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'100R'HOORD H et jaar 1978 stond in Maastricht 
voor een groot deel in het teken van de 
stadsvernieuwing. 
In augustus kwam minister 
jhr. drs. P. Beelaerts-van Blokland van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening zich op uitnodiging van het 
stadsbestuur persoonlijk op de hoogte 
stel len van de stand van zaken. Directe 
aan leiding hiervoor was de presentatie 
van het actieplan stadsvernieuwing, dat 
aangeeft wat er op dit gebied het eerst 
moet gebeuren en hoe dat moet worden 
aangepakt en gefinancierd. De minister 
bekeek bij zijn werkbezoek de stads
vernieuwingsprojecten in Boschstraat
Oost, het Jekerkwartier, Oostermaas en 
Wyck. Hij sprak daarbij zijn bewondering 
uit over de wijze waarop Maastricht de 
stadsvernieuwing gestalte geeft, waarbij 
hij ook doelde op het Stokstraatgebied. 
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BOUWEN 
8r BREKEN 

N aast het actieplan stads
vernieuwing keurde de raad ook de nota 
'Doelstellingen Binnenstad Maastricht' 
goed, op grond waarvan thans wordt 
gewerkt aan het opstellen van een 
structuurplan voor de binnenstad. De 
raad stelde verder het bestemmingsplan 
Oud-Wyck vast, terwijl in dat stadsdeel 
ook een stadsvernieuwingscorporatie 
van de grond kwam. Met name in de 
Hoogbrugstraat zijn al goede aanzetten 
gegeven voor het opknappen van deze 
buurt. 
De actiehaard Ridderstraat werd bijna 
voltooid. De eerste bewoners kunnen 
begin 1979 hun appartement betrekken, 
waarna begonnen zal worden met het 
aanpakken van het complex van de 
vroegere Mabro, dat grenst aan de 
Ridderstraat. Elders in het Jekerkwartier 
boekte de stadsvernieuwing ook goede 
voortgang, zoals aan het Klein Grachtje 
en in de Bouillonstraat, waar de 
provincie een aantal panden vernieuwt. 
In St. Maartenspoort en Oostermaas 
gingen de activiteiten volop verder, 
waarbij vooral in de omgeving van het 
Hofmeiersplein een geheel nieuwe 
situatie ontstond. De renovatie van de 
woningen aan de Mergelweg werd in 
1978 op feestelijke wijze voltooid. 
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0 p 16 jun i werd het hoogste punt 
bereikt van de eerste serie woningen in 
het gebied Boschstraat-Oost. Wethouder 
J. Wevers van Ru imtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting hees bij deze 
gelegenheid het eerste daksegment op 
een van de 74 in aanbouw zijnde 
premiekoopwoningen. Gelijktijdig werd 
de inschrijving opengesteld voor 
gegadigden, waarbij oud-bewoners van 
het Boschstraat-gebied en inwoners van 
Maastricht voorrang kregen. Tevens ging 
de bouw van start van 65 
woningwetwoningen, waarop enige 
speciale regelingen van toepassing zijn 
verklaard, waardoor de huren relatief 
laag kunnen blijven. 
Tegen het einde van het jaar kan men al 
een goed beeld krijgen hoe het 
Boschstraat-Oost-gebied er in 
werkel ijkheid komt uit te zien. 
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I n De Heeg werd een begin gemaakt 
met de bouw van het centrumplan, dat 
in 1981 klaar zal zijn. In drie blokken 
komen er in totaal 284 etagewoningen, 
die met l iften verbonden zijn met 
ondergrondse parkeergarages. Het 'hart' 
van het centrumplan wordt gevormd 
door een winkelcentrum met ruimten 
voor dienstverlening, en verder een 
sociaal-cultureel centrum met 
vergaderzalen. De sporthal die aan de 
rand van het centrumplan wordt 
gebouwd zal eind 1979 klaar zi jn, 
compleet met ruimten voor zg. kleine 
zaalsporten en een restaurant. 
In de eerste maanden van het jaar werd 
de eerste fase van het bouwplan van De 
Heeg afgerond met de oplevering van 84 
eengezinswoningen. De tweede fase -
185 koopwoningen met woonerven en 
269 woningwetwoningen - is thans in 
uitvoering, terwijl eind 1978 gestart werd 
met de derde fase. Deze omvat de bouw 
van 249 huizen, waarvan ruim 60 etage· 
woningen. Verder behoren tot deze fase 
het in aanbouw nemen van 200 eigen
bouwwoningen en 97 woningen voor 
een- en tweepersoonshuishoudens, 
waaraan grote behoefte bestaat. Staats
secretaris G. Brokx van Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting kwam 
zich in november op de hoogte stellen 
van de voortgang van de woningbouw. 
Inmiddels groeit De Heeg, waar in maart 
1977 de eerste woning werd opgeleverd, 
al naar zo'n 2000 inwoners. In januari 
werden de eerste noodlokalen voor het 
openbaar en bijzonder onderwijs in 
gebruik genomen, in afwachting van de 
bouw van de definitieve scholen. Het 
verenigingsleven komt in de nieuwe wijk 
ook al van de grond, wat b.v. bleek bij de 
Luikse markt die er eind september werd 
gehouden. Bij het 1-jarig bestaan van de 
wijk organiseerde de buurtraad een 
driedaags feest in een tent aan de 
Langendaal. Behalve in De Heeg waren 
er ook festiviteiten in Nazareth, dat 25 
jaar bestond, en în Malberg, dat het 
koperen bestaansfeest vierde, evenals 
het feit , dat de wijk tot parochie was 
verheven . 



M.edio 1978 werden de eerste l 
woningen opgeleverd in het plan 
Keerderstraat, waar in totaal ongeveer 
250 woningen worden gebouwd. Tegen 
het eind van het jaar waren al 40 huizen 
bewoond, terwijl er nog 25 in aanbouw 
waren. In het zuidel ijk deel van het plan 
- het dichtst bij de Akersteenweg -
kwamen al twee plantsoenen gereed van 
de uitgebreide groenvoorzieningen, die 
de nieuwe buurt een landelijk aanzien 
zullen geven. In december besloot de 
raad na veel discussie tot de aanleg van 
de Vijverdalseweg, waardoor de nieuwe 
buurt een goede ontsluiting krijgt. 
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o p 30 juni werd de mei geplaatst op 
het hoogste punt van de nieuwbouw van 
de Districtsgezondheidsdienst Zuidelijk 
Zuid-Limburg in Randwyck. Wethouder 
R. de Vries van Sociale Zaken, voorzitter 
van het DGD-bestuur, voerde daarbij het 
woord, waarbij hij inging op de totstand· 
koming van de DGD en van het gebouw. 
In augustus werd door de DGD een 
nieuw type ambulance in gebruik 
genomen van Amerikaanse makelij. De 
wagen is hoger en ruimer dan de tot nu 
toe gebruikte types en is voorzien van 
zuurstof· en bewakingsapparatuur, 
alsmede van air-conditioning. De nieuwe 
ambulance heeft ook een beter 
brancardsysteem en een veelheid van 
lampen, schï)nwerpers en alarmlichten. 



Bij de afbouw van de Entre Deux l 
verdween ook de schutting aan de . 
Spilstraat. Hier werd een begin gemaakt 
met de bouw van winkelruimten aan een 
brede onderdoorgang naar de Entre 
Deux, waarboven drie appartementen 
worden gebouwd. Aan de Markt/Grote 
Gracht komt eveneens een 
onderdoorgang naar het nieuwe 
complex, dat in het voorjaar van 1979 zal 
worden opgeleverd. Op de parterre-
verdieping van de Entre Deux zijn 24 
winkels gepland, terwijl in het souterrain 
cash en carry-zaken worden gevestigd. 
Op de eerste en tweede verdieping komt 
het Limburgs Museum voor Kunst en 
Oudheden, dat nu nog in de 
Bonnefanten is ondergebracht. Bij de 
afbouw van het complex werd een deel 
van de afscheiding tussen de eerste en 
tweede etage verwijderd, zodat in de 
museum-ruimten een beter ruimtelijk 
effect werd verkregen. De derde 
verdieping zal worden gebruikt als 
kantoorruimte. Waar mogelijk zullen de 
achtergevels van de panden aan de 
Spilstraat, Markt en Grote Gracht aan 
het nieuwe complex worden aangepast. 
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Twee aanbouwsels aan de buitenkant 
markeerden de verbetering van de voor
zieningen in de Stadsschouwburg. Aan 
de kant van de Minckelersstraat kwam 
een nieuwe goederenlift voor kostuums 
en requisieten, terwij l tevens de hijs
installatie voor de decors verbeterd 
werd. Voor het maken van een nieuwe 
toneel trap was het aanbrengerr van een 
'uitsteeksel' aan de Bredestraat nodig. 
Verder werden er voorzieningen 
getroffen voor geluidsisolatie en het 
verhogen van de brandveiligheid en 
kwamen er o.a. douches en toiletten 
voor de artiesten, die ook een nieuwe 
foyer ter beschikking kregen . 

... an de Punterweg in de Beatrix
haven werd in oktober de eerste paal 
geheid voor het nieuwe gebouw van de 
Stichting Sociale Werkvoorziening 
Maastricht en Omstreken. Dat karwei 
werd verricht door de heer J. Hoen, 
wethouder van Sociale Zaken en Welzijn, 
samen met de penningmeester van de 
stichting, de heer J . Bartels. In 1980 zal 
de nieuwbouw in de plaats komen van 
de vijf dependances, die de stichting nu 
in gebruik heeft. De nieuwe sociale 
werkplaats (kosten 8,5 miljoen) wordt 
eigendom van de gemeente, die het 
gebouw aan de stichting verhuurt. 



1 n mei werd gestart met de bouw van l 
het nieuwe hoofdkantoor van het 
Telefoondistrict Maastricht aan de 
Noormannensingel. Dat gebeurde 
officieel door het onthullen van een 
gedenksteen op de bouwplaats door 
gouverneur dr. J. Kremers. Daarmee 
kwam een eind aan dertig jaar voor
bereiding, waarin vijf bouwontwerpen 
werden gemaakt. In die tijd maakte het 
telefoonverkeer een enorme 
ontwikkeling door. Het nieuwe kantoor
gebouw, dat werd ontworpen door de 
Maastrichtse architect Th. Boosten, zal 
bestaan uit enkele vleugels met een tot 
zes bouwlagen. In de tweede helft van 
1980 zat het in gebruik worden genomen. 

A an het FaUmaplein kreeg de 
nieuwe studio van de Regionale Omroep 
Zuid vorm. In mei werd door de jongste 
medewerkster van de ROZ de mei 
geplant op het hoogste punt van de 
bouw, nl. de liftschacht, die echter 
voorlopig niet gebruikt wordt. Door geld· 
gebrek zat de eerste jaren nl. nog geen 
liftinstallatie geplaatst kunnen worden. 
Het gebouw, dat inclusief de inrichting 6 
miljoen gulden kost, bestaat uit een 
kantoor- en een technisch gedeelte, 
waarin zich een grote en twee kleinere 
studio's bevinden. Rond het nieuwe 
ROZ-gebouw, dat eind 1978 vrijwel voor 
gebruik gereed was, komt een openbaar 
plantsoen met een vijver, een 
rolschaatsbaan, speelweide, expositie· 
ruimte en een klein amfitheater voor o.a. 
het maken van buitenopnamen door de 
ROZ. 
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M evrouw E. van Agt-Krekel
berg, echtgenote van de minister
president, moest inspringen toen haar 
man verhinderd was om in juni de eerste 
betonpaal te storten voor de nieuwbouw 
van de Maastrichtse MTS aan de Burge
meester Cortenstraat. Zij verrichtte deze 
'dwangarbeid' in haar geboortestad 
echter met plezier. Het werk werd haar 
overigens lichter gemaakt door de 
assistentie van een van de oprichters 
van de school, tevens oud-voorzitter van 
het schoolbestuur, mr. W. Kom. Deze 
had kort tevoren een grote maquette van 
de nieuwbouw, die in totaal zo'n 13,5 
miljoen kost, onthuld. Het storten van 
het eerste cement werd begeleid door 17 
kamerschoten - één voor elk jaar dat 
de voorbereiding van het project in 
beslag nam - en door muziek van de 
Maastrichtse Politiekapel en de eigen 
band van de MTS. In het ontmoetings
centrum Aen de Wan maakte mevrouw 
Van Agt vervolgens een begin met het 
uitreiken van de diploma's. 

D e bedrijvigheid in de 
Beatrixhaven nam verder toe door 
nieuwe vestigingen. In januari sloeg de 
heer P. Pirson, oprichter van Pirson 
Keramiek B.V. in Bunde, de eerste paal 
voor een nieuw bedrijfsgebouw aan de 
Ankerkade. Daardoor werd de basis 
gelegd voor de verdubbeling van het 
personeelsbestand van dit bedrijf, dat in 
1957 aan de Cannerweg van start ging. 
Ook andere Maastrichtse bedrijven 
ontplooiden nieuwe activiteiten in de 
Beatrixhaven, zoals Remeja 
Electronische Industrie B.V. en F.E. van 
der Ree B.V. Blythe Colours B.V. nam in 
juni haar nieuwe molenhal in de 
Beatrixhaven in gebruik. 



E en van de laatste stukjes van de l 
oude Blekerij verdween door de sloop 
van het voormalige Carmelitessen-
klooster. Het klooster stond al sinds 
1975 leeg. De zusters betrokken in dat 
jaar een nieuw onderdak in een gebouw 
aan het St. Servaasklooster, dat lange 
tijd dienst deed als tehuis voor bejaarde 
dames. Het gebouw aan de Blekerij 
heeft precies 100 jaar als klooster 
gediend voor de zusters, die uit 
Duitsland naar Maastricht kwamen en 
zeer afgezonderd leefden. Op de plaats 
waar het klooster stond begon Melchior 
Bouwmaatschappij B.V. met de bouw 
van de 'Parkresidentie', naast de al 
gereedgekomen kantoorgebouwen. Dit 
nieuwe complex zal o.m. bestaan uit 50 
luxe-appartementen voor de verkoop, 
gecompleteerd met enige gemeen
schappelijke ruimten. 
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LOPEN 
&RIJDEN 

vaan Mestreech 

\ 

1 n april begon de gemeentepolitie 
een grote actie tegen de foutparkeerders 
in de binnenstad. Dat was ook wel 
nodig, want foutief geparkeerde auto's 
zorgden soms voor onmogelijke 
verkeerssituaties. In weinige dagen 
regende het honderden bonnetjes en 
menige automobilist kwam voor een 
onaangename verrassing te staan. In 
sommige gevallen moest de parkeer
zondaar zelfs constateren, dat zijn 
wagen was weggesleept. De agenten 
konden hun bonnetjes later terugzien in 
een etalage ... 



:I\. ,. 'nakomertje' van het verkeers- 2 
circulatieplan eerste fase werd aan de 
noordzijde van de Markt een fietspad 
aangelegd. Hoewel de eigenliîke fiets· 
route op de Markt langs de Spilstraat en 
Nieuwstraat liep, maakten veel fietsers 
illegaal gebruik van de busbaan tussen 
Boschstraat en Wilhelminabrug, wat 
zeker niet zonder gevaar gebeurde. De 
'route om de noord' is echter op 
marktdagen buiten gebruik, omdat het 
nieuwe fietspad op het marktterrein dan 
in beslag genomen wordt door de 
kraampjes. 

0 peen aantal punten in de stad 
werden verwi jzingsbordïes naar centrale 
bestemmingen in de binnenstad 
geplaatst. Daarmee werd een begin 
gemaakt met de uitvoering van een 
compleet bewegwijzeringssysteem voor 
de hele stad. De eerste fase van dit plan 
omvat het inrichten van zes 
informatiepunten langs de Invalswegen 
van de binnenstad. Deze bestaan uit een 
stopgelegenheid bij een verlichte 
bulletinkast, waarin o.a. plattegronden 
van de gemeente en de binnenstad 
worden aangebracht, evenals allerlei 
informatie voor de bezoeker. 
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op de Wilhelminakade verdween de 
oude laad· en loskraan, die daar al sinds 
1933 stond. De oudgediende werd al 
jaren niet meer gebru ikt, omdat al 
geruime t ijd de havenactiviteiten zich 
naar de Beatrixhaven hebben verplaatst. 
De N.V. Limburgsch Havenbedrijf droeg 
de kraan gratis aan de gemeente over, 
die zorgde voor de verwijdering ervan. 
Met twee grote soortgenoten van de 
firma Dabekausen werd de kraan uit zijn 
voegen getild en daarna verder 
ontmanteld. In maart besloot het 
gemeentebestuur om het aangrenzende 
terrein op de Wi lhelminakade op 
marktdagen te bestemmen tot parkeer· 
plaats voor de Belgische autobussen, 
die dan veel kopers naar Maastricht 
brengen. 



1 n september legden twee grole 2 
kranen de voorgespannen betonnen 
balken - ieder 25 meter lang en bijna 
30 ton zwaar - op hun plaats, die 
samen de nieuwe brug over het Bassin 
vormen. Deze brug maakt deel uit van 
het laatste stuk Maasboulevard, dat in 
de loop van 1979 in gebru ik zal worden 
genomen. De Maastrichter Grachtstraat 
zal dan definitief voor het doorgaande 
verkeer worden afgesloten. Het werk aan 
de laatse fase van de Maasboulevard, 
dat anderhalf jaar in beslag neemt, vergt 
een bedrag van ruim 10 miljoen gulden. 
Eerder in het jaar werden twee van de 
acht sluisdeuren bij het bruggetje naar 
de KNP gelicht in verband met de 
aan leg van de Maasboulevard. 
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Een groot deel van het 
Jekerkwartier kreeg een nieuwe 
bestrating. Het eerst kwamen de 
Tafelstraat en Achter de Molens aan de 
beurt. Voor de vernieuwing van het 
De Bosquetplein kreeg de 6000 kilo 
wegende kei na 35 jaar een andere 
plaats. Bij de reconstructie van de Grote 
Looiersstraat werd ook de hoek bij het 
Lang Grachtje onderhanden genomen, 
waar een aardig rustpunt ontstond met 
zitbanken en groen. Tenslotte kreeg het 
Academieplein een grondige 
opknapbeurt, en werd 'en passant' ook 
nog de Lenculenstraat van een nieuw 
wegdek voorzien. 



O nder de Kennedybrug werden 420 2 
parkeerplaatsen aangelegd, terwijl er 
ook aangepaste verlichting, riolering en 
beplanting werd aangebracht. De aan leg 
van deze parkeerplaatsen was o.m. 
nodig in verband met het in gebruik 
nemen van het kantorencomplex aan de 
Blekerij. De werkzaamheden werden 
mogelijk gemaakt door DACW-subsidies 
van het rijk. 
Op het Academieplein werden 65 
parkeerplaatsen aangelegd bij de 
algehele reconstructie van dit plein, dat 
een aanslu iting kreeg op de Bonne
fantenstraat. 

Nog net vóór de grote vakantietrek 
konden de hoofdrijbanen van de nieuwe 
Geusselt-kruising in gebruik worden 
genomen. Daarvóór ontstonden soms 
kilometerslange files bij Geusselt als 
gevolg van de reconstructie van dit 
verkeersknooppunt, dat van een rotonde 
veranderd werd in een kruising met 
verkeerslichten. Later in het jaar 
kwamen de twee tunneltjes voor voet
gangers, fietsers en bromfietsers 
gereed. Mede door het instellen van een 
'groene golf' op het tracé van de E-9 
tussen de Geusselt-kruising en het 
Kennedyplein kon een veel snellere 
doorstroming van het verkeer op deze 
route bereikt worden. 

0 
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KIJKEN 
&DOEN 

Meer dan in vorige jaren deden 
diverse groepen van zich spreken om de 
aandacht te vestigen op hun belangen. 
Vooral de bewoners van kraakpanden 
waren in het nieuws. In februari werd het 
Dinghuis korte tijd gekraakt in het kader 
van de nationale kraakdag. Een meer 
permanent karakter had het kraken van 
de voormalige Openbare Bibliotheek aan 
de Witmakersstraat. De ontruiming 
verliep hier onvrijwillig, na een 
procedure, die tot voor de Raad van 
State voerde. Het 'kraakartikel ' in de 
nieuwe Algemene Politieverorden ing 
leidde tot grote onrust onder de 
Maastrichtse krakers, die met 
spandoeken en een betoging in de 
binnenstad protest aantekenden. En niet 
geheel zonder succes: de 
inwerkingtreding van het artikel werd 
voorlopig opgeschort. 
Protesten waren er verder tegen de 
verkoop van 4 bouwterreinen aan de 
Koning Clovisstraat aan een project
ontwikkelaar, terwijl zo'n 150 



Wyckenaren, gewapend met spandoeken 
en een petitie met vele honderden hand
tekeningen naar het stadhuis trokken uit 
protest tegen de dreigende sluiting van 
het Sportfondsenbad. Dezelfde dag 
hielden ruim 50 vrouwen in het kader 
van de internationale vrouwendag een 
optocht met spandoeken en fakkels door 
de binnenstad. De Werklozen-belangen
vereniging Maastricht overhandigde de 
burgemeester een petitie met 800 
handtekeningen, waarin B. en W. 
gevraagd werd vaart te zetten achter een 
aantal werkgelegenheidsprojecten. 
Jongeren uit Daalhof betoogden voor 
het aanstellen van twee vaste 
jongerenwerkers in hun wijk. De jeugd 
van Daalhof hield op Bevrijdingsdag een 
'vredesmars' . 

3 
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D e theaterkunst maakt in Maas
tricht een grote bloei door. Na de 
successen met Maastrichtse 'kemikke 
opera's' in voorgaande jaren bracht de 
'Mestreechter Operettevereiniging' (de 
Maasvogels) een nieuwe theater
produktie in de vorm van een zeer 
geslaagde Maastrichtse bewerking van 
de musical 'My fair Lady' , die de titel 
'Mie fien Mamzèlke' kreeg. De 
voorstellingen (1 7 in totaal) brachten al 
duizenden bezoekers tot verbazing en 
enthousiasme over het wervelende spel, 
de zeer geslaagde, snel wisselende 
decors (een technisch hoogstandje op 
zich), de prachtige kostuums en de 
fantasierijke vondsten van Huub Noten, 
die ook vorige successtukken van het 
Maastrichtse amateurgezelschap 
reg isseerde. Samen met de rake 
Maastrichtse vertaling van Mamzèlke
acteur Phil Dumoulin en Jan Coumans 
en de verdienstelijke balletten en 
muzikale uitvoering ontstond aldus een 
theaterproduktie, die d icht het 
professionele niveau benadert. Op de 
foto's enige hoofdrolspelers in actie, nl. 
Phil Dumoulin (prof. Franquillet), Annelie 
Vrancken (Berrep Bollen), Marie-Louise 
Mientjens (medam Akkermans) en Harie 
Loontjens als Lerang Bollen. 



2 het eerst s;nds tien jaar 3 
geleden 'Miauw' verdween presenteerde 
zich een nieuwe cabaretgroep in Maas-
tricht, die onder de naam 'Rommedoe' in 
korte tijd bekendheid en erkenning 
kreeg. De groep, die zijn oorsprong vindt 
in de vroegere schoolrevues van Stella 
Maris, trad naar buiten met 
voorstellingen in de Redoute en later in 
de schouwburgzaal. Rommedoe plaatste 
zich in mei voor deelname aan het 
Humorfestival in Knokke, waar een 
goede indruk werd achtergelaten. 
De jonge Maastrichtse theaterwerkgroep 
'Bij leven en welzijn' zette haar eigen 
produkties voort met het toneelstuk 'Dat 
zie je toch zo' en een toneelspel voor 
kinderen. M '46 bracht op zeer 
verdienstelijke wijze het toneelspel 
'Vrijdag' van Hugo Claus. De première 
van dit stuk werd gegeven in het kader 
van de 'Bruine Theater'-dag met diverse 
evenementen en activiteiten in de 
stadsschouwburg. Verder deden in 1978 
van zich spreken de toneelverenigingen 
'De Vriendenkring ' uit Amby, die het 
zilveren jubileum vierde, en 'De Kleine 
Komedie' . GLTwee kwam met een 
nieuwe produktie, terwijl door studenten 
van de Toneelacademie een 
toneelproject voor bejaarden werd 
opgezet. Het schooltoneel kreeg nieuwe 
impulsen met de opvoering van 
'E Vrundsje' door het Stedelijk Lyceum 
en Havo. Op het professionele vlak 
zorgde het LSO voor uitvoeringen van de 
opera 'Figaro's Hochzeit', in samen
werking met o.a. studenten van het 
Conservatorium. 

25 



3 

26 

1 n het Bonnefantenmuseum werd een 
unieke tentoonstelling gehouden van 
Maastrichts zilver. De expositie, die een 
beeld gaf van het zilver dat vanaf de 
15de tot het begin van de 19de eeuw in 
Maastricht is gemaakt, was voor een 
groot deel het resultaat van het 
onvermoeibare speuren van de Maas
trichtse dames drs. M. Wishaupt en 
mr. W. Keyser-Schuurman. Zij bouwden 
hierbij voort op de onderzoekingen van 
de in 1974 overleden medewerker van 
het Bonnefantenmuseum, de heer 
Nico de Jong. Het wetenschappelijke 
werk, dat voor deze tentoonstelling 
verricht werd, vond zijn neerslag in een 
uitvoerig geïllustreerde catalogus van de 
tentoongestelde voorwerpen. Het was 
tevens de laatste expositie in de 
Bonnefanten vóór de verhuizing (begin 
1979) van het museum naar de Entre 
Deux. 

1 n het gebouw van 'Pictura' aan het 
Onze Lieve Vrouweplein werd een 
tentoonstelling gehouden van werken 
van 14 Maastrichtse schilders van 
omstreeks de eeuwwisseling. In totaal 
werden 75 schilderijen van deze zg. 
'Maastrichtse school' tentoongesteld, 
waarvan alleen al 23 werken van Henri 
Jonas. Het was de eerste expositie van 
dergelijke omvang van deze school in 
Maastricht. 



Met showvoorstellingen in de 3 
Eurohal en jubileumgeschenken aan 
instellingen voor gehandicapten vierde 
'Actie '68' in november het 10-jarig 
bestaansfeest. Sinds de oprichting 
zamelde deze stichting een miljoen 
gulden in voor de gehandicapten. Tal 
van verenigingen en particulieren zetten 
zich in die tien jaar in voor de 
gehandicapte medemens in het kader 
van de activiteiten van de Maastrichtse 
stichting. Zo fietste in september de 
Gentlemenploeg Lou Hermans via Het 
Dorp in Arnhem naar Maastricht, waar 
Actie '68-medewerkster Willy Dobbe de 
coureurs een herinneringsmedaille 
schonk. In Arnhem werd het 
gehandicaptenorkest Muvedo een 
geluidsinstallatie aangeboden, waarbij 
mevr. Baeten-Steegmans, in gezelschap 
van haar echtgenoot, namens Actie '68 
het woord voerde. 

W ethouder M. Debats van 
Onderwijs en Cultuur reikte de prijzen 
uit van de opstelwedstrijd die gehouden 
werd in het kader van de Derde Wereld· 
week. Dat gebeurde in de Kleine 
Comedie, waar de Stichting Ontwikke· 
l ings-Samenwerking uit Kerkrade, samen 
met een Maastrichts comité, een 
verkooptentoonstelling had ingericht van 
produkten uit de ontwikkelingslanden. 
Het programma vermeldde verder o.m. 
de uitvoering van de Missa Luba in de 
St. Servaaskerk en vormingsbijeen· 
komsten voor de schooljeugd. 
Er werden in Maastricht verder nog 
enkele andere 'weken' gehouden, zoals 
de Italiaanse week in de Spilstraat en op 
de Markt, de Weense week in Hotel 
Maastricht, de Elzasser week in winkel
centrum Brusselsepoort en activiteiten 
in het kader van de vredesweek. 
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Bij het ontbreken van een echte 
zomer moest de Zomermanifestatie 
meermalen uitwijken van het pleintje Op 
de Thermen naar het Staargebouw. Zo 
kwam het, dat het kindercircus 
'Cascade' uit IJsselstein zijn piste 
inrichtte in de muziektempel van het 
L.S.O. De ongewone entourage deerde 
de mini-artiesten niet in het minst en 
samen zorgden zij voor een voorstelling, 
waar de jeugdige toeschouwers 
enthousiast van werden. 
Cascade was overigens niet het enige 
circus dat Maastricht aandeed. In sep
tember maakte circus Charivari een 
toernee door vijf wijken van Maastricht 
en nauwelijks was dit vertrokken of het 
Belgische circus Piste sloeg voor een 
week zijn tent op het Vrijthof op. 

Het begin van de uitverkoop bracht 
in de Wycker Brugstraat een ware 
Smurfen-happening teweeg. Een zaak in 
radio-apparatuur stelde aan de eerste 
Smurfer, die zich op 19 januari om 9 uur 
aandiende, een stereo-platendraaier met 
boxen ter waarde van 195 gulden in het 
vooruitzicht voor . . . 1 cent. De eerste in 
Smurf-uitrusting gestoken liefhebber 
nam al de dag tevoren zijn plaats in. Na 
een koude nacht op de stoep smurfde 
hij 's morgens met zijn stereo-aanwinst 
de winkel uit. Platendraaien kunnen 
Smurfen dus ook al. 



BIJ het begin van het visseizoen 3 
opende wethouder A. Dols van Openbare 
Werken en Sport een speciale visplaats 
voor gehandicapten langs de 
Geusseltvijvers. De visplaats, aangelegd 
door de Nederlandse Heidemij, is zo 
ingericht, dat inval iden er gemakkelijk 
met hun wagentjes bij kunnen komen. Er 
zijn beveiligingen aangebracht om te 
voorkomen dat men te water raakt. Ook 
elders in de gemeente werden weer 
enige voorzieningen getroffen om het 
gehandicapten wat gemakkelijker te 
maken zich vrij te kunnen verplaatsen. 
Dat gebeurde o.a. door het verlagen van 
stoepranden bij reconstructies en door 
het voor gehandicapten toegankelijk 
maken van het Stadskantoor. 
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WONEN 
&LEVEN 

E en spec;are schoonmaakploeg, 
bestaande uit leden van B. en W., kwam 
eraan te pas om de vervuiling van de 
binnenstad tegen te gaan. De 
edelachtbare inzet vormde de aanzet van 
de Milieuweek, die van 11 tot en met 
18 maart werd gehouden. Voorafgegaan 
door harmonie Kunst door Oefening, 
milieustickers uitdelende majoretten en 
de Zingende Pàtsvrowwe, die een 
speciaal milieulied zongen, maakten de 
stadsbestuurders schoon schip in het 
drukke voetgangersgebied. En passant 
werden daarbij de drie laatste nieuwe 
papierbakken op hun plaats bevestigd. 
De Milieuweek werd gehouden op 
initiatief van de samenwerkende 
winkeliers in het voetgangersgebied, 
verenigd in de Cima, in samenwerking 
met de lmiza, de Inspraakcommissie 



Milieuzaken. Medewerking verleenden de 
afdeling Voorlichting van de gemeente, 
die tien verschillende milieu-stickers 
uitbracht, en de fabrikant van Bonzo· 
hondenvoer, die gratis 'drolleschepjes' 
beschikbaar stelde. Voor de lagere 
schooljeugd werd een tekenwedstrijd 
gehouden, waaraan zo'n 800 kinderen 
meededen. De Reinigingsdienst van 
Openbare Werken hield verder twee keer 
een 'wagenshow' op het Vrijthof, terwijl 
spandoeken en een sandwich-man nog 
eens extra de aandacht vestigden op 
een schoner milieu in de binnenstad. 
De Milieuweek viel samen met de 
nationale boomplantdag, waaraan in 
Maastricht door 120 kinderen werd 
meegedaan. Zij plantten nieuwe bomen 
aan de Vroenhovenweg in Wolder, de 
Cramer van Brienenstraat in Amby en de 
Daalstraat in Borgharen (foto). 
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E en spectaculair nummertje boom
verplanten gaf de gemeentelijke plant
soenendienst weg, samen met de 
Nederlandse Heidemaatschappij. 
In de Czaar Peterstraat werden 45 linde
bomen zorgvuldig uitgegraven en op 
diepladers naar hun nieuwe standplaats 
gebracht. Aan het nieuwe weggedeelte 
van de Javastraat werden er 29 
geplaatst, terwijl de overige 16 de 
Einsteinstraat gingen opsieren. De 
bomen moesten in de Czaar Peterstraat 
verdwijnen voor de aanleg van riolering 
in het stadsvernieuwingsgebied 
Oostermaas, waarna er nieuwe parkeer
plaatsen werden aangelegd en 60 
nieuwe bomen werden geplant. 



N egen bomen van het oude 
kastanjelaantje langs de vroegere 
bedding van de Jeker in het Stadspark 
kwamen aan het einde van hun dagen. 
Uit een onderzoek door het Bureau voor 
Tuin- en Landschapsverzorging was al in 
1977 gebleken, dat deze bomen dood 
waren of niet meer te redden. Het ging 
om vijf kastanjebomen, drie linden en 
een iep. De ruim 25 andere bomen in het 
laantje kregen toen een grondige 
onderhoudsbeurt. De dode bomen, die 
voor het grootste deel aan de kant van 
de Graanmarkt stonden, werden in 
maart gekapt. Bij de inrichting van dit 
deel van het park, die in het voorjaar 
begon, worden ondermeer 27 nieuwe 
bomen geplant. Er werden paden en 
perken aangelegd en het laantje werd 
herschapen in een lommerrijke 
wandelweg. Met een nieuwe houten brug 
over de Jeker sluit deze aan op de rest 
van het Stadspark, dat nu langzamer
hand zijn definitieve vorm krijgt. 
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Een felle uitslaande brand brak uit 
in hotel-café 't Brandpunt aan de 
Hoogbrugstraat. Slechts met uiterste 
krachtsinspanning van de eigenaar, 
enkele cafégasten en de politie kon 
voorkomen worden, dat er slachtoffers 
vielen. Het vuur, ontstaan door een 
oververhitte frituurpan, verwoestte 
behalve het hotel vrijwel alle bezittingen 
van de jeugdafdeling van VV Amelie. In 
augustus brandde café 't Havenlicht aan 
het Bassin volledig uit. De bewoners 
konden bijtijds vluchten. In dezelfde 
maand werd het trefcentrum Apollo, een 
vroegere noodkerk in Pottenberg, in de 
as gelegd. In Itteren brandde een 
hooischuur en een koestal van een 
boerderij aan Het Geneinde uit. 
Ter gelegenheid van de nationale brand
weerdag hield de Maastrichtse 
brandweer op 9 september een open 
dag, waarop het modernste materiaal 
voor het bestrijden van branden werd 
getoond. Ook werden er twee 
demonstraties gegeven en kon het 
publiek een kijkje nemen in de nieuwe 
provinciale verbindingscommando
wagen, waarover de brandweer in juni de 
beschikking kreeg. Vooral de jeugd 
stelde de geste van de brandweer
mannen op hoge prijs. 



E en zware gasontploffing 
verwoestte in oktober een woonhuis aan 
de Akersteenweg, waarbij twee bejaarde 
bewoners ernstig gewond raakten. De op 
de bovenverdieping wonende zoon van 
het echtpaar, diens vrouw en twee 
kinderen bleven ongedeerd. In de nacht 
vóór de explosie was door omwonenden 
een sterke gaslucht geconstateerd, 
waarna een gewaarschuwde nachtploeg 
van Gemeentebedrijven een lek vond in 
een gasleiding in het trottoir. Ondanks 
voorzorgsmaatregelen kwam in de 
morgenuren gas, dat in de woningen 
was binnengedrongen, tot ontploffing. 
Van het huis, waarin zich de ontploffing 
voordeed, werd een groot deel van de 
achtergevel weggeslagen, terwijl tot ver 
in de omgeving ru iten sprongen. 
Nauwelijks twee weken later deed zich 
een kleinere gasontploffing voor in een 
flatwoning aan de Brusselseweg als 
gevolg van een gaslek in de meterkast. 
De bewoonster was op het moment van 
de ontploffing afwezig. 
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Een vreemdsoortige 'epidemie', die 
Europa in luttele dagen in haar ban had, 
werd het eerst in Maastricht 
gesignaleerd: met kwik ingespoten 
sinaasappelen. Vier kinderen uit het 
gezin Bergs en hun vriendinnetje Norma 
Huls van de Brusselseweg werden voor 
al le zekerheid ter observatie in het 
ziekenhuis St. Annadal opgenomen, 
nadat zij sinaasappels hadden gegeten, 
waarin kleine druppeltjes kwik zaten. De 
gevolgen bleken erg mee te vallen. 
In heel Europa werden vervolgens zelfs 
in grape-fruit en c itroenen kwikdruppels 
aangetroffen en werden hele voorraden 
citrusvruchten op kwik onderzocht. De 
Keuringsdienst van Waren in Maastricht 
had het er druk mee: zo'n 3 à 4000 
sinaasappels werden op kwikdruppels 
gecontroleerd. Een stuk of vijf 
kwiksinaasappels doken her en der nog 
in Maastricht op, voordat de 'plaag', ook 
weer vrij plotseling, uitgewoed raakte. 

L angzaam maar zeker wordt 
Maastricht een echte 'studentenstad'. 
Bij het begin van het nieuwe stud iejaar 
werd op het Vrijthof een infomarkt 
gehouden voor alle studenten, die in 
Maastricht aan hun eerste jaar 
begonnen. Via marktkraampjes gaven 
verenigingen, instellingen en politieke 
partijen informatie over Maastricht, 
terwijl een volksdansgroep voor de sfeer 
zorgde. De organisaties Carrefour en 
Studenten-Ekklesia lanceerden een 
nieuw informatie-blad voor de Maas
trichtse studenten. De eerste-jaars 
waren daarna te gast in het stadhuis. De 
huisvesting van de studenten leverde 
nogal problemen op, ondanks een grote 
actie voor het ter beschikking stel len 
van kamers en gemeentelijke initiatieven 
voor tijdelijke wooneenheden. In 
december besloot de raad tot verkoop 
van het un iversiteitsterrein in Randwyck
Noord aan het rijk. 



H oewel al op 26 februari de 
terrasjes op het Vrijthof buiten stonden 
en een mild lentezonnetje hoge 
verwachtingen wekte voor de maanden 
die komen gingen, viel in 1978 menig 
openlucht-genoegen in het water van de 
vaak overvloedige regenbuien. De 
feestelijkheden op koninginnedag 
(foto's) waren daar een voorbeeld van. 
En zelfs als het niet regende weer
hielden kou en winderigheid velen van 
een gezellig zitje in de overigens zeer 
sfeervolle entourage van de 'huiskamer 
van Maastricht'. Het najaar, met veelal 
stralend weer tot ver in november, deed 
de narigheid echter snel vergeten en 
bood volop gelegenheid om de schade 
in te halen. 
Uitgerekend op Oudejaarsdag sloeg de 
koude nogmaals, en nu in verhevigde 
mate, toe. Sneeuw en ijs, met 
temperaturen van zo'n 15 graden onder 
nul , maakten in weinige uren het Vrijthof 
tot een langlauf-piste. 
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LEREN 
&SPELEN 

W.r niemand meer op gerekend 
had gebeurde toch: MVV promoveerde 
via de nacompetitie naar de eredivisie. 
Na de voorlaatste wedstrijd in deze 
competitie waren de kansen van MVV 
bijna tot nul gedaald, maar een 5-0 
overwinn ing op Excelsior en het gel ijk· 
spel van de beide andere eredivisie· 
kandidaten bracht de Maastrichtse 
ploeg opnieuw in de hoogste afdeling 
van het betaalde voetbal, die twee jaar 
eerder moest worden verlaten. Dat was 
meteen het sein voor een spontaan 
zomer-carnaval en een geïmproviseerde, 
maar daardoor niet minder enthousiaste 
huldig ing van spelers, trainer en bestuur 
in het stadhuis en op de Markt. Tot laat 
in de nacht was de binnenstad en vooral 
het Vrijthof het toneel van dolle feest· 
vreugde, die vooral hoog oplaaide, 
doordat het 'wonder' Maastricht zo 
onverwacht overviel. 



Een week na de promotie werd het feest 
nog eens overgedaan, toen op het 
Vrijthof een grote 'slachtpartij ' werd 
aangericht onder de ruim 350 
spaarvarkens van de actie ' lech mats 
MVV', die de Stichting Club 2000 had 
georganiseerd. De spelers van MVV 
werden daarbij in drie calèches onder 
muzikale begeleiding naar het Vrijthof 
gebracht, waar hen opnieuw een 
huldiging ten deel viel. De spaarvarken
actie bracht MVV meer dan f 25.000,
in het laatje. Op 29 juni hield MVV in D'n 
Awwe Stiene nog een officiële receptie. 
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B èr Beckers, de trainer van de 
Beekse concurrent Caesar, was een van 
de velen die de S.V. Heer tijdens een 
drie uur durende receptie in 'Aen de 
Wan' kwamen feliciteren met het 
kampioenschap in de eerste klasse F en 
promotie naar de hoofdklasse van het 
amateurvoetbal. De titel, die jarenlang 
werd nagestreefd, ging definitief naar de 
ploeg uit Heer door een 4-1 overwinning 
op Swift in Roermond. Bij terugkomst in 
Heer kregen de kampioenen al een 
spontane huldiging van vele honderden 
toegestroomde Heerdenaren en werd 
met muziek van de Koninklijke Harmonie 
van Heer een rondtocht gemaakt. 
De dag na het behalen van het 
kampioenschap werd de nieuwe 
hoofdklasser in het stadhuis ontvangen. 
Wethouder A. Dols van Openbare 
Werken en Sport sprak hierbij zijn grote 
bewondering uit voor de prestaties van 
Heer. Behalve S.V. Heer slaagde ook 
Maastrichtse Boys erin voetbalkampioen 
te worden, namelijk van de vierde klasse 
A, met promotie naar de derde klasse. 
Rapid moest echter een stap terug doen 
en degradeerde uit de tweede klasse. 

M inisters in boe•enpak wekten 
de gramschap van het Eerste Kamerlid 
drs. E. Fischer van de P.P.R. Bij het 
jaarlijkse carnavalsfeest in de stadhuis
hal werden nl. de ministers Wiegel van 
Binnenlandse Zaken en Gardeniers van 
C.R.M. in streepjespak achter de tralies 
gezet als uiterlijke tekenen van hun 
waardigheid, behorend bij de orde van 
de Spekkamer. De heer Fischer, 
kennelijk in het geheel niet bekend met 
de Maastrichtse carnava lsgebruiken, 
stelde stekelige vragen, waarop de 
Tempeleers even stekelig reageerden en 
de ministers op ontwapenende wijze 
antwoordden. 



Heer beleefde op de 'elfde van de 5 
elfde' de eerste Nederlandse kampioen-
schappen kinderwagenrennen. 
Drieduizend toeschouwers wreven zich 
de ogen uit van het lachen langs het 
1100 meter lange parcours, dat door de 
deelnemers moest worden afgelegd. 
Rennend achter een kinderwagen-met-
passagier moesten de coureurs drie 
hindernissen in de vorm van buffetten 
nemen, waar gewisseld moest worden 
onder het verplicht nuttigen van een 
pilsje, wat de stuurvastheid niet altijd 
bevorderde. Nederlands kampioen werd 
Nico Jeurissen, die ruim een jaar eerder 
ook al Nederlands kampioen boksen in 
het weltergewicht werd. Met zijn 
koppelgenoot Arno Dauphin had hij rond 
de 4 minuten nodig voor het parcours.· 
De prominenten deden er langer over, 
zoals raadslid Bertus Kerckhoffs en 
Heer-voetballer Jean Thans, maar die 
kwamen dan ook zonder wielen over de 
eindstreep. 
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M eec dan 400 atleten gingen in 
oktober voor het stadhuis van start voor 
de marathon loop, die werd gewonnen 
door de Eindhovenaar Cor Vriend 
(op de foto van de start loopt hij al 
vooraan met pet). Hij legde de ruim 42 
km. af in 2 uur en ruim 22 minuten. 
Een van de reclame-sponsors van het 
evenement was de NS, die de atleten de 
slogan 'Soms is de trein zo gek nog niet' 
meegaf. 

C ees Priem won op de Maas
boulevard de derde etappe van de 
Proftour Nederland. Rondom deze 
etappe-aankomst was een heel 
spektakel georganiseerd van wieler
koersen, terwijl in de avonduren een 
groot show-programma van start ging in 
een feesttent. Voor het wielerfeest moest 
het verkeer op een deel van de Maas 
boulevard de hele dag worden omgeleid. 



~oor het eerst nam Maastricht deel 5 
aan het Holland Festival. Er werden 21 
voorstellingen gegeven in het kader van 
het thema 'Volkskunst en relaties met 
klassieke kunst'. Wegens de verbouwing 
van de Stadsschouwburg vonden de 
meeste evenementen plaats in het 
Staargebouw en verder in Hotel 
Maastricht en in 'D'n Awwe Stiene'. 
Geboden werd een boeiend programma 
van concerten , poppenspel, toneel, dans 
en folklore. Tot de meest in het oog 
springende groepen, die in Maastricht 
optraden, behoorden het ensemble 
Eh imono uit Ghana met rituele dansen 
en muziek en het Syrisch Ensemble uit 
Aleppo, dat een traditionele huwelijks-
ceremonie op de planken bracht. 
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Het Stedelijk Jeugdvakantiewerk 
zorgde in juli en augustus voor een grote 
verscheidenheid van evenementen voor 
de jeugd. Honderden 'Kluiverkes', 
gewapend met vellen karton en 
kleu rkrijtjes, maakten van de Grote 
Staat een openlucht-atelier. De 
tekeningen werden later op de dag op 
hun kwaliteiten bekeken door een 
deskundige jury, waarna de echtgenote 
van de burgemeester in het stadhuis de 
prijzen uitreikte aan de kunstenaars-in
spé. 
Op het Vrijthof draaide verder een 
Vlaamse kermis voor de vakantie
vierende jeugd, compleet met rad van 
avontuur en een spookhuis. En natuurlijk 
waren er in de wijken ook volop 
activiteiten, zoals sportwedstrijden. 
Tot slot vond er op het Vrijthof een 
massaal Ridderfeest plaats ter 
gelegenheid van de verjaardag van 
koning Lucas in de War. Bij het kasteel , 
dat er was gebouwd, werden 'middel
eeuwse' spelen uitgevoerd en voor 
iedere Kluiver was er een stuk van de 
enorme verjaardagstaart. 



" an de Adelbert van Scharnlaan 
betrok de lagere en middelbare detail
handelsschool 'St. Maternus' een nieuw 
schoolgebouw, dat 5,5 miljoen heeft 
gekost. Bij de officiêle opening op 
28 april werd ook een nieuwe naam 
aangenomen: 'Ondernemerscollege 
Mergelland'. Het nieuwe gebouw telt 22 
klaslokalen, waaronder 6 vaklokalen en 
een informatiecentrum. Verder zijn er 2 
gymnastieklokalen en een ruime au la. In 
het gebouw, dat berekend is op 550 
leerlingen, zal ook bijscholingsonderwijs 
worden gegeven voor gevestigde 
ondernemers, evenals een geïntegreerde 
vakopleiding voor de diverse branches. 
De Scholengemeenschap Jeanne d' Are 
nam in het najaar bezit van de 
nieuwbouw bij de Burgemeester 
Kessensingel in Heer. De officiêle 
opening van deze nieuwe school zal in 
februari 1979 plaatsvinden. 
De opleidingsschool voor kleuter
leidsters Clara Fey (beter bekend als 
KLOS) opende in november haar nieuwe 
gebouw aan de Bemelerweg. 
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KO~EN 
8r Gl\l\N 

L iefst 18 nieuwe gezichten telde de 
gemeenteraad, toen die op 5 september 
voor het eerst in nieuwe samenstelling 
bijeenkwam voor het kiezen van de 
wethouders. De raad besloot het aantal 
wethouders van 5 op 6 te brengen. Na 
de benoemingen en de verdeling van de 
bestuurstaken zag het nieuwe College 
van B. en W. er als volgt uit: v.l.n.r. de 
wethouders J. Wevers (Ruimtelijke 
Ordening en Woningbouw), M. Debats 
(Onderwijs en Cultuur), G. Peters 
(Personeel , Sport en Huisvesting), 
J . Hoen (Sociale Zaken en Welzijn), 
A. Dols (Openbare Werken en Verkeer), 
drs. H. Roovers (Financiên en 
Economische zaken), mr. A. Baeten 
(burgemeester), de heer H. Hameleers 
(gemeentesecretaris) en drs. J. Mans 
(adjunct-gemeentesecretaris). 



Bij de verkiezingen voor de gemeente· 
raad op 31 mei was het CDA als 
grootste partij uit de bus gekomen met 
19 raadszetels, de PvdA behaalde 12 
zetels, de VVD 3 en de Gepensio· 
neerden· en Bejaardenpartij, Groot 
Maastricht '70, Stadsbelangen, D '66 en 
PPR ieder 1. In het College van B. en W. 
bezet het CDA 4 wethouderszetels en de 
PvdA 2. 
In het voorlichtingscentrum van de 
gemeente werden enige panelen 
ingericht met foto's van de nieuwe 
stadsbestuurders, compleet met een 
speciaal vouwblad om mee te nemen. 
Aan de gemeenteraadsverkiezingen (en 
ook de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten op 29 maart) gingen weer 
uitgebreide propaganda-acties van de 
politieke partijen vooraf. De 'oude' raad 
nam na de vergadering op 29 augustus 
afscheid in de hal van het stadhuis. 
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I! 1 april kreeg de gemeentepolnie 
een nieuwe commissaris in de persoon 
van de heer N. Gijben, tot op dat 
moment commissaris van politie in 
Helmond. De nieuwe commissaris werd 
op 11 april in de hal van het stadhuis 
geïnstalleerd door de burgemeester, die 
de heer Gijben welkom heette en zijn 
waardering uitsprak voor de wijze, 
waarop hoofdinspecteur Th. Haane een 
half jaar lang de post van commissaris 
had waargenomen. Een grote deputatie 
van het Maastrichtse politiekorps, de 
politiekapel en een groot aantal 
autoriteiten woonden de installatie
plechtigheid bij. Tot de velen, die 
commissaris Gijben verwelkomden, 
behoorde ook hoofdofficier van justitie 
mr. E. Bauwens. 

N a een lange periode van 
moeizame voorbereiding en plannen 
maken kon het Maastrichtse politiekorps 
in het voorjaar zijn intrek nemen in het 
nieuwe hoofdbureau aan de.St. Huber
tuslaan . De verhuizing van het 
Generaalshuis naar het nieuwe bureau 
werd voltooid met een ludieke ver-huis
stoet door de binnenstad, waarin ook 
een levende beeldengroep 'Dao koume 
ze' meetrok. De speelse verhuizing was 
op touw gezet door een burgercomité, 



dat na een geldinzameling een bronzen 
kopie van het beeld van Frans van der 
Laar liet maken, die namens de Maas
trichtse burgerij aan het korps werd 
aangeboden bij de officiêle opening van 
het hoofdbureau door minister H. Wiegel 
van Binnenlandse Zaken op 7 oktober. 
De openingsbijeenkomst, die werd 
gehouden in de sportzaal van het 
nieuwe bureau, werd een bijzonder 
feestelijke gebeurtenis, waarbij 
meermalen uitdrukking werd gegeven 
aan de blijdschap over het totstand· 
gekomen uiterst doelmatige en 
doordachte onderkomen van de 
gemeentepolitie. 'Govie' Kesselaar was 
er zelfs voor teruggekomen om de 
minister een boekje over de historie van 
het Maastrichtse korps aan te bieden en 
hem later, tijdens de ludieke opening 
van het bureau op de binnenplaats, 
vermanend toe te spreken, nadat de 
minister met een katapult het 
muziekkorps van de politie tevoorschijn 
had 'geschoten'. 
Van de open dagen, die in de weken na 
de opening werden gehouden, maakten 
duizenden Maastrichtenaren gebruik om 
het gebouw te bezichtigen en nader 
kennis te maken met de 
gemeentepolitie. 
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Gote consternatie veroorzaakte in 
augustus een brutale overval op het 
kantoor van de Algemene Bank 
Nederland in de Bredestraat. Vier of vijf 
gemaskerde mannen maakten ruim 
f 400.000, - buit en wisten onder 
bedreiging van een aantal gijzelaars te 
ontkomen, hoewel zij het geld onderweg 
in de binnenstad moesten achterlaten. 
Dramatische taferelen speelden zich af 
op de vluchtroute van de bankrovers, die 
leidde via de Cortenstraat, Onze Lieve 
Vrouweplein, Havenstraat, Kesselskade 
naar Wyck en het Europaplein. Op dit 
plein raakte een achtervolgende 
politieman ernstig gewond door een 
pistoolschot in zijn achterhoofd, terwijl 
een gijzelaar en een voorbijgangster 
eveneens schotwonden opliepen. Twee 
vluchtauto's van de rovers bleven 
ktemgereden in de binnenstad achter. 
De gewonde pol itieagent Ronald 
Nicolaes werd in het Heerlense 
De Weverziekenhuis verrast met een 
enorme fruitmand en schriftelijke 
wensen voor een spoedig herstel van 
minister J. de Ruiter van Justitie. Die 
werden hem overhandigd door officier 
van justitie mr. J. Booster, in gezelschap 
van commissaris van politie N. Gijben. 



D. omgO'lng '"" de Tongersestraat 6 
leek in januari twee keer op een vesting. 
Aanleiding daarvoor was het verzoek van 
de Duitse Bondsrepubliek om uitlevering 
van een in Maastricht gevangen zittend 
lid van de Rote Armee Fraktion, 
veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf 
wegens moord op een Utrechtse 
politieman. 's Morgens in alle vroegte 
vond de overbrenging plaats van het 
Huis van Bewaring naar het Paleis van 
Justitie. Er waren uitgebreide veilig· 
heidsmaatregelen getroffen, zoals 
afzetting van een aantal straten. 
Iedereen die het afgezette gebied wilde 
betreden werd grondig aan de tand 
gevoeld en kreeg een begeleider mee. 
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Bij zijn afscheid als voorzitter van 
het college van bestuur van de Rijks
universiteit Limburg kreeg dr. J. Tans 
ondermeer een door Hans Truyen 
geschilderd portret aangeboden. Het 
afscheid viel samen met de viering van 
de tweede dies natalis van de 
universiteit in de Eurohal. Talloze andere 
geschenken en huldeblijken waren er 
voor de scheidende voorzitter, zoals een 
naar hem genoemde penning, de gouden 
legpenning van de provincie Limburg en 
het stedeboek Hospiti van Maastricht. 
Opvolger van dr. Tans bij de R.L. werd 
mr. R. van den Biggelaar. 

De 'bouwheer' van het nieuwe 
Klevarie, drs. P. Zeguers, nam afscheid 
als directeur van het Burgerlijk 
Armbestuur. De burgemeester 
overhandigde de scheidende directeur 
het stedeboek Hospiti, terwijl voorzitter 
J. Kerckhoffs van het B.A., evenals de 
andere sprekers, uitvoerig inging op de 
verdiensten van de heer Zeguers op het 
gebied van de bejaarden- en ziekenzorg. 
Bij de huldiging van de heer Zeguers 
bracht het Trio van Someren, met zang 
van Mieke van Someren en Harie 
Loontjens jr., een toepasselijke 
serenade. 

E ind september nam de heer 
M. Verstraelen, chef van de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuis
vesting van de gemeentesecretarie, 
afscheid om van zijn pensioen te gaan 
genieten. De heer Verstraelen kwam in 
1948 in dienst van de gemeente 
Maastricht en was sinds 1963 afdelings
chef. In zijn dienstperiode ontwikkelde 
zich de ruimtelijke ordening tot een van 
de belangrijkste beleidsgebieden van de 
gemeente. Gemeentesecretaris 
H. Hameleers, die de heer Verstraelen in 
de stadhuishal uitluidde, typeerde hem 
als een vérstraler, die mede gestalte gaf 
aan de ruimtelijke planning voor de 
toekomst. 



B ehalve de gemeentepolitie kregen 6 
nog andere takken van het gemeentelijk 
apparaat een nieuwe behuizing. De 
Algemene Dienst en Kabinet maakte in 
het stadhuis plaats voor ondermeer de 
nieuwe zesde wethouder en vertrok naar 
het Stadskantoor (foto). Daar werden de 
ruimten in gebruik genomen, die hadden 
toebehoord aan de Dienst Financiën. 
Financiën was eerder verhuisd van het 
Stadskantoor naar het pand aan de 
Grote Gracht 82, dat in 1977 was 
verlaten door de Dienst Sociale Zaken. 
In dit gebouw kreeg ook de Markt·, 
haven- en parkeerdienst een nieuw 
onderdak, met handhaving van een 
dependance aan de Markt. Het 
Grondbedrijf betrok een gebouw aan de 
Helmstraat, dat voordien in gebruik was 
bij de pol itie. 
In december verhuisde een deel van de 
afdeling Interne zaken van het stadhuis 
naar het Stadskantoor, terwijl de 
afdeling Voorlichting een deel van de 
ruimten op de benedenverdieping van 
het stadhuis in gebruik nam, o.a. voor 
het voorlichtingscentrum, dat voordien 
in de Eurohal was gevestigd. 
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N og net •oor de 'winterslaap' .an 
de Maastrichtse fonteinen werd op 
4 november de nieuwe Vrijthoffontein 
'Hawtuuchvas' officieel in werking 
gesteld. Dat gebeurde met muziek van 
dé Koninklijke Harmonie en in 
aanwezigheid van honderden belang
stellenden. Mr. F. Ouynstee, president
commissaris van de Spaarbank Limburg, 
droeg de bronzen fontein - een 
geschenk van de bank aan Maastricht 
bij gelegenheid van haar 125-jarig 
bestaan - over aan het stadsbestuur. 
Namens de gemeenschap van Maas
tricht aanvaardde de burgemeester in 
dank deze aanwinst voor het Vrijthof, die 
werd ontworpen door Frans Gast. 



De Toneelacademie verloor haar 
directeur Nico de Vrede, die in oktober 
stierf op 56-jarige leeftijd. 
De heer De Vrede verwierf grote 
waardering als docent, schrijver en 
stimulator van het culturele leven in 
Maastricht. In juli overleed de Maas
trichtenaar prof. dr. J. Prick. Or. Prick 
werd 69 jaar. Grote bekendheid genoot 
hij als hoogleraar aan de Katholieke 
Universiteit in Nijmegen, waar hij gold 
als een grote autoriteit op het gebied 
van de neurologie en de psychiatrie, 
waarover hij vele wetenschappelijke 
werken schreef. 

Begin december overleed op 85· 
jarige leeftijd de grote Maastrichtse 
musicus Benoît Franssen. Grote faam 
verwierf hij o.a. als dirigent van het 
zangkoor van de St. Servaaskerk, dat 
meer dan 50 jaar onder zijn leiding 
stond. Ook onderscheidde Benoît 
Franssen zich als componist, muziek· 
pedagoog en beiaardier, en organiseerde 
hij jarenlang de carillonconcerten in de 
zomermaanden. Een van de laatste 
foto's van Benoît Franssen werd 
gemaakt bij de overhandiging in 1976 
van een verjaardagscadeau door 
wethouder M. Oebats. In april overleed 
de oudconsul van Belgiê in Maastricht, 
de heer J . H. Ubachs, en in maart drs. 
B. Versélewel de Witt Hamer, oud· 
directeur van het openbaar slachthuis. 
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A. EREN 
&FETEREN 

Twee wethouders werden benoemd 
tot Officier in de orde van Oranje 
Nassau. 
Drs. H. Roovers, wethouder van 
Financiën, ontving deze hoge onder
scheiding bij het begin van een 
voorgewende collegevergadering op 
' lintjesdag'. De echtgenote en kinderen 
van de wethouder en zijn directe 
medewerkers van het stadhuis en van 
Ziekenhuis Maastricht waren van dit 
heuglijke moment getuige. 
De heer R. de Vries kreeg de 
versierselen van zijn officierschap bij 
zijn afscheid als wethouder van Sociale 
Zaken. De zeer velen, die in de hal van 
het stadhuis afscheid van de wethouder 
kwamen nemen, brachten hem hun dank 
over voor zijn grote verdiensten voor de 
stad Maastricht. Als extra blijk van 
waardering ontving de heer De Vries het 
stedeboek Hospiti. 
Naast de beide wethouders werden nog 
andere Maastrichtenaren geëerd met 
een koninklijke onderscheiding. 



~r zijn vele verdiensten voor de 7 
stad, vooral op het gebied van 
onderwijs, cultuur en sport, 
overhandigde de burgemeester aan 
dr. M. van Can de eremedaille in zilver 
van de stad Maastricht. Dr. van Can is 
oud-rector van het Jeanne d'Arclyceum 
en van de R.K. Leergangen in Tilburg en 
was een van de oprichters van de 
Culturele Raad Limburg en van de 
voetbalclub Rapid. Thans vervult hij nog 
de functies van vice-voorzitter van de 
bestuurscommissie van het 
Conservatorium en de Toneelacademie 
en van de Stichting Katholiek Onderwijs 
Maastricht. 
Dr. C. Vink nam in juni afscheid als 
rector van het Jeanne d' Arclyceum en 
ontving toen het stedeboek Hospiti. 

Een onderscheiding van geheel 
andere orde kreeg de Maastrichtenaar 
Jan-René Bosscher, namelijk de bronzen 
medaille van het Carnegie Heldenfonds. 
Op 21 januari 1977 sprong de heer 
Bosscher van de Maasbrug in het 
ijskoude water om een 56-jarige 
drenkeling te redden. Hoewel de geredde 
nooit meer iets van zich liet horen, bleef 
deze moedige daad niet zonder beloning. 
De uitreiking van de medaille werd 
bijgewoond door een vertegenwoordiger 
van het Heldenfonds. 
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R'r de beide Wolderse harmonieën 
was 1978 een gedenkwaardig jaar. In 
mei vierde harmonie Wilhelmina (de 
'Blauwe') het 70-jarig bestaan. Dit feest 
werd vi]f dagen lang gevierd in een 
feesttent aan de Medoclaan, waar een 
heel programma van concerten en 
amusement werd afgewerkt. Aan de heer 
C. Meertens, 50 jaar trombonist bij de 
harmonie, werd daarbij door loco
burgemeester drs. H. Roovers de 
eremedaille in zilver, verbonden aan de 
orde van Oranje Nassau, uitgereikt. In 
juli behaalde 'Wilhelmina' op het 
Wereldmuziekconcours in Kerkrade een 
eerste prijs met lof der jury in de eerste 
divisie met 324 Vz punten. Reden voor 
het stadsbestuur om de 'Blauwe' in het 
stadhuis te ontvangen en te huldigen 
voor deze grote muzikale prestatie. 
In augustus was het de beurt aan de 
'Greune', ofwel harmonie St. Petrus en 
Paulus, om feest te vieren. En wat voor 
feest: het 100-jarig bestaan! In de 
feesttent aan de Planetenhof reikte de 
burgemeester aan het korps de 
koninklijke erepenning van verdienste 
uit. De heer J. Bastiaens kreeg wegens 
zijn 55-jarig lidmaatschap de zilveren 
eremedaille in de orde van Oranje 
Nassau. Naast de receptie was een 
ander hoogtepunt van het eeuwfeest de 
officiële aanbieding van het boek 
'Van Wilre tot Wolder', in opdracht van 
de harmonie geschreven door Jef 
Leunissen. Onderdeel van de eeuw
feesten van 'Pie en Pauw' vormde ook 
de aanbieding van nieuwe uniformen in 
juni en de presentatie van de nieuwe 
tenues aan het stadsbestuur tijdens een 
ontvangst in het stadhuis. Petrus en 
Paulus zorgde verder voor de organisatie 
van het negende Muza-muziekfeest in 
september en maakte als besluit van 
alle feestelijkheden een tweedaagse 
concertreis naar Koblenz. 



Z eventig jaar lid van de harmonie 
'Heer Vooruit'. Voor een dergelijk 
jubileum bestaan er zelfs geen bonds
medailles. Toch hoefde de 81-jarige 
Harry Hameleers het niet zonder 
medaille te stellen, want de 
burgemeester speldde hem de zilveren 
medaille, behorend bij de orde van 
Oranje Nassau, op. De voorzitter van 
Heer Vooruit bood de heer Hameleers 
een gouden ring met inscriptie aan, 
terwijl de afdeling Heer van de Bouw- en 
Houtbond, waarvan de heer Hameleers 
al sinds de oprichting in 1917 lid is, voor 
de jubilaris een gouden insigne met 
robijn had. Op de receptie kwam zowat 
heel Heer gelukwensen aanbieden. 

~ens zijn grote culturele 
verdiensten voor de stad Maastricht 
overhandigde de burgemeester drs. 
J. Notermans op diens 80ste verjaardag 
het stedeboek Hospiti. Drs. Notermans 
publiceerde ondermeer uitgebreide 
studies over Henric van Veldeke en de 
St. Servaaslegende. Maar ook buiten 
Maastricht ondervindt het werk van drs. 
Notermans grote waardering, wat bleek 
uit de toekenning van de zilveren 
legpenning van de provincie Limburg en 
de eremedaille van Belgisch-Limburg 
aan de jarige. De eerste onderscheiding 
ontving hij van G.S.-lid ir. R. Haver
schmidt, terwijl dr. L. Roppe, oud
gouverneur van Belgisch-Limburg, hem 
het Belgische eremetaal uitreikte. 
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D. Koninklijke Sociêteit van 
Handboogschutters St. Sebastiaan 
herdacht het feit, dat koning Willem 111 
de sociëteit 100 jaar geleden het 
predikaat 'koninklijk' verleende. Dit was 
tevens de viering van het 570-jarig 
bestaan van deze vereniging, die in 1408 
werd opgericht met het afleggen van de 
eed van trouw aan de stad. De schutters 
van St. Sebastiaan wonnen in augustus 
hun eigen jubileumschietconcours in de 
wei voor het Fort St. Pieter, wat hen de 
medai lle, geschonken door kon ingin 
Juliana, opleverde. In september werd in 
St. Pieter een groot feest gehouden rond 
de Sebastianen . 



D e Katholieke Bond van 
bejaarden, gepensioneerden en 
invaliden, centrale Maastricht, vierde In 
september het zilveren bestaan met 
twee feestprogramma's en een receptie 
in de Sph inxzaal. Een comité uit de 
bejaardenbond, die 2500 leden telt, had 
gezorgd voor een humoristisch 
programma dat bijzonder in de smaak 
viel. Zowel de bejaarden in de zaal als 
op het toneel amuseerden zich kostelijk, 
zoals bij dit duet voor 65-plussers. Dat 
de bejaarden de zangkunst goed 
beheersen was overigens kort daarvoor 
al gebleken in de Sphinxzaal, toen daar 
de tweede Maastrichtse korendag voor 
bejaarden werd gehouden. 
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N a twee jaar gesloten te zijn 
geweest ging in april de St. Lambertus
kerk weer open, na een grondige 
opknapbeurt, die ruim 1 miljoen gulden 
kostte. Door het verzakken van de 
fundamenten waren de gewelven rond 
de hoofdkoepel gaan scheuren, wat 
verholpen kon worden door het 
verwijderen van de gewelven en het 
aanbrengen van een speciaal ontworpen 
staalconstructie, waaraan de plafonds 
werden opgehangen. Daarvoor moest 
het inwendige van het kerkgebouw in de 
steigers worden gezet. Ook het dak 
moest gedeeltelijk vernieuwd worden. 
Voor het bijeenbrengen van de drie ton, 
die de parochie zelf moet betalen, werd 
een comité opgericht, dat een groot 
aantal inzamelacties organiseerde. Op 
15 apri l was de kerk weer gereed voor 
gebruik. Voorafgaand aan de 
openingsmis werd in een plechtige stoet 
vanaf de St. Servaaskerk het borstbeeld 
van St. Lambertus naar zijn eigen kerk 
teruggebracht. Het beeld had t ijdelijk 
onderdak genoten in de schatkamer van 
de St. Servaaskerk. Een receptie en 
diverse festiviteiten accentueerden de 
blijdschap over de geslaagde 
verbouwing. 



N a een bouwUjd van ru;m v;er 8 
maanden opende Daalhof in april zijn 
eigen kerkgebouw, dat plaats biedt aan 
250 mensen. De nieuwe kerk van pastor 
J . Linke, die de naam San Salvatorkerk 
kreeg, staat pal naast het 
gemeenschapshuis Atrium, waar vroeger 
de kerkdiensten werden gehouden. 
Daarvóór werd de eucharistie gevierd in 
de tegenwoordige kinderboerderij. De 
kerk kostte ongeveer driekwart miljoen, 
waarvan ruim 2,5 ton voor rekening van 
de parochie komt. In november werd 
Daalhof, evenals Belfort, officieel een 
parochie. 

1 n mei werd in Hotel Maastricht de 
algemene ledenvergadering gehouden 
van de Raad der Europese Gemeenten. 
Aansluitend vond in de Eurohal een 
tweedaagse conferentie plaats over de 
regionale politiek en de bestuurlijke 
hervormingen binnen het kader van de 
grensreg io's. Op de eerste conferentie
dag werd een aantal inleidingen 
gehouden over de grensoverschrijdende 
samenwerking in de E.G. De heer 
J. Reijnen, burgemeester van Heerlen en 
voorzitter van de Nederlandse sectie van 
de Raad der Europese Gemeenten, 
overhandigde bij die gelegenheid een 
rapport over de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur in West-Europa aan 
minister H. Wiegel van Binnenlandse 
Zaken. Vervolgens werden de congres
gangers door de burgemeester 
ontvangen in het stadhuis. De tweede 
dag van het congres werd een panel
discussie gehouden en een inleiding 
over Europa in het zicht van de 
verkiezingen voor het Europese 
parlement. 
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D e Zwitserse week uit 1977 
leek te herleven, toen in september 
Zwitserse kunst-skiërs een demonstratie 
van hun behendigheid gaven op een 
kunstschans op het Vrijthof. Na de 
sprong van de skischans belandden de 
kunstskiërs met een salto op een groot 
luchtkussen, dat bij gebrek aan sneeuw 
hun val moest opvangen. De vele toe· 
schouwers zullen ongetwijfeld hebben 
teruggedacht aan de Walliser skipiste, 
die ruim een jaar eerder voor 'winters' 
vermaak op het Vrijthof zorgde. 

"'l'oordat het college van B. en W. 
werd 'afgelost', werd het eerst in duplo 
uitgevoerd door de kunstenaar Frans 
Carlier. Het mini-college werd als 
10.000ste kunstwerk door de gemeente 
aangekocht in het kader van de 
Beeldende Kunstenaarsregelfng, die 
sinds 1949 in Maastricht wordt 
toegepast. Bij de confrontatie van B. en 
W. met zichzelf ging de heer J. Huizinga, 
voorzitter van de beoordelingscommissie 
voor de BKR-kunstwerken, in op het 
functioneren van deze regeling en op de 
wordingsgeschiedenis van het schaduw
college. Bij de aanbieding van het 
kunstwerk konden de wethouders 
A. Dols en R. de Vries alleen in 
miniatuur aanwezig zijn. 



Het gastenboek van Maastricht 
werd verrijkt met de handtekeningen van 
41 ambassadeurs in Nederland. Met hun 
echtgenoten brachten zij op initiatief 
van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken een bezoek aan Limburg. Na de 
ontvangst in het stadhuis door de 
burgemeester bezocht het gezelschap de 
St. Servaaskerk, waar o.m. de 
schatkamer werd bezichtigd. Op het 
programma stond ook een ontvangst 
door het provinciebestuur en een 
wandeling door Maastricht. 

Il': het eerst gaf de Koninklijke 
Zangvereniging Mastreechter Staar een 
concert voor koning in Juliana, 
beschermvrouwe van het koor. Dat 
gebeurde eind november, toen de 
koningin korte tijd in Maastricht was na 
een werkbezoek aan de Oostelijke 
Mijnstreek. In de feestzaal van het 
gouvernement bracht het koor een 
gevarieerd programma van een half uur, 
waarbij de heer H. Schreurs, voorzitter 
van de Staar, de koninklijke bescherm· 
vrouwe toesprak. 
De Capella Sancti Servatii zorgde ook 
voor een primeur. Het koor luisterde de 
eerste rooms-katholieke hoogmis in de 
'Koninklijke Kapel ' van het King's 
College in Cambridge op. Op uitnodiging 
van het Basilicakoor gaf het Engelse 
Canterbury Cathedra! Choir een 
uitvoering in de O.L. Vrouwe-basiliek. 
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I n januar; ging in Maastr;cht een 
Vrouwenhuis van start, dat tijdelijk 
onderdak kreeg in het wijkcentrum aan 
de Hoogbrugstraat. Op het openings
feest kwamen honderden vrouwen, die 
het initiatief meteen al tot een succes 
maakten. De activiteiten konden in 
september aanzienlijk worden 
uitgebreid, doordat het Vrouwenhuis 
toen de beschikking kreeg over een 
eigen pand aan de Rechtstraat. lnplaats 
van één avond per week kon het 
Vrouwenhuis nu drie dagen per week 
geopend zijn voor cursussen , thema
besprekingen en praatgroepen. Bij de 
ingebruikname van het eigen onderdak 
werden er twee open dagen gehouden, 
een lezing over 'Vrouwenhuis en 
emancipatie' en een feestavond in het 
City-Centrum. 

B loemen van wethouder M. Debats 
van Onderwijs en Cultuur voor het 
Poolse meisjeskoor 'Skowronki ' uit 
Poznán, dat in oktober te gast was in 
Maastricht. Samen met de 'Hamburger 
Liedertafel' was het koor door het Maas
trichts Mannenkoor uitgenodigd voor 
een internationaal korenconcert in de 
Stadsschouwburg. De contacten van het 
Maastrichts Mannenkoor met het 
beroemde Poolse meisjeskoor werden 
enige maanden eerder gelegd tijdens 
een zeer geslaagde toernee van het 
Maastrichtse koor door Polen. In de 
Philharmonia in Poznán gaven de Maas
trichtenaren en de Poolse 
'Leeuwerikken' toen een concert, dat de 
toehoorders tot groot enthousiasme 
bracht. 



Maastricht omar11uie 1n!J ·Loell ik ei· binnenkwam 
En zei: Daar henje dcin,ik had je aL 9e1nist. 

Korn 1n.ee en kjjklveerro1t.d,naar al watje nog wi5t" 
Maar dat toch udje brein diljao.rde hei ten na1n". 

Ko1n 1nee en proef mij weer, ik hoef je ni_els le tonen, 
Hee is er alles rwg: 1njjn geur, de wijn , liet bie" 
En_ de Maastrichtenaar, hy is nog altijd hiel'. 

En alshjj ooit verdwijnt ,dan zYH ei·nog zyn zonen __ . 
'V<?rgeet zijn docht~renniet ,z,ei ik,erit beeld der· Li.eve \!,·ouwe." 

Ik weet het nog te stáán , zei i.k vol trots . 
.Maastricht gLitnlachtesLechts, aG; zeL ik heel iets zots. 
't Is om die gliml.ach ook, dat ik van haar bly( houen . 

En toen ik wegging zei Maastricht: K_orn 1veer lerug, 
Wachf dit keer.niet Z? ~:ud, karn n1aar weer v l.ug . 
. !Coni, Weerteru9,zet zy,;ekunferaltyd Ït\;_, " 

Ry naar de grens der stad ,het wachtwoord is "Ik miri,. 

)cm de Oer 
Gezel van St. Amor 

67 



COLOPHON 
MAASTRICHT 1978 

68 

is een uitgave van de gemeente 
Maastricht. Samenstelling afdeling 
Voorlichting. 
De tekst werd geschreven door 
Nico Prick. 
Het omslag-ontwerp en de grafische 
vormgeving werden verzorgd door 
Everd Soons GVN. 
De foto's zijn van John Baan, 
Fr. Brüggemann, Jean Clermonts, Roel 
Custers, Harry Disch, afd. TOD 
gemeentepolitie, Studiopress Guy van 
Grinsven, Persdienst Hol land Festival , 
Frans Lahaye, An ita Mellaart, Paul 
Mellaart , H. Meuwissen, Fotoproduktie
buro Ni lwik, Fotodienst Openbare 
Werken, Marcus Ramaekers, Rijks
universiteit Limburg , Jacques Rovers, 
Tonny Strouken, Frans Welters, Anton 
Werker en Frits Widdershoven. 
De produktie was in handen van 
drukkerij en uitgeverij Leiter-Nypels b.v. 








