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Maastricht was in 1981 een inter· 
nationale stad bij uitstek. Als een 
rode draad loopt door dit )aar· 
boekje dan ook een Europese lijn, 
nu en dan zelfs een mondiale. 
Op deze pagina treft u afbeeldin· 
gen aan van de Eurodaalder en het 
promotionvignet, zoals die ge· 
bruikt werden voor en tijdens de 
vergaderingen van de Europese 
Raad. 

maastricht 
limburg 
europa 

23·24-3-1981 

VOORWOORD 

Dit jaarboekje bevat geen chrono
logisch overzicht van de gebeurte
nissen, maar een fotoverhaal, dat 
hier en daar wat afwijkt van de ge· 
meentelljke lijn. 

.JHAAST~ICHT 





-----------· EUROTOP 
Maastricht was op 23 en 24 maart 
twee dagen met recht de hoofd· 
stad van Europa. De handtekenin· 
gen van de regeringsleiders en de 
ministers van buitenlandse zaken 
in het gouden boek zijn daarvan 
een blijvend bewijs. Zij sieren dan 
ook de omslag van dit Jaarboekje. 
Zij zuilen te zijner tijd met trots 
worden opgeborgen in de gemeen
telijke archieven en daar bewaard 

blijven samen met de op de vorige 
pagina afgedrukte statiefoto, die 
gemaakt werd voor de trap van het 
Plein In het stadhuis. 
De vergadering van de Europese 
Raad had plaats in de door onder
meer kogelvrij glas beveiligde 
raadszaal. De andere vertrekken 
van het eeuwenoude stadhuis en 
een groot deel van het stadskan· 
toor vervulden functies van ad· 

ministratleve en verpozende aard. 
Verscheidene kamers zijn opge
knapt, sommige gerestaureerd. 
Dat werd niet speciaal voor de 
'top' gedaan. Er was over het alge
meen slechts sprake van een ver· 
snelde uitvoering van al geplande 
werkzaamheden. Ook waren er ex
tra voorzieningen nodig, met na· 
me voor de ruim 700 journalisten 
uit de hele wereld die voor de ver-

Een trotse burgemeester 
overhandigt premier Ven Agt de 
voorzittershamer. 

De vergadering van de Europese 
Raad In de raadszaal. 
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slaggevlng van deze politieke ver
gadering in Maastricht waren. 
Het gewone gemeentelijke werk 
ging zo veel mogelijk (normaal) 
door: De afdeling Burgerlijke 
Stand en Bevolking was verhuisd 
naar het zogenoemde pand Hout
appel en B. en W. hadden hun in· 
trek genomen In het gebouw van 
de Dienst Welzijnszaken. 
De voorbereidingen waren al 

maanden eerder begonnen in een 
eendrachtige samenwerking tus
sen bestuurders en ambtenaren 
uit Den Haag, van de provincie en 
natuurlijk van de gemeente zelf. 
In totaal was voor deze 'top' in 
Maastricht een extra bedrag nodig 
van ongeveer driekwart miljoen 
gulden. Ruim de helft hiervan 
werd besteed aan promotion-acti
viteiten. 

"""""""""""""5 

In de weken voor die gedenkwaar· 
dige dagen in maart brachten 
meer dan honderd journalisten uit 
binnen- en buitenland een bezoek 
aan de stad en zorgden voor arti
kelen en radio- en TV-uitzendingen 
over Maastricht. 
De festiviteiten waren voor een 
deel erop gericht ook de bevolking 
te betrekken bij het gebeuren. Zo 
werd er In de winkelstraten van de 

De slotpersconferentie In de 
'Awwe Stlene'. 

Een moment van rust voor de 
/ournallsten In het 
stadskantoor. 
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binnenstad een Europese week 
gehouden. Deze werd ondermeer 
opgeluisterd door twee politie
mensen uit elk EG-land. 
De Europese week en de daarmee 
samenhangende tentoonstelling 
in de Oomlnicanerkerk werden ge
opend door onze minister van bui
tenlandse zaken samen met am
bassadeurs en vertegenwoordi
gers van de deelnemende landen. 

Tijdens de vergadering van de Eu
ropese Raad waren natuurlijk 
strenge veiligheidsmaatregelen 
getroffen. In totaal waren onge
veer 1700 politiemensen op de 
been. Dit grote aantal werd vooral 
veroorzaakt door de continudienst 
en de vele verplaatsingen. 
Verscheidene regeringsleiders 
maakten van de pauzes tussen de 
vergaderingen gebruik om een 
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wandelingetje te maken en zich 
aan het publiek te laten zien. 
Nooit kregen zoveel mensen als 
tijdens de top In Maastricht de 
kans zo veel van zo dichtbij mee te 
maken. 
Ordeverstoringen bleven beperkt 
tot een enkele verfbom, wat rook
bommen en voetzoekers en enkele 
protesterende vissers en boeren. 
Ook enkele plaatselijke groeperin-

De Britse premier mevrouw Thatcher 
tijdens haar wandellng door de 
Spllstraat. 

Agenten, uit elk EG-land twee, 
poseerden samen voor het stadhuis. 
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gen lieten blijken van mening te 
zijn dat het geld beter ergens an· 
ders aan besteed had kunnen wor· 
den. Als zeer waardig werd de de· 
monstratie ervaren van de Europe· 
se Vakbeweging, die ongeveer 
3500 man sterk pleltte voor hand· 
havlng van sociale zekerheid en 
werk. 
Bijzonder betreurenswaardig wa· 
ren de gevolgen van de in ons land 

nauwelijks bekende Salmonella· 
bacterie van het type lndiana: En· 
kele honderden deelnemers aan 
de 'top', voor het merendeel jour
nalisten, verlieten Maastricht min 
of meer ziek en moesten 1 n de vol
gende dagen met hoge koorts en 
buikloop het bed houden. 
Kort voor de jaarwisseling vestig
de de Sphinx nog eens de aan· 
dacht op de 'Europese top' door 

een bij Leiter-Nypels b.v. gedrukte 
kalender voor 1982 uit te geven. 
Hierin zijn de tegeltableaux opge
nomen, die aan de regeringslel· 
ders waren aangeboden. 

De demonstraties hadden een ordelijk verloop. 
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Het velligheldsonderzoek reikte zelfs tot onder de 
Kennedybrug. 



---------- EUROPEES INSTITUUT 

Voordat de regeringsleiders uit de 
tien EG-landen met hun ministers 
van buitenlandse zaken aan de 
topconferentie begonnen, opende 
premier Van Agt tijdens een plech· 
tlge zitting In het Gouvernement 
het Europees Instituut voor Be
stuurskunde. 
De doelstelling van dit onderwijs· 
instituut is de kennis van het 
openbaar bestuur in Europees ver-

band door wetenschappelijk on
derzoek te vergroten. Daarnaast 
worden publicaties verzorgd en 
cursussen voor ambtenaren (uit 
het buitenland) georganiseerd. 
Binnen twee jaar zullen er 100 
mensen werkzaam zijn. Het instl· 
tuut krijgt huisvesting in de pan· 
den van Pictura en Boosten-Stols 
aan het Onze Lieve Vrouweplein. 
Hiervoor is wellicht een wijziging 

van het bestemmingsplan nodig, 
wat volgens de eerste inspraakge
gevens mogelijk moet zijn. 
In juni verleende de gemeenteraad 
een subsidie van 2% miljoen gul· 
den om de huisvesting van het in
stituut In Maastricht mogelijk te 
maken. In totaal is ongeveer het 
drievoudige als startkapitaal no
dig. Hierbij helpen provincie en 
Rijk mee. 

Premier Van Agt opende het Europees 
Instituut voor Bestuurskunde. 

De huisvesting voor 'het Instituut'. 
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De Internationale contacten bie· 
ven niet beperkt tot Europese za· 
ken. Op zaterdag 5 september te· 
kende de burgemeester samen 
met zijn collega uit Koblenz een 
JufT\elage-acte tussen beide ste
den. Dit geschiedde in de hal van 
het stadhuis in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van beide ge
meenteraden. 
In februari had de Maastrichtse 

raad tot deze jumelage besloten, 
die tevoren In verschillende con· 
!acten op cultuur· en sportgebied 
al inhoud had gekregen. 
Midden mei was al een serie inter· 
nationale culturele evenementen 
In gang gezet - eveneens tijdens 
een plechtigheid in het stadhuis 
- onder de naam 'Maastricht ont· 
moet Aken'. De maanden mei en 
juni brachten tal van 'ontmoetin· 

9 

gen' , die mede gestalte kregen 
dankzij de afdelingen cultuur in 
beide steden, de Culturele Raad 
Limburg en de beide ambassades. 
Medio april verleende de gemeen· 
te medewerking aan de vestiging 
van het European Center tor Work 
and Society in het Refugiehuis in 
Wyck. Dit onderzoekt problemen 
die in Ewropa ontstaan door de 
toenemende werkloosheid. 

D'e Jumelage Is een feit. 

De burgemeesters van Aken, 
Luik en Maastricht. 



Twee wereldkampioenschappen 
had de stad Maastricht in 1981 
binnen haar poorten. In mei was 
dat het wereldkampioenschap bil· 
jarten en wel de persoonlijke vijf· 
kamp. Deze wedstrijden werden 
voor de zestiende keer gehouden 
en voor het eerst in ons land. 
De sporthal Geusselt was plaats 
van handeling. De Belg Ludo Die
lls werd wereldkampioen. De be-

SPORT 

slissing viel pas in de laatste par
tij tegen de Nederlander Jos Bon
gers, de verrassende tweede. 
In de eerste week van september 
streden in de Eurohal maar liefst 
400 judoka's uit 70 landen om de 
wereldtitels ofwel om vijf gouden 
medailles. Deze wogen elk ruim 
een kilo en waren ontworpen door 
Arthur Sproncken. Twee maal 
goud was er voor de Japanner Ya· 

.,. . 
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mashlta, die de open klasse en het 
zwaargewicht won. 
De wedstrijden waren voorafge
gaan door een ontvangst in het 
stadhuis. Dankzij voortreffelijke 
televisiereportages kon de hele 
wereld, maar vooral Japan, mee
genieten van dit Maastrichtse ge
beuren. Het kampioenschap was 
mede mogelijk door een gemeen· 
lelijke subsidie van f 30.000, - . 

f'~ ,.. . 

Het wereldkampioenschap 
biljarten met als inzet winnaar 
Die/Is. 

De Japanner Yamashlta won als 
judoka twee maal goud. 



In de wielersport traden de Neder
landers wel op de voorgrond. Met 
name was dit het geval met de 
Maastrichtenaar Ad Wljnands. In 
het voorjaar won hij de Ronde van 
Belglê. Midden december bleek hij 
met zijn koppelgenoot René Pij
nen de sterkste In de Zesdaagse 
van Maastricht. 
In de zomer toonde hij zijn kwali
teit in de Tour de France, 

SPORT - - - -- --- - ---=-~~ =-~ 

waar hij dagenlang in de witte trui 
reed. Dat Is de onderscheiding 
voor de beste jonge prof In het 
klassement. Hij hield die trui niet 
tot het einde. 
Jammer genoeg haalde hij het 
eindpunt In Parijs helemaal niet. 
Wel bracht hij twee etappezeges 
mee naar huls: Op 3 juli In Nantes 
en op 6 juli In Aulnay sous Bols. 
Dat leverde hem van het stads· 

bestuur ·een gelukstelegram op. 
Een derde Internationaal treffen In 
Maastricht had plaats in de Geus· 
selt. Daar hield de Maastrichtse 
Jeu de Boulesclub Barrage mid· 
den mei een toernooi voor ruim 
300 spelers uit Nederland, Belglê 
en Duitsland. 
Jeu de Boules, een sport van de 
zuidelijke zon, verheugt zich In 
Maastricht In grote belangstel· 

Ad Wl/nands in de witte trui. 

Jeu <Je boules In ... Maastricht. 



""""""""""""". SPORT ,__~~~~~~~~~~~~-

ling. Op verschillende plaatsen In 
de stad wordt het spel beoefend. 
Er bestaan al 14 verenigingen met 
samen ongeveer 700 leden. 
Uiteraard worden er In Maastricht 
heel wat meer sporten beoefend. 
Een van de ook in onze stad snelst 
groeiende sport is tennis. Itteren 
was daarvan tot voor kort versto
ken. Ook van andere sportaccom
modaties overigens. Daar kwam 

op 12 september een eind aan 
doordat wethouder Peters het ei
gen sportcomplex voor de ltterse 
gemeenschap 'Op de Bos' open· 
de. Er liggen nu twee voetbalvel· 
den en drie tennisbanen. Binnen
kort krijgt de binnensport ruimte 
als de gymnastiekzaal bij de nieu
we school gereed komt. 
F.C. Vinkenslag kreeg een terrein, 
de V.V. Daalhof kreeg oefenruimte 

en ook In Heugem kwam zo'n veld 
klaar. Voor deze wijk staat nog 
meer op het programma. Op 10 
maart ging de gemeenteraad lm· 
mars accoord met de aanleg van 4 
voetbalvelden, een oefenveld en 3 
verharde tennisbanen in het groe
ne hart van Heugem. De kosten 
zullen totaal ongeveer 1,3 miljoen 
bedragen. 
Van Heugem naar De Heeg is zelfs 

Sportvelden in Itteren. 

Maastricht huldigde zijn kampioenen. 



voor een niet-sporter maar een 
kleine sprong. Ook hier was de 
wethouder van sportzaken aanwe
zig voor een opening. Op 28 au
gustus werd de sporthal officieel 
in gebruik gesteld. 
Kampioenen kende Maastricht na
tuurlijk ook in 1981 . Het jaar be· 
gon In dat opzicht traditioneel met 
de huldiging namens het stadsbe· 
stuur van de kampioenen 1980. 

SPORT 

Dat gebeurde in de sporthal Geus· 
selt, waar zeven nationale kampi
oenen in de bloemen gingen en 
meer dan 300 sporters en sport
sters voor hun prestaties werden 
gehuldigd. 
Een aparte seance beleefde 
krachtsporter Michel Beckers. Hij 
behaalde voor de twaalfde keer 
het landelijk kampioenschap ge· 
wlchtheffen In de categorie tot 

67 1/2 kilo. Hij kreeg daarvoor In het 
stadhuis de gouden stadsmedall
le uitgereikt. Twee andere kampi
oenen dienen nog vermeld: De 
voetbalclub Heer werd kampioen 
In de afdeling IF en steeg (weer) 
naar de hoogste regionen van het 
amateurvoetbal. De Maastrichtse 
Rugbyclub EMRC werd kampioen 
in de tweede klasse en promoveer
de naar de eerste. 

Michel Beckers kreeg stadsmedallle. 

De rugbykamploenen. 
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Sport komt als regel voort uit spel. 
Kinderen moeten spelen. Dat is 
nodig voor hun geestelijke en Il· 
chamelijke ontwikkeling. Binnen
spel is belangrijk, maar spel In de 
buitenlucht niet minder. Het 
stadsbestuur heeft dit at tang in· 
gezien en heeft in tal van wijken 
mogelijkheden daartoe gescha
pen of in voorbereiding. 
In een verloren hoekje van de bin· 

SPEL"1!!!11""""""""" ... 
nenstad tussen Onze Lieve Vrou
wewat en Helpoort kwam een 
speelplaats beschikbaar. Een on· 
gebruikt stukje Maastricht werd 
omgetoverd tot een speelplaats 
voor de kleuters van de school aan 
de Begijnenstraat. Overdag kun· 
nen er ook anderen terecht. 
De kinderen in Amby kregen een 
nieuwe speelruimte. Aan de Mo· 
lenweg opende wethouder Peters 

op 14 april een avontuurlijke 
speelplaats. 
De plannen hiervoor zijn lang in 
discussie geweest, maar hebben 
tengevolge van een geslaagd com
promis tussen de gemeentelijke 
deskundigen en de insprekende 
bevolking geleld tot een prachtig 
spelobject. 
Malberg kreeg enkele dagen later 
zijn fietscrossbaan. Zij werd geo-



pend met een feestprogramma 
van de Fietscrossclub Maastricht. 
Daarmee is de kous echter niet af. 
Er zijn meer wijken waar de kinde
ren zelf actie voeren voor meer en 
betere speelgelegenheid. Vroeger 
kon men ongehinderd door het 
verkeer in tal van buurten op 
straat spelen. De woonerven 
trachten dit voor een deel terug te 
brengen, maar eigen speelterrei-

SPELlllllil""""""""""" 
nen gaan toch echt boven alles. 
Zo hebben kinderen uit Heer op 1 
mei de gemeente een brief met 52 
handtekeningen aangeboden. In 
de brief wordt gepleit voor de aan· 
leg van een eigen speelterrein aan 
de Dr. Wlllemsstraat. 
De gemeenteraad stelde in de ver· 
gadering van april een krediet van 
f 200.000, - beschikbaar voor de 
aanleg van speelterreinen aan de 
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Herculeshof, de Haspengouw, in 
Heugem en aan de Prestantstraat. 
De speelplaatsen aan de Neu· 
bourgweg en bi j de Largostraat/ 
Koraalstraat worden uitgebreid. 

Speelplaats In Amby. 

Crossen In Ma/berg. 



Maastricht heeft een Internationa
le faam op muziekgebied. Het kent 
dan ook veel korpsen die soms al 
generaties lang iets te betekenen 
hebben. Ook in het afgelopen jaar 
bleek dat, al of niet tijdens feest· 
weken en jubilea. 
De Harmonie Heer Vooruit vierde 
eind mei op grootse wijze het 75-
jarig bestaan. Dat gebeurde sa
men met de Heerder Onderne-

MUZIEK 

mersverenlglng met ondermeer 
een folkloristische optocht, oude 
ambachten, een snikhete feest
week en een echte lijsttrekker. 
Gelijktijdig vierde de Heugemse 
gemeenschap samen met veel be
zoekers eenzelfde feest van de 
Harmonie St. Michaêl. Een van de 
hoogtepunten was hier de door 
Jef Soudant gecomponeerde en 
onder directie van Hubert Soudant 

uitgevoerde speciale feestmars. 
Een feestprogramma met huldi
ging van jubilarissen en een die
renoptocht trokken verder nog de 
aandacht. 
Jubilarissen werden medio augus
tus opnieuw in Heer in de bloemen 
gezet bij het 130-jarig bestaan van 
de Koninklijke van Heer. Het 110 
leden sterke korps stond er bij die 
gelegenheid piekfijn op in zijn 

Volksfees ten bi/ 'Heer 
Vooruit'. 

Dierenoptocht in Heugem. 

--------------------~~~~~- 16""""""""""""""". 



-----------·MUZIEK ___________ _ 
nieuwe uniformen. Er waren tij· 
dens het feestprogramma Engelse 
gasten en koninklijke onderschel· 
dingen. De drievoudige prijs, In 
mei behaald op het vijfde Bayri· 
sche Landesmuslkfest in Erlan· 
gen, werd en passant gevierd. 
Tot slot in deze reeks van jubile· 
rende verenigingen: Het Gemengd 
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilla 
van Itteren, de Avanti-Kapel en het 

Maastrichts Mannenkoor. 
Itteren plaatste zich overigens op 
een winterse februari-avond op 
een heel andere manier in het mu
zikale nieuws. Er werd weer 'kete
lemeziek' gemaakt. Dat gebeurt 
volgens een oude traditie als een 
weduwe opnieuw in de huwelijks· 
boot stapt. Het 'slachtoffer' was 
mevrouw Winckens. 
Maastricht heeft zo zijn eigen tra· 

dities en oude gebruiken. Daartoe 
behoren ook de muziekgroepen In 
bedrijven. Niet de minste hiervan 
zijn de eigen gemeentelijke Bös· 
sjeftäOrs, die mede bij gelegen· 
heid van het zilveren feest van Ge· 
meentebedrijven opnieuw een 
grammofoonplaat hebben ge
maakt en die op 14 mei In het stad· 
huis aan de nieuwe wethouder van 
verkeer aanboden. 

Jubllarlssen van de Konlnkll/ke 
van Heer. 

'Ketelemeziek '. 



Eigen(aardlge) ensembles treft 
men In Maastricht overigens niet 
alleen in de vorm van Zaate Herre
menlekes aan. Het Knavensextet 
is zo'n muzikaal fenomeen, dat ge
heel uit familieleden bestaat en 
geregeld uitvoeringen geeft, zoals 
op 28 maart in het Conservatori· 
um. 
Een aardig ini tiatief nam de Stich· 
ting Live Music Now die mensen 

MUZIEK 

tijdens hun werk de kans wil bie· 
den te genieten van klassieke mu
ziek. In de kantine van Ankersmit 
in Borgharen trad in dit kader het 
Maastrichts Saxofoonkwartet op. 
De Staar kwam in het nieuws met 
haar optreden in Aken en Brussel, 
maar vooral in Parijs met concer
ten In de Notre Dame en het Théà
tre des Champs Elyssées. De 
Staar was daar eerder In 1922. 

18 

Ook de Camera Musica Mosana 
onder leiding van Jean Wolfs con· 
certeerde in Parijs (St. Séverin), 
midden augustus in het kader van 
het Festival de Paris. 
Vermeldenswaard Is verder nog 
dat Eduard Rasquin werd be· 
noemd tot dirigent van de koren 
van de Koninklijke Opera van Luik. 
Het is niet zijn enige internationa
le succes. In maart behaalde de 

Knavensextet. 

Saxofoonkwartet. 



Maastrichtenaar W. Nelissen van 
de Accordeonnistenverenlging 
Scala tijdens de wereldkampioen
schappen accordeon de hoogste 
onderscheiding als beste dirigent. 
Het eind augustus gehouden jazz
festival trok ook veel bezoekers 
van bulten Maastricht. In tegen
stelling tot 1980 waren de weergo
den de organisatoren nu goed ge
zind. Drie dagen lang was de stad 

CULTUUR 

een groot jazzfeest, dat voor een 
deel mede mogelijk was gemaakt 
door gemeentelijke subsidie. 
Op afstand was de gemeente be
trokken bij de successen van 
M'46. Deze toneelgroep behaalde 
op zondag 17 mei in Haarlem het 
Nederlands kampioenschap voor 
amateurtoneel met het stuk 'Vrij· 
dag' van Hugo Claus. De spelers 
werden ontvangen in het stadhuis. 

Tijdens het zevende Internationale 
Wereldfestival van het amateur· 
theater voerde de groep dit stuk 
eind augustus op In Monaco. 
Vermeldenswaard op toneelge
bied In het voorbije jaar zijn voorts 
het Toneelproject in De Heeg, het 
eerste optreden van Poelepejje en 
Moelepie in Itteren en de vernieu· 
wlng van ondermeer het meubilair 
in de Stadsschouwburg. 

Jau In alle st(r)aten. 

M'46 In stadhuis 
ontvangen. 



.___ ___________ CULTUUR Cl----------· 
Sint Servaas speelt elk jaar een 
belangrijke rol in het leven van 
Maastricht. Soms wordt hij ver
guisd (althans zijn beeld), vaak 
vereerd. Dat gold zeer zeker zijn 
beeltenis, geschapen door Han 
Wetering In het kader van de ar
tistieke verfraail'ng van de stad. 
Politiecommissaris N. Gijben ont
hulde op 13 mei (!) het beeld voor 
de gevel van het politiebureau. 

Het Sint Servaasbeeld bij de ge· 
lijknamige bron werd door Peter 
Driessen gerestaureerd en op 10 
mei weer bij de bron geplaatst. 
Het Vrijthof stond nagenoeg de 
hele maand juli te pronken met 75 
werken van 30 beeldende kunste
naars. Minister Gardenlers open
de de expositie op 4 juli. 
Andere exposities die de aan
dacht trokken, waren ondermeer: 

Beeldenexpo. 

Sint Servaas. 

200 BKR-werken van 80 kunste
naars in het Bonnefantenmuse
um, Maastrichts zilver en oude 
prenten in het Westdultse Zons, 
twee Maastrichtse bloemisten on· 
der de titel 'Anders dan Anders' in 
het Natuur-Historisch Museum en 
'Zorg voor de Omgeving' In de Do
minlcanerkerk. 
Er waren uiteraard nog veel meer 
culturele activiteiten. Daarbij de 



-----------· CULTUUR 
cultuurnota, die de raad In sep
tember vaststelde. Hierdoor kreeg 
het cultuurbeleid in Maastricht 
een duidelijke onderbouwing. 
En dan natuurlijk het Muziekhuis. 
Jarenlang zijn voor· en tegenstan
ders met elkaar in debat geweest. 
Beschuldigingen werden geuit: 
Geldverkwisting, niet nodig, ge· 
sjoemel met cijfers. 
Een raadsconferentie, een in-

spraakavond en dan op 14 oktober 
de beslissing in de gemeenteraad. 
Maar in dit allerhoogste stedelijk 
bestuurscollege ook vragen en 
aanmerkingen. Een voorstel van 
de PvdA-fractie om de Schouw· 
burg - de Staarzaal zou al wor· 
den 'gesloten' - niet meer ten 
laste van de gemeente te laten ko
men kreeg In de vervolgvergade
ring van 15 oktober steun. De 
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meerderheid van de raad wenste 
immers een muziekhuls (cultureel 
centrum) In en bij het Generaals
huls aan het Vrijthof. Verscheide
ne raadsleden hielden hun -
soms op verschillende motiverin
gen gebaseerde - bezwaren. Met 
25 tegen 12 stemmen viel de 
beslissing ten gunste van het Mu· 
ziekhuis aan het Vrijthof. 

Raadsconferentie over het 
Muzfekhufs. 

Maquette van het 
Muzfekhuls. 



Zelfs In het onderwijs kwam het 
internationale karakter van Maas· 
tricht tot uiting. Er waren twee bij
eenkomsten voor het uitreiken van 
de zogenoemde Kleine Karlsprijs. 
De eerste had plaats op 5 februari. 
In feite was dat de prijs van 1980. 
De winnaars waren Fons De· 
baadts van het St. Maartenscolle
ge en Suzanne Heller van het Inde· 
gymnasium in Aken. 

ONDERWIJS 

De Kleine Karlsprijs wordt uiige· 
reikt aan de Maastrichtse leer· 
ling(e) die de beste prestaties in 
de Duitse taal en aan de Akense 
scholier(e) die het meeste succes 
In het Nederlands heeft behaald. 
Wethouder Debats verrichtte op 
26 juni deze eervolle taak voor de 
tweede keer In een jaar. Hij reikte 
toen de tiende prijs uit (die van 
1981) aan Beate Kaiser van het 
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Rhein·Maas-gymnaslum en aan 
Hella Melkert van het Stedelijk Ly· 
ceum. Verschillende oud·prijswin· 
naars waren hierbij aanwezig. 
Op 26 augustus opende koningin 
Beatrix tijdens een plechtige aca· 
demische zitting in de Stads· 
schouwburg het Rijksinstituut 
voor Hoger Beroepsonderwijs, 
opleiding voor vertaler, in Maas· 
trlcht. Het is een unieke studie 

Uitreiken Kleine Karlsprljs. 



-----------ONDERWIJS 
waarvan eind augustus In een ge- eerste hoge onderscheiding. 
bouw aan het Keizer Karelplein In de loop van het jaar waren er 
het eerte cursusjaar begon. De woorden van lof van tevreden stu· 
'school' telt al 125 studenten, een denten en medewerkers, maar ook 
aantal dat zal uitgroeien tot 450. woorden van soms felle kritiek op 
De universiteit was natuurlijk het de hele gang van zaken bij de uni· 
hele jaar door In het nieuws. Dat versltei t. Dat de huisvesting en de 
begon al op 9 januari met de vie- nieuwbouw nogal eens onderwerp 
ring van het eerste lustrum. Er van discussie waren, zal niemand 
werden vier eredoctoraten ver- verbazen. 
leend. Voor dr. J . Tans was de Op 23 januari werd de grond In 

Randwyck offlcleel aan het Rijk 
overgedragen en op 30 ok1ober 
werd een (eerste) begin gemaakt 
met de bouwactiviteiten van de 
eerste fase. Toch menen velen, 
dat een deel van de activiteiten 
van de AL In de binnenstad zal blij· 
ven. Dat geldt wel het meest voor 
de 'niet-medische zaken'. Overi
gens begon de AL het studiejaar 
198111982 met 275 eerstejaars. 

Eredoctoraat voor J. Tsns. 

Vertalers In optsldlng. 
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Toch moet de universiteit met 
haar vijf levensjaren nog als een 
nieuwkomer worden beschouwd. 
Zeker als men haar vergelijkt met 
de St. Jozefschool aan de Begij· 
nenstraat, die het 125-jarig be· 
staan vierde. 
Goed nieuws was er eveneens 
voor de meer dan 100 jaar oude 
Rljkspedac. Mede dankzij de actl· 
viteiten van de gemeenteraad 

ONDERWIJS 

wordt Maastricht de vestigings
plaats voor een van de 18 nieuwe 
openbare opleidingsscholen voor 
het nieuwe basisonderwijs die In 
1983 in ons land van start moeten 
gaan. Ook een dergelijke katholie· 
ke school blijft voor de stad be· 
houden. 
De Muziekschool was ook In het 
nieuws en wel om twee redenen. 
Plannen voor uitbouw tot een een· 
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trum voor amateurmuziek trokken 
veel minder aandacht dan de ver· 
huizing naar de Lage Barakken In 
Wyck. Een aantal inwoners van 
deze wijk vond dat het stadsbe· 
stuur niet voldoende garanties 
bood voor de leefbaarheid van dit 
deel van de binnenstad. 
De gemeenteraad liet zich op on· 
derwijsgebied natuurlijk niet on· 
betuigd. Felle discussies werden er 

Jubilerende St. Jozef school. 

Muziekonderwijs. 



gevoerd over de bezuinigingsplan
nen. Er werden fikse bedragen be· 
schlkbaar gesteld voor nieuwe 
voorzieningen. Itteren krijgt een 
nieuwe school met gymnastiek· 
zaal. De raad voteerde hiervoor 
ruim twee miljoen gulden. Onge· 
veer 3112 miljoen werd beschikbaar 
gesteld voor een nieuwe school 
met gymnastieklokaal in De Heeg. 
De Vrije School kreeg steun en 

ONDERWIJS 

een nieuw onderkomen en voor de 
Elckerlycschool komt de huisves
tingsproblematiek binnenkort tot 
een eind doordat de nieuwbouw 
van start ging. 
Een belangrijk besluit nam de ge
meenteraad op 7 april : Medewer· 
klng verlenen aan de LOM-school 
In Amby, die onderdeel zal uitma· 
ken van het daarheen te verplaat· 
sen Medisch Klnderverbli)f Over· 

bunde. Voor de start van de Open 
School werd voor 1981 een bedrag 
van f 100.000, - beschikbaar ge
steld. 
Jubilea tenslotte vierden drie In 
Maastricht (en omgeving) bekende 
onderwljslnstelllngen, namelijk 
het Henrlc van Vetdekecollege, de 
St. Gondulphusschool en de 
school Wyckerveld. Alle drie be
stonden 60 Jaar. 

Henrlc van Veldekecollege. 

Wyckerveld. 
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BIJ de traditionele receptie op 
nieuwjaarsdag stonden voor het 
eerst niet alleen de burgemeester 
met mevrouw Baeten·Steegmans 
in de prinsenkamer van het stad· 
huis. De wethouders en de ge
meentesecretaris flankeerden hen 
bij het In ontvangst nemen van de 
wensen van de Maastrichtse bur· 
gers. Het Maastrichts Salon Or· 
kest zorgde voor sfeervolle mu· 

STADHUIS 

ziek en de vele gasten voor een ge· 
zellige sfeer. 
Op de eerste werkdag In het nleu· 
we jaar bleek dat voor het eerst 
sinds 1967 - de annexatie uiter· 
aard buiten beschouwing gelaten 
- het inwonertal van Maastricht 
weer was gestegen. 
Voor het stadhuis was 1981 een 
bijzonder belangrijk jaar. De bene
denverdieping werd geheel geres· 

taureerd en teruggebracht In de 
oorspronkelijke staat. Op 14 janu· 
arl legde de burgemeester temid· 
den van de werkzaamheden een 
herdenkingsplaquette. Hij metsel· 
de bovendien een oorkonde met 
munten uit de tien EG·landen in. 
De verbouwing, die ongeveer een 
miljoen kostte, was ruim op tijd 
voor de aanvang van de Europese 
top gereed. 

De burgemeester metselt de oorkonde In. 

, De herdenkingssteen geplaatst. 
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Op deze geslaagde vergadering 
hief minister-president Van Agt 
aan het slot van de bijeenkomst 
een schuimend glas. Hij prees al· 
len die de 'top' tot zo'n succes 
hadden gemaakt en complimen
teerde de stad met de bijzondere 
ambiance. De offlciele opening 
gebeurde op 29 april met het in
metselen van een herdenkings
steen. 

STADHUIS 

Het zuidelijk deel Is in gebruik bij 
de afdeling voorlichting die er 
naast het voorlichtingscentrum 
haar kantoren heeft. Verder zijn er 
vier fraaie vergaderzalen, terwijl 
de ruimte In het midden de functie 
van ontmoetingsplaats heeft ge
kregen. Daar ook staat het beeldje 
van Avi Kenan, dat aan de Europe
se Raad in Maastricht herinnert. 
In die ruimte zijn in het voorbije 

jaar verschillende feestelijke bij· 
eenkomsten gehouden, onder
meer van jubilerende ambtenaren. 
In 1981 vierde de Inmiddels gepen
sioneerde M.A. Gerardu zijn gou
den jubileum bij Gemeentebedrlj· 
ven. Zes ambtenaren waren 40 
jaar en tien ambtenaren 25 jaar In 
dienst van de gemeente. 
Bij de 'veertigjaren' was de heer L 
Borgers, chef van de afdeling Bur· 

'Donder •t Stadhoes'. 

Premier Van Agt spreekt zijn dankwoord. 
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gerlljke Stand en Bevolking. Hij 
vierde zijn feest op vrijdag 5 juni. 
Op dinsdag 24 november stond de 
gemeentesecretaris H. Hameleers 
In de bloemen wegens zijn 40-jarlg 
dienstverband. 
Tijdens een bijzondere raadsver
gadering In de hal van het stad· 
huls ontving hij uit de handen van 
de burgemeester de koninklijke 
onderscheiding van officier in de 

orde van Oranje Nassau. Tijdens 
een uren durende receptie kwa
men honderden hem de hand druk· 
ken. Bij gelegenheid van het feest 
werd er een tentoonstelling van 
oude gebruiksvoorwerpen ter se
cretarie gehouden. In de bijzonde· 
re raadsvergadering verscheen 
Pieter Post ten tonele om zijn 
commentaar te geven op de ver
bouwing van het stadhuis. 

Felicitatlekus. 

Er waren uiteraard nog meer on
derscheidingen in het afgelopen 
jaar. Een van hen was voor de heer 
M. Debats, wethouder van onder
wijs en cultuur. Op konlnglnnedag 
kreeg hij de versierselen van offi· 
eter In de orde van Oranje Nassau 
opgespeld. Deze hoge onderschei
ding was er die dag ook voor de· 
ken dr. L Pelzer. De hoofdofficier 
van justitie in het arrondissement 

Pieter Post bij jubileum van de secretaris. 
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Maastricht werd benoemd tot rid
der In de orde van de Nederlandse 
Leeuw. Verder ontvingen nog ver
schillende andere verdienstelijke 
Maastrichtenaren in 1981 een ko
ninklijke onderscheiding. Na de 
marswedstrljden op 12 september 
werd ten stadhuize een toast uit
gebracht op de tot dan toe onder
scheiden burgers. 
Ook de burgemeester ontving een 

STADHUIS '------------~---' 

hoge onderscheiding. Midden fe· 
bruari reikte de Franse ambassa
deur in Den Haag hem de versier· 
selen uit van 'Les Palmes Acade
miques' voor zijn streven tot be
houd van de opleiding In de Fran
se taal aan de Nederlandse scho
len. 
De gemeenteraad toonde zich in 
1981 bijzonder actief. Die voortva· 
rendheid bleek al tijdens de eerste 

raadsvergadering in het jaar. In
clusief de nieuwjaarsrede van de 
burgemeester was de vergadering 
binnen twee uur afgelopen. De an
dere vergaderingen gingen wat de 
tijd betreft niet alle even vlot. Als 
regel moesten de leden van de 
raad voor een tweede vergaderdag 
terugkomen, een enkele keer zelfs 
voor een derde. De gemeenteraad 
kwam op maar llefst 27 dagen In 

L. Borgers, 40 /esr bij gemeente. 

M. Debsts onderscheiden . 
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vergadering bijeen. De extra ver
gaderingen en de behandeling van 
de begroting zijn hierbij inbegre
pen. 
De gemeenteraad bracht op 10 ok
tober een bezoek aan Koblenz en 
ontving op 6 november de colle
ga's uit Breda. Op 11 en 12 sep
tember waren B. en W. van Zaan
stad te gast In Maastricht. 
In totaal werden er In 1981 In het 

STADHUIS ---~--~-~------' 

stadhuis ongeveer 60 ontvangsten 
gehouden en meer dan 60 groepen 
belangstellende bezoekers rond· 
geleld. Dit laatste als regel door 
medewerkers van de afdeling 
voorlichting. 
Gemeentelijke onderscheidingen 
waren er natuurlijk ook. Bij zijn af· 
scheid (om gezondheidsredenen) 
op 2 februari als wethouder van 
openbare werken en verkeer ont· 
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ving de heer A. Dols het stedeboek 
'Hospitl'. Later in het jaar ging de· 
ze onderscheiding nog naar drs. 
M. Smeets, die wegging als rijks· 
archivaris, naar ir. J . van Dlxhoorn, 
die de Rijkswaterstaat in Maas
tricht verliet, en naar drs. J. Cor· 
nips bij zijn terugtreden als dlrec· 
teur van het Stedelijk Instituut voor 
Sociaal Werk. 
De gemeenteraad zelf kende ook 

De scheldende en komende 
wethouder. 

De raad In Koblenz. 



verschillende mutaties. Als opvol
ger van de heer Dols koos de ge
meenteraad drs. P. Verhagen tot 
wethouder. Hij kreeg de portefeull
le van openbare werken en ver
keer. Als fractievoorzitter van het 
CDA in de raad werd hij opgevolgd 
door de heer R. Kerckhoffs. Mr. J. 
Wijnen trad terug als raadslid voor 
de VVD. Mevrouw N. Lázár-Schllt· 
huls nam zijn raadszetel In en de 

STADHUIS 

heer Knols werd fractievoorzitter. 
De heer H. F. Jamin verliet de 
VVD. Vlak voor het nieuwe jaar 
trad de heer J. Aarts (fractievoor
zitter) na interne problemen uit de 
P.v.d.A. 
Twee belangrijke boeken werden 
In het stadhuis gepresenteerd. Op 
6 maart het fotoboek 'Kijk op 
Maastricht' en op 19 maart 'Ge
teeckent tot Maestrlcht ', met tekst 
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van Jan Koreman en ongeveer 100 
oude prenten uit het stadsarchief. 
Voor de presentatie werd de schil· 
der Jan de Beyer opnieuw tot leven 
gewekt. 
Op 23 september had in de hal van 
het stadhuis het afscheid plaats 
van de heer M. Bongers als com· 
mandant van de brandweer. Hij 
werd opgevolgd door de heer P. 
Schmidding. 

De burgemeester 'beteeckent'. 

Komende en gaande brandweer
commandant. 
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Het ging niet goed met de werkge· 
legenheid. De werkloosheldscij· 
fers liepen tegen het einde van het 
jaar bijzonder sterk op. De situatie 
in Maastricht was nog slechter 
dan in de Oostelijke Mijnstreek. 
Ongeveer 1000 arbeidsplaatsen 
gingen in 1981 verloren. Ook de 
toekomst ziet er blijkens uitge· 
brachte rapporten voor de grotere 
bedrijven duister uit. Ingrijpen van 

de overheid Is dringend geboden. 
In de loop van het jaar kwam er 
wat meer armslag door ruimere 
subsidiemogelijkheden In EG· 
verband. Ook de nieuwe regering 
liet eind november weten de toe· 
gezegde hulp aan Zuid·Llmburg 
gestand te zullen doen. 
De gemeenteraad maakte zich na· 
tuurlijk ernstige zorgen over de si· 
tuatie. Tijdens een extra vergade· 

ring op 13 oktober kwam de werk· 
gelegenheidsnota aan de orde. 
Ongeveer vier uur duurde het de
bat. Uiteindelijk werd unaniem 
besloten er bij de regering op aan 
te dringen de bijzondere toesla· 
gen voor de zwakke regio's niet 
aan te tasten. 
Het sombere beeld manifesteerde 
zich het hele jaar door. Van ver· 
schillende bedrijven werd bekend 

Mlnls·ter Gin/aar bezoekt de 
Radium. 

Nieuwe 'Poort' voor de Sphlmc. 
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dat zij moesten afslanken (onder· 
meer Bates·Cepro en Ver. Buizen· 
fabriek), terwijl andere hun poor· 
ten moesten sluiten (Steenfabriek 
Belvedère en Elmac). 
Kort voor kerstmis kwam het be
richt dat bij KNP ongeveer 400 ar· 
beidsplaatsen moeten vervallen. 
Een harde klap voor dit bedrijf, dat 
in oktober een begin maakte met 
de bouw van een gloednieuw con· 

INDUSTRIE 

cernkantoor op Randwyck. 
Voorts deden zich problemen voor 
bij Radium, zij het dat deze van 
enigszins andere aard waren. Dit 
bedrijf veroorzaakt veel stankover· 
last, waarvan de minister van 
volksgezondheid zich persoonlijk 
kwam overtuigen. Plannen voor 
verplaatsing van het bedrijf met 
rijkssteun bleven tot het einde van 
het jaar echter onbeslist. 

Ook bij de Sphinx waren de toe· 
komstperspectieven niet gewei· 
dig. Wel kon dit bedrijf een einde 
maken aan verkeersproblemen 
door de in· en uitrit aan de 
Boschstraat te vervangen door 
een poort aan de Maagdendries. 
Toch was er ook goed nieuws: 
Blythe Colours opende op 24 sep· 
tember een nieuw gebouw aan de 
Fregatweg. 

Blythe Colours In nieuw 
gebouw. 

Eerste paal KNP. 
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In de handel in feite hetzelfde 
beeld. Het was een gerommel van 
jewelste, behalve dan met de rom
mel· en antiekmarkt in Wyck. Deze 
vierde het eenjarig bestaan en de 
overgang naar een officiele ge
meenteli jke markt. In dat deel van 
de stad waren er in economisch 
opzicht weinig positieve zaken. 
Als een donderslag bij heldere he· 
mei werd begin februari bekend 

dat het grootwinkelbedrijf Maus· 
sen moest sluiten. Het verlies 
werd te groot. In mei begon de uit
verkoop en in september ging de 
zaak definitief dicht. 
In de herfst bleek uit een onder· 
zoek, dat In het kader van het 
structuurplan binnenstad in op· 
dracht van de gemeente was uit· 
gevoerd, dat de omzet van de 
meeste winkels in Wyck veel te 

Rommelmarkt Wyck één jaar. 

Uitverkoop Maussen. 
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laag ligt. De oplossing is: minder 
winkels of meer klanten. 
Juist dat laatste vinden de nering
doenden in Wyck het grootste pro
bleem, want volgens hen werkt de 
gemeente daarin tegen door par
keren en bereikbaarheid steeds 
slechter te maken in plaats van te 
verbeteren. 
Herinrichtingsplannen van het 
winkelgebied in Wyck, waarvoor 



ruime subsidiemogelijkheden be
schikbaar zijn, bleven ook In 1981 
echter onuitvoerbaar doordat de 
winkeliers het over de plannen 
niet eens kunnen worden. 
In oktober sloegen de onderne
mers echter de handen opnieuw 
Ineen. zij vierden het eeuwfeest 
van de 'Percee'. Uiteraard trok dit 
kijkers en ... kopers. 
Ook aan die zijde van de Maas 

raakten bedrijven in onoverkome
lijke moeilijkheden. Zo moest de 
groothandel Rooswinkel in de 
Beatrlxhaven zijn deuren sluiten. 
Dat was eveneens het geval met 
garagebedrijf Janssen aan de 
Griend. Het pand bleef als garage
bedrijf behouden. De gemeente 
kocht in oktober de Parkgarage 
aan de Nleuwenhofstraat. Deze 
gaat naar de Griend en ziet daar-
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mee af van eerdere plannen tot 
vestiging in Amby-zuid. 
Vermeldenswaard is nog de ver· 
huizing van de Kamer van Koop· 
handel van het Vrijthof (waar 
plaatsgemaakt werd voor Wiima 
B.V.) naar het door de PTT vrijge· 
maakte kantoorpand aan Het Bat. 
De opening werd op 27 oktober ge· 
vierd met een feestelijke zitting en 
een varende receptie. 

Kamer van Koophandel verhuist. 

Parkgarage uit Jekerkwartler. 
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Wat het verkeer betreft zal 1981 de 
geschiedenis Ingaan als het jaar 
van de Noorderburg. Op 21 januari 
zette de heer A.P. Dols - zijn 
laatste offlclele handeling als wet· 
houder van openbare werken en 
verkeer - de aanbestedingspro· 
cedure in gang. 
Eind april bleek dat de meest 
gunstige inschrijving afkomstig 
was van een combinatie van 

hoofdzakelijk Limburgse bedrij· 
ven. Inmiddels was opnieuw dui· 
delljk geworden, dat ieder uitstel 
van de bouw sterk kostenverho· 
gènd werkt. De gemeenteraad 
stelde uitdrukkelijk vast dat uit de 
gemeentekas niet meer dan 24 
miljoen gulden beschikbaar 
gesteld kan worden. 
Op 13 oktober ging de raad ac· 
coord met de bouw van de brug, 

waarmee In totaal een bedrag van 
ruim 112 miljoen gulden Is ge
moeid. Een groot deel hiervan zal 
uit rijkssubsidie en steun van de 
EG worden betaald. 
Op 25 november werd het contract 
met de aannemerscombinatie ge· 
tekend en op 8 december werd een 
eerste begin gemaakt met de 
bouw. Deze zal ruim drie jaar du· 
ren en 200 man werk bezorgen. 

De plannen voor de Noorderbrug. 

Het tekenen van het contract. 
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De aansluiting van de brug op de 
westelijke oever blijft voorlopig 
enigszins provisorisch. Er zal na· 
melijk gebJulk gemaakt moeten 
worden van het huidige wegen· 
stramien. Anders ligt dat aan de 
oostzijde. Daar Is nagenoeg het 
hele jaar door gewerkt aan de 
oostelijke aanzet van de brug. 
De E·9 zelf was in 1981 ook in het 
nieuws. Er Is een uitvoerige In· 

Het tracé van de brug. 

spraak geweest over het omleg· 
gen van de weg om Amby en Heer 
heen. Iedereen bleek echter van 
mening, dat een ondertunneling 
van de weg op zijn huidige plaats 
de voorkeur verdient. Aan het eln· 
de van het jaar zag het ernaar uit, 
dat men In Den Haag ook het 
meest voor deze oplossing voelt. 
Verkeerszaken leverden overigens 
ook vorig jaar weer heel wat stof 
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tot gesprek op. Uitvoerig was de 
wegsleepregeling In discussie, 
waarbij nogal wat woorden van 
kritiek aan het adres van het 
stadsbestuur werden gericht. B. 
en W. lieten weten, dat de regeling 
correct wordt toegepast en dat het 
optreden succes heeft. 
In 1981 werden ongeveer 1000 au
to's weggesleept. Het aantal par
keerbonnen bedroeg ongeveer 
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12.000, en dat is maar liefst onge
veer 8000 minder dan in 1980. 
In april werd In Wyck het zoge
noemde belanghebbenden parke· 
ren Ingevoerd. Dat houdt In dat bij
na 200 parkeerplaatsen ultdrukke· 
lijk gereserveerd zijn voor bewo
ners en/of zakenmensen. Men 
mag alleen parkeren als men In 
het bezit is van een door de ge
meente tegen betaling afgegeven 

vergunning. Na enkele weken kwa
men er protesten tegen de rege
ling, die als niet effectief werd 
aangemerkt. Tal van plaatsen zou
den de hele dag leegstaan, terwijl 
veel automobilisten geen plek om 
te parkeren konden vinden. 
Hoe het ook zij, een en ander was 
voor B. en W. aanleiding om een 
soortgelijk systeem in het Jeker· 
kwartier niet in te voeren. 
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Ook het fietsverkeer en het open
baar vervoer kregen in 1981 de vol· 
Ie aandacht. De gemeenteraad 
keurde In november de al enkele 
maanden eerder bij de raad Inge
diende plannen goed. De uitwer
king geschiedt geleidelijk aan. 
Vooral ten dienste van een velliger 
oversteekmogelijkheid voor de 
fietsers besloot de raad tot een 
beveiliging van het kruispunt Can· 

De wegsleepregellng maakte de 
tongen /os. 

Gereserveerde parkeerplaatsen 
niet altlfd vol. 



tecleerstraat · Potteriestraat • Vla 
Regla. Ook zullen drie kruisingen 
In de Brusselseweg worden bevel
llgd. Plannen werden bekend ge
maakt voor de bouw van een brug 
voor fietsers en voetgangers over 
de Akersteenweg, nabij de Oude 
Molenweg. In november verleende 
de gemeenteraad een krediet voor 
een met verkeerslichten bevelllg
de oversteek over de Prins Bis· 

VERKEER rll""""""""""" 
schopssingel ter hoogte van de 
brug over de Jeker. De aanslultlng 
van de Kennedybrug op de Maas
boulevard (de lussen) krijgt een 
verkeersllchtenlnstallatle. 
Er werd een begin gemaakt met 
het plaatsen van stadsplattegron
den op verschillende toevoerwe
gen naar de binnenstad en bij en
kele wijken. De gemeenteraad ver
leende In december een krediet 
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voor een parkeerbewegwijzerlngs
systeem. Hierdoor kunnen auto
mobilisten tijdig merken of be
paalde parkeerplaatsen (onder
meer de garages) vrij zijn. 
Uiteraard kregen verschillende 
straten een· nieuw aanzien. Opval· 
lend daarbij waren de Bogaerden
straat en de Kleine Gracht die ge
heel aan de eisen van de tijd wer
den aangepast. 

Stadsplattegrond. 

Kleine Gracht na reconstructie. 



Het hele jaar door heeft het stads· 
bestuur zich met wonen bezig ge· 
houden. Niet alleen wonen in hui
zen, maar ook in woonwagens. 
Een in februari gelanceerd plan 
om grote centra te verdelen over 
19 kleine door de hele stad ver
spreid, werd in de loop van het 
jaar vervangen door een zeer be
perkt fase-plan. 
Zo wll men geleidelijk aan tot klei· 

WONEN 

ne centra komen. In juli besloot de 
raad een kleine standplaats in 
Oostermaas in te richten. In okto· 
ber werd besloten 'Amby' met zes 
plaatsen uit te breiden en in Eyl· 
dergaard een centrum voor zeven 
wagens in te richten. 
De nieuwe woonbuurt De Heeg 
groeide natuurlijk door. Naast de 
vele huizen kwamen er ook allerlei 
gemeenschapsvoorzieningen van 

de grond. In maart had de offlciêle 
opening van het buurtcentrum 'De 
Boeckel' plaats. Enkele weken la
ter zegende mgr. Gijsen de katho
lieke kerk in. 
Vlakbij De Heeg begint de kleinere 
buurt Eyldergaard ook al vorm te 
krijgen. Er werd in 1981 druk ge· 
bouwd aan de 500 woningen, die 
beginnen gereed te komen. 
In Daalhof-noord gonsde het in 

Woonwagenkampen overvol. 

Nieuwe kerk In De Heeg. 
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IT!I-----------WONEN 

1981 nog van de bouwactiviteiten. 
Dat jaar kwamen in totaal maar 
liefst ongeveer 1500 hu lzen voor 
bewoning gereed. 
Voor de toekomst zien de plannen 
er nog beter uit. Het woningbouw
plan, dat de raad in oktober aan
vaardde, spreekt zelfs van bijna 
2000 nieuwe huizen en bijna 900 te 
renoveren woningen, als er geen 
stagnaties ontstaan door vermin-

dering van subsidiemogelijkhe
den. In mei was de raad al accoord 
gegaan met het volkshuisves
tingsplan. Dit voorziet In de ko
mende vijf jaar in de bouw van 
meer dan 6700 nieuwe woningen. 
Plannen voor de bouw van 150 wo
ningen nabij de Malbergsingel 
leverden hevige protesten uit 
deze buurt op. Men was daar al· 
leen maar 'In' voor de uitbreiding 
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van het buurtcentrum 't Ruweel. 
De bejaarden in de stad kunnen 
wel tevreden zijn . Aan hun woon
problemen is hard gewerkt. Er 
werd een begin gemaakt met de 
bouw van een nieuw bejaarden
huis aan de Abtstraat. De realise
ring van de uitbreidingsplannen 
aan de Veldstraat vordert goed en 
bij de Broeders van de Beyart ging 
de vlag op de uitbreiding in top. 

Nieuwbouw aan de 
Abtstraat. 

Nieuwe wijk 
Eyldergaard. 



'----------~--------- TOEKOMSTPLANNEN 

Voordat men echter aan wonen 
kan denken moet men plannen 
maken. Niet alleen woningbouw· 
plannen, maar ook plannen op het 
gebied van ruimtelijke ordening. 
Op 1 september stelde de raad 
daarvoor een beleidsplan vast. 
Dat is een soort produktlepro· 
gramma van bestemmingsplan· 
nen voor de komende jaren. 
Daarbij werd ondermeer aan Am· 

by gedacht. In maart keurde de 
raad de structuurschets Maas· 
tricht·noord-oost goed. Deze voor· 
ziet ondermeer in een Randweg 
om Amby heen, de aanleg van de 
VIJverdatseweg en het verleggen 
van de Bergerstraat. 
Ook tal van andere voorzieningen 
voor Amby zelf (met de aanleg van 
regenvijvers is men begonnen) ma· 
ken daar deel van uit. Deze zijn 

neergelegd In het bestemmings· 
plan Amby-zuid, dat in de Inspraak 
de tongen nogal los maakte. Er wer· 
den maar liefst 75 bezwaarschrif· 
ten Ingediend. Op 1 december 
stelde de gemeenteraad het plan 
met een enkele aanvulling vast. 
Gepland werd er niet alleen op 
Randwyck; gebouwd ook. In dit 
verslag treft men verschillende 
voorbeelden aan. Op deze plaats 

Regenvi/vers in Amby. 

Eerste paal RL In Randwyck. 
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zij nog vermeld de eerste paal van 
de rijksuniversiteit, de plannen 
van de PLEM en van De Limburger, 
maar vooral het MEC.plan. 
In de extra raadsvergadering van 
14 oktober gaf de raad groen l icht 
voor dit plan. Het voorziet In de 
bouw van een congres- en ten· 
toonstelllngscentrum, recreatie
voorzieningen, een handelscen
trum en een hotel. Bovendien wor· 

TOEKOMSTPLANNEN 

den er nog woningen gebouwd. 
Er Is een totale Investering van 
meer dan 150 miljoen gulden voor 
nodig. Een groot deel daarvan zal 
van particuliere beleggers komen. 
Toch zal de overheid moeten bij· 
springen en met name de gemeen
te Maastricht. Zo ging de raad ac
coord met de bouw van een ge
meentelijk congresgebouw, dat 68 
miljoen gulden zal kosten, en met 
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een gemeentelijke dekking van 
het jaarlijks exploltatietekort. 
Gemeentegeld was er niet alleen 
voor Randwyck. Ook voor verschil· 
lende wijken, met name in het ka· 
der van de stadsvernieuwing. In 
dat verband Is de zogenoemde 
Molukse wijk aan de Haspengouw 
grotendeels vernieuwd. Begin juli 
werden de eerste van 81 te renove
ren woningen opgeleverd. 

Renovatie Molukse wijk. 

Mogelijk beeld MEC· 
profekt. 



De stadsvernieuwing trok zelfs de 
aandacht van over de grenzen. In 
mei kwamen congresgangers uit 
Aken de situatie In Maastricht be
kijken. Mede voor hen werd een 
folder in vier talen uitgegeven. In 
november verscheen een boekje 
over stadsvernieuwing. 
Niet overal was men enthousiast 
over de gang van zaken. Protesten 
hoorde men ondermeer in Coster-

STADSVERNIEUWING 

maas. De raad besloot in april in 
deze wijk ongeveer 80 woningen af 
te breken, omdat ze niet meer ver
beterd konden worden. De bevol
king was het daar niet mee eens. 
Ook in de binnenstad waren er 
stagnaties. Het Instorten van de 
woningmarkt is voor een groot 
deel debet aan de vertraging bij de 
bebouwing van het voormalige 
Mabro-terrein. Dit gaf de stadsar-
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cheoloog echter de kans zijn werk 
extra goed te doen. Dat resulteer
de In bijzonder aardige vondsten, 
waarvan een zeer gaaf fragment 
van een Jupiterzuil uit de tweede 
of derde eeuw na Christus een bij
zonder specimen was. Voor ande· 
re delen van de stad werden even
eens plannen gelanceerd. 
In Nazareth zal het zusterklooster 
worden afgebroken om plaats te 

Opgravingen Mabro-terrefn. 

Afbeelding uit folder 'Bauen In der alten 
Stadt '. 



maken voor 69 hulzen. Het be· 
stemmlngsplan voor Wyckerpoort 
werd gepubliceerd met de bedoe· 
llng de wijk meer leefbaar te ma· 
ken. Op het vroegere Dotremont
terrei n zullen 200 huizen worden 
gebouwd. Limmel zal tot nieuw le
ven komen met de bouw van 34 
huizen rondom de kerk. De bewo· 
ners vinden dat niet genoeg. 
Klachten van de bevolking waren 

STADSVERNIEUWING 

er eigenlijk het hele jaar door van
uit Boschpoort. Hier moet uitbrei· 
ding met huizen de buurt meer 
leefbaar maken. De raad besloot 
in oktober tot het instellen van een 
mllieu-onderzoek. In november 
sprak Maastrichts hoogste be
stuursorgaan zich uit tegen de 
aanleg van het Cabergkanaal. De 
grondreservering voor deze water
weg belemmert de woningbouw 
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en de uitbreiding van de industrie. 
Van de vordering met het struc
tuurplan binnenstad kon iedereen 
zich van dag tot dag op de hoogte 
houden. De gekozen openplan
procedure maakte dit mogelijk. In 
het eerste kwartaal waren de in· 
sprekers bijzonder actief. De dis· 
cusslepunten werden door het sa· 
menwerki ngsverband Advies
groep Partners en RIGO In een 

Beste resultaat van de 
fotowedstrf/d. 



llm!l!!!m""""""""" RESTAUREREN 

knelpuntennota verwerkt, die eind 
mei verscheen. 
In de zomermaanden kon de bur
gerij In een fotowedstrijd zelf vast· 
leggen wat men het mooist en het 
lelijkst in de binnenstad vond. In 
november werden de ingezonden 
foto's geêxposeerd. De lnsprekers 
waren inmiddels minder enthousi· 
ast geworden. Zij meenden door B. 
en W. niet voor vol te worden aan· 

Sint Janstoren wordt gerestaureerd. 

Een herinnering? 

gezien. De raad zal in 1982 beslis
singen over deze plannen nemen. 
In de loop van het jaar werd een 
plan gelanceerd voor elf restaura· 
tieprojecten met in totaal onge
veer 100 woningen. De huizen op 
de hoek Gubbelstraat·Van Has· 
seltkade waren de eerste panden 
die in dit kader gereed kwamen. 
Kerken waren het gehele jaar door 
In het nieuws. De stad werd medio 
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maart opgeschrikt door het be· 
richt dat de Sint Janstoren op In· 
storten stond door te weinig on· 
derhoud. De restauratie, die nog in 
het najaar begon, zal enkele mll· 
joenen kosten. De gemeente (de 
stad in dit geval) betaalt 33% van 
de subsidiabele kosten. 
Ook het herstel van de Waalse 
kerk en de Sint Martinuskerk 
wordt mede mogelijk gemaakt 



1F _- __ --- - RESTAUREREN 

door een gemeentelijke subsidie. 
In beide gevallen wordt de steun 
beperkt tot de gebruikelijke 30%. 
Midden november luidde de nood
klok van de kerk In Nazareth. Al
hoewel pas 25 Jaar oud, bleek de 
betonconstructie aangetast. 
Twintig jaar voorbereiding van de 
restauratie van de Sint Servaas 
werd vorig jaar afgesloten met de 
offlclele start door staatssecreta-

ris G. Wallis de Vries van CAM. HIJ 
verwijderde hoog boven de Lange 
Gang een pinakel en bevestigde 
daarmee op 27 juni het begin (me
dio mei) van de restauratie die en
kele jaren gaat duren. 
De kosten bedragen enkele tien
tallen miljoenen guldens. De 
eerste fase omvat de noordelijke 
en oostelijke kloostergang, de sa
cristie en de Stiftskapel. Hier zal 

de schatkamer worden onderge
bracht. 
Opzienbarende vondsten werden 
gedaan, zoals een unieke vloer
constructie van omstreeks 1100, 
een muurfragment uit de 9e eeuw, 
een in goede staat verkerende 
middeleeuwse stola, een grafkel· 
der uit de 11 e of 12e eeuw en voor· 
al de daaronder gevonden restan
ten van mogelijk een paltskapel. 

Renovatie Gubbelstraat. 

Start restauratie Sint Servaas. 

47 



De nieuwbouw van Ziekenhuis 
Maastricht Is in 1981 niet dichter
bij gekomen. Minister Pais maak
te weliswaar in mei bekend, dat er 
hiervoor 25 miljoen beschikbaar 
zou komen, maar op Prinsjesdag 
bleek dat dit In 1982 niet het geval 
zal zijn. Voorlopig zal men zich 
dus moeten blijven richten op het 
steeds genoemde startjaar 1984. 
Voor een versnelling hebben ook 

GEZONDHEID 

G.S. niet kunnen zorgen. Medio 
augustus verklaarden zij nog eens 
uitdrukkelijk, dat aan de nieuw
bouw van het ziekenhuis de hoog
ste prioriteit wordt toegekend. 
Voor niet iedereen staat het overi
gens vast dat het nieuwe zieken
huis Inderdaad op Randwyck moet 
worden gebouwd. Er gingen name· 
lijk stemmen op om de lnstellln· 
gen in de regio te academlseren in 
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plaats van één groot ziekenhuis te 
bouwen. De eindconclusie is ech
ter toch: Bouwen en wel liefst zo 
snel mogelijk. 
Het jaar was voor het ziekenhuis 
(St. Annadal) begonnen met open 
dagen. Maar liefst 11.000 mensen 
bekeken ondermeer de nieuwe 
operatiekamers. De offlclêle ope
ning ervan geschiedde op 20 juli 
door de toenmalige staatssecreta· 

Open dagen op Annadal. 

Opening nieuwe operatie
kamers. 
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----------- GEZONDHEID ----------iill 
ris van volksgezondheid, mevrouw 
E. Veder-Smit. Zij gaf toen meteen 
het startschot voor een advies· en 
Informatiecentrum. 
In de Dominlcanerkerk werd op za· 
terdag 11 en zondag 12 april een 
informatiemarkt voor gehandicap
ten gehouden. Het initiatief kwam 
van de Stichting Jan Baptist. De 
bedoeling: Gehandicapten een be· 
ter beeld te geven van wat zij meer 

kunnen doen In de samenleving. 
De laatste remmen werden wegge
nomen voor de bouw van het nleu· 
we tehuis van Sint Anna. Het zal 
de naam Huize Maasveld dragen 
en 300 geestelijk gehandicapten 
gaan huisvesten. Op 22 september 
werd In het stadhuis otfîcieel de 
grond in het zuiden van Randwyck 
overgedragen. 
Eind oktober haalden Borgharen 
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en Itteren zowaar het NOS-jour
naal met berichten over vergiftl· 
gingen In de volkstuintjes. De ge
meente had de bewoners gewaar· 
schuwd voorzichtig te zijn met het 
eten van groente uit de tuinen die 
bij hoog water van de Maas blank 
plegen te staan. Het steeds vuile
re Maaswater had met enig cadmi· 
urn vergiftigd slib In de tuinen ach· 
tergelaten. 

lnfomarkt voor gehandicapten. 

Een der volkstuinders In Itteren. 



------------MILIEU ___ _ 
Wereldmllieudag kreeg in Maas· 
tricht afgelopen jaar extra aan
dacht. In de Domlnicanerkerk, die 
langzaamaan toch weer de functie 
van expositieruimte krijgt, is op 5 
en 6 juni een milieutentoonstel· 
ling gehouden. 
Daarbij bleef het echter niet. Er 
waren verscheidene excursies 
naar milieuprojecten en door het 
plaatsen van zes minl-info-pagi· 

na's vroeg de afdeling voorlichting 
samen met de IMIZA enkele we
ken lang aandacht voor het milieu. 
Ook In de rest van het jaar kreeg 
het behoud van een goed leefmi· 
lieu de aandacht. Op 18 maart 
hebben de leerlingen van vier 
Maastrichtse basisscholen maar 
liefst 120 nieuwe bomen in De 
Heeg en In Daalhof-noord geplant. 
Een grote schoonmaakactie in De 
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Heeg vestigde eveneens de aan
dacht op wereldmilieudag. 
Een andere zaak met ondermeer 
milieu-aspecten speelde in juni in 
de gemeenteraad. Daar werd be· 
sloten tot het aanleggen van een 
centrale antenne inrichting (CAI) 
In de hele gemeente. De kosten 
hiervan bedragen 30 miljoen gul
den. In principe krijgen alle huizen 
(met uitzondering van ongeveer 

Antennewoud gaat verdwijnen. 

Boomplantdag. 



300 excentrisch gelegen wonin· 
gen) een aansluiting. 
Het werk zal ongeveer drie jaar du
ren en tijdens deze periode aan 
100 man werk bezorgen. Men 
hoopt In de loop van 1982 een be· 
gin te kunnen maken met dit veel· 
omvattend werk, dat niet alleen 
zorgt voor een goede ontvangst 
van 12 TV en 18 radiozenders, 
maar ook de antennewouden, die 

MILIEU 

met name de oudere buurten ont
sieren, doet verdwijnen. 
Er zijn natuurlijk ook minder pretti· 
ge zaken uit 1981 te melden op het 
terrein van milieu. Zo bleek in de 
loop van het jaar, dal een bijzon· 
der oude en erg fraaie beuk In het 
Stadspark het moderne verkeer 
niet heeft overleefd. 
Verondersteld wordt dat de asfal· 
tering van de Maasboulevard hem 

51 

het leven heeft gekost. Pogingen 
om de waardige boom bij de kaart
tempel te redden, waren tever· 
geefs. Kappen werd beschouwd 
als de enige, zij het te betreuren 
oplossing. Oude bomen sterven, 
Jonge worden geplant. Niet overal. 
Een plan van B. en W. om zes pla· 
tanen op de markt te planten haal
de het niet in de gemeenteraad. 

Oude beuk legt het 
loodje. 



Maastricht heeft weer zijn eigen 
schutterij, de Maestrlchtse D.D. 
Stadsschutterij, die in haar oprich· 
tlngsfase in de eerste helft van het 
jaar slechts zeer voorzichtig op de 
voorgrond trad. 
Op 22 augustus was echter het 
grote moment aangebroken, waar· 
op de schutters in hun gloednieu
we uniformen zich presenteerden 
aan de bevolking van Maastricht. 

SCHUTTERIJ __________ _ 

Het begon met een mis in de St. 
Servaaskerk, waar deken dr. L 
Pelzer de uniformen zegende. Ver
volgens trok men, bewonderd door 
honderden inwoners, naar het 
stadhuis. 
Nadat de burgemeester de 45 le
den aan een inspectie had onder
worpen presenteerde de schutterij 
zich samen met voorzitter Frits 
Gorten op het Plein. 
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De schutterij is een voortzetting 
van de omstreeks 1900 opgeheven 
burgermilitie. ZIJ heeft geen folklo
ristische, maar een militante op
zet. Zo zal men ook gaan deelne
men aan het Oud-Limburgs Schut· 
tersfeest. Men hoopt snel te kun
nen beschikken over een oefen
mogelijkheid op het plateau van 
de St. Pietersberg. 
De uniformen van de schutters 

Schutters oefenen. 

Schutters In de punt/es. 



zijn voor een groot deel bekostigd 
uil giften van Maastrichtse bur· 
gers en het bedrijfsleven. Begin 
september werd een geslaagde 
poging gedaan het ontbrekende 
geld bijeen te brengen uit de op· 
brengst van een reusachtige 
schuttersmaaltijd op het Vrijthof. 
Honderden gasten schoven - te· 
gen betaling uiteraard - aan de 
lange tafels aan. Het prachtige zo· 

SCHUTTERIJ 

merweer bracht nog eens duizen· 
den kijkers op de been. Het feeste· 
lijk 'ontbijt' duurde voor sommi· 
gen tot In de nacht. 
Ten behoeve van de eters kwamen 
volgens de logboeken 50 dames in 
de weer om 6500 stuks servies af 
te wassen. Er waren 44 man nodig 
voor het dekken van de tafels met 
4000 broodjes, 200 kilo brood en 
1000 eieren. In de typisch Maas· 

trichtse gerechten werden 120 kilo 
kalfsvlees en 30 kilo champignons 
verwerkt. Er waren 100 kommen 
salade en 50 liter saus. En dan na· 
tuurlijk vlaai : 80 rijstevlaaien. De 
Maastrichtse slagers, bakkers, 
koks en andere gedienstige hel· 
pers hadden eer van hun werk, 
evenals trouwens het organise
rend comité. 

Voorbereidingen voor schuttersmssl. 

Schuttersmssl op Vrijthof. 



Maastricht fêteerde in 1981 de 
oudste inwoner van ons land. Dat 
is mevrouw Rubbens-Verstallen, 
die op 2 februari haar 108ste ver
jaardag vierde. Zij is In Breda ge
boren en woont sinds 1911 in 
Maastricht. De burgemeester 
bood haar in het bejaardencen
trum Aldenhof, waar zij woont, op 
haar verjaardag een grote taart 
aan. Ook de gouverneur kwam 

MENSEN """""""""""" 
haar op deze dag feliciteren. 
Tal van mensen (vooral in groeps
verband) bezochten het stadhuis. 
Een van hen was de 44-jarlge Da
vid Kwan die in 27 dagen een 1200 
km lange voettocht door ons land 
maakte om de aandacht te vesti· 
gen op het Kon. Wllhelminafonds 
voor de kankerbestrijding. On· 
danks een ontstoken voet arriveer
de hij op 11 mei In Maastricht, 

David Kwsn. 

waar wethouder Debats hem voor 
het stadhuis verwelkomde. 
De burgemeester reikte op 23 april 
posthuum de zilveren medaille van 
het Carnegie Heldenfonds uit aan 
de echtgenote van de heer J. Frai· 
quin. Deze kwam In oktober 1979 
om het leven bij een brand In een 
huls aan de Gen. Eisenhower· 
straat. De man was daar binnen· 
gegaan, omdat omstanders -
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-----------MENSEN 
overigens ten onrechte naar later 
bleek - beweerden dat er nog kin· 
deren In het brandende huls waren. 
De onderscheiding is de hoogste 
van het fonds en wordt slechts ui· 
terst zelden uitgereikt. 
Maastricht betreurde ook In 1981 
weer het overlijden van enkele be
kende burgers. Begin april over· 
leed Ir. W. Marres, een van de 
grootste kenners van de Limburg-

se architectuur en kunstgeschle· 
denis. Begin juni overleed de ree· 
tor van het Sint Maartenscollege 
en eind november op 70-jarlge 
leeftijd pastoor Keulen. Hij was 
niet alleen bekend als parochie· 
herder In Oud-Caberg, maar ook 
als geestelijk adviseur van MVV. 
Op 9 december stierf geheel on
verwacht architect ir. B. Salemans 
op 60-Jarlge leeftijd. 

Natuurlijk waren er In 1981 ook 
feestelijke zaken. Zo vierde Her
man Blermann en zijn vrouw Tina 
op 8 februari een dubbel gouden 
jubileum. ZIJ waren 50 jaar ge
trouwd en stonden tevens een hal· 
ve eeuw onafgebroken met groen· 
ten en fruit op de Maastrichtse 
markt. De marktmeester zette hen 
onder de muziek van 'Het Huisor
kest van MVV' In de bloemen. 

Carnegle Heldenfonds. 

50 Jaar getrouwd en op de 
markt. 



Op een ander opvallende dubbel
manier kwam de 47-jarlge chemi
cus prof. dr. M.C. Hemker In het 
nieuws. Hij won als eerste In ons 
land de Coup Alliance als beste 
amateurkok van Nederland. Aan 
de vooravond van het Sinterklaas
feest haalde hij samen met zijn va
der de landeli jke pers. Hij trad 
toen namelijk op als promotor 
voor zi jn 70-jarige vader. Deze be-

MENSEN """"""""""". 
haalde de doctorsgraad in de me
dicijnen. Midden december werd 
bekend, dat prof. Heml':er per 1 Ja
nuari 1982 de functie van rector
magnificus van de rijksuniversiteit 
Limburg zal bekleden. 
Vlak voordat eind februari de ex
positie 'Van Helpoort tot De Heeg' 
In het Bonnefantenmuseum zijn 
deuren sloot, konden de wethou
ders Debatsen Weversde20.000ste 

bezoeker begroeten. Het waren er 
twee: de dames A. de Jong en M. 
Claessens, die een presentje van 
het stadsbestuur in ontvangst 
konden nemen. 
Maastricht was In 1981 meer dan 
ooit een verzamelplaats van vele 
duizenden toeristen en bezoekers 
uit de hele wereld. Er waren tal 
van nationale en Internationale 
congressen, sportontmoetingen 

De beste amateurkok, 
promotor en rector· 
magnificus. 

20.000ste bezoeker. 



en andere aanleidingen om een 
bezoek aan Limburgs hoofdstad 
te brengen. 
Een van de langzamerhand vaste 
klanten In Maastricht Is Telly Sa· 
valas, beter bekend als KoJak. 
Midden september bracht hlJ weer 
enkele dagen in Maastricht door 
en trok tijdens zijn wandeling door 
de binnenstad uiteraard veel be· 
kljks. 

MENSEN 

De meest trouwe bezoeker van 
Maastricht is een voor velen onbe
kende. Het Is een man die zelfs 
zifn naam niet wil zeggen en door 
sommigen wordt aangeduid als de 
mysterieuze wandelaar uit Teu
ven. Elke dag legt hlJ te voet meer 
dan 50 km af om Maastricht te be
zoeken. Wat het doel van zijn 
tocht is houdt hij voor iedereen 
verborgen. 

'Kojak' In Maastricht. 

'Mysterieuze wandelaar '. 
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Een bijzonder feest vierde de 
V.V.V. In het Jaar dat de vereniging 
haar nieuwe pand in Wyck betrok 
huldigde zij twee 'oude getrou· 
wen': mr. L Minis en de heer 
L. Schreuder. De eerste was 35 
jaar voorzitter, de ander evenlang 
penningmeester. Op 8 mei zijn bei
den tijdens een receptie tot ere· 
leden benoemd. De heer Minis 
blijft bestuurslid, de heer Schreu-



der legde echter zijn functie neer. 
Ook drs. J. Mans stapte op. Hij 
verliet zelfs Maastricht in de 
laatste minuut van het jaar. Per 1 
januari 1982 ruilt hij namelijk zijn 
functie van adjunct-secretaris In 
Maastricht voor die van burge· 
meester In Meerssen. Tot zijn op· 
volger werd benoemd de heer M. 
Jammers, directeur van de Dienst 
voor Sociale Zaken. 

MENSEN 

Een nieuwkomer In gemeentelijke 
dienst was dr. M. Bless. Hij werd 
op 10 maart door de gemeente
raad benoemd tot directeur van 
het Natuur Historisch Museum en 
kwam op 1 juli In functie. 
Op de avond voor bevrijdingsdag, 
zaterdag 12 september, reikte de 
burgemeester In de hal van het 
stadhuis aan 18 Maastrichtena· 
ren, van wie drie posthuum, de ver· 
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zetsherdenkingskrulsen ult. ZIJ 
zijn een bewijs van verdiensten 
voor gedrag In de tweede wereld· 
oorlog. 
Ongeveer 600 militairen brachten 
op 19 en 20 mei een 'bezoek' aan 
Maastricht. Het was een vriend· 
schappelijke Inval van de Mobiele 
Colonne die voor herhalingsoefe
ningen was opgeroepen. De activl· 
teilen lagen rondom het spoor· 

Verzetskruisen uitgereikt. 

Mobiele Colonne oefent. 



wegemplacement aan de Staten
slngel en op de Sint Pietersberg. 
Demonstrerende en protesterende 
mensen bezochten Maastricht na· 
tuurlijk ook In 1981 . Daarbij waren 
groepen van buiten de stad, maar 
toch ook eigen inwoners, die het 
stadsbestuur ergens voor wilden 
winnen. Tijdens de vergaderingen 
van de gemeenteraad over de be
groting 1982 bood een groep kin· 

MENSEN 

deren uit De Heeg een 'petitie' aan 
ten gunste van de aanleg van 
speel· en recreat ieruimte. De ge
meenteraad besloot volgend jaar 
aan de wensen tegemoet te ko
men. 
Eind november was de stad de 
plek van samenkomst van sterke 
mannen (en één vrouw). In de Do· 
mlnlcanerkerk en op het Vrijthof 
traden de sterken met elkaar In 
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het strijdperk. Het gebeuren trok 
ongeveer 500 kijkers. 
Op maarndag 14 december over· 
handigde de burgemeester aan de 
heer G. Schrijnemaekers uit 
Scharn een exemplaar van het 
boek 'Kijk op Maastricht' met In· 
scriptie. Dat gebeurde omdat hij 
de 10.000ste was die in 1981 het 
voorllchtl ngscentrum van de ge
meente in het stadhuis bezocht. 

Kinderen uit De Heeg. 

De gelauwerde sterksten. 



Max en Polla hebben in 1981 
Maastricht definitief verlaten. Bel· 
de beren ruilden hun kooi in het Al· 
denhofpark voor een meer gerief· 
lijk verblijf in de Zoo van Zwart· 
berg. Het hele jaar door was hun 
verblijf, dat ze moesten delen met 
drie hen niet welgezinde jongen, in 
het nieuws geweest. 
Op 7 juni besloot de gemeente
raad het berenpaar weg te geven 

DIEREN 

en een krediet van f 10.000, - aan 
de Stichting Dierenpark beschik· 
baar te stellen om de berenkufl 
aan de eisen van de tijd aan te 
passen. 
De verplaatsing van de oude beren 
midden oktober stuitte op enkele 
moeilijkheden. Polla was nog wel 
gewillig, maar Max kon slechts in 
verdoofde toestand worden ver· 
voerd. 

Transport van de beren. 

Afscheidsgroet. 

Giftige slangen. 
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Dieren stonden overigens volop In 
de belangstelling. De burgemees
ter was eind oktober bereid als 
peetvader te fungeren voor een 
naar hem genoemde tijger van cir· 
cus Holiday. 
De tijger - Fons genaamd - was 
In het vroege voorjaar In Maas
tricht geboren, toen het circus 
daar zijn winterverblijf had op
geslagen. Een bij de doopplechtlg· 

DIEREN 

heid aanwezige aap toonde zich 
zo dankbaar, dat hij het niet kon 
laten dat met een kusje te doen 
blijken. 
De Domlnlcanerkerk stond even
eens in het teken van het dier tl)· 
dens een enkele weken durende 
expositie van giftige slangen. De 
bedoeling van deze expositie was 
de Maastrichtenaar meer ver
trouwd te maken met deze dieren. 

Peetvader met tijger. 

Een kus/e als dank. 



'------------ DINGEN 

De Maastrichtse V.V.V. kwam In 
het voorbije jaar niet alleen In het 
nieuws door de nieuwe uniformen 
van de Informatrices, maar ook 
met een volkomen nieuw 'genees
middel'. Tijdens het bezoek van 
medewerkers van het Nationaal 
Bureau voor Toerisme aan Maas
tricht presenteerde dr. V.V. v. 
Maastricht zijn recept tegen aan
vallen van 'Mestreechtitus', het 
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z.g. Maastrichtse heimwee. 
Het medicijn bestaat uit een 
klompje Maastrichtse mergel , en· 
kele Maassteentjes en een flesje 
Jekerwater. Het mengsel hiervan 
moet men onder de hielen en op 
de wenkbrauwen smeren. Indien 
dat niet helpt, moet men direct en· 
kele dagen naar Maastricht. 
De Maastrichtse politie kwam in 
het begin van het jaar met een lan· 

delijke primeur: de alarm-raam· 
sticker. Deze werd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op het hoofd
bureau ten doop gehouden In het 
kader van de actie 'Tot euren 
deens . . .'. Het Is de bedoeling dat 
zakenmensen de sticker, voorzien 
van de telefoonnummers waar 
men In geval van nood te bereiken 
is, op hun winkels bevestigen. 
De eigen voorlichting van de ge-

'Mestreechtltus '. 

INFORMATIE 
VAN DE GEMEENTE 
MAASTRICHT 
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meente vernieuwde het uiterlijk 
van de maandelijkse Informatiepa
gina. Daarbij werd ondermeer ge
bruik gemaakt van een speciaal 
ontworpen silhouet van de Maas
trichtse stadstorens. Men vindt 
dat ook terug op de informatie
map van de afdeling en de plastic 
zak, die ter verpakking van Infor
matiemateriaal wordt gebruikt. 
Tijdens de promotionweek In de 

DINGEN 

Brusselsepoort, die niet alleen de 
lustrumviering meer cachet wilde 
geven, maar ook een uiting was 
van de afgesloten jumelage tus
sen Maastricht en Koblenz, werd 
een taart aangesneden, 'zo groot 
als de Sint Servaasbrug'. De taart 
verdween al snel In de magen van 
de winkelende Maastrichtenaren. 
Proefboringen naar mineraalwater 
In twee delen van de stad leverden 

een bemoedigend eerste resultaat 
op. Oude Maastrichtenaren herin
neren zich niet alleen het bekende 
Tregawater, maar plegen nog vaak 
om een glas Trega te vragen als ze 
mineraalwater bedoelen. 
Of de vondst van het mineraalwa
ter betekent dat Maastricht in de 
loop der jaren zal uitgroeien tot 
een Internationaal Kurort stond op 
31 december nog niet vast ... 

Een taart van een brug. 

'Maastricht les Balns'. 
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'Maastricht 1981 · is een uitgave 
van de gemeente Maastricht, sa
mengesteld door de afdeling voor
licht Ing. 
De tekst van dit overzicht is ge
schreven door Rob Damoiseaux, 
de foto's werden verzameld door 
Marion Vijghen, het ontwerp van 
de omslag en de lay-out zijn van 
Kitty Mlchielsen. 
De foto's zijn van: John Baan, Guy 

COLOPHON 

van Grinsven, Th ijs Habets, Paul 
Mellaart, J. Moenen, Wii Nilwlk, 
Harrie Tiiiy, Frans Welters, Anton 
Werker, Frits Wlddershoven, J. 
Wolf en de Fotodienst van Open
bare Werken. Verder Is dank ver
schuldigd voor verleende mede
werking aan: Studio Aquarius, Bo
finex b.v., Foto-archief van De Lim
burger, D. Gelders, Carry van 
Gestel, Rabobank, Everd Soons en 

De 10.000ste bezoeker van het voorlichtingscentrum wordt begroet. 

de V.V.V. Maastricht. 
De produktle was In handen van 
drukkerij en uitgeverij Leiter-Ny
pels b.v. Maastricht. 
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