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Maastricht 1973 





De 'eerste-steenlegging' voor het 
gebouwencomplex Daalhof. 

'Zo goed als velen het ons en wij het elkaar en velen hebben toe
gewenst, kán het nieuwe jaar niet worden. Wij hebben het slechts voor 
een klein deel in eigen hand voor ons zelf en voor elkaar iets van ons 
aller goede wensen tot werkelijkheid te maken.' 

Ik citeer hierbij mijn eigen woorden, uitgesproken aan het begin van 
het jaar 1973, een jaar dat - uiteraard onvolledig - thans in druk 
voor U ligt. 

Dit jaarboekje heeft, evenals alle vorige, niet alleen tot doel het voor 
de toekomst vastleggen van grote, importante, zaken. Schrijver en 
fotografen geven tevens een beeld van de kleine, bijna vergeten, 
gebeurtenissen die echter daarom zo belangrijk zijn omdat zij in hoge 
mate mede de kleur bepalen van het ingewikkelde fenomeen 
'stadsleven'. 

Maastricht is onmiskenbaar een stad met een eigen sfeer, duidelijk 
Nederlands maar met een buitenlands accent, een accent dat in deze 
uitgave meer dan anders in ruime mate aandacht krijgt. 

mr. A.M. 1. H. Baeten 
burgemeester 



Koningin Juj.iana bracht op vrijdag 
19 oktober een bezoek aan Maastricht; in 
het voormalige Canisianum werden de 
leden van de Commissie van Voor
bereiding en de toekomstige hoogleraren 
van de Rijksuniversiteit Limburg aan 
Hare Majesteit voorgesteld. 
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Z.K.H. Prins Claus was vrijdagmiddag 
13 april te gast in Maastricht en 
verrichtte de officiële opening van het 
gerestaureerde Stokstraatgebied. 

H.K.H. Prinses Margriet opende op 
woensdag 26 september 'Vijverdal' en 
werd bij die gelegenheid rondgeleid door 
de voorzitter van het bestuur 
drs. J. Schreurs en de direkteur
geneesheer drs. G. Widdershoven. 
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'Een historische dag' noemde Gouver
neur Ch. van Rooy de 30e juli, de dag 
waarop aan de St. Michaëlsweg de 
eerste werkzaamheden startten voor de 
aanleg van de waterkerende dijk t.b.v. 
het universiteitsterrein. De burgemeester 
gaf de aanwezige autoriteiten de 
verzekering dat 'het nooit aan Maastricht 
zou liggen indien er ook maar één uur 
vertraging in de werkzaamheden zou 
ontstaan'. 

De Werkgroep Medische Faculteit voor 
het eerste bijeen: achterste rij van links 
naar rechts: prof. dr. H. A . Tiddens 
(k;ndergeneeskunde), voorzitter; 
dr. H. A. J . Lemmens (chirurgie); 
dr. M. A. J. Romme (sociale psychiatrie); 
dr. H. C. Hemker (biochemie). 
Voorste rij van links naar rechts: 
drs. B. C. M. E. Niessen (secretaris 
Commissie Voorbereiding Medische 
Faculteit Maastricht en hoofd alg. zaken); 
dr. W. H. F. W. Wijnen (hoofd Bureau 
Onderwijsontwikkeling); 
dr. R. G. J. Willighagen (alg. pathologie); 

dr. J. M. Greep (chirurgie); 
dr. W. Brouwer (huisartsengeneeskunde); 

dr. H. A. M. Hulsmans (inwendige 
geneeskunde). 



Mestreech in 1973 
Traditiegetrouw begint uw kronikeschrijver, zeer geachte lezer, met het 
slaken van een zucht over de opgave: een duiksprong te nemen in een heel 
jaar lang Maastricht. Maastricht was in 1973 Maastricht, dat wil zeggen, 
boordevol. Toch moest voor het ter perse gaan flink worden geperst om 
een goede doorsnede te krijgen van wat er allemaal in 1973 in 
Maastricht gebeurde. 

Voor het schrijven van dit jaarboekje heb ik een andere opdracht 
gekregen dan mijn voorgangers. In de uitnodiging die ik van het stads
bestuur ontving, werd mij medegedeeld dat 'onze gedachten hierbij niet 
zozeer uitgaan naar een gedetailleerd, chronologisch, jaarverslag, doch 
naar een uitgave die ruim aandacht besteedt aan een aantal zaken, 
waaronder bijvoorbeeld de samenwerking over de grenzen heen, waarbij 
de relatie Aken-Maastricht enig accent mag krijgen.' 

Het is een aantal 'grote zaken' geworden: Maastricht in 1973 in 
grote lijnen en zonder ballast; een jaarkroniek voor diegene, die graag 
van dag tot dag door de stadsgeschiedenis wandelt, veel interessante 
foto's - een foto zegt meer dan duizend woorden - , een vluchtige 
vergelijking van Aken met Maastricht, waarbij men zich kan verbazen 
over de bestaande parallellen, en tenslotte een momentopname van de 
al dan niet gerealiseerde grenssamenwerking tussen de regio Zuid
Limburg en de regio's Aken en Luik. 

Het stadsbestuur heeft met een traditie gebroken. Voor het eerst 
werd aan een buitenlander gevraagd om het jaarboekje van Maastricht 
te schrijven, ook al is dan een Akenaar voor de Maastrichtenaar niet 
zó'n verre buitenlander. 
Ook ik breek graag met een 'traditie'. Het honorarium voor deze 
opdracht geef ik in de vorm van een geschenk weer terug aan het 
stadsbestuur. Hoe dit geschenk eruit ziet, wordt eerst bekend in 1974; 
het is stof voor een volgend jaarboekje. 

1973 was een stuk verleden van Maastricht dat zeer veel toekomst 
vertoonde. Het leek mij typisch een jaar van doorstroming en onderweg 
zijn naar een nieuwe aanpak. Belangrijke dingen werden op gang 
gebracht, andere werden gerealiseerd of verder uitgewerkt. Een typisch 
voorbeeld van het 'doorstromen' was de verdere ontwikkeling van de 
universiteit. De ook dit jaar voortgezette inplanting van de achtste 
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medische faculteit als aanzet voor de Rijksuniversiteit Limburg beleefde De laatste kolos is gevallen ... 

in 1973 twee hoogtepunten: op maandag 30 juli graaide een bulldozer 
van het Aannemingsbedrijf Oosterwijk b.v., bestuurd door burgemeester 
Baeten, aan de Michaëlsweg te Heugem de eerste hap grond weg van 
de in totaal 60.000 m3 te ontgraven grond voor de aanleg van een 
waterkerende dijk die in de toekomst de wateroverlast op de universi-
teitsterreinen moet voorkomen. De 3 kilometer lange en veertig meter 
brede dijk zal tevens de kom van Heugem ontlasten van het doorgaande 
verkeer, terwijl het woongebied Heugem een bescheiden afbouw kan 
krijgen. Feitelijk werd met deze werkzaamheden een begin gemaakt met 
de bouw van de universiteit. 

Dat was niet het enige dat vaart begon te brengen in de univer
siteitsgedachte. In juli werd door de staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen, dr. G. Klein, de startdatum van de 'achtste' gewijzigd 
en bepaald op 'uiterlijk september 1975'. Naast het gereedkomen van 
het rapport inzake 'samenwerking tussen regionale gezondheidszorg en 
medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Zuid-Limburg' 
werden in augustus ook de eerste benoemingen van de weten
schappelijke staf en van de stafleden algemene dienst bekend gemaakt. 
Tot voorzitter van de werkgroep medische faculteit, tevens voorlopig 
faculteitsbestuur, werd benoemd prof. dr. H.A. Tiddens, hoogleraar 
kindergeneeskunde te Utrecht. 
In oktober werd overeenstemming bereikt tot de overname van het 
Canisianum, het voormalige Jezuitenklooster aan de Tongersestraat; op 
13 december volgde de officiele overdracht ten behoeve van de 
Rijksuniversiteit Limburg. In dit gebouw sprak Hare Majesteit de 
Koningin op 19 oktober met de toekomstige hoogleraren en de 
Commissie van Voorbereiding. Tevens werden in augustus de 
architecten voor de bouw van de medische faculteit aangewezen; 
Architectenbureau P. Sigmond uit Heerlen zal zorgdragen voor het 
ruimtelijk struktuurplan, de bouwkundige ontwerpen worden aan het 
Ingenieurs- en Architectenbureau ir. A. H. J. Swinkels b.i. en 
ir. B. H. F. L. Salemans b.i. B.V. Maastricht, en de Architectengroep '69 
uit Amsterdam toevertrouwd. 

Binnenstad 

Een belangrijke gebeurtenis voor burgers en stadsbestuur was het op 
6 september verschijnen van de 'Discussienota Binnenstad Maastricht'. 
Deze nota tracht 'een zo volledig en verantwoord mogelijk beeld te 
geven van dat zeer ingewikkeld organisme dat 'Binnenstad' heet, en van 
haar meest belangrijke functies' . De visie van het gemeentebestuur op 
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In aanwezigheid van vele honderden 
belangstellenden, het Stadsbestuur, de 
'Tempeleers' en het Garderegiment 
'De Kachelpiepers' in hun gloednieuwe 
uniformen, plantte wethouder 
R. de Vries de eerste, jonge, plataan. 
De overige bomen werden geplant door 
Prins Luu I; ing. B. Loeffen, directeur 
Openbare Werken; de heer Fr. Gast, 
namens het team Boosten en door de 
heer P. Leyser, namens de Vrijthof 
bewoners. 
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Bij gelegenheid van de officiële opening 
van het vernieuwde warenhuis van 
Vroom en Dreesmann b.v. bood de 
direktie aan het stadsbestuur een 
verkleind model van een bronzen plaat 
aan, die, in een doorsnede van 1.20 
meter, als eerste van een serie gelegd zal 
worden in het nieuwe Vrijthof. Op de 
plaat, naar een ontwerp van de 
beeldhouwer Dries Engelen, wordt de 
herbeplanting van het Vrijthof uit
gebeeld. 



de binnenstad van Maastricht zoals deze in dit 'praatstuk' is neergelegd 
heeft in principe vier uitgangspunten: het historisch-monumentale 
stadsbeeld is een belangrijk bestanddeel van de 'rijkdom' van de stad 
Maastricht en moet derhalve beschermd en in stand gehouden worden; 
de mogelijkheid tot het wonen in de binnenstad moet behouden en 
zoveel als mogelijk uitgebreid worden; alle vormen van detailhandel, die 
in een hoofdwinkelcentrum voor stad en regio Maastricht thuishoren, 
moeten ontplooiïngskansen krijgen; tussen de binnenstad en de buiten
gebieden moeten de verkeersverbindingen verbeterd worden. 

Niet alleen de vestiging van de 'achtste', ook andere in de 
discussienota genoemde plannen zullen een duidelijke stimulans voor 
Wyck betekenen. De doortrekking van de E9, t.w. de aansluiting 
vanaf het Europaplein in de richting van de stadsgrens en Visé 
werd in 1973 aanbesteed. Dit betekende tevens een eerste stuk 
ontsluiting voor het universiteitsterrein in Heugem. Het 20 ha. grote 
Céramique-terrein komt in de discussienota niet alleen voor woningbouw 
en andere doeleinden in aanmerking, maar ook voor de eventuele 
vestiging van een 'maison de la culture' waarin een aantal grote en 
kleine ruimten met verschillende toerusting zijn opgenomen, die gelijk
tijdig en veelsoortig zullen kunnen worden benut. 

Het gereedkomen van het gerestaureerde Stokstraatgebied aan de 
Maas betekent een duidelijke verbetering van de binnenstad. In de 
binnen- en buitenlandse pers werd hieraan ruime aandacht besteed. 
Op 12 en 13 april waren 350 deskundigen uit negen verschillende landen 
iri de stadsschouwburg bijeen als deelnemers aan het congres 
'Vernieuwing van Oude Steden'. Tijdens dit congres werden inleidingen 
gehouden door de Hamburgse professor dr. N. Schmidt-Relenberg 
'Sociale aspecten van stadsvernieuwing'; Donald W. lnsall 'integratie 
van oude en nieuwe waarden ter verkrijging van een optimale stede
bouwkundige struktuur'; ir. R. Meischke 'de bouwgeschiedenis van 
het Stokstraatgebied' en drs. J . J. J. v. d. Venne 'Het stedebouw
kundige plan van het Stokstraatgebied'. Als besluit van het congres 
verrichte Z.K.H. Prins Claus in de namiddag van 13 april de officiële 
opening van het gebied door het onthullen van een beeld van 
de Maastrichtse kunstenaar Arthur Sproncken op het pleintje 
'Op de Thermen'. Even tevoren kwamen de oud-bewoners van de 
Stokstraat met bloemen voor de Prins, maar tevens ook met hun 
bezwaren tegen het project. Voor rond twintig miljoen gulden kwamen 
er in het gebied 62 woningen, 56 winkelpanden, 23 kantoorruimten en 
6 bedrijven in de horecasector. Het gehele jaar door spoedden zich 
vertegenwoordigers van gemeentebesturen en bouwkundigen uit 
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Met het omhoogschieten van een 
parachute met de Maastrichtse vlag en 
de SP-vlag opende wethouder 
R. de Vries de nieuwe 'Parkeergarage 
Markt'. 

Op woensdag 22 augustus monteerde 
wethouder ing. F. Huntjens het eerste 
van de 233 verwijsborden die inmiddels 
op 37 verschillende plaatsen in de stad 
zijn bevestigd. 
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binnen- en buitenland naar het Stokstraatkwartier om de renovatie te 
bezichtigen en te bestuderen. Het Stokstraatgebied was duidelijk 'in' in 
1973 en zal dat voorlopig ook nog wel blijven. 

Maar blijven wij nog even in de binnenstad. De 'oogappel' van oud 
en jong Maastricht, het Vrijthof, kreeg op 24 februari weer de eerste 
bomen, platanen. Om een einde te maken aan de wateroverlast aan de 
oostzijde van het Vrijthof werd een waterafvoergoot gerealiseerd. 
De werkzaamheden zullen nu gestadig voortgang vinden. In· 1974 zullen 
onder meer wandelpaden worden aangelegd, zullen banken worden 
geplaatst en zullen voorzieningen worden getroffen ten behoeve van de 
verlichting van het plein. 

Voor het gebied binnen de verkeersring (Maasboulevard, Markt, 
Grote Gracht, Helmstraat, Vrijthof, Bredestraat, Graanmarkt) werden de 
eerste plannen gesmeed om te komen tot een volwaardig voetgangers
domein. De winkeliers uit de betrokken straten kwamen bijeen en 
vormden een overkoepelend overleg-orgaan voor het gemeentebestuur. 
Samen met vertegenwoordigers van het stadsbestuur bezocht een groep 
winkeliers de binnensteden van Den Bosch, Zwolle, Keulen, Aken en 
Bonn. Omdat het voetgangersdomein van Bonn de bezoekers in alle 
opzichten het meeste aansprak werd besloten om een plan voor de 
Maastrichtse binnenstad te ontwerpen met het voorbeeld van Bonn voor 
ogen. Het ligt in de bedoeling om in het voetgangersdomein een 
bestrating van 'gevel tot gevel' aan te brengen in een gemakkelijk 
begaanbaar materiaal, aangepast aan het karakter van de binnenstad. 

Ook het aan de binnenstad grenzende stadspark kwam opnieuw in 
de belangstelling. Tengevolge van de voltooiing van een aantal water
staatkundige werken en de aanleg van de Maasboulevard kon dit jaar de 
reconstruktie van het stadspark aan de orde worden gesteld. Het plan 
dat ter inzage werd gelegd om de burgers in de gelegenheid te stellen 
hun bijdrage te geven aan de uiteindelijke vormgeving, wijkt af van het 
ontwerp van 1963 in die zin, dat het programma van eisen werd 
versoberd waardoor in het nieuwe plan minder bouwkundige elementen, 
kunstwerken en verhardingen zijn opgenomen. Niet voor het eerst 
worden de burgers geraadpleegd bij de uitvoering van dit stadsparkplan. 
In dit opzicht kent de geschiedenis een interessant precedent. In het jaar 
1706 'maakte de regeering der stad gebruyck van eene onbebouwde 
plaats te St. Pieter, welke ingesloten was tusschen de uitwendige 
vestingwerken der O.L. Vrouwepoort, om er eene wandeling op te 
richten beplant met lindebomen.' Met deze beplanting was Maastricht 
de derde plaats in Nederland, waar men een wandelplaats voor de 
burge.rs inrichtte. In de raadsvergadering van 3 februari 1837 legde 
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burgemeester Nierstrasz aan de raad een aantal tekeningen van belang
stellende burgers voor die voor de nieuwe aanleg waren binnen
gekomen. Destijds zag het stadspark er overigens geheel anders uit dan 
het stadspark, dat de meeste Maastrichtenaren kennen van de tijd voor 
de aanleg van de J. F. Kennedybrug en de Maasboulevard. Tegen het 
einde van de zeventiger jaren en het begin van de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw werd het park zowel in oostelijke als in zuidelijke richting 
uitgebreid en onderging ook het toenmalige oude gedeelte van het 
stadspark ingrijpende veranderingen. Thans is door de verbreding van de 
Maas, het dempen van het kanaal Maastricht-Luik en de aanleg van de 
Maasboulevard, een groot deel van het stadspark verloren gegaan, zeer 
tot spijt van grote groepen van de Maastrichtse bevolking. Het reeds in 
1963 gemaakte plan tot reconstructie werd in 1973 gewijzigd voorgelegd. 
Voorgesteld wordt het projekt in drie fasen uit te voeren waarvan de 
eerste anderhalf jaar, en de tweede en derde ieder een jaar in beslag 
zullen nemen. Tot 15 november werd aan de burgers de mogelijkheid 
geboden schriftelijk hun wensen ten aanzien van het nieuwe stadspark 
kenbaar te maken. De betreffende tekeningen en plannen werden 
hiertoe in de hal van het stadskantoor tentoongesteld. De inspraak
procedure zal een vervolg krijgen in 1974. De totale kosten voor de 
algehele reconstruktie zullen meer dan twee miljoen gulden bedragen. 

Aanbesteed werd de derde en daarmee de laatste en tevens 
moeilijkste fase van de Maasboulevard. Het projekt, dat 8 % miljoen 
gulden gaat kosten en vlak langs het hart van de stad onder de oude 
Maasbrug doorgaat, zal waarschijnlijk pas in het jaarboekje van 1975 
'afgeschreven' kunnen worden. 

Met het omhoogschieten van een parachute met de Maastrichtse 
vlag en de BP vlag werd op vrijdag 9 februari de officiële opening van 
Maastricht's derde parkeergarage verricht, de 'Parkeergarage Markt' 
gelegen aan de Gubbelstraat. Het is de eerste z.g. hellinggarage die in 
Nederland tot stand is gekomen. Zij biedt plaats aan 425 auto's, 
verdeeld over zes verdiepingen. De BP heeft in het gebouw 5,5 miljoen 
gulden geïnvesteerd, ofwel f 10.000 per parkeerplaats. Vanuit bouw
kundig oogpunt bezien is de parkeergarage een bijzonder projekt. Zij is 
opgetrokken op een betrekkelijk klein terrein en staat bovenop de 
gewelfkelders van Wijnhandel Sauter. In deze kelder zijn funderings
kolommen gebouwd terwijl het bedrijf normaal doorgang vond. In de 
parkeergarage zelf staan geen kolommen die verlies aan parkeerruimte 
opleveren. Het gebouw is een gezamenlijk ontwerp van het Architecten
bureau ir. P. Satijn en Ingenieursbureau W. Anselment. Het werd 
uitgevoerd door de vaste aannemers van BP, door van Splunders 
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Een 'happening' met oud-Stokstraat
bewoners. 

Prinselijke belangstell ing voor de 
Stokstraatmaquette. 

350 deelnemers aan het 'Stokstraatcongres' vergaderden in de stadsschouwburg. 
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Aannemingsmij . te Ridderkerk, samen met A. Knols Bouwbedrijf b.v. 
Maastricht. Bij de keuze van de gevelbekleding werd rekening gehouden 
met het vertikale lijnenspel van de binnenstedelijke stadsarchitectuur. 
Van de in het verkeersstruktuurplan van 1967 geplande drieduizend 
overdekte parkeerplaatsen zijn er thans, na realisering van de garages 
Helmstraat, Vrijthof en Gubbelstraat, 1200 gereed. 

Van het rijk kreeg Maastricht belangrijke bijdragen voor de uit
voering van infrastrukturele werken. Het industriegebied Beatrixhaven, 
waarvan het 25-jarig bestaan dit jaar werd herdacht, werd verder 
ontsloten. De Viaductweg werd aanzienlijk verbeterd. Met de toekenning 
van deze rijksbijdrage kan ook een nieuwe verbinding vanaf de E9 met 
de Beatrixhaven worden gerealiseerd. Een belangrijke verbetering in het 
wegenstelsel was ook het gereedkomen van de zg. 'vierde fase van de 
Maasboulevard' : de verbinding vanaf de Kennedybrug met de Belgische 
grens. De Lage en Hoge Kanaaldijk, tot voor kort smalle en gebrekkige 
wegen, fungeren thans als parallelwegen van de op het gedempte 
kanaal Maastricht-Luik aangelegde hoofdrijbaan. De gevaarlijke toe
standen i.v.m. het zwaar verkeer van de Enci gaan tot het verleden 
behoren. 

d'Artagnan 
Het sneuvelen van d'Artagnan, de Musketier van Lodewijk XIV, tijdens 
het beleg van Maastricht in juni 1673, bezorgde Maastricht driehonderd 
jaar later veel publiciteit in de binnenlandse en ook in de buitenlandse 
pers. De herdenking had in hoofdzaak plaats door Franse gasten, die 
Maastricht bij die gelegenheid bezochten en in het Aldenhofpark, nabij 
de plek waar deze het leven liet, een voorlopig monument van de 
krijgsman onthulden dat zijn nagedachtenis levendig houdt. Op 
vrijdagmorgen 22 juni arriveerden de Franse gasten in het Bonnefanten
museum om van daaruit een start te maken voor een aantal evene
menten. Burgemeester Baeten, sinds enkele maanden Mousquetaire, 
ontving het gezelschap in de kloosterhof waar een aantal nieuwe 
Mousquetaires het blauwe lint en kruis ontvingen uit handen van 
Pierre de Montesquiou Fézensac. Onder hen mr. C. Berkhouwer, 
voorzitter van de Raad van Europa en de kamerleden drs. J. de Goede 
en ir. P. A. M. Cornelissen, burgemeester P. Meyers van Hasselt, 
oud -staatssecretaris A. Duynstee, wethouder M. Debats, P. Stassen van 
Chateau Neercanne en de heer J. de Win, initiatiefnemer van de relatie 
tussen Auch en Maastricht. Dr. mr. H. Wouters en majoor A. Norenburg 
zouden deze eer later te beurt ,vallen bij hun bezoek aan Auch. Bij 
gelegenheid van de herdenking had het ministerie van Defensie in 
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Persoonlijk initiatief van de gebroeders 
Grummer van Parfumerie Mignonne 
leidde tot het op dinsdag 8 mei onthullen 
van een fonteintje in de Maastrichter 
Smedenstraat ter nagedachtenis van de 

glazenier en kunstschilder Henri Jonas 
die 95 jaar geleden in het pand Smeden
straat 27 werd geboren. Het monu
mentje werd ontworpen en uitgevoerd 
door Fons Bemelmans. In aanwezigheid 
van vele familieleden, vrienden en 
bewonderaars van de kunstenaar hield 
de kunstredakteur Jules Kockelkoren een 
inleiding waarin een kunsthistorische 
karakterschets van Henri Jonas werd 
gegeven. 
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samenwerking met het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap afd. Maastricht in de Bonnefanten een tentoonstelling 
'Mijn legermachten staan voor Uw poort' georganiseerd. 
Dr. mr. H. Wouters en de heer J. de Win hielden inleidingen over de 
militaire situatie in Maastricht ten tijde van Lodewijk XIV en over de 
mythe rond Charles Debatz Castelmore. 

In een overvolle O.L. Vrouwebasiliek woonden de Mousquetaires 
zondagmorgen de hoogmis bij, opgedragen door pastoor H. Wouters 
van het Franse genootschap en omlijst met muziek van Mozart, César 
Franck en Widor, uitgevoerd door het Basilicakoor. De ontvangst in het 
stadhuis kreeg een bijzonder cachet door de medewerking van het 
Nederlandse Zuivelbureau dat een kaasbuffet inrichtte, alsmede door de 
muzikale opluistering door het Maastrichts Mannenkoor en de fanfare 
St. Joezep. 

Franse sfeer bracht ook in de stad de overbrenging en de tentoon
stelling van de vermaarde maquette van Maastricht die in 1748 bij de 
bezetting van Maastricht door het Franse leger o.l.v. de militaire 
ingenieur Larcher d' Aubancourt werd vervaardigd en sindsdien in het 
Hótel des lnvalides te Parijs wordt bewaard. Een persoonlijk initiatief van 
de heren W. Kaasenbrood en B. Sondeyker leidde tot officiële 
besprekingen tussen het Ministère des Affaires Culturelles te Parijs en 
het stadsbestuur, vertegenwoordigd door wethouder M. Debats en 
Hoofddirekteur OW drs. J. v. d. Venne. De 'finishing touch' zou later 
worden verricht door dr. mr. H. Wouters. De aan de stad tijdelijk uit
geleende maquette, opgesteld in het Bonnefantenmuseum, trok ruim 
achtentwintig duizend bezoekers. 

Het 'Comité Maquette Maastricht', onder voorzitterschap van de 
Wethouder van Onderwijs en Cultuur, heeft grootse plannen. Naar het 
voorbeeld van Bergen op Zoom, dat als enige Nederlandse gemeente 
een dergelijk uniek dokument liet copiëren, wil dit comité thans voor het 
vervaardigen van een copie van de 39 m2 grote Maastrichtse maquette 
geld inzamelen. Dat comité stelt zich tevens tot taak om voorzieningen 
te treffen die nodig zijn om de maquette veilig op te stellen binnen de 
stad Maastricht en deze optimaal voor de gehele bevolking en anderen 
te laten functioneren. Naar verwachting zal deze copie-maquette in 1975 
gereed zijn en een plaats krijgen op een nu nog onbekende plaats in de 
binnenstad. 

Z.K.H. Prins Claus was een der eersten die de maquette bezich
tigde. Onder de stroom bezoekers die zou volgen behoorden ook op 
13 juli de leden van de Akense gemeenteraad, die op uitnodiging van de 
Maastrichtse collegae o.l.v. Akens burgemeester, de heer Hermann 
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Het opstellen van de 'Parijse maquette' 
in het Bonnefantenmuseum. Een 
gespecialiseerde firma uit Parijs was 
geruime tijd bezig geweest met het 
emballeren en inladen van de kostbare 
segmenten die door de Maastrichtse 
meubelfabriek Artifort naar Maastricht 
werden vervoerd. De heer J . Lebrun van 
het Musée des Plans-Reliefs begeleidde 
het transport naar Maastricht en 
installeerde de dertien segmenten tot 
een geheel van 39 m2. 

In de kloosterhof van het 
Bonnefantenmuseum installeerde dP. 
Capitaine de la Compagnie des Mous
quetaires d' Armagnac, Pierre de 
Montesquiou, een aantal nieuwe leden. 
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Heusch, een dag in Maastricht doorbrachten. Beide gemeenteraden 
bezochten de buitenwijken van Maastricht en bezichtigden het 
gerenoveerde Stokstraatgebied. Het bezoek werd besloten met een 
samenzijn in het stadhuis. De Akenaren nodigden de Maastrichtenaren 
voor een tegenbezoek uit. 

De nieuwe burgemeester van Aken, de heer Kurt Malangré, bracht 
op 17 augustus, een dag na zijn verkiezing, zijn eerste buitenlands 
bezoek aan burgemeester Baeten. In het kader van de betrekkingen 
tussen Aken en Maastricht ontving de Akense scholiere Ursula Gillessen 
op 11 oktober uit handen van wethouder M. Debats de 'Kleine 
Karlspreis' voor haar uitmuntende kennis van de Nederlandse taal. De 
Maastrichtse Renate Smit ontving op haar beurt voor haar uitnemende 
beheersing van de Duitse taal dezelfde prijs in Aken. 

Raffinaderij 
De raffinaderij! Bijna geen ander woord heeft de Maastrichtenaren en de 
bewoners van de aangrenzende gemeenten in 1973 zo 'geprikkeld' als 
dit begrip. Het bericht in de Belgische pers over een mogelijke vestiging 
van een raffinaderij en petrochemische industrie in het nabijgelegen 
Ternaaien, had een golf van protesten tot gevolg. Op zaterdag 6 oktober 
werd de grootste protestdemonstratie gehouden die Maastricht ooit 
binnen zijn poorten had. Opgeroepen door dr. J. Tans, voorzitter van de 
Voorbereidingscommissie Medische Faculteit, en gestimuleerd door het 
aktiecomité 'Schone Maasvallei', onder voorzitterschap van de 
kunstenaar Teun Roosenburg trokken de demonstranten, rijk voorzien 
van protestborden, door de binnenstad naar het Vrijthof, waar een 
massale slotdemonstratie plaatsvond. Naar schatting dertigduizend 
mensen, waaronder vijftienhonderd Belgen en ongeveer vierhonderd 
Duitsers, deputé's, burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden 
en andere 'officials' trokken in de stoet mee. Vele autoriteiten voerden 
vanaf het Vrijthofterras het woord, onder wie de minister van Volks
gezondheid en Milieuhygiëne, mevr. 1. Vorrink, die samen met haar 
collega Trip van Wetenschapsbeleid de regering vertegenwoordigde. 
Mr. Baeten sprak de vele tienduizenden toe 'dat mogen de Belgen hun 
buren en beste vrienden niet aandoen.' Met deze woorden benaderde de 
burgemeester nogeens de opzet van de organisatoren dat de mars 
beslist geen anti-Belgendemonstratie betekende. De Belgische volks
vertegenwoordiger Raskin onderstreepte deze uitspraak 'het is beslist 
ongewoon dat burgers van een andere staat aan deze demonstratie 
deelnemen, maar wij Belgen zijn bereid om samen met U te strijden 
tegen de plannen van de regering-Leburton'. Dr. J. Tans, die de 
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Burgemeester en Wethouders vormden 
het hoofd van de demonstratieve stoet 
door de stad. tegen de eventuele 
vestiging van een raffinaderij in het 
naburige Ternaaien. 

Een overzicht van de slotbijeenkomst op 
het Vrijthof. 





Maastrichtse bevolking in eerste instantie opriep om massaal de straat 
op te gaan, toonde zich zichtbaar verheugd over de enorme deelname. 
Hoewel hij op het Vrijthof niet het woord voerde, verklaarde hij tegen
over binnen- en buitenlandse persvertegenwoordigers: 'in de politiek 
wordt nog steeds de ernst van deze raffinaderijvestiging niet beseft. 
Het tegenspel dat de Nederlandse regering de Belgen biedt is nog 
steeds onvoldoende, het wordt hoog tijd dat wij ernst gaan maken met 
de samenwerkingspatronen'. Secretaris-generaal van de NATO 
mr. J. Luns begaf zich vriendelijk knikkend tussen de demonstranten, 
tot een uitspraak liet hij zich echter niet verleiden. 

Deining ontstond ook door een ministeriele uitspraak dat de 
uitkering van het rijkssubsidie voor het watersportcentrum Eijsden 
bevroren zou worden totdat de beslissing over de raffinaderij zou zijn 
gevallen. Na een interpellatie werd deze uitspraak weer teruggenomen, 
het watersportcentrum zal er in ieder geval komen. De raffinaderij ook? 
Tot kort voor kerstmis hadden de Belgen nog geen beslissing genomen. 

Aan Nederlandse zijde van de Maas en ook in Maastricht werd in 
1973 een verdere stap gezet in de richting van betere organisatie van 
de milieuhygiëne. Gelijktijdig met de oprichting van het 
Waterzuiveringschap Limburg in Roermond werden in Maastricht 
voorbereidingen getroffen voor de zuiveringsinstallatie zuid-oost. 
Ook een 'Inspraakcommissie Milieuhygiene' werd als adviesorgaan voor 
B. en W. geïnstalleerd, tevens werd een ambtelijke commissie opgericht, 
waarin alle ambtelijke disciplines die de zorg voor het milieu als hun 
werkterrein hebben, zijn vertegenwoordigd. 

Bouwen en restaureren 

Duizendvierendertig woningen waren per 1 oktober in Maastricht in 
uitvoering; rond elfhonderd kwamen in 1973 gereed. Vooral Borgharen 
en Daalhof profiteerden van deze ontwikkeling. Het bestemmingsplan 
Wolder werd goedgekeurd, de voorbereidingen voor het plan Achter de 
Hoven bereikten dit jaar een zodanig vergevorderd stadium dat naar 
verwachting de woningbouw in 1974 kan worden voortgezet. 

Aan de westzijde van Maastricht werd de woningbouw definitief 
afgesloten. Het Jekerkwartier werd voorgedragen voor rehabilitatie; er 
werd een inventarisatie van de panden opgesteld die voor restauratie in 
aanmerking komen. Dat de rehabilitatieplannen van de gemeente ook bij 
de burgers navolging vond, valt af te leiden uit de bedrijvigheid die in dit 
opzicht in het Jekerkwartier heerst. Behalve de inmiddels voltooide 
restauratie van diverse monumentale woonhuizen mag in dit verband 
genoemd worden de restauratie van de 'Leeuwenmolen' waarmee dit 

22 

De fraai ingerichte Luiks-Maastrichtse 
zaal van het Spaans Gouvernement. 







Exterieur van het gerestaureerde Spaans 
Gouvernement. 

jaar een aanvang werd gemaakt. Deze aan de St. Pieterstraat gelegen 
molen, beter bekend als de 'molen van Clemens', is hierdoor van de 
ondergang gered. Hoewel in de jaren zestig reeds plannen bestonden 
heeft eerst het thans ontwikkelde particuliere initiatief ertoe geleid dat 
het schoepenrad, zij het niet functioneel, in 1974 weer zal kunnen 
draaien. Over belangstelling bij de restauratiewerkzaamheden valt niet te 
klagen, de grootste groep toeschouwers is echter te vinden in het 
bejaardencomplex 'Molenhof', waarvan de naam nog meer tot zijn recht 
zal komen wanneer de molen zal worden opgeleverd. Ook een andere 
langs de Jeker gelegen molen, de watermolen van Nekum, kwam in de 
belangstelling te staan vanwege het publiek gemaakte voornemen tot 
restauratie. 

Eind augustus werd ook een begin gemaakt met de eerste fase van 
de reeds jaren slepende restauratieplannen van het Dinghuis. Hiervoor 
werd door rijk, provincie en gemeente een krediet verleend van 1 miljoen 
gulden. Het eerste deel van de werkzaamheden behelst het optrekken 
van de steigers, een onderzoek naar de desolate toestand van de gevels 
door Monumentenzorg en het verwijderen van een betonnen vloer onder 
de kap van het gebouw. Een volgende stap zal zijn de restauratie van 
gevel en dak. 

Op 14 september ging de voordeur van de Stadsschouwburg weer 
open om toegang te geven tot een geheel vernieuwde entree. Alleen het 
dak en de buitenmuren waren onveranderd gebleven. De heropening -
hoewel tijdens de verbouwing het druk bezette schouwburgprogramma 
met enig ongerief voor de trouwe bezoekers geheel kon worden 
afgewerkt - betekende de afsluiting van de tweede restauratiefase; met 
de eerste werd 18 jaar geleden, op 1 maart 1955, begonnen. Een dubbel 
stel deuren aan de hoofdingang, een ruime kassa- en informatiebalie, 
een brede trap, meer toiletten, verbouwde restauratiemogelijkheid van 
galerij en bovenfoyer, een drankencel en dienstruimten op alle niveaus, 
dat zijn de verbeteringen die architect ir. W. J. Dingemans en aannemer 
A . Knols aanbrachten binnen de begroting van een miljoen gulden die 
de gemeente hiervoor had uitgetrokken. De heropening werd gevierd 
met een ' Drieluik' waaraan medewerking werd verleend door de 
'Mastreechter Staar', het 'Groot-Limburgs Toneel', het 'Ballet van 
Vlaanderen', de 'Nederlandse Operastichting' en het 'Limburgs 
Symphonie Orkest'. 

Vrijdag 8 juni begon een nieuw hoofdstuk in de bewogen 
geschiedenis van Slavante. Op die datum n.l. werd het Casino op 
Slavante officieel heropend hoewel reeds enige tijd eerder de eerste 
zomergasten op het vernieuwd terras waren neergestreken. Tot voor 
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kort een troosteloze ruïne, werd het complex, in samenwerking tussen 

Gemeente, ENCI en Gulpener Bierbrouwerijen fraai hersteld. De exploi
tanten, de heer en mevrouw Montulet-Pirson, hebben de bedoeling om 
het casino weer een Weens tintje te geven zowel door de keuze van de 
muziek als door het serveren van dranken en gerechten. Zoals eens de 
militaire stafmuziek er concerteerde, zo speelde nu bij de opening de 
harmonie van St. Pieter en de Avanti-kapel, zong het ENCl-koor en het 
koor van Sint Pieter Op de Berg. Het casino werd op 5 mei 1846 

geopend als een buitensociëteit van de Groote Sociëteit aan het 
Vrijthof. De gasten werden destijds aangevoerd per boot, er was een 
diner voor 124 personen en in de avond een bal-champêtre met fakkel
optocht. Koninklijke gasten waren er vele keren op bezoek, aan dit 

bezoek was steeds een wandeling door de grotten verbonden. Het 
hoogste buitenterras, dat een prachting uitzicht biedt, staat thans weer 
vol met fris geschilderde stoeltjes en tafeltjes, de kolossale oude beuken 
zorgen er voor schaduw. Mogelijk zal in de toekomst ook iets worden 
gedaan aan de ondergrondse gewelfkelders op de plaats waar in de 15e 
eeuw een klooster stond. 

Donderdag 16 augustus was het een grote dag voor het bestuur 
van de Stichting Wagner-de Wit en mr. Th. J. A. Minis in het 

bijzonder. Op die dag werd de kroon gezet op het werk van de stichting 
door de officiële opening van het Spaans Gouvernement, waarin de z.g. 
Wagner-de Wit collectie is ondergebracht. Dank zij de ingrijpende 
restauratie werd dit in architectonisch opzicht zeer belangrijke 
monument, dat in de 14de eeuw werd aangeduid als hof van de Hertog 
van Brabant, en dat in 1545 met een arcade in Luikse renaissance-stijl 
werd verrijkt, zoveel mogelijk in oude luister hersteld. De ruimten 

werden zodanig ingericht dat zij leefbaar werden en dienst kunnen doen 
voor ontvangsten en bijeenkomsten. Bovendien werd het tot stand 

brengen van een stijleenheid in deze ruimten nagestreefd, hetgeen 
vooral tot uiting komt in de Regentenkamer in Lodewijk XIII-XIV stijl, de 
Receptiezaal in Lodewijk XV-XVI stijl, de Italiaanse galerij en de Luiks
Maastrichtse zaal op de eerste verdieping. In het onder toezicht van 
mr. Minis smaakvol aangeklede interieur is een bescheiden plaquette te 
vinden met de afbeelding van Victor de Stuers, de befaamde Maas

trichtse pionier van de monumentenzorg, die in 1913, derhalve zestig 
jaar geleden, het Spaans Gouvernement met eigen middelen aankocht 
om het voor ondergang te behoeden. De burgemeester memoreerde in 
zijn toespraak dat men hem geen groter eer had kunnen bewijzen dan 
door zijn werk te voltooien. 
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Nadat reeds in oktober van het vorig jaar 
de eerste bewoners hun intrek hadden 
genomen in het nieuwe bejaardentehuis 
'Molenhof, werd dit centrum op vrijdag 
9 maart officieel en feestelijk geopend. 
De voorzitter van het Burgerlijk Arm
bestuur, notaris J. Kerckhoffs, bracht 
woorden van dank uit aan allen die 
meewerkten aan de realisering van dit 
prachtige tehuis. De bouw van het 
centrum vergde een bedrag van 
9. 1 miljoen gulden. 

-

De eerste gasten bezoeken het 
vernieuwde 'Slavante'. 
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Sport en recreatie 
Met de gemeenten Gronsveld en Eijsden werden besprekingen gevoerd 
over de watersport en de toekomst van de Maasvallei. Ook de toe
ristische 'uitbuiting' van de St. Pietersberg en naaste omgeving kwam 
opnieuw volop in de belangstelling. Van regeringszijde wordt overwogen 
om de St. Pietersberg aan te wijzen als natuurmonument. Hiermede 
worden in zekere mate de ideeën overgenomen die het provinciaal- en 
gemeentebestuur reeds lang koesterden. Om de toeristen te gerieven 
werden op een groot aantal plaatsen in de stad verwijsborden 
aangebracht die naar een aantal attraktieve en belangrijke objecten zoals 
de V.V.V., de musea, het stadhuis, het Vrijthof, de Sint Servaaskerk, de 
O.L. Vrouwebasiliek, de stadsomwalling en de mergelgrotten verwijzen. 

Sportminnend Maastricht werd belangrijk rijker. Met het 
gereedkomen van het nieuwe 'zwembad Dousberg', dat op 23 november 
geopend werd, kreeg Maastricht zijn derde overdekte zwembad, zijn 
vierde in totaal. Hierdoor werd de hoofdstad niet alleen verlost uit de 
zwembadennood, maar kreeg zelfs een voorsprong op andere 
vergelijkbare steden. Het 'zwembad Dousberg' is evenals het hele 
recreatiegebied opgezet als een streekvoorziening. Het nieuwe 
zwembadencomplex dankt zijn riante karakter niet alleen aan zijn 
architectonische vormgeving en ultramoderne technische installaties, het 
is ook aantrekkelijk gesitueerd in het ruim 100 ha. grote recreatieplan 
West. In het hele gebied werd een bedrag van elf miljoen gulden 
geïnvesteerd waarvan 8,2 miljoen in het zwembad. Behalve het 
overdekte wedstrijdbad en instruktiebad heeft Dousberg nog drie buiten
baden, t.w. een tweede wedstrijdbad, een kinderbad en een kleuterbad, 
alsmede een ligweide van 5 ha. Het complex kwam tot stand in nauwe 
samenwerking tussen de N.V. Sportfondsenbad Maastricht, de 
gemeente Maastricht, het architectenbureau ir. W. Saarberg en 
ir. J. van der Scheer N.V. te Haarlem, het adviesbureau voor Landschap 
en Openluchtrecreatie ir. J. Vallen b.v. te Roermond en hoofdaannemer 
Jos Demonte te Weert. 

Op 25 augustus werd Maastrichts vierde sportpark, het 'Sportpark 
West' officieel geopend, waardoor de stad werd verrijkt met negen 
nieuwe voetbalvelden en een oefenterrein. Meteen na de officiële 
ingebruikneming werd het complex overgedragen aan de gemeentelijke 
sportstichting in de persoon van drs. Th. Verhagen. Het grootste veld 
heeft een staantribune met een capaciteit van 7000 bezoekers. Het 
geheel is voorzien van ruime wandelwegen en groenaanleg. In totaal 
werd in het complex een bedrag van 2.800.000 gulden geïnvesteerd. 
Reeds eerder, in april, werd het 'Sportpark Borgharen' officieel in gebruik 
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De vernieuwde entree van de stads
schouwburg. 
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genomen, een complex omvattende drie voetbalvelden, een oefenhoek 
en drie tennisbanen. Het 'Sportpark Jekerdal' werd eveneens verrijkt 
met twee nieuwe tennisbanen waardoor het aantal banen daar werd 
uitgebreid tot acht. Een oefenbaan is in aanleg. 

Op sportgebied werden in het jaar 1973 wederom voortreffelijke 
persoonlijke prestaties verricht. Naast de districts-, regionale- en 
provinciale kampioenschappen behaalden vele stadgenoten zelfs een 
Nederlands kampioenschap. In de sector atletiek werd E. van Amstel 
Nederlands Jeugdkampioen op de 400 meter. N. Op den Oordt op de 
25 kilometer. Het Nederlands record hoogspringen-indoor werd behaald 
door P. Geelen, P. Callenmeyer werd Nederlands kàmpioen op de 100 
meter, het Nederlands Kampioenschap Veteranen 15 kilometer werd 
behaald door L. Meyers. 

lene Bruiner werd zowel op de 100 als op de 200 meter schoolslag 
Nederlands kampioene in de klasse voor meisjes beneden de 16 jaar, en 
J. Collijn behaalde voor jongens onder de 10 jaar het Nederlands 
kampioenschap vlinderslag. De Maastrichtse Cano Club werd Neder
lands club-kampioen waterskieën in de B-afdeling. Twee nationale 
kampioenschappen werden in de sector Judo behaald t .w. door 
C. Brandt, lichtgewicht en L. Franssen, aspiranten. G. Bleus werd 
Nederlands kampioen boksen zwaar-weltergewicht, J. Verstappen 
behaalde zelfs het Europees kampioenschap met bronzen medaille in de 
klasse. half-zwaargewicht. Voor de vijfde achtereenvolgende maal 
behaalde M. Beckers het nationaal kampioenschap gewichtheffen in de 
klasse vedergewicht. Twee Maastrichtse clubs behaalden eveneens 
nationale successen. De Tour- en Wielerclub behaalde het Nederlands 
kampioenschap voor profs en amateurs in de ploegentijdrit, het 
damesteam van de Maastrichtse Kegelbond werd landskampioen. 

Onderwijs 

In het nieuwe jaar gaat ook het 'Regionaal Pedagogisch Centrum Zuid
Limburg' officieel van start. De door de gemeente Maastricht ter 
beschikking gestelde subsidies maakten de uitgroei van de schooladvies
dienst tot een regionaal centrum mogelijk. Tien jaar geleden begonnen 
met één psycholoog en ondersteund met een subsidie van 3100 gulden 
heeft de nieuwe instelling thans vier psychologen, drie pedagogen en 
vier assistenten in dienst, terwijl het gemeentelijk subsidie is gestegen 
tot een bedrag van 446.350 gulden. 

Op het terrein van het onderwijs werd de mogelijkheid tot inspraak 
verruimd. De vacatures in de commissie van Advies en Bijstand voor het 
Onderwijs werden zodanig aangevuld dat een beter platform voor de 
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in gebruik gesteld met demonstraties 
figuurzwemmen en duiken, waé!rbij de 
Maastrichtse Zwem- en Poloclub, 
alsmede de Duikclub Standaard classe 1 
medewerking verleenden. 

Bloemen voor de 13 jarige Maastrichtse 

drieling Elly, Giny en Hannie Pluymakers 

die deelnam aan de Nijmeegse 
vierdaagse. 

31 



bestaande onderwijsorganisaties werd verkregen. Ouders, schoolleiders 
en schoolbesturen alsmede het primaire, secundaire en het 
beroepsonderwijs zijn nu in de commissie vertegenwoordigd. Taak van 
de commissie is het verstrekken van beleid-voorbereidende hulp bij de 
besluitvorming van het gemeentebestuur. Op initiatief van deze 
commissie werd ook een stuurgroep ingesteld die tot taak kreeg de 
formulering van de doeleinden van een concentratie van schoolbesturen 
voor kleuter- en basisonderwijs en de voorwaarden, waaronder deze 
concentratie zich zo soepel mogelijk kon voltrekken. Daarmede werd 
gehoor gegeven aan een oproep van de staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen, mr. C. Schelfhout, die tijdens zijn werkbezoek aan 
Maastricht aandrong op samenbundeling van krachten teneinde met 
name door middel van deze concentratie het onderwijs zo goed mogelijk 
te dienen. In Maastricht-west startte na de vakantie en na een moeilijk 
begin de nieuwe stedelijke scholengemeenschap voor kleuter.- en basis
onderwijs. Men hoopt dat deze scholengemeenschap in de 
gesignaleerde behoefte in de sector van het openbaar onderwijs kan 
voorzien. 

Er kwamen nog twee projekten tot stand: aan de Velijndonk werd 
het nieuwe schoolgebouw voor kinderen met leer- en opvoedings
moeilijkheden in gebruik genomen, in Daalhof werd een buurtcentrum in 
combinatie met een scholengemeenschap voor kleuter- en basisonder
wijs in aanbouw genomen. Voor het aan de Aureliushof gelegen 
complex, in het hart van de nieuwe woonwijk, werd op zaterdag 28 april 
de eerste steen gelegd o.a. in aanwezigheid van voorzitter J. Mesters 
van het Buurtcomité Daalhof, voorzitter H. Vroemen van de Stichting 
J. F. Kennedyscholen en de voorzitter van de Stichting Wijkcentra, 
drs. J . v. d. Venne. Twee gemeenschapshuizen kwamen klaar en 
werden in gebruik genomen; op 1 januari de 'Haarder Hof' en op 
3 augustus het 'Martinushoes' in Itteren. 

Vijverdal 

Een bijzonder fraai complex werd op 26 september door H.K.H. Prinses 
Margriet officieel geopend, het nieuwe Psycho-Medisch Streekcentrum 
Vijverdal. In de bij deze gelegenheid uitgegeven, fraai verzorgde, voor
lichtingsbrochure met tekst van Jules Kockelkoren, wordt een 
uiteenzetting gegeven van de gedachte die aan de totstandkoming van 
dit bijzondere gebouw ten grondslag heeft gelegen. Werd in de voor
oorlogse jaren een psychiatrisch centrum bij voorkeur als een gesloten 
eenheid op stille plaatsen, liefst op goedkope gronden en ver van de 
menselijke samenleving weggestopt, in Maastricht is radicaal met deze 
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De elftallen van S.V. Heer en Geldrop staan klaar om de openingswedstrijd van het 
Sportpark West te spelen. 'Kunst door Oefening' verleende muzikale medewerking. 

Door de vermindering van de olietoevoer 
naar ons land o.a. vanwege het Midden
Oosten-conflict, werd van regeringswege 
besloten om met ingang van 4 november 
de autovrije zondag in te voeren. Er 
zouden er nog vele volgen. 
Het was de dag van Allerheiligenviering 
en tevens van de voetbalwedstrijd 
M.V.V.-Ajax. Prompt haalden de 
Tempeleers de voor de carnavalsoptocht 
vervaardigde 'peerdetram' van stal om 
hiermede, à raison van een gulden per 
traject, de bezoekers naar de wedstrijd 
te vervoeren. Even prompt, nog voordat 
de paardetram één traject had afgelegd, 
had op de Markt een aanrijding plaats 
met een geparkeerde auto. De koetsiers 
Th. Bovens, H. Doorenbosch en P. 
Augustinus hadden kennelijk moeite met 
deze ietwat vreemde situatie. 
In een oase van rust namen velen de 
gelegenheid te baat om hun stad 
wandelend te verkennen. 
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opvatting gebroken. Er verrees een gebouwencomplex, dat zowel door Vijverdal met zijn riant interieur. 

inrichting van het interieur als door planologische aanleg voor de 
patiënten een optimale openheid nastreeft. Uniek daarbij voor Nederland 
is, dat hier, in een stervorm, in een tiental lagen voor het eerst hoogbouw 
werd toegepast. Het ministerie nam de belangrijke beslissing voor het 
eerst hier hoogbouw voor een psycho-medisch centrum goed te keuren. 

Niet uit architectonische overwegingen, maar vanwege de 
therapeutische filosofie, die deze hoogbouw, ondanks de vroegere 
overtrokken vrees voor onvoldoende beveiligingsmogelijkheden voor de 
patiënten, wenselijk maakte. Omwille van de overzichtelijkheid van het 
complex voor de patiënten en het personeel en ook voor de menselijk 
sfeer van deze gemeenschap, die onpersoonlijkheid niet verdraagt en 
daarom evenals in de architectuur alles op menselijke schaal herleid wil 
zien, had de staf van Vijverdal de voortreffelijke gedachte voor alle 
onderdelen van de uitgestrekte gebouwenverzameling aangepaste 
namen te bedenken. Zo is er de Ster, het Hoofdgebouw; Maasgouw, de 
afdeling voor jeugd en kinderen; Gilde, het geheel van aktieve therapie; 
en Promenade, de lange pergolagang met daa~langs de afdelingen in de 
laagbouw. De vleugel waarin de medische faculteit, de Stichting 
Geestelijke Gezondheidszorg Maastricht e.o. en het Psycho-Medisch 
Centrum elk een deel van de vier etages ter beschikking hebben, kreeg 
de naam Concorde. 

De opdrachtgever, het Burgerlijk Armbestuur van Maastricht, zag 
zijn projekt, een ontwerp van architect ir. B. Salemans van het 
Architectenbureau Partners te Maastricht binnen korte tijd, t.w. 36 
maanden, gerealiseerd door Bouwmaatschappij Melchior. Hierbij werd 
steun verleend door de 'werkers van het eerste uur', die namens het 
Burgerlijk Armbestuur met de begeleiding van het projekt werden belast. 
Een van die werkers was drs. P. Zeguers, directeur van het B.A. die op 
vrijdag 14 september zijn 25-jarig jubileum bij het Burgerlijk Armbestuur 
vierde. Tijdens de enkele uren durende receptie in de verpleegflat 
'De Pollefertore' noemde de voorzitter J . Kerckhoffs hem 'een van de 
grootste bouwheren van Nederland', hierbij verwijzend naar het bedrag 
van honderdmiljoen gulden dat onder zijn leiding in de afgelopen 25 
jaren in bouwen en verbouwen werd geïnvesteerd. Dit komt neer op 
gemiddeld 4 miljoen per jaar. 

Jeugdzorg 

Een greep uit de jeugdzorg. Voor de vierde achtereenvolgende maal 
werd een 'alternatieve overnachtingsmogelijkheid' voor trekkende 
jongeren, de 'sleep-in', georganiseerd. Het aantal gasten in het 
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voormalige militaire hospitaal aan de Grote Looiersstraat liep in 
vergelijking met voorgaande jaren terug. 1600 gasten vonden er dit jaar 
onderdak. Aanzienlijk toegenomen echter is het aantal deelnemers aan 
het jeugdvakantiewerk, dat door de gelijknamige stichting en het 
Stedelijk Instituut voor Sociaal Werk speciaal voor de jeugd van de lagere 
scholen werd georganiseerd. Het aantal deelnemers steeg van 2000 naar 
8000. Vijfhonderd van hen kwamen op woensdag 18 juli in de 
stadhuishal bijeen om met fors gezang en ander oorverdovend lawaai 
uiting te geven aan hun dankbaarheid aan het adres van de instanties 
die met een subsidie het vakantiewerk mogelijk maakten. Onderweg 
werden de 'dankliederen' op de hoeken van de straten tot vermaak van 
de vo0rbijgangers gerepeteerd. De jeugdorganisaties City-Centrum, 
Sociaal Centrum, Stichting Scouting en de Katholieke Werkende Jeugd 
zullen onderdak krijgen in het pand 'Maison de la Miséricorde' dat bij 
raadsbesluit van 10 januari door de gemeente werd aangekocht. 
De meisjes, die voorheen in dit pand een tehuis vonden, vertrokken naar 
het nieuwbouwcomplex 'Borneweide' in Amby. Dit tehuis en 'Huize 
Severen', beide beheerd door de Groenenscheldt-Stichting, werden op 
24 augustus officieel in gebruik genomen. Mr. H. Hylkema, hoofd van de 
directie kinderbescherming van het ministerie van Justitie, zei bij deze 
gelegenheid: 'het weten dat er iets gaat veranderen in de samen-
leving, maar met weinig zekerheden in welke richting, heeft in het 
bijzonder op hen betrekking die verantwoordelijkheid dragen voor een 
zo goed mogelijke ontplooiing van het kind met al zijn mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Hierbij denk ik aan de opvoeders in de meest ruime 
zin van het woord en zij die op dit terrein bestuurlijke functies hebben'. 

Op 25 juni werd 'Merlijn', het opvangcentrum voor jongeren onder 
de supervisie van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs aan de 
Jodenstraat 16-18 geopend. 

Niet alleen aan de jongere, maar ook aan de oudere stadgenoten 
werd gedacht. Op 31 augustus ontvingen de eerste stadgenoten hun 
'Paspoort-65'. Wethouder G. Gijbels reikte deze in de Prinsenkamer uit 
aan de dames A. Lahaye-Schoutese en M. Daemen-van Hoof en aan de 
heren L. Bulte, P. Kessen en F. Zwarts. Het paspoort werd door het 
gemeentebestuur ingevoerd op voorstel van het Maatschappelijk Overleg 
Maastricht met het doel de bejaarden te stimuleren er eens vaker op uit 
te trekken om zodoende meer in contact te blijven met de samenleving. 
Het paspoort geeft recht op belangrijke reducties bij gemeentelijke 
instellingen; tevens kan het dienen als legitimatiebewijs voor het 
verkrijgen van reducties bij overige instanties. Van de 12.000 
Maastrichtse bejaarden gaven er 7000 de wens te kennen een dergelijk 
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De eerste exemplaren van het 'Paspoort-
65 + ' werden op 31 augustus uitgereikt. 

Op 2 februari ging de vlag uit aan het 
bejaardentehuis Aldenhof, waar de 
100-jarige mevrouw M. Ribbens
Verstallen vele geschenken in ontvangst 
kon nemen, waaronder het 'snoepje van 
de eeuw' dat haar namens het stads· 
bestuur werd aangeboden. 
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paspoort op prijs te stellen. 
Op 9 maart werd het bejaardentehuis Molenhof officieel en feeste

lijk geopend. Bij deze gelegenheid sprak de burgemeester over: 'het 
bejaardentehuis met de mooiste achtertuin van het gehele land'. Het 
riant gelegen bejaardentehuis Campagne werd op 1 november in gebruik 

genomen. 

Muziek 
Een stad met drieentwintig muziekgezelschappen en twaalf zangkoren 
mag zich gerust een rijke stad noemen. Via de radio, de televisie en via 
de grammofoonplaat klonk ook dit jaar weer de muziek uit onze stad 
over de gehele wereld. De 'Mastreechter Staar' vierde zijn 90-jarig 
bestaan; aan de bevolking werden enkele concerten gratis aangeboden. 
Dat 'de Staar' op zijn leeftijd nog jong van geest is, bleek uit de 
productie van zijn nieuwste l.p. 'Sound of Musicals'. In het kader van dit 
jubileumfeest maakte het koor een concertreis naar Rome. 

Maar ook korter bij huis klonk muziek, want de concerten, 
concoursen, wedstrijden en jubilea waren niet van de lucht. Van 27 mei 
tot 1 juli en van 19 augustus tot 9 september waren Maastrichtse 
harmonieën en fanfares weer paraat om een concert op het Vrijthof te 
geven. Negen carillon-concerten werden tussen 4 juli en 15 augustus 
gegeven, de traditionele orgelconcerten vonden plaats tussen 30 juni 
en 30 juli, tussen 15 augustus en 28 september. Terloops genoteerd: 
de storingen aan het carillon van het stadhuis werden opgeheven. Het 
bedieningspaneel met relaissysteem werd vervangen door het meer 
moderne tyristor-systeem, wat dat ook moge zijn. Hoofdzaak: de 

installatie is weer zo goed als nieuw. Maar laten wij verder gaan met de 
wedstrijden. 

Op 29 mei waren ze weer allemaal present bij gelegenheid van de 
jaarlijkse marswedstrijd. De stad daverde van de muziek, onder de toe
hoorders en toeschouwers bevonden zich honderden bestuurders uit 
geheel Nederland, in Maastricht die dag bijeen in het kader van het 
congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een betere 
'verkoop' van Maastricht was amper mogelijk. De fanfare Sint Martinus 
uit Itteren bestond dit jaar 50 jaar, een jubileum dat tien dagen feest in 
Itteren bracht en op 30 september werd in het kader hiervan een drum
bandconcours gehouden. Fanfare Juliana organiseerde op 9 september, 
de dag waarop de drumband zijn 121'2-jarig bestaan herdacht, een 
bondsconcours onder auspiciën van de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen. Enkele weken later, op 28 september, was er opnieuw 
feest toen de fanfare een eerste prijs in de afdeling superieur behaalde 
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Hommage aan de dialectschrijver 
Fons Olterdissen. 

Een ets van het stadhuis, namens het 
stadsbestuur aangeboden door 
mr. A. Baeten, was één van de vele 
huldeblijken voor 'tante Ton en Jacky' 
van de ziekenomroep 'De Vrolijke 
Medicijnen'. 
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'De Piele' herleeft tijdens de uitvoeringen 
van de 'Mestreechter Revue'. 
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op het bondsconcours in Nieuwstad. Er waren meer successen buiten 
de stad. 

Op het te 23 september te Ittervoort gehouden bondsconcours 
behaalde de harmonie Petrus en Paulus de eerste prijs in de afdeling 
superieur. Diezelfde dag bij gelegenheid van hetzelfde bondsconcours 
behaalde de Wieker Fanfare Sint Franciscus in de eerste afdeling een 
eerste prijs met lof. Enkele dagen later volgde de harmonie 'Heer 
Vooruit' met een eerste prijs in de superieure-afdeling op het bonds
concours in Nieuwstad. De R.K. Harmonie Sint Caecilia 'de Gele Rijders' 
organiseerde op 24 juni een internationaal drumbandconcours. Maar er 
gingen nog meer vlaggen uit in Maastricht. 

Harmonie Wilhelmina zette tussen 15 en 19 juni Wolder op stelten 
bij gelegenheid van haar 65-jarig bestaan. Hierbij werden tevens een 
aantal leden gehuldigd vanwege de vele 'dienstjaren'. 

De in 1898 uit een zangvereniging opgerichte fanfare St. Walburga 
uit Amby vierde in september vijf dagen lang feest vanwege het 75-jarig 
bestaan. Vorig jaar werd de 'Blauwe wimpel' behaald. Op de dag van 
het zilveren jubileum van H.M. de Koningin op 5 september 
overhandigde de burgemeester aan het jubilerende gezelschap de 
Erepenning van Verdienste met de daarbij behorende oorkonde. Het was 
de eerste keer dat een dergelijke onderscheiding in Maastricht werd 
uitgereikt. 
Maastrichtse muziekgezelschappen reisden in 1973 naar alle wind
richtingen. Zoals reeds eerder werd vermeld was 'de Staar' te gast in 
Rome en Viterbo, het 'Maastrichts Mannenkoor' reisde van 5-14 april 
naar Hamburg en het Deense Esbjerg en Norderham. Het 'Heerder 
Mannenkoor' trad van 4-6 mei op in het Duitse Würtzburg, de 'Camera 
Musica Mosana' bezocht Parijs van 12 tot 14 augustus. Het mannenkoor 
'Wieker Eindrach' was van 31 augustus tot 2 september in Barcelona, de 
klanken van de Harmonie Sint Pieter vulden tussen 31 juli en 4 augustus 
de straten van het Zwitserse Montana. De 'Capella Sancti Servatii' 
verscheen tweemaal op de televisie. Eenmaal vanuit de Sint Servaas
kerk, en de andere keer bij het TV-programma 'Rondom Kardinaal 
Alfrink' . 

Op het terrein van de 'kleine kunst' was ook dit jaar weer de 
combinatie Tempeleers-Maasvogels actief. Begin juni werden op het 
Vrijthofterras vier uitvoeringen gegeven van de Maastrichtse 'mjoezikal' 
Julius Caesar. Ondanks de minder goede weersomstandigheden konden 
vele honderden van dit unieke gebeuren getuige zijn . 

Het begin van een, hopelijk jaarlijks terugkerend, gebeuren vond in 
oktober in de bomvolle Sphinx-zaal plaats waar de 'Mestreechter Geis' 
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Op de derde dag van Carnaval, dit jaar 
gevierd onder uitzonderlijk goede weers
omstandigheden, werd voor het eerst 
met veel succes een concours voor 
'hermeniekes' georganiseerd, een nieuw 
hoogtepunt voor de jaarlijkse carnavals
kalender. Zelden zullen de eeuwenoude 
Sint Jan en Sint Servaas een zo kleurig 
en vrolijk schouwspel aan hun voeten 
hebben beleefd als toen 'Laat en Zaat', 
'Vreug en Neuchter'. 'Hel en Vals', 
'Noets toes', 'De Rommedoekes', 
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• 't Hermenieke Zoonder Naom', ' 't Zaat 
Hermenieke' en het èènmansorkest 
'La Kapella 0 Solo Mio' hun verplicht 
nummer speelden in een bikkelharde 
strijd om de hoogste eer. 
De taptoe van alle hermeniekes 
gezamenlijk was de meest wonderbaa•· 
lijke muzikale prestatie die ooit in de 
stad van het L.S.O" de 'Mastreechter 
Staar' en het Conservatorium werd 
geleverd. Het gezamenlijk uitgevoerde 
'Boe kreig iech nog e pötsje beer' werd 
door vele duizenden meegezongen. 



drie avonden lang spitsuur hield. Vele honderden Maastrichtenaren 
tracteerden enkele duizenden stadgenoten op een wervelende show 
van zang, dans, voordracht en muziek tegen de achtergrond van een 
prachtig Vrijthofdecor. Het was een hartverwarmende prestatie van een 
onvervalst stuk Maastrichts volkstheater, op welhaast professionele 
wijze geregiseerd door Hub. Noten. Het organiserend comité bestond uit 
mensen met een warm hart voor de stad: Gère Weyenberg, Jef Kooien, 
Raymond Willems, Math. Bremers, Bèr Essers, Harrie Gilissen en Gregor 
Stockman. 

Tijdens de avonden trok ook een in de zaal ingerichte foto-expositie 
van Jos Nelissen, gewijd aan 'Aajd en nu ij Mestreech' de belangstelling 
van jong en oud. Aan het einde van de première werd geen Oscar, geen 
Edison, maar voor het eerst een 'lerepesteurke' in de vorm van een 
verkleind afgietsel van het beeld van de 'Mestreechter Geis' aangeboden 
aan de 'ierste börreger' van een stad, waarin de levenskunst van 
oudsher een levensbehoefte is van de burgers. 

Deze behoefte openbaarde zich ook aan de vooravond van de 
Maastrichtse kermis toen 'De Maasvogels' de vijftigste sterfdag van 
Alphons Olterdissen herdachten. Dit gebeurde op een ietwat officiële 
wijze aan de voet van zijn monument aan de Grote Looiersstraat. Later 
op de dag maakten De Maasvogels per 'peerdetram' een rondrit langs 
het pleintje 'Op de Thermen', het Vrijthofpodium en het Abrahamslook om 
er fragmenten op te voeren van stukken van Olterdissen. Op 'Op de 
Thermen' bleek de accoustiek verrassend goed te zijn, iets dat de 
organisatoren zich in de oren hebben geknoopt. 

Deze organisatoren waren ook, samen met honderden anderen, 
op zondag 26 augustus in het ziekenhuis bij elkaar om hulde te brengen 
aan de heer en mevrouw J. Retrae-Palm vanwege de duizendste uit
zending van het verzoekplatenprogramma van de ziekenomroep 
'De Vrolijke Medicijnen'. Twintig jaar 'moderne versie van het werk van 
barmhartigheid', 3000 zenduren en even zovele uren voorbereiding 
werden beloond met een feestelijke receptie. Vanwege het stadsbestuur 
kregen 'Jacky' Retrae en zijn echtgenote een ets van het stadhuis 
aangeboden. Reeds eerder in het jaar stond de ziekenomroep in het 
nieuws toen de verslaggevers They Sleebe en Dolf Heemskerk hun 250e 
ooggetuigeverslag gaven van een M.V.V.-wedstrijd. 

Tentoonstellingen 
Tentoonstellingen waren er te kust en te keur. De meeste bezoekers trok 
ongetwijfeld de in het Bonnefantenmuseum opgestelde 'Parijse 
maquette' . Er werden ruim 28.000 bezoekers geteld. Veel bezoek trok 
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ook de bij gelegenheid van het Stokstraatcongres in pand 24 ingerichte 
tentoonstelling 'Stokstraatkwartier, vroeger en nu' en 'Ruimte, Vorm, 
Funktie' met als ondertitel 'Beeldende kunst in het maatschappelijk 
gebeuren'. Samengesteld door J . Beljon, H. Petri en E. Terwindt gaf 
deze expositie van foto's en maquettes een overzicht van wat er de 
laatste twintig jaar in dit gebied gebeurde. Op de bovenverdieping van 
het pand werd de speelsheid van de moderne architectuur 
gedemonstreerd. 

Aandacht kreeg ook de 'alternatieve tentoonstelling' die oud
Stokstraatbewoners in een van de Stokstraatpanden hadden ingericht. 
Het was tevens bedoeld als een ontmoetingscentrum. 

Van 2 tot 27 juli exposeerden Ange Timmers en Jos Muris in de hal 
van het stadskantoor; in de Q.L. Vrouwe van Nazarethschool stond van 
14 augustus t /m 27 september de onderwijstentoonstelling 'De 
Nederlandse Antillen' opgesteld. 

Met de bedoeling de kunst meer onder de mensen te brengen 
ontwikkelde zich op vier zaterdagen in september een nieuw initiatief, 
een openlucht-kunstmarkt op de Boschstraat. Samen met de leden van 

de buurtvereniging startten de beeldende kunstenaars uit het 
Boschstraatkwartier met deze aantrekkelijke markt waarvoor de stad
genoten veel belangstelling toonden. Voor het initiatief werd een 
gemeentelijk subsidie verleend, de Culturele Raad Limburg bood de 
helpende hand bij het administratieve werk. Het ligt in de bedoeling van 
de 'Werkgroep Kunstmarkt Boschstraat' om van dit initiatief een jaarlijks 

terugkerend evenement te maken. 

Komen en gaan 

Uit Maastricht zullen vertrekken de grote Mabro-Bakkerij en de Neder
landse Bank aan het Vrijthof. De bank zal naar de stadsrand van Heerlen 
verhuizen. Naar Maastricht komt de Eurohal en het Bouwinformatie
centrum. Dit jaar werd de beslissing genomen tot overplaatsing van 

Valkenburg naar Maastricht. Als plaats van vestiging werd gekozen voor 
de Griend; de vergunning voor dit terrein geldt voor maximaal tien jaren. 

De gemeente heeft de bedoeling om 150 vierkante meter te huren voor 
het inrichten van een informatiestand. Tevens zijn plannen gerezen om 
elders in de stad een 'multifunctioneel centrum' te stichten. Hoewel een 
belangrijke component van het centrum op economisch terrein zal 
liggen, zal het ook openstaan voor congressen, tentoonstellingen, de 
cultuur en universtaire evenementen. 

Verschillende grote bedrijven vestigden zich definitief op het 
industrieterrein Beatrixhaven. Op 28 mei werd op het industrieterrein 
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Een nieuw, en naar verwachting jaarlijks 
terugkerend, evenement, een openlucht 
kunstmarkt op de Boschstraat. 
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Beatrixhaven de nieuwe fabriek van 'Blythe Colours b.v.' geopend door 
Lord Robens of Woldingham, Chairman van Johnson Matthey Ltd. 
De plechtigheid werd bijgewoond door tal van vertegenwoordigers van 
handel en industrie en van het bankwezen. 

Tussen 15 en 26 oktober werden nog eens drie bedrijven geopend. 
Op 15 oktober 'Mora-Snacks' met 125 personeelsleden. Twaalf jaar 
geleden gestart als een eenmansbedrijfje, heeft deze industrie thans een 
jaaromzet van 14 miljoen gulden. Op 25 oktober opende het chemisch 
bedrijf Transicol b.v., dochteronderneming van het Tenneco concern in 
Houston (USA) zijn poorten. De fabriek zal harslijmen voor de papier
industrie gaan produceren. Begonnen wordt met 50 werknemers, 
verwacht wordt dat nog voor het einde van 1974 een eerste uitbreiding 
zal plaatsvinden. Een dag later werd een derde groot bedrijf officieel voor 
geopend verklaard, de 250 personeelsleden tellende Maastrichtse 
Machinefabriek-Delnoz b.v. 

Financiën 
Is Maastricht een rijke stad? Bij burgemeester en wethouders hoorde ik 
een overtuigend 'ja'. Louter financieel bezien is Maastricht natuurlijk 
helemaal niet zo rijk. De rijkdom zal men dan ook anders moeten 
zoeken: in monumentaliteit van gebouwen, in sfeer, karakter en traditie. 
De levensaard en de mentaliteit van Maastricht zijn bekend en maken de 
stad aantrekkelijk. Even aantrekkelijk als het landschap waarin zij is 
gelegen en de functie die zij heeft als 'rotonde aan het kruispunt van 
verschillende culturen.' Kortom: een stad rijk aan gemeenschapszin. Met 
de financiën is het gelukkig niet meer zo droevig gesteld als in andere 
jaren. In 1973 werd een meerjarenplan voor de jaren 1974-1977 opgesteld 
dat een bedrag omvat van 233 miljoen gulden, globaal 58 miljoen gulden 
per jaar. Een groot deel hiervan heeft betrekking op onrendabele 
investeringen. leder van de 112.000 inwoners van Maastricht is belast 
met een schuld van ca. 2700 gulden. Dat is niet veel, maar zeker ook 
niet weinig. 

1973 was het jaar van financiële consolidering van Limburgs hoofd
stad. Met de financiële huishouding is ieder jaar een bedrag gemoeid 
groter dan in enige andere Limburgse gemeente en driemaal zo groot als 
dat van de provincie Limburg. Het was tevens de laatste in de serie van 
zeven jaren, waarin Maastricht op extra steun was aangewezen. De 
financiën van Maastricht kunnen gezond genoemd worden. 

Mensen en jubilea 

Het aantal jubilea van bedrijven, instellingen en verenigingen dat in een 
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Het Congres van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten op 29 en 
30 mei: het grootste congres dat de 
laatste twintig jaren in Maastricht is 
gehouden. Circa 1100 representanten 
van Nederlandse Gemeenten, allen 
burgemeesters, secretarissen en 
wethouders, congresseerden in de 
Sporthal Geusselt met als onderwerp 
'Decentralisatie, Utopie of Werkelijk
heid?' Meer dan een half jaar had een 
werkgroep alle mogelijkheden voor het 
slagen van dit congres onderzocht. 
Vonden de plenaire vergaderingen plaats 
in de Sporthal Geusselt, voor de vele 
discussiegroepen was op diverse 
plaatsen een onderkomen gezocht, o.a. 
op enkele boten. 
De ontvangst vond plaats in de Pandhof 
van de Sint Servaaskerk en werd 
muzikaal opgeluisterd door de 
Politiekapel. Voor de avonduren werd 
het stadhuis tot open-huis verklaard. 
De muziek van de Avantikapel en het 
Maastrichts Mannenkoor zorgde daar 
voor de nodige gezelligheid. 

De Juliana-Boudewijnprijs voor de 
'Oud-Limburgse Schuttersfederatie'. 
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jaar min of meer uitbundig wordt gevierd, is dermate groot dat het 
ondoenlijk is deze alle op te noemen in een bescheiden uitgave als 
het jaarboekje. 

Laat ik mij daarom tot enkele uitzonderingen beperken. Op 1 juni 
herdacht het Natuurhistorisch Museum het 60-jarig bestaan en tevens de 
100e geboortedag van de initiatiefnemer van het Natuurhistorisch 
Museum, rector Jos Cremers. Aan de viering was een wetenschappelijk 
onderdeel verbonden waarbij deskundigen een aantal inleidingen 
hielden. Tevens werd het jubileumboek 'Levenstekenen uit de oertijd' 
uitgegeven. 

De Geusselt-Mavo herdacht het 50-jarig bestaan. Via een rondreis 
door allerlei gebouwen in de stad is de school sinds 1956 gevestigd aan 
de Pres. Rooseveltlaan . De leerlingen herdachten het feit met een 
vliegreis, de laagste klassen naar Eindhoven, de hoogste naar Amsterdam. 

De Maastrichtse V.V.V ., onder leiding van zijn nieuwe direkteur 
G. van Lijf, nam in het begin van het jaar in het kader van de speciale 
promotie-aktiviteiten voor Maastricht een bijzonder interessant initiatief. 
Op zaterdag 27 januari begon de eerste van een serie van tien lessen, 
gericht op de opleiding van nieuwe stadsgidsen. Ruim negentig belang
stellende deelnemers volgden dit eerste 'college'. 

Tegenover een aantal van dertienhonderd geboorten jaarlijks in 
Maastricht staat het overlijden van rond duizend stadgenoten. Onder 
hen was dit jaar het gemeenteraadslid van de Bejaardenpartij 65 +, de 
heer J. H. Wijsen. Op 17 juni overleed hij op 74-jarige leeftijd. De heer 
Wijsen werd in 1970 lid van de Maastrichtse gemeenteraad; voor de 
annexatie was hij 18 jaar lid van de raad van Amby. De laatste jaren had 
hij een belangrijk aandeel in de organisatie van bejaardenuitvoeringen in 
het Staargebouw. Met zijn heengaan leed 65 + een gevoelig verlies, 
temeer daar zijn fractiegenoot, de heer W. Thissen, reeds eerder in het 
jaar de raad verliet wegens vertrek naar elders. Hij werd opgevolgd door 
de heer W. Cobben. Een tegenvaller was ook dat de grote stimulator, 
nestor en oprichter van 65 + , de heer J. Krans, wegens ziekte voor het 
grootste gedeelte van het jaar verstek moest laten gaan. Op 1 december 
bereikte hij de leeftijd van 80 jaar; bij deze gelegenheid werd hem het 
stedenboek 'Hospiti ' uitgereikt. Enkele weken later, op 15 december, kwam 
een einde aan zijn rijk en welbesteed leven. 

Hoewel hij nooit deel uitmaakte van de gemeenteraad, werd hij 
toch in de volksmond 'het 40e raadslid' genoemd: de heer 
'Pie' Paulissen. Op dinsdag 26 juni overleed hij op 92-jarige leeftijd. Vele 
tientallen jaren bezocht hij de raadsvergaderingen; hij verzuimde slechts 
één maal wegens ziekte. 
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'Ik ben blij in deze moeilijke tijd in deze 
kerk te hebben mogen werken. Het heeft 
strijd gekost. Die heb ik niet gezocht. 
Als het echter rnoet zal ik strijden en dit 
blijven doen. Alleen misschien minder 
heftig en minder agressief'. Deze 
krachtige woorden waren onderdeel van 
een toespraak die de 68-jarige pastoor 
drs. J . Bohnen op zondag 27 mei in de 
O.L. Vrouwebasiliek uitsprak bij gelegen
heid van zijn afscheid. Sprekend over 
Maastricht zei hij 'Ik blijf tussen dit 
mensenras wonen'. 
Tijdens de receptie werd hem door de 
parochianen een geldbedrag aangeboden 
dat hij voornemens is te besteden aan 
het in boekvorm uitgeven van door hem 
geschreven meditaties. 

'Pie' Paulissen J. H. Wijsen 
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Op 16 augustus overleed op 68-jarige leeftijd Dr. Charles Thewissen, 
historicus, leraar, schrijver, journalist en bovenal Maastrichtenaar. 
Enkele dagen later nam Maastricht afscheid van een van die steeds 
zeldzamer wordende figuren, die overal aanwezig zijn en die bij vrijwel 
alles wat er in een stad aan verwachtingen leeft of te gebeuren staat op 
de een of andere wijze persoonlijk zijn betrokken. Dr. mr. H. Wouters 
schreef in zijn 'In Memoriam': 'De Maastrichtse gemeenschap is hem 
veel dank verschuldigd. In de geest van de overledene kan zij deze dank 
niet beter vertolken dan door te blijven streven naar wat de Maastrichtse 
humanist Mattheus Herbenus in 1485 als zijn hartewens te kennen gaf: 
om mijn oprechte mening uit te drukken, ik zou niet weten wat méér te 
verlangen dan dat na mijn dood mijn vaderstad gezegend, gelukkig en 
rechtgeaard blijft'. 

Ook dit jaar werden wederom enige Maastrichtenaren Koninklijk 
onderscheiden voor hun werk en verdiensten op velerlei gebied. Onder 
hen was de heer L. W. J. van Kempen, directeur van de N.V. Konink
lijke Sphinx, die benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau. Reeds eerder in het jaar, op 12 januari, werd aan de heer van 
Kempen de Gouden Penning met Oorkonde uitgereikt van de Kamer van 
Koophandel te Maastricht. Deze onderscheiding, die in Maastricht tot nu 
toe slechts éénmaal werd verleend, wordt toegekend aan personen, die 
zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor nijverheid en handel. 
Het juryrapport, dat bij deze uitreiking door mr. P. Meyer Viol, voorzitter 
van de Kamer van Koophandel werd voorgelezen, vermeldde dat de heer 
van Kempen deze penning ontving voor 'zijn inspanningen die geleid 
hebben tot bijzondere spectaculaire ontwikkelingen bij de Sphinx'. 

Bij gelegenheid van Koninginnendag werd de onderscheiding van Of
ficier in de Orde van Oranje Nassau eveneens toegekend aan de hoofd
directeur Openbare Werken, drs. J. J. J. van de Venne; aan mej. 
E.E. Mombaur (zuster Maria Salvatore), directrice van de Katholieke 
Pedagogische Academie en aan de heer L. F. J. H. Frantzen, Inspecteur 
van het Lager Onderwijs in de inspectie Sittard. De versierselen, 
behorende bij deze onderscheiding werden aan de betrokkenen 
uitgereikt door burgemeester Baeten. 

Eveneens bij gelegenhied van de verjaardag van H.M. de Koningin 
werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau de heer 
C. Baas, Algemeen Directeur van het Groot-Limburgs Toneel; de heer 
J. J. M. Koekelkoren, dirigent van de 'Mastreechter Staar' en de heer 
H. L. L. Wishaupt, oud-voorzitter van de Vereniging tot het geven van 
Beroepsonderwijs. 

In de loop van het jaar werden eveneens benoemd tot Ridder in de 
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'Ridder' L. J. Krans, de grote belangen
behartiger van de Maastrichtse bejaarden. 
Hij was o.a. de toeverlaat van de 
financieel minder bedeelde bejaarden van 
Maastricht en genoot ook in deze kring 
grote waardering. 

Dr. Charles Thewissen, waarover een 
onbekende dichter in 'Limburg Vandaag' 
schreef: 
'Eus Grand-mère' heeft hem uitgeluid 
Maastricht heeft hem begraven 
Wij zien geen Charles Thewissen 
Meer door de straten draven . .. 
De vreemdeling, die mist hem niet, 
Maar wel zijn stadgenoten! 
Hij was voor wat Maastricht betreft, 
Toch wel een van de grote 
Vertellers over dit gewest . . . 
En kenner der historie . .. 
Zijn grootste liefde gold Maastricht, 
In ondergang en glorie. 
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Orde van Oranje Nassau mej . D. P. J. van Dijk vanwege haar vele 
verdiensten voor de nationale en internationale organisatie van 
radiologische laboranten en de heer ing. L. C. Van den Hof, Staf
functionaris bij Gemeentebedrijven. 

In de raadsvergadering van dinsdag 4 september werd tot nieuwe 
Gemeente-Secretaris van Maastricht gekozen, de heer H. J. Hameleers, 
sinds 1959 chef van de afdeling Algemene Dienst en Kabinet ter 
Secretarie. Volgde hij destijds mr. Th. J. A. Minis op als chef van deze 
afdeling, per 1 februari 1974 zal hij deze opvolgen als secretaris. 
Onmiddellijk na het bekend worden van de stemming begon een drukke 
receptie aan de Polvertorenstraat die tot diep in de nacht voortduurde. 

Op vrijdag 28 december werd Hoofdinspecteur J. F. Kraay, tevens 
wnd. Commissaris van Politie, bij gelegenheid van zijn 40-jarig dienst
jubileum en afscheid uit de gemeentedienst, benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 

Promoties van Maastrichtenaren in het jaar 1973 
J. L. Beckers promoveerde op 19-6-1973 aan de Technische Hogeschool 
Eindhoven tot doctor in de technische wetenschappen op een proef
schrift getiteld: 'lsotachophoresis. Same fundamental aspects'. 

L. M. H. Bremers promoveerde op 29-3-1973 aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift 
getiteld: 'De condylus mandibulae in vitro. Een vergelijkend cytologisch 
en histologisch onderzoek naar de groei van de condylus mandibulae 
van de rat in vivo en in vitro.' 

H. F. H. G. Defesche promoveerde op 26-9-1973 aan de Rijks
universiteit Groningen tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift 
getiteld: 'Cerebrospinale rhinorrhoe'. 

Th . H. M. van Sint Fiet promoveerde op 3-4-1973 aan de Tech
nische Hogeschool Eindhoven tot doctor in de technische 
wetenschappen op een proefschrift getiteld: 'Hydrogenerende 
ontzwaveling van Thiofeen over katalysatoren van het type CoO-Mo03-
gamma-A 1203' . 

H. Starren promoveerde op 7 december aan de Rijksuniversiteit 
Groningen tot doctor in de psychologie. Zijn dissertatie was gewijd aan 
de herziening van een test voor dove kinderen. 

P. G. M. M. Vos promoveerde op 30-11-1973 aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen tot doctor in de sociale wetenschappen op een 
proefschrift getiteld: 'Waarneming van metrische toonreeksen'. 
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Vele autoriteiten, vrienden, bekenden en 
vertegenwoordigers van organisaties 
waarvan hij deel uitmaakt, kwamen de 
heer Hameleers, zijn echtgenote en 
kinderen gelukwensen. Verschillende 
Maastrichtse muziekgezelschappen 
brachten de nieuwe gemeente-secretaris, 
links op de foto, een serenade. 

De heer L. W. J. van Kempen ontvangt 
van mr. P. Meyer Viol de Gouden Penning 
van de Kamer van Koophandel te 
Maastricht. 
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In juni werd door de Koninklijke 
Nederlandse Papierfabrieken de bouw 
gestart van de eerste afvalwaterzuive
ringsinstallatie aan de Maas ten behoeve 
van het bedrijf Maastricht. Deze 
installatie is de eerste die tot stand 
komt in het kader van de wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, en 
wel in samenwerking tussen de rijks
overheid ~n een industrie. Bovendien is 
het de eerste complete 
afvalwaterzuivering in de Nederlandse 
papierindustrie waarbij het water zowel 
chemisch-mechanisch als biologisch 
gezuiverd wordt. 
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Twee grote bedrijven werden in de loop 
van het jaar volledig door brand 
verwoest. In de nacht van 22 op 23 april 
zag de heer J. Chappin, reeds 39 jaar 
direkteur van N.V. Biscuiterie Maes
trichtoise, zijn bedrijf aan de Scharner
weg geheel in vlammen opgaan. Behalve 
de brandkluis kon niets worden gered. 
Later in het jaar viel het besluit dat het 
bedrijf niet meer zal worden herbouwd. 
Begin september werd, tijdens een kort 
doch hevig onweer, opnieuw een bedrijf 
de prooi der vlammen. De groothandel in 
meubelen en woninginrichting Lethem
Vergeer N.V. aan de Fort Willemweg 
brandde geheel uit. Grote hoeveelheden 
bankstellen, vloerbedekking, gordijnen 
en tapijten gingen verloren. 



'Land zonder grenzen? Ik heb er al eens iets over gehoord, maar op het 
ogenblik kan ik me daarvan nog geen voorstelling maken. Land zonder 
grenzen - hangt dat met het 'zone-randgebied' aan de grens met de 
DDR samen, niemandsland of zoiets, nee?' 

'Land zonder grenzen? Nee, dat ken ik niet. Ik bedoel: Heeft dat iets met 
de herindeling te maken?' 

(Een Akense en een Akenaar, gevraagd in 1972.) 

In de volgende bijdrage geeft de schrijver zijn persoonlijke visie. 

De grens, die Grenze, 
la frontière ... 
De grens, die Grenze, la frontière: Het klinkt bijna als een leuk 
aftelversje, als men het zo hoort. Er zijn ook mensen, die de grens een 
heel charmante zaak vinden. Want 'aan de andere zijde' zijn de mensen 
anders, hun gewoonten, hun gebruiken, hun spijzen, hun hele levens
patroon. Alles is verschillend, nieuw en daarom ook aantrekkelijk. Is het 
niet geheel anders, wanneer de grens zo voor het grijpen ligt, als men er 
dagelijks mee te maken heeft? Dan kan de grens weleens lastig worden. 
Heinrich Heine heeft ze op onovertroffen w ijze beschreven, de 'houten 
kerels aan de grens naar Pruisen', toen hij terugkeerde uit Parijs - en 
ze zijn helaas nog overal te vinden. Niet alleen aan de Duitse grens. 

Men hoefde maar op de eerste autoloze zondag aan de grens bij 
Kerkrade te gaan kijken, hoe de Duitsers daar plotseling met herders
honden langs hun 'Grenze' patrouilleerden - en hoe de Nederlanders 
aan de andere zijde naar de lange rij van inkomende Duitsers keken met 
een blik van: 'Die zullen het vandaag wel eens merken'. Dan is het 
plotseling als weggeblazen, het mooie land zonder grenzen, 
teruggebracht van veelgebruikte slagzin tot een armzalige realiteit: 
Alleen de vogels zijn vrij - en de rest, is die dan vogelvrij? 

Wanneer men over 25 jaar gaat vragen, wat hebben jullie eigenlijk 
in de jaren zeventig gedaan, om de grens weg te werken, wat moeten 
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we dan zeggen? Misschien: 'Luister, er is oorlog geweest. Wij moesten 
weer nieuwe banden tussen Nederlanders en Duitsers smeden. Dat was 
het voornaamste.' 

Men zal ons antwoorden, <iat daarvoor van 1944 tot 1970 genoeg 
tijd is geweest. Men zal ons zeggen, dat wij kansen hebben verspeeld, 
waar we werk hadden kunnen verrichten; men zal zeggen, dat er andere 
grensgebieden zijn, die met hun klein pondje gewoekerd hebben en er 
nu beter voor staan dan wij - tenminste als we nu niet eindelijk eens 
iets samen gaan doen. 

Want er is een 'Erfolgskontrolle'; tussen Maastricht, Aken en Luik, 
tussen Roermond en Heinsberg, tussen Kerkrade en Herzogenrath, 
tussen Maastricht en Hasselt liggen lang niet de enige gebieden aan de 
binnengrenzen van de Europese gemeenschap, die nog duidelijk last 
hebben van groeistuipjes. Tussen Bazel en Luxemburg, tussen Vaals en 
Delfzijl zijn er genoeg andere regio's, die voor dezelfde problemen 
staan. Zou de droom van een land zonder een grens alleen uit 
romantische voorstellingen voortvloeien, dan konden we deze slagzin 
met een heel opgeruimd hart in de vuilnisbak gooien. Maar het gebied 
rondom het drielandenpunt is gedwongen, iets uit die nu nog 
bestaande zin zonder zin te maken. 

Zuid-Limburg ligt als een mooie barnsteen tussen België en het 
Rijnland. Hoe afhankelijk dit gebied van de ontwikkeling in de 
buurlanden is, tonen niet alleen de pendelaarscijfers en de faciliteiten, 
die aan de Belgen wel en aan de Nederlanders niet geboden worden, 
maar ook talloze andere dingen. leder schokje, iedere verschuiving in de 
prijzen bij bepaalde produkten in een van de drie landen heeft een 
ombuiging van de stroom van kopers ten gevolge. Heden hier naar toe 
en morgen daar - het eeuwige getij van een verscheurde regio? 

De pendelaar kan niet veroordeeld worden. Hij krijgt meer geld over 
de grens - maar hij moet er ook degelijk voor betalen in een andere 
munt. Men ziet de lonen, maar niet de families, die van deze lonen 
leven, en daarvoor vaak de vader een hele week moeten missen. En is 
het niet zo, dat het aantal Nederlandse pendelaars, dat in Duitsland werk 
kon vinden, met de mantel der liefde toedekt, wat aan de herstructu
rering in Nederlands-Limburg nog ontbreekt? Ook de driehoek Aken
Mönchengladbach-Düren is niet zo gelukkig, zoals menigeen zal denken. 
Want een groot deel van de Nederlandse pendelaars neemt alleen de 
taak van die Duitsers over, die op hun beurt weer pendelen: het binnen
land in, de zuigkracht van de Roer-en-Rijn-agglomeratie volgend. Aan 
één gebied aan de Maas met zo weinig mogelijk grens valt hier niet te 
ontkomen. Als Maastricht, Aken en Luik niet tot een goede vorm van 
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De Burgemeesters van Aken en van 
Maastricht. 
Op 13 juni was de gemeenteraad van 
Aken te gast bij de Raad van Maastricht. 
Het samenzijn begon met een lezing van 
drs. J . J . J . van de Venne over de 
stedebouwkundige ontwikkeling van 
Maastricht. 
In de late avonduren nam het Duitse 
gezelschap afscheid. 

De 'Kleine Karlspreis' voor de Akense 
Ursula Gilessen. 
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samenwerking komen, dan worden ze daartoe verdoemd. Terzijde nog: 
pendelen is niet gelijk aan pendelen. Wie vanuit Selfkant in de om-
geving van Sittard gaat werken of wie vanuit Vaals naar Aken gaat is 
nog geen pendelaar. Het kan alleen om lange-afstand-pendel gaan. 
Mensen, die binnen de regio gaan werken - de drie-in-een-regio wel te 
verstaan - zijn voor de regio behouden. Hetzelfde gold omgekeerd 
vroeger voor het soort 'afromingseffect' van het intellect, wanneer een 
Zuid-Limburger gedwongen was in Holland te gaan studeren: hij was zo 
goed als voor de regio verloren. 

In een tijd van groeiend inzicht in de noodzaak, niet alleen vriend te 
moeten zijn, maar ook samen iets daadwerkelijk te beginnen, is men aan 
Duitse zijde helaas met een soort 'herrezen Rijnlands centralisme' 
begonnen. Noch in Hasselt, noch in Luik, noch in Maastricht heeft men 
zo'n slechte parlementaire vertegenwoordiging als aan de Duitse zijde. 
Er is geen provinciaal parlement in Aken, behalve dan bij de 'Kreise' die 
veel kleiner zijn dan een provincie of regeringsdistrict. De kleinste 
volksvertegenwoordiging in Düsseldorf, de landdag, die een bondsdag 
en zijn regering kontroleert, zo groot als heel Nederland. Tussen de 
gemeenteraden en de landdag ontbreekt aan Duitse zijde de dicht bij de 
grens en dicht bij de burger liggende instantie. 
Door de opheffing van het regeringsdistrict Aken twee jaar geleden -
het oudste regeringsdistrict in Noordrijn-Westfalen - verdween de 
laatste schakel tussen regering en de grensbevolking in de regio Aken. 
Toen het regeringsdistrict nog bestond, was er nooit sprake van een zo 
nodige grenslandcommissaris, de Duitse 'Regierungspräsident', (juist) de 
aangewezen man, die deze zaken voor zijn regio behartigt. Door de 
opheffing van het regeringsdistrict Aken, dat door het district Keulen 
werd opgeslokt, de bestuurlijke trend in de buurregio Aken trekt dus 
weg van de grens in richting binnenland. Wat dit voor de nog waar te 
maken echte samenwerking voor konsequenties zal hebben, is nog niet 
te overzien. Er zijn aanwijzingen voor, dat in en rond Aken uit een soort 
buitenbeentjes-gevoel de wil groeit, sterker naar het westen dan naar 
het oosten uit te kijken; er zijn andere tekenen aan de wand, die erop 
wijzen, dat een jonge Akenaar beter zijn toekomst in de reusachtig 
groeiende regio Keulen en omstreken kan kiezen - ware er niet het 
toenemend onoverwinnelijke milieumotief. 

De barnsteen Zuid-Limburg! De draagwijdte van de konsequente 
Limburgse politiek, zuidelijk Zuid-Limburg 'schoon' te houden, is noch in 
Aken, noch in Luik tot op heden voldoende begrepen - net zoals de 
Eifelboer en ook de man in de Ardennen nog nauwelijks begrijpt welke 
kansen voor de toekomst hier liggen. Wanneer we de alleen in de 
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verbeelding bestaande verenigde regio bekijken, is ze omringd door een 
noordelijk Maasgebied voor recreatie met heide, door Voerstreek en 
Ardennenbossen en door de Duitse Eifel. Binnenin ligt het pareltje van 
het Heuvelland van zuidelijk Zuid-Limburg. 

Wanneer aan de invalspoort van dit mooie landje de raffinaderij 
komt, is de hele zaak verpest. Maastricht en Aken zijn steden 'aan de 
zee'. Ze hebben in plaats van de volle 360 graden van hun ommelanden 
maar 180 graden ter beschikking. De helft is stadsgrens en ook 
landsgrens. Luik daarentegen zit als een 'spin in het net', zoals dat voor 
een stad ook moet zijn, zoals Eindhoven.en Keulen. Luik is de grootste 
stad in deze drielandenhoek. Ze is tevens de enige in de hele regio -
Hasselt niet meegerekend - die niet onmiddellijk aan de grens ligt en er 
niet dagelijks mee geconfronteerd wordt. 

De Luikse houding is merkwaardig. Er zijn oude banden met 
Maastricht en Aken - maar hoe hebben ze dat vroeger dan gedaan? 
Komt men naar Luik, dan wordt men charmant en gastvrij ontvangen. 
De Luikenaar kan toch zo hartelijk zijn! Maar hij verwacht dat Frans 
gesproken wordt. Hij spreekt geen Nederlands, hij praat geen Duits. 
Wie de Franse taal niet machtig is, kan met de Luikenaar misschien nog· 
op basis van het Engels 'onderhandelen'. Zowel vanuit Maastricht als 
ook vanuit Aken naar Luik zijn de verhoudingen tussen wederzijdse 
stadsbesturen vriendelijk te noemen. Maar daarbij is het ook gebleven 
- een onbevredigende zaak. Helaas accepteerden de Luikenaren niet de 
gezamenlijke EEG-studie over Maastricht-Aken-Luik, waarmee op 
28 oktober 1967 in Heerlen gestart was. In 1970 kwamen er twee 
verschillende studies: één gezamenlijke Nederlands-Duitse studie en een 
tweede met de Luikse visie. 

Daarna verdwenen de studies in de Brusselse laden en kwamen 
nooit meer te voorschijn. Wat had intussen kunnen geschieden, als dit 
toen niet gebeurd was? In het Regierungspräsidium in Keulen is men in 
1973 begonnen, een 'grensatlas' samen te stellen. Dit gebeurt naar het 
voorbeeld van de in andere grensregio's met respekt en met een beetje 
jaloezie bekeken grensatlas van de 'Regio Basiliensis', een grensregio, 
die door haar intussen geïnstitutionaliseerde grenssamenwerking een 
zekere faam zoals de 'Euregio' verworven heeft. 

De Euregio schept op het ogenblik nog op. In het werkcomité van 
Euregio hebben 88 gemeenten en vijf Landkreise aan weerszijden van 
het gebied Twente-Oost-Gelderland en het westelijk Münsterland zitting. 
In de regio leven samen maar 1,5 miljoen mensen - 500.000 meer dan 
in Limburg of het vroegere regeringsdistrict Aken . Het gebied van de 
regio is lang niet zo sterk als het zich voordoet. Maar het heeft een 

59 



gezamenlijk secretariaat; het krijgt jaarlijks 100.000 gulden van de 
Nederlandse en de Duitse zijde; het heeft een gezamelijk informatieblad 
dat artikelen in het Nederlands en in het Duits afdrukt; het heeft een 
Alfred Mozer als boegbeeld; het krijgt publiciteit ook buiten deze regio 
en volgend jaar zal het gebied drie dagen lang door een commissie uit 
het Europese Parlement in Straatsburg bezocht worden. Dit is een eer, 
die tot nu toe alleen de Europese probleemgebieden aan de 
buitengrenzen van de gemeenschap in Ierland en op Sicilië te beurt viel. 
Kortom: de Euroregio als grensoverschrijdende regio sijpelt langzamer
hand het Europese bewustzijn binnen. Het Euregio-gebied met minder 
dan de helft inwoners, vergeleken met de meer dan drieëneenhalf 
miljoen mensen in de regio's Maastricht en Aken, Hasselt en Luik 
betekent economisch weinig, in ieder geval (nog) veel minder dan onze 
Nederlands-Belgisch-Duitse drielandenhoek. 

Bazel, Freiburg en Colmar - waarbij men moet opmerken, dat één 
van de partners niet eens lid van de Europese Gemeenschap is - zijn 
met onze regio veel beter te vergelijken. Het meest verbazend is, dat 
hier juist de sterkste partner, Bazel, de zaak op dreef gebracht heeft. Als 
men de houding van Bazel met die van Luik vergelijkt, komt de 'cité 
ardente' niet zo best weg. Tien jaar geleden, in 1963, werd de 
organisatie 'Regio Basiliensis' als een inofficiële werkgemeenschap 
gesticht. Twee jaar later, op 21 juni 1965, werd de 'Regio Basiliensis' 
door besluit van de Franse minister van binnenlandse zaken een 
vereniging met rechtspersoonlijkheid. 

De een jaar na de 'Regio Basiliensis' in 1964 gevormde 'belangen
gemeenschap Breisgau-Mittleres Elzas' (CIMA: Communauté d'lntérêts 
Moyenne Alsace) werd later corporatief lid van de 'Regio Basiliensis' -
een klassiek voorbeeld hoe de samenwerking ook in ons grensgebied stap 
voor stap vooruit zou kunnen gaan. De Regio Basiliensis krijgt 
intussen net als de Euregio gelden van de overheid. Het gebied omvat 
9000 vierkante kilometer met rond 1, 1 miljoen mensen uit 800 
gemeenten. Uit de Franse Elzas pendelen dagelijks rond 8000 mensen in 
de Bazelse agglomeratie (met haar sterke chemische industrie); rond 
2000 mensen komen dagelijks uit het aangrenzende Duitse Baden
Württemberg. 

Ook in de Saar-Lor-Lux-driehoek tussen het Duitse Saarland, het 
Franse Lotharingen en Luxemburg komen vormen van samenwerking op 
gang. Het Saarlor-chemiebedrijf heeft drie fabrieken in de drie regio's 
met één gezamenlijke pijplijn verbonden. Radio Saarbrücken heeft een 
vaste rubriek 'Aus dem Montandreieck'; de krant 'Le Republicaine 
Lorraine' drukt voor de streek rond Saargemünd een Duitstalige editie; 
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bijna iedere zevende student in Saarbrücken is een Fransman en het 
Duitse herstructureringsprogramma voor het Saarland formuleerde: 
'Het zou ook in belang van het Saarland zijn, wanneer de Franse 
grensregio versterkt zou kunnen worden, omdat de wederzijdse 
voordelen van de taakverdeling in een groter industriegebied meer voor
delen bieden dan in een kleiner industriegebied'. 

Het voorbeeld van Bazel is ook vooral daarom zo opmerkelijk, 
omdat men daar één vliegveld voor de hele regio geschapen heeft, 
namelijk Bazel-Mulhouse. Merzbrück bij Aken is vergeleken met de 
luchthaven Zuid-Limburg maar een voetbalveldje, dat niet eens vlak is. 
In de jaren twintig, toen men lijndiensten naar Berlijn en een korte 
verbinding naar Keulen onderhield - de Lufthansa - had Merzbrück 
een grotere betekenis dan heden. Het Akense vliegveld is in handen van 
de Belgische luchtmacht. Er is alleen sportvliegerij, die door goede 
samenwerking met de Belgen tot stand kon komen. Op de lijst van de 
landsregering in Düsseldorf staat echter de uitbouw van Merzbrück aan 
het einde van de daarvoor uitgekozen vliegvelden. 

Luik zal zeker Bierset zelf willen gaan uitbouwen. Overigens 
geen wonder voor een stad, die na Brussel en met Anwerpen tot de drie 
belangrijkste centra van het land mag gerekend worden. Het is vermetel, 
wanneer de Maastrichtenaren ervan dromen, samen met Luik het 
vliegveld Zuid-Limburg te exploiteren. Toen in 1973 de openingsvlucht 
van Limburg Airlines naar London plaatsvond was geen enkele 
vertegenwoordiger van de verschillende uitgenodigde persmedia uit Luik 
verschenen - en de man uit Hasselt liet tijdens de vlucht door
schemeren, dat hij er in het belang van eigen ambitieuze plannen van de 
regio Hasselt niet zoveel werk van zou maken. 

Met Aken ligt de zaak anders. Meer achter de schermen dan in het 
openbaar uitgewisselde gedachten, die ook in Aken weerklank vinden, 
doch die tot nu toe niet vrijuit in het openbaar verteld worden, wijzen 
op een zekere ,bereidheid, om samen vanuit het vliegveld Zuid-Limburg 
te 'starten'. _Het enige bezwaar van de Akenaren: verbindingen met 
Eindhoven, met Amsterdam en London zijn nog niet voldoende. 
De relatie Aken-Parijs, Aken-Hamburg en Aken-Zuid-Duitsland zijn voor 
de industrie in de regio Aken tenminste zo belangrijk als de eerst
genoemde plaatsen. 
Over vervoer gesproken! Is het niet jammer dat we in onze regio juist 
een kanaal te veel en een veel belangrijker kanaal te weinig hebben? 
Het Julianakanaal en het Albertkanaal, beide naar een monarch 
genoemd, waren twee kanalen die best samen aangelegd hadden 
kunnen worden. De splitsing had ook ergens anders kunnen komen dan 
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de feitelijke scheiding bij Ternaaien. Rotterdam en Antwerpen waren 

ook zo beide tot hun recht gekomen. Het ene kanaal had zelfs in de 
eerste bouwfase groter gebouwd kunnen worden dan de twee 

gereedgekomen kanalen. Het Maas-Rijn-kanaal daarentegen - aan een 
dergelijke verbinding hadden zelfs al Karel de Grote en later ook 
Napoleon gedacht - stond wel eens op de urgentielijst van de 
conferentie van de Europese ministers van verkeer, maar verder is het 
nooit gekomen. 

De Akenaren worden in hun land vaak gevraagd, of ze misschien 
'Aachener Printen' via het kanaal transporteren willen. Men ziet het nut 

niet in van deze wensdroom van de regio. Intussen is het alleen uit 
politieke overwegingen gebouwde Moezel-kanaal - tot stand gekomen 
in het kader van het Frans-Duitse verdrag - een economisch succes 
gebleken, ofschoon dat nooit verwacht werd. 

Belachelijk is ook, dat de enige direkte verbinding tussen Aken en 
Maastricht anno 1973 slechter is dan honderd jaar geleden. Toen de 
'Aachen-Maastrichter-Eisenbahngesellschaft' het traject geopend had, 
schreef de 'Opregte Maastrichter Almanak' in 1853: 'Nu de lang 
verwachte ijzeren weg ... klaar is, kunnen de Maastrichtenaren 
's zomers in plaats van te voet naar de Sint Pietersber.g te gaan via de 
ijzeren weg naar Aken rijden, en in plaats van oud bier te drinken, water 
uit de warme bronnen slurpen, wat tenslotte meer kracht geeft en ook 
niets kost. Bovendien zal Maastricht vanaf nu in het geld zwemmen als 

de asperges in de boter. De dubbeltjes zullen met hele wagons van 
Aken naar hier komen en met allerlei muziek ingehaald worden, waaraan 

het ons in Maastricht god zij dank niet ontbreekt. Dus: reden genoeg 
voor algemene vreugde'. 

De collega van de 'Opregte' zou vandaag zijn ogen niet geloven. 
Van de 'Aachen-Maastrichter-Eisenbahngesellschaft' bleven over: 
de jeugdherberg in Vaals, destijds het station van de maatschappij; een 
paar koeien, die in een weiland van Lemiers over een heuveltje klimmen dat 

met gras begroeid is en dat in de gouden tijden eens de spoordijk was; 
een viadukt in Reijmerstok, waarvan haast niemand meer weet, 
waarvoor het gebouwd werd; tenslotte een paar foto's en een paar 
ansichtkaarten. 

In ruil daarvoor zijn er nu zes dieseltreinen per dag tussen de twee 
steden gekomen, de in de volksmond zogenaamde 'Blauwe Engel' en de 
'Rode Duivel'. De tweede 'landweg' van Maastricht naar Aken is ook 
een avontuur. De busrit tot Vaals duurt rond drie kwartier; dan gaat men 
te voet over de grens, neemt de Akense tram en is nog eens een 
kwartier later in de Akense binnenstad. In dezelfde tijd kan men vanuit 
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Maastricht naar Eindhoven reizen. Aken heeft door de slechte trein
verbinding met Maastricht ook geen gelukkige verbinding met de rest 
van Nederland. De snelle treinen naar de randstad lopen via Keulen
Emmerich. Dank zij David Hansemann kreeg Aken daarentegen vroeg 
een verbinding met Luik-Antwerpen-Brussel, die al jaren geëlectrificeerd 
is; ook het traject Maastricht-Luik is zo modern geoutilleerd - waarom 
de verbinding Maastricht-Aken niet? 

Waarom ook moeten straks de grote containertreinen op de 
Europese as Rotterdam-Bazel via Düsseldorf en niet via een lijn Sittard
Heerlen-Kerkrade-Aken, midden door het hart van onze regio, gaan 
rijden? Op het station Aken-West ontstaat het grootste containerstation 
van de Bondsrepubliek; daarnaast gaan op het ogenblik via de lijn Aken
Montzen de meeste goederentreinen binnen de vierentwintig uur over de 
grens, meer dan aan welke andere grensovergang per trein in de Bonds
republiek. Zou de Oostelijke Mijnstreek niet van een soortgelijke uitbouw 
van een station kunnen profiteren, wanneer er alleen een directe 
verbinding Aken-Kerkrade-Heerlen tot stand gekomen was? 

Immers: de grens bij Kerkrade is een van de eerste streken aan de 
gezamenlijke grens tussen Limburg en de regio Aken (met een totale 
lengte van 125 kilometer), waar de grens zal 'dichtgroeien'. Gelukkig is 
de Nederlands-Duitse grens dichter tot aan de grensstreep bevolkt dan 
het vrij dunbevolkte grensgebied tussen de Duitse en de Belgische Eifel. 
Waar meer mensen wonen, komen meer kontakten tot stand, en 
ontstaat een betere samenwerking. Een gerealiseerde spoorweg zou 
twee industriële kerngebieden van de regio eindelijk verbinden en de 
ontwikkeling gunstig stimuleren. 

Hoe de oliecrisis zal aflopen, kan men nu nog niet weten. Maar hoe 
komt men op een autoloze zondag vanuit Aken naar Hasselt? Een bus
lijn, zoals vanuit Maastricht, bestaat niet. Men moet de kortste weg 
vermijden, de trein naar Brussel pakken, in Verviers overstappen en in 
Hasselt uitstappen. Hoe komt men zonder auto vanuit Aken naar 
Tongeren en omgekeerd? Autoloze tijden zullen iedereen bewust maken, 
waar de grote hiaten in de grensoverschrijdende verbindingen zitten -
want wie in Maastricht of Aken, in Geleen of Heinsberg heeft door de 
week de tijd beschikbaar om een plezierbezoek aan de buurregio te 
brengen? 

Eén groep had lange tijd geen moeite meer met 'grenskontakten' en 
had het achterlijke denken in nationale categorieën al vrij vlug achter 
zich gelaten: de criminelen in de drielandenhoek. Lange tfjd hadden 
deze voorstanders van de Westeuropese integratie door de commu
nicatiebreuk aan de grens een voorsprong op de politie. Hierin is 
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verbetering gekomen, onder andere door telex- en door radio
verbindingen. Tussen Heerlen en Aken zijn al politiemannen wederzijds 
uitgewisseld. Hier kwam een positieve ontwikkeling op gang. 

Daarbij moet men ook het wonen aan de andere zijde van de grens 
noemen. Er mag niet doodgezwegen worden, dat daar, waar Duitsers 
over de grens komen, voor Nederlanders de prijzen vaak 'bedorven' 
worden en de woningmarkt gespanneo wordt. Hier tegenover staat een 
stabiliserend element voor de plaatselijke middenstand van de 
betreffende gemeenten. In de uiteindelijke 'balans' tussen de regio's 
Aken en Limburg staan 10.000 Duitsers in Limburg tegenover 10.000 
Nederlanders in het gebied Aken. De Nederlanders wonen soms al sinds 
generaties in het Akense. De grote toestroom van Duitsers dateert uit de 
jongste tijd. Zou Europa één zijn, dan zou ook het prijs- en loonniveau 
gelijk zijn. Goedkopere huizen lokken de mensen over de grens, waarbij 
Vaals - net zoals de vrij jonge 'Maastrichtse Kolonie' aan de andere 
kant van de stadsgrens op Belgisch grondgebied - als 'voorstad' of 
'slaapzaal' van Aken, de vierentwintig maal zo grote stad, van oudsher 
een uitzondering vormde. Vaals is in feite een soort stadsdeel van Aken 
geworden. De uitbreiding van de Technische Hogeschool Aken in de 
richting van de grens zal dit effect nog versterken. Het provinciale 
rapport 'ter discussie' toont bij Vaals een pijltje, dat in de richting 
Aken wijst. 

Is de door de komst van vele Duitsers veroorzaakte spanning op de 
woningmarkt te betreuren, men kan het integratie-effect dat daaruit 
ontstaat alleen maar toejui~hen. Veertig procent van de echtparen in 
Vaals zijn Nederlands-Duitse huwelijken. Hun kinderen kunnen eens 
meehelpen de integratie sneller te voltooien. Vroeger, voor de Tweede 
en de Eerste Wereldoorlog waren de familiaire banden over de grens 
heen vrij gewoon. Niemand weet het, maar het zou een uitermate 
interessante ervaring zijn, als men precies zou kunnen nagaan welke van 
de huidige banden tussen Limburg en Aken berust op 'oude ver
bindingen' - en welke er sinds 1945 zijn bijgekomen. Het is allemaal zo 
weinig meetbaar. Niet in cijfers en nauwelijks in feiten uit te drukken is 
ook de invloed van de taal. Leraren Nederlands in de regio Aken klinkt 
het macaber in de oren wanneer Duitsers zogenaamd met het mopje 
'Klabastert op de beesten!' bewijzen willen, dat ze Nederlands spreken 
kunnen. Toen bij de opening van de tentoonstelling van Limburgse 
edelsmeden in het kader van de 'Wochen der Begegnung mit den 
Niederlanden', gezegd werd, dat de Nederlandse toespraak via kop
telefoon vertaald zou worden, zei iemand - van het toch al geselec
teerde auditorium - : 'Platt verstehen wir auch so'. Het zal nog vijftig 
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jaar duren, voordat het merendeel van de Duitsers weet, dat Nederlands 
een eigen taal en geen dialect van het Duits is. 

Een leerstoel Nederlands aan de TH in Aken - het Nederlands is 
alleen door een lectoraat vertegenwoordigd - zou hier belangrijk werk 
kunnen verrichten. Sinds enige tijd kan in de grensstreek van 
Noordrijn-Westfalen ook op de lagere scholen Nederlands gegeven 
worden. Daarvoor moeten leraren met Nederlands als keuzevak in de 
grensstreek komen. In Aken kan men.daarentegen alleen examen in het 
Nederlands afleggen als de examinator uit Keulen of uit Münster komt; 
daar zijn wel twee leerstoelen Nederlands. Zelfs Oost-Berlijn heeft zo'n 
leerstoel. Wie er meer over wil weten, die vrage de heer Kombecher in 
Kerkrade - een Duitser, leraar Nederlands, die zelfs op straat in Aken 
Nederlands spreekt wanneer men hem ontmoet. 

Na zoveel pessimisme: wat zou, wat kan, wat moet gebeuren? 
Het enige realistische en haalbare plan voor deze regio werd in 1970 
bekend gemaakt. Het is haalbaar, omdat het op natuurlijke gegevens 
gebaseerd is en ook, omdat de ontwikkeling langs deze banen zal 
verlopen als we in een tijdperk van meer dan honderd jaar gaan 
rekenen. Als dit proces daarentegen door enige krachtige impulsen 
bespoedigd wordt, zijn de wissels voor één gezonde regio irreversibel 
gesteld. Het gaat om het zogenaamde HALMA-plan (Hasselt-Luik
Maastricht-Aken). Het werd opgesteld door een studiegroep uit de vier 
gebieden van de drie landen. Op de vierde studiedag van de 
'Conferentie voor Ruimtelijke Ordening in Noord-West-Europa' op 
4 februari 1970 in het PLEM-gebouw te Maastricht werd het uit de 
doeken gedaan. 
Het HALMA-plan, zo werd toen gezegd, 'is een visie op de toekomst, 
waarbij er van wordt uitgegaan, dat de functie van de deelgebieden niet 
in de eerste plaats op hun nationale betekenis, maar in hun regionale 
samenhang wordt bezien en beoordeeld'. Dit impliceert de nationale 
ontkoppeling en hangt dus sterk af van de Europese stappen tot 
eenheid. Eén wens uit het HALMA-plan gaat in 1975 al in vervulling: 
de ringverbinding van Maastricht, Aken, Hasselt en Luik via autobanen 
(E39, E9 en E5) wordt door de laatste ontbrekende schakel tussen 
Maastricht en Luik gesloten. 

Het HALMA-plan volgt de natuurlijke gegroeide communicatie
assen in de hele regio. Van Aken via Kerkrade naar Heerlen, 
Sittard-Geleen, Maastricht met zijtak richting Genk en Hasselt (langs 
Albertkanaal), naar Luik, naar Verviers en naar Eupen, uiteindelijk terug 
naar Aken. Eschweiler, Stolberg, Aken, Alsdorf, Kerkrade, Heerlen, 
Sittard en Geleen zullen samen een soort 'Randstad Limburg' kunnen 



vormen. Tussen Luik, Verviers en Aken zullen het langst hiaten blijven. 
Zuidelijk Zuid-Limburg en de Voerstreek zouden de functie van een 
'groene long' kunnen vervullen. Niets dan de verder gegane 'natuurlijke 
groei' is nu, drie jaren later, van het plan terecht gekomen. Ook niet van 
de slotbeschouwing: 'Noodzaak tot de oprichting van een 
drielanden-commissie en een bureau dat de opdracht krijgt tot het 
uitwerken van een ruimtelijk plan'. 

Noch in Aken, noch in Maastricht heeft men iets tegen Luik. Maar 
wachten is natuurlijk geen methode en tenslotte: 'een half ei is beter 
dan een lege dop', om gouverneur van Rooy te citeren. Het 'halve ei' 
zou eens kunnen betekenen: alleen het halve HALMA-plan. En dat zou 
noch voor Luik, noch voor Maastricht, noch voor Aken een prettige 
ontwikkeling zijn. Het zou tevens betekenen, dat Maastricht-Hasselt
Aken-Luik niet meer 'de' testregio van Europa kunnen worden, maar 
hoogstens een van de verschillende andere testregio's. 

Maastricht en Aken zijn de twee 'leaders' van hun regio. Daaruit 
vloeien ook zekere verplichtingen voort. Wat Aken en Maastricht 
gezamenlijk beginnen of wat ze nalaten, heeft in de zin van een 'Sigrial
wirkung' betekenis voor het hele grensgebied tussen Maastricht en 
Roermond, Heinsberg en Düren. De gemeenteraad van Aken was in 
1973 op bezoek in Maastricht. Er werd gedronken op de 'vriendschap 
met Aken, die hopelijk lang, wat zeg ik, eeuwig duren zal' (aldus 
burgemeester Baeten), maar de enige tot nu toe tot stand gekomen 
dingen zijn: de uitgaven van het boek 'Land zonder grenzen', uit
wisseling van de 'Kleine Karlspreis' tussen Maastricht en Aken ieder jaar 
- en veel goodwill aan beide kanten. Er moet gestalte gegeven worden 
aan de over de grens heen reikende samenwerking. 

Waarom worden er niet twee ambtenaren van de stadsbesturen 
uitgewisseld, al is het maar voor drie maanden? 'Een duizendpoot zou 
deze ambtenaar moeten zijn', zo hoort men uit Maastricht - zijn ze er 
dan niet meer, die duizendpotige ambtenaren? 

Het Bonnefantenmuseum en Neue Galerie zijn in 1973 met een 
prettige samenwerking begonnen. Waarom komen de wederzijdse 
poppentheaters niet eens voor een zondagje op bezoek in de buurstad? 
De scholen zouden meer bij de uitwisseling ingeschakeld kunnen 
worden . Men kan met vrij geringe middelen een fotowedstrijd over de 
buurstad inrichten. Ook hier is een half ei beter dan een lege dop. 

De samenwerking van de universiteiten schijnt nogal veelbelovend 
te worden. En in Maastricht en Aken, zo zegt men in de beide steden, 
het kan niet schelen waa,r - in Maastricht, in Aken of ergens in het 
midden - kan een gezamenlijk gebruikt instituut opgericht worden. 
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En het werk 'aan de basis?' Waarom stichten Maastricht en Aken (en 
ook bijvoorbeeld Aken en Oost-België) geen werkgemeenschap, de 
kiemcel, waaruit ook de Regio Basiliensis groeide? Op 24 maart 1970 
werd tussen Kerkrade, Herzogenrath, Merkstein en Alsdorf de 
'Werkgemeenschap Rodaland' gevormd. Zou het dan voor Maastricht en 
Aken zo'n onoverkomelijk probleem zijn, hierin de kleinere gemeenten 
na te volgen? 

MAC 2000 - Maastricht en Aken over 26 jaar. Het Maas-Rijn
kanaal is er nog niet, want dat komt pas in 2075. Een supersnelle metro 
maakt de buurstad binnen een kwartier na instappen bereikbaar. 
Studenten van de universiteiten Aken en Maastricht buigen zich in één 
werkgroep over een gezamenlijk probleem van de eengeworden 
Maastricht-Aken-regio. 

Voor dit project kregen de studenten geld van beide steden en van 
beide universiteiten. In Beek drinkt een mijnheer heel zenuwachtig nog 
een kopje koffie. Het lijntoestel Parijs-Beek-Kopenhagen zal een half uur 
vertraging hebben. Vanuit Maastricht zijn veel toeristen op een zaterdag 
het natuurpark 'Klein Zwitserland-Voerstreek' ingetrokken. Aan de infor
matiestand langs de touristisch uitstekend geoutilleerde route door de 
Voerstreek hoort men lachen. Een oudere Maastrichtenaar heeft net een 
mopje verteld: 'Toen ik nog jonger was, in 1973, was hier nog geen 
grensoverschrijdende touristische route. Men had toen angst voor 
'infiltratie vanuit Nederland'. 

Ingeborg Sacher, Aken, Elisabethstrasse 14, gaat nog vlug om de 
hoek, een stukje rommedou kopen. Voor haar kleinzoon in Maastricht 
brengt ze al jaren tegen Kerstmis geen 'Aachener Printen' meer mee. 
De 'Aken-Maastrichtse Coöperatie' heeft in beide steden alle producten 
uit de buurstad klaarliggen, tegen dezelfde prijs, in dezelfde munt 
betaalbaar. In de Stokstraat bij een antiquair gezien: een oud, vergeeld 
groen paspoort van een Duitser, de bladzijde met de stempel 'Grens
overgang Vaals 16.10.62' is opengeslagen. Het curiositeitje kost 
85 euromunt. 

In de bonbonnière wordt de musical 'Hein, de smokkelkoning' 
opgevoerd. Een nogal nostalgisch stuk, dat in de buurt van Eijsden 
speelt. In het gebouw 'Het land zonder grenzen' in Maastricht, waar het 
regionale parlement gevestigd is, was op de zitting gisteren onenigheid. 
Dit is in de gezamenlijke en tweetalig verschijnende krant voor 
Maastricht en Aken en omstreken te lezen. Uiteindelijk is de 
meerderheid met de 26 helicopter-taxi-landplaatsen voor de hele regio 
tevreden; meer moeten er niet komen. De 'Vereniging van Oud
douaniers' heeft daarvan geen flauw idee. Ze maakt een uitstapje naar 
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Afrika, om daar bij de collega's in een soort 'werkvakantie' nog eens in 
het oude, geliefde vak te duiken. 

En zo kunnen we maar doorgaan met kleine en grote dromen. Want 
helaas: het Europa der harten groeit sneller dan het Europa van de 
gezamenlijke wetgeving en coöperatie. Onafhankelijk van het politieke 
standpunt der partijen is de noodzaak van de snelle samenwerking een 
overal geaccepteerd gemeengoed. Er ontbreekt in onze regio alleen het 
daadwerkelijke duwtje dat de steen nu eindelijk aan het rollen brengt. In 
zekere zin is ook dit waar: was er geen grens meer, hadden we dan nog 
iets te overwinnen tussen ·Maastricht en Aken? Ongeduld is niet alleen 
toegestaan, het is ook verplicht. Er zijn nog vele lege bladzijden in de 
hernieuwde uitgave van het boek 'Land zonder grenzen', die gevuld 
moeten worden. Of is het zo'n leuke gedachte, dat onze kinderen op 
een zekere dag uit onze regio gaan wegtrekken, omdat deze voor hen 
niet meer attractief genoeg is? 

Ik zou ze veel liever hier zien zitten en het aftelversje horen zingen: 
Geen grens, keine Grenze, pas de frontière ... 
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Maastricht en Aken 
samen in één boot 
Van 'tussen de wal en het schip' tot 'samen in één boot': Maastricht en 
Aken hebben veel gemeen. Beide regio's zijn van oudsher katholiek, 
nadat uit beide steden de Romeinen wegtrokken. Beide steden hebben 
in de loop der tijd hetzelfde doorgemaakt. Het katholieke Aken was in 
de provincie Rijnland 'wingewest' voor een verre Pruisische staat en 
werd door een protestants koningshuis met Pruisen geïntegreerd - niet 
altijd zonder pijn beleefden de Akenaren hun ver-weg-positie in het 
uiterste westen van het Pruisische koninkrijk. Het katholieke Maastricht 
in de provincie Limburg werd eveneens door een vrij verre, protestantse 
macht geïntegreerd in de eenheidsstaat. Beide steden hebben het hier 
en daar moeten voelen, wat het leven aan de zelfkant van een staat -
hier in het uiterste oosten, daar in het uiterste westen - kan betekenen. 
Want soms werd het woord 'geïntegreerd' ook 'geïntrigeerd' ... Die 
tijden zijn voorbij. Maastricht is nu ook van een 'complex' bevrijd: 
de universiteit, door Pruisen honderd jaar geleden in Aken gesticht - in 
ruil voor een gesloten speelcasino, dat de koning toen als 'immoreel' 
beschouwde - komt nu ook naar Maastricht. Ook in dit laatste punt 
zijn Aken en Maastricht gelijkwaardige partners geworden. Maastricht 
en Aken zijn twee partnersteden, zonder dat daarvoor ooit een verdrag 
gesloten werd. Vele van de Europese partnersteden zijn al blij als ze 
maar iets gemeen hebben. Maastricht en Aken hebben veel gemeen, en 
wat belangrijk is, het zijn historisch gegroeide parallelle ontwikkelingen, 
die overtuigender zijn dan iets, wat later kunstmatig i~ ingeplant. 

Maastricht en Aken lagen in de kern van het rijk van Karel de 
Grote, die beide steden vaak bezocht. Toen Karel de Dom te Aken liet 
bouwen, kwam het marmer per schip via Maastricht aan en werd over 
land vervoerd - over een van Europa's oudste wegen, die Maastricht 
en Aken verbindt. 

Maastricht en Aken hielpen elkaar bij de grote branden. Op 2 mei 
1656 brandden in Aken binnen twintig uur 4664 huizen af en werden 
twintig mensen gedood. De gemeenteraad van Maastricht stuurde toen 
geld; op 9 september 1955 brandde de toren van de Sint Servaas. 
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De Akense brandweer reed door de 'open slagboom' de 35 kilometer 
naar de buurstad, om mee te helpen bij het blussen. 

Maastricht en Aken zitten nu ieder met een afgebrande toren: hier 
die van de Sint Servaas, daar die van het stadhuis. In beide steden zijn 
er veel plannen gemaakt, maar er is tot heden niets terechtgekomen van 

de torens. 
Maastricht en Aken doen het bij het restaureren van hun kerk

schatten net omgekeerd. In Aken werd allereerst de Dom en zijn 
gebouw gered, straks gaat men ook de schrijnen en de heiligdommen 
restaureren. In Maastricht werden eerst de schatten van de kerk 
gerestaureerd, straks gaat men ook iets aan de restauratie van de kerk 
doen. 

Maastricht en Aken hebben naast hun marktplein nog een tweede 
groot plein in de binnenstad: het Vrijthof aan de Sint Servaas, de 
Katschhof aan de Dom. Men vindt niet vaak een zo plezierige luxe in 
twee steden, die niet al te groot zijn. 

Maastricht en Aken hebben ieder een grote berg binnen de stad. 
De Akense sage vertelt, dat de duivel persoonlijk de 'Lousberg' in Aken 
heeft opgehoopt; de Maastrichtse Sint Pietersberg wordt daarentegen 
op een duivelse manier afgegraven (zegt het actiecomité). 

Maastricht en Aken hebben naast hun 'oude' binnenstad twee 
wijken, die pas nu beginnen, echt bij de stad te behoren. In Aken zijn 
het de mensen van Burtscheid, die nog een eigen identiteit voor hun 
stadswijk binnen de stad bewaard hebben, in Maastricht zijn het de 
mensen van 'de andere oever' in Wyck. 

Maastricht en Aken hebben de herindeling net achter de rug. Beide 
steden werden aanzienlijk groter, beide steden hebben toch nog meer 
wensen: Aken in richting Kohlscheid en ook Würselen, Maastricht in 
richting Meerssen en ook Eijsden. 

Maastricht en Aken bezitten in hun ondergrond oude Romeinse 
thermen. In Maastricht is er het pleintje 'Op de Thermen', waar onder 
zilverzand de Romeinse badhuizen liggen. In Aken liggen de thermen 
hoofdzakelijk onder de fundamenten van de Dom en onder de 
badhuizen aan de Büchel. 

Maastricht en Aken hebben twee theaters, die beide tot de oudste 
van hun land behoren. Beide steden zijn op het ogenblik bezig, 
daarnaast nog een 'huis van de cultuur' te plannen. 

Maastricht en Aken hebben een vliegveld, en in beide steden ligt 
het niet binnen de stadsgrenzen. Beek heeft in betekenis toegenomen, 
Merzbrück, dat in 1920 al een lijndienst naar Berlijn had, heeft in 
betekenis afgenomen. 
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Maastricht en Aken hebben beide water. Maastricht de Maas, een 
oude dame die nog steeds een toekomst heeft, Aken zijn mineraalwater 
en de heetste bronnen (76 graden) van Midden-Europa. 

Maastricht en Aken hebben straks beide een medische fakulteit. 
Men is voornemens om te gaan samenwerken. 

Maastricht en Aken hebben gerestaureerde wijken, die merkwaar
digerwijze ook be·ide aan het 'water' liggen: het Stokstraatkwartier aan 
de Maas, het Jakobsviertel aan de Augustinerbach - een heden haast 
niet meer zichtbare, maar in Aken stedebouwkundig een nog niet 
'overbrugde' grens tussen stadhuis, Dom en universiteit. 

Maastricht en Aken hebben beide een poppentheater, dat stukken 
in het eigen dialect opvoert. Het Akense poppentheater verhuist straks 
dichter naar het centrum aan de Dom - het Maastrichtse poppen
theater naar het Dinghuis? 

Maastricht en Aken hebben beide een woordenboek van hun 
dialect. De schrijver van het Akense woordenboek beweert dat het 
eerste gedrukte gedicht in Akens dialect van de hand van een 
Maastrichtenaar stamt ... 

Lezer in Maastricht, in Aken en ook elders, als U deze litanie 
gelezen hebt, komt U dan ook niet tot de conclusie, dat twee dergelijke 
steden meer samen zouden moeten doen? 
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In opdracht van het Stadsbestuur schreef Wolfgang Trees de tekst van 
'Maastricht 1973'. 
De grafische vormgeving, omslagfoto en isohelio werden verzorgd door 
Lex van Soest. 
De foto's zijn van Harrie Disch, Frans Lahaye, Jos Nelissen, Wil Nilwik, 
Fotodienst Openbare Werken, Harry Tilly, Ange Timmers, Jaques Voets, 
Anton Werker {'De Limburger'} en Frits Widdershoven. 
De litho's werden gemaakt door Clichéfabriek Maastricht b.v. 
Het jaaroverzicht werd gedrukt en gebonden door Leiter-Nypels b.v. 








