan moest 
worden en dal een bedrijfsarts zich speciaal met dit probleem zal geen 
bezighouden. 

Op 7 januari overleed in Maastricht drs. R. M. H. C. Nadaud, directeur van 
de pharmaceutsiche industrie fa. P. Hahmes. De heer Nadaud bekleedde 
verschillende functies in het maatschappelijke leven van zijn stad. Zo was hij 
jarenlang voorzitter van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 
Woensdagmiddag g januari drukte drs. J. A. J . Janssen, directeur van de 
Gemeente Spaarbank van Maastricht, de wethouder van onderwijs en cultuur. 
M . Debats, een cheque van fl. 5000, - in de hand. Dit aardige bedrag kreeg de 
wethouder niet, omdat hij zo goed gespaard had. maar in zijn funktie als voor
zitter van de 'Stichting Maquette Maastricht' i.o., die zich ten doel stelt een kopie 
te laten vervaardigen van de beroemde maquette van Maastricht. Frankrijk heeft 
die maquette welwillend aan Maastricht in bruikleen afgestaan, waar zij vanaf 
12 april van het vorige jaar in het Bonnefantenmuseum te bewonderen was. 
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Op vrijdag 25 µmuari heeft 'het Stedelijk' afscheid genomen 
van zijn (ector. drs. W A H Jongmans. die deze funcue 

sinds 1960 heeft ui1geoefend. 
Onde1 zijn le1d1ng groeide het Stedelijk Lyceum en HAVO uit 

tot een bloeiende scholengemeenschap me1 11.1îm dutZend 
leerlingen. 
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Onder de scheidende gemeentesecretans 
mr. Th. J. A. Minis ..• 

. en boven de beêdoging van zijn opvolger de heer 
H. J. Hamefeers 
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Vandaar dat de overhandiging van de cheque in het Bon'nefantenmuseum plaats 
vond. Hoezeer de Franse geste door de Maastrichtenaren op prijs werd gesteld 
bli jkt wel ui t het enorm aantal bezoekers. Vanaf 12 april kwamen er ruim 30.000 
mensen kijken. Maastricht zal nu eerlang een kopie krijgen van deze maquette, 
die van grote waarde zal zijn voor de geschiedenis van de stad rond 1750. 

In de feestelijk met bloemen versierde raadszaal van het stadhuis heeft het 
secretariepersoneel 1150 mannen en vrouwen) woensdagavond 30 januari 
afscheid genomen van de gemeentesecretaris mr. Th. J. A. Minis, die de leeftijd 
bereikte waarop een harde werker een welverdiende rust toekomt. Dat iedereen 
dit de scheidende secretaris van harte gunde, bleek uit de prettige sfeer, die er 
op deze feestelijke afscheidsbijeenkomst heerste. Er werd afscheid genomen van 
een sympathieke chef, die di t vanaf 1959, het jaar van zijn benoeming tot 
gemeentesecretaris van Maastricht. geweest is. Men zag hem ongaarne gaan. Of 
beter gezegd, fiet~en, want de 'Kontakvereiniging Stadhoes' ga f hem een fiets 
cadeau. waaruit de hoop sprak, dat hij door het gebruik ervan nog vele jaren 
lichamelijk fit zal bli jven. Het stadhuiskoor 'De Zingende Klèrreke' onder leiding 
van de heer J. Moerdijk luisterde deze afscheidsbijeenkomst op. 
Iets officiëler ging het er de volgende dag toe tijdens een buitengewone raads
vergadering, waarin de heer Minis, in aanwezigheid van vele autoriteiten, de lof 
werd toegezwaaid die hem meer dan toekwam en hij de eremedaille in zilver van 
de stad Maastricht ontving. Aanslui tend vond 'op het Plein' een drukke 
afscheidsreceptie plaats, waarop iedere burger van M.aastricht kon getuigen van 
zijn of haar waardering voor het werk van de scheidende secretaris en ook de 
komende man, de heer H. Hameleers. kon gelukwensen. En dat waren er velen, 
zeer velen. 
Op 10 januari promoveerde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen onze 
stadgenoot drs. P. R. Beljaars tot doctor in de landbouwwetenschappen. 
Dr. Beljaars, Maastrichtenaar van geboorte, is sinds 1968 als scheikundige 
verbonden aan de Keuringsdienst voor Waren in Maastricht. 
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Rechts een eerste ken1,1s-fnak1n9 ntet het 
Atheneum Nieuwscentrum aan het 

Vrijthof. 
Onder: het Bejaardencentrum Campagne, 

dat riant gelegen Is op de 1op van een 
oor heu,e!s langs het Jekerdal 
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Na Amsterdam heelt Maastrich t een Atheneum Nieuwscentrum gekregen, 
het tweede centrum van dit soort in ons land. Het N1euwscemrum is onder
gebracht in een fraai pand aan het Vri jthof. Op 8 februari is het in tegen
woordigheid van uitgevers, schrijvers, journalisten en venegenwoordigers van 
culturele en bestuurlijke Instanties geopend door drs. Johan Polak, directeur van 
de ungeverij Atheneum, Polak en Van Gennep. In d1\ Atheneum vindt de burger 
een uitgebreid assortiment binnen· en buitenlandse nieuws· en opiniebladen, die 
hij op de leestafel kan naslaan. Voortdurend zijn daarbij de nieuwsbenchten van 
radio en televisie te horen en te zien. In een kelder onder het Cenuum kunnen 
bijeenkomsten en vergaderingen worden gehouden. Het is de bedoeling van het 
Atheneum Nieuwscentrum voor wat de directe informatie betreft zo veel mogelijk 
1n te spelen op plaatselijke en regionale aangelegenheden. Zoals o.a. In oktober 
door het inrichten van een tentoonstelling over de 'Vri jthof plannen' 

De Stichting voor Jeugd en Gezin, in 1970 ontstaan uit de fusie van de 
protestantse vereniging 'Kinderzorg voor Noord-Brabant en Limburg' en de 
vereniging 'Pro Juventute 1n het Zuiden', heeft een dépendance gevestigd in het 
pand Kapoenstraat 26 in Maastricht. De bedoeling van de stichting is gratis hulp 
te verlenen aan ouders en hun kinderen die in moeilijkheden zijn geraakt. En dit 
1n een zo open mogelijke sfeer. Die hulp bestaat uit adviezen en begeleiding, 
zodat - indien noodzakelijk - maauegeten van 1ustitiële instanties, zoals de 
kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming, achterwege kunnen 
blijven. In het kantoor zijn acht maatschappelijke werkers gehuisvest en het is 
iedere werkdag geopend. Elke maandagavond 1s er een open spreekbeurt voor 
iedereen. 

Overtuigd van de noodzakelijkheid van vervanging van het uitgeleefde 
'Catvariénberg' verleenden minister mr. 1. Vorrink en staatssecretaris 
J . P M. Hendriks van Volksgezondheid en Milieuhygiene het Burgerlijk 
Armbestuur van Maastricht toestemming voor de bouw van een nieuwe 
innchung voor chronische zieken en geestelijk gestoorde beiaarden. Dii ondanks 
de ziekenhuisbouwstop. Naar verwachting zullen in hel vool')aar van 1976 de 
eerste patîenten In het nieuwe complex kunnen worden opgenomen. Inmiddels Is 
de bouw reeds vergevorderd. 

Een al even verheugend feit op het gebied van de welzijnszorg in onze stad 
was de feestelijke opening van het bejaardencentrum 'Campagne' door burge
meester Baeten. In dit centrum hebben de architekten Bonnemayer, Snelder 
en Van Sprang alle moderne opvattingen over bejaardenhuizing en verzorging 
verwerkt. Het is een complex van 244 wooneenheden, vrije flats en verzorgings
flats, dat in een hoog gelegen deel van Maastricht ligt, zodat de bewoners de 
stad, waarin zij een leven lang gewoond en gewerkt hebben, aan hun voeten zien 
hggen. 'Wat een wonder', zei de burgemeester tijdens zijn openingsrede, 'dat de 
oude Romeinen hier hun villa's bouwden.' 
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Onder: DSM heeft de stad wederom verblijd met een 
prachtige kalender voor 1975, die thans geheel is gewijd aan de 

Maastrichtse gevelstenen. Een der fraaie foto's die in kleur in de 
kalender is opgenomen. 

F.lechts: Voor het samenstellen van de kalender gingen 
D.S.M.-fotograaf Karel van Straaten en vormgever Martin Verjans 

met de gondelwagen op ontdekkingsreis door de binnenstad. 
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Minder fraai is het, dat dieven kans gezien hebben het Bonnefanten· 
museum aan de Ezelmarkt binnen te dringen en hieruit enkele kunstschatten te 
stelen. Zij gingen er met een Zuidnederlands wandtapijt uit de 17de eeuw, 
'Bathseba in bad'. en een olieverf paneeltje, een winterlandschap van Philips 
Wouvermans 11619-16681 vandoor. De beide kunstschatten waren niet eens het 
eigendom van ons Bonnefantenmuseum. doch waren door het rijk in bruikleen 
afgestaan en vertegenwoordigden een waarde van elk fl. 30.000, - . 

Het werk van de politie is zo zwaar - een slijtend beroep heet dat - dat de 
politiefunctionarissen de dienst reeds op 60-jarige leeftijd mogen verlaten. Die 
verdiende rust kreeg op 21 februari hoofdinspecteur en plaatsvervangend 
commissaris van politie Math. Boesten. Direct na zijn benoeming tot 
inspecteur organiseerde hij binnen het korps een verkeersafdeling en alle 
verkeerszaken had hij in handen. Behalve op donderdagavond 21 februari. Toen 
liep het verkeer op het Keizer Karelplein, waar hij in het administratiekantoor van 
de gemeentepolitie recipieerde. hem volkomen uit de hand. omdat vele 
honderden afscheid kwamen nemen van deze politiefunctionaris. die als burger 
van Maastricht onder meer actief is gebleven als voorzitter van de 'Inspraak· 
commissie Ruimteli jke Ordening·. 

Een ander afscheid vond de volgende dag plaats in het V.V.V.-kantoor op de 
Vissersmaas. dat de heer Mathieu van Grinsven wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd als directeur moest verlaten. En ook daar zijn veel 
loffelijke woorden gesproken aan het adres van een man, die Maastricht in een 
lange reeks van jaren op een voortreffelijke manier heeft weten te verkopen. 
Als directeur van onze plaatselijke V.V.V. werd hij opgevolgd door de heer 
G. van Lijf. 

Maastricht heeft ook in 1974 uitbundig Carnaval gevierd, met de traditionele 
machtsoverdracht 'op het Plein' in het stadhuis aan Prins Wielie Il en de Bonte 
Storm, die op Carnavalszondag al even traditiegetrouw door de straten raasde. 
De stoet werd begunstigd door bijzonder fraai voorjaarsweer. dat alleen een 
beetje aan de koude kant was. Maar dat mocht de pret niet drukken. 

Mogen we deze maand afsluiten met een paar versregels? En wel deze: 

Als in Maastricht de gaslantarens branden 
Beschijnen zij de wondermooie pracht 

Van oude gevels en de poort Waerachtig. 
De Oeverwal, de Jeker en de Wacht. 

De Pierersberg ligt geheel verlaten 
Als trouwe waker over heel de stad, 

Waarop men kankert. maar verliefd zal blijven, 
Want daar heeft men zijn beste tijd gehad. 

Dit coupletje is uit de dichtbundel 'Binnenste buiten'. die de voormalige directeur 
van Leiter-Nypels. Dick van Oort, in 1967 uitgaf. We publiceren het, omdat deze 
Maastrichtse dichter in februari 75 is geworden en nog steeds doorgaat met het 
componeren van ondeugende versjes. 
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Prinselijke beJangsteUing voor foto's die weergeven hoe festauratie wél c.q. per sé niet u1t9evoerd moet worden 

J 
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Maan reen zijn staan. Aan de stedelijke hemel zag het daar wel naar ult. Op 
de eerste dag van deze lentemaand heeft burgemeester Baeten 1n het stadhuis de 
'Inspraakcommissie Ruimtelijke Ordening· geïnstalleerd, een commissie die het 
gemeentebestuur wel enig werk zal bezorgen, want op het gebied van de ruim
telijke ordening is er in Maastricht zo het een en ander te doen, o.a. het 

lóékomShgè Vrijthof. de <lêmpmg al of rnêt van hel Bassin. de plannen met het 
Céramiqueterrein, Randwyck en Oostermaas. Vorig 1aar kwam de 'Discussienota 
Binnenstad Maastricht' gereed, waarmee de inspraal;commissie meteen van start 
kan gaan En dan is er het gebied Oostermaas. waarboven zich al direct donkere 
maartse wolken samenpakten. De buurtraad van Oostermaas 1s het helemaal niet 
eens met de plannen van B. en W. om een groot gedeelte van Oostermaas te 
saneren. Ongeveer 270 woningen zouden moeten worden gesloopt en door 
nieuwbouw moeten worden vervangen. De buurtraad vindt echter dat opknappen 
de beste oplossing 1s voor de komende 25 jaar doch gaat wel accoord met de 
eerste plannen van de gemeente. die in deze wijk zo'n 100 huizen heeft 
afgebroken om die door 89 nieuwe te vervangen. 

In zijn tunktie van ere·voorzitter van het Nationaal Comîtè Monumentenjaar 
1975 (M-751 bezocht Prms Claus op 14 maart Maastricht, waar hij 1n het 
gouvernementshuis het 'Provinciaal Comité Limburg Monumentenjaar 1975' 
installeerde. In zijn inleiding stelde hij dat voor restauratie platonische liefdes
verklaringen niet voldoende zijn; er is, heel prozaïsch, geld nodig. veel geld zelfs. 
Limburg is de eerste provincie waarin zulk een provinciaal Comité M-75 tot 
leven kwam. Waarom? Prins Claus beantwoordde deze vraag aldus: 
'In de rij van mooie en interessante steden heeft Maastricht een eigen plaats. 
Men is er in ons land trots op, dat er een stad met zo'n bijzondere sfeer in 
Nederland ligt.' Laat dit ook eens door een ander gezegd zijnl 
De Prins zei verder. dat verval en verpaupering ooze stadscentra bedreigen. 
Gelukkig geldt dit niet voor Maastricht. Tenminste niet in hoge mate. Zie o.a. de 
restauratie van een vervallen complex, hoek KanenstraatJe·Wycker Grachtstraat, 
de plannen tot restauratie van ' 't Kevinsje' op de Hoge Brugstraat en van andere 
woningen m deze oude Maastrichtse straat. 
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Nada1 op 11 december 1973 
de eerste heipaal de grond in 

gin9 en op 1 febnJari 1974 
de eerste spant omhoog werd 
getrokken was de Eurohal op 

19 maart bedrijfsklaaf en 
opende nî haar ooonen voor 

de BBB-Beu1s. Het totale 
complex. heeft een vJoor# 

oppe<vlakte van 12.500 m2. 
verdeeld over drie hanen 
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Enkele dagen tevoren, op 10 maart. was Maastricht een man ontvallen. die al 
deze aspecten na aan het hart lagen. Op 00-jarige leeftijd overleed de heer 
A. A. M. N. Dejong, adjunct-conseNator van het Bonnefantenmuseum in 
Maastricht, waaraan hij sinds 1950 verbonden was. Door vele publicaties heeft hij 
een belangrijke bijdrage geleverd tot de geschiedschrijving van Maastricht en er 
was geen grotere kenner van het Maastrichts zilver. waaNan zich een zeldzame 
collectie in het Bonnefantenmuseum bevindt, dan Nico Dejong. Het bestuur van 
het Bonnefantenmusem schreef over hem in het overlijdensbericht: 'Het heen
gaan van deze deskundige functionaris en aimabele persoon is een groot verlies 
voor het museum, waaraan hij vele jaren zijn beste krachten gaf in een 
consciëntieuze veNulling van zijn taak.' 

Een van Maastrichts meest markante parochieherders. pastoor Fr. Rouwet 'van 
Sint Mathias aan de Boschstraat', waar hij meer dan 20 jaar de herdersstaf heeft 
gevoerd, vierde op zondag 17 maart zijn robijnen priesterfeest. Hoe zeer het werk 
van deze priester gewaardeerd werd, bleek uit een geschenk van maar liefst 
fl. 30.000. - , bijeengebracht door de parochianen, oud-parochianen en het 
bedrijfsleven in de parochie. Wat een onderstreping was van .de fraaie woorden, 
die gesproken zijn tijdens een grootscheepse huldiging in de Sphinxzaal. 
De jubilerende pastoor bestemde dit vorstelijk geschenk voor de priesteropleiding 
in het bisdom Roermond. 

Op 19 maart vond er een stadsgebeuren plaats, dat nog vele jaren zal 
doorwerken. Met de opening van de Eurohal op de Griend heeft Maastricht een 
eerste stap gezet om zich ééns te kunnen voegen in de rij van internationale 
jaarbeurssteden. Dit geschiedde in de hal van het stadhuis, waar in tegen
woordigheid van de Commissaris van de Koningin en een tweehonderdtal 
genodigden, burgemeester Baeten onderstreepte, dat Maastricht door de opening 
van de Eurohal zijn eeuwenoude funktie van dienstencentrum wil verstevigen en 
verder uitbouwen. Deze gedachte, zei hij, is niet nieuw en past in het herstruk
tureringsbeleid van Zuidelijk Limburg. Hij zag de Eurohal als van groot belang 
voor stad, streek en provincie. 
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De eigenlijke opening van de Eurohal werd ter plaatse verricht door gouverneur 
mr. dr. Ch. van Rooy door het hijsen van de Limburgse vlag in de hal. Als eerste 
grote evenement in de Maastrichtse Eurohal opende hij aansluitend de twintigste 
vakbeurs B.B.B. De gouverneur uitte groot respect voor dr. J. Huynen, de 
grondlegger van de Eurohal b.v., die deze imposante hal in zes weken tijd uit de 
Maastrichtse grond heeft weten te stampen. 'Wij zijn er zo'n beetje aan gewend 
geraakt, dat de overheid zulke dingen doet,' zei de gouverneur. 'maar dan wordt 
het gewoonlijk veel duurder.' Hij wenste de inmiddels opgerichte 'Stichting 
Maatschappelijk Economisch Centrum', toe dat zij even voorspoeding haar doel
einden zal verwezenlijken als de Eurohal bv. Dat de vakbeurs B.B.B. een groot 
succes was, bleek enkele dagen later. Niet alleen Maastrichtenaren, maar l(ele 
duizenden uit binnen- en buitenland brachten een bezoek aan deze vakbeurs, de 
eerste van een serie van vele die nog zullen volgen. 

Dp 23 maart trok een van Maastrichts populairste fanfares 'Sint Joezep' door 
de binnenstad. Dit is niets bijzonders, want dat heeft St. Joezep al een halve 
eeuw lang gedaan. Maar die halve eeuw, dat was nu juist de aanleiding voor 
deze feestgang, waarbij dit muziekkorps vergezeld werd door het Franse 
majorettenkorps uit Villerupt. St. Joezep herdacht met een grandioze show zijn 
vi jftigjarig bestaan. De volgende dag werd dit gouden feest een beetje officiëler 
en stemmiger gevierd met een heilige Mis voor alle levende en overleden leden 
van de fanfare. Deze Mis werd in het Maastrichts gelezen en de preek werd 
gehouden, in 't Mestreechs uiteraard, door Bèr Essers, van wiens hand ter 
gelegenheid van dit gouden jubileum een bibliografisch fraai verzorgd boekje: 
'Abram zuut Sint Joezep', met charmante illustraties van Ed Muller, is 
verschenen. De Mis werd opgeluisterd door de fanfare zelf en de gezangen, vrije 
vertalingen van de vaste gebeden in het Maastrichts, werden verzorgd door het 
zangkoor 'de Maasvogels'. Vanuit de hemel keek de oud-praeses Pol Chambille 
de Beaumont met welgevallen op zijn fanfare neer en op zijn zoon Hais, die hem 
als praeses opvolgde. 
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Een stralende voorjaarszon droeg er op woensdag 3 april toe bij. dat de 
0 

!i.,__ Nationale Boomplantdag in Maastricht tot een grandioos feest werd. Ruim 500 

Q_ kinderen van negen basisscholen wapenden zich die morgen met de van vader of 
van een familielid geleende schop of riek en trokken naar die plaatsen die door 

f'T""\ Openbare Werken reeds plantklaar waren gemaakt. Het Comité Jeugdige Natuur
\. U vrienden, onder leiding van deskundigen en onderwijskrachten, had dit 

boomplantfeest terdege voorbereid. Maastricht heeft er heel wat toekomstig 
groen bij gekregen en de kinderen zijn er milieubewust door gemaakt. Oeze 
jongens en meisjes zullen opgroeien tot volwassenen, die er zich op kunnen 
beroemen hun eigen stad iets leefbaarder te hebben gemaakt. En daarom is deze 
boomplantdag toch wel een feitje, dat het vermelden waard is. Het was de 
inleiding tot een stralende lente. 
De volgende dag, op 4 april. scheen de lentezon ook weer volop in de harten van 
de Wycker neringdoenden, omdat de oude Servaasbrug weer voor het verkeer 
werd opengesteld. De kortstondige sluiting van deze vitale verkeersader tussen 
de oostelijke en westelijke binnenstad was noodzakelijk geworden door de aanleg 
van de Maasboulevard, die onder de westelijke oprit van de SeNaasbrug heen 
moet. Voor de neringdoenden van Wyck was de sluiting ontegenzeggelijk een strop 
en zij hebben dan ook een dringend beroep gedaan op het gemeentebestuur de 
SeNaasbrug van West naar Oost nooit meer te sluiten. Maar hier geldt, dat die 
neringdoenden wel kunnen wikken, maar de wegenbouwers beschikken. In 
november ging de brug weer voor korte tijd dicht voor de verdere afwerking. 
Op maandag 8 april is Maastricht opgeschrikt door een gruwelijk misdrijf, dat 
dagenlang het onderwerp van gesprek is geweest. In het zo mooie recreatie
gebied, de Bossche Fronten, werd het lijkje ontdekt van een 5-jarig jongetje uit 
Rotterdam, dat hier op bezoek was. Het knaapje was gewurgd met zijn eigen 
broekriem. Enige dagen later werd een 25-jarige Maastrichtenaar aangehouden, 
die al heel gauw bekende deze gruwelijke misdaad te hebben gepleegd, een 
bekentenis, die hij later introk. De recherche van de gemeentepolitie, die deze 
heel de stad zo verontrustende misdaad in korte tijd oploste, had zo veel 
bewijzen tegen hem verzameld, dat de dader enkele maanden later tot een 
langdurige gevangenisstraf werd veroordeeld. 
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Rechts: 1eugd1ge natuurvrienden druk doende met hun belangrijke werk. 
Onder: staatssecretaris Jan Schaefer huis·in-huis·uit in Oostermaas. 

'Zjus eine vaan us .. : zeiden de buurtbewoners. 
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Een tragisch verkeersongeval, dat al even zeer de gemoederen van de stad· 
genoten in beroering bracht, deed zich op 11 april voor op de weg van Mulhouse 
naar Bazel. Drs. P. Shepherd. een 55-jarige leraar aan de Jeanne d' Are Scholen
gemeenschap, zijn 53-jarige vrouw, zi jn 21-jarige en 16-jarige zonen en een 
20-jarig Maastrichts meisje, de verloofde van de oudste zoon, kwamen bij een 
frontale botsing, waarbij de auto in brand vloog, om het leven. De belangstelling 
bij de begrafenis der slachtoffers was overweldigend, waaruit blijkt, dat de stad 
Maastricht toch nog een gemeenschap is, waarin de leden zich betrokken voelen 
bij een groot ongeluk, dat andere stadsgenoten is overkomen. Dit ondanks de 
groeiende trend om zo maar onverschillig naast elkaar te leven. 
Het kerkbezoek beleefde in het weekend rond de 20ste april een hausse. Jammer 
genoeg niet op louter religieuze gronden. Meer uit belangstelling voor de ri jke 
historie van onze oude stad. Het drukke kerkbezoek gold de uit het eind van de 
dertiende eeuw stammende gothische Minderbroederskerk aan de Pieterstraat, 
waarin sinds vele jaren het Rijksarchief is gevestigd. In verband met reorganisatie 
van dit archief werd de oude kerk gedurende het weekeinde voor het publiek 
opengesteld. Vele Maastrichtenaren, die dagelijks dit oude religieuze bouwwerk 
voorbij lopen, hebben van deze gelegenheid een dankbaar gebruik gemaakt om 
eindelijk ook eens het interieur van deze als Godshuis in ongebruik geraakte kerk 
te gaan bezichtigen. 

We hebben het er reeds over gehad dat het voorjaar ons land, en dus ook zijn 
meest zuidelijke stad, welgezind is geweest. Maastricht heeft dit zonnige lente· 
weer aangegrepen om voor een landelijke primeur te zorgen. Als eerste in den 
lande opende het Zwembad Maastricht-West zijn 101 23 graden Celsius 
opgestookt buitenbad. Te vroeg? Kom nou! Die eerste dag van het seizoen 
hebben 1873 zwemmers en zwemsters er een koene duik in genomen. 
De minder sportieven konden zich die dag in het zonnetje koesteren op het 
Vrijthof, waar door het gemeentebestuur een stel gemakkelijke banken was 
geplaatst . 

Woensdag 24 april was een grote dag voor de met afbraak van hun huizen 
bedreigde bewoners van de wijk Oostermaas. Op uitnodiging van de wijkraad 
kwam staatssecretaris Jan Schaefer van Volkshuisvesting er in gezelschap van 
burgemeester Baeten en enkele functionarissen een kijkje nemen. En daar was 
niks officieels bij. Zijne Excellentie de Staatssecretaris kon je moeilijk onder de 
Oostermazers uitpikken. Hij was gekleed in een blauwe spijkerbroek. droeg een 
geel openstaand hemd met daarover een bruin mouwloos vest. 'Zjus eine vaan 
us; zei men al dadel ijk. Zijne Excellentie l iep het ene huis in en het andere uit, en 
onderhield zich ongedwongen met de bewoners. Hij luisterde en beloofde dat de 
'zaak Oostermaas' in Den Haag zorgvuldig zou worden bekeken, voordat een 
beslissing zou worden genomen. 
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Een klein bommetje, dat al gauw een kettingbom bleek te zijn, legde de hoofd
directeur van Openbare Werken. drs. J . J . J. van de Venne, in het april-nummer 
van Gemeentewerken, een nummer. dat geheel aan Maastricht was gewijd b.g.v. 
het jaarcongres van het Nederlands Instituut van Directeuren en Ingenieurs van 
Gemeentewerken, het N.l.D.l.G. Het congres werd in mei te Maastricht 
gehouden. Drs. van de Venne vroeg zich hierin af, of uitbreiding van het stedelijk 
gebied van Maastricht op Belgisch grondgebeid niet de voorkeur verdient boven 
het stichten van een satelietstad op het Zuidlimburgse plateau of het laten 
vollopen van een aantal randdorpen op Nederlands gebied. Het was een niet 
geheel nieuwe. maar toch wel stoutmoedige vraag. die in de komende weken 
stof opleverde voor uitvoerige discussies. De reacties uit Kanne, Smeermaas, 
Lanaken. Veldwezelt waren niet ongunstig. 'Dank je de koekoek,' zei de Maas
trichtenaar. 'half Maastricht woont daar al.' 

In Maastricht bleek veel animo te bestaan om als vroede vader of vroede 
moeder. zo dit woord al bestaat. achter de groene tafel in het stadhuis plaats te 
nemen. Toen de wettelijk vastgestelde termijn gesloten was. hadden zich voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 29 mei 187 kandidaten bij het Centraal 
Stembureau aangemeld, verdeeld over 14 li jsten. De Maastrichtse raad telt 39 
leden. zodat het een behoorlijke politieke knokpartij beloofde te worden. 
Tijdens de enige regenbui, d ie het KNMI een jaar vooruit kan voorspellen. heeft 
het ook in Maastricht behoorlijk gespetterd. Ter ere van de verjaardag van 
H.M . de Koningin vielen er tijdens deze traditionele lintjesregen vier officieren in 
de Orde van Oranje Nassau. vijf ridders in die orde en vele gouden, zilveren en 
bronzen medailles uit de lucht. 

Tot Officier in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd de directeur van 
het Conservatorium, tevens directeur van de Stedelijke Muziekschool, de heer 
W. Hijstek; de heer P. Neutelings, hoofdinspecteur bij het lager onderwijs; de 
heer Ir. A. Wijers. hoofdingenieur A Rijkswaterstaat en de heer A. Voorvelt, 
technisch inspecteur van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. 
De onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau viel ten deel aan de 
directrice van het Diocesaan Centrum van Maatschappelijk Werk, 
mej. mr. A . Hommes; aan de oud-hoofdinspecteur van de Gemeentepolitie, de 
heer P. M. Beesten, aan de directeur van Huize Mariënwaard. de heer P. Verlaan; 
aan de hoofdveri ficateur van 's Rijksbelastingen, de heer M. Blind en aan de heer 
H. Vrancken, hoofdcontroleur A. van 's Rijksbelastingen. 

Bij gelegenheid van het 40-jarig d ienstjubileum werd aan de directeur van 
Kledingmagazijn Maison Louis, de heer P. Fischer. de onderscheid ing Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Eenzelfde onderscheiding ontvingen 
Ing. P. Goossens, directeur van de N.V. Mosa; de eerw. Pater dr. R. Dieteren 
b.g.v. het 25-jarig bestaan van het Sociaal Historisch Centrum van Limburg en de 
heer L. Theunissen. directeur. bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van zijn 
Aannemersbedrijf. De hoge onderscheiding Ridder in de Orde van de Neder
landse Leeuw werd uitgereikt aan het oud-lid van Gedeputeerde Staten van 
Limburg de heer J . Ensinck. 
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Op de eerste dag van de meimaand deed bij de gemeente Maastricht een 
nieuwe functionaris zijn intrede. de adjunct-secretaris. Als zodanig was benoemd 
drs. J. Mans, die daarvoor het ambt van wethouder in Breda vaarwel had gezegd. 
De heer Mans werd 7 mei in de raadsvergadering beëdigd. 

De zo langzamerhand in binnen- en buitenland tot een begrip geworden 
lentebeurs voor de vrouw. 'Alles voor Eva'. d ie ieder jaar vele duizenden naar 
Valkenburg bracht, is dit jaar voor de eerste maal in de Maastrichtse Eurohal op 
de Griend gehouden. Zij werd op 3 mei door de echtgenote van Maastrichts 
eerste burger. mevr. G. M. A. Baeten-Steegmans, geopend en al spoedig bleek, 
dat de verwachtingen van Eurohal-directeur dr. Jan Huynen niet te optimistisch 
waren. Tussen 3 en 12 mei had hij zo'n 100.000 bezoekers verwacht. Het zijn er 
meer geworden. Alleen reeds op de eerste zondag drongen er 20.000 door de 
toegangspoorten naar binnen, mannen zowel als vrouwen, want deze len tebeurs 
voor de vrouw is evenzeer voor de man, die graag een kijkje neemt in het 
specifieke rijk van Eva. 

Trad itiegetrouw heeft Maastricht op zaterdagavond 4 mei op het Vrijthof de 
slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdacht. Op het Vrijthof was het grote 
witte kruis opgesteld, dat na afloop oprees uit een bed van bloemen en kransen, 
daar gelegd door nabestaanden van oorlogsslachtoffers. de stedelijke autoriteiten 
en delegaties van vele verenigingen. 

Een zilveren 'zjubbelij' alleen. al is het van een rasechte Mestreechteneer. recht
vaardigt niet de vermelding hiervan in de stadskroniek. Het jubileum van 
Désiré de Pauw, musicus. dirigent en componist. toch wel. Op 11 mei - die 
datum zal natuurlijk wel niet precies kloppen - was hij 25 jaar dirigent van de 
Koninklijke Fanfare St. Caecilis in Kanne, van de Koninklijke Harmonie Broeder
band in Zichen-Zussen-Bolder. van de Koninklijke Fanfare De vri je Burgers in 
Valmeer en van de Harmonie Kunst door Oefening in Maastricht. Dit zeldzame 
viervoudige zilveren jubileum heef Désiré de Pauw als een waardige zoon van 
Maastricht in zijn geboorteplaats gevierd. Ter gelegenheid hiervan heeft deze 
musicus een mars 'Limburgse Parade' gecomponeerd, die op zaterdag 11 mei op 
het Maastrichtse Vrijthof zijn première beleefde. Désiré de Pauw leidde de vier 
muziekgezelschappen. waarover hij de dirigeerstok voert .en het werd een 
machtige muzikale demonstratie, waaraan ieder Maastrichtenaar zijn hart 
ophaalde. Dit zeldzame jubileum werd een feest voor heel de stad, dat eindigde 
met een grootse huldiging van de jubilaris in de Sphinxzaal. 
Ook in de stadhuishal daverde die middag de muziek. Aan het stadsbestuur werd 
het eerste exemplaar van de tweede l.p. van 'Leedsjes oet de aw does' 
aangeboden, een l.p. volgezongen door de 'Zingende Pótsvrouwe' en 
'Les Gamines'. Dit laatste groepje charmante meisjes nam begin december 
afscheid van het Maastrichtse publiek. hetgeen ongetwijfeld een verlies betekent 
voor het culturele leven van onze stad. 
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Zo heel braaf zijn de Maastrichtenaren, althans sommigen van hen, toch niet. 
Dit blijkt uit het jaarverslag van de Dienst Sociale Zaken in Maastricht, dat begin 
mei uitkwam. In 1973 heeft de sociale recherche van de Gemeentelijke Dienst 
voor Sociale Zaken voor fl. 86.468,03 aan fraudes opgespoord. In 53 van de 
ontdekte gevallen bleek, dat er bewust fraude was gepleegd. Om aan de 
opsporing van dit soort fraudes voldoende aandacht te kunnen besteden heeft de 
dienst een tweede sociale rechercheur aangesteld. 

Begunstigd door stralend meiweer trok op zondag 19 mei de traditionele 
Sint Servaasprocessie met al de historische luister door de straten van de 
Maastrichtse binnenstad. Duizenden stonden langs de straten geschaard om dit 
eeuwenoude religieuze hoogtepunt gade te slaan Aan de stoet nam een aantal 
Belgische groepen en muziekkorpsen deel. 

Zoals overal in den lande is men op 29 mei ook in Maastricht ter stembus 
gegaan, om de leden voor de nieuwe raad te kiezen. Zo bijzonder veel belang
stelling hebben de burgeressen en burgers van deze stad voor dit toch wel 
belangrijke gebeuren niet getoond. Slechts 51 procent der stemgerechtigden 
toog in Maastricht naar het stemhokje, hetgeen een dieptepunt is in de electorale 
geschiedenis van deze stad. Bijna de helft van de stemgerechtigde burgerij heeft 
door haar afwezigheid blijk gegeven, dat het haar maar heel weinig kan schelen 
door wie zij in de komende vier jaar zal worden bestuurd. 
De uitslag van deze gemeenteraadsverkiezing sloeg alle prognoses. De Partij van 
de Arbeid in Maastricht kwam met een verdubbeling van haar zetelaantal van 5 
tot 10 als de grote overwinnaar uit de bus. Het Christen Democratisch Appèl 
bleef ondanks een daling van 16 naar 14 zetels de grootste fractie in de raad. 
De V.V.D. boekte ook behoorlijke winst en steeg van 3 naar 5 zetels. De P.P.R. 
kan in de nieuwe raad 3 zetels bezetten. De grootste verliezer. voor wat het 
aantal zetels betreft. werd de Bejaardenparti j 65 +, die van 4 zetels naar 1 
afzakte. De landelijke politieke partijen groeiden ten koste van de stadspolitieke 
partijen, zoals Groot-Maastricht '70, die van 3 naar 2 zetels ging. De Katholieke 
Democraten vielen terug van 3 naar 1, terwijl de beide bejaardenpartijen slechts 
elk 1 zetel behaalden tegenover de 4, die de heer Krans z.g. in 1970 met zijn lijst 
kreeg. 'Stadsbelangen' van de heer Haaken wist zich met 1 zetel te handhaven. 
Als eenling kwam ook de heer Slangen in de raad. De enige communistische 
kandidaa t, de heer Peter Grootheest, behaalde bij een kiesdeler van 1004 slechts 
753 stemmen en moest dus zijn zetel opgeven. Ook de enige D 66'er, de heer 
C. Vlot, keerde niet terug. Het grootste aantal voorkeurstemmen op de CDA-lijst, 
waarop hij als nummer 5 stond, behaalde Jan Hoen met 1192 stemmen. 
Ook L. Devens, 15de op de CDA-lijst, kwam dankzij 506 voorkeurstemmen weer 
in de raad. Het aantal vrouwen, dat de komende 4 jaar achter de raadstafel 
mag plaatsnemen, steeg van 3 naar 5. 
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· - Met ingang van 1 JU111 1s de Gemeente Spaarbank van Maastricht Bonds· 
spaarbank Limburg geworden. Dit tezamen met de Gemeente Spaarbank van 
Venlo. De beide spaarbanken zijn namelijk met de goedkeuring van de gemeente· 
raden van beide steden en van de Nederlandse Bank als toezichthoudende 

• ---. instantie een fusie aangegaan. Door de volledige samenwerking van deze twee 

c.o 

banken 1s een Limburgse spaarbankorganlsa11e ontstaan, waaraan 210.000 
rekeninghouders 426 miljoen gulden hebben toeverirouwd. Het dienstverband 
van de werknemers bij beide banken. ongeveer 300, blijft onverkort gehandhaafd. 
Het doel van de nieuwe Stichttng Bondsspaarbank Limburg is een sterk op de 
regio Limburg ingestelde bankorganisatie, die haar beleggingsbeleid zo veel 
mogelijk wil richten op Limburg en hierdoor mee wil werken aan de verbetering 
van de economische Infrastructuur van Limburg. 

De Stichting Katholiek Wijkhuiswerk Maaslflcht vierde op maandag 3 ju no haar 
zilveren bestaan met een academische zitung, tijdens welke o.m. het woord 
gevoerd werd door prof. dr. J. A. Stalpers, hoogleraar in de sociale agogie. 
Prof. Stalpers zei o.a.: 'De samenleving is uit elkaar gegroeid. Breng de mensen 
weer dichter bij elkaar, zo dicht, dat grofheid, verwaandheid or verbittering van 
en over elkaar. zó duidelijk aan het licht treden, dat we er ons aan gaan ergeren. 
Daardoor ontstaat de situatie, dat we opnieuw naar elkaar groeien.' 
Op Eerste Pinksterdag is in alle katholieke kerken van Maastricht een brie! voor
gelezen, ondertekend door deken dr. L. Pelzer, waarin namens het Dekenaal 
Centrum van Maastricht en het overlegorgaan van priesters en leken binnen het 
dekenaat wordt geprotesteerd tegen de voorgenomen opening van een abortus· 
khniek in Maastricht. Een dag later begon deze kliniek van de Stichting Medische 
Zwangerschaps-Onderbreking reeds haar werkzaamheden. De kliniek kreeg de 
naam Bourgognekliniek. De vestiging leidde tot felle discussies tussen voor· en 
tegenstanders, en tot politieke en iustitiële ac11es gedurende de rest van het jaar. 

Op 8 juni is in een pand op de hoek van de Witmakerstraat en de Maastrichter 
Heidenstraat het Sociaal Centrum opengesteld. Voorlopig zijn er gevestigd de 
raad voor overleg en advies, de informatiebank, een politiek kalfee, een offset
drukkerij met stencil-apparatuur, die ten dienste staat van actiegroepen en 
weliijnswerk, en een dépendance van de wetswinkel. Verder zijn er vergader- en 
leesrulmten en mogelijkheden om te typen en fotokopieën te rnaken. Het Sociaal 
Centrum wil behalve actiecentrum ook opvangcentrum zijn voor mensen, die om 
welke reden dan ook hulp nodig hebben. 
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Wethouder voor onderwijs en cultuur M. Debats heeft op zaterdagmorgen 
22 juni het Dienstencentrum Daalhof geopend. Dit centrum aan de Herculeshof 
in Daalhof is gesticht door de woningbouwvereniging 'Beter Wonen' ten behoeve 
van de ongeveer 400 bejaarden, die daar in 248 woningen van de woningbouw
vereniging wonen. Maar ook de bewoners van Pottenberg en Belfort kunnen er 
gebruik van maken, zodat dit dienstencentrum praktisch geldt voor het hele 
westelijke uitbreidingsgebied van Maastricht. In het dienstencentrum worden 
warme maaltijden verstrekt en kunnen bejaarden allerlei recreatieve activiteiten 
ontplooien, waarmee ze hun dag op prettige wijze kunnen vullen. Verder biedt 
het onderdak aan een sociaal werker van het Stedelijk Instituut voor Maat· 
schappelijk Werk, dat bij de totstandkoming van het dienstencentrum nauw 
betrokken is geweest. 

In het begin van deze maand verhuisde de Maasgouwschool voor gehandicapte 
kinderen vanuit het Calvariënbergcomplex naar het gebouw van de voormalige 
mytylschool aan de Brusselseweg. Militairen van Afcent, die de Maastrichtse 
gehandicapte kinderen steeds een warm hart toedragen. hadden deze verhuizing 
in één dag voor elkaar gebokst. Op vrijdag 14 juni was het zo ver, dat de school 
aan de Brusselseweg officieel kon worden geopend. Daar was een 'open dag' 
aan verbonden. waarop iedereen, die in deze vorm van onderwijs belang stelt, 
welkom was. Velen hebben hiervan gebruik gemaakt om kennis te nemen van de 
therapie en het onderwijs, d ie in de Maasgouwschool worden gegeven. 

De 'Dag van de Binnenstad' op 29 juni is mede door de slechte weers
omstandigheden geen succes geworden. De publieke belangstelling voor de 
toekomstvisie van de Maastrichtse binnenstad bleef ver beneden de verwachting 
van de 'Inspraakcommissie Ru imteli jke Ordening'. die op deze dag de 'Discussie
nota Binnenstad Maastricht' op feestelijke wijze aan de Maastrichtenaren 
presenteerde. Slechts een klein groepje belangstellenden drentelde langs de 
kraampjes op het Vrijthof, waar zi j ruimschoots voorlichting over de toekomst 
van de Maastrichtse binnenstad konden krijgen. Ook konden zij er vernemen op 
welke wijze zi j hun stem konden uitbrengen bij de ontwikkeling van deze 
plannen. Voorzitter Math. Boesten van de 'Inspraakcommissie Ruimtelijke 
Ordening', had in korte interviews zijn medeburgers opgeroepen om van deze 
unieke gelegenheid gebruik te maken. Zijn slogans, zoals: 'Blijf niet aan de kant 
staan' en 'Klagen achteraf heeft geen zin' waren zeer terecht. maar hebben toch 
niet ingeslagen. Enkele dagen tevoren lieten B. en W. een samenvatting van 
de 'Discussienota Binnenstad Maastrich t' publiceren. De Maastrichtenaar heeft 
op 29 juni de kans om zijn eerste zegje te doen over de toekomstige ontwikkeling 
van zijn stad niet op voldoende wijze aangegrepen. Toch is de 'Inspraak· 
commissie Ruimtelijke Ordening' met haar poging de burger inspraak te geven 
onverdroten voortgegaan. Niet zonder succes, zoals de volgende maand zal 
blijken. 
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Een markant sutx<>S behaalde de Harmonie Wrlhelmrna tijdens het 
Wereld Muztek<:oocours 1n Keek.rade In de supeoeure--afdehng harmonie 

behaalde zit op een na het hoogste aantal punten Vele en vele repet1t1es 
gingen aan deze ultzonde<hjke prestatre vooral 

Veelbelovend 1s het grote aantal Jeugdige en enthousms1e muzikanten 
bij drt korpS 



·- Op 2 juli bezocht staatssecretaris W. Meijer van C.R.M. Maastricht om er te 
praten over de problematiek m.b.t. de werkende en werkloze jongeren. Directe 
aanleiding waren de moeilijkheden in en rond de Berchmans. Tijdens dit gesprek 

• ---. met het Gemeentebestuur en zijn adviseurs verklaarde de staatssecretaris zich 
bereid om bij eventuele non-activiteit van de Berchmans de subsidie-titel voor 
Maastricht te reserveren in afwachting van gezamenlijke voorstellen van het 
Gemeentebestuur. de Stedelijke Raad voor het Jeugdbeleid en het Berchmans
hestuur voor nieuwe projekten in het kader van het Jeugd- en Jongerenwerk en 
met name gericht op de werkende <werkloze) jongeren. De staatssecretaris 
stelde hiertoe een uitdrukkelijke termi jn vast van drie maanden. Het plotseling 
besluit van het Berchmansbestuur per 1 augustus om de aktiviteiten te staken en 
de stichting op zo kort mogelijke termijn te liquideren kwam als een donderslag 
bij heldere hemel en zette het tot dan toe gevoerde beleid op losse schroeven. 
Op advies van de Stedelijke Raad voor het Jeugdbeleid besloot het Gemeente
bestuur zijn goedkeuring te hechten aan de idee een z.g. 'parapluie-stichting' op 
te richten. waarbij een aantal projekten voor werkende c.q. werkloze jongeren 
zou worden ondergebracht. Het Gemeentebestuur vond een drietal personen 
bereid een voorlopig beheersbestuur te vormen voor de nieuw op te richten 
stichting. Op 8 oktober werd het statuut van de 'Stichting Jongerenwerk 
Maastricht' notariëel gepasseerd. 

Hebben we in de kroniek van de vorige maand waarheidsgetrouw moeten 
melden. dat de burger van Maastricht zich op 'De Dag van de Binnenstad' maar 
heel weinig gelegen heeft laten liggen aan de toekomst van zijn stad. de eerste 
inspraakavond op 6 juli heeft het tegendeel bewezen. De Redoutezaal van de 
Stadsschouwburg was die avond tot in de uiterste hoeken gevuld met burgers en 
burgeressen uit alle rangen en standen. die zich in de 'Discussienota Binnenstad 
Maastricht' kwamen verdiepen. De voorlichtingsdienst van Openbare Werken had 
grote gekleurde kaarten van Maastricht opgehangen en deskundigen van deze 
dienst gaven tekst en uitleg, waardoor zich al spoedig gespreksgroepen vormden, 
waarbinnen uitvoerig over de problemen gediscussieerd werd. Uit de 
geanimeerde discussies over het hoofdwinkelcentrum. de horecabedrijven in de 
binnenstad. het voetgangersdomein en het wonen in de binnenstad bleek 
duidelijk. dat veel van deze problemen niet noodzakelijk door deskundigen 
opgelost behoeven te worden, maar dat ook burgers, en uiteraard burgeressen, 
weten hoe het moet en hoe het kan. Opmerkelijk was, dat veel huisvrouwen van 
deze inspraakmogelijkheid een dankbaar. en vruchtbaar. gebruik maakten. Zij 
droegen veel bij tot een levendige discussie. 
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Rechts: <lieren<lag op het Vnjthof. 
Plezier met en zorg voor het dier. 

Onder: de première van een ludiek _gebeuren. 
Wltkarr"" in de stad . • . 



Als tweede stad in Nederland - de eerste was Amsterdam - werd in 
Maastricht geëxperimenteerd met de wi tkar. Over de witkar eerst een kleine 
toelichting. De binnenstad van onze stedelijke agglomeraties wordt steeds meer 
het slachtoffer van het lawaai en de uitlaa tgassen van autobussen, vrachtwagens 
en auto's, niet alleen in Maastricht, maar overal in het land. De ex-provo en 
oud-gemeenteraadslid van Amsterdam Luud Schimmelpennink is hierdoor op 
een idee gekomen. Aan zijn fantasie ontsproot een elektrisch voortbewogen 
reuk- en lawaaivrij wagentje, waarin mensen zich door de binnenstad kunnen 
laten vervoeren. De auto. de grote vervuiler en lawaaimaker, zou hierdoor uit de 
binnenstad verbannen kunnen worden. 
Na Amsterdam heeft Maastricht in juli ook een proef genomen met deze witkarren. 
Hans van Genk en Jan Jeu rissen van de Stedelijke Raad voor het Jeugdbeleid waren 
de promotors van dit experiment. Op dinsdag 16 juli konden de Maastrichtenaren de 
witte wagentjes door de binnenstad zien koersen. niet horen, want het vervoer
middel wordt door een accu gevoed en maakt geen lawaai. En wat even 
belangrijk is: het stinkt niet . In hoeverre dit experiment in Maastricht een belang
ri jk feit is in het stadsgebeuren van 1974 zal een volgend, of daarop volgend 
jaarboek van de stad Maastricht uitwijzen. Misschien beweegt zich over vele 
jaren wel iedereen per witkar door de binnenstad en is de auto daar taboe. 

Het Kindervakantiewerk 1974 1s voor Oe kinderen van heel Maastricht een 
succes geworden. Excursies, sportwedstrijden en straattekenen vielen bij de 
jeugd zeer in de smaak. Het leukste initiatief was toch wel de Dierendag, die op 
het Vrijthof werd gehouden. Honderden kinderen kwamen met hun lievelings
dieren, waaronder hondjes de overhand hadden. naar het Vrijthof. Hier werd 
ieder huisdier vakkundig door dierenartsen bekeken en kregen de jeugdige bazen 
en bazinnen gratis advies voor de verzorging van hun troetelbeestje. Het was een 
van de aardigste onderdelen van het overladen en van veel fantasie getuigende 
programma. waarmee de Maastrichtse jeugd tijdens de vakantie werd bezig 
gehouden. 

Op zaterdag 7 juli stond Wolder op z'n kop. Exacter gezegd: op zondag 8 juli, 
want het nachtelijk uur had al een nieuwe dag aangekondigd, toen het thuisfront 
van de Harmonie W ilhelmina het bericht ontving, dat Weider op het Wereld 
Muziekconcours in Kerkrade in de superieure afdeling met 3191-1 punten een 
eerste prijs had behaald. Harmonie Wilhelmina was de enige vertegenwoordiger 
van alle Maastrichtse muziekgezelschappen, die aan het W.M.C. had 
deelgenomen, zodat dit geweldige succes over alle burgers uitstraalde. Bestuur 
en leden van het korps werden dan ook op de zaterdag daarop volgend door het 
Stadsbestuur in het stadhuis ontvangen en op een daverende w ijze gehuldigd. 
Daarna vond in Weider zelf een officiële receptie plaats, waarvan duizenden 
gebruik hebben gemaakt om de succesvolle muzikanten en hun dirigent, de heer 
N. Dieteren, geluk te wensen. 
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Rechts- de 'Kleine Kailsprijs' d11 jaar voor Ulrich Silken u11 
Krefeld en Marcel EJnethand van het Maastnchtse 

Henric van Vel<lekecollege 
Onder etnd 1u1t waren de Canadese ·edmonton Strutters' 

enkele dagen op bezoek mei de leden van de 'Mas11ee<:hter 
Staar' .aJs gastheien He1 korps conceneetde o.a . voor de 

bewoners van 'Molenhot' en op het Vrijthof 
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Voor de derde achtereenvolgende maal is op woensdag 31 juli in de Prinsen
kamer van het stadhuis de jaarlijkse Kleine Karlsprijs uitgereikt. dit maal aan 
Ulrich Silken. leerling van een Akense middelbare school. De uitreiking van de 
prijs geschiedde door de wethouder van onderwijs en cultuur M. Debats. 
De prijs, een geldsbedrag van fl. 500, - en een week verblijf in Maastricht. wordt 
ieder jaar toegekend aan een leerling of leerlinge van een middelbare school in 
Aken. die zich bijzonder heeft onderscheiden in zijn (of haar) kennis van de 
Nederlandse taal. Het stadsbestuur van Aken doet omgekeerd. Dit kent 'der 
Kleine Karlspreis' toe aan een Maastrichtse middelbare scholier, d ie het in de 
kennis van de Duitse taal ver geschopt heeft. Dit jaar was dat Marcel Einerhand 
van het Henric van Veldeke-College. 

Maastricht is wel rijk aan monumentale gebouwen. maar niet rijk genoeg aan de 
geschiedschrijving hiervan. Het verschijnen van een historische studie over het 
Dinghuis op het eind van deze maand mag daarom als een vreugdevol feit 
worden gememoreerd. Het boekwerk, dat is verschenen in de reeks: 
'Het Limburgse Monument'. heet: 'Rondom het Maastrichtse Dinghuis' en is 
geschreven door J. G. J. Koreman. die verbonden is aan het Maastrichtse 
Stadsarchief. Het is een fraai boekje. dat geillustreerd is met historische prenten 
van het Dinghuis vanaf de 14de eeuw. Dit monumentale bouwwerk in het hart 
van de stad, eertijds zetel van het Hooggerecht, stond voor de zoveelste maal in 
zijn bewogen geschiedenis weer in de steigers en werd aan een grondige 
restauratie onderworpen. Tegen het einde van het jaar was de restauratie zover 
gevorderd dat de steigers konden worden afgebroken, waarmee de Jodenstraat 
weer zijn fraaie, historische doorkijk herkreeg. Terecht gingen de vlaggen uit. 
Op de laatste bladzijde van zijn boek schrijft de auteur: 'Het is te hopen, dat na 
de voltooiïng van dil werk een goede. maar vooral blijvende bestemming voor 
het gebouw wordt gevonden, waardoor het zijn plaats in de Maastrichtse 
gemeenschap weer kan innemen.' 
Een wens, waarmee iedere Maastrichtenaar, die de historische schoonheid van 
zijn stad ter harte gaat. zal instemmen. 
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Links grote vreugde 1n Daalhof b1J de opening van het 'Atrium' 
Vootal de kinderen mel hun kleurrijke ballonnen maakten er een 

lud~k feest van 
Rechts: 1n het kielzog van LoutS lambnx presenteren de leden van 

'de Keun1nkhkke' zich. 1n hun spllntomieuwe uniformen, aao het 
Maasuic-htse publlek. 

Onder: een van de vele repetities waarop de 
'Capetla Sancad Serva11I' 21ch voorbeceid o~ de lu1ste<ri1ke viering 

van haar 100~1ang besta.an 
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In Maastrichts nieuwe wijken is er zo het een en ander te doen geweest. 

Zo vond op zaterdagmiddag 31 augustus de officiële opening plaats van het ::J 'Wijkcentrum Atrium' in Daalhof door burgemeester Baeten. De grote belang-
stelling, die de Daalhof-bewoners voor dit gebeuren toonden, onderstreepte de 

1 J 
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woorden van de burgemeester, die in zijn openingsrede zei, dat nu al is gebleken, 
dat ·Atrium' voorziet in de behoefte aan contact in deze nieuwe wijk. 

~ Drs. J. v. d. Venne, voorzitter van de Stichting Wijkcentra Maastricht. toonde 
_J zich al even blij met de opening van dit gemeenschapshuis. ' Ik ben blij,' zei hij, 
"""' 'omdat dit ·Atrium' een gezonde ruimte is, waarin het gemeenschapsleven van 
\....,1 J deze wijk zich kan afspelen en verder ontwikkelen.' Honderden kinderen stuurden 
~ daarna enthousiast hun balonnen de lucht in en de harmonie Wilhelmina van 
_J Wolder luisterde deze vlucht muzikaal op. Het werd een opgewekt en vrolijk 
rT"""\ feest. waarin de Daalhof-bewoners, jong en oud, deelden. 
\ U Een niet minder opgewekt en vrolijk feest is het driedaags werkbezoek aan 

Limburg van Prinses Beatrix en Prins Claus geworden. Voor een werkbezoek 
klinkt dit een beetje vreemd, want werken is over het algemeen geen feestelijke 
aangelegenheid. Zo hebben de Prinses en de Prins het ook aangevoeld. Drie 
dagen lang zijn zij door Limburg getrokken en hebben zich verdiept in de 
ingewikkelde problematiek van deze provincie. Het waren vruchtbare. maar 
uiterst vermoeiende dagen voor het prinselijk paar en de koninklijke gasten 
moeten wel een zucht van verlichting geslaakt hebben, toen zij op de avond van 
de laatste dag in het Maastrichtse stadhuis aan het afscheidsmaal konden 
aanzitten. Wel wisten zij, dat er daarna, van 10 tot 11 uur in de hal van het 
stadhuis, te hunner ere nog een 'kleine happening' zou plaats vinden, maar dit 
uurtje kon er ook nog wel bij, moeten de Prinses en de Prins gedacht hebben. 
Zij hebben zich danig in de ti jd vergist, want de 'kleine' happening is op 
donderdagavond 22 augustus 'op het Plein' in het Maastrichtse stadhuis 
uitgegroeid 101 een 'grandioze' happening, waarbij de prinselijke gasten hun 
vermoeidheid volkomen vergaten en geen moment op hun horloge gekeken 
hebben. Zij genoten zichtbaar en volkomen ontspannen van deze manifestatie 
van de 'Mestreechter Geis', waaraan ieder officieel accent ontbrak. De Prinses 
onderwierp zich aan een examen door de 'magnifieke rector' van de Narren
universiteit Limburg, waarbij ze volkomen accentloos antwoordde, dat 
'Mestreech' de hoofdstad van Limburg is, hetgeen haar het ere-doctoraat van de 
narrenuniversiteit opleverde. Prins Claus was al even zeer aangestoken door de 
'Mestreechter Geis'. Toen de aanwezige autoriteiten, en leden van het 'Zaat 
Symphonie Orkest' w.o. de Commissaris van de Koningin, de deken van Maastricht 
en de burgemeester een muziekinstrument ter hand namen, liet ook Prins Claus 
zich op uitnodiging van Theij Bovens niet onbetuigd. Hij nam sportief plaats 
achter het drumstel en gaf een aardig nummertje weg. Als 'Numerus Clausus'. 
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Boven· een van de vete hoogtepunten tijdens de 'happening· in de 
stadhu1shaJ was het aanbieden van wijn van etgen bodem. 

de Apostelhoeve. aan Pnnses Beatrix en Pnns Claus door 'marketenster' 
î IUUS Willems. 

Ondet: de 'Mesueechter Ge1s', Godoheve de Groot. neemt met de 
enthousiaste medewerkers en medewerksters atscheid van koninklijke 

gasten en genodigden. 



Het enige wat de regisseur van dit festijn, de Maastrichtse journalist Huub Noten, 
uit de hand liep was de tijd. De happening duurde veel langer dan een 'uurtje', 
maar dit zal niemand, ook de Prinses en de Prins, hem niet euvel duiden. 
Zij hebben van deze Maastrichtse avond genoten en wij weten door hun reakties 
zeker. dat dit een bijzonder plezierig sluitstuk geweest is van een vermoeiend 
werkbezoek. Het tijdschrift ·vorsten Vandaag' schreef zelfs: 'Zo werd deze 
karnavaleske avond het hoogtepunt van het werkbezoek.' 

Een nieuw kostuum met alles wat daarbij hoort was vroeger een gezins
gebeurtenis. De in het nieuw gestokene kwam. zich trots aan pa en ma en de 
overige gezinsleden presenteren. Dit schone gebruik houdt de Koninklijke 
Harmonie van Maastricht, de · Aw'. nog altijd in ere. De 'Keuninklikke' liep er de 
laatste jaren een 'bitteke sjäbbetig' bij. Het nieuwe 'pak' voor 'de Aw' zou 
ll. 36.000, - kosten, een bedrag, dat zonder veel pijn door de burgerij, de industrie 
en de middenstand bij elkaar is gebracht. En zo kon dit Maastrichtse muziekkorps 
zich op zaterdagmiddag 31 augustus trots in de hal van het stadhuis aan de pa 
en de ma van het gemeentelijk gezin, burgemeester Baeten en zijn echtgenote, 
presenteren. De wethouders G. Gijbels, R. de Vries en M. Debats waren erbij 
tegenwoordig. Als ere-voorzitter van 'de Aw' inspecteerden de burgemeester en 
zijn echtgenote de nieuwe uniformen. Zi j vonden, dat het goed was. En het wás 
goed. De vernieuwing bleek gelukkig de oude traditie niet wezenlijk te hebben 
aangetast. Het rode jasje en de zwarte broek met rode bies zijn onveranderd 
gebleven. Alleen de 'sjakoos' zijn vervangen door puntige helmen. 

Tijdens een receptie in de Redoute, die drie uur duurde, heeft Maastricht op 
vrijdagavond 30 augustus afscheid genomen van de directeur van het Cultureel 
Centrum, Wim Bary, die Maastricht voor Amstelveen heeft verruild . Onder de 
honderden, die hem de hand kwamen schudden, was ook burgeméester Baeten, 
die namens het gemeentebestuur zijn waardering uitsprak over hetgeen 
Wim Bary gedurende de negen jaren van zijn verblijf in Maastricht heeft 
gepresteerd. 'Deze creatieve directeur van het e.c. heeft nieuw leven in de 
brouwerij gebracht en een frisse wind door het plaatselijk culturele leven 
geblazen.' aldus de burgemeester. Tot afscheid en als dank hiervoor bood hij 
hem een prachtig boekwerk aan. Pater Frits v. d. Ven S.J. bood namens zijn 
vriendenkring een kleuren-t.v. aan, er waren ook geschenken van het bestuur en 
het personeel van het Cultureel Centrum. 

Wethouder G. Gijbels heeft op dinsdag 27 augustus een punt gezet achter 
een zeldzame carrière. Bijna 30 jaar is hij wethouder geweest van sociale zaken 
waarvan 20 jaar locoburgemeester. 'Een man, die het klaar speelt 29 jaar lang het 
vertrouwen te bewaren van zijn stadgenoten, zijn kiezers en van de raad, is in 
ons land misschien wel geen unicum, maar· in ieder geval een zeldzaamheid,' zei 
burgemeester mr. A. Baeten tijdens een buitengewone raadsvergadering in de hal 
van het stadhuis. In die 29 jaar heeft de heer Gijbels zich doen kennen als een 
karaktervol en excellent bestuurder, die zich door zijn vele functies op het sociale 
vlak bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad en haar ingezetenen. 
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Rechts: Wim Barv neemt afschmd van Maastricht en zijn schouwburg. 
Links· de scheidende wethouder G. Gijbels 

'Voor de 'est bhJf 1k het allemaal intenslef vofgen als ambteloos burger. 
Aan de wekeli1kse kaarttafel 1n het • Abramslook' zal ik hei wet van 

commentaar voorzien!• 
Onder: op 27 augustus werd 1n de hal van het Stadhuis tijdens een 

bu1tengewooe raadsvergadering afschetd genomen van de niet mooi 
terugkerende leden, onder wie de wethouder van sotjale zaken. 

G. Giibels 
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Omdat hij als wethouder van sociale zaken ook de huisvesting onder zich had. 
was zijn portefeuille de moeilijkste en meest ondankbare die men zich. vooral na 
de oorlog toen de woningnood in Maastricht ontstellend groot was. maar denken 
kan . Wethouder Gijbels was de man, d ie een heel klein koekje onder honderden 
hongerenden te verdelen had. Dat hij hierbij de 'justi tia distributiva'. -
de verdelende rechtvaardigheid - in praktijk wist te brengen, behoort niet tot de 
minste verdiensten van deze magistraat. De leden van de raad en de vele 
genodigden die zijn laatste raadsvergadering bijwoonden braken dan ook in een 
ovationeel applaus los, toen de burgemeester meedeelde, dat aan het scheidende 
collegelid als dank en hulde van de stad de ere-medaille der stad Maastricht in 
zilver was toegekend. Na de schorsing van deze buitengewone raadsvergadering, 
waarop tevens afscheid genomen werd van de overige scheidende raadsleden. 
stroomde ' tout Maastricht'. van hoog tot laag, het stadhuis binnen om de 
scheidende wethouder de hand te drukken. 

Van 25 augustus tot en met 8 september heeft de 'Capella Sancti Servatii'. 
beter bekend als het Sint Servaaskoor. z'n honderdjarig bestaan gevierd. 'Zoals 
de stad Maastricht ondenkbaar is zonder de machtige Sint Servaaskerk, zo is ook 
het stedelijk muziekleven ondenkbaar zonder het Sint Servaaskoor,' schreef 
burgemeester Saeten zeer terecht in de typografisch fraai verzorgde feestgids, 
die ter gelegenheid van dit eeuwfeest werd u itgegeven. 
Nu is het gebru ikelijk, dat een honderdjarige gefêteerd wordt en met geschenken 
overladen. De 'Capella Sancti Servatii' heeft de rollen omgekeerd. Gedurende de 
twee feestweken gaf het koor de bevolking van Maastricht een festival als 
jubileumgeschenk. Dit festival begon met een Hoogmis in de Sint Servaas. 
waarin door de Capella o.l.v. Peter Serpenti de Mis 'Te Deum laudamus' van 
Hendrik Andriessen werd uitgevoerd. Het L.S.O. verleende medewerking. 
De avond daaropvolgend vond in de Sint Servaas een concert plaats, gegeven 
door de 'Camera Musica Mosana· o.l.v. Jean Wolfs. Op donderdag 29 augustus, 
eveneens in de Servaas, gaf Theophile Franssen een orgelconcert met werken 
van César Franck. Het gala-concert van het koor zelf vond plaats op zaterdag
avond 31 augustus, terwijl de zondag daaropvolgend de Hoogmis in de Sint 
Servaas werd opgeluisterd door 'Hasselts à Capella-koor' o.l.v. Jan Rouwet. 
Uitgevoerd werd zijn M issa Virgo Jesse. Hoogtepunten van dit Festival waren het 
optreden van 'The Choir of King's College' uit Cambridge op 6 september en van 
het 'Nederlands Blazers Ensemble' op 7 september. Dit grandioze en voor 
muziekminnend Maastricht onvergetelijk feest werd op zondag 8 september 
besloten met een Hoogmis in de Sint Servaas, waar door de 'Capella Sancti 
Servatii' met medewerking van het L.S.O. en solisten de Mis in C-dur van 
Ludwig van Beethoven werd uitgevoerd. 
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leg druimde . . . 

Meziek: J. Penders / Téks: Joh. Pletzers 

leg druimde vaan Mestreegh 
met 'r prechtige kérke 
de Vriethof, de walle, de brögke, de Maos 
Boe de Mestreechteneers zoe gere wérke 
leg druimde vaan Grameer 
vaan de Sintervaos 

refr.: 

leg huur dao häör klaanke 
hiel zwoer en sonoor 
häör brónze gebeijer klink euveral door 
Ze beijerd bijj vräög - ze beijerd beijj noed 
ze huurt bijï us zjus wie eus daogeliks broed 

leg druimde vaan Mestreech 
met al häör smal srraore 
de winkels, de parke, de Wérke, Stadhoes 
En 'r Mesrreechs, war veer toch neet kinne laote 
lech druim vaan Mesrreech 
want dao veul ieg mieg thoes 

refr: 

leg huur daan de klaanke 
vaan de kerlejong 
heer klingelr vaanaof 't Stadhoes door de zón 
Die zónnestraol buig - en maak vrije weeg 
ut zien de klaanke vaan eus sjoen stad Mesrreech .. . 

'lech druimde', het zoveelste stukje Maastrichtse poëzie van Johan Pletzers, ging, 
op muziek van J. Penders en gezongen door de 'Zingende Potsvrouwe' op 
22 augustus in prémière b.g.v. het bezoek van Prinses Beatrix en Prins Claus aan 
het stadhuis 
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De ee1ste werkvorgadenng van het nieuwe college van burgerneeste1 
en wethouders. 

V.l.n.r. de heren drs. H. Roovers, mr. A Baeten R de Vfies, A Ools. 
J . Wevers. M Deba1s en sec-ret.ans H. HameJeers 



!......_ Zonder onverkwikkelijke strubbelingen heeft de Maastrich tse raad op 
f1 "\ 3 september de wethouders gekozen, die in het bestuur van de stad de komende 
\J..I vier jaar een belangrijke rol zullen gaan spelen. Het werden de heren 

_Q drs. H. Roovers. R. de Vries. M. Debats, A. Dols en J. Wevers. van wie niemand 
met de hakken over de sloot kwam, zodat met voldoening kan worden vast-

E 
gesteld, dat deze kandidaten het vertrouwen van de raad hebben. In elk van de 
vijf vakatures werd dan ook door een enkele stemming voorzien. 
Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college van B. en W. werden de 

f1 "\ taken verdeeld. Drs. H. Roovers kreeg de portefeuille van financiën en 
\J..I economische zaken. De heer R. de Vries stapte over naar sociale zaken en de 
1 J heer M. Debats bleef wethouder van onderwijs en cultuur. De heer A. Dols werd 

Q_ belast met openbare werken en sport en de heer J . Wevers met ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting . 

f1 "\ Dertig jaar geleden. op 13 september. werd Maastricht door Amerikaanse 
\J..I militairen van de Old Hickory Division bevrijd. Dit feit wordt jaarlijks herdacht, 

(f) doch dit jaar op een bijzonder feestelijke wijze. De aanwezigheid van de 
Amerikaanse ambassadeur in ons land. mr. Kingdom Gould jr. en van enkele 
honderden leden van de Old Hickory Division, onder wie vele bevrijders van 
13 september 1944, droeg daar niet weinig toe bij. Oude banden. die door de 
jaren los geraakt waren, werden opnieuw geknoopt tijdens het straatfestival op 
'Op De Thermen'. Vele duizenden Maastrichtenaren hebben genoten van een 
marswedstrijd in de Grote Staat, waarna men naar de Markt trok, waar geduldig 
gewacht werd op het bevrijdingsvuur. waarmee de atleten van A.V. '34 vanuit 
Frankrijk onderweg waren. Dit wachten op het bevrijdingsvuur werd door pittige 
muziek van verschillende Maastrichtse muziekkorpsen: Kunst door Oefening, Ster 

'"""" der Toekomst, Walburga uit Amby, Sin t Hubertus uit het Bosscherveld en de 
V J Politiekapel, op plezierige wijze verkort. 
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Links Hubert Michiels <r> en Phdip.s Capotono. presiden1 en 
v1ce-prestdent van de 301h lnfantry Division Assoc1a11on, revens 

ex-bev11jders van Maastricht. nemen bewogen de gouden 
stadsmedai\le 1n on1vangst 

Rechts de 11;.ia119e en tevens 1on9s1e estafe11e10per van AV ·34, 
Leon vao Borcen, passeert mei de bevrijdingsiakkel uit Caen de 

Nederlands-Belgische g1ens. 

Door de medeW\lfking van de 
'Capella Sancti S•ivatii' en de 
Komnkh1ke Harmonte werd de 

plechtige herdenk1ngsd1ens1 
voor de e~·bev11jders 1n de 

Sint Scrvaaskerk hét hoo9te
pon1 van hun beioek . Onder 

applaus van de burgerij 
vetfleten t ij onttoerd de ke1k 
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Toen de atleten van A.V. '34 met het bevrijdingsvuur op de Markt arriveerden. 
nadat eerst aan het Bevrijdingsmonument op het Koningsplein het vuur was 
ontstoken. kregen zij een donderend applaus. Tot diep in de nacht vierde 
Maastricht daarna het feest der bevrijding. De volgende morgen was er in de 
St.-Servaas een plechtige Hoogmis, die gezongen werd door de Capella Sancti 
Servatii en muzikaal verzorgd werd door de Koninklijke Harmonie, die daarna een 
rondgang maakte door de stad. 

Maandag 16 september Anno Domini 1974 is een datum, 01e eigenlijk uit de 
chronologische volgorde van wat er in dat jaar zo al is gebeurd, gelicht zou 
moeten worden. omdat de geschiedschrijving die dag zal boekstaven als de 
belangrijkste dag van dit jaar. De Medische faculteit Maastricht i.o. ging van start 
en Maastricht wordt binnenkort Universiteitsstad. 'Op deze dag hebben we 
eeuwen gewacht.' zei burgemeester Baeten ti jdens de eerste studiedag van de 
jonge faculteit, toen hij staf en studenten op het stadhuis ontving. Tijdens de 
bijeenkomst werd bekend gemaakt, dat de Stichting Edmond Hustinx elke twee 
jaar een prijs van fl. 20.000. - • de Prof. Pieter Debye-prijs, ter bevordering van 
het wetenschappeli jk onderzoek, beschikbaar zal stellen. een goede stimulans 
voor een beginnende faculteit. 
De dag was stijlvol ingezet in de kapel van het vroegere Jezuïetenklooster aan de 
Tongersestraat, waar 'de achtste' voorlopig is ondergebracht. Dr. J. Tans. 
voorzitter van de voorbereid ingscommissie, en prof. dr. H. Tiddens. decaan van 
de nieuwe faculteit, spraken er hun voldoening over ui t, dat deze Limburgse 
opleiding tot medicus eindelijk van de grond is gekomen. De staatssecretarissen 
Klein en Hendriks hielden later op de dag eveneens korte toespraken. Staats
secretaris Klein sprak de verwachting uit, dat binnen zijn ambtstermijn de 
stichting van een Limburgse Universiteit een feit zal zijn geworden. Staats
secretaris Hendriks stond geheel achter deze medische faculteit en stelde dat, als 
er wordt overgegaan tot uitbreiding van het experiment bevolkingsonderzoek 
naar hart- en vaatziekten d.m.v. de consulta tiebureaus van de t.b.c.-bestijding. 
het consultatiebureau van de t.b.c. in Maastricht daartoe zal worden 
aangewezen. 
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Rechts; kefsvetse studenten 
1n hun eerste werkcollege . 

Onder de feestelijke bijeen· 
komst in de v.m kapel 

- thans auta - vän het 
Jezuï1en~toos1er aan de 

T ongersesrraat, waar op 
maandag 16 sep1ember de 

MoOische Faculteit Maastricht 
•-O van s1an ging. De decaan 

van de rueu"ve ta-cuhen, 
prof dr H Ttddens. heet de 

vete gasten "-..elkom onder 
wie de eerste studenten die 

uueraard de oetste ri1en 
bezetten 
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Na de ontvangst op het stadhuis was er in het Gouvernementsgebouw voor de 
genodigden een koud buffet. Gouverneur Van Rooy zei, dat de provincie 
dankbaar was voor de komst van deze universi teit. 
En daarna . . . ondernamen de eerste studenten van deze piepjonge faculteit een 
verkenningstocht langs de vele etablissementen in de Maastrichtse binnenstad 
om 101 de conclusie te komen. dat Maastricht een goede stad is om er te 
studeren en om na harde studie te relaxen. 

In de laatste week van september overleed te Maastricht, 78 jaar oud, 
prof. dr. Winand Roukens, bekend dialect- en volkskundegeleerde. Een week 
later, ging de Tempeleer Frans Ouaring van ons heen. Hij bereikte slechts de 
leeftijd van 54 jaar. Or. Roukens en Frans Ouaring hadden dit met elkaar gemeen. 
dat zij een grote liefde koesterden voor de Limburgse c.q. Maastrichtse volks
cultuur. Or. Winand Roukens kreeg grote bekendheid door zijn wetenschappe
lijke publicaties over het Limburgse dialect en de Limburgse folklore, waartoe ook 
het Carnaval behoort. Frans Qua ring was meer een amateur. die een verwoed 
verzamelaar werd van Maastrichtensia. Zo stelde hij twee jaar geleden uit zijn 
rijke verzameling historische stadsgezichten een 'Oprechte Mestreechter 
Kelènder' samen, die in duizenden gezinnen gehangen heeft. evenals de tweede. 
die het jaar daarop verscheen. 
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In het kader van het voor 1975 door de Raad van Europa t.Htgeroepeo 
'Europees MonumentenJaar· verblijdden de Nederlandse Bottelaars van 
Coca-Cota de stad Maas1ncht met een fra.a1 ullgevoerde monumen,en· 

folder. Deze kwam tot stand 1n samenweöc1ng met de Bond Heemschul 
te Amsterdam. de Rijksdienst voor tv1onumeotenzorg en de 

S11ch110g Na11onaal Comité Monumen1enjaar 1975. Inmiddels werd de 
folder reeds 1n vete duizenden exemplaren verspreid, 

MAASTRICHT 1 
MONUMENTENST AD 

J 
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Vanu11 alle delen van de s1ad trok rnen op zondagmorgen 
22 september naar het plein voor de 0. l Vrouwebasihek 

da1 in een P•10teske markt was herschapen. 
Oe Winkelîersverenigîng Wolfstraal had in de roos 

geschoten. Voorznter Kamm mee1lde; 
'het zov een goede 1radh1e kunnen worden• 
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De maand oktober kan geopend worden met een verheugende mededeling. 
Op 1 oktober kreeg de raad het huishoudboekje van de gemeente voorgelegd, 
officiëler heet dat de begroting voor 1975, waaruit bleek, dat Maastricht uit de 
rode cijfers is gekomen. Na vele jaren staat de stad weer op eigen financiële 
benen. De begroting is met een gelijk bedrag aan inkomsten en uitgaven van 
140 miljoen gulden sluitend geworden. Er zit in deze begroting zelfs een speling 
van ruim 5 miljoen gulden, zodat de gemeente in 1975 voor nieuwe 
investeringen nog een potje heeft. 
Dat Maastricht uit de rode cijfers is gekomen, dankt de gemeente behalve aan 
een extraatje van het Rijk, omdat Maastricht universiteitsstad is geworden, aan 
het zuinig beleid van B. en W. en de raad, aan belangrijke verfijningsuitkeringen 
uit het gemeentefonds en aan het verhogen van de eigen inkomste~bronnen. 
Over dit laatste zullen de inwoners na tuurlijk wel wat mopperen, maar voor wat 
hoort nu eenmaal wat. 

De verkiezingen voor de gemeenteraad in mei j.1. zijn door de geringe 
opkomst van de kiezers nu juist geen bewijs geworden van enthousiaste 
burgerzin. De traditionele Burgerdag, die dit jaar op 5 oktober is gehouden, 
gelukkig des te meer. Een groot aantal jonge stemgerechtigde burgers heeft de 
uitnodiging van het stadsbestuur aanvaard en is op die dag een kijkje komen 
nemen in de gemeentelijke keuken. Zij hebben zich zeer geïnteresseerd laten 
voorlichten over wat de gemeente met al haar bedrijven, diensten en instellingen 
voor haar burgers doet. Na de lezing over de stedebouwkundige ontwikkeling, 
bezochten groepen jongelui onder deskundige leiding het Politiebureau, de 
Gemeentebedrijven, het Cultureel Centrum en de Keuringsdienst van Waren. 
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Rechts ooic dit Jaar kozen v.ieer vele ve1entgingsbestwen 
de stad Maastrtcht uit voor het houden van congres of 

1aarver9aóering Hieronder ook de ruim 700 leden van de 
Junior Kamers dre hun Nationale Coove?ntte 1n de stad 

hielden en bil doe gelegenheid op 26 oktober ten stadhuoze 
werden ontvangen De •f!..tastreechter Staar' zorgde voor de 

muzikale oplu1steung hetgeen de zangers een ovau(){leel 
applaus opleverde. 

Onder: de z11vel'en stadsmeda1lle voor een verdieostellJk 
burger van de s1ad, de oud-<Jepmè J. Ensinck. 

De ult1e1king vond plaats op Burgardag. 

-· 
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Als keuzemogelijkheid was tevens voorzien in een rondrit door oud en nieuw 
Maastricht. Om zes uur waren alle deelnemers en deelneemsters verzameld 'op 
hel Plein' van het stadhuis waar zij door burgemeester Baelen werden 
toegesproken in aanwezigheid van de overige leden van het college en de 
houders van de eremedaille der stad. Als eregast was aanwezig oud-deputé 
J. Ensinck. Het gemeentebestuur reikte deze lichamelijk niet al te grote man. die 
'nooit op z'n tenen is gaan staan om groter te lijken dan hij is'. zoals de 
burgemeester hem raak kenschetste. bij die gelegenheid de eremedaille in zilver 
van de stad Maastricht uit. 

Op 10 oktober overleed. 65 jaar oud. de Maastrichtse schrijver en journalist 
Frans Brunklaus. meer bekend onder zijn schuilnaam Frans van Oldenburg 
Ermke. Brunklaus was geen Maastrichtenaar 'par droil de naissance' - hij zag 
het levenslicht in Dordrecht - maar aes te meer 'par droit de conquête'. door 
het recht van verovering. Door zijn talloze publie<1ties. waarin hij Maastricht 
steeds in de hoogte heeft gestoken en waarin hij blijk gegeven heeft van zijn 
liefde voor de stad van Sint Servaas. heeft hij zich het recht veroverd burger van 
Maastricht genoemd te worden. In 1928 kwam hij naar deze stad en hij heeft er 
zich blijvend gevestigd. De eerste regel van een van zijn eerste romans. 'Broeder 
Ambrosius'. die zeer duidelijk op Maastricht is geïnspireerd. luidt : 'Het eerste, 
wat me opviel, was het licht. Een doorzichtig bleek blauw, dat zich boven het 
water tol een mild stralend grijs vertederde.' Dit licht van Maastricht, dat ook zo 
veel jonge schilders verleid heeft in Maastricht te blijven. heeft ook Frans 
Brunklaus niet meer los gelaten. 

Bij de b.v. Vredestein-Radium aan de Cabergerweg heeft in de nacht van de 
vijftiende oktober een fikse brand gewoed met een enorme hitte-ontwikkeling. 
Het vuur was omstaan in de loods, waarin het polyesterschuim wordt 
opgeslagen. De brandweer rukte met groot materiaal uit en gemeentelijke 
autoriteiten, onder wie de burgervader. sloegen het verzengende vuur met 
bezorgdheid gade. 
Voor deze bezorgdheid was godzijdank geen reden, de schade was nu alleen 
maar van materiële aard. 
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Een geve4steen in de fantasie van tekenaar 
Ed Muller. Hij werd hierbij geïnspireerd door 

een zomer die aan de koude kant was, gevolgd 
door een herfst die een ongekende hoeveel· 

heid neerslag bracht. Sinds de tijd dat de 
neerslag regelmatig in Limburg wordt gemeten 

- 130 jaar - was het een reoord . .• 
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De Stedemaagd van Maastricht zal misschien een beetje boos worden over 
het nieuwtje, waarmee uw kronikeur de maand november opent, namelijk de 
schaamteloze onthulling van haar leeftijd. Dat vinden vrouwen over het algemeen 
niet leuk. Zij willen altijd voor jonger gehouden worden dan de Burgerlijke Stand 
aangeeft . Nu bestond die Burgerlijke Stand 2000 jaar geleden nog niet. maar 
scherven van aardewerk zijn een even onaantastbaar bewijs om de leeftijd te 
bepalen. Iedere Maastrichtenaar heeft daarom met vreugde kennis genomen van 
de vondst van drs. J. Bloemers, de provincie-archeoloog van de Rijkdsdienst 
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Tijdens een bijeenkomst van de directie 
van het Bouwlonds Zuid-Nederland en de Dienst van Openbare Werken toonde 
hij vol trots een scherfje aardewerk, gevonden bij de opgravingen in de bouwput 
aan de Havenstraat. Uit dit nietige scherlje blijkt, volgens de heer Bloemers, dat 
Maastricht inderdaad reeds in de eerste eeuw na Christus bewoond was. Onze 
stad is dus inderdaad zo oud als tot nu toe werd gedacht. 

'Op het Plein' in het stadhuis hebben in de loop der eeuwen al heel wat 
v·reemdsoortige manifestaties plaats gevonden. Een der meest ongebruikelijke 
was wel de metamorfose van stadhuishal in garnizoensmess op vrijdagavond 
1 november. Dit gebeurde ter gelegenheid van het afscheid van luitenant· 
kolonel H. Kessels o.a. als garnizoenscommandant van Maastricht. Omdat die 
eerste november toevallig ook de eerste vrijdag van de maand was en militairen 
en burgers elkaar dan onder het genot van een 'garnizoensborrel' plegen te 
ontmoeten, werd de mess voor deze gelegenheid verplaatst naar de stadhuishal. 
Deze uitzonderlijke daad werd gesteld vanwege het feit dat de heer Kessels 
garnizoenscommandant was en in die !unctie grote verdiensten voor de stad 
verworven heeft. Het werd geen formele receptie ter ere van de scheidende 
garnizoenscommandant, maar veeleer een gezellig afscheidsfeest. Natuurlijk werd 
er aan de velen, die overste Huub Kessels ten afscheid de hand kwamen drukken, 
een borreltje geschonken. maar daarna kreeg iedereen om bij te komen volgens 
aloude mess-traditie een kop erwtensoep. Op deze avond trad tevens de veel
besproken '1 -november-wet' lblaaspijpjeswetl in werking. 

Op zaterdag 9 en zondag 10 november congresseerden de Europese Jonge 
Christen-Democraten in Maastricht. Een van de conclusies van het congres van 
het EUJCD was, dat de Europese Gemeenschap voor de grensgebieden coör
dinators moet aanstellen, die in samenwerking met de regio de grensproblematiek 
moeten onderzoeken en een Europese regeling hiervoor aan alle betrokken 
lidstaten moeten voorleggen. Tijdens een openbaar forum werd o.m. het woord 
gevoerd door de Nederlandse landbouwcommissaris van de EEG, ir. P. Lardinois, 
en het Belgische lid van het Europese Parlement A. Bertrand. De congres
deelnemers, ruim 300 jonge afgevaardigden uit alle EEG-landen, trokken zaterdag
middag enkele malen door de Maastrichtse binnenstad, waarbij pamlletten over 
de Europese gedachten werden uitgedeeld om de bevolking zo veel mogelijk bij 
dit congres te betrekken. De fanfare St. Martinus van Itteren luisterde deze 
'Europa-promotion' muzikaal op. Na afloop van deze tocht door de stad werd het 
Europese gezelschap in het stadhuis door het stadsbestuur ontvangen. 
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Rechts: na 37 militaire dienstjaren 'zwaaide' op 1 november de 
Garnizoenscommandant van Maastricht tevens 

Provinciaal Commandant Limburg en commandant van het 
Regiment Limburgse Jagers, overste Hub Kessels af. 

'Neen. ik neem geen afscheid'. zei hij, 'ik ga toevallig uit de militaire 
dienst en blijf in Maastricht wonen.' 

Onder: het Bonnefantenmuseum boekte dit jaar een record aantal 
bezoekers. Reeds in november kon de 40.CXX>ste worden begroet, aan de 

student Jacob ten Hoeve. werd een prent van Tajiri en docul'l'lentatie
materiaal over het museum aangeboden. Het grootste aandeel in dit 

bezoekersaantal leverde de expositie van werken van Karel Appel met 
ruim 11.CXX>. Van de dertig dit jaar in het museum gehouden 

tentoonstellingen - eveneens een record - trokken de meeste 
aandacht de exposaties van Anton Heyboer en Lucebert. 

de historische collectie en Romeins glas. 
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De 'M-3' heeft op woensdagmiddag 13 november in de Eurohal haar poorten 
geopend. Driemaal M . staat voor: Manifestatie Middenstand Maastricht, een 
woord-combinatie, d ie voor zichzelf spreekt en die bewijst, dat de Maastrichtse 
middenstand een dankbaar gebruik wil maken van de gelegenheid tot exposeren 
in de nieuwe Eurohal. De tentoonstelling werd geopend door wethouder 
drs. H. Roovers, die in een boeiende toespraak de positie van de middenstand in 
de Maastrichtse gemeenschap belichtte. De middenstand schept 
werkgelegenheid voor velen. In vierhonderd detailhandel-ondernemingen in de 
westelijke Maastrichtse binnenstad zijn 2773 arbeidsplaatsen. In verband hiermee 
waarschuwde wethouder Roovers tegen het invoeren van een winkelsluiting op 
zaterdagmiddag. Deze zal door de ligging van Maastricht ten opzichte van het 
Belgsiche en Duitse grensgebied voor de ondernemers en voor de binnenstad 
uitermate schadelijk zijn. Er zijn zaken, zo betoogde hij, die op zaterdag èènderde 
van hun omzet behalen. Winkelsluiting op zaterdag moet daarom onder alle 
omstandigheden voorkomen worden. Het winkelen in deze stad is vooral ook voor 
de bu itenlander een recreatieve bezigheid, volgens de wethouder. 

Met een vrolijk lied, al werd het ook via een bandrecorder ten gehore 
gebracht, werd op dinsdag 19 november het Dienstencentrum voor Bejaarden 
aan het Vrijthof feestelijk geopend door de heer Ch. Fri jns, voorzitter van de 
Sectie Bejaarden van het Stedelijk Insti tuut voor Sociaal Werk Maastricht. 
Namens de gemeente waren bij deze plechtigheid aanwezig wethouder J. Wevers 
en gemeentesecretaris H. Hameleers. Dit dienstencentrum, dat gevestigd is in het 
v.m. huis van deken dr. L. Pelzer, gaat zich bezighouden met de problematiek van 
de bejaardenzorg in de Maastrichtse binnenstad, zoals het verschaffen van 
inlichtingen, het ontwikkelen van activiteiten, het geven van ontspanning, het 
organiseren van ontmoetingen en het verlenen van iedere vorm van service. 
Het moet een ware centrale van dienstverlening en hulp aan bejaarden worden. 
De heer Frijns wees erop, dat deze opening een hernieuwde start betekent van 
het werk voor bejaarden in de binnenstad, waarvan het centrum voordien in de 
Kapoenstraat was gevestigd. 
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1974 brach1 voor hel Natuurhistorisch Museum een record aantal bezoekers en t\\ree 
hoa91epunten. 

tn april waren vetschillende deskundigen aanwezig b11 de opening van een tijdelijke 
1entoonstelling van aanwinsten van fossiele reptieten onder de ti'lel 

'Reuzen uit de Krijtzee'; ook Bei-t Ganhoff kwam kijken en besteOOde er in een 
radio·uitzendig uitvoerig aandacht aan. 

Op 1 november gaf deputé Haverschmidl, in bijzijn van de bucgemees1er en de 
y.·~:nhouder van ondef\vijs en cultuur. het start5eln voor de tournée van de vijfde 

1ondre1s-exposi1ie. Voor deze tentoonstelling. afgestemd op de ood01Wijs·programrr.a's 
in de scholen, waren reeds bij de opening tien opstellingen 1ri on.te ptovincie en daarna 

nog enkele daarbuiten gereserveerd Oe tournOO •s tot zomer 1976 volgeboekt 
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Begrepen de 200 postduiven, die op zaterdagmiddag 23 november bij de 
feestelijke heropening van de Servaasbrug gelost werden, wat er aan de hand 
was? In ieder geval kozen zij alle de richting Wyck en lieten zij Maastricht-West 
achter zich. Er was alle reden voor deze vlucht in oostelijke rich ting, want de 
oude Servaasbrug werd weer volledig voor het gemotoriseerde verkeer van west 
naar oost opengesteld. Zeer velen waren bij de heropening van de brug tegen· 
waardig, onder wie als officiële gasten de leden van hel Actiecomité Wyck en 
wethouder van openbare werken A . Ools. Deze zei, dal ook het stadsbestuur 
ervan overtuigd is, dat aan het verkeer tussen Maastricht en Wyck geen moeilijk· 
heden meer in de weg gelegd mogen worden. 

Het gebouw van de Stichting Culturele en Creatieve Vorming aan de 
Cellebroedersstraat werd zondag 17 november bevolkt door vele kinderen uit de 
brugklassen van hel Veldekecollege, die daar voor een zogenaamde doe·dag bij 
elkaar waren gekomen. De bedoeling van deze dag was, dal kinderen leren zich 
op velerlei gebied creatief te uiten. De directeur van de Stichting Culturele en 
Creatieve Vorming, de heer Gerard van der Knaap, was enthousiast over deze 
eerste creatieve doe-dag en sprak de hoop uil, dal dil de eerste stap zou zijn 
naar een gerichter aanpak van de creatieve vorming van leerlingen van het 
middelbaar onderwijs. 

In de maand november beginnen de statistische gegevens over hel voor· 
gaande jaar los te komen. Zo blijkt uit hel statistisch overzicht van de stad 
Maastricht over het jaar 1973, dat het aantal huwelijken in dat jaar is gedaald, 
maar het aantal echtscheidingen is gestegen. Tussen 1971 en 1973 daalde het 
aantal huwelijken van 1090 tol 931 per jaar, terwijl het aantal echtscheidingen 
steeg van 117 tot 201. 
Dil is een beetje triest einde om deze novembermaand mee te besluiten. 
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Aan het begin van de raadsvergadering van 3 december herdacht de 
voorzitter niet minder dan drie verdienstelijke burgers die de stad onlangs 
ontvielen t.w . architect J. Huysmans die op tragische wijze bij een verkeers
ongeval om het leven kwam; prof. dr. P. J . H. Vermeeren, hoogleraar in de 
Nederlandse taal en letterkunde aan de universiteit van Keulen en 
mr. E. Franquinet, oud-vice-president van de Rechtbank Roermond, dialect· 
schrijver en mede-oprichter van Veldeke en onder de schuilnaam P. R. 0 . Peller 
auteur van vele boeken en artikelen over de luchtvaart. 
Architect Huysmans was een bekend bouwmeester van kerken, scholen en 
overheidsgebouwen. Daarnaast was hij een befaamd restaurateur van oude 
Maastrichtse panden. Als lid van de Welstandscommissie, de Monumenten
commissie en de Reclamecommissie had hij grote invloed op het stadsbeeld van 
Maastricht van nu. 
Prof. dr. Vermeeren verliet zijn geboortestad reeds op vrij jeugdige leeftijd. 
Hij was assistent van prof. dr. Anton van Duinkerken, bibliothecaris van de 
Amsterdamse Academie voor Beeldende Kunsten, conservator van het Vondel
museum, conservator van de handschriftenafdeling van de Kon. Bibliotheek in 
Den Haag, gemeentearchivaris van Rotterdam en uiteindelijk hoogleraar in 
Keulen. In al deze functies droeg hij steeds de culturele waarde van zijn vader
stad Maastricht uit, reden waarom hij in 1973 werd opgenomen onder de 
'Gezellen van Sint Amor'. 
Mr. E. Franquinet was geboren Maastrichtenaar. werkte als rechter in Roermond 
en bracht zijn levensavond door in zijn geboortestad waar hij nog vele jaren op 
literair gebied aktief was. Hij werd 7B jaar. 
Om de necrologie van deze maand vol te maken: op 7 december overleed het 
hoofd van de Rijksverkeersinspectie in Limburg, mr. C. P. M. Gooien. Sinds 1945, 
toen hij tot adjunct-inspecteur van het verkeer in Maastricht benoemd werd, 
woonde hij in deze stad en had zitting in talrijke commissies op het gebied van 
verkeer en vervoer. 

De Maastrichtse Poli tiekapel heeft tijdens haar traditioneel jaarlijks gala
concert in het conservatorium een nieuw vaandel gekregen, geschonken door de 
heer J. van Hooren. Het werd vervaardigd door studenten van de Stadsacademie 
voor toegepaste kunsten en met gepaste plechtigheid aangeboden. 
Eilacy, er klonk een klein vals nootje in deze vreugdevolle inwijdingsfanfare. 
Het mooie vaandel - want dat is het - droeg als opschrift: 'Spel en Ontspan
ningsvereniging' en dat was net even fout. Want de musicerende politiemannen 
vormen een onderdeel van de 'Sport- en Ontspanningsvereniging'. Het lijkt mij 
overigens geen groot drama . . . Spel klinkt nog vriendelijker dan sport, terwijl in 
spel een sportief element verborgen zit. Het galaconcert was overigens een 
grandioos succes waaruit wederom bleek hoe zeer de bevolking meeleeft met de 
muzikale prestaties van hun politiemannen. 
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Op woensdag 18 december 
vond in de stadhu1sl'\al voor de 

zevende maal de Volkskerst
iang plaats, 9eor9an1seerd 
door de Raad van Kerken. 

Mede\'VfJ:rking werd verleend 
door 'De Zm11ende Stads

klèrreke'. het kinderkoor 
'De Koepel', Hub Wolfs, orgel 

on Corney van der Meulen, 
trompet. De declamatie werd 

verzorgd door de toneel· 
academie-student. 

Jos1a Hamann Traditie
getrouw las burgemeester 

Baeten 'Oet '1 evangelie vaan 
Luc.as'. in een vertaling van 

Harrle loontjens 
De belangstelling voor dit 

kers19ebeu1en was dit jaar 
woor bijzonder groot 
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De uitbreiding van de spor1accomoda1ie had dit jaar voo1nernelijk betrekking op 
de tennissport. In de Eurohal werden vter tennisbanen aangelegd waarmee 

Maastricht een behoorliike mogelijkheid krijgt voor tndoot~tennis 
Het 75-jerlg bestaan van de Kon. Ned. Lawntenn<Sbond was aanle1drng 101 
verschillende demons1raties waarbij dje op het Vrijthof aan de voeten van 

Sint Seivaas landelijke aandacht kreeg. 
Een zeer geslaagde manifesiat1e vond 1n de he1fstvakant1e plaais, het betrof de 
première van een 'sport-instuif' voor lagere- en middelbare scholen. Ruim 000 

jongens en meisjes namen een dag bezit van de Sporthal Geusselt, een initiatief 
da1 he<hahng verdient 
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Nog even een universitair nieuwtje. 
Midden december werd het Provisorium bij Annadal, waarin de laboratoria van 
de Medische Faculteit voorlopig worden ondergebracht, geopend. Een van de 
interessante onderdelen van dit centrum is het bio-chemisch laboratorium, waar 
onder meer onderzoek wordt verricht op het gebied van bloedstolling. De stu· 
denten van de faculteit gaan er werken in het kader van hun projekt: funktioneren van 
het menselijk lichaam. Hieruit blijkt dat onze 'achtste' al aardig begint te funktioneren. 
Er was nog meer universitair nieuws dat tot vreugde stemt. 
De ministerraad nam het besluit binnenkort een wetsontwerp in te d ienen tot 
oprichting van de Rijksuniversiteit Limburg, bestaande uit een faculteit der 
geneeskunde en een faculteit der algemene wetenschappen. Dr. J. Tans, voor· 
zi tter van de voorbereidingscommissie, toonde er zich bijzonder verheugd over 
dat het wetsontwerp eindelijk de fase van de parlementaire behandeling zal gaan 
bereiken. Hij hoopte - en dat hoopt iedere Maastrichtenaar met hem - dat het 
wetsontwerp in zo'n snel tempo kan worden behandeld dat Limburg reeds het 
volgend jaar. 1975, een echte universiteit 'in statu nascendi' heeft. 

Tijdens het 9e colloquium voor Nederlandstalige toneelschrijvers uit België en 
Nederland kreeg op 14 december de schrijfster Annie M. G. Schmidt in de 
stadsschouwburg uit handen van mevr. R. de Backer. Belgisch minister voor de 
Nederlandse cultuur. de jaarlijkse Edmond Hustinxprijs aangeboden. 
Mevr. de Backer zei hierbij o.a. dat 'de toekenning van de prijs aan 
Annie Schmidt bewijst dat er een verlangen naar humor is op onze planeet' . 
Dat gebeurde op de vooravond van het ·Jaar van de Vrouw' .• 1975, een jaar dat 
tevens het 'Monumentenjaar' zal zijn. 

Hierop vooruitlopend werden twee Limburgse gemeenten, Maastricht en 
Thorn, onderscheiden. Op 1B december mocht burgemeester Baeten in het Slot 
te Zeist uit handen van Z.K.H. Prins Claus een gedenkpenning en een erevaandel 
ontvangen vanwege al datgene wat in onze stad verricht is op het gebied van de 
monumentenzorg. Beide Limburgse gemeenten werden een 'lichtend voorbeeld' 
genoemd op het terrein van de monumentenzorg. Maastricht o.m. vanwege de 
strukturele aanpak van monumentenkernen zoals de regeneratie van het 
Stokstraatgebied. De stad werd tevens een bijzonder positieve instelling 
toegeschreven t.o.v. restauraties. 

Met oorverdovend lawaai van vuurpijlen, rotjes, voetzoekers en gillende 
keukenmeiden hebben w ij december - een weliswaar natte doch tevens warmste 
december sinds 270 jaar - uitgeluid en Maastricht 1974 de lucht ingeknald. 
Van de ruim twintig miljoen gulden die onze landgenoten dit jaar aan vuurwerk 
hebben besteed is een niet onaanzienlijk deel boven onze stad uiteengespat. 
God zij dank zonder ernstige ongelukken. 

Al met al was 1974 toch geen slecht jaar. 
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Van kanaal 119591 

via parkeerplaats 09731 

tot - bijna -
Maasboulevard teind 1974) •. 
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In opdracht van het stadsbestuur schreef 
Mathieu Berden de tekst voor 'Maastricht 1974' 

De grafische vormgeving werd verzorgd door 
Everd Soons en Jeannine Vanderlee. 

De tekeningen werden gemaakt door 
Ed Muller en Annelies Vossen. 

De foto's zijn van Jean Abraas. Harrie Disch, 
Fo1od1enst DSM, Jan van Eijck, Math. van G11nsven, 
Jo Houben, Cor Jongen, Frans Lahaye, 
leger film- en fotodienst. Paul Mellaart, Wil Nilwik, 
Fotodienst Openbare Werken, Harry Tilly, 
Jacques Voets, Anton Werker !'De Limburger'> 
en Fri ts Widdershoven. 

De litho's werden gemaakt door 
Clichéfabriek Maastricht b. v 

Het 1aaroverz1cht werd gedrukt en 
gebonden door Leiter-Nypels b.v. 




