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Ott nf.evwe woonbuurt De Heeg k1eeg in 
1$n vaste vorm. Zelfs kon een 8ilntal 
bqrgen al als woonerf worden 'oongtr 
Ic/ud'. Tien maanden na de officlëlb start 
van dil bouwwerkz<1amheden in De Heeg 
werd op 22 ma11rr de ee1s<e woning op· 
geltWctd aan de Gevaaruborg. Hat w11s 
1Jt1n va" dtJ 46 huizen in de vs1koo~ 
.sector, die ln de eerste helft van 19n ge. 
1eed kw6men. In het voo1jaor werd ook 
begonnen met de oplevering van 278 wo· 
ni1'gen vafl de bouwveretlig/ngen Amby 
en St. Mathi11s.. 
Verder W8ren nog 143 v8ri<oopwonfng€tn 
in aanbouw, ttlrNl/1 ln da rwettd6 helft 
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van 1977 'verd gesr111c met de b-Ouw V8n 
262 woningen van de bOU\vveronigingen 
8 eter Wonen f!n dlJ Gezamenlijke Bouw· 
ve1enigi"ngen figen Haard~ St. Servarius 
en Gezond M8111uicht, Bovendien werd 
begonnfJn tTWJt de bouw van 125 wonir>· 
gen in de voïe secto1 sn m6t dlJ tJAnleg 
van f!ln viaduct over de Hasp11ngo1.JW • 
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Nadat de eer$tl! hvi:tlJn b(JW()ond waron, 
bleek De Heeg al gauw spr1nglavsnd t~ 
lijh, In augustu$ hield de buurtraad in 
optlchtlng IJ8n kontûsmàkingsltJest,. dat 

in zlJIJr g,oede adrde vkl. Klapsruk van hel 
/Hst was de olliciële opening van de w1j1c 
door wethoudt11 R. de Vries van Soci81tt 
Zilf<en. Hij deed dir dooi her onrbuhen 
vblf hlJt vignot van 01! HetJg, dat de 'mo· 
litfl van Gronsvt/~ voo1steft. Als goede 
buren lui'sterde de Heerder Konink//jke 
Hatnwnie de Qpening van De Heeg op. 
Voo1 de bfJ'.voners 'va.s e1 een grote 1enc 
geplaatst, WïJatin een leestJ)fo91amma 
v"erd slgewetkt. 
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Op 141uni hlJ6ft prins Claus het Natuur· 
historisch Museum, dat În rwee jaar ge-
heel is verbovwd en vitgebreki, officieel 
he1opend. Voordat de prins d11 toegangs
deur Vbn hot museum opende, weid een 
l11estt!l1j'ke bijeenkon>St gehouden in de 
aula van het Conservatorium. Mt1seum· 
directeur dr. O. G. Monragne vetWel· 
komde de gasten f!n dr. D. H1~fenius hleld 
een 111/fJiding. 
Het muse11m i$ b1ï de1e vernie1.Jwing 
tweemaal 10 g1001 gewo1den. 011ardoor 
kan Ml mbleoaal beter en overz1chtef1j
ke1 wo1den geêxposee1d. Er .is een film· 
1881 bijgekomon, oen nieuwe bibliotheek-

4 

1u/mte met studiezifa/ en een prQct1cum. 
In de De Wever-tuin, russen het mus(Jum 
en het C0Metv111orium, is Mn groot äan
tal ln Zuld-Lunburg voorkomende bloe· 
men «n planten bijeengeb1acht. De tuin 
kreeg op 18 juni officieel tljn naam, wattr· 
b17 dr. P. J, van Nieuwenhoven eon toe· 
lichting g11I. De open dagon \Vi!Iden dooi 
z()é1 velen bezocht die me( het ver· 
nleuwde museum kennis w#den maken. 



( In 1.1prtl we'</ begonnerl mBt dtl uitvOIJting 
van htu uirbf'81d1;>f}sl)lan ·1<eerdersrraa1·. 
In JtCt f)fbngebied V/Jn 15,5 ha" dat /tgt 
tUS$~n hflt compl•x Vijv~1dhl en dé Ako1-
Sts(}nwt1g, komen 203 rui'me woningen 
Dé éerste schop 1ve1d gestoken door het 
raadslid R. Ketcl<hc>lfs. De heer Ke1ck.· 
hoffs was warhouder van HetJr~ tolJn de 
IJerste plannen voor deze u1rb1e1ding 1ver-. 
den gemaakt. 801.1v;1bedrijf Aug. Knols 
8. V. voert de werktaamMdttrt uit. VtJel 
nandbclu wo1dt bl!steed aan g1oenvoo1· 
zientngen, \V'aardQQr de 11,;oonbuvn een 
landeliik karakter beho(ldt, d11r goed 81JfJ· 
Jfuit bi/ het dich1b1ïgetegen BtuntJlen, Er 
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lcotnen (lèen winkels tin autOl/#rkl!l!t 

wordt zoveel mogel11'k. uit de woon· 
omgeving geweerd. 



( Na (18.n zetr /IJnfJ proct1s van vetwikke~ 

llngf!n en voo1b1.r1/d1ngfln kwam de ver· 
nilJuwlrlg van Mt Boschsllaar· 
Oostkv1srr1e; op gang. ~en IJtJntal restan· 
ten van de oude bebo1JW1ng werd 
ge$loop1, waaronder een verv11ll1n 
bouwblok 8/Jn dlJ Bos.c.hstrbhf In dè 
nltuwo oplllt zut/111 op dlltJ pMats kan· 
rorsn wordan gebouwd. Verder werden 
panden afgebroken aan de St Anro· 
nlusstrast en de Zwaaenstraat waar 101 
korr vOQr de sloop Vt>Ollll g1oorhande1s 
Wllten gevestigd. 



8e9011ncn 'verd mei de bo<JW v.1n ee11 
ondergrondse pltrltff.rgifrag•. wa:.tt· 
bov~n \VOnmgf!n zullen komen. De luchl· 
fo10 g(l()ft tJen ovsrztcht van de wcrlc· 
Z{IBmheden. kort voordat gestan werd 
mei de sloop van her gebou,•1 V8f) d~ Of" 
leidu'Jf1$SChóól vocv kleurer/111dst6rs 
(/1nk.s.n1rddenJ. Deze school kreeg een 
voorlopige huisveslln{J elders 1n de st;,d. 
Oe eerste fDSIJ v1Jn het plan 8osch$tta8t" 

Or;sr voorzitJt 1n de bouw van 327 wo· 
ltÜJ{J(IJ), 
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( Fred v/Jn Leeuwen, hoofd van de ROZ. 
kon tevreden zifn. Na veel voo1bere1dfng 
11n tegenslagen was het eindel~·k zover. 
De IHJt'Stc spade voor her 1ûov~ gebouw 
V8n dB Re9r01utle Omroep Zuid ging dfJ 
grond in op een terrein aan de Tongerse· 
"veg, bij het Fa(imaplein Een ROZ· 
lui'stBr88t, dcJ heer M . Hun(/'sns, vbfficht~ 
te deze daad. Ook de buurtbewoners 
'tverden bij het feestelijke gebeuren be· 
ttok.ken. 
Het gebouw, dat ln 19'19 klaar zal zijn, 
kost ruim vijl miljoen. E1 komen een gro· 
ce en nvee kleine stt1dio's in hel ni'evwe 
onderkornen v1Jn de ROZ. d11c een echt 
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'open huis· zäl wordfJn. Na de fUJrSte 
schop wsrd ln dtJ rnirld4g een symposiurn 
gehouden met als thema 'Streekplan 
voor de 1sdio '. 

Wethouder J , Wevers van Rvunrell/ke 
Ordon1ng bn Vollt.s.huisvestlng stortte in 
september het beton b1i de otllcit>/e Stlift 
v11n do botAv van een woningcomplex 
voo1 6/leenstalflnden en van 20 verkoop· 
wtJt1inge1> aan de T on9e1$ewe9, Er Jto· 
mt!n in totaal 196 l/atwon1ngen 1n gcva· 
1ieerde bouw In opdracht van de S tich· 
&i)g 8/jzondere 8otJw Nedetl8nd. Her is 
een van de eersre huurcomplexen In Ne· 
der/and op b11s1s van de zg. dy1111mische 
kosrp1ifs. 



( Pils v()()1 de bouwvakkers e11 voldoern'ng 
b#' de autoriteiten, toen de mb; werd g1r 
plaatst op het hoogste punt van h1u 
nievwe politkbureau aan de St. Hvber· 
tustaan. Commi'ssaris van politie n)f. P. 
Arends, de grote sruwe1 bii het rotstand· 
komen van de ,uóu~vbouw. gaf op ver· 
loek VIJn de bu1gemeeste1 opdracht de 
omhuDing omhoog te hijsen. '-Od8t dt! 
Nederl8ndse v/1Jg 11riïult kon w<1pperen op 
het hoogsrs punt van de bovw. 
De burgemeeslet herinnerde 88n d8 vur
diensttJn van de hee1 Arends en dankce 
ook bouwcoördinator M11th 801Jst1Jn. 
Verder werd her woord gevoerd door 

9 

hoofddirBcteu1 van Openbare We1k.e1, 
drs. J . v. d . Venno tJn 1uchitecr G. J . W. 
Snelder. Eind mei 1978 hoopt men het 
gobOU\v vtJn zesr;en miljoen. wa11rop de 
gemeentepolitie 24 jaar gei.v8chc heeft. In 
gebruik te nernen, Her $prOiJl<t vanzelf, 
dat de MoastJichtse Politiekapel bij het 
plaatsen van de '"'1i h&er lcestfJl#kstc 
klanken /Jet horen. 



i Op het gebied van tie st11<1svernieuv •ng 
weid in 19TI bel1ng11ïke voottga11g glJ· 
boek t. Dat was ondenneer het geV?J/ op 
een van de meest kwet$bare pl81Jtsen /n 
her Jeke1kw11r1ier, namel1jlt. de omgevu>g 
van de Rldd1Jl$traat. Wethouder J , We
~rs van Volkshui'svesting en Ru1m(e/ijke 
01der11ng gal in okrober het seu1 rot her· 
bebovwlng 11111 1111n terrtll'I tussen de 
flidde1srrsat en Athtar dtJ Oudtt Mlnder· 
b1oed1Jrs. Hier komen woonunits voor al· 
lsen.staandl.n en rweepersoonshuishou· 
den.s, terwijl oon de Ridd.etSttast ook. nog 
lll>fJ8ft1JmftU1Jn \VOrden gebouwd. De 
'actiehaard' omvat verder de rest11u1atie 
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van Huize 'De RJdder', die 111if"'el vol 
tootd werd, en van en: ge andere panden. 
Dar de su1dsve1nieuwing ln het Jekilr• 
Jtwsrtitu go~de voottgang tn1takte, bleek 
ook in do St. Pieuust1sat.. waar twee wo· 
ningen bii de Clemensmolen g1cndlg 
werden cpgeknopr, 



( Belangdjk was verde.r de resrau1a11e van 01ojeçre11 de pku'Utt:tJ 1Jlffl aftondu g roe· 
llt!I kapitale pan</ aan de BoschSlllltU, kwa1n1Jn 
waarin het LIOF L&'n i'ntr8-k nam. h&l vroe· 
gere 'Grond H6tiil du lovFler et de l'Afgle 
No11·. G6hael 1n st1ïl p1ijkt er nv 'Gronde 
Ma,son· op de gevel 
M81Jt nier alleen monumentale gebou· 
won in dt! binnenstad werden onder han
den genomen, ook de sr11dsvernmuwing 
i'n dlJ om/1ggendit wijken ging voort. Zo 
kregen de hv11en 1n de F1ankt11st111ar een 
grondrg11 opk11apbeu1( als onderdeel vqn 
de totale 1enovarftl v411 Oos1e1m1u1s. Op 
utl van andore pldatSbtt werden eveneens 
huizen vern1e1Jwd. re1W1jl voOJ 1J1)(/ere 
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t Met het geu:edkonren v{Jn de qnder· 
grondse p111k.eerg11rage bij de Gra11n· 
n1atkt di9 MalJS·pdrking gedoopt werd, 
krHg Maastncht 1ui1nere parkeer· 
accommodatie rondom het centrum. De 
Msos·p11rking w'llrd in oktober ofliciffl 
geopend door de burgomeeste1, ditr tren 
hardstetJen plaquette ln de garage ont· 
hulde. De garage heeff rwetJ 11erdie· 
pingen en biedt aan ongeveer 4()() euro's 
ettn plaats. Tegeliikeruj'd werd de O.L. 
Vrouwewal gerestaureerd. Boven de g11· 
rage 1111 een deel 1111n her Stadspark wor· 
den aangelegd. 
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Een grou: oortwu,st voor M88Srt1cht rs 
/Jet Hotel Maastricht. dat rn StJPttJ.mbtJr 

dl! eersttJ gasten verwelko1nde én op 
2 december Qf!Jcieel werd geopend. 
Deze plechtigheid werd vefflcht dooi de 
heer J . Str&1uus, ditlJcteur van het Natio
na.11( Bureau voor TOeJ1sn1e, san1ett 1ne1 

d11 Mesueechcer Gels 1n de pe1soon van 
Mariiirre Ja1>SSBns. Hot8/dli8cteu1 Benoir 
Wesly k.rtJeg vatt de heer Sttijker$ een 
9evelpl1J1.U mee de vijf sre"en, die het h()· 
tet mag voeten. Op z1ïn beurt r11ikt6 dt1 
/'lee1 Wesly 1111n de bu1gemttes11r, n>r. 
Mini's en de heer Suq'kers een onder· 
scheidlng uit in de votm vaft een beeldje. 

voo1 het bttvorderen van het roensn>e 1n 
;Waastrlcht_ 
81j' de opening von het nlew.re rianttf ho~ 
tel werd een geweldig leest geh(Juden, 
dat tot diep in de n11cht duu1de. Hotel 
Máastrichr ullt 112 k.amt!t$, dil llllfl alle 
e1sen van een ee1ste klas hotel voldoen. 
Het Qeschila verder over sfeervolle 1es· 
rauranrs. tfl!n bar, t>otnitlks tJf? vergode,.. 
zalen voor 10 tot 350 potsonen. Hllt is het 
eerste hotel van de Sofitelketen van 
Jacques 801el in Neder/1u,d. Ei"gena1Jr is 
hit Pensioenfonds V.tn Ge/der PapHJr· 
l11briek.en. 



< Een '"e"s 111tn 1t:ve1111g fettr g111g bindef1j'k 
in vervulling: de rl!stourat10 van de Hoge 
F1onre11 kon tutg1nn1tn. Nadat het besluit 
v1Jn dt ffjksoverheid on1 deze 17de en 

18</tt l!t~l\VSe vestingwerken ce restavre· 
ren genomen w~s, kw1m als eersttt het 
b11stiqn Hofsreyn 81Jl'I de Nurt. Langttr 
wacht8n tou voor el!n deel van de 'Wet· 
ken• lunl!St zijn geweest Op sommige 
plaatsen hebben de wortels van bomen 
de ro'h solide bouwi'>'ericBn srnstig a.an· 
ge1a,ç1, 
Oe resc1tu1atie zHf in fasen worden aange· 
pbkt, omdat het hele project miljoenen 
tal vergen. De Hoge Fronten g11on met· 
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te-r#jd voer het pub/iele open Door hun 
recrbatJevB betekenis zullen dt! hlsto· 
nsche verded1g1ngswerken een belang• 
nïke 101uistische bezienswaardigheid 
voo1 Maastricht giJan vo1men. De eerste 
f11se ,...-,n de fesr11ur1Jrie kost 6.5 ion. 
wl1arv11n voof/opig I 150.IXXJ. - voor r1J
kt1n1ng van de gémeence komt. 



( Op 20 dec1Jmbe1 op1nde d~ /wrgfmeos· 
1er het n1evwe gemeenrel&k 01ch1ef- en 
b/bHorhee.kcenrrum Aan de openfng van 
M t nieuwe cómplex gklg Hn acade· 
m1sche 11tt1ng 1n de 41ufa v;1n het Conse1. 
v11101NJm voryof. Het St11ds8rchiel is 
voortaatt gehuisvest in htu g1nee1 ge· 
11s1auree1de voo1ma/lg Mlllcait Hospitaal 
t11n d11 G101e l.ooierssttlfflt. Oe kostl>are 
banden zijn opgeborgen 1n een spec/aal 
utgen btafJd 1n wauuschade bt!v111/gde 
kelder onder Mt gebouw. 
De Stadsbibliotheek, die behalve de bt· 
bliotheek. van her Vrijthof en vnn de Oo
m;nitantu/cerk ook db 8evar1.blbJio1het1k. 
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en d& Opcnb111t> 8ibllotheelt. omv1u, 
kretJg elJn rlcu•v 011de1komen 8811 de 
Nleuwenhofsuaat. In het pubtieksgedcel 
te zijn ondergebracht de bo11kenu/tlet1n, 
een studie· en tqdschdfrenraal een stu· 
d~:taal met een g1ou1 cone,·rie Llmbvr
gettsàt, Htl docvmet1t(tûecenrrum vo()t 

actutJle 1nlo1mar1it en een lottorhetlk 
De 11erhu1ring van dq tienduiLendcn bl)IJ~ 
ke11 en a1ch;efstukl<en, waa1onde1 zee1 
ve/11 kostbare e;iBmpla1en. was een 
grootsche11pse ondernem1'ng1 dle v11el 
voorb6reidlng en handk.räthl /(Osru1. On 
re/bate do:en v1<uen nodig om 111/es 11e1/1g 
over ut brengen. 

Mr. dr H. Woutftrs kon als stttd-!<trchNó• 
1n en d11ecreur w1JT de Stads.b1bllorheek. 
d~ opening von hili centrum nog net 
m11em1Jke1~. Per 1 JJJn1;ari 1978 werd hit 
alli stadurch1vaos opgBv<Jlgd door drs. 
A . H. JenniS1<ens (ondlJrstf! foto links/ (In 
als dütu:te1.1r van de $tadsb1bl!otheek 
door de heer A . H. Scheyven (rechts/. 
01. Wouters werd b1i gelegenhéld va11 de 
ope11ing van het bibliotheekcenuum bij 
bevo1der1ng benOtJmd van Ridde1 101 Of· 
f1citu ftl de 01d1 van 01'tn;e Ngssau 



< Het f!lirste grote p1oject op dtt Rand· worden onde,-qebr11ch1. 
wyck-teffeinen f<w8tr) Vbn dl! grond. Be~ 
gonnen werd met her gcbomv van de 
Dis1ric1sge1ondl11:idsd1enst. waarin de 
Gemeentel;jkl! G~neeskundige en Ge· 
zondhe1dsdienst van Mttttstricht 1s opge· 
gaan. Het bouwti111e1n ligt tussen de 
Kconodytravt!rse en Heugtun, la11gs dt! 
weg over de waterke1endo dftk.. Oe aon· 
hok1ng van de Maastrlchterweg wo1dt de 
u1t1it voo1 de ambulances. tttrw1ïl deze 
weg dichter bij Hevgetn ocu1 nlf!uw'1 aan· 
s/1,uti'ng !<rijgt. Behdlvil de DGD en de 
schQO/iJrtsen lBI ook de Bed1ijfsgen66S· 
kundige Dienst '" het 111cuwe gebouw 
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De scholengemeenschap Jeanno d'Arc 
had ln november reden tot leest, toen op 
de nietl\vbouw bij de Burgemeestet Kes· 
senslngel in Heer de met werd geplant. 
Met Je(fnne d'Arc /n hun mlddett t1okke;i 
de lecrl1ngen van de dependance aan de 
Juliana van Stolberg/J1an naar de nieuw· 
1>0<1w, s~· het rv/me schootgebovw. dat 
9 11111/ocn kost. wo1ór een tJancat sport· 
terreinen aangelegd. Er kornen 45 
ondetw1jsrvimren, "va8rvan drie gymn/JS· 
t1akloktJ/en. voor duizend /eer//ngen. In 
september 1978 hoopt men hel gebovw 
In gebruik te nernon. 



( Door het overdragen van 11en zwerfhond 
met h6t nummBt 1 op11ndfl mbvro1Av 
8a8Cfln·St1J6gm1Jns op 12 november het 
nieuwe dierenasiel a.an de KarveeMeg. 
Eerder had de heer P. Brugman als voot· 
zicter van de srithtlng Eug(Jne Gebha1d, 
dltJ het dterentehuis beheen. de nood ge· 
schetst, waarin veel hui$die1en In M8Bt· 
rricht te1echr kom11n. 
De sticht1'ng is gen-Ot!md naar ~·flpen de 
hesr Gebhatd uir Meerssen, die de 9f/· 
meente een schenking naliet VOQt de 
bouw van een die1enteh11is. Hee asiel 
biedt onderk.om1Jn aan VHrtig hOf'ldfln on 
fJVdnvoel karu1n 81) bttschikr vardt!.f ov/JI' 
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quan.tntainehokk•n. 8611 dle1e1MttsenkD· 
m111 11n tUJn woning vov1 de befleeider. 

Het voo1fr18fi9e wachlhuisjtt aan de 
Graanmarkt Je.reeg een grondige opk/UIP· 
Nurl Na derestautäcilJ. die 1160.000, 
kost wo1dt het gebouwfiê lngericht sfs 
kranten· en r~'ds,hn'frenk.tQsk. Ook 1ulle11 
er bklemen 8n tabakswarc.n re koop 1ijn. 
De nieuwe besternmlng van htu 91b<>CJw 
tnotu bijdragen un het verfevendlgen 
v.an d8 omgeving, die meer dan vroeger 
een deèl varr hot ttuurum gewo1de11 is. 



' 
Oe G111net111tel11'k.e Dienst V(f()f Soc/Qle 
Zaken ve1h1,11sde van de Grout Gracht 82 
na(u de Absu~ar 2. w11ari" rot voo1 kort 
een deel v"" C1tlv1t1r'iinbe1g was onder· 
gebtfJCht Voordat de ve1h111l1ng pl<J8tS 
vond, weid het gebovw ~-erst geheel OP· 
geknapt. In november weiden de nieu~ 
kan101en 111 gebrudi: genwnen. Her pand 

aan dil Grot• Gracht ui dienen voor h1,1is· 
vesting van de Dienst Fin8nciijn en dfJ 
Matkt·. havett- en parkee1dil!11s1 van de 
gemef!nte. Op 29 december hield de so· 
cmfe dienst een open dag in de nieuwe 
beh"i11ng (foto onder}. 
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De nieest ingr11pende gebeunenis op vet· 
keersgebied was in 1977 voor Maasuichr 
de fftvoerfng van het eerste deel van het 
vet/<,e1trscircu/11tieplan. Het verk.tt1sbeeld 
in de binnenstad werd vooral gewij~igd 
door hei afslui ten voor het autoverkeer 
vnn de Grote Gracht (l.ISsen Helmscu1.f.lt 

en Markt. Alleen su1dsbuss8"· 1a1tts, 
btommers en {Jetsen (en uiteraard voet· 
gangersl hebben hler nog toegang. nu i'n 
b111d111icht1nge11. Het oven91J vtNkHr dat 
111Jn de Wll~lminabrug komt,, \"IOrdt do 
Gubbels11at1t of de Boschsuaat lngf!l-d1d. 
Tal van wi;zigingen en V()Otzren1ngen wa· 
11n nodig om het v8rlt.eer 1rt de ni~ 
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banen te la id en Wekttr)/flng werd flr hard 
gewe1kt dan 1econstrt1cties en het Yeu1n
dere11 v(ln ,"egp1of1elen Doel van l?er 
p'8n 1$ nt{Jl!f 1c,11m1e en v{)()u11ng re geven 

aan her l11ng111me verkce1 "" het OJMI)· 
b~ar vorvoer. en Utvttns hflt domgaarida 
verkeer uit de bft1rtensuJd te weten. 

D~ •m-sctt dagen had het ve1/.;ear aan· 
passln9smoel1;khl!den en n1oest de poli
tie nogal een:; regele11d b4spt111911n. 
DIJ u1i11c1ring van dtt 1Jers111 van df! dotJ 

fasen van l>et toUJle plan. dat b11na gee11 
enkt'lt1 stmat 1n de b1nnenstt1d onberoerd 
/tJJJr, kosue f\.'VIW n'liljoen. Et moosren al· 
toen al 276 ve1keersbo1d•n vervangtin 

wo1dtttt. VooaJf het 111del1ik alslu1ten van 
dl!lan van de MBrkt en v8n de Hoen· 
derstraat gaf ncg11I w"t probldmOtt, die 
goed werden opgèvangon. 



N Hei 1nvoe1en vtu> een vtJrl<eorscircul11tie· 
pf!Jn 1s tJ(Jn voorwttarde voor het dekken 
door het rijk van het oodefig utdo - in 
1977 bij'na achr miljoen - VtJn her ge
n)een1el1ïk 8(,ltobusbed11ïf. De exploitatle 
van de Su1dsbus is namelijk elfici6ntor 
gei.v-orden door hel rechtttok.kfJn van de 
vervoer'$äS tussen station en tiékenhuis. 
Op d6 Markt kwam een nieuwe busbuan 
en een nleuw busstation. De St. Ser· 
vaasbrug is niet meer opgenotnen 1n hot 
verandtJrde IQnennet vatt d1 Stadsbvs. 
dat rege/11'k met de eersttJ fase van het 
verkeetscircul(lueplan 'verd 1ngevo1Jrd. 

10 



N In november werd al een begin gcm1Jt1kt 
ttU>r de tweede fase ;19n her verkeen;· 
cliculatieplan. In her srn1Jl/(J de81 van de 
BredestrtJIJI werd de rijtichting omge 
keerd e11 de Cort~nstraat werd vetboden 
gebied voor auto's. Wef\Vtlld hoc 1noge· 
!Jjk om per auco het O. l. Vrouwepleln te 
bereiken vanaf dll Gt<(Jäflmatkt. De beper· 
kingen gelden m'et voor f/etse1s en brom-
fietsers. 
Enige weken eerder was 1te1 O. l . Vrou· 
weplein vrijgemaa.kc van parkeer-blik, 
Auto's en par/<cermàters ve1di.venen ven 
het binn1Jnt111reln en zuUen er 11iet 1neer 
turu9ke1en. Om de bome" \V<HJt WIJi 
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lucht to geven werd de b-0'tlcn/1u1g weg· 
gegraven on vervangen door nle(lwe 
gron(I. De Plantsoenendletlst van Open· 
bare Werken LOtgdc voor een voorloplge 
srruikbepJanr1119 van het plein en voer al· 
r11srcri'ngcn. In p/atJts van een toevlucht 
voor parkeerders is het plein nu een oase 
vdn rvsr. 



N Een 1ngrit!J6nde rtJconstruc11e gaf de 
W;/helmlnaslngel een nieuw ge:f.ichr. De 
voornaamste san/eit!lng voo1 deie vert1n• 
derlng was de grote p.ttrk.eeu>ood ," het 
winkelcen11u1n van W)ic.k. Oe vier mid· 
denbanen werden reruggebratht tot 
rwee, ttfWfJI op dfl vrfik<>mendé ru1n1to 

152 nltiuWt p11rkee1pla111sen werden aan
{lttlegd. Een ct1nt1Me bushttlte tfn een 
aantal groemtroken met nNWv.'e bomen 
Lorgen voo1 eeo ande.r aanzien van de 

.sifrgel, De ve1keers1egeling rondom het 
MarismonunHtnt werd ove~lchtefijker en 
door het slingerende vetloop van de 1>iev· 
\.ve hócldrijb.tJnen kan er o ok niet m11er io 

11 

hard lvorden gereden. Oe autornobllisten 
namen nHJtfJfJn at dttnkbitär bezit van de 
ni'twlVil ~rk111rruimttJ, 

l 
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N 011 Stadsbus kroeg LJjn eetsre 'staarsbtJS· 
sen· Dez8 standaardvoertuigen zullen 
binnen reven jaar alle gefe bvssttn van 
het gemeentehj/f. 11111obt1sbedtijf 981Jn 
vervangen. Oe nie(J\v6 sutdsbus, die t11nd 
;anuari W!rd gilpr11sentee"J, 1s donker· 
rood en grrjs van ltfeur. De n>otor is ach· 
ttJr/n geplaatst en de versnelling is vol· 
aurotNtisch. De btJssen ti/n u119erust 
mer luchtv1J11ng en vdn de rnotor IO$· 
gekoppelde verwarming ZÎJ k1.Jnnen lfet> 
procent meer pt1ssa9ie1$ V#IVOerfJn en 
zijn voorzien van dilurbevfJiliging. étJn 
groot voordl!t/ vo1nn de miltèuvrfendel~'· 
ke motor, di'e minder stank en i-.·alm ver· 
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spreidt De J)llJS is e1 ecJue1 wel naai: 
160.000 g1.1tden per sruk. 
In de HfSUr ma11nd1Jn v.an her 1ur wei
den af/e 54 stadsbussiln ulrg1uus1 n~t 
ettn mobilofoon. WethoudlJr A. Ools van 
Openb11re We1ken srelde de 1nsrallatie in 
Jv111 in geb1uik met het doo1geven v~n 
een algemene oproep 8811 affe s11Jdsbus· 
s~n op dtJ weg, De cenuall! 1s onderge 
b1acht 1n de 1ueuwe pose bij het station 
Om s/agvatudig re Ju1nnen optffJden JS 
ock dl! s1uvicew4gen voorrlen vau df!n 
mobilofoon en 'ltVOtden nog res porto
foons 9eb1uila door het teid1nggev11nd 
petSoneet, 



N Naa:st Jwt ve1keersc11cu11111cplän w11rdtN> 
er ook. htJe!w.tt retónstrucrie:s urtgevoerd 
van wegen, straten qn k1u1$1n9en, Zeer 
omva11g11Jk was de 1econsffuc1U, van het 
k1u1s1Wnt Scbbrnerwag•E 9. Ott nj'banen 
w1rdtJn voor IJdn deel verlegd, waardoor 
de bevo1oners van de gqmeentef/111 tt811 
hc1t Kot11ngspt11in nundtJr ovt!llbst v<'tn het 

ve1keer hebben. Na de uitvoering van de 
pldn1UJn. die door R1fksw8UNSt8Bt samt1n 
met de gemeente waren opgestèlc4 ver· 
loopt de ofwikke/1ng vat'I het verkeer op 
dil kruispunt 1J1Jn1renl1jk vlotter. 
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In augustus werd b1gonnen n>et de re· 
constfJJt:tie van de Geusselrroton<le. die 
v4I1Jnd11rd w o1d1 in een krutlpunt met 
verke~rsl1chten. Ook /vervan 1s het doel 
een beteut doorstroming van hel vefkeer, 
Voo1 voetg11nge1s. fittsers en btommers 
.konten e1 rwee runneft1es. 
Verdttr kr1Jeg de Heerdcrweg een andere 
Yorn1, aangepast ásn de woonlunt:tilJ dle 
de weg rltans vervult De Javas(rlJat en 
de Aramisfaan \'~etden aangosJoten op db 
Tongerseweg, wQ(Jrdoo1 Dilafhol en 
Campagne tien b~uue v11rblndlng met da 
resr van de s111d k1egen 



N 8flgonnen werd met de Vijfde en l11arsuJ 
fase van de M1111sboulevord. nomelljk het 
gedeelte russen de Van Ha$Seltkade en 
de Boschsuaat. D11a1meft ve1d1wjnen ook 
de /1J1>tste hen'nnedngen aan de ophaaJ· 
brug bli do M-basmt1Jottdfik.. ;-oals die te 
1len is op de~e oude prent. Op de plaats 
waar eens de schepen hei lt.anaat M aas· 
1rtcht·Lv1k b1nnenvoe:en of verheien 
w tJtdt nu de Jirt>nd omg~O(!/d qm ruim 
baan te maken voo1 de utwr'kkeJ/ng vun 
her b1nnenscedel1jke ve1kee1 Oe Mt18S· 
bot.1fevard. die een trtf'ltal j;tren hi'er J't> 

e1ndpunt vond. \vOrdc doorgatrokk.en en 
t1!9ebouwd. Gedeeltelijk leldt he• tracee 

2• 

on> het QJJssrn heen. waa1na een bu1g op 
cwee p;jlers zorgt voor de ve1b1nd"'9 1ne1 
dq Boschstraat en vandaar naar de toe· 
komst1ge N()ordorbrvg 



N Het afbou~ven v.011 de Ma11sbou/evard 
kost ru1nt 10 mifJotJn gulden en Lal ü1 het 

vOOfJ(l8r ván 1979 worden voltooid, Te· 
gen dfft t1i'd ral de Mi111srtichte1 Gtöcht· 
StNJát haar lu11c1ie IJJS verkettrsad~t vtJr· 
heLen en wotden opgencmen 1n het be· 
bou,witgsplAn voor httl gebied Boscli· 
strattt·Oost. 011 Ziff do1' vrrj \VOtden van 
doQ1gaand verkeer. Her Bas$Jn ku19r een 
bestemm111g als ;achrhaven voo1 de wa· 
UtrSJ>Oll. De sluis naar de Mil~S bllj"ft 
daa1on) besrnan. Aan de Llfd~ van d11 
Boschsrratu korntJn ksl'ltoren, rt1r.v1J1 de 
,zuidwilnd van het Bas$1n /foto onder} ~al 
worden geres111uree1d. 
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In her 8onnfJf~ntcnmuseum werd fn fe· 
bruati en maait de video· en fl!mmani· 
testatie 'K1/'ken en Doen~ gehouden. On· 
geve.ei rwintif} gro~pen gingen aan her 
wel/c mot video-banden. naditr ie een 
.Stóomcu1sus hadden gekregen in het ge· 
bruik van de 4pparatuu1. BchalvfJ een 
tentoonstelling ov1u Mt 16p1oáuteren 
va" kunst wa1en er films over oude kunst 
te zien en werden vfdeo·banden van Bel· 
gische kvnsrenaats gedraaid. Do voorzit· 
Uli van de NOS, mr. €. Jurgens, opende 
de manifestatie. die dui1enden bel8ng· 
srelle"den trok. De foto toont werkende 
jonge1en van Vorrnlngscentrum 't Vloot 

uit Heer, die een spel over carnaval op de 
video·band vas(!eggen. 

In de loop van her ;11111 werdf1n pl.annen 
ontvouwd om bet Bonnefan1ennu,1seum 
ondtJr te brengen in de tlvtt bov9nste 
verdieplngen van de Enrre Deux. Daar 
zou het museum ovl!r veel tneer rvirnte 
1t.u1>r>en beschikken. Op de b6gltflf: grond 
rJj'n Wlr>kels gep//Jnd. Wordt door het rlJJI· 
liseren van deze pla11nert de Entre Deux 
toch nog ~n aanwinst voor dt.J M~ás~ 
trlcluse binnenstad? 



Een JaPQnse rv·ploeg maakte 1n jul/ IJf>

nnmen in M 1111.Stricht voot een film 1Jve1 
Nederland. Maastricht nef/mr d!Jarfn als 
oudsre stad eeµ belan91ifKe plaats i'n. De 
ploeg, bescoande uit vlcr technici, een 
acuice fJn l)ffn tolk, bleef nvee daget'I 111 

Maasrrfc.ht om de voornaamste bezfens· 
'ttVäi'1rd1gheden te filmen 1n Cómbinarie 
met oosterse schoonheid. 
Twee maanden urdttt brächten Japanse 

J(Jurl'J8li$ten en tou1optnttors onder be· 
gt!~dlng w1tt de actieve M8as1och1se 
VVV een bezoek a11n Zuid·Llmburg, 
waa1bii ook Maästricht werd ve1kend. 
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Als v()()r/J-Ode var1 de Zwitserse "veel<,. dtl! 
var1 18 ror tJn met 29 mei in Maastachr 
ward gtJhouden. overhan<Jlgde een vtJrte~ 
genwoordlger van het kllnton Wallis aan 
HtJg<> Hvtsr van ds Aposrethoeve de 
eerste van hbndtJrd WaHiser wi1itstokke1>, 
dil! geplant werden op de he/lingefl van 
de Cannetweg. Dele lullen fn 1981 dl! 
eerste 'Fe"dant' of Chasselas leveren. 
De Zwitserse week was een 1nir11u1-ef vlln 
de SDmenwerkendo wlnkéllers In de b1n
ntnsrad, het Zwitsers Verkeersbureau 
ln Amsterdam en de VVV, Oe Zwitserse 
ambassadeur, d11 hMr A. Fischfl: opende 
dtJ week door i'n het Stadspark een blok 

gtan1e1 viln negen ron uit de S1mplo11pas 
te onrhu/len, een geschenk v11n het kan
ton Wal/i's tt/Jtt Ma11suich1. Dar was me· 

tee11 h6t st111tsft1n voor el n hélebo"I vei· 
tier in de Stéld 



Op het Vriirhol w.ts ettn kunsr·slr.ibttn11 
opgcsuttd en een çhalet met 1err11s voor 
de dorsttgen. In een 1yp1sc11 'C11r11oue1 
Va/ais.an· kon h)en ZwitsdrStt wijnen ea 
beroen'lde R8cleue·s~ltkaas proeven. 
In 'd'n Awwe Stiene' was /Jtu Wall1ser 
hooggebergte te bezichtlgen op het 
grootste dio111ma van de w1Held. In de 
IJe/e bfnrt8nSUJd vonden manif(!stat,es en 
activitelten plaats. de \Vtt>kelstraten had· 
den W11/lise1 n11men gekragan on ta/11jke 
etalaf}és waren aangepa$f. 
Ook het cultu1ele element werd ttlet ver
getef), Het lSO en de Capella S1ncti 
Sorvatil voerden (ff!n concert uit 11nn wer· 

ken 111.tn de Zwitse.rstt companist Renato 
P.tcozzl. V8rder ttäd een Zwitsrerse 
dansgroep diverse tnalen op en wa1en er 
talrijke concerten. tent<Jonstel/111gen~ een 
b111derie en ge~voon ge~e!lige avonden. 

Op htJt plein Op tie Thermen werd ln juli 
de Zomermanile:uar;e 1977 gehouden. 
T1en dagen lang konden M1111s1richtena
re11 en toerlsten daa1 ra1echt 11oor voJks
d81'Se", (ra1npolinesprin9en. concer(en, 
/achl11ms. ilef) (OnMfklucht fn d18lect 
1i111uitvoeringen en dansmu.tiek. Spf!cl• 
aal v0-0r de kinderen was er eèn spart· en 
spelmidd•g en ee11 creatieve markt. Alle 
11vene.menu1n wattn gr11tls 1oeg11nke//jk. 
Op het Vrijthof werd in diezelfde week de 
Manffest&lfe Kl11nkbord gehouden. Me1 
mu.tibk.. thl!Atttr, eon t!xposir.ia en films 
werd getracht de kunst dichter bij' de 
mensen re brengen. 



'Maa$trichl scftrijfr tin dicht' was de rite/ 
van het eerste Maas11lchr•bo6k, dat 1n 
her Bonnelantenmuseum werd gepre· 
st1nttJ1Jrd. Uit M11ast1icht en de regio wet· 
den liefst 177 werkstukken mgesruurd 
door 91 auteurs. Hierbij ivaren 30 pro· 
zastukken. Nadat de jvry zich over de;,... 
lendingen had gebogen kregen 26 ge· 
dichten t"n 18 prozsv~rken, \Vaarvan een 
aantal ln diálett, een plaats ln hel A1aas
trichtboef(, OankltÏ de financiële stevf1 
vtJr> bedrifren kon het boek, mer 1Jlvsrr1· 
tjes van kunsconaars u1r de regio, 1n un 
oplage van 10.lXXJ gratis worden Vet· 
strekt. 
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Hei boek werd gepresenteerd ln de vorm 
vJJtt een s8menspraak, die was geschre 
wui door Mya Maas. De Wieker Hof· 
zfng,rs br11ch1en een specioal v<>0r dere 
gelegenheid geschreven lied, waarna een 
aantal auteurs voorlas uir eigen werk. 

Het winkelcentrum Stokst111atl«v8rtmr 
VJerdtl h8t koperen bestaansfeesr met 
een prijsvr1111g en dfl uitgave Vlln een alii· 
che met de afbeelding van de m1ut.1etre 
van her Stokstra8t•geb1ed. Ot1 
Mnasrrichrenaren wttrd1J1> t.1lrgenodigd 
on> hvn herinnedngen aan hot oud8 
Stokscr8-Btk\vartH!r op papier te zetten of 
anekdotes "" otJde ofbeetd;ngen re ver
ramelen. Dil inzendingon zt.11/fJn in boek· 
vo1m vtorden uitgegeven, 



Met /11 dt> hoofdrQI rnev1ovw M1ty 
Vsrm1n-Nijsr b11Jchren d(I Mttasvogcls 15 
uitvoeringen vt11t 'Ttijn de BegiJn ' in de 
schouwburg, Onder tfJgffl van Huub No· 
ten is de k.om1$Chfl oplJrOJ van 01terd1ssen 

otngerovord /11 een sprookjes(lcht1{J 
kijksp(>'I. dat alle e!ementefl in ziClt draJtgt 
van echt Maasu1clus vo~svermoak. De 
dui1enden bezotk1J1s hubb11n dan ooit. 
ren volle kutlftttn genieten van de 1esvlta· 
ten van het zeer vele \;,1e1k, dar ttttn de 
uitvoeringen 'llO-Oraf is 9cg111Jf't. 
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In het dienstententturn Dt11Jlhof weid 
VO<>I het eerst een korendag gehouden 
door de M(f(l$trlchrs1t bejaarden. Negen 
M1u1sttichrse bej1tf1rdP.nkoren traden voor 
het voeclichr en 1or9<111n voo1 een kJin· 
kende nJulikale uitvoering. Tor besluit 
.tongen alla d~fnomers het M11asrt/clttse 
volkshed. OndtJrl/ngo c()ntactcn wtJrd(ln 
weer etdn.s verstt!vlgd on voldt!f weid or 
een ge1eHlge mlddag van gemaakt. 



Een rtu.1le•manift1su1tit! ma11ktt1 van 
M~astrlcht dtle dagen lang een Reuzen· 
stad Ondet het morro 'De Mestteechuu 
ûels omstreek.$ 1550' hield hor Revte"" 
gildi begln septembet een groot histo· 
tlsch en foll<lodstlsch leest met als m1d· 
delpunt de Msasuichtse reus Gigantius. 
Dezt1 stadsreus bestond al In 155011/s po· 
litiel< symbool van de bevoll<lng en werd 
v()()r het laarst gezlen ln de stadspro~ 
cessie van 1624. In 1969 herleefde de 
reus na studies van w1j1en dr. Charles 
ThlJ\,o.flSsen en werd Hn gilde Opgerlcht. 
Hoezeer het revzenverschiinsel i'n de 
historie wone/t, werd uit dB doektn gtt· 
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daan Jn Hl) spec1811I book\vc1/qe. 

Hoogtepunt van het feesr """s een k#o 
merersflfnge 'ommegilng' van 52 re.uien 
vit 8elgi6, Duitsland en Ned(Vland. 
waa11n 1n vtif thttma's hflt /tJvlfl 1n MalJS• 
tttèht anno 1550 weid uitgebH!d. Tlen• 
duizenden stonden IDngs de optocht· 
IOUle, 
De Reuzenleesten w1J1en rwee dagen 
eerder op het M8riaplein geopend door 
de bvrgemeester, waarb11 Harrnon1e 
Kuns1 doOI' Oefening en de Ghesen-en 
vaan de Saanck medewerklng v1Jtle8n• 
den. Het was tevens het begin van de 

mar11l1staritt 'Brer nis volksdr/fnk· lfl) Y80 
de opvoerrng v11n een aantal wagen 
spelen. Za1e1da9 werd er op her Vrijtho f 
,;an os 1Jsn het sp1r gerll!Jl!ll en ko1t rneo 
oude volkssporten zien 's Avqnds vond 
ei een rituele reu1enve1b1ond1ng plaats 
dn trad de dan$· en lct1<for11g1oop Imago 
TrJ1 uit her Belgische Neerpelt op, alge 
w isseld dooi muzle.kgroepen. 

De 11oogm1s 1n de St S1rva8skerk s10 11d 

1011dag in her teken van hel R1u1enf11est 
Daarna ~rd Gi9anc1us op het Vt11thol 
ren doop gehouden. Don Chnstoph uit 
Hasselt en Gu111rud u it Venlo funge11rden 



als reuzenpet~r tJn n1ert!I, terw1/f \.,.et· 

l>oude1 A... Dols en Josc leqnders. 1n111· 

lt•1an1sttu vtu1 het ReuLcnglfde, als peuu 
en mete1 wJn ~vitt germge1c onn1q1>g op· 
ttaden. Patat Sangers urr M att.se1k. docp· 
fe de Maastnchtse reus ttn wcthfJCJdi!t 
M Oeb»ts- sch1eel hem 1n bi/ dtt burg<Y· 
lqke stand Daarna werd 1ft het s tadhuis 

llCll ilClldlJfl'Ji.st:he ~11/11>9 gehouden, TIJ• 
<Jens e11 na de '1eulenornmeg1Jng' w.ts 01 
8C11 bt8dede CJP hf1t 0 ,t V. plo11> 
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011arroo in staot ge.ste/d door een llnan· 
cliile bJjdrdge van CRM heeft de ANWB 
aan MatJstr,chr veet'ig mcnvmtJtJten• 
bordjes gescll()('lk.ttn. Op de bordjf!.s staar 
in her kort de betekenis van hel monu· 
n1t1nt en enlqe bJÏZQnderheden. die ~OQt 
de t<H!.rist van belang z~·n. 
WeddtJn dat u bij het l>eki]l<en von de 
bordjes op deze paglna·s nog hHI wat 
bijzonde.rheden over vw sr11d te weten 
komrl 



Spaans Gov~erncnt 
1Ge oeuw Hul(flge vorm tw(l(K'!ê 

kwart tSe eeuw Karel V en Philips 11 
loqoorden ~in 1550 

Laatste re-stauratie 1973 vcltood 
Daarna museum 

S!Kht·ng Wagnor ·00 Wit 
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Een belangtJ/Jt. mon>enr voo r M11osrricht 
wos- de cfliciëfe over<1r11ch1 op 26 maart 
van de kopie van de Parijse maouerte van 
het Maastricht van omstreeks 175(), Na 
lnitilltieven vonuir MafJsuicht was dfl 
CentrNltt WtJ1kplaats lnsrrucrfa1n1ddelen 
van do Kon1;1k.l1fke L11ndrm1cht 1n 81eda 

jarenlang nu'nutieus be,zig n1et het ttiJbOU• 
wen von de 001sp1onketiïke F18nsd m11· 
quene. 
Minister A. Sten1erd1nk van Defensie, d16 
destffds JJfs s1aa1ssecre1ads opdracht ltsd 
gegeven voor hec mok11n van de JcoptfJ, 
droeg da miniatuurstad over aart de 
Maastrichtse gemeenschap. 011 gebeut• 

de 1n de ,,af vtJn het 1radllu1s. woa1 on~ 
de1mee1 ve.rregenwoordlgars 11anwttz19 
waren von het Mus.de des Pl11n·Reliefs in 
PfJri1s en vt11> de Koninkltïke LandmtJcht. 



N11 de ollicieJe ifJnbieding tr()/< ten 
feosr(J(ijke stoet naar het Vrijthof, waarb1ï 
een f4(J() k.g wegend 18de eeuws klJnOr) 
wtJrd nJeegevoerd. Hietrnee wotden tien 
$1J/uutscho(en afgevuurd als vreugde· 
btqK., dst Mo.asut"cht z~ïn eigen maquette 
llod. De Kachclpiepers en ln 18de eeuw· 
se unlf()1men gestoken kAnonnietS zorg· 
den voor de entou1ag&. 
In j.bnu11tl w11rd ln de P11"nsenkamer van 
hel $t8dhv1s dtt opdcht1ngsak(e getekend 
van de ·stichting Maquette MBtJsrrlcht'. 
Deze st/chrlng stelr z/ch ten doel voo1 
een wat1r<J/9q hu/svesrlng van de ma· 
queue in dtJ stad te ~01ge.n, Een voorlo· 
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pig onde1dak werd gevontlon 1n de hal 
van de Spaarbank Limburg aun de Matk( 
ttn 111u1r 1fl ·crn AW"We StiCne'. 



De kermissen keerden na isven jaar re· 
rug naar hun vertrouwde plek. het V111t· 
hol. Doordat er nU!er plaats i.~ d11n op de 
Markt kon een andere opstelling worden 
gekozen en wa111n ook. groutte attracties, 
waaronder een achtbaan, van de partij. 
In p/IJhts van vler dagen. Z()ij/$ op de 
Markt, duurde de Sr. $(!.IVIJ/lskermis nu 
negen d8g1n. De Markt Je.on nis gevolg 
van de "v11el<markt nooit 20 lang be· 
schi*.baar zijn. Het Vnirhof heeft een spe· 
c11Jle e/~ktricitelts.t1iigba11n voor kennis· 
sen. Er kuflnen een stuk of dertig auroc, 
t:es een plaats vinden. 
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Op de foe!t1vond van Aktie '68 in de 
Sphlnxzaal rrad e<!n nieuwe MaastflChtstt 
balletgrolJp op, bestaande ulr eers1e;aa1s 
leetfingen Vifn rrudy Metie1. Na maa11 
den/8119 oefenett w111en de spreren en 
gtJWrichtsn van alle deelnemers soepel 
genoeg om f!ttn gos/11agd 01u111dert mo
gelijk. te maker Behalve 1n Maastncht 
1rt1d dfl groep oc>lt op 1n Her Dorp 1it Arn-
hem. Dt! avond in de Sphinxraal leverde 
I 18.000, - op voor ••t r nand1capte 
k,ind. Op een kienavond 1n novemfuu 
werd nog eens 13.()(X) gulden biJeen
geb1at/11, 



óe St. Serv11asbrug Jc.tVJeg 11en gloedvolle 
verlichting, di'e het hele j81Jr door in de 
8vof'Hiuren blijft b11Jnden. A8n weer$~ 
zijden zijn st:hifi1werpers gepl1tJrst, dr'tt de 
b1ug met een ro$$ig l/chr a1Jnst18/tl), 
D1uudoo1 komr du1deli/ker hor monutrtfJfl· 
111/fJ karakter van de brug ti.. 11/ting én 

wo1dt het Massfront staervOI geaccen· 
1uee1d, 

In opril brandde Sceqkhouse Rechltl aan 
het V1~'rhof uit. Hoewel ifl de sm11lle Le
l~straat een regen v8tt vonk.en nee1-
J<wtJ1n, kon de brbtUJwttr ""°' snel OIJ
l.fedtn het gevaar v1Jn oversl11on vJJn de 
vlammen spot!dlg bedwlngt1n Her \V8S 1n 
197' een van dé welr11gé grotltr9 branden 
ln Maastdcht. Niettemin moest de brand~ 
weer een gN>ot etJntal keien handelend 
optreden. 



01! 91mt1tJnt1 btdlgde verscherdone 
vt><>rNthtings11vonden, waarop nieuwe 
p/t1nnen aan de burgers ~verden voorgtr 
~gd on verduldelitkt. Vooral de b11een· 
komst În ·Aen de Wan' over htn globaal 
baStdmmlngsp/11n Heer v.'erd doot een 
groot aantal belangs1ellenden berochr, 
Soortge/ijkq avonden v.·erden ook ge-
houden over de 'Nota dott!srelllngen en 
struCl«1urpl1u1 blftnttnstad Mt1astnch1· 1n 

dè Redoute - de foto toont de getinge 
belangstelling - en ovet de suucrt1ur· 
schets Wyck.erpootr De bljttsnkom:sten 
ov1.r Wyckerpoort werden gehouden m 
de noodkerk vii11 de parochie van de H. 

c ...:--1 
"~ 1 
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Fdmille en ", dl zaal van de Koepelkerk 
Deze avonden vormt/en steeds hit b1g;n 
van een insprsa/uonde VQOr de burgerÎ/. 
g11or9unfSeerd door de IRO tlnspraulc· 
commissie Ruim1elijke V1den;ngJ, die 
overigen$ ook over een aantal andere 
ru1mteh1ke plannen de inspraak organÎ
seerde OiJ8flOe behoorden o.a. de 
OoelsuJ/linge"notq Randwyck. het plan 
voor reconstructre ván de omgl!111ng van 
het su1ûon. Daalhol~n()Qld en het 
recreorie1;on1rum·west. 

Vier di'kbu1ken maakten op h8t V"it11ol 
een tonde-dans op commBndo van un 
zeer 1btJgdlge domp1e11r. Zij 1'.ond1gdèn 
het optred~n it8n vlJh C1rcvs M1kkenle ln 

Maastricht Eigenlijk was het tèn soort 
thuis.komst omdat hiJt circus gestlchl is 
door de Mt11Jsrr1chre11aar Ftans M1kkbn1tt. 
In ieder gev41 \V.)$ Md<kenie het eerste 
circus sinds langt! tl}d$ dat op het Vrijthof 
zrjn 1en1 opzette Dqarvoor waren spe· 
etale ma11tregt1/1n nodig, on1 beschad1· 
9ti1g van de toplaag ut voorkom6n. 

• 



Frank. Kuton, vObtlitter van d~ vetb· 
ranenve1e111ging van de AnJerikaanse Old 

Hická1Y·d1visie. diP Maastrir;.ht b<:v1ijddi1, 
onrhuld~ op Koning1nn1.tdäg elln bronztJn 
plaqu.f!tlt! Op het Vrijthof. Op de plaquet· 
tOstlkat hel embleem van de Old Hickory· 
divisie en de teksc: 'Liberation of Mal'$
uicht. 13· 14 $eptembt11 1944. P1esen1ed 
by <he 30lh lnfonuy divislon associ8tlon, 
seprembet t!J74'. 
Her geld vOOt de plaquette~ een bedrag 
van 20()() dol/at. ~vas bijeengebracht ti/· 
dens de 1eünie van de divisie, die 11> sep· 
tember 1974 in Muastrichr \.verd gehou· 
den. De plechtigheid ive1d o.a. opge· 
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l11isterd door de Wi"ekor Fanlaar St. Fran· 
ciscus, rerwlfl ook de Torch 200-p/oeg 
van AV '34 aanwezig was. 
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De R./~ !Z:1n1vers1u11r L1mb1.11g vierde 1n JIJ· 

nu4ri de te1ste dies 111ttalis in de Eurohal, 
W<Jlr een jaar tJ8/d6r bij hot van start 
gaan vbn de RUL een daverend leesc was 
gehouden, De dies-rede rijdens de aca· 
de1nische zitting werd uitgesproken dooi 
de recror·magniflcus prol. dr. H. 
Tiddctl'll. 
Hoogtepunt van de viering was de eerste 
u1tt11/king van de Peter Oebyeprijs aon 
prof. A Ouetido uit Amst61dam. Oore 
prijs ..,an 20.fXJO guldDn. dilJ beschfkbäa1 
\vordt gesteld door ds Edmond Hustinx· 
srichtln!J, zal voortaan om de rwee jsa1 
t.vórd#Jn uit9e1efkt. 
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Prol. Ouendo kreeg de priJS voor zijn ver· 
diensren op het geb;ed van de integn1111 
geneeskunde, waarbij de gedtags 
wetenschappen belfokken ,q". Jury
leden van de Dehyepdjs h1etdon voop 
drschttJn. VfJrdtJ.r was er IJl!n recoptif! In 
de Eu1ohaf en een avond/oost in het 
hoofdg11bouw van de RVL. 

Hee 1ngebru1kncmen et'1 1i1wijden v11n een 
nieuwe schoot bs.hoott tot de zeldzaa1n 
wordl!nde vorschtjnselen. In Wo/dtN g~ 

beurde dar roch op 41un1. Oir h-,am dooi 
de s;;,n>envoeging van de St. Petru$ en 
Paufvsschool voo1 jot'1gens, de Mariadttl· 

sch<X>I voor me1s;es en de kl eu1e1scboo/. 
Ann htJt F1t'11< 8oc1'.enplein J<on dtJilrdoor 
een nieuw scholencon1plox wordtJtt ge
bo..wd. 
D11 warhoudtu \lan Ondef\'o'i/S en Cultuv1, 
de heer M. Os.bats, ve1richue tie 
opening, nhdat pascoor J. Or1e1sen het 
complex had ingtJzegeM De "iet1we 
school kreeg dl! tMam Pottus ttn P11ulvs· 

school en telt 'even klpsJokalen. dne 
kleu1erl(IQ$$en, een IUJndenarbeidlokasl 
en een grmnast1ekzaal Een achtsle klas 
wtud 011dergebmch1 1fl een noodlokaal 



Het lffrl11fitse Stedel'JA Je1,1gd Vllkilntte· 
wtrk laf"fl •~n /dtJung slot ,n dt- vorm 
VJll' tftn vttbroedftl'mgsleest van lnd1a· 
ttdn Elf 'statnlfNn• 1rokl<en v•nu11 de,,". 
k•n MM />41 Vf't/lhol. W8aF Hit mtllf!'S· 

hogfl IOllJftV)HI V001 ft Grot• Wtgwam 

stond opg•11MI Natht aMt! wigwams en 
tot•ms wM•n O~-let. volgden 1u,gs· 
d1ns•n M ~btt>«/t:hngsUtemonites. 

D• bwgMnHSltf IJ!s Mt Grote Op. 
P«hoold M •Rod• 8rOfldtN~ wt!thoudfJr 
R d• v,", ktegen van /f!dete stam ee.n 
geschfnk Hng•boden. De lnd~nen wer· 
den op hun b~tr ~rblrjd met choc0111de· 
rnelk. Een t>(ttvud'fk ontbraken ook. de 

1ookssgn11fen en d11 lndN1nttnl<.re1en nJet 

op Mt Vrt1thol, d•t Nn midd.ag la1'g 'be
ier gebt«!' was. 

De A1.Nstf1Chtse Mf'KINl~~mg Mo· 
s.am flotol hJekJ een ~~s mrerna· 
tf/Ol'tiH/ 1NIMndNlt<»moOf W>OI" da· 
nws1e1ms m.,, Mmhk•mp~ cHJ.. 
den Nn dit tOMnool /'f'//ff Het werd ge
W()l)l)ff't dOOI hit W111du11se Bayer 'Od 
L•v~~us•n. d111 m de ftnalf M0ra-.SW1ft 

UJI RotNmond met 12·9 versloeg. 
Het rs dt b#do1/1ng van MO-S8m het roet· 
nooi 1n M"osrrteht tl do~n t11tg1o~ien 101 

een 1a11rf1JffS~ str11d om h111 ofl1c1eute 

Wesrev1opese h'fldblllff11mp10en1chap. 
Oir LOU dan de t#'(/tnhlr>gH w0tdttn van 
hdt D0Mv·P<>k.1f.t<Htn<>OI. tht 1~tN Ja•t 
\V()ldt gehoudtJn IUSSM dt! handbal+ 
kampioenen v.tn óost-Europ.t. 



Met hel Josfacqn vQn hortde1den dv1vsn 
werd op 7 mei de kinderb~rdmij in Daal· 
hof geopend, de f!erstt! educatiev·e kin· 
de1boe1deo1 1n Lknburg. Roods/id mtr 
vrou'v A . Scaf·Muijr/ens scMtste de 
wo1dingsgeschiedenis van de luitdet· 
boe1de1;;. Be.h61ve geftJJtwensen w'<lrden 
op de 1ecep1ie een echte tu1ctor en een 
kweekl<ast aangebodsn. 
Oe drulae wbs ol merf!en ovdrstelpe11d. 
De kinderen konden ponytii<Jenen lÎCh re 
goed doen ;,an pannekoelr.en. Ve1de1 
werd er een keu1in9 geho(Jdcn v'(Jn huis· 
d1e1en. De Maastrichtse scholert, die al 
Q81/'N dl! r»ogdltïkhf!dtn van de klndet· 

boe1dt11& hadden ontdekt, lutJ/den bij de 
fees1el1Jke opening een tekenvJedstrifr.J 

Mqasuicht k.reeg een etgen volks11n1vet'$1· 
reit 'M111ts on Merge//tJrtd' OtJ .stt'chtlng 
Moderne Talen weid narnelijk omge· 
vormd 101 een ve1en1g111g, die beh!Jlve 
raalr;11d~1Wijs ook ändert! cu1sus&dn gaat 
aanbif!df!n.Gestlltt 'verd met vie1 ni~uwb 
cursussen. waarvan 'Mesueechtet taol 
en heeff1kt,1nde· de op1ne1frel~Kste is. 
Deze cursus. or>det leiding va11 They 
Bovens, rS voer~/ b11dof!ld voor n1~uwf! 
Inwoners Vi1n Maa~ttich(, die de 
M11as11ichr.se raai en gebtuiken niet ken· 

nen. Het 1s de bedoeling dat ner CUr$!1$• 
senpqkket van de volksun/v111sirei1 t'n de 
korne1>de }aten nog aantifJn/ijk \VOrd1 uil· 
gebreid, Oe r11ees1e cursussen 'vorden 
gegeven'" het gebo11w van de S<1nngor· 
school 



Oe Ottdet1"Jfners Veron1g111g Maasrnchr 
v~1dc mu 75·111rlg bestaan en aangelr'en 
MVV dezillfde m~1paal be1elkte, werd het 
Idee gêborttn om een V1ersieffen· 
v<nttbá/toernooi te hQt1t/e1,, Oe 1nze1 VIJft 
het toernooi~ dat p/88($ vond in hdc 
Gevs$elt·St8dton, was t:i!n anoune 
beker. Oeze werd door OVM·voorzluer 
Lot11s Oeve.l'J$ overhandigd aan Schs/kc 
04 uit Ge/$tnk11chen, dat 1n de f/r);l/e 
MVV vilr$/oeg. Dorde werd het Kerklf.JIJd· 
se Roda J.C. en vierde Lokeren, 
In november vond her eigenlfjke jubi· 
/(!(Jmleest van de OVM plsacs n>er een 
ontw1ngsr /n her $radhu1s, een fo1utn• 
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bi}etJnkomsr fH• een rt1Cttpt10. MVV 
bou,vde bÎ) hel 75-JBrîg bestaan een 
leestie op Fort Sr. Pieter. 
In datzelfde lort vierde de RKVV St. Pie· 
ter rh augustus hel 5().fatig be:usan. 

Htt huisorkest VJJtJ MVV btiJCht de 
/angs/Hlelplbtn 'Nao VSbt~' ult.. Btjdc ver• 
koop van de plaat (door h~t raam von de 
Vogel.sttuysl zorgdtt her hurSórkest zei/ 
voor ltJv~nd~ muZJt'Jk. SpeltJ:rS van MVV 
'o'VIJren blj het aan de man br(Jngen vbn dit 

plaat behulpzaam, 
Het eersre exemplaat werd in de Prinsen
kamer v1;1n het scsdh(ds a1:u>gebode11 nn 
de bur{Jtt.1n~ftst~r. z«lf een fervent MVV• 
supporter. De plaat werd hem overhan
dlgd dooi de heren W. H11geman en E. 
Schenk van de Club 2CXXJ, die de produk
tle ~d 1nogetiik gem1,11Jkt. 



He< "spc1revenement van het 14111' wa.s 
011gerwijfeld de votJtbalmatch russen de 
gemeenteraqd en de ambtena1en. Na 
trots 9eposee1d te hebben voor <Ie ver· 
zameld~ lotog1alen begon tiet g11vcch1. 
<Jat ondanks een vf!r/engfi19 onbesl/$t ein· 
digde (3·2 voo1 de ombren1J1enJ, Sual· 
schoppdn motJsten dus ulrw1Jten wie de 
$terkste was Omdat de ~ad een (de ~n1'. 
geJ s11efschop be1111ue. terwijl de ambtb· 
n81en er gtJ.e11 Ivan dtl OJ tn doelpunren 
w/sten om te zlJIU,11, wQnnttn dtJ. dertien 
111adsleden ve1diend met 3-3. Op de 
foto's de /<1on19e elftallen van de raad en 
van de 11rr1bron11en tv661 de \vedstojäl. 
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De MNsulchrstt bokser$ werden 1i1 eigen 
huis kampioen van Nederland. Nico Jeu· 
r1$sen /loco/ en Jan Sauur van MSS be· 
haalden b11 d~ Nederlandse tirelstt1jd in 
dt! Sporthal Oeussefl de hoogste eet. 
Jeurissen vers/oeg Guvs Schul~ op pull• 
ten, terwijl S11usr een k.o.· zs911 boektl 
op 8illy Echte1. Hun ttainer Leon Gerards 
\WS eens zelf Nederlands kampioen. 
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Ond"r het motto 'Tot tturen dcens' \.Vh• 
ten de 9en1eente-f1mb1enaren sterk vet· 
regenwootdigd in de grote carnavqls
optocht. In t~n 9ro1Jpen werd de ge· 
meenttklifictt servfctt ca1navalt1sk ln beeld 
gebr~cht. Als b1j2çnder atuibuut trok het 
historisch 'stroo1un111s1ïen' van de ge· 
mtHJnt" in de optocht mt1e. Oir apparaat, 
dar uit 1875 staml on 111 1955 voor het 
180tSt dienst deed. •.verd gebruikt VOQt 
hst legen v8t1 beerpurrcn. Als geheel w~s 
de bijdtage van de gemeentelijke plirso· 
nee.Is/eden fJ(tn de optocht b1i'zonder 
geslaagd. 
Voor h6t 11ttr$t \Ybrd dtt optocht liVd door 

<Je tv 111<ge1ondq11, met comment~ar var) 
ondormeer Bèr Essers, die dis opvolger 
van They 8ovons de 'otoriu1i1e toekde' 
b1ï de machtsoverdracht In het suJdhuis. 



2 

Voor de Ko111nkl~'ktJ Z11ngveren1g1ng 
Mhstreechter Staar was 19n een belang· 
rijk ja-;,r Ptesidenc Jacq(le . .-. Cli1Jppin ut· 

sralleerde b1ï Mt b~1n van Jun jäar ds 
Maasrdc.'use n1usicus Hennie Ramaeke1s 
(lfs d1'tigent. Oe heet R1Jm8ekers WtJrd 
daarmee olhc/./Jel de opvolger van Martin 
K f>ekelkoren. die om ge~ondheids111de· 
nen afscheid van de Staar had genornen. 
Om d1e11Jlfde 1eden 1111d /tJrer ook de heer 
Chappin als StD8r·pr11eses re.1vg. Op 
8 m11i insra/feerdfJ mr. 8aetf!n, e111·presi
den1 van dtt Staar. dB hetu H. Schteurs 
als nieuw/! voonitler van d• Staar. 
Van 23 tot en met 26 septetnber maakte 

de Su111r een succesvolle conconre1s na11r 
Wtnen. De nieuwe buitengewoon e1e· 
president v11n dtJ Stoat, dr. J Kremers.. 
voegde tich In Wenen bij het geicfschap 
van Jïef.o;t 350 M1Ja~·1dchten111<111. Hoogte· 
pvruen w1J1en het concen in <Ie M11s1'k
v~11J/r1sSä1.tt bi) de oplu1su1nl)g VI.tl) de 
e11chäristfevlering ln de Stephansdom. In 
Wenen werd de Sta11r on1vangen door de 
Oostenrijkse bondspresident en door het 
s14dsbes111111. 



In Den HMg werd het ni'euwe be$tuur 
van het academisch iiekc1Jhu;s 
M8tJsrtichr geinstiff!eetd. De ;n3tal· 
latieplect11lghe;d 'tverd 11e;Jicht door 
SUJlllSSecretaris dr. G. Klt1i1> 1111" Onder
wijs. HIJt bes1uu1. onder voorzitttJ1SchiJp 
111Jn dis. H. Roove1s, {JtllJt de bouw 11a11 
een ac.aden1fsch zÎel<.c11huls in Maasrricht 
voo1be1eiden. 
Bes1uu1s/edon z1111 dl$ P. v{Jn leeuwfJn, 
1ät1dsadvfseu1, dis. J . Moljers, hu1StJrts ln 
Maast1icht. J. Schepers. lid van de ra8d 
V8n bO$tuur van DSM, J , v11n der 
Woude. lid van G. S" J. Enslnck., oud· 
deputé en mr. Th. SchatJJ)kens van 
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Rlempst, oud-directeur van de ABN fn 
M11astucht. Mi. dr. F. van W1j'men werd 
benoemd tot·secroraris. Bestuur en se· 
cretiltklat z.~'n gehuh;ve,çr aan het O.I.. 
Vrouw11pleln . 

Oe ee1srq filse VIJit de vestiging van een 
Limbvr9se universiteit werd in februari 
fo1meet 1Jfgeslocen mee de opheffing vcJn 
de comn>Î$$ÎC V()()rberclding Medische 
FtJCIJltelt Mt>8Stlic/Jt. Ondet llOOtllttet· 
schllp van dr. J . Tbns hHft de commis· 
sia bi/na zes jaar l!n~rgiek gewetl<.t 83tJ 
het van de gtond b1engen Vèln een me· 
dische faculrelt nieuwe stij7. Staatssecre· 
rao's Klcln kwa1n de cornmissie persoon· 
lijk u1tlu1den ," het hooldgobouw van de 
RUL; waatbi/ hem het eindverslag van de 
con>1ru$sie weid tJ1Jngeboden. 



Hoge onder$Cheldl"gen kteBg mi. dr. 
Challes van Rooy bij Qjn afscheid als 
gouve11wur. Mi'nn-ter W. de Gaay Fott· 
man van Blnne.nla"dse Zaken m~kte be· 
kend, dar ·de hertogin van Limbu1g, in 
haar functie van koningin vnn 
Nedelfand: de scheidende gouverneur 
had benoemd 101 g1oot·officie1 ln de 01dt1 
van Otat't/IJ Nassau. OoJt. krHg m1. van 
R0-0y de gouden /tt_gpenn/ng va11 de pto· 
vincle Limbu1g. Ee1de..1 had hii al uit han· 
den van bisschop J. Gifeen het comm1n· 
deurs,hllP in de 01de van G1e90t1us de 
Grote ontv11n9efl 
De buitengewontJ Stat1Jnve19hdering bij 
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het afscheid van de got1ve1neur werd OP• 
gelulste1d dooi het LSO. wa111na 1ecep· 
ties voor genodigden en bel8ngsteHen· 
den volgden. De Limbutg.se bevolking 
zorgde voot een al$ChttKlstnhnilest8tM 111 

Roermond. 

De 11ieuwe gouvt11neu1 v.tt11d dr. J . Kre· 
mets. geboor(;g uit Niouwenhllgen. 
Voo1dat hij tot opvolge1 v+'tJld benoemd 
van m1. dt. vtJn Rooy WIJS dt. Kremers 
voorlirter vlJI) de W1Jtonschoppel1ike raad 
v{)()r het regtJrlngsbttlet'd, De t'nstallatie 
van dt nieuwe gouverrJeur vond p/flätS 

op 4 11uguslC1$ door deput~ l . Ho1stm1n$, 
dt'e eert hall 18a1 lang de tabk van 9ouver
neu1 had waa1genon1en Afs dank d81J1· 
voo1 werd h1ï benoemd tot ridder In dtJ 
ordtJ va11 dt Nedetlandse Leet1w. De 
ni11uwe gouv1tfl11Jur blies varUJf hel ee1~1e 
moment ,ijn ttummert/f! nuHJ 



co Op 30 december nam mr. dr. H. H. E. 
WQVters atschttld ats gemeente· 
(ltChl118rt$ "" d!fecteur van de SU1dsbibli· 
otheek. Sinds 1948 heelt dt. Wouters het 
Maasrnchtse arch1èf· en b1b/1orheekwe· 
zett onder zijn be.heer gehad. /11 die bitt'8 
d11r119 ;aar vcrveelvovdigde het aantal 
banden en werd de tuitrHen()(Jd steilds 
n&'pender. Om d1. Woutttr.t t11n vollo her 
genoegen u1 laten $mäken van de oplos
sing vlln dit ru1inte··probleem \vetd zijn 
afscheid twi!e maanden uitgesteld, tot na 
de opening van her nieuwe bibliotheek· 
cenrtum, Nod8t hflt personf#J/ '" dtJ l<.IJ,,,. 
lino v~n h/Jt nl6uwe cen11um afscheid 
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/Jhd genomen van dr. Wouters, deed /ttll 
stadsbestuur dat 's n1iddi19s in her stad· 
huis. Doar weid ()()k qen afscheids
receptie gehouden. 

Eind september nan~ mr. P. Arends af· 
scheid als commisuns v11n het Maas· 
rtrchrsè pol111eko1ps. In de StaarzaaJ 

weid een afscheidsbifeenkomst gehou· 
den, waa1b1j' de 18·jotige $(881 van dienst 
van de heer Arends b1ï het Ma8St11Chtsfl 
pohtiekorps door een tij van spttJkfUS 
werd b1JNch1. NamtJns hiJt korps /uetJg de 

heer A~nds ttt!n li'ots aangeboden, die hij' 
meteen in gebruik nam. 

Eetder had her stadsl>estuur afscheid van 
commi$$11t1$ A1ends genome.n tÎjdóns 
een biieflnkomsr In het stadhuis. Oè 
M1n1suiCh1se Politiekapel gaf bij gelegen
held van het afscheid v11n de ko1pschel 
esn 9al11·conurr 1n hl!t St88tgebou,v. 



co Maastricht leed een groot verltes door 
het overlijden op 30 november van drs. 
J. J. J. van de Venne, hoofddirecteur 
van de Dienst Openbare Werken. In de 
25 jlJat dat drs. van de Venne deze tune· 
tie bekleedde. heeft h;i in befifngrijke t'fl/J• 

te het gezicht van M111Jstrich1 bepaald. 
Dl! naoodogse onrwikko//ng van Maas· 
tricht draagt dan QOk zeet rmdrukf<elijK 
het stempel va" 19;, 1narkan1e persoon
/ijlheid. Zijn v11.rdl~n,$tiln voor Maa~trlc.ht 
liggan vooral op het gebied van de wo· 
nlngbcuw, verk11e1svoo1zieningen en 
sr11dsvernit!(lw/rtg, OoarnaDSl ondet> 
scheidde hij zich ars dynamisch bestuur· 
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der 1n vele comnûSsies en 01g1Jn1sa11es en 
als auteur vt1n t11/1ijk.e pub/Jcacfes op het 
gebiM van de 1uitnte/Jj7<e ordening. Drs. 
van de Venne was Off/cier in de. 01de van 
Oranje N11SS1Ju. Hfi overleed, midden ln 
zlj'n werkzaamheden, in de leqf11j'd van 
64 JIJ.{Jr, 

Maa.strlçht beleefde weer en1gt1 malon d8 
topdttJkte van een '8elgendag'. Oat was 
mot t11Jme het geval op t I noven1ber, 
toen de Wapensttlsta"dsdag 1n Be/gli:i S8• 

m6rll/iel met de vrijdagse ~veekmarkl ln 
Maastricht. Voor de.te gelegenheid d1111r· 
de de mark.t tot dne uur, f\VOll uur Jonger 
d11n norm11JI, Met dui'zenden stroomden 
de Belgische kopers MNstncht binnen 
voo1 e-en gerel//g dagje u11. De b1n· 
nenstad raakte verstopt met drommen 
voetgl>ngers en de uitvalswegen nJet hele 
files DtJlo's. De gemeentepolitie had e1 

een heel lt.tJrwei aan om 1Jll11s In goede ba· 
nen te !erden. 

-



Het Vrijthof ir.rijgt een fontein. Het vet· 
vullen van dezfl fnspraak-vvens fl8m de 
Sf>{ttJrbonk Llmburg voor hil8r rekening. 
Oe Maastnchtse kuns(enatJr Frans Gost 
ontwierp het Z 30 rneter hoQt.t kunstwerk, 
dtH 1n brons wordt gegoten. Hot beeldt 
vijf C4rntJ111.tlsv101ders urt onder het motto 
~Hawtuuchvas'. De fontein komt re staan 
op een natuu1srenen sokkel op Ju1i pfa· 
vt!IS(!( van het Vrijthof, da1 tondom koin· 
vornlig wordt uil{Jedicpt. De nr'ouwe aan· 
\vin-st k11ïgt con plaats aan de ~1j'de 111.tn de 
Btedestraat, dichtb1ï de l'Vfd'C bronten 
plaquetres, die dlf8f 1'n de grond llggen. 
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O'Artagnan Jueeg f:tJfl t11èuw sttJndbeeld. 
De leglJndb"schó 1nuslc.f:!rler Stll/Jt nu /,) 
brons bii het Wo/deckOOstlon. Volgens 
veslingdeskund;ge l.. Morreau precies op 
de plaa1s. WfJ8t d 'Arragrian op 25 juni 
1673 snouvcldt bij d~ bc1cgtuing vat1 
MtJastricht door de f1ansttn. Het beeld; 
dat m centr'meter hoog Js en op t1en sok· 
kei van een meter staat, is gemaakt dooi 
de beeldffouvvster Gertrud Januszewsky. 
fn het AJdenhofJ)lltk w1ud In 1973 11001· 
Jopig een beeld geplaacsc bij gelegenheid 
van de 3f)f)sce srerldag van d'Artagn.an 
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Fanfare S1. Co1ne/1us uit Borgharen bb· 
hsaldtl in Ettl!n·Ltlur he( kamplot1nsthap 
in de 1Jldt1Jlng UitmunttJndheid, mfJd6 
dankzij J.fe/~ Umme!s. Zij häd heat <>Pe· 
ratle vitgescetd om aan de 
kamploenswedsrrijden mee. te kvnnert 
doen. In het 1iokt1nhu1S W6rd zii dooi dtt 
korpsleden niet vergeten. 
De Hqarderhol was overigens te klein, 
coen daar op 30 janvari St. Corne1ius de 
blauwe k.ampfottns-.vimpot k.rttttg ultge· 
reikt De s11c11Jtans van dfl Federatle van 
Katho//t!ke Muzitlkbonden overhandigde 
de wimpel aan d11igenr J . Sassen, dte 
ook lsntare Ju/Î/Jna uit Limmf/ 01>dtr Tijn 

hoede ho1tr. 111 oktob1u organis~rde de 
sutcesvOl/'1 !an/are 1n Borgharen ht!( 
bondsconcours. 

De R.K. Ha1mon1e St Caecrlttr '"Ofl Gele 
Rijde1s' w'erde het 50-jang bt1sta11n. De 
jubileumvitttlng 1n sepfember nan, tweè 
'"'eken in beslag. Her korPS wsrd $ämdn 
mer de Duît$e giJ$ten in het st<1dhurs tot• 
gesproksn door welho"der Debats en er 
was een receptie e.11 lfJosrttvond in hec ge· 
heel vernieuwde uelcllnlfum aan dl! Edl· 
sonsuaat. Heel Oosrern1a1$ vierde het 
leest mee. waarvoor een ullgfibre1d pro-
gf1Jmma was samenge.steld. Et!n vJtf) de 
01'derdeten dn11n1an was het Stedefi/k 
Drumband· ett Mojoretten1;oncours op 
de binnenplaats v•n de L T.S. 



In dtJ Stadsschouwburg werd de jaQr· 
J1j'kse huldiging van de Maf1suic1>tst1 
tportkamproenen gehouden. Ors. .J. 
Kennes, voorzitter van de Gemcenrelipce 
Sportsrichtlng, re1'k.te de helinru:rings· 
med1J11fe.s ulr. Een tp~ciala ondersche/. 
ding k1eeg dB /lNt Harry Bufl, die roim 
25 jaar b/i de Maasuichtse Bedrijfssport· 
bond Hn leidende 101 speelt. Als zesde 
Maasuichtens;.u k1eeg hij de gouden 
speld van de Sporfsrtchring. Wechoudet 
A. Oo/s v11n Opc11ba111 Werken en Sport 
was namen$ htJt gt~e11teb1Jstuur aan
wezig om dl! 1uifn zeventig spcrtheden 
geluk té wttnsen. 
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GtJhuldigd werd ook de Maastrichtenaar 
Fred Rompe/be1g, dle ln Ut1echt Neder· 
lands k.an1p1oen schrer de g1oce moto1en 
bij de p1ofs weid. F1ed Rompelberg. die 
lid is van de Toet· en Wiele1cl11b MBQS· 

trlchr, 1oonr hier S11men met zijn vrou'~ 
her ver0verdt1 kampio11nssh;,t. Os suc· 
cesvolle wielrenner deed o. B. ook nwe 
aan het Europees kltmploenschap sraye-
1en 1n Oortmvnd rtn Wflrd daar zesde, 
Een 91010 r1iomf behaafdt1 .Rompelbbrg in 
december ln het sponpalefs in Ant· 
wh1{J8n, toen hij het werelduuffecord 
voor stayers op binnenb8nen op 72 km 
en 241 meter bracht. 



De burgetm!ester reik.te ln l!J71v,;Hr htJel 
woc onderscheidingen en ht.J/debli;ken 
uit. In de hal 111Jn het stadhurs overhlJn· 
dig</e hij op Kon!nginned;Jg de govden 
meda1llo van de srnd MtJastrichr aan oud· 
gouverneur nu. Ch. van RQQy. H1/ deed 
dlt i'n ttsnv,;ezigheid van tal van bestuur· 
ders. de un,versire11sri'ad. 011d·miftister 
dr. G. Veringa en fJf~dt1e hovders van 
Maast1ichtse stadsmedail~s. 
Mr. van Rooy onrwng de onde1sche1d1ng 
vooral van~vege zijn grore inspannlngen 
11/s pfeitbezo1ge1 voor r/e vestiging van 
8en 1~'ksuniverslr11tt in Ma11sr11cht. 
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Dt 'Heerlor1se' H11rle l.oonrjer•s 'verd bij 
ZJ/fl 75ste verjaardag gehvkligd door het 
stadsbestuur. Dt1 schrijvt11 van o.a. 'Fäós 
en Greersje' on1ving uit handen vanmr. 
8aeten de verzamelde werken van Pierrt 
Kernp. De heer Loonfjens bood de 
burgemeester op zÎjn Mun de originele 
br1efvAsseling aun tussen hem en dr H. 
indepots, de samenstel/er van de 'D1k.sju~ 
naer van '1 Mestfeechs'. Hij h11d voor mr. 
Baeten ook een pak koekj6s va1' de Lon
den.se fabriek Peek F1ean meegebfachr. 
in Mfl8Slticht 'peekverjennekes· gft-. 
noemd. 



'" het Stlldtuus k1egen 78 leden van de 
8ttdrijfszellbes~herming in Mcuisuir:ht 
een oorkonde vanwege hun t().. 15-, 20· 
of 25·/IJltg lidm8atschap. De hoer M. J . 
Claessen .,..Dn Ankersmit btrtuJttfJ als 
eerste her 1.ilveren jubileum. D11 burge
meesror $p8lddtJ hem de meda111e op. 
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Zelf wqrd de Ourgemeesrer op 9 maan 1n 
het St8dhv/$ vert~sr mttr t:fln hoge Bill• 
gische onde1scheidjng, NJt Cornrm.1t· 
deu1skrcus ,"de Orde van Loopold 1/, fli/ 
kteeg de onde1scheiding voor het ver~ 
sterken van de con:acrttn tussen België 
en N11d11rland. De consul·generaa/ van 
811/glé in Nederland, de heer A. v-a11 Mos· 
sevelde. reikte mr. Sneren de vers1èt$C· 
len bij de orde uit. 'Zonder 1'nlj 111 v~r· 
giSsen d(1rf ik re 1eggen dat u 81usseJ 
good 1'.ent; maar 1k n'IQef er onmiddeltj'k 
aan toevoegen, dar Brussel u ook zee1 
goed kent en waardccrr: z.~/ d8 heir Vän 
Mossevelde ln zijn toespraak. 

De Be{gt§S./1.'!..J.9).]l.Uf ia Maascnc!JU c 
/'lell_!_JJ.,._$.nJUP.tr>an en de oud·con~l 

de 11ee1 .J. H. Ubachs, waren b1ï de 
lee$celij"ke gebeurtenis /n de P1111senk8· 
met aanwez;g, De 2 S.S v~k oude kl,in· 
zoon VIJn dt burgameeste1 w~s een van 
de eersten, dte 'bómptf' gelukwenste. 



De oudste ver11111gin9 vt.Jn Mäasuitht 
v@tdlJ hi!t 4()().jJrlg bestaànsfeest. Jn de 
!6de eeuw ontstond 1n Bieslllnd een g~ 
1elligheid$11t#enig/119, die nog stl.HH.ls 
best8llt onder dil n~;;m 'Do Bobbel'. 
JBd~r Jaar houden de leden een ee(ftfsrtj'n 
met als hoofdschotel schapevletfs, Dit 
vlees wordt gebraden in een oude oven. 
dle d.flflnoe eerst door het b~stuur qn de 
kol<.s wo1dt geïnspecteerd. En daa1b1ï kan 
Hn steVtge pint bier natut1rtijk niet wor· 
den gemi'st. 
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Groot flJf!St W.'t$ er i11 septd"~~' 1n Ovd• 
Cab1Jrg bij gelegenheid v(tn her 100·j8ng 
bestaan van de kerk en de pa1ocht&. g;s. 
schop Gijs.en ging samen met zes andert! 
priesters voo1 in een plechtige mis, w11;11. 

''° oc" receptie weid gehoQden. In een 
leesuent a11n h~t Moleuepleîn speelden 
n·ch de verdere festi'viteiten af. Event!e11s 
," september vierde de parochie van de 
H. Antonius VtJn Pad11<t in Scharn het 4(). 
ja11'g bestaan. 



Werhoucfttr M . Oebals van Onderwijs en 
Cultuur 1e11<te in de Redo(l1e de poëzie· 
p1ijs van het rijdschrifc 'Sch111m' 1111. P1iJS• 

w1nnafJ1 was de 26·pttige lera8r Nedet· 
kinds Mallien LeenhQuwers ui1 hel Over· 
1JS$e/sc Steenwijk. Een V@etms· 
Nede1/1tndse jury hild ,çiin gedicht als het 
bttste gekozen uit 800 inzendil19en. 
De wlnntuu kreeg een bedrag van 
f 1300. - en een ku11stwerk lé!vtn i1ndh· 
re bcJuoonde 11ucnd1ngon werden ook 
beloond mot oiln Jcunstwerk Naast het 
v1erk van de pr~sw1"nnaa1s werden 39 ge 
dichten 9e$elcC1eerd en i11 bo1Jltvorm uil· 
gegeven 

Oe heer W. H. HesemtJ11S, opz,ctuer 
eersu1 k'8s vart de Algemene Be 
gra;,fpkMts, JufJOg d<' Oó1kond11 van dtt 
Oorlogs9ravensticllr11l9, De heer H#se· 
1'nans 101gr af dartlg fet111 v()()r de oorlogs· 
graven op de Maasuichrse kerk.hoven. 
De 001konde werd hem in hel stadhuis 
u1tg1JrtJila door dfJ heer D. A. M. Luch· 
singer, adjunct·ditecteur van de Oorlogs
gravensti'chting, 
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Het M8asttic.hlse $UtdeboeN Hosp1r1 en 
dtJ zilvt1rfJn /egp8nning van dil provincle 
Limbvrg kteeg prof. dt. J. J . M . Timme1s 
bij z4"n älschlid van de Jan w1n Eyck· 
academie, vtaar hij ;aren/11ng kunst· 
geschiedenis 11n iconografie doceerde 
(foto}. Het Maastrichts(! stedeboek \Vetd 
ook ulrgereikt aan m1, L. M . Ve1scheu1e 
bil -Qjn ofscheid als p1esident·d1iec1eu1 
van dtJ Mosa. Op zijn ve1jaarda9 127 SfJP· 
tamberl onrvingdr. H. Franken het boek 
'Hosp1ti' bij de ingebruiknarne van Hotel 
Maastricht. Dr. Franken heeft ;" ~1ji> 

functie bij het Pensi()IJnfonds Von Gelder 
Popierfabtieken, dat eigenowr /s van het 
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hotel, sterk geijverd voor de hotelvesti· 
ging. Hef stelde indertijd l.J/n verfea1dag 
voor als ops11ingsd111um. 
In december 1Nerd 'Hosp1t1' uitgeunlt.t aan 
de hee' M . Banels, 1111nwege tq'n vet• 
dlensren voor dtJ herdenking van de ge-
v11Ilenen. 
De Jaa1su1 onrv11nge1 von 'Hospiri' in 
1977 was pFOI. mr. dr. H. Wourttrs, bij 
L1j'n afschejd als gemeente-.aFchivari$ en 
diFecreut v'iln de Stadsbibliorheek. 



Ook in 1977 werd in Maasuicht eftn tlhn· 
tal cong1esst1n en sympos.J'a gehwden, 
ondermet11 uitgtJande van de R1/ksunive1-
siteit. In leb1uatl vond in het Maasp8vil· 
/oen hot symposium Vitaliteit en Oudet• 
dom plaats, dat zeet dtuk 'verd betocht. 
Twe~hondetd n1icroch1iu19en uir 13 
Eu1opese landtJn h1eldflt1 ln mtti in de Eu· 
1ohal een congrtt.s, HtJt weid geo1gani· 
surd ""'t het oog op de mogelijkfteden 
voor toepassing van m1cro·chi'rurgrfJ in 
Maastricht. Twee 11uutnden later werd 1n 
de au/8 van dfl RUL eèn w0tk.shop ge· 
houdfln over de ~inusknoop lloto/. 
Vooral septe111ber WdS een dtuk.k() con· 
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gresma.11nd Toen we1d1J.1l in Maasrdchr 
gehouden hot wer-etdcongres v11n amtJ· 
reurliltn(fr$, hot congres vhn proVJnciale 
ambtt>ft8ren en rvvtJe lnt1rnbtio11ale mHJ/. 
schtf congress1n, In noven1ber werd in 
VijvtJrdlll tJen Internationale dlscussle ge
houden over de opzet van hel 11H111we 
academische ziekenhvÎ$ in Moattticht 

In de Kathol/t:kt Hogere HotttlschooJ 
wt1rd ottn Duitse week gehouden. In het 
r6St'811r1Jnt kon men Dult.~ gerechten 
proeven, opgediend door (eigen/ ser· 
ve~rsters in Duitst1 k.ll!derdracht. Behalve 
van SsuerJuaut en Scliweinebnnen kon 
ook worden genoten van een ke"r van 
Duitse wijnsootren. 



Woensdag 12 oktobtr b11Jcht dl flóVVf!f'· 
neur ét1n ollicibttl v.•erlcbl!tOIJk aan d~ 

stad Maa$tricht. Dat ~..-as in b1inn IYnnog 
j1111r niet meet gebeurd. De heet K1emers 
weul ontvsn91n dot>t het vofcqHige colltt· 
gs van bu19emil<ts1e1 tttt wethoude/'S on 
ingwwrjd "' de Maasttlchtse ptOb/f!ma· 
tlek. Tljdens ~" 1ondrit door dl! gen~n· 
te werd een en andef' nadet toegelicht. 

,,. L 
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Op wtnodlg1ng van .het Nederlands Ge· 
nootschap van Wifnvtlenden, waarvan 
de hoofdJetel 1n Maa.suicht ls gevestigd, 
woren 1n 1nei dne wqnb1oede1schappe1) 
uit de 8orde:a1.1x·stree>: te gasf. Zowel <Ie 
Hospit41ifJ1$ de Pome1ol BIS de Jur11de de 
St. Emilion en df! Gent1/$hon)n'J6s de 
Ftonsac waren tnrhoustast ovdr Maas. 
t1icht en de betoonde gastv1iJheid. 
Bij áe ontvangst fn hot stadhuis word 
gastheet en medelid mt. Baeten geinstal· 
leetd als hospita/16r d·honneur van Porno· 
tol. Tevens weid de f)1,11gemeesrer ge pro· 
moveetd tot officier d'hon1teu1 van het 
genootschap. De FreMe ttmbassadeut, 

Comtc SOVl4. en )'11n har1dels1utaçhê 
oncvingen ev1tn1,nt hoge ftetekenen. 
Als afsfuitli>g v11n d~ Ma1srtlchtse 
801deaux·dagen \'lits fit voor de dee/l)e· 
n>ers een veilii1g van Ll!ttt exclusieve fles-
sen wiJit. De dt11.J1ste gtng weg voor 
f 4()(), -. In do IQop van hel jaar werden 
plannen ontvouwd om re ko1nen tot e9n 
wlj'nmuseum in Maas111ch1 



co Dnè \veken fl1ng waren 43 kinderen uit 
Noord~tertand (C gasr 111 MtJdStricht. Zll 
weiden ondergebracht b~· IJ8Sl{ltJrirtnen 
1n de wijlt. Sr. Piete1. sq· do groep waren 
vetder dtie Noordre,se en drie N6dût· 
landse teidlHS. /.t(Jt 1nitiatfel VOQt deze ac
tie werd gl!nomen door de Juntorkan>er 
MällStflcht en de Sricht1n9 Noordierso 
kinderen. Voor M r b1ïeenbrengen van 
een bedt(lg van een htJlvl! ton voor het 
dekken van de J;osr~n werden V<JQral op 

St. Pieter 11J1"metac1ies gehouden. Op 
het p1ogramma stond ook een ontv11ngsc 
in her stadhuis. De kinderen behoorden 
zo~·,,.el 101 de katholieke 81s toe de or"'· 
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tcstantso gemeenschappen in Noo1d 
Ierland. 

Dt1 tweede Zesdaagse In de E111ohat werd 
een overw1nn1n9 voor het Bolg1scho kOfJ· 
pP.I Eddy M{J.fcl<x·Patrlèk Sercu. Voor 
SCICU was het de tweede 'Maasuichtse• 
.ttigtJ. Oe eerste Zesdaägse had hij n()tn(J~ 
11,k af n1et de Au$trllliër Greame Gilmctc 
OP llÏn r>8tt1n (Jebt8Clll. rwCl.JdO ; ')ll!f 
Merck1'.·Sercu word het Nedtulanc · duo 
flc.n6 f>ltncn·Gerben Karstens. De Zes· 
daagse van de /tµJkomst Ivoor a~~eutsJ 
werd gewonnen door de Nederfandt:rs 
Gr,r Slot en 88tefld Huvert/Jtrrs. Ook hen 

v1è/ her genQIJ"ge11 te bfJurt om gcfclicr· 
teerd re worden door Miss Zcsdai1gse 
Corrie Dreesse" uit Beek. 
De d(lilenden /~schouwers kondtJn ook 
bt1iten het 1vrelerspek.thktl aan hun trek· 
ken kon1en bij de showprogramma's en 
de kerm"s. De slotavond trQk reHs loveel 
belllng$tell11>g~ dat ruer redoree1) een 
plNts op de tribunes k.on krijgen. di'e op 
S.500 mensbn \varen be1ekend. 



'Maastricht 1977' is een uit.g"ve v"n de 
gemeente M""stricht. Samanstelling af. 
delïng Voorlichting. 
011 tekst werd geschreven door Nico 
Prick. 
Dt1 grafische vormgeving werd verzorgd 
door Kitty MiChielsen. 
De foto's zijn van John Baan. Harry 
Disch, Jan van E1ïk. Fotoburo Meijer bv 
Den H""g. 3·poot Fotop1odukties bv 
Heerlen, Ho/tand Press Associ8tion bv, 
afd. TOD gemeantapolitie, Foto·studi'o 
F1ans Grummer/Et~nne van Sloun, 
Mau1ice Hamers, Ftans Lahaye, L8urent 
Lardinois, Paul Mei/aart, Ber Mo1dang, 

L. Mordang, Fotodiet'1St Op11nbara Wer· 
ken, Rijl<sunivtJrsiuJit Limburg, Jan Ro· 
vers. Willy van Someren. Joop Verhuist, 
Votava Wenen, Anton Wetker, Frits 
Widde/$.hovtJn. 
De produktie was in handen van drukketii 
en u;cgeverij Leiter·Nypels bv. 






