


W OO N PUNT 

Woonpunt staat er 

Betrokken, innovatief, herkenbaar en toonaangevend. Dal zijn 

de kernwaarden van Woonpunt Ze geven aan dat we veel meer 

doen dan het bouwen en beheren van huurwoningen. Om goed 

te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt werkt Woon

punl samen mel diverse partners in Limburg. Son1s mondt zo'n 

samenwerking uit in een fusie, zoals per 1 januari 2001 wordt 

beoogd met BeterWonon uit Geleen. 

Veelzijdig 

Woonpunt is actief op het gebied van: verhuur· betaalbare 

woningen in de sociale sector. duurdere woningen in de vrije 

sector. garages, winkels en bedrijfsruimten, ontwlkkehno tto 

pro1ec:tmanagun1ent koop~ en huurwoningen, woonproJecten 

voor bijzondere doelgroepen en bedrijfsruimren {samen met 

woningbouw), verkoop nieuwe en bestaande woningen, 

beheer. van woningen voor derden. voor verenigingen van 
eigenaren en aanvull~nde dienstverlening röndorn wonen . 
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voorwoord 

Voor U ligt hel Jaarboek Maaslrichl 1999 - 2000. Het laatste jaarboek van de vorige eeuw en het eerste jaarboek van de komende eeuw. Dit 

komt omdat we nog steeds het schooljaal als de te beschrijven termijn hanteren tn plaats van het kalender1aar. Uit een enquète die we afge· 

lopen iaar steekproefsgeWljs onder onte lexers gehouden hebben blijkt dat de lezers een lichte voorkeur hebben voor he1 kalenderjaar. maar 

het be.stuur van de Stichting Jaarboek achtte deze wens niel doorslaggevend tegenover de argumenten die wel voor het volgen van het 

schooljaar pleitten. Voor het overige waren de antwoorden van de enquète een hart onder de riem voor de redactie en zullen wij de aange· 

dragen suggesties waar mogel ijk in de komende jaarboeken verwerken. 

Ter gelegenheid van de eeuwwisseling hebben we in dit speciale jaarboek een ex1ra tekst opgenomen (in drie delen gesplitst). De redac1ie 

heelt de heer Jacques van den Boogard bereid gevonden 20 eeuwen Maastrichtse geschiedenis 1n vogelvlucht le be.schrijven. 

Rest ons U veel lees- en kijkplezier te wensen . Zoals gebrulkelijk stelt de redactie suggesties en tips voor kopij en illustraties van de lezers zeer 

op prijs. 

Moostric/Jt. oktober 2000 

De redactie 



Hei 8o'SS1r1111 ojwachUng van de plez;efVt1art 

Augustus 1999 
Plezier in de haven 

De plannen om hèt Bassin op te knappen beginnen concrete vormen aan te nemen. Het financieel plaatje is rond. Dè 

stad draagt zelf f300.ooo.- bij. maar er komt ook een bijdrage van de Europese Unie en van de Stichting Recreatie· 

toervaart Nederland. Het Bassin is In 1826 uitgegraven. De havenkom van het Bassin zal vanaf april uitgebaggerd 

worden en de sluizen tussen de haven en de Maas eo tu')sen de Zu~d~Willemsvaart en de haven worden hersteld, zodat 

in 2001 de pleziervaart weer gebruilc kan maken van deze haven. De jachten kunnen afmeren aan de veertig aanleg· 

steigers die zullen worden gebouwd. In de werfl<elders zullen horecafaciliteiten ondergebracht worden en onder de 

brug "vordt een sanitaire ruimte Ingericht. 

Augustus 



Een ech t e hitt egolf 

Ons land beleeft tussen 28 juli en S augustus de 32e en laatste hitte
golf van deze eeuw. Volgens De Bilt is er pas sprake va n een hittegolf 

als het vijf dagen achter elkaar minstens 25• wordt, maar drie va n 

die vijf d~gen moeten ook nog eens een temperatuur van minsten~ 

30' halen. Dat criterium wordt ruim gehaald. De hittegolf eindigt op 

S augustus. wanneer de temperatuur onder de 25 ' komt. 
In Maastricht bewegen de duizenden toeristen zich puffend door de 

stad. De terrasui\baters varen er wet bij. 

3e lustrum Ridderronde 

De 1se Ridderronde op 4 augustus heeft een heel spannend verloop. 

Nadat in de voorlaatste ronde twee renners zijn ontsnapt, wint de 
Belg Ludo Olerckxens. Zoals gewoonlijk, maken de toeschouwers er 

een gezellige avond van Wie niet komt voor het fietsen. komt voor 

het bier. 

MVV 

MVV plaatst zich op 10 august us voor de tweede ronde van de KNVB 
beker door ult met S· l te winnen van de eerste·klasser Meerssen. 

Trainer Koevermans constateert dat er in de competitle toch wel 

anders gespeeld zal moeten worden en dat heeft hij goed gezien: de 

eerste wedstrijd, uil tegen PSV, op zaterdag 14 augustus, gaat met 4-1 

verloren. De week daarna komt Ajax naar de Geussell. Uitslag: 2-6. 
Toch ziet de coach nog een lichtpuntje, de MVV·ers hebben voor elke 

meter gekookt . Daar zullen ze het dit seizoen nog heel erg druk mee 

krijgen. 

De zonsverduistering 

In het Centre Céramlque geeft weerman Servè Vaessen een lezing 
over de zonsverduistering die op 11 augustus zal plaatsvinden. Er 

komen honderden belangstellenden zodat hlj zijn praatje twee keer 

moet geven . De eclips veroorzaakt een echte hype. Op dinsdag 10 
augustus ontstaan op de A2 al lange files van auto's die op weg zijn 

naar Belgié, luxembvrg en Fran krijk, waar de verduistering beter te 

zien zou zijn dan bij ons. Het aantal mensen dat daar van het spekta · 
kei wil gaan genieten wordt geschat op 2 miljoen. Op de dag zelf, 

woensdag 11 augustus, stijgen 13 vtiegtutgen op van Maast7icht 

Aachen Airport voor speciale eclipsvluchten naar Duitsland en Frank· 
rijk. Op het Vrijthof in Maastricht staan du izenden, met eclipsbrille· 

tjes gewapende mensen. die omstreeks 12 .30 uur allemaal voelen 

dat het kouder wordt en gaat waa ien, maar die van de zonsverduis· 
tering niet zo erg veel zien, want het blij~ boven de stad grotendeels 

bewolkt. 

Avgvstv s 

Maastricht kantorenstad? 

Maastricht heeft een groot gebrek aa n kantoorruimte. Er is welis · 

waar een aanbod van to'n 21.000 m5. maai· de grote huurders, zoa ls 
de call- en service-centers. zoeken grote, open ruimtes en die zijn niet 

beschikbaar. Buitenlandse bedrijven zijn naarstig op zoek naar kan

toorruimte In Maastricht, maar vooralsnog kan de stad niet in hun 
behoeften voorzien. Beleggers st;ian ook niet te trappelen om dit 
probleem op te lossen. 

Vertelfestival 
16 augustus gaat het Vertelfestfval van start. Rob Meurders van Theater 

de Bolhoed. die verantwoordelijk is voor de organisatie. heeft voor 
elke dag van deze week een aantal professionele vertellers en politici 
ultgenodigd om op verschillenden plaatsen fn hel park bij de Berenkull 

een verhaal te komen vertellen. Met een verhaal van Burgemeester 

Philip Hou ben wordt het festival op zaterdag 21 augustus besloten. 

Mest reec h heet ' \ 

Maastricht heeft 't ' of, in het Engels. 'Maastricht has ft all'. Dankzij 
een initiatief van VVV-directeur Wilco de Jong, die voor f S.000,- een 

contract sloot met de KLM. wordt In alle Intercontinentale Boeings. 
die richting Amsterdam vliegen, een reclamefilmpje over Maastricht 
gedraaid. Dat betekent dat tienduizenden KLM-passagiers nu kennis 

kunnen maken met wat Maastricht op het gebied van kunst, cultuu r 
en haute cuisine wal te bieden heeft. 

Kunstwerken 

Eind augustus presenteert de gemeente Maastricht het Kunstwer· 

kenbeleidsplan 1999-2003, Het gaat hier niet om beeldhouwwerken 
en sch ilderijen, maar om bruggen, trappen, keermuren, kades, via

ducten en sluizen. van de 412 kunstwerken die de stad rijk is, een 

echte collectie dus, bezit de gemeente er 294. Dat betekent dat ze 

ook vera ntwoordelijk is voor het onderhoud. dat de komende 5 jaar 
zo'n 22,3 miljoen gulden gaat kosten . 

Historische keuterboertjes 

In een gebied waar de nieuwe wijk Vroendaal is gepland, een paar 

honderd meter ten zu iden van het Jeanne d'Arc College en rinks van 

de Rijksweg langs de Heeg, vinden archeologen de overblljfselen van 
een nederzetting die dateert uit de late Bronstijd en de vroege IJzer· 

lijd (1000·500 vóór Christus), Er worden negen urnen gevonden en 

restanten van een pottenbakkerij. Vijf 1aar geleden is in Amby ook al 
een urnenveld gevonden uit de Bronstijd . Aangezie n er geen sieraden 

of wapens zij n aangetroffen. nemen de archeologen aan dat dit arme 

nedenettlngen van keuterboertjes zijn geweest. 

7 Jooróoo "'10fllf!t /I! 



Nieuwe records bij Preuver'femint 

Op het Vrijthof wordt van 26 t/m 29 augustus het jaarlijkse Preuve· 

nemint gehouden. Het culinair evenement (voor het eerst op inter· 

neti www.preuveneminLnl) trekt ook dit jaa1 tienduizenden bezoe· 

kers. waarvan velen van buiten Maastricht. De opbrengst gaat dit 
jaar onder meer naar het Reu:engilde, de Kachelpiepers en naar pro· 

jecten in de Derde Wereld. maar f 10.000.- wordt gereserveerd voor 
de landelijke actie 'Aardbeving Turkije'. Ber Schiffeleers (Mister Preu· 
venemînt), die in 1980 samen met Willie M~ssot het initiatief nam 

voor het Preuvenemmt. maakt geen deel meer uit van het Struys· 

kommllee. Aan geruchten dat hij vanwege gezondheidsproblemen 
z-0u zijn afgetreden wordt getwijfeld. Het traditionele zondagmid · 

dagconcert wordt verzorgd door het Vlaamse Belle Epoque Orche>

tra. A11dre Rieu is er niet bij; die zit in het Verre Oosten (1naar stuurt 

wel een grote bos bloemen). Dit jaar wordèn drie records gebroken' 

het grootste aantal bezoekers (170.000). de rneeste deelnemers (34) 

en. wat het belangrijkste is, de grooMe omzet (ruim 2.5 miljoen) 

Muziek trofee 

riet Borgharense Mannenkoor St. Gregorius wint op Z9 augustus de 

Houtmans MuzJe~trofee 1999. A•n het winne!l van deze prestigieure 
prijs dankt het kooi een ultMdiging om op l~ december in Gouda de 

'Kaarsjesnacht' te komen opluisteren. 

Winkelwaarde 
'Wonen t>oven winkels' een gezamenlijk projekt van Woonpunt, Uni

ve:rsiteit Maastricht en de gemeente realiseert haar H9e appartemenl 

1n de bilinen>tad. Doel is om uiteindelijk 600 lot 700 appartementen 
boven wiokels te realisefen. 

AugustU$ 
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De lte911oandt hulzen {n Heugen)ltvf!ld zijn ver#er'(I mét tnUur$child1rln9~n 

September 
Zwarte vlaggen in Heugemerveld 

Vrijdag 3 september begint in het Heugemerveld de sloop van zo'n 300 woningen. De officiële start wordt voorafge· 

gaan door een aantal toespraken, maar de bewoners van de wijk zijn van mening dat er geen enkele reden is om aan 

de sloop een bijzonder cachet Ie geven. Zij kondigen protestacties aan met zwarte vlaggen en spandoeken Vooral de 

mensen die al lang in deze buurt wonen hebben moeite met de gang van zaken. 

Septem~u 



Yasser Arafat op bez oe k 

Op 1 septem ber heeft Maastrlc'1t een belangrijke gast: de Palestijnse 

leider Yasser Arafat wordt door de MaastrichlSchool of Management 
tot 'honorary fellow' benoemd. Een Engels sprekende man belt vlak 

vóór de plechtigheid met de mededeling dat er een bom ls geplaatst. 

maar dat blijkt niet zo te zijn. De politie heeft genoeg veiligheids
maatregelen genomen en acht het niet nodig om het gebouw te ont-

ruimen . ~fäl zit midden in de vredesbesprekingen met Israël. maar 

bieden heeft, Oe opening is a 1 op zaterdagavond met het LSO en Bou

dewljn de Groot.. Verspreid over het centrum zijn er 46 podia waar 
zowel amateurs als profs optreden. In het Rijks<1rchlef presenteert de 

Vereniging Literaire Activiteiten Maa<tricht (VLAM) een boekje met 

twee verhalen van Wiel Kusters. Op tiet Vrijthof is een uitgebreide 

1nformatlèmarkt met stands van alle deelnemende lnSlantles. Op 
Zondagmiddag sluit Karin Bloemen af met een show op het Vrijthof. 

acht het blijkbaar toch de moeite waard om naar Maastricht te UM en numerus fi xus 
komen om zijn onderscheiding persoonlijk in ontvangst te nemen. De Universiteit Maastricht blijft populair, zo blijkt begin september. 

Veteranen 

Op Maastricht.. Aachen Airport komen op 3 september 35 Ameri

ka~veteranen van de Old Hltkory divisie aan voor een bezoek aan 

een aantal Europese landen waar -zij zo'n 55 jaar geleden hebben 
gevochten. Op 14 september 1944 werd Maastricht, als eerste stad 

Op sommige studies. met name Economie en lnternationafe Bedrijfs
kunde, komen zoveel studenten <1f. dat er dit jaar voor het eerst met 

een numerus fixus gewerkt moet worden. De UM teit meer dan 10.000 

studentf!n. waarvan er meer dan t.200 uit het buitenland komen. De 

universiteit bl ijkt vooral voor Duitse studenten aantrekkelij k. 

van ons land, door soldaten van de Old Hickory divisie bevrijd. In de Krantennieuws 

Grote Staat wacht de oude helden 55 jaar later een ticker-tape 
par<1de. Ge,zien hun leeftijd zal dil bezoek waarschijnlijk hun laatste 

worden 

Drieste plannen 

Wethouder John Aarts krijgt op 3 september een door de overkoepe

tenae organisatie van Maastrichtse onaernemetsverenîgingen opge

steld rapport aangeboden. In d it rapport, getiteld 'Winkelen in Maas· 

lricht', worden twee nogal opvallende voorstellen gedaan: overkap 
de Wycker Brugstraat en laat de geplande brug over de Maas naar 

het Céramique-terrein vervallen. 

Victor de Stuers en t1rchltectuur 

Voor de Victor cfê Stuersprljs 1999 zijn vier projecten genomineerd : 

het winkelpand 1Motives' in de Boflbonnière, de uitbreiding van de 
Hogeschool Maastricht, de verbouwlng van de Capucijnenhof en de 

gerenoveerde kapiteinsvilla van de vroegere Tapljnkazerne. Met de 

nominering van 1Motives' wordt architect Arno Meijs voor het 

tweede achtereenvolgende jaar voorgedragen. De prijs gaat echter 

naar de architecten Wim van den Berg en Ger Widdershoven voor de 

manier waarop zij het oude kloostercomplex în de Capucijnengang 
tot een oase van rust in de- binnenstad hebben omgetoverd. 

Het Parcours 

Op Zondag 5 september ligt de rode loper weer uit, ter gelegenheid 
'Van Het Parcours, het Maastrichts equivalent van de Amsterdamse 

Uitmarkt. Tachtigduizend mensen lopen door de stad om een indruk 

te krijgen van wat het komend tneaterseizoen aan cultureel moois te 

Septetnbtt 

Op 8 september kopt Dagblad de Limburger dat haar moederconcern 
VNU de krant voor bijna 500 miljoen gulden verkoopt aan de Tele

graaf. Er vallen geen gedwongen ontslagen en de krant zal zelfstan· 

d1g blijven bestaan naast het Limburgs Dagbl.ld, dat al 25 jaar eigen
dom van de Tèlegraaf is. 

Toek·toek de laan uil 

De toek·toeks, de ui\ Thailand geïmporteerde brommertaxi's, die 

enige tijd ouden van dagen en toerinen door de stild reden, zijn in 
september uit de circulatie genomen. De stichting die verantwoordelijk 

was voor deze vorm van vervoer heeft een schuld v~n f 150.000,· en 

wordt failliet verklaard. Later is er toch weer sprake van een doorstart. 

Speciale dag 

Donderdag 9 septem ber is een populaire dag voor trouwlustlgen. 
Normaal gesproken verschijnen er op donderdag niet meer dan 5 of 

6 bruidsparen voor de ambtenaar van de burgerlljke stand. Vandaag, 

9.9.1999, zijn hel er niet m1nder dan 20. 

Geheim monument 

In het kader van de Open Monumentendag, op 13 september, wordt 
de kluis in de St. .l:'letersberg waarin tijdens de oorlog kunstwerken 

werden bewaard voor het eerst voor het publiek geopend. De kluis 

fungeerde als kunstdepot van maart 1942 t ot juni 1945 en her· 
bergde onder meer de Nachtwacht van Rembrandt. 



Grensoverschr ijdende golf 
Oe plannen voor de aanleg van een 18-holes golfbaan op de Dolfs 

berg krijgen geen steun van de gemeenteraad van Lanaken. Het was 

de bedoetrng dat Lanaken voor die baan 20 hectare natuurgebied 

In de Oousberg zijn ze al kloCJr ont golfte g'10n spelen 

Brandweerkazerne open 

De nieuwe Brandweerkazerne wordt vrijdag 17 september officieel 

geopend door Burgemeester Phi lip Houben. Fanfaré luDana uit 

Limmel komt een serenade brengen, Zaterd<>g 18 en >ondag 19 sep· 

tember staat de kazerne open voor het publiek en zullen er blusde
monslraties op het terrein gehouden worden. 

Oog In oog met de brandweer 

beschikbaar zoll stellen, in ruil waarvoor Maastricht f 800.DOO,· zou 
betalen, VolgeM schepen H. Maenen heeft Lanaken geen en~ele 

belangstelling Wethot1der Theo Sovens toont zich verrast. omdat hij 

in de veronderstelling verkeerde dat er een accoord \Vas. 

Septentber 



Kunst in de Capucijnenstraat 

Op Zaterdag 18 september wordt in het vroegere pand van de Maas· 

trichtse familie Marres 1n de Capucijnenstraat het Céntrum voor 
Beeldende Kunst M.arres geopend. De bedooling van dit centrum is 

tweeledig: het Wil moderne kunst laten zien en kunstenaars de gele· 

genhe1d bieden om elkaar te ontmoeten. In de vele kamers van het 
gebouw zullen voortdurend elkaar overlappende tentoonstellingen 
worden gehouden, maar het centrum zal toch primair gaan functfo· 

neren als een plaats >vaar kunstenaars werken en met elkaar in con· 
tact komen. Oe coördinatie van het centrun1is1n handen van Fréde· 

rique Bergholtz. 

Rap · sacra 

1-tet Musica Sacra Festival, op 19 september georganiseerd door het 

Theater aan hel Vrijthof, in samenwerking met de KRO, heeft dit jaar 

de psa lmen uit de Bijbel als centraal thema. Er treden ieer bekende 
.ëJrtiesten op, zoals Anonyn1us 4, een groep van vier vrouwen, die mid· 
deleeuwse muziek a cappella zingt. Van de Vlaamse componist Jean 

lambrechts wordt een stuk voor koor en orkest uitgevoerd. getiteld 

'Symphonie des Louanges', gebaseerd op psalmberijmingen van Paul 
Claudel. Ook is er muziek van Bruckner en van Olivier Messiaen. Voor 

de nodige opschl1dding zorgt de uitnodiging aan de Nederlandse 

rap-groep Osdorp Passe, die niet bepaald bekend staat als uîtvoerder 
van religieuze teksten . Van de kant van de media krijgt de organisa

tie zeer veel vragen over deze deelnemers. maar de verklaring voor de 

uitnodiging luidt dat rapnummers (met hun vele herhal ingen) de 
psalmen zijn van onze tijd. Vandaar. 

De zesde wetholJder 
Eind september kondigt Huub Sm!ets, sinds 1989 directeur Dl•nst 

Stadsontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Maastricht. zijn 

vertrek aan. Smeets, een zeer Invloedrijk ambtenaar, die ook wel 'de 
zesde wethouder' of 'de onderkoning' wordt genoen1d, gaat met 

Ingang van 1 Januari 2000 lid worden van de directie van Woning· 

bouwfonds Vesteda. Zijn opvolger wordt l ouis Prompers, voorheen 
adjunct-directeur van de Dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken. 

Het mooiste terras van Maastrich t 

In het Derlon·t heater op het Céramiquetrrein opent 21 september 
Café Zuid zijn deure.n, Het zal moeten concurreren met het café in 

het Centre Ceramique. maar daar zijn de uitbaters niet bang voor. 

Binnenkort krijgt Café Zuid ook een terras met een fantastisch uil · 
zicht op de Maas. 

:>eptember 

Meer toeristen, meer Maastricht· promotie 

De Samenwerkende Hotels Maastricht tekenen op 24 september een 

overeenkomst met de gemeente waarin \Vordt bepaald dat de meer· 
opbrengst va11 de toeristenbelasting van 1998 in de komende vier 

jaar uitsluitend zal wordeo besteed aan het promoten van de stad 
Maastricht. Driekwart van de meeropbrengst, een bedrag van zo'n 

t ,8 miljoen gulden, gaat naar de VVV, die meer reclame gaat ma~en 
voor het laagseizoen. 

Verloede r ing van Maastricht 

Uil een in opdracht van het Projectbureau Grote Steden gehouden 

gemeentelijke enquéte blijkt in september dat veel Maastrichtena

ren van mening zijn dat hun stad verloedert, onder andere omdat 

zoveel gebouwen worden beklad Veel Maastrichtenaren zeggen ook 

last te hebben van dronken mensen en van drugsgebruikers. Het 

aantal slachtoffers van geweld is sinds .1997 mei één procent 
gedaald en het gevoel van veiligheid met één procent toegenomen . 

BI nnens tad perikelen 

Er is eind september nogal wat commotie rond de plannen van de 
gemeente om de straten van de binnenstad een opknapbeurt te 

geven. Volgens Wim f ische1,de voorzitter van de Vereniging Eigena ren 

Binnenstad Maastricht (VEBM) hebben 387 eigenaren van binnen· 

stad-panden het enquête-formulîer teruggestuvrd waarop ze hun 

mening o\ler de voorgenomen renovatie kenbaar konden maken. Niet 
iedereen îs even enthousiast. In feite is er slechts een kleine meer· 
derheid van so.6 procent die verwacht dat ze van de nieuwe plannen 

zullen profiteren. En dat cijfer wordt door veel eigenaren weer In 

twijfel getrokken. Eigena ren die niet bereid zijn een bijd rage aan de 
vernieuwing te leveren zullen door de gwie.entelijke baatbelasting 

worden aangeslagen (als de rechter daar tenminste geen stokje voor 

steekt). C&A en Vendex·KBB zijn in ieder geval niet van plan om te 
betalen omdat ze vinden dat de gemeente de opknapbeurt voor haar 

rekening moet nemen. Als zij worden aÇtngeslagen, zullen zij een juri· 

dische procedure starten. 

Wlebengahal en archeologie 

De definitieve huisvesting van de archeolo~ê=tollectre van het Bon· 
nefantenrnuseum blijft problematisch. Door een commissie v«in des· 

kund igen z1jn drie voorstellen gedaan om de Wiebengahal voor de 

collectie in te richten. Voot de inrichting hoeft de gemeente niets te 
betalen, maar de jaarlijkse exploitatie zou op f 700.000, komen. 
Velen vinden dat te duur. 



De Moosrncbtse"'Opereete Vere..nig1n9 oefent hord voor de-pren1iffe von lloor ·u.1ccesvolre opera 'De VogelkrtCrne.r' 

Oktober 
In de smaak vallen 

Van 2 oktober tot 13 febru~ri organiseert hel .Bonnefantenmuseum een grote tenloMstelling over 'Smaak'. Er is een 

hele zaal gewijd aan de schilderijen die In de periode 1884· 1981 de Prix de Rome van de Amsterdamse Rijksacademie 

hebben gewonnen, maar het gaat niet alléén om de schilderkunst. Er is ook aandacht voor kleding. meubels, parfum· 

flesjes. speelautomaten. voedselfotografie etc. Bezoekers kunnen ook meedQen aan smaaktests en proeverijen, waar· 

ondereen smaaktest van imitatie-mensenvlees. De tentoonstelling zal 50.000 bezoekers trekken. 

Oktobet 



lof voor Od eon 

Tijdens het l ombu•gs KorenfeHwal 1999, dat op 2 en 3 oktober in 

We•rt plaatsvond\, wint het Maastrichtse koor 'Odeon' 10 de afdeling 

lichte muzoe.k de eerste prijs niet lof van de jury. Met 453 punten zij n 
de Maastrichtenaren tevens de topscorers van het festival. 

Oe Mark t op de schop 

De PvdA.fractie in de Maastrichtse gemeenteraad heeft op 5 oktober 

grote kntiek op het Markt-Maas11rojW Deze kritiek richt zich vooral 

op het togenaamde rivierplein, dat boven de ondertunnelde Maas

boulevard is gepland. Wat volgens de PvdA ontbreekt is de schakel 
tussen stad eo rivier. Ook vîndt de partij dat het langzame verkeer, 

voetgangers en fietsers erop achteruit gaan, onder ande.re 0111dat 

een directe verbindi11g voor voetgangers met de brug is komen te 
vervallen, Dit alles is voor de PvdA reden om met een alternatief plan 

te ~omen. De VVD en het CDA kunne11 zich met dete kritiek nlet ver
e_r1iger1 

Ron1einse concertreis 

Op uitnodiging van het Nederlandse Instituu t te Rome geeft de Cap, 

pe lla Sa11cti Servatii, onder leid ing van Peter...Serpey>ti begin oktober 

een aantal concerten in Rw11eJ Het eerste vindt plaats in de Santa 
Maria dell'Anima kerk bij gelegenheid van de presentatie van het 

gerestaureerde grafmonument van de Nederlandse Paus Adrianus Vl. 

Het koor zingt ook llog in de Froczenker~ en tijdens de pauselijke 
audiëntie, 

Sinnenstadperike.len JI 

Op 9 oktober neemt Paul.RtnJ<ens'(onder andere ook bestuurslid van 

de Stichting Jaarboek Maastricht) na zeven Jaar afscheid als voorzit· 
ter van de Samenw1:1.kende Hotels Maastricht (Sahot). Van die gele

genheid maakt hij gebruik om steun te betuigen aan hel voornemen 

van de gemeente om een biJdrage te vragen voor de herinrichting 

van de Maastrichtse binnenstad. Volgens Rlnkens tonen de protesten 
tegen dat plan, vooral van de kant van de grootwinkelbedrijven, een 

gebrek aan visie. Hij stelt dat iedereeo van de vernieuwingen u i 

gaan profi1ete11 en dat de ' tijd van gratis meeliften op de investerin· 
gen van a nde-ren voorbij is1~ 

Landelijke erkenning 

Op 11 oktober ontvangt de Stochtrng fougdhu lp Maa;lU&!Jt in Wasse

naar de Hein Roetl\oÏpiiJ5 ter waarde van f 40.000,-. Deze prîjs wordt 
elk jaar toegekend a"n een organisatie die zich bezighoudt met c.n· 

mlnallteotspreventie. De Maastrichtse stichting biedt 2werfjongeren, 

ting, een programma van tien weken dal he11 111 staat moel stellen 

om w~er terug te keren In de maatschappij, De stlchling Is daarbij 
zeer succesvol. 

Weer een univ ~ rs iteit naa r Maastricht 
Op 13 oktober wordt in het stadhuis van Maastricht een overeen· 

komst getekend door c;fe presfdenten van de Universilet 11a1LCMtcal 
Arkansas en Teikyo Europe. De Amerikaanse universiteit , geve>tlgd in 

de staat van Bill Clinton. vestigt een campus in Maastricht, een keu2" 

die bepaald is door de centrale ligging van de stad en de mufticultu· 

rele invloeden. De eerste studenten.worden 1'1 2ooove"'Yff<b 

Sta len hoop 

Tussen hel Apple Park Hatel en het Geusseltstadion wordt 13 ol<to · 
ber een groot stalen kunSt)Nerk geplaatst van de rsrael[sche kunste

naar Zvik:a K,1n~or. Het is gefinancierd door zakenman Bèno11 We>ly 

en draagt als titel 'Object of Hope. 

die hulp nodig hebben op het gebied van werk, scholing of hulsves- Apple oj Hof" 

Oktober 15 1 l an1na"1 ~natfur111 



Aanloopproblemen Stadsb ibtîothed schrijft voor da t Maastricht tijdens Clinaval geregeerd wordt door 

een prins Het iou nog een înte.ressante discussie worden. Medio oktober maakt de Maastrichtse Stadsbibliotlieek. die in mei 

werd geopend. bekend dal aan het elnde van di t jaar waarschijnlijk 

een tekort zal ontstaan zijn van meer dan f 364.000,· Volgens direc· 
teur W. Kuiper is dil niet verrassend en geen reden tot paniek. De 

bibliotheek heeft na de verhuizing veel extra kosten moeten maken 
onder andere in verbanc;:I met het toegankelijk ma-keo van nteuwe 

media. Het tekort zal het volgend jaar waarschijnlijk moeten worden 

opgevangen door de abonnementen te verhogen. Dit is niet het 

enige probleem van de bibliotheek. Het C'e!!l.• i:..C~am1ql1!! IS door ziJn 
open structuur zeer gelufdsgevoelig hetgee1> bibliotheekbezoekers 

en · medewerkers overlast bezorgt. 

Hoeveel passagiers? 

Educatieve mu-iiek 

Het Limburgs--.symfol'!ie Orke>t stelde voor de basisscholen een edu
catief programma samen. bestaande uit een lesboekje (geschreven 
door Gert Gefuk}, een CD en een aantal 'ultleg·concerten' met 1n uz1ek."" 

van de co. voo1 de Toreadormars uil Carmen zijn d1alecltckstcn 
gemaallt {in het Sittards, Venloos en Heerlens), die door de kinde.re.n 
kunnen worden meegezongen. 

Prinsdom 

De vrouwelijke leden van de Maastrichtse gemeenteraad (onder

steund door twee vrouwelijke wethouders) lanceren een revolutio

nair voorstel: een Pnnses Carnaval. Volgens 'Opper' Wim fisther van 

de Tentpeleers wordt de keus van een prinses/prins bepaald door het 

'volk vaan Mest1eech'. maar liij voegt daar onmiddellijk aan toe dal 

Op 19 oktober begroet Maasl<icl\f"Aac.hen Airport zijn zes miljoenste 

passagier, Mevrouw M. Dohme~ uil Stein. Oe passagiers van de lim· 
burgse luchthaven worden sinds 1959 geteld. In dal jaar waren er 

7.500, terwijl in 1998 niet minder dan 245.486 mensen van het vlfeg· 

veld gebrul~ hebben gemaakt. gemiddeld _bijna 700 per dag. Het Cen
traal Bureau voo1 de Statistiek 111 Hee1len komt overig~ns uit op 

slecht~ 4,6 mi'Joen passagiers. 1,4 miljoen verstekeJlngen? 

Maastricht, zijns. 1 nziens, nog niet .aan een prinses toe Is. De îempe· In oAtobe, kom' In dt Vtnver11oelt stnds ~e11wen 

leerç. moeten volgens Ase.her de tra~ltie bewaken en dîe traditie wf:ere:en"t11kstods;nt1t1rbloot te liggen 

De grond in geboord 
In 1998 deelde Minister Netelenbosch mee dat het Rijk niet bereid is 

om een financiele bijdrage te leveren aan de oplossfng van de ver

keetsproblematiek op de A2. Op 26 oktober komt de gemeente met 
het voorstel om de ohdertunneling van deze weg in 2004 te laten 

beginnen en daarvoor tol te heffen De tolgelden (die ook zullen 

worden geheven voor de sluipwegen) zijn noodza~clijk om de beleg
gers tetug te betalen. die bereid zijn om de Al-tunnel te financieren. 

Op deze plannen wordt zeer verdeeld gereageerd. Veel mensen zijn 

van men1ng dat het Rijk zou moeten meébetalen, 

De prinse-ssf!n '"' d~ raad 

Oktober 



Op 17 oktober is Moost1icht 1wco&tocY0011 de:Motm 

tomplter met nostaJg;sche b1omn1ers. 

Europese steun 

In hel kader van het Grote Stedenbeleid krijgt Maastricnt van de 

Europese Commissie in Brussel 32 miljoen gulden voor de herstruc

turering. De stad heeft tot maart de gelegenheid om plannen hier
voor in te dienen. Voor een plan dat de goedkeuring van de Commis· 

sie kan wegdragen wordl maximaal de helft van de kosten betaald. 

Oktobf'r 

Prinsdom Il 

Op 30 oktober verschijnt in Dagblad de L1mburge1 een artikel van de 
hand van lef Meisen. met <1ls kop 'Arrogantie Tempelee1s is totaal 
misplaatst'. Daarin doet Melsen een aanval op de 'holle retoriek en 
de azijn-pissige toon1 van de President van de Tempe1eers, dfe zich 

niet bepaald enthousiast heeft getoond over het voorstel om ook 

vrot.1\ven in aanmerking te laten komen voor een uitverkiezing tot 

Prins Carnaval. De tradities, die de President wlf verdedigen. zijn vol· 
geos Meisen de tradities van het burgerlijl<e Maastricht. 'uil'.lindin· 

gen van hoge heren uit een achterhaald tijdperk'. De positie van de 
Tempeleers staat niet ter discussie, schrijft Meïseo, maar deze ·vaste· 

loavesbobo's' moeten wel proberen re~ening te houden met veran

deringen in de maatschappij . 



De 'MesJreeçhter Ceu · bij'n<J niet kapot te kri,lgen 

1 8 1 Joorbot:k MaOft1ithl 

November 
Vandalen 

De Mestreechter Geis. het in 1962 door Mari Andnessi:!l gemaakte beeld op het pleintje bij de Stokstraat, wordt begin 

november door vandalen van zijn sokkel losgehaald. Het beeld is reeds twee keer eerder be<ehadigd, in 1994 en in 

~998, maar toen waren vrachtwagenchauffeurs voor de schade verantwoordelijk. 

November 



Tol 

In de Maastrichtse gemeenteraad verklaren alle politieke portljen 

uch tegen het Idee om op de e-i tolpoort•n te gaan plaatsen, Zeer 
veel kritiek krijgt het voorstel om ook de sluipwegen (Fregatweg, 
Meerss<J1erweg en Ambyst(ii_at=~ord)•van deze poorten te voorzien. 
Volgens de PvdA is tolheffing pas geoorloofd als ook het Rijk en pro· 

vincie bereid zijn een financiële bijdrage te leveren. En wat f!laet er 
gebeuren voor de bewoners. en aanwonenden die op of bij dezes-tra~ 

ten wonen? 

8tg1n november beStf1C1f het PoC'f!enmusev._rn CJOfl de Gfote Groc>,t 5 }oor 

Sloop 

Tijdens een biieenkomst in de Platte Zaol op 4 november maakt 

directeur t lle!lijlbergh van de Wt>n1ngstkhtlt)g St-Serv.otius bekend 
dat tot 2010 duizend woningen van St. Servatius zullen worden ges· 
loopt. Plannen om 500 woningen af te breken in de wijken Caberg, 

Malpertuis en Heugen1c(veld wa1en ret!ds il"I een eerder .stadium 

aangekondigd. Alle ge$1oopte Woningen zullen door de wonings'tich· 
ting door nieuwe, betaalbare huizen vervangen worden. St. Servatius 

is ook voornemens om in Randw~ , n de nabijheid van het Acade

misch Zickcnhuïs een .cam~us te bouwen voor soo a 600 eenheden. 
Wethouder R. l eenders verneemt deze plannen van de wonlngstîch~ 

ting via de pers en is 'not amused'. 

Legalisering en gedoogbeleid 

Twintig Nederlandse steden hebben zich voorstander verklaard van 
een experiment waarbij hel legaal wordt om marihuana te kweken 

en in de coffeesffo11s te verkopen, Volgens het huidige gedoogbeleld 

November 

Is kweken niet, maar verkopen wél toegestaan. Burgemeester en 

Wethouders van Maastricht verklaren zîch in een brief van S novem· 

ber aan de f<actie van Groenlinks voorstander van legalisering, maar 

alléen dan, wanneer legallsenng landelijk zou worden. 

Med;o novetnber opent een ni'el1W 1estoutattt 0011 d~ Rijksweg in kee1; 

~~tourot1t 1Man1efif'J.. 

De pljp uit 

Maastricht ve,rliest een markant herkenningspunt. Begin november 

wordt de 1 lO·meter hoge schoorsteen van de ENCI stukje bij beetje 
afgebroken. Oe schoorsteen, die vroeger fungeerde als uitlaat voor 

de ovens, was al vijftien jaar niet meer In gebruik, 

Maastrichts di-alect 

In 1992 publiceerden Pol Brounts en Ph1I Oumoulin hun boek]e 'Speu

lentere SpeUe', waarifl <ie spelling van het Maastrichts uit de doeken 
werd gedaan. Ter gelegenheid van de 80e verjaa1dag van Pol 8ro1mts 

besluit het gemeentebestuur om de door hem en Phi l Oumoulin ont· 
worpen spelling de officiële status van 't Mestreechs' te verlenen. Dat 

gebcu•t op s november ~ijdcns een plccl\tigheîd in het stadhuis, 

waarbij Brounts een ingel ijst certificaat krijgt overhandigd. In een 
geestige speech wees Ph1I Dumouhn erop dat er voor de bevordering 
van hel gebruik van het Mestre-echs dialect nog veel meer gedaan 

kan worden. Het begin Is weliswaar gemaakt, 'mch, um 't mèt 'n fien 

metafoor te zègke: eme sjeet maak nog gei bubbelbad ', 



De trotse componist von het winneade Maostfichts' cornavoltliedjt 

mtt partntt. 

De hoogste t ijd 
Op 7 november kiest het 't volk van Mestreech het Carriava1Jlledje 

voor 2000. Drie dagen lang zullen de Maastrichtse vastelaovesgekke 
kunnen genieten van 'Noe is ' t Tied'van Patrick van de Weijer, dat met 

833 stemmen als eerste uit de bus kwam. De titel van het liedje moet 
overigens niet verkeerd worden begrepen: hJj .slaat niet op de verkie· 

zing van een prinses. 

Het orgon;s-otrecomité van het 'Leedljeskonkoer' 

Novenlber 



FOJ!latc 5r . Joe1tp bertaoi ,n nove"nber 75 jaar, 

Het feest v1or(lt geVierd mft efn h('U\ ron{'elstuk. 

Trichter uitgereikt 

Op vrijdag 5 november ontvangt de heer_J-1.J. Schaee!1.!.3.n uit handen 
van Burgemeester Philip Houben de Trichter. Daarmee drukt de stad 

haar waardering uit voor het vele werk dat de heer Schaeprnan 
gedurende een lange periode heeft verrlcht als voorzitter van de 

Stichting Wagner·de"Wit en van de StiQlli.ngMusçum Spaans Cio11-

vernement, het museum dat onder meer de kunstcoJlectie van de 
familie Wagner-de Wit herbergt. 

lulu Wang heeft het druk 
De 'Maastrichtse' schrijfster Lulu Wang signeert op 10 november 
haar tweede roman 'Hel tedere kind' on boekhandel de Tribune. In 

1997 verscheen Wangs debuut 'Het Lelietheater'. vva•r 400.000 
exemplaren van verkocht werden. Haar tweede boek. waarvan 
160.000 exemplaren zijn gedrukt, wordt net als haar eersteltng, on 

Maastrkht gepresenteerd. maar zal later veel kritiek krijgen. 

In het oog houden 
In de stadshal in Centr.e Céram1 ue-w ordt vanaf 12 november een 

tentoonstelling gehouden die a ls titel meekr<Jgt 'En plein ai" Maas
tricht, stad van parken en pleine-n'. Bezoekers kunnen vier in de stad 
opgestelde videocamera's zelf aansturen en de beelden bekijken op 

de rn de stadshaJ opgestelde monitoren. De camera's folmen zonder 

dat het publiek zich ervan bewust is. De Maastrichtse varlanl van 'Big 
Brother7 Ter gelegenheid van dez.e tentoonstelling Is een fraaie cata · 

togus gemaakt van Maa"Strichtse parken en pleinen. 

Novetnb~r 

De acrobaten 

12 november is de première van 'Les Saltimbanque.s' van louis 

Ganne. u1tg~voe1d door O~ Comique-MM>t•idll in samenwerking 

met het Limburgs Symfonie Orkest, in het Theater aan het Vrijthof, 
Deze komische opera is een circusspektakel met meer dan honderd 

uitvoerenden. Tweemaat eerder. in 1921en1941, \.verd de-ze opera al 

In Maastricht opgevoetd, Veel oude Maastrichtenaren kenrien dan 

ook nog de melodieën. 

Opi«I" Com"'fttf'"MOO'Stricht best oot U? 17ovember 10 }oor 

De jubileumvoonrellirtg wordt 'lts Soltf,nbonquts' 

Prinsdom 11 1 
Tijdens een tumultueuze Jaarvergadering van de Tempeleers op 14 

november komt natuurlijk ook het voorstel aan de orde om een car

nava•srrisses te- kiezen. Dit voorstel. gedaan door de vrouwen in de 

De te1npeteers tn vergoderirtg bijctn 
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Maastrichtse gemeenteraad, wordt (!oor do zaal niol bepaald 

enthousiast ontvangen. Ofschoon President Wim Fischer van de Tem
peleers verklaart dal hij positief staat tegenover een prinses, worden 

de indiensters van hei voorstel tijdens de discussie herhaaldelijk uit· 
geiouwd. Ook Lei Melsen, die het waagde als niet-Maastrichtenaar 

om in Dagblad de Limburger een artikel over deze netelige kwestie te 
schrijven, krijgt een veeg uit de pan. Nee. een prinses gunt Maastricht 

zichzelf voorlopig niet. Dat de kwestie leeft onder de Maastrichtenaren 
blijkt uit de meer dan vijftig ingezonden brieven Jo dit plaatselijke 
pers. 

Sprookjes 

Op zondag 2î november krijgt Lei Meisen ln het Centre Céramique 
het eerste exemplaar aangeboden van Mestreechse Vertèlsels en 

Vertèllinge. 't lersle Me5treechse Sprookjesbook'. Dit boek, bestemd 
voorJ1.iîuferen 1usse117 en 70 jaar. is geschreven door de Maa>trlchtse 

schrijver Joûï1i>1 die reeds een llental boeken tn het Maastrichts np 
ziJn naam heeft sta~n. 

W e ge 

Op 26 november vindt in de concertzaal van het Maastrichts conser
vatorium een bijzondere muzikale gebeurtenis plaats. Ter gelegen· 

heid van de tiende sterfdag van de MJastr1chtse componist ~at\Y 
Nil?lwordt een fragment uitgevoerd van zijn opera 'Wege', waar hij 

meer dan 10 jaar aan heeft gewerkt. Tevens verschijnt in de Good 
will-serie van Drukkerij Rosbeek uit Nuth een boek over Nfèl, getiteld 
'De twaalf tonen van Matty Nlfü'. 

Nog m••r Maast r ich t se boe ken 

In de Pierre Kempzaal van het Centre Céramique krijgt Dré Peters, uit· 
ge\l'er van De Tro•npetter, het eerste- exemplaar aangeboden van t\et 

nfeuwste boek van Marle Cath.J:r[pe Plantaz. "ne Werme jas van Sint 
Zjosef'. Eerder di\ jaar verscheen ook al een boek van Mevrouw Pia n· 

taz. met als titel 'Zoe 21en veer Mertreechtenere' 

Ontbij t e n aa n he t Vrijthof 

Hotel Du Casque aan het Vrijthof, dat sinds 1984 niet meer de gelegen 

held bood in het hotel te ontbijten, opent op 25 november een 
nieuwe ontbijtzaal in art-deco stijl. 

2 2 ltun ltotA M11N) l l • t>11 

Abbeyfleld for eve r 

De Maastrichtse <ifdellng van Abbeyfield opent een nieuw, tweede 
onderkomen. Al>beyfiela bîedt alleenstaande oil~eren en b•)aarden rfe 
mogelijkheid van begelefd wonen. Een gastvrouw begeleid SS ·plus · 

sers,die zelf>\andig kunen functioneren mar In een sociaal lsoloment 
raken. Zij wonen ln eigen appartmenten, mar maken gebruik van 

gezamenl ijke maaltijden en activiteiten. 

Prinsdo m IV 

Op 27 november vindt m het Mabi-hotel een ge>prek plaats tussen 
de Tempeleers en de vrouwen in de Maastrichtse gemeenteraad. die 
de euvele moed hebb•n gehad een pleidooi te houden voor een Car

navalsprinses. Misschien is er toch nog hoop. tn een persverklaring 
zeggen beide partljen da\ ze respect hebben voor élkaars standpun

ten. maar de Tempeleers doen geen enkele toezegging. De discussie 
zal na Carnaval 2000 worden vervotgd. 

Toeristen i nva sie 

Hel aantal hotelgasle11 in Maastr1Cht is tijdens de eerste'7e.. maan
den van dit jaar gestegen van H 7.816 vorig jaar, naar 138.231. Met 
de uitbreiding van Crown Plaza hotef en de bouw van het nleu\ve Van 

der Valk hotel zal de stad begin 20-00 een capaciteit van 400-0 bedden 

hebben. Volgens directeur Wilco de"Jong van de VVV is een 'gedo· 
seerde· groei van het aantal toeristen nog steeds Mogel1Jk. 

Sp or en zoek en 

Op verzoek van de Belgische justitie wordt eind november een zoek· 

aC1ie gehouden langs de A2 bij Maastricht naar het lijk van het î 11 

1991 verdwenen Belgische meisje Nathal~ijsbregts. De strook 

grond naast de vluchtstrook wordt met speurhonden afgezocht en 
deels afgegraven. Men probeert bewijzen te verzamelen tegen de 

verdachte van ontvoering en moord, een Nederlandse vrachtwagen· 
chauffeur van 57 jaar, d ie reeds een veroordeling van 20 jaar wegens 
1noord uitzit rn de Scheveningse gevangenis. 

Nuvttmbe1 



JIM 

Tijdens het 1umpu1,g todo>or Maastricht (JIM) is vrijdag 26 november 
de dag voor de dames; 'Llld1es Day'. Als lij geen belangstelling hebben 

voor de prestaties van Ge edele viervoeters, kunnen ze kijken naar 

JIM 

Pri nsdom IV 

Op 27 november vindt in het Mabi-hotel een gesprek plaats tussen 
de TempeJeers en de vrouwen in de Maastrichtse gemeenteraad! dîe 

de euvele moed hebben gehad een pleidooi te houl:leo voor een Car
navalsprinses. Mlsschfen fs er toch nog hoop. In een persverklaring 

zeggen beide partijen dat ze respect hebben voor elkaars standpun
ten, maar de Tempeleers doen geen enkele toezegging. De discussie 

zal na Carnaval 2000 worden vervolgd. 

Toeristen invasie 

Het aantal hotelgasten in Maastricf11 is tijdens de..eerste zef maan 

den van dit jaar gestegen v;in 117.816 vorig jaar naar 138.231 nu. 
Met de uitbreiding van Crown Plaza hotel en de bouw van het 

nieuwe Van der Valk hotel ial de stad begin 2000 een capaciteit van 

November 

een modesho\v of een bezoe~ brengen aan de modeboetieks in het 
>irodorp. De grote prijs van het JIM gaat riaar de Bulgaarse amazone 

$amantha Mdntosh, die er zo'n slordige f 67.000,· mee verdient. 

4000 bedden hebben. Volgens directeur Wilco de Jong van de WV is 
een 'gedoseerde' groei van het aantal toeristen nog steeds mogelUk. 

Sporen zoe ke.n 

Op verzoek van de Belgische justitie wordt eind november een 1o~k
actle gehouden langs de A2 bij Maastricht naar het lijk van het in 

1991 verdwenen Belgische meisje Nathalie Geifsbregts. De strook 
grond naast de vlvct1tstrook wordt met speurhonden afgezocht en 

deels afgegraven. Men probeert bewijzen te verzamelen tegen de 
verdachte van ontvoering en moord. een Nederlandse vrachtwagen· 
chauffeur van 57 jaar, die reeds een veroordeling van 20 jaar wegens 
moord uitzit In de Scheveningse gevangenis. 



Wintl!rlarir) op l1(t Vr11rhof 

Novem b~r 





Kroniek 
Twintig eeuwen • tn Maastricht 

OpgraVln<Jffl tltt hrl brg1r1VOt'f0'1ltJaortefl1ng ;" 

d~S.~t$ "'°"""'~ 

Circa :tOO ' ·'· t."en goed begin 
Ondl.'r h,·i rlt·in ''"'t 4".J"'\ r ou\\"\. ... J...ttrk hf:t 

k~t uud~tt.• "tr~dtJt' \,tf~ un" J,1nd ~n "m.1l 

r.iad11.• 11,\n~~lt·~d Jt"'r J" ~l1l•:t1, dl.' ,,uJ ... tc 

~t~\,1"tnchten.1r1.•n \ .1n hel mf.'t keien ~l-pl,14 

\'\"i<l~ pad ," rn.i.tr l"t.>r\ hf.'t' 1 Ueut ::,lu1'1~ re 

7.ICn IJl dl1 OH1 ... 1.•1trH"4,·l11-·t f h" htif! J-fr•h.•l 

Ot•rl.in, t.i h•p undl.'F dl' ~r,,nc.1 op du~ riek În 

J,_. ... 1 ~1d v.-~j,r l,itl•r Jl' Rurnttlrl!tl' 'root:,. v.1n 

~L1a~tri"·hl 1 11~1·11 1 ig,•11li1i... h~p.1n1 J""·zc Kn.)· 

nick \'.ln rr.11~"lun1 .1d ~t.._,t-,tm n\lbi; Ju: 

blnt\'\ t. n t.·r l \·n ~unr 1·0 d,,t rn..1"Lt,• t.:h:l't.· 

ph.>\. b•11nnd'-•1 &:,,•".oth1Jr..1 Vt'l\r J~ rou'' \".10 

l'\."" brug. ln dl· l\\tWt• en derde \.'<'"U\\ nnt· 

\\ 1k"-4."l .t1'°h J-. l.1nd",1u\' "'" Jl' \ '--°'-'l"-~11 •n 

ht."'t ~t;"h1.-d , h.·n-. 111ri;ind1-;u h,•1 t.:hn"h.'1uh1m 

1110 t..•ntrt•é m1k:t ht•bV~u ~l'rn<>.i kL De Llc1nc 

l'h.•J,•r J't'lttu;t \\ Or"Lil hondt•rd j.1111 l.1ter C~t;t)l 

, L~f\""''l1:-I, 1l11n ''·" h·n i.h.:. H,•ml!inen tnt>t de 
bo~I\.\ \ .1n {'{'O Liru;.t tu~..,l'n de l k,."t(•f~lr-.1111 

l'n Ju>l \'\1.\h·rpoo1 IJl' 111 \VrcJ.. Die bru,.; l ... , I 

dl• "pil \V11rJ1..·n 111 Ul• ~~hl\"Jt>tH:, \ .1 n i..ll'" 

~t.'\d 1"'1•111•\,h.' h~'I J\\Jdilf ,-,ui d~ l°'rug ls niet 

u.· 11P\"'fllCn. th:n ttl.'U\\'t:'O l,tn~ .lt'u f~ dl' 

. .\an het begin v.in unie io).trlelling L~nlgl~ '"·'~h· ttt•\t•r\"•rb1nd1ng n\er di: \1,1a ... 

Rond h~I k"~,n \dn L'JUt> 1.1.-trtttll1ng h\.-g1n· lu,~n 1 \"den en KoUttrddn\ ~lil\C'fl Dc--

m:n J,· l<t'HTli'lnt'n \.Jn Je doon,·aadbare t1r1.h\-"''lo~"' ht"t•lt du1dch1ii.. ~en1aakt dal de 

rl.\al" Jool' dt.: n\ h_r jl.f.'l'ru1J.. ft_• m,ll..~\ Le pick \an "l.it Un'f' l°'iJ J". brug \&Ul.1.1 J(' 

Krort1tk 



1111111 uewoonu sa<1e11 Ronle11\su hit> 

llilllilllli llllWOOOd seder1 MelOVl•1g1Sr.i10 llid Mil0-750) 

f--;-;--d bewoond sedert Ka1ohnaiscllo 11JCL r'750· 1000\ 

h -;-J bowt>t>IMl •edett llE'iode 1000 •300 

1·:+:;:. j ~woond s&Gl)tt fJèt,octe 130(}-1500 

CJ bOWOOn<l •0<$rt p••""'e I 500 1800 

;;;>_:). ••<d•r OéwooM ~·-on Flomou1se lijd 

~S eerdu1 oo~ g•w•.., '" Mar~vonglsd)u 111<1 

omrmn1"1) Romo1os caOl:'Uu1r1 

---- tte1stE! Mlddeloouwae stadsmuur 

tweed" Mloao)o{lt;!J..ioO S18Cl!.Mo1.u 



1'11m1.·ins1? j·ifd continue be'''C'ni 11g. hcèH 
gc~cod. 0~ bl'Uj\ Jî11t IM lwl lr.1ji.'<l 1' 011 1ie 

\Vcg van Boulo_gne- na<1r Keulen JJl~ \~\Ier 

l'i •ng~rcn liep. An'll).1C'htsU1.•dcn l!ri t\.,nd1.·· 

l1t;inr dit.• z tch onder de bcsc.hl•rn\lng \ ' i11\ ''"' 

R.on1c1nt't1 v~Hgcn op de oe\'1.•1~ \!al'\ de 
Ma~t~ tu~s.:n )l(~t kamp 1.•n \f( \ Jck~11 1.tjn t.11.! 

ccr>l<' 1n-8(\/.~h"·nen v .1 11 \Vit! la1<1r d1.· ~lclll 

Maastricht i',(1u \vordl·n, 

I n d e v-i('rd e C'f?U \Y t n l ater 

De Romeinen bol.n,,en een versterkt .c.tc.llc.-n 

hr11~gt-:huofcl on• dit Uru~ h.· be.:,ch~rn1ttn 

tc~en divèfS~ sh1mntcn die het Maasp.cbi~J 
hihnt:i'I tt"pkke n 1 11__. t Tvlaa~g~·lir~d " 'ortl t 10 

de loop van dl· vîffdc 4...'<'LI \\f gekv1·sta11d <•n 
To1\g<·r~n wordf ('t'.t\ hissCîhopslet~I. b~ daa1· 

residcrcndt• bis.;chor St::rv:iliu-. "., u n.lat 
Mi11l5tncht gekomen zijn aan het eind v,1n 

Jt vicrdt· l~~u\v l!n hij zou ?.i jn bi!-t~chopsze-

reL \'i!rpla~i.l.sl h'-•bbcn nat1r Traji..ictum ad 

Hel ~up.. WJIJ Sint n11/1i>rl11' 

28 1 l11a1No•• AHllH fl •l l•I 

\1usl'"' jui.sl van'''l.?g(' de bt..'-.SCht•rming tli~ 
kl'I Ro111l•ln:.\.' cn:-.tt?l111n1 kon hic•di.:11. r.r ts 

nver df.'"e 1't.Jd$patroon nalnvclijl<s l~b mel 

~'-'k('rl-\1.·iJ te• ~~gen b~ti.1lv~ doc1t hi j btgr.J

Vl'O wurdl 1 i.1~ll ~Vl'd l'\~'1nl.!lns KLc?hru il.. 

bu1tl•n dt' v1.1rsterklng. Er ·~ ll'llU\\1~11::; in het 

.il g1.' IYh.~t1 rnaar \VC'inig bt?kçnJ \lV\•r d1.• 

tn~V11nl·rs \•,111 de 5t.;,d V\ln d\· vijf\l~ to' 1.h: 
~t<'hl~t~ 1.6\fu\v, Onuitret.tk..." -450 Vt".Stîg~n de 

1-ronlwn 1.ich in het g••biod 
In 556 bnu \\'! bis...'ic!hop Mol\utplio:. boVl..!11 
hi:.1r grat van Sèr\•atiu~ een kL•rk, /o<lls 

11pgr.f'Vingt!.n hcbbf.'n bC\\'CJ::en, S<'rV-l\;t"' gr.i.f 

iti dv rv1.-.gnun1 Tc1nplu nl ,1ru1 h"'J Vdjthof 

trekt vC>l1.1 1wlg.rints t.iit' do &tildsp;Hroo1' 

k\vaml'n ver~rt'n. Rond 1jjn leven \\l('l'J ~en 

klu"·cn ,- ,1J1 devote legcnd4.'Ji vun•o111,1.·n. 

di<.1 de h~îlige alleen "'~"r rnw1 ann7.1l"'n 
g.1\'c.11. ()tns;trec-k~ 1590 1s de b,1sîli~k VólJl 

O ri1.e· LicV1." Vr\\ll\"1 dt' bis~chop"J...itrk v,1n 

,v.1aruît kl:~len1nA \Vord t g~or~.1nîseerd 

\'<SM hel Tvt.fu1sl;ln(.( e_a Sch~liJestreek tloor 

l...n1nb~rLLL<;t van Vl"1andt.'1'l!n door A 1nnnd us 

en \\tn de r\rJënnt'n duur 1 lub~rttls, 

In 700 \\'Ordt Lon1b({rtu::. bjs;~chop vn1\ rvl aas~ 

lrichl, n11lar hij heeft zijn gt'h•ofsijver 1n«!t (t"-' 

t,lc\(ld nl(IC~lo~" bc:k•'lf'L'-H.: l'ij \\.ti1td~ Vijf jihl.t' 

lnlcr în Luik \'erntoord C'Jl n1ogt'!Hjk bcgt!ilven 

,",hit Sint l"i i;: te-r-. / .lj11 op\olgt-.r l-tubt~rlu$ 

h~1.'fl v·t.•l'n'!\'l~dcHfk 1\1n d 72(1 dé bis.se-hops~ 

Kro n iek 



"'1tel naar Luik "crplaatst, Mans1nch1 zou In 830 beschrijft Eginhard d~ s tad als een Vooriichtige bloei 

nii!t uitgrc•,ûe1'l h.•t een rclîgi1:us bestuurs
c11ntrum, 

De Karollngisrhe tijd 
KalX'I de Grol<" (768-814\ kiest Aken ujl al:• 

vcrhtij(plilats. rnailr hij bezit ook C"éll pa leis 

in fv\a.1:stticht aan d.:.- noordzijde van her 

Vrijthof. 
In 779 bl'hoort Maaslrkht tot<!<> v ijf toll«,n

t\1ren in het riik van .KarC>I de Grote, tcnvljl 
rond 800 dt> vooraanstaande Karolingisch~ 

pl'ctiten Al<1,Jin co fginhal'd, ïldyisrul's; vt1 1'1 

K.irel de Grote, lîd \'ttn hel kapittel van St. 
Servarls zi jn. 

Kroniek 

<lrukkt! h~lndt.>l:-:plaats, die VC!t.>I te V<:"tduren 

heen ' (1J'I ~1anvallèr1 door de Noormanne-J' 

tussen 830 ~" SSO, 
Als het rijk van Kar.! de Cwte uiteenvalt, 

gaa• Maastricht ÎJ' 84..3 bij het \terdra~ \'an 

Verd ' '" tnt het Midd~nrijk, her latere herto~

d.1n1 lA>tharlngen, behoren Eni~e decennia 
later in ~70 wordt de stod bij her Verdrag 

va 11 Mt~rs~en bij ht!t D'-litSl' l~i jk 1ngf'd1~ld, 

nlaar dat feit ktu1 nîct vcrhinden:.•n dal ruin1 

tien jaar ldtt.'r i11 881 cl~ ~tad opnieu\\' dl'1or 

de Noonnanncn v1tnrd l vcrv.•oesL 

Rond 900 gaat dt;.) boui.\1 van st~1rl van Ju~t 

impos..1nte \Vesh,1erk \an dl! Ooze-L1'"ve

Vrou\\'Ckérl<; acht jriar later in <>08 kti jg1 d.;o 

stad zijn muntslag. De bisschup van Luik 
krijgt dan namclijl het rechc v._1n 01l1nt e 11 

tol in ~'1áa$l richt, maa.t fH"1k hel belê\ng v(1n 

de pelgrîm~kerk nec1nt toe. Medio de ti("11dc 
<"Cuw bloeit plots de handel op de Maas 

tussen Maast-richt co Vef;dun weer op. In 

1000 \Vordt d t· Sint Scrvaasabdij door keizer 
Otto 111 tot Riikskerk verheven, het ;aar 

\\1aarin rindC>r bisschop Notgcrus (9-70--1008} 

[)eHtlpoott 
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de Onzt.""L1cvt.. ... Vrouwekerk t.1efl kapittel 

krijgt 1-l~lö\.l.."' I' J~u ool h~t jaar \\•aarin deze 
kerk door l'\'n brand goedd<'<?ls wordt ver
\\•tte:tt; alll>en het \\ ~I\\ t.•rk "n O<Ktcryph: 
bh/\cn bt'w.tMd Rond Hl\)() \\ordt \1aaM· 

richt upnrl"U\\' J.tCplund~rJ tijdens 1nvall~n 
\.ln dl.' ~l'IOnn11nn~n 
Vli( 1anr l.ilcr 1n ll~)I> ovcrlijdl de l.ialsw 

K;uuhn~l·r, lltttt ' '"" 1 •' th.1ring~n l-11j 100 

ln dt: St Scrv.irti.. b':~rll\'èl"I 1ijn. 

S levro u \ve "°" Sc r vaa& 
De ~tcrypll' v.i11 J~ On.1"-l.lcve-Vrau\\'•'· 
k~rk !!!-lort 1n op rle ..IJg \ltln de Jn<t".~t;\'.1io1g 
d1'1t•t J<• Lui!..<.{' bl'•S<hop Baldcrik in llllS, 

kr>• 111 <"" hcugh1~cr lelt plaolsrnud tn 

lll:W. de k<•rk "•n ~I o;,.l'\·a~s "orJl pttchhg 

1ng~\v11d •n ai1n'''""11g.he1d \"O\n Je DuiLw 
letU>r llendnk 111 0.- roem •·an Sen~·' 

wrbrc•dl 7lch, al• tn 1075 do Franse prioster 
fL~undu~ ht•t l\!Vl'l1 \'lln tic 1\1aastrichts.ë 

stad,pa1"'"" bl'-<hrljll, ;~ m<t'r nui; "Is 1n 
1087 kclicr 1 lcndrlk IV cte .1l111i1 """ ~I S<!r· 
v.1,,t. tot ri i ~t'kl'r\... \!\°''l'ht!fl. 

IO'l'l b h"t I•"" w.1M1n Codtrwd v.10 liuuîllon 
ovt•rlljJt tijdrns de C'cr,t1: Kru1.stotht J.c bi:-.
~hnr Viltl 1 ut~ "'rit \.îH1 hl'nl twee h.'k:tc>rmo
leru.. \V.tJrv.1n l'r ten h.h.• 81.:,.~hopsntult".n) 

cJ.+111 het }..._1p1tll•I v,1n On7C\*Ut~vt. ... \' rou'"'-' 

"v1Jl ~..._~t1vn"'"-n 

De l\Y .>.>lrd~ eru'~ 

Op b<!sluur-l'("<hll'li1~ !l"''"-d Il""'" hl'l a•n-
1.H!n \ldll d.: ~taJ. Zo l''''~rigt ,1c f)LU1sl' 

~('i1..,• 1 1 h:11Llri" V 1n 1122 hi!l \'Oorr~cht van 
de ntnll•n-. \•Htr d~ beide t..1a.1slrichtsc 
li..up1ttcl"-1 1.•\'t.11l,lti.. Hl•11 ,~.,r l11tl!r turmt.~I ht.>t 
~t,1d~ri:cht \\tt1rdl bi:vc'ttlHd 11 ls dt.l' kt;'IZtir h\'t 
n._>('hl v.•r1 hrt OLVJ..AplltL•l ,-.ver h"i~r li..-trih•
nun' ~rkt:nl. n1cl.tr h.'\1e1l~ bepaalt d,1t vr<!<.!nl 
dchn)tt'n 1n dl' si.ui unilt•r ... eizttrlijl~ iuri~ 
du:IÎl· \ ' lt.'ll'O 

F~t b het JI"' 111 het J1lol1 1 J35 het Narr'">n· 
M:h1p -dè Of1tu"·1.· ::;.;huil uil Cornt!limu11 

&t~r \'ia Ak."•n rl:!O\r ~l\\t'-.tridlt k\)fl'lt 
i\e1n h~t eind \.Jn het d~rdt.> dect.."llnium \'an 

d\." h\ .1._tlfJl"' \.'-"U'\I o;chenkt Kt"11er l<:('l(mrae1J Il 
(1 IJQ) hel rc-.:hl um l<>l Ic hdlcn op d" brug 

•Jn hel S..'""'•~k.1pt1kl li~I rcli!t'CUl.e 
bcl.tng 'an ,11.· -.t41J '' ordt nogmaals ben;:a· 
dn1kt al~ 1n 1147 S1 f:k>n1nl'duc:. vun ClitirvJu\. 

Ma.,,lricht b,•11wl.1. 0.,,rtl~ 1~or l~kr Wl•rril 
hel wc>l Wtrl. van de 51111 Sêrva~s (117';\ 
voltuo11J, l~nnJ UIL' lijd gil~l l in (Ultur~l·I 

tlp7i(ht '''°' mu.h.iClf•t•u''' '>i.' l'lut.:1 vnn ;t11r~· in 
l 170 lckmt 11, mrdste Ncoderl.rndse did1tcr, 

l le1,r1,- vJn V\.111..Jl.!'L..:, d"• lt.>g1..1ndc van Sin• 
~r-,J1\-, 1n di\.hl\'\lrm c'P· tenva1l h?Ycns do 

\!oodl.1\t ronJ d.ll j;1ar \\'ordt gemaakt. 

De de r tien d e etu1v 

In hcl t't!1'lè 1a;1r \"•'""te.• nit."U\\l' WU\.\ (l?tlll) 

t;3t1t J-.• l"l'N>ll' bull\"campagnl" van de 
<;1 l•n'l.~rl. '.in s1orl. 

Kever llhdiJ" Il b<l••ènl M.1~,trichl in 1202 
.aan "ic ~raat '~" 1 t•uv-"'n. Ji,• de til~I 1 i~1·tog 
v.in Urllbilnt kl'l1~t '-'n du• l~\'l!n.s IH.'l Scr" 
vna~k.1J"ith.• I 1n k•cn J,r1J~t. f)c%c kt.'i1.cr 
sct1cnk1 (\\'~"-' li'"'" later t 1,•n b1jzondcr~ rcHek 
v,1n het 11 Krui, ,1",n het k~1pit1cl van OnzC"~ 

Ltr\'l'· VroU\\ t.. 120·' J~ ct-•n turbul~nt f,1ar: dl' 
~CILt"r :M:hè:n~t ~t1lt''>t1'1Chl l'f\ h~I l.1p1ttc( 

'•·ln SI. ~'"°'J" .lan Hi'ndr1k 1 \Jn Br.abctnt. 
tt1~ ur .t11n hcurt hC'I C'lg'"·nJ,-.m \.lO d:~· 

\f.10,brui: t...•h, i;t op het !x'r. aa•kap11tel. In 

hetlelldc 1.1ar lx•ll'i\•'11'11 de Luik&e bbs<hup 
1 Ju~o d~ ratm·runt \"f\ 1 nJ,•\\'~k " 'an L.tion 

.te ~t•d. 1~. 1.c ~reken Nlb ren drel , .• " dt' 
hrug .lt. T,K·h 1~ LIL' "taJ. in \Vclb(l-}\~nd d.ll 

ct!t' \'1\11 ~Il· 'if\\•u1gt·J'~ Hl '"-'chle lijn van Karel 

dt• \.wie. dt' [)uil'•' kei1cr Uuo IV in mei 
1214 ju bi tn do Sin1 Scrvao' in 11"1 huw"lijJ.. 
lrc ... --dl f11Vl \iJitrl,l \'illl llrabant. 1 k•t 1s ht(t 
1aar ""''1rl11 k\!17\."r •·r~derik ft d...- Brabant~~ 
... ,")('\'C't1•lnl1ci1 v" "-., M.1J-.tncht b~"~lJgl 

In het l\\'l.~" kwnrt v.u1 J.~.tl" eN\V \Vnrdl 
h~t lkr~p<'ft.JJI 1n t..'h•4'1(ll·~•t\'i"Hl" geboU\\·d 

H<•l WJ> t lcndri~ t, hertog \'•n Brabant, die 

de 'l•d rn 122'! c1ndeh1k het n'(hl np ,fo 

bou" '•n <'Cn omw~lltng geelt. 0.. bouw 
1uu int r rrca 11'1tt dur..,,. Korl nadien (123-1) 

'~ugcn Je fftlnr1~nen l.ich er ' 'oor hel 

''"''· tenv11l '""<' j•M !~\'oren (1232) do 
~1l'M.1~1cirrr~i1t \\'l\lr ,f~ ,lbdij vt1r1 St. 5erYa'1" 

\vOri:lt opi;('hrvtn l'n de ólbdij een st ift, i:ê1i 

k.1pi1td, wnrdl. Ool. •ndcre ord<'S konw11 

Jt.)•\I' 1.l1: ,t,ld: de \nto n ielcn vestig\!n .ttch in 
1236 te M.111st1·11.·ht; hun kap<-'I aan de M.u1~ 

w11rd L vl1f jn<>r later ( t 2~ 1) wliooiJ 
o.._. t..~rsh: s..._hrihclijl..c \'ermêldin>=. van een 
!olt..orh.'11 s.t.1d-.n1uur Jnteert utl 1251, maar 
a11n hl.1t L·1n1.h.• \an d(· d~rticndt.~ t'eU\"" bhjkt 
het ...,,._.d ... gcbutd b1nOt.."1l deze muur al t\." 

bc.-J\Crkt In t 2~ v~h~en dit Augu.~h1ncn 

nrll o.1n de ll<Jk-traal, nu de Kes:selsk."l<l<'. 

(ronr~lc 



zeven jaar latur (1261) \'t$tigen de Domînî~ 

l."nnen zich aan de J-lelmslrdat.. 

lr'I l2b7 V•10tdt de hou ten ~111<\Sbrug lijdCnS

een ûelegcring door de Luikse bisschop ver~ 

nidd, terwijl een j•or la ter (1268) het Witt<~ 

v rou,venk.Joostcr Jan het Vrijthof door 

brand wordt geteisterd. 

Aan het begin v.1n het vierd~ k-\vart v~111 

deze eeuw (1273) telt d< stad onge"""' 5500 
in\voners, d ic in 1275 \'1orden getroffen 

door 1.-'en nit"·u\vC' rnmp: d1.• nie\nV'°' houten 

Maasbrug stort in tijdens een pr-oc:es!'Îc. 

Men bt>Sluît tenslotte tot de hou\\' v;in t?en 
stenen brug over de rivier (1280-1298). 

In 1280 wordt ook hel Wittcvrouwenklooslcr 

herbou\vd. 

Het jaar 1284 is cruciaa' voor de Mailstrîchtsc

geschieden.is: in d~ Aide Caertc leggen Jan ( 
viln Orabant en de LÁ1ikse bisschop jan Viln 

Vlaanderen (in feite lot aan het einde van 

het Ancien R~gime) het condorninium, de 

hvcchc.righcid V<ln de stad v-.Jsl. Dat bete· 

kcnl in fei te glotc onafhankelijkheid voor 

h~t stadsbestu u r, dat p")s n1et de komst van 

Je Fr,)ns.en in li9.J zou \\'orden a(gcsc.hafL 

Vijr jaar later (1289) gaal d~ o:èrstc bouw

c~1rnpagnc van de St. tvfatthiaskerk van ::::tart. 
een kerk die in 1479 geheel zal \VOrden ver

nieu\\1d . O~ Luikse bisschop Jan van Vlaan· 

deren la~t ~Is symboo l van ?.ijn gezag in 
1292 de Perrnen oprichten op de noord

Wl'Slhock vM het Vrijthof. 

De boU\\• vo:i.n dC' \Valmuur Jchter hel Anto~ 

nielcnktooster gaat in 129~ van s tart. hcl

zclfdc jJar \\laarin ook de gotische Domin•

cancnk~rk \VOrdt inge,vijd, die vijftien jaar 

later (1309) word! uitgebreid met doSl.CJ L· 

h;ir-inak.ipèl ten Luiden van het koor. h~r\vijl 

nl in 1297 achter het Don1înicane11kloostcr 

de funcf~11nentw \Vordl~n gelegd voor de 

\valn\uur. In die muur zijn dan J I de Veer" 

liMpoorl (aan de Maos bij de Kleine Gracht) 

J1.1npoo1·t1 de vohooiîng van de wa lmuur \Jîj 
de Pielerspoort en start \liln de bou'v v,1n de 

1\vc1,1berge11poort.. 

D~ veer ti e nd e eeu w 

"lel jaaJ' 1300 Zil•t de voltooiïng VJ.J\ de Leu· 

genpoort (h°"k Morkl en Kleine Gracht, die 

in 1.316 tot gcvansenis wordt ingericht), de 

Hochterpoorl en Tweebergenpt10rt, terwijl 

in 13t3 ook de Lindenkruispoort voltooid 

i~ , A Is de ~tad ,",orclt geteisterd dool' de 

roofridder Reinoud van Valkenburg (1318), 

roept ze de hulp in van de bisschop en de 

hertog en ,,Is Adolph de la Marck in 1319 

kasieel llorgharen inneemt, dwingt hij op 

zijn beurt de burgers van Maastricht ntee te 

strijden. Jn 1334 verplicht de stad z.ich tnt 

neutraJiteit in eventuele conflicten tussen 

beidt? stadshcrcn , 

De kcrkcnboil\v floreert in de stad: in 1334 

b~at de bou\\! van de (01.1dt!) Minderbroe

dcrf;kerk vJn st:1rt, die pas .1a11 het eind v.in 

de 14-de eeuw zal \\'Orden ' 1ohooid. Acht 

ja.:tr Ja t('t (1342) \V<)rdl:'ll dt: (unclamcnten 

gelegd van de St. Nicola.1ske rk als parocl1îe" 

kerk n~~s~· d~ OLVrou\\1ckerk; ze ,",erd in de 
ne-gent-iendc ecu\\' a(gebroken. De Duitse 

O rde vc>Stigt zich in 1362 in de stad en s tart 

de boH\\' van dl' Nieu'''e Bit..'Sl'n op het 

latere KN r terrein , f\,in de \.Vijck~r z.ijde van 

dv Maas gaat in 1340 de bou\V v.in het 

\iVate-rpoortje \'an stilrl, dölt in 1897 gere· 

consrrucerd 7.dl '''ordc.•n. 

Medio de v~ertiende eeu"1 h'Ordt de stad 

getC'1stcrd door een grote pestepidemie. Oao 

( 1350) is ook de tweede omwalllng voltooid. 

H.:-t l\1~1a.s;lriC'hts tcrritoriun' on1vJt n 1at1 1· 

liefst lN ha. 

Op 8 juni 1373 lijdcns ct•n $IOrnt \Vordt de 

l"etst~ toren van de St Jan vernield. Aan het 

b"gin van het vi~rdc k\vJrl va1' de.ic ecu"' 

(1377) telt Maastncht mea 10.000 inwoners. 

en de M-o lcnpoort tot stand gcbr.lrht, i11 T\vtwj01ar 1t<ictito>u (1'379) nen1cn gCZ\VOren~n 

1298 aangevu ld 1net de boU\\' va n de Lencu- en burgeJnl'CSll..1.rs hun inlrck in Grote Staat 

in het pand In de J,":;u1scroon, \Vaar thans 

V&O ls gevestigd. 

Dl' vi j ftiende l'euw 

J\an het begin van de vijfti~nde ttU\\1 bele

geren de Luikenaren Maastrh.:ht 7.eslîcn 

m,1anden long ( 1407). In dezelfde lijd ' 'er
schijn~n d~ eerste n1ole:nschep-.!n op de tv!aas. 

Het Is g root feest in de stad anno 1431 a ls 

Filips de Goede, de Hcr1qg van Bourg·ondië, 

zijn Blijde lnkom>k maak1 in Maa>tTicht. 
De Kruisheren vestigen zich (1437) aan de 

KomrneJ. De bc:nnvacti\liteit in de slnd bt! le~ft 

e<.>n hoogtepun t in de t\Vl't'Clc hclfl van de 

~u"v: in 1440 s t'ari de bou"' vän 1,.le Krui~· 

herenkerk (die duurde lot tot 1471), circa 

1460 \\•Ord t de Merodekapol gebtunvd 

(v.•aarin thans het genadebeeld van Src.rrc 

der Zee staal opgesield), tien joor later 

(1470) word! h<>t Oing huis gebouwd in hel

t.elfde jaar w01ririn de faliezuster.o hun 
klooster stichten aan de Begijnensiraat._ E"n 

jaar nadien (1471) wordt de St. Andrieska· 

P"l inge\vijd, in 1475 \\'Ordt de Kruisgang 

\·an de St. Servaaskerk gebouwd en krijgt 

de St. )•n (ruim een eeuw nad~t de oudere 

toren \"'asc on,gc-\\'aaid) \Veer \'en nieu\\1c 

toren. 

Nog 01cer ~loosters worden geslicht: iJ1 

1476 stichting l 'illl het zusterklooster de 

Beyart door zusters. uit Peer. Onk rt:"novatic.." 

vund plaats: i11 1479 werd de St. Mntthiflskerk 

\fl•rni~\J\Vd; in 1484 \\1ordcn het klooster en 

de kerk V<"lI'I de Nie\n\lenhof gcbouv.1d , Het 

oude klooster in St. Pieter \\'as bîjna tH•întig 
jaar eerder (in JJ65} door de Luikenar~n In 

brand gcS<"hotc.n. In 1485 bezoekt aarlsh.:-.r· 

tog Maximiliaan van Oost<•nrijk de oude 

r..1aass1ad. De ~1-aastrichtsc hu1nanls1 Her" 

benus schrijft in 1-186 .tijn De Trajecto lnstau

rau", een nau\vk~uriR~ besrhri jvin.g van de 

srnd. 
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De ru1nts wn htt ttrJli• Q"yorU.IQ.(JStf" 

De zes licnde e:eu\v 

Op 2J jun i 1 c; 1r; \VOtdl de (.°";l'arnt:t"r, de 

~rool"lt' klok v,tn -.h.• Si111 S.:rvt:l~S bl~gotvn. 
In 1c;1t, ).ifng ,1\.' b(IU\'i' v.111 ~tart \'c\n dt 
on,n1ur1nh run"t d~ NieU\\'St~d met d~ 
..ianlc1i; \ .1n tic rondL>len 1-lact en N)'l f.!n. ~ 

\ 1jf KOj'J't'n. J,. t"lkbr<..J<·"' 1>1'0" en hun 

kapl~I 1n h,•lJ\•lf\.tl• 1a.1r en J~ st\ld kriîgt ttll 

l.Jhtrt:o!t' ~IJd,···rhool Ju:· t."'(ht!'r in 1554 
nhvL"!r .l'IJn poortt•n "1u1t. Keiler Karel\•' .kon 

1n 1520 wdn rd1~ nnt' ilOJ;t:'n \vord.;-n tijden~ 
z.1jn bezoek. 

Na het l'Cl'~ll? k\\1art \'.'ln de zc-!'>licnde ~~uv.• 

( 1525) is h~t gc,ch.llh: io,von"·ri-i1I "''", M-aa~
lri"·ht · 15.000 nuii ~,r n1t.•t.·r vcrgclifkb.tar mei 
Jat ,·an ~tcdt.•n ~1" 1.(•idt·n, 1-f<lilrlttrn. Dor· 
drochl, Gn11d,1 ot Dd111n dezelfde tijd. 

Wederdoper" voor ht.it et'rst prediken in de 
i;l,td. /~ h'Orrlèll tenslotte in 1;-i~ nr h1;'I 
Vrijlhl\f ,,Il" kcttl1r"i \'l'rbrand 

15..\.S: blllJ\.\' v.111 tic· 'il. ~1.l.1rtl·n~buitenpoort. 
l ll'I Spt1.1n-. (~ouv\.'rnc1nl'l1t, dolnicilie '.1n 

dc-Sp.Hll1"'<-' n11u·hthcbben, in 1.h.· ~t~J, \vordl 

i.n 11\.i~ gt.'r'-'nl'' c,•rd 
In 1'-'7 wofdt Je l)\.Cf'h1.~nghcld '""~r ht>r
\tclJ t.."111.tn~1a,1r l,lh"·r (155U) \von.h Fihps 11 

ph.'-hll,.; >;chuld1~d 1n Je t;int Set\'claskt.."rl... 
Aan het t••ntl \'1.n d.lt ch.~cnnium (Jc;:;g) 

\\'t,n·d1 t..1\' kh'l(l,t\·r~an,; 3,,n de OLVrt.>U\\·t-. 

J..crk i;d"'"" d 
~ieJ1u dt• ll',ht..•ndl• ~~1\1\\' \\•ordt het 111\v,,. 

nt•rt.11 vnn di.• ~1.1J )~C""'h.11 ûp 17JJOO. 0"1 l;, 

.tckrr tot tu•t -.·•ntl VJ\O dè achttie11d~ t><C'un• 
h1.;'1 l'lH\Xn11u1n ,1;u\1,d in\vOnt' f'S, Dt.· r<"ligi" 

L'UZt..~ lr0t1bt.'l<'ll f;1~l'll ook Mfl(lStric.ht" in d~ 

.1.t>lllL'r ',1n l56b pr~kcn CalvinLc;tcn in 1,-•1) 

rond d'-'! "1Jd, h_•r\vlil in "l'plt!nt~r de Mat

thif'>k-.:rlo. "'Vh,lt tl1CKC\\CZCn .1an de C1lr1· 
Kf!lZt.':r Kan.•I v u1r1 Jt• ... t."J IT'I 1~10 in bij Bra- nJ~h.~n. n1.1.1r 1n 1n.,.1rt 1567 \\"t.'r<len de-Le 
bant m n1.i,llo..t J.1~rmt..>e (LJi het korto;tondig) ·"'"'fi'r lilt de "taJ ,.i'r;aagd4 het ja.lr \\,1.ir1n 
een crnd dJll df" h\. t't~ht"righeid, tt>n\l'ijl de \1a.i-.,lnfhl t..'i.'n "°P•'•'"' bTUmiî.Ot-O binnt..on 

hiWr mun.•n J...n1~t \\'ill\'.'m \·an Or.Jnie pro
bt..'<'ri d•1Clf h• ,tuten n;la.r Bruss~I ttll dO\'t 

da.1rb11 \'\.'n m1"tukt-c- ro~·n~ \l.1a.o;;.lncht te 
\·t•r(1\-4:n:n 1n 1 ~ 

IN l..n111"t '.1n dt.• J,•1uu."len n.1ar de :>IJd 
(1t;71i) bt1.•ng1J~1"1t1\\ van ren monwncn-
1a,d l..ll'lti-h!t ,\óln dC' On">dt.'Slraül Cfl hl'ropl'

nlnj; \'1lli llC l ö\t11nq· Schrw."ll. Een jaar lah.•r 1n 

l ;ï7n r.t.1'.'11 ~lt: :,,p,1i1n:,e Fune Jour dl! slád, 
Vl~k· lutr~t·Nt li.on1cn ont het leven, h?r\\•jjl in 

ilpnl 1 i;17 "--te- 'ipa;in.:.1• trocp•)fl vt1rv.:111gt-r\ 

\\'1)rdL·n dt.-,..>r ... otdj't"•n \'an de Staten Genc
r~lttl. YÎJ h"•t n1cl voor lanA.:? tijd. 
lmnu.•rs. ,1p 2Y 1u111 l;?Q \'tndt ..l.e .t\\.',1.ic,te 

~l\'~ct1ng \ ~tn t\.fa,lstTh:ht tot dan toe plJ,lL' 
door 1\lc\.,1ndct l ,)rnc-w, hertog"'"" Pctnnd 
Al" ~i·tw:)C.:d~n1n): '0t.•r het a.anr.il (min· 
!th.'n' du11L•nd) ... t.lC"hh,((,~,..; d..11 hij hr1cJ 

f;l"nldolkt, ..... h,·nkl r.irma goud en edel<ll'
nt'n om h~I bor ... 1b~ld van de .stadsp·.1troo11 

van h· \t•r\ oltlrih.L;\'0 Jo t..-conomisch op.ticht 
"H:-.'it J~ \'o;ll \clO de st.1d h('I vertrek v~111 

V.'l.'.'V\' r"' n.1ar 1\ kt.'n en Vcrv1c'TS tot gevolg. 

~ -- --
Bu\tf" YQn go(J(J tl1 llf'vr'VO" fT )t''\o'CJ.:H. 

gncM.n" wn dr H~rtog wn l'tJrma tond -l S90 
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lk \ugu'>llJnen venn•n 1m lil 1.5htl Je lo..;ipl!I 

'an \1.1u.1·ll'n·Üè\t>rcn .l.ln de (lh,m" niet 

mn·r N-"t,1Jndc) B~1k!>lr.lat. "''g ,.,." l.wr 
hji.lt J"· -.t.1J cmdcr hl'I öotll1g~~c\\ clJ. in 

1592 ''" m l'ill-1. doet prin~ \fallrih Vl'rl'cd~ 
l'l'n ,,,,m .d up d~· sra,j 
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De recht~\vinke/ in VQ/ ornaat 

3 4 1 /Qtubctt M1.n 1Jt,-Jtnr 

December 
Vrijwilligerswerk 

6 december worden de jaarlijkse vrijwi lligersprijzen van de stad Maastricht u itgereikt, In 1999 vallen de Oierenambu

láncf ard Scb(ije voor haar vrijwilligerswerk voor Roemenië en het Koffie honk en broeder Guido Wigrua voor zijn 

Inzet voor de freya f tichting 'Geine11 Oaank', het Slaaphuis en de Oppas- en Thuishulpcentrale In de prijzen. 

Op 8 december wordt de landelij ke vrijwilligersprijs 'Nationaal Compliment' toegekend aan de Kinder- en Jongeren 

Recntswinkel te Maastricht. U·tS Studenten van de Universiteit Maamicht geven via deze instelling de Maastrichtse 

jeugd gratis juridisch advies. 

Oecen1ber 



De millenniumkoorts begint langzaa m op te lope n 

Er wordt gehamsterd in champagne en ~ nalvuurwerk. Voor het ove
rige Is het publiek toch niet 1ó angstig voor de millenniumwisseling 

dat er levensmiddelen gehamsterd worden Allerlei millenniumdi
ners en spektakels zijn er in de aanbieding. Veel van deze feesten 

moeten wegens gebrek aan belangstelling afgelast worden. De 

mensen blijven liever veilig thuis. 

Hote l.s, hotels en hot e ls 

Op l december word1 een nieuw hotel/restaurant aan de Bosch· 
straat geopend. de Pauwenhof door burgemeester Phlllp Houben In 

de daaropvolgende week worden de vooralsnog zeer voorzichtige 
plannen voor nog twee hotels békendgemaakb een hotel bij het NS· 

station en een hotel aan de Maasboulevard op het terrein van het 

huidige. leegstaande landbouwbelang. 

Eigen nieuws 

Het Jaarboek 1998-1999 wo1dt op 2 december aangeboden aan Wet

houder Raymond Leenders. De presentatie geschiedt door de voorzit

ter van de Stichting Jaarboek Maastrichy'1ean Daenen. Gastheer is 
directeur Jan va11 de Water van de Nutsbedrijven Maastricht. u Weet 
wel. de man die de Maastrichtse bevolking na de eeuwwisseling met 

een paginagrote foto van hemzelf in Dagblad de Limburger bedankte 
voor het vertrouwen 1n de Nutsbedrijven. onze hoofdsponsor van dat 

jaar. 

Internationaal onderwijs 

Het Montessori College Maastricht neemt van l-5 december met een 

delegatie van 2 leerlingen, 2 docenten en 1 ouder drie dagen lang 
deel aan de SISCO-conferentie te Rome. Doel van deze internationale 
uitwîssellng is de kwaliteit van het onderwJjs te bevorderen. 

Mi llenniumbos 
Maastricht krijgt er een nieuw bos bij. Naast het Cannerbos komt 

een 5.3 hectare groot 'Mlllel'Ol~mbos' een Initiatief van ~lichting 

Limburgs landschap en l1 TV. Begin decembe1 zijn reeds 5.500 

bomen voor de prijs van 2000 centen per stuk verkocht aan spon
;oren uit bedrijfsleven en par-ticulieren. 

Studiehuis 
De landelijke protestactie van scholieren tegen het studiehu is, de 
'lernieuwde bovenbouw van Havo/Vwo, die teveel wetkdruk zou 

opleveren. loopt in Don Haag op het Binnenhof compleet uit de hand. 

In Maastricht protesteren enige honderden scholieren door. nadat ze 
llth verzaoneld hebben bij het Centre Ceramique, op te 1rekken naar 

hel Provinciehuis, waarbij drie keer het verkeer op dé Avenue Cêra· 
mique stilgelegd wordt. 

lulfa na Boudewijnprijs 

Op 8 december reikt de gemeente Maastricht do Juliana Boudewijn 
Prijs 1999 11it aan de Stichting Belgisthe Monumenten uil Heer. De 

pnjs werd Ingesteld ter ere van een bezoek 111 1959 van Koningin 
Juliana, Koning Boudewijn en Prins Bernhard aan Heer. Zij bewchten 

het monument în de tuin van Huize SUoseph.dat de fusillerfng her· 
denkt van 12 Belgisch-limburgsè verzetss1rljdei-s op 11 september 

Zelfs Car Spijkert was bij de op~11il19 vnn rle Pauwenhof 



1944. Oe stichting ontvangt de prijs. groot f 1.000.- voor haal inzet 

om de vriendschapsbanden tussen Nederlands en Belgisch Limburg 
te verbeteren, het onderhoud van het 'Belgisch monument' en de 

jaarlijkse herdenking op de tweede zondag van september. 

Wi eker Ho fte-ngers goes Amer ica 

De Wiiiker Hofzengers maken furore in Las Vegas. Op de openirigs
avond van de jaarlijkse conferentie van U51A. de United States Tou· 

roperators Assodatîon treedt dit Maastrichts mannenkoor op, uitge
nodigd door het Nederlilnós 8-ureau voor Toerisme in Amerika. KLM en 

de regio Maastricht, dle gezamenlijk deze openingsavond sponso•en. 

Wlnter l a~d 

Van 10 december tot 2 januari wordt het Vrijthof omgetoverd tot 

Winterland M••,tncht. Op het plei11 komt een heuse ijsbaan. Circus Il 
Florilegio (de bloemlezing) slaat haar tenten op hel plein op en ver

zorgt circusvoorstellingen in de stijl van Commedia dell'Arte, een 
mini~kermis. met een reuzenrad wordt opgericht en. uîleraard, er 
komt een cafeetje bij. Het gratis schaatsen dat de gemeente aan de 

schooljeugd heeft aangeboden op de ijsbaan is een onge~end succes. 
Er werden enige honderden schaatsertje> en srhaatstertjes ver· 

wacht. het werden er meer dan 3.000. Helaas eindigt Winterland met 
een verlies van f9.000,· . Desondanks willen de initiatie·fnemers het 
volgend jaar weei een wrnterland organiseren. 

Wlntedond in /<Pt'Stsfe.~r 

( K) Lómme le 

Hel huisorkest van KNP/Sappi bestaat 10 jaar. In 1989 werd het als 
gelegenheidsorkest opgericht onder de naam Klómmele Kapel van de 

' lómmele febrik'. Vervolgens werd de band een zaate hermenie en 
thans is het een heuse big. band onder de naam Paper Music Band. 
Met carnaval komen ?e toch nog als Klómmele Kapel voor de dag.10 

dece.mber wordt hun CD met de titel 'Vaan Klómmel tot Paper Music 
Band' gepresenteerd. 

Decembef 



SCh'1at$en zonder koek en 7opie 

Dl! kunstenaar Arjen wn Prooyen 

De jaarprent 1999 

December 

Jaarprent 

De Stichting Grafische Ateliers Maastricht laat haar Jaarpren( 1999 

vervaardigen door de Maastfichtse kunstenaar Arjen van Prooijen. 
Deze kunstenaar behoort tot de jonge garde Maastrichtse kunste

naars en exposeerde voor hel eerst in Galerie Wolfs te Maastricht 

Tevens is hij docent ckv<ian het Montessori College Maastricht. 

" r.-> • < 
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Maastrichtse Korenavond 

Op 10 december organiseert het Koninklijk Caedliakoor uit Heer de 

j~artl)kse korenavond v~ de gemeente Maas\IJcht onder auspiciën 

van het OZM, het Overlegorgaan Zanggezelschappen Maastricht. 
Drie koren verlenen hun medewerklng: Ca tosh, A Capella Koor Odeon 

en Gemengd Koor Limmel Tijdens het concert eert het Koninklijk Cae· 

cilia Koor, dat al bijna H5 jaar bestaat. maar llèfsl tien jubilarissen. 

Camera Musi ca Mo sa na 

Camera Musica Mosa11a viert haar veertigjarig bestaan met de presen

tatie van een CD met werken van Mendelssohn, Stanford en Elgar tijdens 
een concert op 11 december onder leiding van d irigent Ludo Claesen. 

Doorstromen 

Rijkswatersta<1t stelt de verkeerslichten in net weekend van 11en12 
december op de A2 stadstraverse opnie1iw af. Verbazing alom, dat 

hiermee de fite van anderhalve kilometer î~dere ochtend van de baan 

lijkt. Forensen komen opeem te vroeg op hun werk. Als de eerste ver

bazing voorbiî Is. blljkt dat de nieuwe afstelling regulier uitkomt op 
de helft van de vroegere me.wachttijden. 

Primeur op Internet 

De "iste kunst- en antiekveîling op î1lternel wc>rdl gerealiseerd door 

Venduhur!l'Oickhaut 111! MaastrichL Belangstellenden en biede.
kunnen de catalogus op intern et be~ljken en op de veilingdagen op 

12 en 13 december bîeden . De niet-internetters kunnen op gewone 
kijkdagen d~ te vellen spullen bekijken en op de veiling ielf een bod 

uitbrengen. 

Vt11d1.1l1uis Dkkhoul 

Versterking MVV 
Robert van der Weert wordt In december door MVV overg•nomen 

~an AZ. Bij ti]n debuut tegen RKC Waalwijk scoort de nieuwe aan 

winst meteen twee van de vier doelpunten en brengt daarmee MVV 
op winst Op 17 december wordt Robert van der Weert gevolgd door 

Johan MLltsaers, eveneens spits van AL De n1euwe aanwlnsten 

kunnen niet voorkomen dat MVV 1n de onderste regionen van de KPN 

Telecom petitie blijft hangen. 

Tele·promolie 

De techniek schrijdt voort. De Un1Vers1te1l van Maaslrichl >laat in 
december voor het eerst een promotie via een satellietverbinding 
toe. Via een videocamera in de Nederlandse Ambassade. fn Washing· 

ton promoveert de Chinese Tengling-li op een onderzoek, dat zij 

tussen 1993-1996 aan de UM gehouden heeft naar chronische afsto
lïng bij orgaantransplantaties. Deze videopromotie werd tot stand 
gebracht omdat Tengllng U mogelijk haar tijdelijke verblijfsvergunning 

1n de Verenigde Staten zou kwijtra~en als zij het land zou verlaten. 

Staargebouw schittert n iet meer 

Medio december wordt het appartementencomplex geopend <lal 111 
de plaats is gekomen van het gesloopte StaMgcbQuw. Maastricht fs 

weer 3 appartementencomplexen, 4 stadswoningen. een penthouse 
(kosten 1.3 miljoen), een ondergrondse parkeergarage en een nieuw 

straatje. de Kariunnlkencour. tussen het Veldekepleln en de Bouillon 

straat. rijker. 

Benoeming Ope"a Zuid 

Op 1.S december kan staatssecretaris Van der Ploeg instemmen met de 

benoemlng van Mike Ashman {1950) tot artistiek leider van Opeta Zuid, 

lnstru mentenfonds 
Ook op is december heeit burgémcester P~ilip Houben een verras

sing voor het jubilerend O~èrleg Orgaan Muziekgezelschappen. dat 
10 jaar besta•L Het idee dat al jaren geleden aan de gemeente aan

gereikt 1s om de plaatselijke fanfares en t1armonieen fi nancieel steun 
te verlenen bij het kapitaalintensief gebrulk 11an instrun1cntcn, 

wordt nu gehonoreerd. De gemeente Maastricht richt een instru

mentenfonds op, waar zij f 12s.ooo" In stort en Mt Struyskommitee 
f 20.000.-. Dit fonds schaft de instrumenten aan. die geleased 

worden door de korpsen. 



Sanitaire overname 
Op 16 december maakt het Zweedse Sanitec bekend dat zij 97.84 % 

va11 de aandelen va n Sphinx Gustavsberg in handt'.n heefl, waarmee 

de overname van Sphlnx door Sanilec een feJt is. Ook wordt gehoor 

gegeven aan het bez\'vaar vàn de Europese Com1"nlssie. die de combi~ 

natie Sanitec/Sphinx/Gustasvberg te monopolistisch vindt voor de 

Scandinavische markt; Gustavsbeig wordl compleet afgestoten. Oe 
cornblnat1e dfe dan alsnog overblijft behoort tot de dne grootse 
Europese fabrikanten van saoltalr 

Wisselend succes 

In de laatste t\vt::e we.ken van deze eeuw en de eerste: l\vee weken van 

de volgende eeuw organiseert het Huis van Bourgondië de toneelma-

nifestatie 1Wisselwerking' 20 Avonden lang ontvangen twee theater- Op 1) december wordt de jaürUJkie lichtprocess1e 1n 8or9l1on:n gthoudtn 

makers, Ja11 van de Berg en Rien Stegman, publiek en iedere avond een 

specj;ile gast. De manîfe.statle wordt uiter~t wfsselend bezocht. Som· 

mige .wonden moeten wegens gebrek aan belangstelling afgelast 

worden, hoeveel aandacht er ook 1n de pers aan geschonken is~ 

Decemb~ t 

~rstntll en de comnle1cu: 



Cëra ml que'ter'e in 
Het Cèram1queterrein nadert ZIJn definitieve invulling. Na hel u1tkie· 

zen van het ontwerp voor de voetgangersb1ug. de start van de bouw 
van de zeventien verdiepingen tetlMde ' toren van Slza' gaat de 
Nederlandse ~rch1leci Herzberger een kantorencomplex bouwen 
tussen het Bonnef;rntenmuseum en het Heugemerveld en mogen de 

Spanjaarden Crut en Ortiz, \Viens brugontwerp afgewez.en werd, een 
appa(tementencomplex naast het Bonoetantenmuseum gaan ont~ 
we1pco1 

Oynantisth Natuurhistorisch Museum 
Op 2'4 december opent het Natuurhistorisch Museum een nieuwe 
afdeling 'Dynamiek' geheten. De afdeling vormt een overgang tussen 
het archeologisch en het biologisch gedeelte van het museum. Op de 

nieuwe afdeling wordt de invloed die de rnoderne mens op de dier

en plantensoorten in en om Maastricht uitgeoefend heeft uitge

beeld Ook de klimaaatwissellng in deze omgeving komt aan bod. 

Eigen energievoorziening 

Men" toch niet helemaal gerust dat de mlllenmumw1ssetlng tonder 

storingen zal verlopen. De detailhandel meldt dat er een grote vraag 

is naar kaarsen, zaklampen, batterijen en generatore n 

Dubbelconcert 
Ter gelegenheid van Kerstm" wordL de Johannes Passie van Bach aan 
het Vrijthof uitgevoerd ntet eenmaal. maar hef$t t\vee keer tegeOjk. 
Camer~ Musica Mosana voert de Johannes Passie in de St Jan op ter
wijl tegelijkertijd in hel Theater aan het Vrijthof het LSO hetzelfde 

werk uîtvoert. Een staaltje van onderlinge coordinatie. 

Oe Milf!nrtlunrklok in de 81usrelse Poort 



Toch even hoogwater In Maastricht 

Natte Kerst 

Het wordt de natste Kersl sinds 1974. De Maas dreigt weer te overs 
tromen maar zal het net niet doen. Maastricht komt er relatief gun~ 

stig van af. De orkaan 'lothar' houdt huis in Frankrijk eo Duitsland, 

waar halve bossen neergemaaid worden. In Frankrijk sneuvelen 

zoveel eleclric1te1tsmasten dat delen van Frankrijk dagenlang zonder 
stroom komen te zitten. 

Dl'Cl'mbl'r 



In dt Vogtfftrun WOfdt beglf1 Januod ee" persiflage op het 1V~p1ogt(lm1na 'Big Brother' geho(lden, 'Ciroete Breur' gena'1md 

Januari 
Beduchte j aarwisseling 

Millennium in Maastricht. De gevreesde storingen in computerprogramma's zijn uitgebleven. Tal van personen waren 

stand-by. Burgemeester. gouverneur. ambtenaren. hulpdiensten. de Nutsbedrijven. AZM, noem maar op. Het werd een 

rustige eeuwwisseJîng. 

Ja11uari 



Vuu rwerk 

Er is meer legaal vuurwerk dan ooit verkocht.fris meer illegaal vuur· 
werk dan ooit onderschept. i:r bestond een grote vrees voor een 
hausse aan vuurwerkong~lukken en vuu1wetkbekeuringen. Het valt 
allemaal r;uze mee. tn het AZM melden ~ich 15 personen met vuur· 

werklelsel, iets meer dan normaal. Na behandeling kan iede1een 
woer naar huis terugke1en. Landelijk blijkL zelfs dat er een halvering 

van vuurwerkverwond(ngen ptaaisvindt. 

Mill ~nnlum Tour 

Stichting Maastncht 2000 kondigt een ambitieus programma aan 

voor het Miiiennium. De stkh11ng beweert (mede)verantwoordeliik 
te zijn voor llefst 77 evenementen die in het kader van de 'Millen
nium Tour Maastricht' In 2000 ïn Maastricht gaan plaatsvinden. 

Voorzitter Barry Berghmans van de stichting kondigt aan dat twee
derde van deze evenementen reed; eerder gehouden wer<l en dat 

eenderde nieuw fs. Als men de lijst van evenementen goed bekijkt, 
kan rnen constateren dat s1echts een handvol van de 77 evenemen

ten onder verantwoordelijkheid van de stichting vallen. de rest van 
de evenementen \vordt door andere Instanties georganiseerd. Waar

aan ls dan de forse gemeentelijl<e subsidie voor de stichting besteed? 

Aan de evenementenkalender? Aan de promotie van de Millen nium 

Tour? 

N teuw Woonpunt 

Per 1 januari verhuizen de gefuseerde Woningverenigingen St. Mathias 
en Beter Wonen onder de naam •woonpunt' naar het Randwyck-ter

rein. Met de komst van dil kantoor en de nog te vestigen kantore!l op 
dil terrein dreigt Randwyck qua ve.rkeer langzaam dléht te slibben. 's. 

Avonds nloeten werknen1e(s en bewoners rekening houden me1 fires 

Jurruar-i 

om het Randwyckterreln te kunnen verlaten. De gemeente staat hier. 
naar haar zeggen, machteloos tegen9ver. 

Nog meer Internet 

Per l janudrl start een Europees Internetcentrum te Maastricht în 
het voormalige pand van het furopee• Journalisten Centrum aan i;!e 

Bo<chstraat. S~men met vier andere Internet bed rijfjes: ' f ly Catcher'. 

'Spark entreprise'. 'E Parlners' en ' Net 8eavers.com' gaat het nieuwe 
instituut 'The @ Centre' heten. Vijftien personen gaart elektronisch 
zakendoen en het gebruik van internet in de professionele sfeer 

ondersteunen en bevorderen. 

Terugval in afval 

Sinds de lnvoering van de 'Afvalpas· voor Maastrichtse inwoners per l 

januari ;tokt de aanvoer van afval naar de m1tleuparken Uiteinde.lijk 
blijkt dat de afval pas een halvering van het afvalaanbod teweeg brengt. 

J, nndenronr b;;t van tlr:h of en /ani 1fch ni~r dooi de Knme1 \'on 1<copt1011det 

OVltbOdJg 1''10kttt 

Weg met de provincie 

Met de gebruikelijke meuwiaars•peech steelt Wim Blind, voorutter van 
het bestuur van de Kamer van Koopnandel Zuid Limburg, de ;Mw. Hij 

opent een frontale aanval op de Provincie Limburg en stelt dat de 
provincie maar bele1 opgeheven kan wo1den. De ontwikkeling van 

economie en toerisme kan de provincie beter overlat~o a;in inst,:i-n. 

ties die daar beter Voor geëquipeerd zijn ioals, jawel. de Kamer van 

De nieu"...e. tijdelijke11u;sv1:1tfng vuo Woanµuflt 



Kqophandel. Het ontbreekt de Provincie Limburg, volgens Blind aan 

financiële creativiteit en besluitvaardigheid. Gedeputeerde J. Tinde

mans van de Provincie Limburg reageert fel: 'de nar, die de koning de 

spiegel voorhoudt', noemt hij Wim Blind. De afgelopen jaren heeft de 

Kamer van Koophandel Zuid Llmburg .duidell/k haar f1nanclële creati

viteit en besluitvaardigheid laten zien. getuigen het bustronsferium 

en de financiële participatie In het Geusseltcomple>, 

Genmenl ij ke l i turg i<> 

In een rechtstreekse uitzending van de KRO~TV wordt een g~zamen· 

lijk liturgieviering van de katholieke en Russisch-orthodo>e kerk 

vanuit Maastricht uitgezonden. In de O.CVrouwekerk concelebreren 

pastoor Wagenaar en Vader Gabriël de 'Berliner Messe' van Arvo Part. 

uitgevoerd door de Schola Cdntorum van de basiliek, begeleid door 

het Limburgs Symphonle Orkest. Het geheel staat onder leiding van 

cantor Hans leenders. 

zw e it 
Op 8 januari lopen ZOQ sportieve Maastrichtenaren 'Zweit veur Leid'. 

De loop kent een recordaantal deelnemers en een recordopbrengst 

\/oor een goed doel van f20.soo,-. Het goed doel is dit jaar de herin· 

richting van de speelplaats van de Jan Baptist School. 

Wondf!flijk. Bij de 'Z-.veit veur teicJ'./oop rijdl ~en f:!_0/1tl~motor zkh.ïQ~t 

op de roltrap w111 de Brusslese Poort 



Oobb• I Zjubbeleij 
In het weekend van 22 eo 23 januari vieren de carnavalsorganisaties 
de Tempeleers en di; Kachelpiepers groot feest Ze hebben een 

"dobbel lJUbbeleij': 100 > 5Xl 1 Stadsvastelaovensorganisa;ie en 50 

jaor Kachelpîepers. De naam Kachelpleper ontstond op de volgende 
wij>e. De Tempeleers zochten een prinsengar-Oe en vroegen de In 
Maastricht gelegerde militairen of zij een garderegin1ent wilden 

oprichte1'!. Oa·t wîlden zij wel. Ze noemden zich ·de mort1eren: AJ 
gauw werd de naam Maastrichts eo een mortier wordt hier een 

kachel piep genoemd, vandaar. 
Ter gelegenheid van hun jubileum ontvangen de Kachelpiepers een 

nieuw uniform_ on wordt dit weekend gepresenteerd, zowel aan de 
bu1ge1vader al> ook aan het volk. De festiviteiten bestaan verder u1t 
recepties. feesten in fest1village en er wordt er een tentoonstelling 
over carnaval geopend In het Cent re Céramique. 

De n1eu~v~ iu11fórn1en van de Kachelpieptrs. 

Stads bouwme ester 

Begin januari wordt architect en stedebouwkund1ge René Oaniels van 
Suro 5 Maastricht BV benoemd tol stadsbouwmeester van de stad 

Antwerpen. Deze benoen1ing îs erkenning voor ziJn i.\!erk, onder 

3ndere in de Kop van Zuid in Rotterdam. In Maas\rlchl mocht R~né 

Danlèls tol op heden nog geen twee stenen op elka.ar leggen. De 
eerste opdracht voo1 zijn Buro 5 •s nu bi11nen: een tiental woningen 

in Soschpoort. 

811to S 9af1n ok1obe1 ~en c>iequt lf!t waarde van/ 3.500.· oon P1n1rna. Dt n1eu~ve

AntwC"rpse bou\vmtt.Stf!t is de twttM van linkt. 

fanuari 

IJdel? 
De heren Mosckowkz & Mosckowlc.z, advocaten hler ter stede, flgu· 
rercn In janua111n een landelijke reclamespot van 30 seconden van 
een verzekeringsmaatschappij te Apeldoorn. Op zfch een hu111oristl· 

sche spot, evenals eerdere spots van deze verzekeringsmaatschappij. 

Desgevraagd weten de heren te vertellen dat het recta mebcireau 
specifiek hen uitgezocht had omdat hun naamsbekendheid 10 Neder· 
land even groot Is als Coca Cola en dat h<l bioscooppubliek spontaan 

begon te klappen toen ziJ hun spot op het scherm zagen. 

MAA 
Ma;istricht Aachen Alrport weet de halfiaar<ijfers 1n de Jaaromzet 

meer dan te consolideren. In 1999 groeft de luchthaven 15%, de 

vakantlevlu<hlen zelfs met 31 %. Dat ma okt 'Seek' de snelstgroeiende 

luchthaven van Nederland en dal zelfs zonde1 Oost· West baan, 

Wa chtlijsten 
Medio januari IVidt slafchirurg d1. l. de Bra uw de noodklok over de te 
lange wachtlijsten brj de afdeling chirwch1e van het Academisch Zie· 

kenh u1s Maastrkhl. De chirurgische afdeling Iran s.ooo operaties per 
j;,ar aan en er staan nu ~I 1.000 patiënten op de wachtlijst. De afde

ling heelkunde heeft alle huisartsen fn de regio een brief gestuurd 

met hel verzoek patiènten die een chirurgische ingreep moeten krtJ· 
gen niet rnee1 naar het AZM te verw1jzen. l. de Brauw heeft op per· 
soonlijke titel de pers met deze kwestie benaderd. D•t wordt hem 

dood1et AZM n•et ir> dank afgeno111en. Or De Brauw kijgt een spreek· 

verbod opgelegd 

4 5 j 100111,u•t Maito l #H lrl 



Mr. Zap 

De introductie van extra service en Internet via de glasveze1kabel 
door de Nutsbedrijven Mr. Zap en @home genoemd loopt voorspoe· 

dig In december is men van start gegaan en binnen les weken 

hebben 21ch al 800 abonnees gemeld. 

/11 jonur1f1 ;s d~ kerk 1n Wljk.erveld gesloopt-

Tunnels 
Op 20 januari lanceert de gemeente een nieuw plan. Om de overlast 

voor de ondernemen 1n de binnenstad zo veel mogelijk te beperken, 
telkens weer de straal openbreken voor nieuwe kabeh. onderhoud 

riolering etc" zouden er onder de Grote Staat, Kleine Staat. Maas· 
trithter Srugstraat en de overige winkelstraten tunnels aangelegd 

moeten worden van 2,5 meter breed en 3,5 meter hoog, In die tun· 
nels komen dan de kabel. riolering. de dfvoer van het bedrijkarval. 

eventueel buizenpost. Ook zouden de tunnels dienst kunnen doen 
als straalverwarming1 om zo de winkeJstraten ijsvrij te houderi. 

Jonuorj 



In den halve n maan 
Lidwien en Jan· Willem Bertens hebben na een •ntens1eve 11erbou 

w•ng m hun huis un d• St Bornardusstfilat 11 plaats gemaakl voor 
een 'culturele ondcrntm1ng Op de begane grond 1s nu ruimte voo• 

expos1t1ei, vergad,nngen etc. De nieuwe galeue itf11gt de t1J.iiif van 
~d.:'ln den h•lven maan' en wo1dt op 22 januari officottl geo 
pend 

rn df:n holven mnnn 

Ateliers 
De oude brandweerkazerne aan de Capucijnensttaat Is veohuurd aan 
de Slrchllng Alel1"1 MaHtricht, doe op de eerste verdoepong de ruom 
les aldaar werr doorvrrhuurl aan kuMtenaars. die daar voor f 1 SO. 
tol f 180, per maand een ••gen atelier kunnen hure<• 
Voor de kelders v•n de voormalige kazerne wordt nog een bestem· 
nung gezocht 

Slotaccoord 
28 januari val! def1n1t1ef het doek voor het bustransferium d•I lilt· 
gaal gebouwd wa• op voorspraak van Kamer van Koophandel direc
teur Peter Haane Peter Haane dacht door het Liof gemachtigd te zijn 
om fiat te geven voor de bouw van de over>tapplaau voo1 telzi~ers 
die met pendelbussen naar het zuiden reizen. Dal was niet het gevat. 
Bovend ien bleek er gc~JI bouwvergun nong voor het ~farlVM. 

Deelnemende parti1en moet nu het verlies \lerdelen. liof ~n Kam~r 

v>.n Koophandel samen ruim f 500.0oo.-. Stadsbus MoJstricht en 
Ruyters Vastgoed elk f 535.000.• en busonderneming Peter Langhout 
f200.ooo, 

1011uar l 



Hl!t flib \votdt uit liet 80$Sfn gebag9l!1d. 

48 ! J1uu-bod1 MoO:Jtrlc}it 

Februari 
Pierewaaien 

Achter hel Landbouwbelang zal na de opknapbeurt van het Ba$sia een wandelpier aangelegd worden. Deze pier moet 

voorkomen dat verontreinigd maa!>slib in het dan gereinigde Bas.sin terechtkomt. Met deze pier onstaat voor de sluis 

naar het Bassin een afsluitbare buitenhaven. De pier zal ook een lichtbaken krijgen. 

Februo1J 



Het journaal in Maastricht 

Sinds begin fobroarî heeft ~et NOS-journaal een vertegenwoordiging 
in Maastricht Verslaggever Paul Grîjpma gaat het bureau NOS RTV· 

Euregio bemannen. Dil is het enige bureau in Nederland, buiten Hll· 

versun'I zelf en het parlementaire nîeuwsbureau 1n Oen Haag. 

Sa t ellle tfes tl va I 

Hel Fiimfestivai Maastricht, een satelhel van het Inter nationale film· 
festival te Rotterdam wordt van 3 februari tot en met s februari 

gehouden. fest1valfeider Jan Bessehnk. hoopt op 9.000 - 10.000 

bezoekers. het worden er 7.000. Het festival vertoont iets minder 

fllms dan vorige jaren. maar het aanbod Is von een uitstekende lrwa· 
liteit en de sfeer is prima. Voor het eerst îs er een volwassen bijpro· 

gramma. Het Theater aan het Vrljlhol vertoont films van 811ster 
Keaton mel flve·muziek en in de voormalige bran~hveerkazerne en 

het kunstcent rum Marres wordt videokunst vertoond. 

For se investeringen 

De drie gezamenlijke woningbouwverenigingen van Maastrlch! gaan 
de komende jaren 800 miljoen g11lden onvesteren In het opknappen 
en herbouwert van hu1i verouderde v.1oningenbestand Tn Maastricht 

Zij kopen van de gemeente voor 96 miljoen gulden de g<0nd, waarde 
te renoveren ltut2en op gebouwd zijn. Er worden 2.SOO woningen 

gesloopt, hier 'omen 2.300 nîeuwbou1vwonmgen voor In de plaats. 
7.000 woningen tullen een renovatlebeurt klÎJgen en er zullen 7.300 

woningen extra gebouwd worden. De gemeente 5teekt 10 miljoen 

van de opl)rengst van de grondv~rkoop ln een fonds dilt de buurten 

moel verfraaien en veilige< maken. De wonlngbouwverenîgingen 
iullen eveneens 10 miljoen aan dit fonds afdrogen. 

McVrljthof 

Begin december 1999 maakt Plzza•Hut aan het Vrijthof bekend dat 
zij wegQnS verlies gaat sluiten, McOonald's is er als (Ie kippen bij om 
deze plek over te nemen. Pizza-Hut denkt hel personeel over te 

kunnen dragen aan McDonald's. Echter, zij hebben er geen zin in. Uil· 
serveren aan tafels is veel leuke1 dan achter een toonbank staan en 
er enkel 'fast~food' over >chulveo. De rechter doet ln febru..tri uit· 

spraak Hei personeel hoeft niet gedwongen over te stappen naar 

McDonald '> en Pina-Hul moet Zijn finanéiele verplichtingen jegens 
het nu voormalig personeel nakon1en. J.:iren terug bezwoer het 

gemeentebestuur nog dat een 're.staurant'keten als McOonald's nooit 

vas\e voet zou krijgen in het centrum van Maastricht 

Wie waagt die wint 

Op 8 -februari ontstaat een nieuw C-~fé aan het Onze ue·ve Vrouwe
plei n, de Wol waag# Hoewet nit!uw.1".1 het pand Is tsen tTionument uit 

1553,de gevel ts uit 1721, achlerin sluit het pand aan bij de lanteern, 
Wólarmee ~eu•en en toiletten gedeeld worden De inscriptie op de 
gevel luidt: hoC ponOere CVlqVe <VVM Volledig begrijpelljk. Zèlfs 
voor toeristen: h 1er krtJgt ieder wat hem toekomt. Het cafe zal half 
mei geopend wo1den. 

Uraniali a 

Van 10 februari tot 26 maar! exposeert museum .het Spaans Ciou~er
nement, onde1 de titel Ur.inl~aa>trtdrt (1902•1910), de produkten 
van de eer>tt' 'Nederlandse fabriek voor kunst- en luxeartikelen 1n 
metaal'. De expositie omvat een pracht aan tinnen voorwerpen voor· 

nameli/~ uit p~rticulicre collecties van buiten M~astricht. 

Pt;m Il Op 1.9 februari wordt er een taxatiemiddag gehOuden dooi Sotheby's 
Toch een pri ns An1stcrdan,, 

ó februari wordt Peter Reijndtrs, in hel dagelijks leven politiecommi» 

st1rf~1 door de te1npeleer5 ultgeroepert tot Prin~ Peler den Twiede... 

f eb11Ja11 



Ongeluksrotonde 
14 februari komt er op het Tongets_eple:ln een meisje onder een 

vrachtauto. Alle gebruikers eo omwonenden hebben het zien aanko· 
men. De gemeente beweert echter dat et sinds de reconstructie van 

het plein en nieuwe regelgeving voor het gebruik ervan, geen toe• 
name heeft plaatsgevonden van ongevallen met letsel. Toch i5 de 

gemeente bereid een verkeeiéteskundlge in te schakelen om de situ

atie te beoordelen. 
Half maart is het weer raak, weer een fiet<end meisje aangereden. 
De deskundige Is clan nog niet ingescha~eld. 

KoKo- loods 
t8 februari verhuis! Maastrichts grootste studentenvereniging met 
550 leden. In een grote optocht vertrekken de ~ludenten van hun 

-sociëteit aan de Hngc Srugs~raat naar hun nieuw onderkomen de 

voormalige NS-loods aan de Geb1oeders liermansstraat. Hun nieuwe 
huisvesting is vier maal groter. 

'Ot l>o.l wn K/0<19 viert liet rle<~orig j ubileum 

Snellejongen 
Op 24 februari wordt Andre Rieu veroordeeld tot een boete van 

f 2.soo.- en een een half jaar voorwaardelijke ontzegging van zijn rij· 
bevoegdheid. omdat hij vorig jaar met een snelheid van 230 ~m per 

uur betrapt werd op de autoweg richting Kerkrade. De officier van 
Justitie Is het hier niet mee e~ns. Hij wil intrekking van Rieu's 1ijbe· 

wijs en gaat in hoger beroep. Dat 1al hij later verliezen, 

Pfetersberg versus Ha1enberg 

Drie dagen nadat Math Hlflenberg op la>l van de bu1gem•ester door 
de politie u11 zijn hu15 gehaald 1s, vanwege het Instortingsgevaar van 
de St. Pietersberg aan de lage K-anaaldij~. is het raak, 300 Ion puin, 

beton en aarde komen naar beneden en tot Stilstand tegen Hazen
bergs huis.dat volledig ontzet raakt, Een jaar eerder was er reeds een 

dergelijke aardverschuiving en had de veranda van Hazenberg ver~ 

nield. Hij heeft het verdere instortingsgevaar proberen te weren door 

betonelementen te plaatsen, deze bleken van generlei nut. Het heeft 

Februari 



hrm wel zove~I geld gekoSt dal h11 biJn• fatlltet i•. o, gemeente wtl 
niet voord~ opruim- rn opknapko.strn van zi1n hu1.s opdtdlttn omdat 
men Hazen~rg 1tlf scl1uld1g acht •an het veroou•ken llM• de ••rd 

verschuiving Haien~rg heeft de afgelopen joren op hel talud van 
de berg de brgroe11ng verw11derdera. een betonnen terras "ngelegd 
een chalet gebouwd en ZIJO C<Jravan geïnstalleerd 

DrVgstoerhme 
Telling van de gemeente wijst uit d•t er In Bosc11poo11 d.1gelljk1 
tus>en 17.0CI uur en 24.00 uur 1.000 drug.g>!brulkers hun druss 
komen kopen Negen vnn de tien bezoekers zijn buitenlanders. üc 
gemeente wil hier een eind aan maken door de twee koffie.shops te 
verplaatsen, eeo aantal p-.nden te t;lopen en hier n11.~uwbouw lt' 
pleg~n. de 1twallte1t v~n het onder\VIJS en het openbaJr vervoer op t' 
schroeven en de werkeloosh•1d In de wijk te bestfljden Ze voegon d• 
daad biJ het woord care Unive"eel aan d• Boscherweg wordt dne 
maanden gesloten wegens h~ndel in softdrugs 

F~bruorl s 1 1 •4*••· ........... ". 



Maart 
In memoriam 

Op 1 maart overlijdt op 71,jarige leeftijd, Bêr l/eugen, initiatiefnemer en stuwende kracht achter het door hem In 1946 

opgerichte toneelgezelschap M46. 

Ma ort 



Voe1balcoll ege 

Begin ma•rt maakt MVV haar samenwerking met het Jeanne d'Arc 
College bek•nd Jong voetbaltalent kan schoolople1dlng met training 

combineren De jeugd volgt tot ~4-30 uur school, maakt dan huis

werk tot 16.00 uur MVV komt de jongens om 16.oo uur mot busjes 
ophalen om tot 29.00 uur te trainen. Daarna hebben de iongens vrîJ. 

Ca rna val in cijfers 

ten onderzoek van Dagblad de Limburger wijst uit dat driekwart van 
de Limburgers Carnaval viert. 7,5 %gaat op vakantie 26% van de Lim· 

burgers lopen in de optocht mee of spelen in een Zaat 11erremenieke. 

Gemiddeld be.teed de Limburger f 200,· tijdens de carnavalsdagen. 
Carnaval 2000. van s tot 7 maart, verloopt in Maastmht vrij HIS11g, er is 

een steekpartij op maandagavond op de Markt met éen lichtgewonde. 
Een poging tol kidnapping van dé stadsprlns door de tarnavalsgroep de 

Batavieren wordt verijdeld. De Tempeleers bieden dit jaar voor het eerst 

Maorr 

alle 2aate hcrremeniekes op dinsdagochtend op het Vrijthof een gratis 
ontbijt aan. Van de 63 geregistreerde herremeniekes komen or 58, met 

een geschat aantal deelnemers van 1.200 caranavalsv1erders. opd~gen. 

Hoe vol kon het Vrijtliof zijn 



Het cornovalsontbijl op din-sdog 

Maastrichtse staking 

Het personeel van de Vereenigde Glasfubrieken, vestiging Maastricht 

gaat op 14 maart in staking. Zij eisen een loonsverhoging van 4% , 

terwijl de directie slechts 2% wil geven. Na een week staken bereiken 

AZM·<hirurgle 
Om de wachtlijsten weg te we1·ken gaat het AZM nu oo~ op 1aterdag 

opereren, dit gedurende een termijn van maximaal een half Jaar. Ook 

aan de werving •an gekwalificeerd personeel wordt hard getrokken. 
iedere medewerker van het AZM die Operatie Kamer asfütentcn 
weet binnen te loodsen krijgt een premie van j 10.000,·. 

Leegloop? 

Op 16 maart wordt bekend dat er weer een Maastrichtse topambte· 
naar opstapt. De heer K. Bonnema. direCleur Stadsbeheer en Faclll
tafre Zaken, zet zijn loopbaan In het bedrijfsleven voort. Hij treedt in 

dlens1 bij Makelaardif Stienstra, 

TUL 
De Universiteit Maastncht en het UniversJta ir Centrum Diepenbeek 
hebben uotemdelijk toch besloten op welke wijze ze zullen gaan 

samenwerken. Medio maart maken zij bekend dat zij gezamenlijk 

een Transnationale Universiteit Limburg gaan oprichten met de slu· 

dies tnforn1atle· en Communicatie îechnologJe, Life Sciences en 

Milieu, Gezondheid en Voeding. 

AF's 

Van 18 tot 26 maart wordt de tot op heden succesvolste TffAF·beurs 
gehouden. De beurs trekt 195 standhouders en 66.ooo bezoekers. 
Het duursté stuk dit jaar is een schilderij van Frans Hals met een 

vraagprijs van 7,8 miljoen gulden. Er wordt weer gestolen' een tiara 
met honderd diamantjes. waarde f 148.000,·. 31 gouden munten. In 
totaal voor f 400.0001• • een schilderij en twee zilveren kandelaars. 
Ter gelegenheid van de TEFAF wordt dit J•ar de TEFAf Art Award Inge· 
steld. 55 •fstuderende kunstenaars 11an de Akademie voor Beeldende 

Kunst te Maastricht zullen 'kunstetalages' Inrichten In het stadscen
trum. Het mooiste ontwerp wordt 'awarded'. 

Tegelijk met TEfAF wordt in de Oominicanerkerk MAF, het Maastricht 
Art Festïv•I georganiseerd, dit tot ongenoegen van de TEFAl'organi

satie. 20 g•lerieën exposeren hun hedendaagse kunst. Men hoopt op 
io.ooo beioekers Het worden er slechts i.ooo. 

Vakbonden en directie overeenstemming. De loonsverhoging wordt Hoed af 
2.25% en per l december nogmaals 0,753, Het koor 'Chapeau· bestaat op 23 maart 10 jaar, Het 'tartte als koor. 

1naar groeide. onder leiding van Man.u~I Speth, uit tot een theater

showgezclschap dat optreedt met zang, dans en kostuums. Hun 

tweede lustrum wordt gevierd In de Bonbonnière met een concert 
getîteld 'Cîrcle of life - a Century In Musk'. 

MiJatt 



Success tory 
De onverwacht grote toeloop van abonnees op Internet via de glas· 

vezelkabel steil de Nutsbedrijven en hun 'provider'@home.111 voor 

grote problemen. Als er teveel abonnees tegelijk internetten onstaan 
er files en opstoppingen, daardoor îs de glasvezelkabel aanzienlijk 

langzamer clan de telefoonkabel, hetgeen absoluut niet de bedoelln~ 

was. In totaal hebben eind maart 1.300 mensen en bediJven een 
abonnement, twee maal zoveel als verwacht. Door deze problemen 
loopt de aanmel(ling aanzfenlijk terug. 

Met vlag en wim pel 
Harmonie de Gele Rijders St. Caet11ia wint op 27 111aart 1n Etten Leur 

1n de tweede afdeling van de Federatie Katholieke Muziekbonden 

met 314,~ punten de kamploenswimpel. Het Is de tweede maal in 
haar bestaan dat de harmonie een kampioênsw1mpel wint. De eerste 

wimpel werd gewonnen in de dercle afdeling. 

Oe drukte rondom het MKC bi} de TEFAF 

1- 0 miljoen schade 
Het gemeentebestuur van Maastricht is boos. Dank zij de acties van 

de Stichting Das eo Boom moeten 10 hectaren van het 80 hectaren 

grote geplande bedr1jfsterre1n tussen Eijsden en Maastricht aan de 
stichting overgedragen worden . In ttet geplande gebied bevindt zich 

namelijk een dassenburcht. Of er bewoning is weet niemand. Deson

danks moet er een verbinding open blijven tussen de dassenburcht 
en het Savelsbos. Zo besliste de Raad van State. Vandaar de over· 

dracht van 10 hectare aan de stichting. Het aanleggen van hel 

bedrijventerrein loopl hierdoor aanzienlijke vert.raging op. De totale 
schade voor de gemeente bedraagt 10 miljoen gulden. Bovendien is 
de Provincie Lfmburg het niet een!. met de plannen van de gemeente 

om op het bedrijventerrein een mega·dlsco. een bustransferium en 
een 'park & ride'voomening ten behoeve van het MECC aan te leggen. 



Dt> zcv e nt Î(• nd e ee u 'v 

t-\.in hel begin van Je rtlt;•U\\' C l.'C'U\V (16011) 

telt Mit(i~trithf een go5cl'k1t 1n\\•onrrtnl \ ' JO 

1 LOOU l:>uri;Ns. 
In lf,Qó " iordt gt.."5lart mei t.le bou\.v van de 

lct"11etc11ker~. die In 14,14 YOltQr•id \\1()fd !, 

t~n tiarok kcrk>;cbou\\' f'laii d" 13rcdtr:\1rant. 

De kt-rh \\'11rdt ailf'I tu.'l eindt' \'(111 de acht~ 

tiende e...•u,,· v'-'"tÛpuwd tot <>ch1,)\nvbL1r~. de 
lati.:1·c {l9c ~"('U\\•) Bonbonniê1'C.. 

In 1609, aan ht•l h~gin van het T\\111aJijari~ 
6C-'itand tijden~ 1.h.~ 1h,hHgj:ir1gl.'! l)<u'log:, 

komc:n de- Capucîjncn IHlar ~laastricht en 
Vl'St igfin 1.ii.:h i'IAn dt• Bog(tar~!enstraat. Zii 

sp~l~n een grolt~ n>l In de vcr1<•tgi1's V•'ln tl-.: 

pe!>t.slachloffcn." tijden:. ttptd1:n1u"--ën 1n de st.1d 
1oals.1n 1633 r·n 16("4. 

S<!pulchrijnt.:>nktoost~T:, i11 de Ho1in~f311ttn· 

straat: 1628" :!>lh:hting ~·.lil h'-·l ~IO<•Slct C.il· 

\'il rit:nberg d'-'or Elisabeth Stroi1ven. 

Na zijn !lucccsvotl(' 1\1a;.15ve1dtocht verovert 

Je :!>lt"dendv.1in~1.·r Fl'cd"~rl~ l-li!1,drik in 1632 
hf•I hoh,·erk ~1a..1:;tr'id1t. o ... ~tüd \\'llrdt ingl·~ 

lijf<! bij dè Repubh<k d<r Zl'V<n Vèceni~d~ 

Prö\' inLiën. De St ~f.alttûj~ ~n J(.> St lan 
'"orden prote5lilnlse kc:rJ...en, 

Drie j.1flr latt"r (1(,J5) \\'otdt hc:t int"·on\!rt(\I 

geschal up 15.IJUO 

l le1 ttr..~nria l van he' gami7oen ~·t1rd1 in 

11>11! )\chuisvc>I in de (Oude) Min.dorbr0<'

J.er!'kerk, In dit jaar \IÏndt hel v~rra.Jd "'"" 

M~1ac.1 ri1.·ht pla.1l.:.. r.,ter Vi11tk en t"nigl" .:1n1.f~ 

ren die d~ st.id dan de SpJn1a.:irdcn " •lldcn 
Vt:rr11d~n. \\'Ordt~n ter <lood gebracht. 

Tak.entrlg van de Serboasbrug uJt 16 l 1 door lóSua de Grovt' 

t-11,.'I ildl'lldl k.h~htt.'rslichli11gt.111 groeit in de 

eerste helft van d~7.e 1;~uw! lb 15, :;1il.'ht1ng 

,.iln h~t ktH,:;.ter der ·\nnunc:lotcn 1.l.Hl de 

\·Vyck~r Gr.Jchtslraat; 1627, slid1lin~ van h~l 

Uiteindelij~ wordt in 1646 de M.iasbrug door 
.h!!t kapittcl \ '<'10 Sl. St>r\"aas O\'ergedragen 

aan h!!t .;tatf,bci-Th1ur. 

lvlaJ~lr1L'hl, a)f. enige Lirnhurgse !-l.id nJ 

1632 1n nOl'>rJêHjk(' ho.'lnd"-111 g.eblt)ven1 \ 111.:rt 

t1.•e..;t biJ het !>lUltt<J'I \'..'11\ J1.• Vl\-d1.• \'iLl) ~ I L1n"~r 

in 1648 als dt: stn.d dclînltÎl."t bij hl"t noordcfi 

\.Vordl in~clijfd . Dnn 1..rij~t Mal1st1·icht l'"ell 

"t,id4vL'I~ · l""'' rodt· \l lng m1.•t "~n \\•lil~ -,t1:.•t, 
die ze behoud! llll l '1J8. Men kon be~nnoh 
aa11 de .._~·cdcropbuu\\'" 60til6 de l>ou\\' v<1n dt• 

Augu"ti)Het\l...i.·rk aan Jè K~;;.;;;cl>k.tldt! ( lQ.59" 

1661) C'n de pl,1nnen voor de bo-u'' van ren 
riil."ll\V ;,tadhuis. C~r~t \\'On.il in l659 tie 

gl-"'.lngc1h,·npoort •"r t..lt" Mn rkl ge$loopl t!I\ 

verv<.llgens \yordt van lh3<>-lb(.4 et'.11 ni~U\V 

'rn,.,g11Uiqut" stadhui::;' ge,hOLl\·Vd op d(' ~1.1rkt 

nn.1r ont\vcrp van de beroemde- böU\.\'O\C"e.sli!r 

Pi~h~r l \~st, In hel Rl'ctunt <l~r H.C<'f.'~S('1'I 

\\'0 1·dcn alle f\.1a..istnrhts:c gebru iken en 

\Vellen schriflel ijk \•astgel~gd. 

De bouv.· , . ._,n h~t C.c1·cfurrnccrdL• \Vl~:-thlus 

~i.1.n de L~ncuJC'nstr.1at 31 v indt plaat:; in 

ló.70. Twee 1•1M la!cr m 1672 we>rdl h~I 

klc.~htr \ ~111 de ~l'lt1lrhrijl1e:n door brand 

vc1'\'\'0CSL Pas v-..-cr1iC'1'i jai3r n.1dîcn \.'\<'ordl 

Kfoniek 



hél herbouwd f lel ( lhi"::?l b ov1.1rl>-l'-'''t- uo~ 

he.'t j,101r w.1.iri11 Jl• l.r.u11\'7ll"lc.'f" .1id1 in de> 

"t.1d \ 'llSlig1'n. Zij lw11\\'\'n \'oor hur1 ord,• 

L'CO nlcuwc ki1pel m 1705 

In ltii'I, hl•t j.l.tt wa,1rin /id1 dt..• rt..•nitt•ntl'n 

,liJO d,, fü•~h:.tr,,,,, \•t•i.11gcn, \\'TO\'l'rt Lode

\\ itk \IV m 1uni dl' -;ta.J 1"1 t..'èO aan\'al \ 'ta 

hd hv1J1g1.. ·\Jdt'nh1..'fparf... . J kl b tljllcn" dil 

hdq~ Ûill tij,fcn" de tw ... 1111 mini:, 1 ,,., <.lt..· Ton· 

~..-r:.efWllrl t't'n \<lil dt' tloor AIL•",11Kln· 
Dumas beschre\'en musketter<,, D' Arta~an. 

"nt•un·lf 

tn léi75 kt>crt hl•t genadebet"ld '·'" Stl'rrl' der 

.lt·e na i:cn verblijf <:.cderl lnC\Y in 1 <111~t·ren 

Wl't>r lt•rng in ~Il' 't.tJ. El'n j.Mr 1.111:1 ( 11)76) 

po()gt -.1.1cfhnudt•r Willm1 Il 1 tl'wri;l.'d, dl' 

~t.ld lll te l\t>llWO 

In 16!:\1 brandt het Citpucijnenkloostcr .:if. 

d1rt..•l t ~ .... , ul~d d,111r f\Îl'U\\ ht,U\\' for.11h 1!-t tl.., 

Roman11" h\·r.;tclt de \la.,"brug m lNH het 
jaa1 \V,l.Hin J,. uil Akl'tl .11k.1m~tigr- bm11' • 

mee::.-1.t:r \\ ~ n.mû;, Jt.> toren op lwl :..t.11.thui:.-. 

h1mw1 . 

In het j.1;1r 16~<'> ~.1;11 de herbouw \'an hel 

<;1:pukhrijn ... nl-h>11sh!r '.rn !-t.lrl. w.1.Hv.111 de 

\'1111t~l!\ d p.1!> J,1ll!l!fl U Il 17112. 

Gmt\l'TIWllr Gr.hll \ "im \o\,1kk~k 'ttl1t in 
IM~!) de lillUW \'110 1.k- lulhc~ kerk ili1n Je 

r ltmJ~tr.1..it IWl'é ja.ir ! lf1'/0) l.1t1.•r 1\ndt:r lwt 

h~\\ 111d '.10 ~ouvl'r ncur f),1nicl Wullf nm 

Dopff ~a.11 tlc el'r~tl' bot1\\'C,1mpa~nc 'an dl' 

liugl' Fronll.'n md d\.• bouw v,in dt: li;1-,tlCl11;, 

W.1IJ\."CI.: l't\ l lobll'm 1 .m !<.lat l In hl.'t la.H:.k 

1.;i:ir ' "'n J{'U "~""' tt.91l W<trdl het ~w~·1!d<' 
,\tmderbruedl'~~•m.1stl'r or de 1.:ill'r ,, tt;l' 

nut'rndl' Mindl•1bt1J('dl.'r::.h•1~ ~diouwd. 1 h•t 

~l.'bouw d,11 1n 17tlR wordt 1ngew1jd /OU 

blt•r Vill1 1829-lqq;; "," l1alt•i ... V.111 Jll ... IÏIW 

drenst dot!Il 

Pe achttiende ee uw 

De nicuwa ecu\' K<léll van "t.>rl mei d1.: 1'1111w 

(1700) van h~t St11\enhm>. l\C1rt d<iama 1701 -

l7ll:! bm1wt bMun l>a11a•I W11lff llt' Oopff lwt 

fprt St Pieter, dm> jaar later ( 1705) gt'\'olgd 

d1Jl\t' Je buuw i. .m het b.1stkm /outclan~lc. 

n,~ lnsk1g.1tk v.m ,i.: mit i t.ur~ goll\'l'nlo..'llr 

wm,ft in 171>- dl.' .unNt g1.·~C\ en 1111 \V.JI 

later hel :.-lad:;park 1ou "orden: l'en prome

n.ull' t>1.-pJ.mt met Jmdl'l,u1Tll'n ••r ct.•11 drit'• 

111,l·l...1~ !>htkfl' l.1nd 'lal.. buitl•n dl' "t.1J!>muur 

ter hl1oglc V.111 d1' ûtve·I teVl'-\1'niuwepo1'lrt 

In ~'"'" \' (ll~L'11dc ht!rhouw1...1mp.1~ne w11rdt 
l 7<»H- I 0 ,fr i.. ... ·rl.. '.m ilv Scpul, hrlînl'n 

nt1cu c111lwl"rp v.t11 (.,ilfl":- 1 >11v1·n hl'l111uwd 

ln laatstgenoc>md 1;rar wordt de eNste open
h.ir1• o;t,iJ"\"1'1'111 htin)i ,1,H1~1·hr.1l hl lW"lt.1.1nc.k 

uit ·BJ houten t.mt.rnm:.- met 1.1lwl.1mpt.>n. 

Hel "'een bij.rnndcr )-ttOOl fl"CSL ,1l!i in 171ï 

L",1ttr Pt>l~• 1.k Gmte in M;1a:.tricht 1mdl.'r 

mc('1 h"l fort c;l Pieter, dt" grnlli:.'n l.'11 lwt 

"m<1~11ifü1ut'' "t.1dhui1> bt•/11dd 

" 

w..ir,1t ~cbouwJ op 1.fo f'lclo.. van dt.> ovdi:> 

flil.iriu"1,«pl'I In l7:l7 w1.mll dl lh•ufd

wMht ~;lob(1~11' d 11r lwt Vrijthof 
In li48 1ol>tt de \ 'cro1·cnng van d'-' stad 
dtim \il· l 1·,m"o: -.old.1tl·n \ .111 1 idt.>11 ijk \ V 

Ludtcr J \ubann•ur\ \'11.:rt ,1rmetm~cn uit 

1n dt' !>lad tl'ncinde ~co stralt?R1~h ~ebnt::· 

rijke lll.1•f\.h . .'lk 1·.111 M.'.1.1!-lril:ht k 'l'r\'.IMQj· 

sen 1 i,·r j,1.11 LHl·r Î"- 1lt.. m•lqllt'lk '11lto11i1t. 

nc '>(.lld3lt•n krijgl'n t1l'11 l'lgt'n tht'dll'r· m 

17.U, wordt de manep,e a.1n de Jekerstraat 

1t•rl•uuv,·J tot lht'<lh•1·. b •n j.1.1r 1.111•1· vt•rl,lkn 

de Fran!>t'n de "rad bij de Vrede \'à.n Aken 

17JCJ 

In l 7"2 wordt dt• M,1.ti.tri.Jilbt' rn.11o1twltv .i.111 

l.ntlt'W1jk '<V ~t•prl',:cnt('('rd in lwt 1 ou1·rc In 
1760 wordt de l"t'rb1e-_hv,•.1rdi~l' Groot..-

Hel mat?Je}•tt~r d odlw1.1 in de :81' eeuw. :::.Ot•l'll.'il .l.rn hi.!t Vnithot op~cmht. 

op eeo t~kemnq w111 Jon de FJeyer D<1ur nalatigheid 1·an ,\brnham 1· .1n Cittcrs 

l':-..plod..it.•rt \c"t'rl kru1thub 1tn 10 11nt-tt.Mt het 

ln 1 TllJ won:it het ba:.twn l lertdl ,ldn~cle~d later zo gcm.lemde Abrahamslook m de <.."11-
l>t· l ~1ik~1· nrdtilt<d Nko[,l, l•illlhdm· onl- \'Mtt.'~lr;Mt in 1761. Voor d1• thu-,.:l' rw.11 ht 

werpt de W.1.-.lo,,.e 1-erJ.. die v.1n 1732 lot 17l.> wmdt in 1 iM een <>efonterrem .'lmgele);d in 



,{. 

de Kon1pcn ... VL\ortdurcnd \Vorden millt.i1re 

g1..1bou\\'l!.l'I ~i.·plJilbt, ;:,;~Ic, ln 1770 ht11 

\V(tchlgeb0Ll\'I' tegcn\lvcr h~I Couvemc
nwntsg<bouw ot van 1773·1777 d• ~.mie~ 
\'"i\n de: Linie \•.in Oun1outin ~H111 d<.' l logeo 

rronlt•n lll de re.tlisalj(.• -\' Jll èt'l1 nit-U\Vt! 

P.("b(HJ\\' ' 1oor Je- l Jn~fd",•.acht tn 17i·l np hel 
Vrijthof tc·r ver,-anging vJ.n de t-er:-.tc• hr:iofd ~ 

w.1c-htdîc d,lh ... -erd._. uh 1137. Een dt>;;t.•11niu1n 

later {1780) ontdekt de Maastrichtse µroles

$OC IJn PitH<•f f\llinfkclcrs in l l 'UVt•n ht~l 

lichlg<ls. 

Kort daarvoor (17i.l\} '''crd dt· p.tpiern1olcn 

ne Anckcr );c.4'lOIHVd . 11;ibij de- 1-ictpoot 1 

. 1bus.ievelijk \'aak het Pesthuis genol!md. 
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Hl!l 'Ptrtlwys· 

Jn 1780 l•'<>rdt de M<1•as•uruskop m U<' St. 

Piclt'-r~berg gt·v1111dc:u: th.· kt1r vc•rhllifl sind~ 

l794 tt\'C'11~1$nS n1t:t rtHK·r 111 1\lil:t!otrtcht 

1na.'lr trl l'.1rij') ... l1"1 p1.l.ats van ût.l tot th~ilh:r 

VC'l'bOm\'dc: m.inegc \l•'n clc leker.-tr..ii.11 \"nn:!t 
v.1naf liS6 dP le/u1e1enkt:rk verl14lU\YJ tot 
t!f'll \'l11wanrdtt;~ -schou\vburg met rt.'<itllltt.-~. 

Oük; \\'Urdl u1d,ll111Jr b\.•I \;,,1achlhul~ .1~1n d1,.1 

0 1. V.po"rt op dc•l.r~·'"'"~rkl !\ebouwd o?n 

würd 1 de L.1tijru.C' Sç-hoöl. Arhtcr de C nt'nt"· 

die ö1 g.tn?clll"it;.'t'IXI. 

Een \'Toe~e be-\\'Ust gepl;;1nde d<1orbri1tlk 

vindl pl.1al~ in 1787 :il~ de HN"rc•1,stra~1l, Je 

hui1.hgt· Mtn~ ~ltft-'·n.<.tr11,1t, Wt•rdl d.'lngt?lt•g-J 

01n <!Cn verbinding tL1S5ol'n de Bn:d<.~tra.lt en 

Ar+1h.'r hc·I Vll"l-""""huî$ tot ~t.i"d te ~rl.!n).ten . 

De :itranl \VOrd t l.11t>r nAar dt> ~t·rotmlde pro· 
(~sor Mtncke1f'r!> ~Cl'l l'lt.~rnJ omd:i t hel hul:-. 

Voi\O Vt> i~n1ifie i:x~u:l n't ht"t tTl\l.i!t.' vr:in d~ 

\\'e~ lag. Hc-l hul:::. voor- ~1înclt:ol~ers \Verd 

ov\.'rlAl'l1.., lu.1rhnuwd 11ill1 dt.>- l-ll"l"ft.'t~t1.t.1l. 

rn 178'1 \\•ordi J~ niell\'Ve sdlOll\Vburg ln 

gC'hl'uik ~L"non\C'lt. 

Oi>rlog,gcv~or drdgl, de FralL'<" rep11blik

l'lfiSt.' :;.c>ld;11c11 onder lt.1id1ng va" r;c X,tir.1nd.1 

bele~Cln."n de ~tad '" 17'13 c.n doc_•n dril ('\.'O 

janr- l.llcr 179..f. f'1lJg1ttJ.1b, t.1p -1 nu\cmt1L'r 

cap1tulc•t.'r' de "lad 

o,• frans• tijd 11794/ISH). 
l lt1• jaar 17\i•I 1s 1:1:·n \ll't~Jbe\VOgen f.1.-ir~ hC't 

7US(ctkloc>$lcr De Bcyarl. \V-l1rt.il \ '1:rw1't!:ti 

1..h-1nr C"('ll r.roru; bo1nbnrJe1'ln.'!nt en"'cle re.S· 

t.tntt•11 bJi;, t.'11 li.!I l~~'.'\-')4 .ils 1..1p~lagruhnl1..1t1 

i11 ~cbruik; verov~r111~ \ 'oln \ic stad dt,ot 
~mt'r<t<ll Klebcr~ tip 4 novc-rnber \\'Ordl J\.• 

SUIÜ tlV\'rp,t:Jr.\Kl-\r'I 1..lot1r ti(> Pl'in~ V,ln Fll<'':t$t•f'\ 
K.'l!"~I aaJi_ de re,·olutionuitc fr,ulse ~olJa

h.·1'1; vt<r\•olgt1us \\nrdt fvta11~1rich1 op l okto· 

b1.1r J 7<>5 hoofdsta1..I van het J\rwnJl~enil•ni 
M.u~-<;.lf'it"'hl In d.1L J.ltlr' l>L"lt')opt het ir\v,·r'lnct• 

tal 17.~9:1. 

179!\: M.an~tncht \VOtdt de- hoofdsllld v.10 

het FraJ1s.~ Der.irtttint'.111 \·an de Nederma.t."' 

en u'I hel erop yolgl"J)de j.1ar (17YA) \\l'ordt de 

Riik.Midelaar aan dt> St~ St-rv-a~kerl<. V\.'rvon-

1-t~n dttt•r ('\'Il Jnt·41bijncn1nuts ... 1\lff' klooslcnc; 

~n kapillcl~ in du stad \\'Orden 11117l)7 op~i..1 .... 

lu.•\·1.•n, 

0<? nege n tiende eeuw 

Kurt nn d1..1 ~t1U\\'\Vi~c.ellnj;\ ( J R02) \.Vori:l l het 

:-y111böhl 'Jn de LuiJ..3t! prin~-bi~o;;thttp, Q," 

l'el'roc~n, .lfx..,bmkon 1.•n vrrvang(!n d()or C'C~Jl 

Vrij(lddsb<'<)ITI, Find j111l lll/)3 b~1c>el;I Napt>

ft..'t.il'I ~1.\a~triclll. hij vcrhtijft ,Jrlc chtgl'O In 
de srad 

In lmlû laat De Ccu1t.'1leër zi1n Jal~r naar ge-ne-
r;ial l)ibht''' t..,.1•n('r;i.)l-.hu-f.., gt.•i'U'~1T1Jl· ..,tt1d ... -

l,otlC'is nanr f'Til'\VC'l"p \'11-0 f l fcrman!" h('U\Vf'n 

,1an het vrî;thllr IX· f·n1nre k<·izt~r bc1oc-kt 
l\•lfl;s~lrirht vunr Jtt l\v~clt' kt?~r i1~ 11'09. 

E.c.n ni\~l1 \'\'t'! alg~nienc Qe~:rJafpJa"lls na;tr 

1.•nt\verp \ (1n F SOu·on \\•ordt di'IU~cl~8d 
\·anaf 1811 aan de Tonger.se\,·eg, 

t'lp:; IH(.'Î J~l~ lullpl <ll' f r.1ll"lt• lijd lt.•tt (!IJldl': 

de fran~l" booldclten \ '-!rldten op -;: mt'1 Jl.' 
..:;tad, di~ \.~rvol~(!.ns '''o!'dt 1nAt::lîjfd hi1 hlil 

n1i:o''''-' Vt·n~1ig,i l<nnink;rijl... d~r Nt•Jt-rl<tn

\l\!n, Op 1 1h1~u~tu:-. \V01dl d(> fr.inse ~earl 

Maabtncht l~ll Nedl:'d.1nd~c ~l;:\d t'11 \\tCJrdt 

\'.u1,1f IRlc; hoofdst.lJ "·", dt ni1~u\\ ~l""' 

v11rmd(• prnv1nc{l' l in;l1org, 

Üi•k dl' uitbreiding ' "'" dl' ve!-lllOJ; lnjgt 
,1;.ndt1<ht Îll d<.•?4..1 Wtt\\': ISJ 5---l~18 \Vordl ht.1 t 
l·or1 \\'i rlî!m 1 ~i:hunv.• 1.i en ._ic L'1~1.! Frnnle-n 

;ian~~h.15;.,J. T<m ''~)ord1..1 lt1 \'an dC" L'J;,1nt:r1nlbL'htt 

bc.Jrij" lgh"•uJ \\!nl'dl \ ·'11 1~2\...1>)2'1 deZ11îd

\ViU"ittl"\ililrt van t\1ailstrich1- naar Dt'n llt.&1..1! 
~.111gi!ll~t.l. 

In 1824 \\·ordl h~I Gcmt.""Cnlt!lijk Slachlhur:. 

biJ 1.ll' Hl!lpoorJ g ... t>ou\v-<l, SinJs.dil.•11 \vt>rdl 

de' nnbijgclcgen lt:kern10.nd.ing d~ 't;.looct~ 

hnk' ~co0t~md. 

1 ttit tr;,n~porl 01nh.'rg11i\l 4.>t"n bitl"nbrij"-l! 
\·crhl•tcrinp. .il~ (lb'2.~) dè .t:inl~~ van de 

~'ra.-itwt'g nil~r Aken \\•ordi aanhl"'lt'.'~d 

in hctzclfd~ 1aar we>rdt het klo<•~ler \'an de 

NieU\'1~ Bi..-!:tt'lt gt!Sh1op'I tc-rwijl l'l.'U fili'r 

later (1826) hot eoonomi•d1 belangrijke 

U::i~~in \1..•orût l,11lg~gr.n.1e1L IJ~ voor h;indl~I 

en indu.,,tri<• 7.u bL1l.1n.){rijkc Zuid Willems-

K1011lck 



var1rt tussen îvîanstnchl en Den llO!i!Ch \\•ordt 

In 1$27 tn g.~bru1"-genon1t'n. 

/\b in 1810 d~ Udi;ischc 0>1>tand ulfür.,,,kt 

is hc.1<.'t Limburg Bclg.1sch g<:-z1nd, b ... 1ht1Jv,~ 

~1aar:;tdCht en St. Plct<:r1 dit! Joor het c.loor

ld.sh:~nd ''ptreJt"n v.111 d'-' onvvrl.A~ttclijk~ 

~enera11I Dibbet.s VtlOr ht>t noorden behoutll!n 

bi ijvcn J'etru<; Reg(•Ul j r.;.-ltinds ç~t~tc groot" 

1ndustnccl, bl'.'ginl ;n JS:i.ti .ian i.lc "~'lboU\.\ 

van ZIJil H.1bn~k-sco11rcrn; hij A.tnt ,".1n st.1rl 
n\~I i."ûn krist.,lsl1jperlj. 

Al '""J l'ulg1 (Il<.%) J h,>1no< lfogflut nwl<'<'J1 

spijkerf.1bnck. In dit dt'Ct*'l'lllit1m ( 1837) ~t.art 

meel n1l'1 t c:h.• Jt-ll11t?~ \' iln h~t stad~p-ark 'O'n 

lngelschen l löut' in rornr1ntii;t:hc t:ng<'ISt..' 

IJnd. ... L·haps~ûjl n.1M ont'''erpen v.m dl! >tad.:>

bOtt\\'llH .. ~tl:!r H1;1r.rn.>n:-- fn. IS;\K " 'nrdl de 

'lîc(\l,1nsJ..t:'rk d ();eb roken en \\ ordt si" .... 
\'1LHI\\'•' 1<:11 !J<tnwhict..t•rl-. \'crh('vc:n. \ 'anaf 
dJl OlOO'lf>lll iS: het bc\.•ld \1an !>tft'r'r~ d~r Z.'-~ 

in dfc S..t.•r-k t~! bl1\v1.1nd~~1·cn. 

Eindl!lij!... ,·11Jt u1 JS39 d~ lil:.sli..,,:-.ing, ÛH• dt· 

stol"~ quo lltd h<~i11d1)\t: bij het TMçtaat 

\'dl1 Lónden \.\fordt Maastrh:1it hoofd~tad 

Y>n hot bfcrtog.Ju111 Umburg_ Ruiten ,11chl 

{1s4tl) de cong~g..it1c vdn dl• broedc:1·~ v1111 

de Oobevl1.•kte Ontvtln)?;t'l1JS dîc èt:':n cr\.u:iale 
r~1 garin sp<.'h•n 111 het nndl!r\-vij:S. 

Provinciehoo fdsl•d in h!:l Nederl •nds 

Koni n krijk 

N;. d~ ..ft'(i11ihe\lè: dlh1,_hf..'1d1n~ \1,111 ~l14ii.:' kntnl 

~vtaastnchl onder hC't ~l:l.Jg van het - nlel 

ltingcr \'c:rt~iligdt•' - k1,nlnkrîjk dc>1' ~(ldt:r ... 
l.1nden 1 n hi.•t vij(dt· tie~nnruni vnn d1;• t-CU\\ 

'von:tt hcitl wAI J;l>Sloort en ~ebo\J\\ld In dr 

stad: 
fXJ'l-l,.,4U: 1\,)lHV vat'I Jl: Svna).\0~(' olJO de 

Bogaardet'l!-1 r ital. 

lt45 .;.lotip van de- oude SL Maartcnskerk 1n 

Wvck, 

tb•lh.!-111~'-'P \1iH1 <.Ic B~tpoor~ en ~lt1f1J" \'Jll de 

hul.t.eo L.1nx~ dl' Bok:>tr11<1L 
184i ~1ar1 , . ._,n ,Je aanleg vitn ht>t ka1h1"1l 
t..1la.1sh:icht-Lu1.,_ 1.'ll aanll!h V<ln û~ sh(1.11\\'ttg 

nanr Si1t~1rd. Rocm,ond i:n VE-nlo 

1A4S v~rbre<lin~ """de- Ht•lnt~lraJl t~n 'loop 
\an dt.? "\nto111'-'lC'nkc.•rk ihH\ d~ Van t-J.1~"::i1..'h· 

k~lÛt:' 

lSS.O \'Oftooiing 1.·.t1n h<'~ k,-rrtanl \ il.t1ttstr-icht• 

Luik; ht't kanaal iou 1n 196'.\4'-l \\'Orden 

g1:de1npt. In h~tzelfdi.' lcla1' S<lilf O\ct onder 
nl<!er J'° bou~v vnn d~ p~pk•rfabriel.. van 

Lh'""' (1 ~; l, L>t"r de KNP) o,lé •ani~~ van h~l 
bedrijventerrein aan d\;.· Dlese;in~veg y(1n !>tnrt 

J-\.ls de Jt·~uî<·tP.non.i~--:- l<'.!rugk<'Crt in de st._1d 

(1852), bou\ven 1.lt' pilt-ers t!t-!11 gcvot kloo!'tt!r 

J.lr'I dl." r,,11gcr""~1r.:iaL. Ruim ~en tJCU\V latf;.l.r 

L31 hf!t t'l'f\ vJn dt: h1JC•tdg~ho1..1\\1~'n v;in de 

uni\'crsitett '"'orden 
1 lt!l sponr\\'t!g\ itrk(>t.•r 11t.'t.1nH i11 hcl11ng IUl.'. 

In 1853 \vordt ~n spoorlïjn tiar.c Akt'n, h\'tt~ 

jtia-r latttr (1R5~) <.'l'n ~poorlîjl' na~1r 1-lflj,Selt 

.1ang<"le~~.t u1 heotzt'h ... lt.• ~l;Jr \V-;tnrin 1JOk t.-.:ll 

~J1fH.Jrhru~ o\ l'f dc- i'Vl1lil.:. \VC'rdt geboU\\'d, 

Nt1Ja1 111 1857 d~ ~eheh" l\lc,(trh.?n::.poorl b 

g.e!>r10upt, b~~inl n'ep 1n\·l de. b\IU\\l t1857-

185$) van t.~c dp01" Ph,rrl' Cuypt>r.- onh1o·or

pe11 ncO->;otische St. ~ln1•1inusf...erk . De bou\Y 
van de gafiÎabriek nAii dl' Capucljne1t."tlf1At 

~1;,,,rt l"n d,at j":ir 

l~llS; ~".:.ve-rlichti.ng \Ier' <Jngt de op1.•1,bart> 

vL•rlichlln>; n'"'' ollel.1mpî'n; L'èn j,1ar lat~r 
(1859) wmdt d< Cnstabriok in Cnpucijnen· 

~traal gt>opetnJ. 

V1;iastrh-ht ~·~ knovppwH v,,n :;;poorlijnen 
krî1gl nos mc-~r b\!lt.~kcnl~ tll.s JH 1Sbl 1,.00erl 

spuorlij11 t~htr- Luik \\'ure.Il aa11>;elcgd, l~r~ 

,,,ijl ln IK6~ \->ök t'{•n !'poorlijn nnar Nijml!· 

~en 1n gt.•hrui~ \V(H'dl jtcnonl.t:n die lo1Jpl 

over Sittard. l{CH!rmon"l ei' Venlo. ''''C.-.? jaar 

lat<•r- (1S66"> \-vordl V<.X'r reizigêr~ ttl1 die 
richtïng het ~t,1tion .;tc1i\ts:10.poo1' geopend. 

Bii het lr•claal ,"," L<mden (1867) >t•pl h•I 

hcrlogdnm t.i111hurp, uJL dt: Duitse Bond. 

Lloiburg ~vordt dt" !!lfdl" rrovil'lfh\ \1dn ht.'l 

k:o111nkrijk, n1n1u• belangrijker voor de f\ta~,
lnchtenar~n i~ het bt!Sluit lot opln>(fing van 

J'-· ,1C!->linA- in da~ jaar" Eindelijk kdn ook 

Maa ... tricht dl! nÜ,"U\VC !·lid blnoçnl1alC'n' t-e11 

!•"'' lati;:r (1 ~68) zijn 4lllc sfJd~póoct\!n ~h,1lv4t 
de f 11.!lpo~.n· t unrl~r de .;;h'p~rsh.iln1~r bC?.w~~

kttn co ligt ~1.-!n t.'Ct!-11,-· pld.n voor van F.\.\'. \an 



Gend t "oor dl• flntmantrlins van dt: Y~!.-· 

tingl\'erken en teven5 z.ijn voor$h:llen voor 
een su1gelstrucluur op de gronde11 van de 

voorn1alige ve::.tirtg\,~~rkèn rond de shid. 
In 1976 wordt cl< in 1870 i;cbouwde Jezuïe

tenkerk Cht n de Ton);t'.'rsestraîJ l gesJoopt. h~t

zclfdc jaar ( 1870) w,iarin eindelijk een door

br11ak oJ (eer::.te) Per<ce in dt' o nl\Vatling 

van Wyc:k wordt ~~maakt 0 1n de bereik· 
baorheid \';'ln d <:> st~ltions die ann \tVijckcr 

Kleine tooierstroat trtet JeJ<,t1lo1899 

Jijd(' lagen~ l t' verbett.•rcn. Be,vusl gt•plnndt: 

\ 1crbctt;>l'lOSen an de stOO.cl itk.e :-.truc.::tuur 
worden heel norm,,01) 7.oals de In 18ïl u 1tgc

vvcrJi..• v~tl'in:ding \'an de ~t,1astrichter 

Brugstr.1,11, in 187'1 i;cvolgd door de vcrbl"I.~ 
din~ Staltnstratll mrt a ls logi~ch A1..•vol~ (I~ 

slvop van hel Statcnhui~. VO<•r h~I ecr$l na 

driehonderd jaDr herv.1t mc11 cle zevenjaar
lijksc lr•ditionele He1li1;do11'sv•,\1i. 

Op ht'l terrein \'.l n de voorn1ali.ge V<."5ting~ 

\\' t"·l'ken \vordcn In 1 ~79 de St,1tcnsingèl en 

Fr-0ntc:n~ïngvl ,langclegd Een j.lar n"dit:n 

(Ul/lO) bouwt P. Rcgout de eerste ech ie 

arbeidcrs\vonil'lge1' ~an d<!.:tclfde Shl t('f\Si1't· 

gel. tcrwl~ d•<'ll> Sphinxcomplex in 1881 1en 

nog c_-'<'-ns tJen ja<'r later) \ \IOn.-fl u itgebreid 

aan de Bosch<lraat. 

Hel dau rt l<>t 1$82 vooraleer in Wijck de 

(tweede) Perc<>e. ll<!n <l0<irbr~ak clnor de 

RcchtslraJ~ en \1\fyckcr l"';rathl~lr.1.1l 'kan 

Kronle~ 



\\-nrden Jtt"t.'nlam1."t·1J -._·n h._•\Cf\!. de heboua 

,,·an.,; van ti\.• "t.ahon"''' 11k (Sll1ttnn~"tr..Jat en 

l<tm~.._·v1ngJ \'itn <\t.1r1 kun ~.ian, dat: U\ lTtg~n:r 

duurt tul l'Hll l""J'-'rl- \lt1.l~tnchl~e man mt>l 

-c/'1nglah:"I h-.1n \·,ut.:11 l~'.l h:tcchl bï1 d~ U\ 

drtl 1"•" l1PH-·ruJ\lt r-.1.a"tré(..'1ller Staar [)(' 

eef':\te- tel\""·nl>n v.1n h,•t f,01.:1.t1i!-tme zijn h! 

btc>m .._•rl~n \·illll-\t IXS ~ .11!! \\'llle111 Vliegen 

.1ijn S()l·i,111.• .1c-tit• h\.')t,HH 

tlc•t >ttf\llj;1• oud<.> (Jonunu.:anL·n~h~STt:'r vnJI 

Ul 1885 nnder dl• !ri.l\1pt._1~h.un1.1r onl pltt.\14' te 

"'"""" l'<>or h~t lnnuJdch• (Wld jor"" 1960) 
al\\'eef gl~ ... 1t~vrrc "-th1-il+:n1.c•ntplC'\ ' 'Jn Sft_." 

deli1k Gyn,naco1um en 1 IBS 

\"nor hu•~' ,""1u1~ \·dn llt.: t•hte- \\'!'rd1 \'îJOó\f 

1~7 p.t.~l.lrt m~l dl~ oJ.lJ\11..~ \·.1n het \'ill.t-

r.lrk (À• l"''"ll ' l'C'll~(olffiJX'IJ?.ll<' JUUCl {Ot 

1111~ Om een dil'l.'Ct~ Hrbmchn~ '""' ''" 
ViHarar~bt.•\\'01t1.•r ... 1111.•t Jt..• binncn"'tJd lc 

rc.lllq•rvn v.-nrdt an l8AA de roert \\'dera,;h

t1g n,1"r 1tnlh 1.-r-r \'1Ul Vh:tor de Siul'.r .... 

,_;.CbOU\\1d, 

In 11141 wordl , ie h~uw "~"hel St Ehs.,bclh· 

1i~k1.•l\hLd~ ( '' 1\ öril'nb,:r~ Kl'J"è,JllsC'CrJ, 1n 

h(•llC'lf..lc ,.1nr \\1nnrin d1.• ~~,nt~g \."nf'I è1.'n 

\Vi\lt•rll0h.l1n~nt.!I dtH.lr p.1rllcuhl•ren beg1.nl 

In 18'11· I ~'11 'ol~t de ''"''P '"" de k.11...,1 en 

h'"·t 01.hh.• .1u,h:r"'-l."M:•~h-" IX- fk.r.lJ't. l)p dat 

terrein l'OlJ\\ c11 d,• Bn"'.Jet~ v'1n \1-aa!tt-ri\ht 

(1~9·1-H!Ybl hun ~IU<»lcr Oe \I"'" wmdt 

gc:l.ln1tli"-"\"'lf\I tn I"">; donr af~rav1n,t; \·,1n 

hl"t S1 •. \nth•-111u ... l'll,tnd ~n het \l(\ft-11ci1Jrut 

Een l"l'l°>tl' h.'~"'" '.1t1 be" u'tc \•rog·'"fi-mt..'t 

nlonu1nt:ntillt· l.Jt"JW\\'l'rkcn "' C U:s97l de 

rt!L1lrt!!trut.:ht• ,-.1n h~t \'\11tt~rpnurtj+: in \'\'rek. 

l?i: l"Hd..ft"l,lt.1 \'•'~ lil.' drH· ft.'lertak~cn. J.Je 

altijd d\''~f" du4.lf d1.• KJ~ine ~n c..;ro1~ Luoi

~·rt--lill .1•1L t•n '-IL• Ot1J.tl1nt'll!ooltJ.1t had ~C'l0pco, 
\VOrdt IUS!-.C11' 1X'-J7•l8(JQ ~4:d~n-ipt 

ln J.u l.tt·u·"t•• 1:i::J.- \l'\\}'11 h11,_l1'dt h""t ct•t.4öl~ dc~I 

\tlf\ lie- b<·boU\Yln~ ,.,ln ~l,• \\1Llht.->lm1na..'-in~I 

en ~\li:\11ndl·r B.1u .• 1,1.111 \oltCl4üd f."-~ h\·eedc 

bt'u" '"'""'-' ""1 p3> piil.ib\ U'ldm m 1915 

61 



De 'Eo.st,..rpartu.fe' rnet Pasen In Maçntri(ht Rij de dPrde keer efndflljk eens gcwd wet•r 

Apr i 1 
Wat een mop 

De Maastrichtse afdeling van 066 kondfgt 

een grootse lasershow aan op zaterdag 

1 apnl 2000. De show zal orn 23.00 uur 

l!:en virtuele uitbeelding van het ontwerp 

voor de nieuwe voetgangersbrug door 

het nachtelij~ zwerk stralen. Als er rond 

dat tijdstip kleine groepies lussen de Ser

vaasbrug en de Kennedybrug naar de 

hemel turen is l april al bijna voorbij. 

Ap1/I 



En nog eens s miljoen otri 

De gemeente Maastricht krijgt van he\ Rijk nog eens vijf miljoen Raadslid l/.iln Rens in opspraak 
gulden voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnen- De CDA-Bestuur Maastricht vil geen stappen oiidernemen tegen het 

stad. Dat bedrag $taat los van de vele tientallen miljoenen die al raad~hd V;rn Rens, die ervan verdacht wordt in het Beierse Falkenfels 

gereserveerd zijn voor de aanleg van ondergrondse parkeergarage> een schuld achter te hebben gelaten na de verkoop van het Ka:.teel 

en het verleggen van de Openbart' Vervoeras. De extra vijf miljoen 

worden bestemd voor de mensen die wonen en werken In de bin

nen!>lad" Et komen kleinere milieuvriendelijke stadsbussen en aan 
de Frontcnsmgel wordt een groot parkeerterrem aangelegd. 

Maastricht in trek 

E:en onderzoek van de !>ll(hting CVO (Continu Vakant ie Onderzoek) 

heeft begin april uitgewezen dat de r.tad Maastricht bij Nederlanders 
de meest geliefde 5tad voor een korte vakantiebestemming Is. Oc 

stad scoort zelfs hoger dan Amsterdèlm, Brussel en Brugge Maas 

tricht is voo1al 1n trek vanwege dl! vete bc1ienSW.lMdigheden ~n de 

vele winkels en eetgelegenheden. 

Nieuwe naam Brosselsestraat 
Wethouder Theo Bovem bedenkt begin opril een nieuwe naam voor 

de Brusselsestraat: 'Via M;mhuana'. omdat het aantal smartshops 
aan de Grote Gracht en Brusselsestr,ut 10 enkele Jaren ltjd toenam 

van twee m 1992 tot :i& in het jaar 2000. In de detailhandelsnota 

wordt voorgesteld om het aantal verkooppunten voor geestverru1 · 

mende middelen drastisch te beperken 

Dodelijke typefout 

In de twt>ede week van april maakt het Academi<>ch_ Ziek,eritiui'i: 

bekend dal de Heerlense Mla S~h1ffelers na het loed1enen van een' 

bloetlir<insfus1t' van t'én verkeNc.11> bloPdgro~n t tjdrn~ PN1 hartoprra 
tie overleden 1s. De oorzaak ligt In het laboratorium, waar een ver· 
lieerde blOt!dg1oep op de formulieren wordt ingevuld. Naar aanlc1 
ding van het Incident wordl er door hel Centraal laboratorium voor 

Bloedtran~fus1ed1ensten een landel ijke procedure ontwikkeld voor 
het toedienen van bloed 1n de Nederlandse ziekenhu1ze11 

~aadslid Piet Keijmls niet in opspraak 

f ratl1evoorzitter Keijm1s van de CDA is op 11 april door de PvdA r.-n 
0'66 onder dmk gezet om opheldering i!' verschaffen ovrr de vorig 

,aar gehqu1deerde Shcliting Onlwikkehngsmaatschapptj voor Buurt
economie Maastricht (SOBM). De bC'stuursleden word('n beschuldigd 

van het feit dat zij ruim een derde van het gemeentelijke subsidie 

van 310.000 gulden ah onkO!olenvergoed111g hebben gededélreerd. 
De stichting SOBM zette zich ln voor het etrëren van banen voor 
langdurig \rverklozen later wordt hel bestuur van alle blaam gezuiverd, 
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hotel dat hij van 1988 tot 1996 heeft geëxploiteerd. De Duitse justi· 

l1e verdenkt Van Rens van bedrog wegens het oiet betalen van reke

ningen tot een bedrag van 20.000 gulden 

Raadslid Bijnen buiten spel gezet 

Na 22 jèlar gemeenteraadshd voor de PvdA Maasltic.hl 1s C.eurt B11nen 
in april door zijn fractie buitenspel gezet. Het vertrouwen in Bjjnen 

werd door de fractie opgezegd omdat Bijnen in de kwestie van de 

herinrichting van de binnenstad en Rcchtstraat een minderheids

standpunt bleef innemen Bljnen wil het thema van het minder 

heid-;standpunt op hogc1 nive;iu bij de PvdA aan de O(de stellen. 

Eind opfll opi>nt Colt111! AgatOJ in de Rt'Cl1t11111ar l1t101 detHèn 

Ma rltt-Maasplan bekritiseefd 

Oe wclsti1ndscommis">1e van de gemeente Maastricht heeft 11 april 

ernstige kritiek geuit op het Markt-Maasplan. De kritiek heeft 

betrekking op de aanzichten van de marktwand en hel Maasfront en 

hel verbl1jhklimaal tu~sen de nieuwe gebouwen en aan de Gubbel
c;trrtat, waar dagelijks 1800 bussen zullen passeren. De welstands 
comm1ss1e zal de problemen met de betrokken architecten Jo Coenen 

en Sruno Albert m <'Pn workshop bed1scus'lieren. 
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CH work~hcp in actie 

Work 
In april wordl de nieuwe vestiging van Woonpunt officieel geopend 

met een aantal workshops voor huurders en relaties. De 'shop' schil· 
deren vond gretig aftrek. 

AZ M vernoemt leerstoel naar professor Wellens 

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft medio april een leer
stoel ingesteld voor het onderzoek naar hart· en vaatziekten. De leer

stoel is vernoemd naar de cardioloog professor Hein Wellens. die dit 
jaar met pensioen gaat. Wellens geniet internationaal bekendheid 

vanwege zijn onderzoek naar h•rtritme-stoornisscn en bloedstol
lingsfactoren. 

Camperen 

Na vroegtijdige bekendmaking van de plannen van Wonlngstichting 

Servatius In de pers ten aanzien van een •caftl_pus.· bereiken de 
gemeente Maastrlchl, Universiteit Maastricht, Hogeschool Maas

tricht en Won1ngsticht1ng Servatiu-s 19 april een accootd over de 

bouw van een stud.Jl]lfCncampus io Randwyck. Vanwege het toene

mende aantal buitenlandse studenten Is er op korte termijn 
behoefte aan guesthouscs. Daarnaast omvat het plan ook vijfhon
derd studentenwoningen. 

l<OM · prijs voor Bolhoed 
Het Theater de Bolhoed wint op 22 april de KOM-prijs 2000. Volgen' de 

stichting Kultureel Overleg Maastricht (KOM) laat de Bolhoe(l de Maas
lrlchtse jeugd op een uitstekende manier kennis maken met theater, 

met onder meer het vertelfestival ln het Stadspark, theater In de kaie· 
rnatten en een Nieuwjaarsconcerl De prijs van 10.000 gulden wordt 

gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van de !hcaterproduklies. 

April 



Op eigen risico naar de ke rk 

Pastoor Backus van de kerk van Sint Cornelius {Borgharen) luidt eind 
april de noodklok. De kerk die uit 1888 dateert moet voor num 1 mil· 

joen gerestaureerd worden Omdat de situatie zo onveilig Is heeft de 

pastoor bij de toegang tot het kei khof a I een bordje geplaatst met de 

tekst: 'Betreden op eigen risico· 

Hospice Traje<tum geopend. 

Het Hospice îrajectum aan de Abtstraat wordt 27 apnl geopend door 

burgemeester Phîlip Houben. Het opvanghuis Is ingesteld voor de 

verzorging van terminale patienten, die geen thuishulp kunnen krij

gen. Het opvanghuis kan zes patiënten 24 uur per dag ln een hu1Se• 
lijke sfeer verzorgen, dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Het Hos· 

pice werd opgericht met steun van het Elisabeth Strouvenfonds. dat 

ruim l miljoen gulden subsidie verstrekte Het Nosp1ce TnJJect1.Jm 

Op 28 aptfl kiepert een ojwahvagen op de Meerssenenveg om 

~pnl 



Voorjaarsnota ~onder nieuws 

In dt jongste Voorjaarsnota Vàr'I eind april worden weinig nieuwe 

plannen aangekondigd. 11et gemeentebestuur wil hel zelfs rets 
kalmer aan gaan doen, zodat er ruimte overblijft voor een spaarpotje, 
waarin het komende jaar 120 miljoen gulden wordt geslorl. De 

ambitieuze plannen die in het verleden op de rails zijn gelei. zullen 
wel uitgevoerd worden. Bovendien worden extr11 ambtenaren aange· 

trokken om de kwaliteit van hel gemeentelijk .ipparaat te verbele· 
ren. Het- motto van de nota luidt: 'De mees-te n1cnsen ovef'S(hatten 
w.lt me:" in een jaar kan doen ~n onder~.cha!ten wat men 1n 10 jaar 
kau bereiken' Duidêlijke ambtenarentaaL 

OZB stijgt niet mee 
Het s!adsbestutrr wil de OZB (Onroorend Zaak Belasting) voor hèl 
komend jaar niet laten stijgen. De waarde van de huizen is de laatste 

vijf jaar wel met gemiddeld ze~tig procent g•»tegen, maar de 

geschatte waarde voor de OZB ~al gehandhaafd blijven. Van olie 

NederlandS.e gemeenten staat Maastricht met de hoogte van haai 
óZB op de vijfde plaats, een ve1dere stijging wordt niet biilijl< geathl. 

Limburgse Jag ~rs vieren fe.est 

l<ct regimen1 Limburgse jagers besta•t 28 april so jaar en dil wordl 

gevierd Op het Vrijt hoi met een parade van tanks, pantserwagen> en 
ander rollend rnateneel. ·s~Avonds vîndt er een parachutelanding op 
h•l VrlJthof plaats. tn de Hoofdwacht lcan men de wapenfeiten van 
he1 regiment middels een tentoonstelling in ogenschouw riemen, 

Hoofdwa cht he rope nd 

Op het feest van de UmbYrgse Jagers wordt le.vens de Hoofdwacht 

op ~et Vrijthof heropend. na een restauratie van ruim vijf maanden. 
De versnipperde ruimtes 2ijn weer omgetoverd rot utiote zalen en 
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deze ruimtes kregen weer de oorspronkelijke namen, zoals de solda

ten\\'acht, de officierswacht, de commandantskamer en de krijgsr 
raadkan1er. Over de geschiedenis van de hoofd\'vacht schreef Jos 

Notermans een boekwerk In de serie Maastrichts Silhouet. 

Koninklijke onderstheiding voor de koning van de Vinkens,ag 

Sjeng Scheffer. de ongekroonde koning van het woonwagenkamp Oe 

Vinkenslag kreeg tijdens Koninginnedag uit handen van burgemees· 

ter Houben de koninklijke onderscheiding 'lid van de Orde van Oranie 

Nassau'. Ruim veertig jaar heeft Scheffer zich ingezet voor de belan

gen van de bewoners van de Vinkenslag;l'I voo1 het verbeteren van 

het imago van hel woonwagenkamp. 

Aplf/ 

rwee lir'ltjes. een voor mt11rouw Thlj5en e,., een voor de heer Scheffer 



Wim Kok go/ ook acte de prese11ce 

Mei 
Kok io Maastricht 

Minister-president Wim Kok opent op 2 mei het Centre Cêram1que en het naastgelegen Oerlonlheater aan het nieuwe 

Plern 1992, dat, en passant, ook door de premier officieel wordt openge>leld. Hel driehoekige plein tussen het Centre 

Céramique en de Maas ontleent haar naarn aan het Europees Verdrag dal in 1992 in Maastricht werd gesloten. 

Mei 



Lustrumfeost met een Impuls 

Begin mei vier\ het alge111qen opvangcentru111 Impuls haar eerste 
lustrum. Wethouder Veronica Oirksen overhandigt St>chting Vrienden 

van lmpul1 een cheque ter waarde van f 20.000". Impuls biedt maat· 

schappelijke opvang dat wil zeggen onderdak en service aan mannen 
en vrouwen 111 acute hu1svcs\ings- of psychosoC1ale nood. 

Dik hout op de p lanken 

Oe feestelijkheden worden ondersteund met mQi1ek van de popgroep 
Van Dik Hout en dè Salsa-slagwerkgroep Volle Petaj' Vervolgens ve1 -

trekt Kok per bus naar het Wittcvrouwenvclcl. waai· hij op de hoogt" 
wordt gebracht van de leefbaarheid van deze buurt1 de armoedebes.trij
dfng. integratie alloctitonen, gezondheidsprojecten en jeugdopvang 

lijdens hel 11verkbez.oek van premier Kok wordt de problematiek rond Wethouder Verotti<O DJrkse" ovc1hondigt de cheque aon lmpvfs 

de ondertunn•l1ng van de stadstraverse verder uitgediept . Ook de 
sloop van de flats langs de Pre~1dent Rooseveltlaart behoort tot de 
mogelijkheden, omdat het vervangen van woningen door kantoren 

extra financiele middelen kan genereren. 

A1c/11tect Jo Cor?nen bJj de opening ~n Ce11tre Ce1cu11lq1J~ 

Exposit ie Over•Bruggen 

De bo!ld Van 01klroul '""""Je hetfetil bij de opening •10n C•11llt Ctromrque op Deputé Eurllngs en Wethovde1 Oepondt openen 3 mei de tentoon· 

Koningin vla het net beledigd 

Een 17jarige Maastrichtenaar heeft koningin Bea trix via de website 
van de gemeente Oen Haag beledigcl. Omdat de aard van d~ beledr

gingen zo kwalijk was 1s de dader door Justitle opgespoord en werd 

begin mei de computer van de jeugdige hacker ih beslag genomen. 

Mei 

stelling in de Wlebengahal over de Romeinse brug en de andere brug
gen die in de loop der eeuwen in Maastricht over de Maas zijn gesla

gen. Beiden moeten met een schop aan het werk om een der archeo· 

logische vondsten uit de Ma3' bloot te leggen. De expositie laat 
onder meer video-opname..!i tien van de Ronleinse brugfragn1enten. 

die nu nog op de bodem van de Maas 11ggen. o" titel van de exposl
lfä verwijst ook naar de overdracht van de colle~tle Archeologie van 

het BonnHantenmuseum naar de Wiebengahal, woar in de toekomst 

h~\ Archeologisch Centrum wordt ondergebracht. 



De hande l en wandel van de Ka met van Koophandel 

De Kamer van Koophandel Zuid· Limburg wordt door de Staatssecre· 
tarls van Economische Zaken t er verantwoording geroepen, 1n ver
band met ontoelaatbare handel ln onroerend goed rond het Geus· 

seltstadion. De kamer wil de opbrengsten van deze investering 

gebruiken voor het wegpoetsen van de mîljoenenschuld van het 

noodlijdende MW. Volgens staatssecretaris Vbema lijn de2e activite1· 
ten in strijd mu wet. De Kamer van Koophandel Zuid llmburg weet 

zich telkens weer In het nieuws te profileren. 

Hrt gew1vaktt pond VOfl dt /((1111ru va11 (Oophundef, 

)ii't 'Ond(ttnen1ingsh11i~' In QtJftbollW 

Mosasaurus vllegr door de lucht 

De fossiele resten van de Mos.asaurus die twee jaac geleden 10 de 
ENCl·groeve werden ontdekt zijn op 8 mei met een l20·tons hijskraan 

over h~t Natuurhistori~ch Museum getakeld, In de tuin van het 

museum wordt een glarnn kubus ingencht tot 'Mosalab', alwaar hel 
publiek het blootleggen van de kop van het voorwerelds zeemonster 

van nabij kan bewonderen Het skelet werd In 1998 ontdekt in de 

ENCl·gweve. Na blootlegging van hel skelet lo l het in de tuin van hel 
Natuurhistorisch Museum ln deze g1nenkubus uitgestald worden. 

De kubus vvordt ontworpen door architect Ma(co Scheren en de 

ttansparante constructie kost vier ton. 

Europadag E~press 

Ter viering van de vijftigste verjaardag van de Europese Unie rijdt de 
1Europadag Express' door Nederland, Deze speciale trein start In 

Maastricht met vele pron1inente reizigers~ zoafs staatssecretaris Dick 
Benschop, Europees Commissaris Bolkestein en leden van ht'.t Euro· 

pees Parlement Met deze manifestatie wordt herdacht dat op 9 mei 

1950 door Robert Schuman tijdens een be.r"emde toespraak de een· 
wording van Eoropa werd bepleit. 

Foto -expositi e Ki m Zwarts 

In de stadshal van het Cent re Cé1amique wordt 12 mei de ••positie 
1M aastncht 148' van Kl1r1 Z\varts geopend. Zwarts heeft over de plat· 

legrond van de stad een raster getekend met t48 vakken en op elk 
snijpunt van dit raster heeft. hij een foto opgenomen. ln deze uîterste 

abstractie van het stadsbeeld Is een uniek tijdsbeeld van de s!adsge• 

><hiedenis VNeeuwigd. Oe e)Cposltle gaat vergeLCld von een c.1toló· 

gus die uitgebracht îs door de Rotterdamse uitgeverij 010. 

Hubertus van zij n voe tstuk gevallen 

Het bronlen standbeeld van Sint Hubertus aa11 de Will,elmin~;ingel 

Is fn de oathtelijke uren vao 13 mei door drie studenten van lij11 
sokkel gestoten. Na de vernielingen aan de beelden van de Me>· 
treechl•r Geis en de Wiekenee1 werd Hubertus Mt volgende slacht· 
offer van de beeldenstorn1ers. De studenten zijn aangehouden en 

2ull~n •oor de schade moeten opdraaien 

Me i 



Maastrichtse honden ye:rwend 

De Burgerwerkgroep Hondenbeleid bestaat lS mei '.10 jaar en viert 
dat met een ludieke ache: alle Maastrichtse honden krijgen een pret· 

pakket aangeboc!en. De feestdoos is gevuld met lekkernijen en speel· 
tjes fr is gerekend op 8000 honden en de eerste felicitatiedoos 
wordt uitgerellct door wethouder John Aarts. 

kMveel '1ondenpo~kttte11 zouden Pf iijn uitgedeeld? 

Een lege Hvbf'rtiJJ~bij het Moo'1stondbeelrl 
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Plein 1992 moet opnieuw betegeld worden 

Het Plein 1992 zal voor een groot deel opnÎCll\v betegeld moeten 

worden. want te zwaar beladen vrachtwagens hebben de natuurstc· 
nen betegeling stukgereden, le1wljl er ook enkele lekkages In de 

onderliggende parkeergarage ziJn geconstateerd Omdat hel plein 

nog niet aan de gemeente Is overgedragen, zal hel ABP als opdracht 
gever eerst de schade laten herstellen. 

Maastricht krijgt tropenkliniek 

In samenwerking met de COD. hel A<adcmisch Ziekerihu1> Maa> 

trlcht en het Rotterdamse Havenziekenhuis wordt eind mei de Travel 
Clinic Maastrich1 opgericht. Het instituut zal voor Limburg een ken· 

n1scentrum voor tropische ziekenzorg ontwikkelen en hier zullen in 

de toekomst ook de 1eizigersvaccinaties plaatsvinden 

Romeinse pan ult de Maas gevist 

Tijdens de tweede duikcampagoe door hel Nederlandse Instituut 

voor Scheep>- en Onderwaterarcheologie (NISO) zijn nieuwe resten 

van de Romeinse brug uit de Maas opgevist. Bij de bouwfragmenten 
bevond zich ook een Romeinse dakpan met een stenlpel van het 

Romeinse Rijnlegioen, waarmee volgi:ns de stadsarcheolpog Titus 
Panhuysen onomstotelijk de betrokkenheid van hel Romeinse leger 

bij de bou\\J van de brug Is aangetoond. 

Wat heeft een dakpan met een brug te maken? 

Het zic>it op de Maosboden1 tvaJ nog geen 1ueru 

De beschodlgcle regels op Ple111 1992 

Inspraak op internet 

Via het internet kunnen de inwonets van Maastricht hun mening 

kenbaar maken ove1 de beretkbaa rheid en de leefbaarheid van de 

Maastrichtse binnenstad. Deze eerste digitale l115praakronde kan via 

de gemeentelijke website 'www,maastrichl.nl' Ingediend worden. De 

reacties worden toegevoegd -.1<1'1 de nota Bereikbaarheid Binnenstad. 

MVV weer terug in de eerste divisie 

In de na-competitie verliest MVV wedstrijd na wedstrijd, wdat FC 
G1oningen al în een vroeg >ladluni de leiding overneemt.Als het al te 

laat Is herstelt MVV zich en wint met 0-1 van Heracles. wdat de 

afga ng toch nog met opgeheven hoofd kan pfaatsvinden. 



Opera Zuid na ar de lambertuskerk 

Momenteel wordt onderzocht of Opera Zuid In de toekomst in de 

Slt!Wamber\uskerk gehuisvest kan worden. De Opera Zuid repeteert 
nu In de Kruisherenkerk, maar die wordt nu gerestaureerd, waarna er 

hier geen plaat s meer voor Opera Zuid is Hel Bisdom en hel 

Parochiebestuur zijn enthousiast over deze bestemming en ook 

directeur lan Nij sten van Opera Zuid 1s zeer positief over de moge
lijk heden die de Lambertuskerk biedt. A.lleen moet de kerk nog 

steeds ge1ed worden van instortingsgevaar 

No d1vrn.~1ponfCJrQctles kan Bert Buis, de kindert~Jevisie WJn ht!t AZM 

nieuwe tJppa1otvt11 t;Jansthoffen, 

Mei 

O'n Hlemel weer open. 

De discotheek D'n Hiemel opent de poorten voor jongeren van 15 tot 

20 jaa1. Voorlopig is d 'n Hiemel alleen op zaterdagavonden geopend en 

het 1s de bedoeling dat de bezoekers zelf het programma bepalen. net 

zoals dat 25 jaar geleden ook gebeurde 1n de Jongerensoc1ëteit Bergh· 

mans aan de Bredestraal en Kombl in de Capucijnengang. Hel initia· 

lief voor deze revival werd genomen door Roger Niël en Jean WiJSen. 

Niet meer snel naar Lulk . 

De Belgisch..SOO..tspoorwetten beeindigl eind mei de sneltreinverbin · 

ding tussen Maastricht en Luik. omdat deze niet rendabel is. De trein 

werd in 1998 Ingesteld voor de aansluiting op de hoge snelheidslijn 
naar Parijs. Minister Netelenbos van verkeer wil geen extra middelen 

inzetten voor het behoud van de sneltrein, omda t hel tijdsverschil 

met de stoptrein maar vier minuten bedraagt 



1'1 fuei VPfOorzaakt een fofse ttorn1 dito 5'hade 
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Oe hoe. toerisme 

Na het drugstoerisme en het r<>mpentoerlsme heeft Maastricht nu 
ook het Oehoetoerfsme op het progrnmma. Met tientallen lcomen de 

vogelilefhebbers dil voorjaar naar de fNCl·groevo om hel Oehoepaar 

en ltun twee kul~en• met ve11eklj~ers en telescopen te begluren 

Stad to nder Camping? 

Bij de presen!at1e van het plan voor de herinrlchtmg van de Oousberg 
op 30 mei blijkt er g•en plaats meer aanwezig voor de be$!~ar1de 

camping. volgt>ns het Socla<>I Fond> BOllwnijverhcid. dal 130 miljoen 

gulden wil investeren in de herlnrkht1ng van de berg met ;tso vak:m 

L1ewonfngen en een overdek.le tennlshal1 



De Europtt.S Kt'onplMn:.chap Voetbolltf1 gekte Sfttat toe Hier trotse bewoner$ van dt St<ulhoudetsftioot 

Juni 
De grasmat In de Knîjnspmp 

Ook Maastricht raakt 1n de ban van de Europese kampioenschappen voetballen Overal ziJrt de winkels en cafê's ver

sierd in oranje kleuren. Marc van Well van het cafe de Knijnspiep heeft een groene~rasmat voor de tap laten leggen, 

met witgekalkte. lijnen en cornervlaggen om mee te dingen In een landelijke wed$1<ijd. uitgeschreven door een TV 

iender. De leuk<t versierde kroegen, waaronder ook de Knijnspîep, komen op de buis. 

JtJ n i 



Reutenfeest 
Op 3 en 4 juni wordt In Maastrfcht VO<lr de zesde keer het Reu2en· 

feest gehouden. met als thema: 'Mie es 2000 Jaor Mestreech'. Op 
zaterdag wordt er op het Vrijthof een Middeleeuwse jaarmarkt 

gehouden en op zondag trekt een grote stoet van Reuzen uil binnen· 

en bulten land door de Maastrichtse binnenstad. De stoet wordt aan· 
gevuld met tal van verenigingen en plaatselijke en regionale 

bestuurders en bekendheden, allen in middeleeuws kostuum Zoals 

gebruikelijk duurt de optocht uren. Op de Markt wordt met een leu· 
zendans het reuzen festijn afgesloten 

Rec11en In duplo 

Ove rl as t 
s juni gaan de Maagdendrie.s en Cabergerweg op de schop en zullen 

een paar nachten gesloten worden. Dit is de zoveelste kuil in Maas· 

tricht. Emmaplem geherstructureerd. Statensingel opgeknapt. Medoc. 
laan ~n d'Artagnanlaan krijgen fietsstroken en een rotonde. Maas~ 

trictlt Is op zoveel plaalseo opgebroken. dal er nauwelijks nog een 

doorkomen a3n is. 

Reuzen op de ServaosPJtu!l_ 
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~ î T ' r r r r ' , 

• 

Juni 



Rijk weigert bijdrage Archeo logiecol lectie 

Staatssecrearls R. van der Ploeg weigert een bijdrage van zeven mil
joen gulden voor de Inrichting van de W1ebengahal tot Internatio

naal Archeologisch Centrum, omdat e1 volgens hem geen 'subsidieti
tel' aanwezig 1s. Volgens wethouder Leenders van Cultuur zal er nu 

naar andere subsidiemogelijkheden gezocht worden, waarbij hij 

denkt aan een samenwerkingsverband van de drie 1uidelijke provin

cies en de gemeenten Deo Bosch. Breda, Tilburg en Eindhoven . Wat 

hebben onze noorderburen met de Maastrichtse archeologische col

lectie te maken? 

Van de r Valkhotel geopend 

Het luxueuze Van der Valkhotel aan de Nijverheldsweg is begin Jun• 

geopend door Wethouder Leenders. Het meuwe hotel is het 6~ste 

rijkskantorengebouw 

hotel van het familieconcern van Van der Valk In het hotel zijn so 

kamers ondergebracht en een deel van de begane grondverdieping is 

als kantoor van libertel ingericht. Het ontwerp van het hotel is van 

W. van der Vis van het a rchitectenbureau PBV. 

Maastricht krijgt Toon Hermanshuis 
Na Sittard en Venlo klljgl Maastricht al' derde Limburgse stad een 

Toon Hermanshuis. Deze instellingen zijn bestemd voor de verzor

ging van e1nstige kanke1patiënten. Het huis dat ve1noemd is naar de 

In april overleden cabaretier zal gevestigd worden In het monumen

tale pand Sint Servaasklooster 33. 
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Kraanwater h ook lekker 

Een test van de Consumentenbond heeft begin Juno aangetoond dal, 

als men 1n verschillende Maastrichtse cafe's Spa bestelt , het drank1e 

rechlstr"ks uit de waterkraan wordt gelapt. Zowel bij Britannoque. 

Aux Pays Bas. Charhe's en bij de Dikke Dragondei zit er le1d1ngw•ler 

1n plaats van mineraalwater •n llel glas De eigenaar v•n Charl•e\ 

z•et er geen probleem 1n dal hij f ~.25 vraagt VOO< •.en glaas1e water. 

w.mt het Maashi<ht> lo1d1ngwaler is nameltj~ heel erg lekktrl Later 

zal blijken uol een landelijk onderzoek na;ir m1ne1aalwaler en leldng 

wateo d.1t hel Moastrichtse leidingwater qu~ smaak ~n kwalltell 

Inderdaad hoogt >coort 

Nu oo~ lucht aan de bar 

Tijden< ern man1feHatie 1n de Platte Zaol op 13 juni is hel fenomeen 

Zuur5lofbar ook 10 Maastrocht gemtroduceerd Voor lS gulden kan 

men een kw.rtier lang schone lucht uit een zuut>tolt•nk opsnuov~n 

Maastricht un Zet 

In het kade• van Maastricht lntern•loonal Poetry N1ghts medio 1un1 

worden 1n het Bonnefamenmuseum optredens van bekende d1Chters 

uit bonnen on bu•tenland vonorgd rond het Thema Maastricht •an 

Zee. Uitgenod;gd zijn dlChters u11 bekende havensteden en oo~ het 

thema van dete ontm~l1ng 1\ dr l.t!'f' Het thema en de tite verwif 

zen naar de pe11ode dat op de ptaats van M•astr1<ht ""tig miljoen 

jaar geleden een krt1tzee heeft uelegen. 

Maastrichtse blnnenstadstulnen open 

Op Initiatief van de servlc~club Llon' Moastncht Euregio ?iJn 18 

Maastrichtse bonnenstadstulnen voo1 het public~ opengesteld Voor 

25 gulden kan men on het wtekcnd van 17·18 )Vnt deze tuinon 

be21tht1gen De opbrengsl v.in dei. •ette gaat naar de stichting Hel 

Limburgs landschap en de stille ~rmen van Maaslncht 

Na d>tkwamenou men ZJCh fitter dan 0011 te voren moet on VOèltn Maastricht In de ban " n Tacoyo 

Aan de zuurstof " een vle1r&1e eucalyplusessence !~gevoegd. dus 
gebakken lucht 1s het reker n•et 

Via Jecore 

16 iun1 opent Wethouder John Aarts een grensoverschrijdende fiets· 

routr langs de Jeker De route " 3S km lang en loopt van Ma•strrchl 

vla Rlemsl en Bassenge naar rangeren. In het gemeentehut> YJn Rou 

leoge-sur-Geer (R11kkeilngen aa n de Jeker) wordt de 'Vla Jecorc' offi 

Cl•el onlhu Id. 

Dode Z~e In htt Bonnt!fantenmuseum 

Zes prominente kunstenaars die voor de Vincent van Gogh Bi ·annuel 

Award ior Contemporary Art 211n genom•neerd heb~n een expositie 

In het Bonnefäntenmuseum •ngencht. Hel meest opmerkelijke 

kunstwrrk ls de zogenaamde 'Riesenpsychotan~' van de Duitse ~un 

stcnaar CJrslen Holler HtJ vulde een kunststof bad met 4000 liter 

water en 1500 kilo tout en Imiteert hiermee de Dode àe. Hr.t "dP 

bedoelmg dal de bnoekers ook een bad nemen 

Vier bejaarde misdienaars 

In de Hoogmis op 18 Juni In de Basilie~ van Sint Servaas .usisteren de 

broet> Walther (76). Jean (73) lon (71) en Ton(70) Ouch•teau als mis· 

dienaar Ujde11s de J•ardienst van huu oud•r< De broers warrn 1n hun 

jeugd ook ~lle .ier al misdienaar van de Servaasktrk Jean Duchatcau 

os \'DOr deze gebeurtenos helemaal uit Australie overgekomen 

V1Prhonderd deelnemer1 Vdn de- lAcoyooe:monst1atie liggen op 18 J''"' 
uitgestrekt op het Vr11thof De bcwtgingst.-cr Tacoyo werkt messver 

lagend: hel is een comb1n.lt1e van Oosterse ontspanningsoefeningen 

en Westerse cond1tietra1nong Op 1n111alret van Hamc Ste•Jns wordt de 

stressrcducerend• Tacoyo nu ook 1n Maastricht een geliefde tra'"ing. 

VVV krijgt dependance In Wyck 

De VVV Maastricht opent tn 2001 een dcpendante op de oostelijke 

Maasoever Hel nieuwe kantoor ,1an de ~\atlonsstraat moel de hoofd 

""'tig1ng m hel Dlnghu1s 0111las1cn. Naar ve1wachtlng zal het nieuwe 

kantoor .1aarl1jks door ruim honderdduizend toeristen bezocht worden 

Volgens een recent onderzoek van hel 1esearch lnstrtuut voor Toerisme 

os Maa>u;cht nog steeds een geUefd trekpleister voor toeristen 

Maastri cht in het Cap itool 

Maastncht en het omringende heu11ell•nd worden tn de onternatio 

nalc ûpitoolreeks opgeriomen De Maast11chtse gids zal in 2001 ver 

\Ch•jnen In een oplage van 5000 excmpldren In een Nederlandst.11ige 

en Engelstalige versie. De gids werd mogelijk. gemaakt dank211 een 

subsidie van 450.000 gulden van de Gemeente Maastricht. de P1ovin 

coe Limburg, Kamer van Koophandel en het llOF 



Met Pinksteren w<ifdt de fxcelle11ce Ufe-Jtyle beu111n de ope11 lucht l1t.Pittttslttif!1 gehouden. De openingsavond is een dolle boel, 

Opêtd-Co111iqve J.4QQU1~zof Vier dogtn lang de bevrs opJulste"en met rnaar lieftt 50 optredens Vl!rdeeld over vitr dagen en vitr podia. 

Bezwaar teg e n be bouwen vestingte rre in 
Volgens de Stichtîng Vestingstaó Maaslrichl en de landelijke Ves· 
tingstichting Menno van Coehoorn brengt de gemeente Maastricht 

onherstelbare schade toe aan de vestingwerken door op het glacis 
van het vestingte.rrein aan het Edptinsbastio!) en de Aoht Zaligheden 

luxe villa's te bouwen. De bouw van vier appartementencomplexen 

en twintig patiowoningen zijn voor het jaar 2002 gepland. 

Maastricht krij gt 6 extra koopzondagen 
Maästricht krijgt er tot het jaar 2005 jaarlijks zes koopzondagen bij. 

Met dit gebaar worden de winkeliers van de binnenstad gecompe11· 
seerd voor de gederfde Inkomsten die de herstructurering van de 

binnenstad zal veroorzaken. De Federatie Ondernemer.Verenigingen 

80 j Joo1boek Maottrl dH 

i..Maastricht is teleurgesteld dat de actie alleen voor de winkels in de 

binnenstad geldt. 

Mus eum vol mummies 
In het Natuurhistorisch M.useum is de zomerexpositie gewijd aan 

mummies. De tentoonstelling 'Mummies als Toevalstreffer' handelt 

vooral over mumn1ies van dieren die door toevallige conscrverings· 
omstandigheden In de natuur zijn ontstaan. Een van de boeiendste 

object.en is de zogenaamde Buchheimer rattenkoning uit het 
Museum In Altenburg. Deze mummie bestaat Vit 32 ratten die met 

de staarten verknoopt zijn. 
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Maastr fcht in de ban van het EK2000 
Maastricht raakt 1n de ban van EK4000. dankllJ de opvallend~ acties 
van Maastrichtenaar BoudeWiJn Zenden, die In hèt duel tegen frankrijk 
de winnende gQal scoorde. Her en der hangen reusachtige portretten 
van de profvoetballer in zijn geboortestad en blJ zijn vader Pierre 
l enden •taal de tefèfoon roodgloeiend. De rege1end wereldkam
pToén werd 24 Junl dankzij de treffer v~n Zenden met 3·2 ver\lagen. 

Aankoop voor Noord wesl·Entfée 

De gemeente koopt voor ben mlljoeJ1 gulden de p•nden aan de noord
zijde van de Boschstraat op in verband met de ontwikkelingen 111 het 
pro1ect Noordwest-Entree. Het bouwblok tussen de afril van de Noor 
derbrug en het Bassin omvat hoofdiakelij~ fabrieltsgebouwen van de 
Sphlnxfabriek. weliswaar wel nog ln gebruik als repet1lierulmte van de 
harmonie Kun>! door Oefening en energiecentrale van de Sphinx. 
Daarnaast betrel\ het de panden Boschstraat 1, 3 en 5, beter bekend 
als Hotel Oe Ossekop. Eigenlijk. als hel aan de Sphinx ligt. willen ztj 
best wel vertrekken uft deze r.~ntrale plaats 1n Maastricht, mib zij een 
betaalbaar en bruikbaar alternatief tn Maastricht of de perifüric 
kunnen verwei'ven. Want. de Sphimc wil wel Maastrichts blî;ven. 

Publicatie over het Sphinxterreln aan de Boschstraat 

De Werkgroep lndustrîele Archeologle Maastricht (WIAM) heeft na 
een Jarenlange voorbereidingstijd een studie gepubllteerd over de 

fabrieksgebouwen op het Sphinirlerrein aan de Bo.chstra,1t. Het ter· 
rein vormt het bin11enstedelljk gebied van hel grootsthalige stads· 
vernieuwingsproject van de Noordwe>l·Entree, Met deze studie 
hoopt de WIAM dat In de toekomstv1Sie voo1 de ontwlkkel1ng van dit 
gebied ook aandatht aan de vroege industrialisatie van Maastricht 
wordt be$lced. 

Foto's van Sfmays 

In nc1. Centre Ceramique is een e~po<itie geopend over het werk van 
de Maastrichtse fotogr.ia f Alexander Simays (1866·1944), die 111 net 
begin van de twintigste eeuw de monume1"1ten In de Maastrichtse 

binnenstad op !Ic gevoellge plaat heet\ vastgelegd Ter gelegenheid 
van de expositie verscheen een catalogus van de han<I va11 1 Ever>, 
getiteld: 'Maastrichtse Monumentenzo,g ln zwart/wit' 

Jtt ttl 

And er1 leren Punt 

Als eerste bibliotheek in Limburg start de stadsb1bl1otheel< een 
Anders lezen Punt, waar blînden en slechtzîenden ook van de dien
Uen van de biblfotheek gebrui~ kunnen ma~""' fr zijn grote letter
boeken. ingesproken boeken. tijdschriften en kranten. älsmede aan· 
gepaste voorzieningen voor internet-gebruik. Het Anders lezen Purit 
wordt gefinancferd door hel Ministerie van OCW. 



Op .1 juf/ wordtn dt 1ubi'tarl.$$tn van Hannanil! Petrus en Pou/i;r samen met 1Junfun1llie 9eeetd. 

J u 1 i 
Een pas voo' de Hemel 

De Jongerendisco 0 1n H1emel voert een pasjesregeling in om probleemjongeren buiten de deur te houden. Volgens de 

Stichting O'n Hiemel is de maatregel niet het gevolg v;n de overlast die Jongeren in de omgeving van de St: Bernardus· 

straat veroorzaken, maar is de pa.s voornamelijk hedoeld oen (Ie veiligheid in de discotheek te waarborgen. 
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Architectuurprijs voor Rij kswaterstaatgebouw 

De Maastrichtse Atch1t•ctuurprl1s 2000 is uitgereikt aan Hubert-Jan 

Henket voor zijn ontwerp v;m het R1jkswaterstaa1gebouw op het Céra· 

111iqueterre1n. Voor deze prijs \'l/à1en ook de gebouwen van WMl van 
archf\ecl Jo JanMen en het M~d1revagebouw van Arno Meys genomi
neerd. Het gebouw van Heoket heett een umek venhlalie>ysteem met 

v1e1 1onnecollectoren., die als grazen piramides op het d3k 1 usten 

De Trichtor ultgereikt 

Op 7 1ull krijgt de heer P. Paulussen (7l) uil Heer de Tr1<.11te1 u1tgereekt 
dis erkenning voor Zijn dG]lvlleiten voor de Vakbeweging NVV en 7.1jn 

(1crlienjar1g lidmaatsch•p van de Raad van Uitkeringsgerechtigden. 

Drama aan de Helpoort 

fen lnspectir-lulk d.1t uit de toren va1'I de Helpoort naar beneden viel 

heeft de 22·jarige Spaanse >tudent Elena C..rda Hernando noodlot· 
tig getrorfen ZIJ bracht op 7 juli eeri bezoek aan Maastricl\t samen 
m~t haar oudere;. die ?ij graag dè historisçhe n"tonumenten wilde 

laten zfen. Het luik viel. doordot een jongen ongeoorlöofd het luik 
heeft losgernaakt. Elena, die in Tiiburg econo111te studeerdt!. overleed 

op 8 juli a;tn ha;ir verwondingen 1n het Academisch Ziekenhuis. 

De •tad met de iachte Gay 
Het jaallijkse Homo.festijn de Gay Ptide Day heef! dit jaar "Jim 

12.000 deelnemers getrokken. Na afloop van de homoparade op 9 juli 

werd zangeres lmca Mi:lrina op de Miirkt tot kon1ng•n ·moeder aller 

homo's uitverkoren. 

Cannerbcrg 'c lean' 

Een inspectiC·ondcrtoek van Defensie heeft aangetoond dat de 
;1fvaldepots v;i n het voor111al1ge NAVO·hoofdkwartiet in de Canner· De pluots. m;nr ''et noodlottige angevar gebeurd~ 
berg niet schadelijk voor gczondlleid en milieu zijn In deze rappor-

tage is de asbestvervulling niet orgenomen Wel wordt nog onder· Casiho Hoogenweerth gesloten 
<Ocht m haeverre de vervuilde depots 1Jlt de berg verwijderd kuru•en De Societeil Kasteel Hoogenweerth heeft het c-asfno gesloten. f\Jldat 
worden. door de belastlngdleMt een inval in het kasteel h gedaan en enkele 

Spèeltafels in beslag "Zijn genomen. De belastingdienst hel!ft een eerste 
Britten in Maastricht aanslag ópgelegd van ruim vier ton aan niet betaalde loon~elasting. 

Honderd Elritsc touroperntof' en reisagenten t>czoeken men10 JUii een Het besloten casino van kasteel Hoogenweerth was all.en toegankelijk 
congres m Maastricht. dat door het Euro image een negatieve bijklank voor de leden van de ten behoeve van hel casino opgeflchte societe1t. 

111 Groot-Brildnnle heelt VM1 •lle arilse toeristen die ons land l>ezoe-

kcn. komt slechts vijf procent naar Maastricht. Het toeristisch congres 

moet meer Britse toeristen er toe brengen Maa.stncht te bezoeken . 



$tvdentenveren191ng $b"11n1.s /retsr 1n /lllit geld bij tlkonr llOOr Unlctf. 

Roeie Pierre al in de zeventig 

De kunstenaar en stadsfiguur PieJre Ge•JSllfl, beter bekend als 'Roeie 

Pierre' Is 20 juli 70 1aa1 geworden. ondanks de dagelijkse tochten 
langs de café's aan de Tongersestraat, Brusselsestraat en de Kake

berg. Zijn lijfarts frank Smits. heeft voor -l\oe1e P1er<e een strak 

schema opgesteld, zodat hiJ nergens meer dan drie borrels kan 

bestellen. Dankzij dit schem• wordt hij wel honderd. 

Dubbeldekkerbus In Maastri<ht 

Maostricht heeft sinds eind juli er een meuwe toeristische attractie 

bij gekregen: de blauwe dubbeldekkerbus die ,Red~Stfphout-en hel 

Vlerlandenpunt le Vaals in Engeland hebben aangekocht. Na een 
grondige opknapbeurt rijdt het 35 jaar óude voertuig nu door de 

smalle straatjes van Maastricht. 

J" I t 
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De l~vintigste ei!u\v 
~eerste jJren van d~ h\•n1h~tc ecu\\ geven 

ht,.'\'I ~v~t L'IOt1Wactivilcil in dt' ~h'd te ?:icn 1 n 
ht!t j.1ar P·lOtl \VorcH het terr-01n :\(.'htcr Jt.> 
lvtok:nf. verbrt-'t:'d en te\ 01'1:-, dt? voom.,llg~ 

llc11ngs11wleo Achter de Molen• g•,1<'1f'I. 
Ook de· .tanl\."g van clt."· -s1ngelroi1te cu11d d~ 
stad vordert: in lYO~ \vordt i.le eerste (,15() 

v.1n de Herl<'>gsingd (on~vijde/ en J,- Sto -
tens1ngt:.I (\Vé~l:lijcle) \'Olt0<,id l)t" (lrnioe

dig~ n1uurhulsjt)$ .1an het l.ang f-:r.lrhtj1.' 

\VOr<len hel j.1"1r crn11 gesJi.1upt. ten.vijl dde
janr latei ( lt.J07) de eerstt." e<:hlt.i '''oning\.vct· 

\vortingen aan het Volksplcin ,vo1·dl"ti 

g('b~u,vd" hèt~elidl..'. ia<1r Q\ erigen~ \\1.J.1rin 

d& St. Ah>)'Stus$rhool .H'ln dl' An1:;selSit'Sl11u1t 

\Vordt gebOU\Y\_i. Vil!r jaar l.1tcr gcvltl~i,i 

d<•Or (1911) OJ.'tn\~uw een o,ch()oJ: dt> nicmv· 

bou\\' \'1\1"\ de Ambachts~chool .1,11\ dt" $t. 
Maartcnslaan ui Wyck, 

In ICJ12 b'11.1wf VVit:benga dti fhd:n~ na.ar hem 
g4?nocrnd~ h:il op Cêr•H»1q11l'·lerrt'.'1n. 

M. Granpré' :Vfoliert> bouwt In 19 14 hel PTl 

ka1'\ll11..'\r; in dat j.1ar ko1n ook na de.." -s l~chhng 

van de v~stîns:;,verken, cle ct'rst~ kerk buitt•11 

de n1ur~n tol stand \\!01'dcn gebr<.l<."ht, dl• St. 
Lan1bèrto~kt"rk. 

In hetwlfd(" jaar d~'lt dt• ~la rêehauss~oka

'l.t'rnl? aan de Sch;itnl•rweg i.vordt gi:'bOû"'d 

( 191 'i). wordt uo~ het huofds1,1tion ll'I' 
plttkke van de voorn\aligespooroverg7.1ng in 

h~L verJC'ngdt' ' 'zin de Stalion~trnat vohouit,I 

én op 7 ni1d in gebruik genon\l"n. Het jaar 

da(irnól ( 11;11 b) start 1nt!n dl! bo\H'' van (1(.>

TapîjnkilLernt?. 

Mid(l~n In Mrkii;stijd (1<117) spreekt Dr 
t-l<tnri Poel~ ~i1n btrOL•rn(.h.' Noodkistrcde uit 

"·aarü1 hij de nnQddru fHgc on\~t:lt,d igh~len 

i 1 .in t.ie \'ele hondt·rden diC' -de \\'l'lh.\US( h'l 

norn1 voor arlwiders\\·011ingen g~"·orden

éênkamC!r\\.'On iog~1i i n cte h'dv~tril!~tclrl 

:Viaastrichl ten fc·lstc vcrkl•th·rt. 

Dt onthulling van het monu1nent wui J.P Minckelerr op 16fuif1904 

l)p 10 juli 1404 1.•ert ~laa~trirht ec·n "'°'" zîjn 

beh'n~riïkste burgers: ht•! standbceJd v"1n 
J~n Pieter Mhickclcrs-, uitViJ1der van ht!t 

lkhti;as. (met de ~""'' l,m1) wordt cm thukl 
aan het b<!gui \'i.1n de Boschstr.1at. ln 192Ö 

\.Vordl Ann{I Cornelia \•Vynnnd.s:i '""'._ hel 

l-'<?r"\lC- Vl'OU\.Vt?lifl...-e- lid VÜOt dt• MXialistCtl in 

du gemeentel',1ad g.ck,o7(:'n. 

M"astrich1 groet~ inn\lddc~: in l92.0 \\•orJ(•n 

de gemeenten St. Ph..•tcr, t)ud"Vroenhn\·c.n 
en geJt'Clt«?"s van de ge1n.:e11lt•n Meerssen 

( l,1mm~I). Hc,·r (S.:harill c•n Grons«eld 

(Hcug"11) geannexeerd. Ouk hel s~1dspark 

g:n.1eit. '''anl "' 1922 kri1gt het 1.l1n lnnliddcls 

ro._.mntchte b~renkooi, '~Ja;rin j~rt!nlang de 

heren l\1a:x ~n P<il hui;;dc.:11 . "1~1 \\'é.lr'c..-.nhui~ 

v,1n \i\1.l·l.Mttu.sM"n -een be_gnp in de stad c.n 

oMlig.ge-ndt! dorpen - gl1lcg4!r\ in de Wljck.er 

H1 ug.slmtlt vît•rt in l<.J2l 1ijn ,-1..-'\1rtigj1\rlg 

best:Hu1; bc~i~ j~1·cn 1980 ;;Juil hrt bNrijf 
\•oorgocd zijn poortt?n. 

Vitn l">2l· l\Jl.1 vintlt de -c;·C'rst(' hou\\'ctun
p4"1g ne pln;ils v,1n de voor :VJaastrid1tse 

begrippen rcvolutivn:.it vnrrng,egevcn K<'<..'

J'lt:'lkcrk ncl.1r untv\lt.."'1, \•.111 h\•ec Jvn,;c archi
tecten, .4..~ BoostC"n en J. Rit:t.en; de h\lccde 

V~'>h~1lcf1J\.• b•Jt1wr,1$(..' 7..(1 1 pa~ vülgch in 1953" 

Jn dl! zorrh.•r Vilfl t929 ~rl.'c·kl de..• ' Zjnkl'.- Îlr 

$l.1king' u(l die von 1uli lol oktober duur!. 

hi 1930 g11at rie bt'l:lJW van het Eift"'l~l!Pouv.1 

\'OOI~ de..• S~"lhînx ~tlllÎt,1trfabriek it3J1 de 
Boschstr<1a l nt,ar een 011t\\'êrr Viln A. Knol.s 

V(tn st:li;t. In hett.('lfdc j~at ;~ c;iuidclîjk 

gcworclc-11 dc1l de s:t11d e<-n 1v1rcl"dc l\1a01sbrug 

zal kriigen en d<"artoe moet de bebo\n,·in:g 
tuc:;sl!n Cubb("JstTilllt en Hocndl..'rSI raat wor

dC'n gl'stoclpt orn 1 uimlc Ic sch ... ·ppcn vc,or 
dt" afrit van de brug. Die L1J e,xacl kon1en op 

de plel< vnn de ürie--Fo1n,~rstr'"ill e'' d~ 
K \\•,1dt!\' livgen-:,h'.•.1 L. 

Kroniek 



pi~ niên. van tcrechL lnunets op 10 mo.1 1q40 

roll(·n rlt· Duit:>{' hink"' .._it.· l 1rnlH1(g~c h~1hrJ. 

.st~1t1 binnen, Dcstarl het-ft rt.~lattct w~inl~ \',~r· 

\\10t•slln~en 1.-1nder~Jn tijdeis de h\·~de \.\'t.'
n~ldt1r1rh'>g. rnt:l 1.1 U101,d1.•r11'\~ Vl'Jn i.'t'O l\<Jt.·~·l,lJ 

l"'.lh.' bombardenlcntcrt Een e.rv.1n \'aagl 
het ·Krcyendorp· nilbli de KNP v.in d~ kf1.Jrt 

1..•n hl:'t h\1<:.:Jc - l.'t:'1' Arnl'ri"-aans bt.,nlbarde-
nte111 pp IS augu~us l\l44 -, vlak ,.üÇlr de 

bl!vrijd1n~. 1tt·n deel van \Vîjck l.1nA-'i- de 

oc·v~r-. van dt> M.1~. Maa,c;.~rid11 Î,!,, de L'cr:ttc 

19.i-t ell dt? stad f\.1aastrîcht een da~ later. 

In J9.tï ''~"'"rdl cc11 groot ~'tJriacongn">s 111 rli.• 
~•ad gchouclt-n. 1--let nu.:>num('nl or d~ kti,iJ~ 
sin~ \'<tn de \\1Îlhehnu1as1~cl rn de Sta· 
1inn~s1r.1at, l)\·~ri~vn~ pt1s vnthulcl in d~ 

' rrfle'g.e lärcn 19;;0, hénnn.-rl nc.--.g: 1tJJîjd ai'ln 

djt con~res. 

V.in 1~1ol9-t95.':l \von.1f een bc.•J-.--in tteinaakt 

met d<t planning v.1n dt> $Jlnerln!) VJn het 

Stokstr.1atkw.i11îer. Inmiddels 11950) b.--,chikt 
cle .btad ook llVer et'n n 1eu\\" n1ódern zieken~ 

grote s.tad vün on~ l~nd die dni'r dt: •\n'll'.O· hULS, St.. A,,nadal. 

111 1930 stoft d~ bouw van tie pQlen von 

<Ie Wllhelm1nabtug 

,\rch1t~t Bremer unhvt>rpt de WilhC'lmina· 

bnti; die von 19~fl · l'B3 wordt gcbo1Lwd, 
Ü\ cngens niel clan nadat nten ,·a.n het ,,n1..c1-

1igt1 ldet." is: ;,tgest;lfH de oude \laasb1'L1).i af u:

brckt'r).. Pil.'t va:i1;1r de.ze Lijd dr.\af{t die bru~ 
de naam Servaasbru):;. tn de:1.t>Lfd~ drie j;i.tt 

en n<laront\vc11:"t var1 dc-1c.lrdcnrchi l<-'Cl komt 

de iiit'U\''bt)\.l\\' va11 ht.>t Cou\'t•rn~l.!nt,"g:l"'-

bou\Y aan de Bouilloh."'lraat tot :-tand 

Ool in 1933 wordt h~t Sportfond,cnbacl· 
hui.:-. ;i_an de \o\'ilhcln11na.!9lngcl gebou\\•d en 

\VOtdl Sle\•m1.nve verh~ven tot ·ti.ls11icil 

rnînor' . 

Vour de kanalisatil" vnn Jt? l\A;tas L"n het 

transp0rt l-.v~r de rivier \VOn.1~n \1~H' 193+

l'JJS h~I Juliart<tkanaal en dl"' stu\v hi de 

Maa'.!' bij Lun1nel aangelegd. ,\ ,1a,,i:tric:ht 

h.iah dè Wt:rl'.'ldpt:r~ in 19~n \\•:innt."t.0 r een 

van haat lonen de Nób\'lprij$ voor :.rhci
kundl!" in d~ \\'J.tht sle~p~: PIL' d4.' llijc.·. 

N,;1g n\·t \'' ''-'i ht.•1 uHtirPken van de ourlog in 
1938 boun1en de Jezu1eten ai\n dt· 1·on~l'f:St'

straat Otlrtr ont\v('!rp v;in 1\ , S\vinkcl.:. (•c1i 

nll'U\\'l' k~rk.. ln dit ja.1r bcsJuil <l(• gemeente 

de ~ti:1dS\'lflg t"t' \Vij/. 1~e11 dour mindt:r r't.10J 

l'n Jt.> stat lC \ ' l'l'\'clng<"n \loot <..'<!n \\rlttc bJan. 

ln hel mobiHsat1cjJ.Jr 1q39 \VOrdt ~en !lled'-...._ 

bou\\·kund1>: phu1 gepre~t.-"Tlh~1;.·f1.I voor d'-' 

k01111en \VOrJt be\' rijd: Wijck op 1:-l ~cp1cnlhcr 

re---t.lu rçll1c v,111 ht~t ve-rpaupcrde Stok::.traat· Ondanks datde Se1VOosbt&Jg door de Mobilisotie ~trljdltrodttnn opgebtaz~n wo1dt 

kl<,•artier. DfJOt de t>Orlog kon1t daar voorlo· sttekt dt ou;ste lnfontf!ne In l9AO de Maas over 

Kronitk 87 • h11ubotl 4h•a.tl11"~1; 



Strtdsar~h1h!Cl Van J~ V~nne onh\•ikktill ln In hetzel fde jaar \Voihtrln dt' 1-\0\'V van tn 14:}70 bC'5l Ult ht?( k.""'b1nct ~('tt np1•i(hth1~ 

195-l în s.1mernverk.l11,z n1cl f>h1i:,1:ni(ln...-. c•n \.Villem L/rues .... -en feit \\'urdt (19.56) \\'1,rdl van l"f!n ,1cht~te 1·neclis.chc• f,1cultclt tn ~,1.1.1s:· 

Vtl'g<."JI hl·I idee van CC.Il .1n11t.it '$llh.•11it!I h1.:I "'4.:tc1.1r<.h.•ntt!hui~ A1<.tunhl•f ,11.111 ~t. 'Scr- lrichl, 111 rt~11~ de." komsl \',111 L."l.'n hcuor,e u11i-

"'1jkcn' ~t>);\.roepl>crd rond parOC"h.le~ in \ ' ihlSbOl\-\•crf... nt1ar \"ll'll\Vl'rr V.10) J-lu1:.tn.:tn!!. \'~fli;it\'lt. ~t;i,lSJn<..:htcn;i~ir !'.iJl'n~ ran~. j'i'()-

M.l~Stdcht W\\:St, tn 19';;\ \.Vnrdl dè rnidJén- g4..•realî~ccrd. 01inenl l'vd1\ pulh1cu~, \\'Orclt vonrzîttt!r 

toren \'all Je Sint 5C'rv.1a:; dtHJI' br,111d \'er-· IZl'n ja.ir lat~; JQ57 ~•lat n1l•n van !'ili1rl 1n<.'I \"nn de com1nissié" \+<~orbercidjn~ ml't.11.sche 

'voe!oil ÓI! s..1nerinµ c.n rc-staurillh."'" v"n hC!I Stok· r\lCUlt~1t, dit· de komst v.1n dt:- 'achtSh.~· gtltlt 

~ froor gt!VOrmde Kennedybrug vlok na haar 

vortooff119 

!-lranlk\\'rtrtil·t: d~ uitvnenog \'..-10 Jll rlnn 
ial tol 19ï3 Jun"n . 

111 dt:'- loltc j.1r1. ... n ''ijflt~ (14~9) v.~ord1 de 

niet.H"buu\\' gert>aJiS(.-erd ',1n hl'l Ycrmaarde 
ku11~tin'blll1.1ut. dl! Jlln \·,111 tï1t.k-,1cadc111le-, 
friis f('Ut7.. mol~ 411Ch d~ ,1rchHec1 van dit 

rritldernî:.' g~bvu\r\· n1.x•nt1tn. 

Vijrticn jaar na da ot1rlog hrgint anL10 tri 1\JM 

rni!I de! san~rin.g van een ..inden., V<)orr,1aU,gc 

\
11!rp"1\.1f."C1fd(' (.-,rb1..· ~1.fe-r.s)wi jk. '1i:l B1...'"":k-

5tra~1tk\\'rtrticr: dê uttvo~r111g \•,10 dil ~,1,Jn 

t-al duren tot 1984. Evene!t:n~ Ln l~bO konle:n 

ht•I huiJige Stf!d,k~nh,Or" hel gcllo11\.\1 V<Jn 

hel CAK C"n van Prfl\'incî~llc \'VntcrstJnt tnl 
sland, 

fni11lstn1ctt1rt.'L1l j.; het kiln,,.11 "-'ll'èlStric:hl· 

l.tul inn1idd1!I:. O\'l•d"l·vd1g ) 1L•I ~i\l'ti1'11 

wordt 1'!62·lY63 J~n ook gc>dempt. IJi J%4 
h1Jtrvkk;e1' de g1?'1"tt"C'nl("bl>t.lrij\•e11 hun nit:u,v· 

b\.1U\\' ..J.Jn de· rv1.i.1Hdt!lldrirs. D<>- st.id kl'ii~t 

in de jaren zt?Stlft een dëtrd<.1 brug: van 1965· 

1')'18 \\10rdt dl" lc.,hn EKer1nedyl>n1g 

gcl>tnn\'d, '""~1l'dour l!L'n chw1 v.111 hctl fr,l,Ht: 
Villapark :ti1n k.1rakter verJi~I . 

1 tet t"\.vccdE:> belangrijk(' k111\.c;t;n.slih.1ut ".JJl 

M.1.il.S-trich1 \vnr\ft lil J 905 g('huisvL'!ft tn !'('n 

,·oorbrtreidC'n 

Ft!I hr.1SlrediJn, nu1i\r onvt!r1nijJ..,Jifk i~ in 

1970 de· rulf't('>~alie van J\• ge1'l1L'('r'l~O t-1.:i.:r, 
A1nby, Borgharen en rttcrrn fn Jnaart '\'t>rdt 

clt: ttl!l"!-ttl' httipn.11 g(!slage11 \'oor d~ ttdnl<.>-g 

\'an de "-1ijk D.iaU10( en 1n ~e:ptc-..mb~r op"·nl 

het shoppingct1lter j Brussl"l~poorl • hllilr 

pol)rtc.>11, ht'l b1t ilan tol! groOl:>tl." ovvrd~kW 
\\'inkeh:-cntruni van i"ln~ land. 

In J970 s:tafl Jt! 11ieluvbvu\v \'(ln l\1ulenhof 

n1l:.1r unhvêrp \'an gncldc-t ~n krijg! de :,tad 

l\vee grot~ parkecrgar.1ge.s: een .1an de t~ub

belstrn•l en ( 197()-1972) ,tart men met de 

~:inlug, v"in de pnrk4tl!rgnragL• ond~r het 

Vriithof, Op 9 n1ei 19?2 k.111 bet ~cheel gcrcs.

h1un.-erdt' Bonn1...•f"û1lll·n1nu"cunl in ~t-liruik 

"vordé11 gcno111en. In dit j11.1r on1\~t de st.u.i 
eQn ~~1neensd,ap van 112.5-flU 1n\\Toncn.. 

In april 197.1 verricht rrin!- CJaus de of(j

t"i"iHc• op1•n1ng \'tui hl'\ t-;c~t;iuru;.·rd~ Stok· 
!)lca~u~.\v,1r1.îer door d\.~ onlh.uJling. V\)ll een 

beeld vo" Arlhur Sptonrk~n np hel plcint[c 
'Op de fh<:rnw11' li•rw11I prinM'> Margrlel 

1n s;eplcn1bcr de rueu''"'boU\\T v\u1 het psy· 
chiiltri,4;t.:h c<"ntru111 \lijvcrd•ll op~rll. Di.\ in 

1 ;.tfi \'t!l"V,11;1:n.1îgd4..· n\aqut!tlt? v.111 :\ilcH1$lrirh1 
nu~u,\· gc:btiu,v: de. n1ole.n \an L)olk \-\'ordi \\•ordi ~eëxp(')Seerd in het Bonnel11nte.nrnu-

g\.ish1opr- 1,.•i'I birin('n d1..• co1l,to11ren v-.in 1JH ':ieum <'n lri!l<I .28.000 bc.!.tOf.\ki,.'ts. 1 h.'l inili-1-

oudl" gebou ~,. vcrnjst h1.•t nî~u"' ". Cc111~C'rv""i· lîttf '"~.rJt g._·ni.nncn l'l.!11 C:(.\pic van dL' 

torium onder de bl!.zieli.!nde- l~îding v""u1 1naquett<.• te !alen houv1en Op de derde car-
\!\'illL'nl 1-lijstt"k. V-0tJrmalig M~1~trich1~ \\l'êl· nav~J~lilg \\IOrdt voor ht't .:er.i,t op het Vrijt-

houd4..'r Mr A.13ac.1Ctt1 ln:.~i.~l i11 t 9hi' ;;\an .11~ hof h~~t 1Z.l<H<' t·ll•rnll'n1l!k('~ Concour'>' gcor-" 

burj?.en1eester \'an de st.1d . $•-Utis~erd. Ln oktober volgt ~1 groot· 
Ec.-n n1i~m is ui 1968' de ~loop o:;•r1n ht>t ~éhèl.'p~ 4..l~111onStlill'ie ttgen de 

n(,~<.>ntil' 11dc L't.'U\\'SC S!t.•d\•ltjk l.yr~un1 l'n vuOt.)!.l'non1cn vcstig1n~ \'iHl t~n ;,,(rin11dl\rif 

Gvmnasiua1 a..in dt? l-leb:ru;trac1li de QP di~ în Tcr11~1~1en" IJi ,1ugustus 1973 \Vûrdl hel 

piel gen"\llli.;t"'rJi: ni&U\\'bl,)11\v ' E.nlrc Denx' lngrijpcnd ~ecC:".=,tau rt'.êrde Spaans GL1u1..•cr-

vc•rc1icnl bt.!pai"lld g,c'-~ 11 !'irhttt111htJ-i<lsprîjs. 11t;"tn\l"nl _gt.!O J:M,~nd ttl::. n1u~tJtt1 '-"'' ' 011d~1·ko-



rn"•h vncir de c'c'lll~ctic 1vV'1grtCr·Oc \·Vit 
No~ \'C!\..1l 1n<.'<"r nieu\VVOU\\' "Cllgl în de 1.a1t:n 

1,i'\ l'rtlit,; 

i'"Jï,'\ het l\'lr'C'01b"d dl-· r)ou--lierg ,1.·ot1..1\ "'''
tuuid. 

i074 d~· (u1middcl" "l\\1tt\'' g1..isluoph1) Eurn· 

h11 I op de t~nC'nd, 

1 ?7.t • 19ifi hl'l vc11"ll'cµhu1~ Kle,~aritt 

1u7:; \'.1(• p.1rk~crgara_gè Mau.C1oboulL~vard ,'lnn 

de ntv-w.1, 
11>7ft Nit!U\\'bu11''' StadCJbiUliothcck Nicu" 

\V~1ihof cJ\ reslauratic StcJ~arctûc.f (inrrnd· 

del"> \L~rh,Ti:.;..i l'htar het (ehln! Ccramiq\1e) 

('tl Îl"I hC'tZQlklc- j'fldt \\'Ol'dl HOIC'I l\lnn"tri<ht 

naar 1Ull\VC.rp ''an A~'1~iSs gebtJU\Yd . 

l1tnu;iri l97.il clt< mu(i~~\e ntcN~jt·~ komi?n tut 

~1Hn!ttrichL. de hv1nti.µr•u·1j;,c Nirol1nc 

Dr,1eckx \\'llrdl tl"l Mis:: 1-lolland ~ekol'..cn , 

llij 1.le gemt•él1h!R1•1d~\'t>rk1~1.ingen ven.lul;t

bt·U dt~ r'\'dA hd.tr Z<'l('),\ilnl:i1 vnn vijl 11Tlar 

b"n wlols. Op 16 •cplcrt)bor 1974 J?••( dç 

m~d~1..-he faculteit v.111 :.ta:rt; de kt:'nut \lclll 

C'en uni\·ert.îtt>1l IÎ~t în het VIJtSlhÎt!I. 

In OOVtJ>l"lher JY75 v1ordl ht!t Ol\.' lHVt: hto ... 

\',1n bt.•\\'.Jrlng1 het "f-lilton V.ln Limrnel ' ~e1.•
pcnd. Jn de -Eurohal '''ordt de. ccr~tl.' -rlctur;a 

>{~l'J'g.lni!i\\erd. C:1.•o ''t:r1'oop~cur-; v.;n 01.tJt: 

t-~u1st "" v.1<1rl<1por van TEFAF Oe Mnnst· 
richt.se bi11nen."\lad \VorJL \ O('tgan~ersdo· 

mvin 01• 11 --~rn·mbcr l'lï'i 1.1•·l'ft Je 
'f\vcedL1 K.unl.!r ufllcêcel he-1 ~t.1rt5t."1n voor 
!den Lunburgsi! un1vc1•s1leil niet de toen vcr

ntCU\.'\'C'ndc rnclh\.lt:lt• ' ""'" probl~(1m gi.:~111~1 11-
tcerd studerl.c'n, 1 q76 1s ('<m cruc111al jaar \uur 

de Slild: de langv1..•nv,1chl~ Rfj"-sUJll\'ers1leil 

1 1ml>uri; (RUL). de ~m!,lrcclcn ·~dtt!-lc 

f.l("u1te1t, \\'urclt tijdens J.!ttn orrlciële- zitting 

in de Slnt Scrva.'l!okc.rk door koningin 

)t1liana i;eupenJ (9 ianuMi 1'176). ,;nd> l9% 

h1:r<loopl i11 UMi\'1trsit1tit (\.JiJBSlncht lLfvl). 

ln dh Î.lilr v.i.1 L t:'Cn 1nlni ... tC"ri~Je bc.o;Hs.;:ing lot 

slt.iop \'all dl! pBndtn lLL~se.n Boschstra11t co 

fk1s.sïn~ tl·~en het adv1~ \'i1n d~ !\ilonun1en· 

tenra<l~ in. di1? v11r\lolg-en~ M bi"" tlf!teedL 

Hl'l plan \vordt \'c.rvolgd m(•I dt.' nil'-U\V• 

11;111r onh,crpcn v.1n Bo0~tcn·R,Jt> tusSf!n 
l l)7fl l!rt l ~llS(,, 

Ll(' \'t;>fllghcid ''~in d" kc:·r._~",ns"r:- kan 1n d,1 

Sint L1nlbettu~kcrk niet li)n~er ~C\\'i11u' 

htifgó \·VOrdl!l1. De kerk (uu 191b) \\'t'('Jt 

~4.·~t, 1\(.!fl 

In tlc· his.tonsche b1nnC'ns1a"1 \\·01·dt 111 197;' 
iii~u\.Yb1iun· gt~pJ~gJ in dl! RtJd~l'5tT.1al 

aan de Bi~chnp!>-mo1~ng<1ng n11ar nnl\"rerp 

\ 'rll1 ~itijn lJric j.1ar- 1ntcr (ICJSO) \Vc\i<Jt h<.1t 

i\Llbro·t(!frcln gt"s}oopl et'\ 11il11SIUHC1nû 

be-bf~\"''d ml"t dt> l-lond~rtmI1rck tHi11r \1f'lt-

\Vc:rp \ 'c10 f11"C'h1te-ct [),lut11,.•nbC-lR. In dil Joi .11 

"'ordi J~ inntid.Jcl:i \\•e).!elijk..o,;e- .t.tlt!rdag· 

~""4.'J1tè11d ff'fnITTt"lllH1fk~ hl de t.;hllfO!l!-SITd{lt 

, ·001 het cc-rst gchoudt:!n In l\/61 A·lat dc

grootsche-~ps(' rcstaurati('cantp4lgnc ,~.1n dl! 

Sint SerYH<l'!- \'7111 ~t.c:1rt en 1> J\1aa~tricht "r 13 
en 2.J tHil•lli t..'\·t·n hoofds1.1t.I \'<In lurop,, ç1ls 

Je Hump~'-' rep,cringslcidcr'i 1n Lil" ~tad 
l;iijecn zijn Vo{"lr t?t>n topconferentie .•• \•elcn, 

\ ·oun1111nec . .'li1k. juur11dli:,te11 ho\1de11 er ecu 

..,'i\fn11il'h.!ll1l vcgit'tiging .to:iu over. I)<· ~t41tl 

V1lll de 1urtdischv J.icultcll 1n d~tt 1nar bete~ 
kent a-n verrfikinA V'1n het unlvt!rsilfllrt! 

l(.1\•1,.1n ln d,1,.• ~"d, t..:r'''iil de '-1((iri1,H~1 opening 
In j.1nuar1 V,\I\ hel Europl·M.- ln~htuut \'Oor 

Uestuuiskund.e hi•t Euroret>s/ lnternatio· 

nill~ kîtr<'ll\lëT \·.in de <!\Id 0(1gm,1i'll'- heoa~ 

drukt. 
In ~pt1.1nJbt:ir 19b'2 pres<>1ltt"r~n 50 rest1ura· 

h'llr ... \'an naam ti~h op het et:Dt(· PreU\14.•r'lc· 

nnnt; hr·I 1..at een janrlijks le1't.1);k"~rend culi· 

naîr festiJn \\'Orden up het Vrijthof. Aan dl! 

t"lClul1Y1tla!i' l!!gl ch.1 <.t"ilds-.irchl~l\1'-18 <.'<'n ronde 
Ro1n1J1nSt> IOr\~n bloot1 1.od<lt cindelijk dtt 

jui~tc 01n\':t1'IR \ '31\ de Î{C"11llt:'1n..<.e nt>J~rz!·l· 

tin~ Îr.'.\iectum ad ~14.lSam kon \\'orden \'\l!:l

g..,,tolJ . lfol L>;O worrlt met ophotfing 

hc:"d 1'('1~d t?n p.~(1 ei.~ 'prolir;1-ronç~r1· or 
s1a,·.1nte. 

Dê stad krî1gt tti"nslotte een '1~rde brug: van 
1981·198-1 1..-ordt i.lc '\Soortll\rbru_g .t~ngc

l~d De alurn t1dîddo rvk-streedll<'r St.101 

L'f!ll\\rf<?cst. De grote l..1nd.lurH>l" kuns.texpo· 

i.;fh~ 0 Tr(1jcttt\ S.'\' hr(lngt he'"l "'rtl artistlekt.> 

gt'mocclcron 1n bl•\\c;;1ng. Een nieuwi..• Cra· 
n1c·cr - v<Klr c1c_1 ~int ~rva;,s \von1t ~t.·>:ntcn 

"' J"• klokk!.'.ngit.~terli v .Jn 1\-:;tcn 

YClrif h~t t'(.'r.>t ;,1nrdt het ",nd~cl ren i<iarliik~c 

r c·:o;h\.al ri!liAÎrut:(.> nli.1i.iek (~lu~Îc..tl S.1cr11~ 

geh1H1dcn in s('.ptc111bcr. 

l\IA'J· in ~~ptl!rn~t.·r k~1n dt' f~cuht:iit di!r ec..r 

1\01nîsch!!- \\'Ctcn:;:~·happon van i;t;irt g-.1a11. 

1600 ia11r ~el~Cll ,:ti~rf Sint s~r\ .ïJ.1.'i: \i,184 Î5' 

ht.'t fi.1b1lcumjJJ.r V'1n t.le >tt1d~r~1tmrin, n\oar 
ook dnl Y.iln dC" l'LFJv1 ~75 1aa1·) en van d~~ 

Konfn~ll]ke Sph11" en Thnmib R~i;<>ul 

(bt·lJt> 150 j.:h1r) R~t<i'U~nt- Ll1ottNi\1 ~1..'4.!r· 

c,1n11~ \vord 1 nn een ingrijpende- vcrhou· 
tvû1,g heropend, DC! nicu\<\1e 'Gr1ml~er 

\\1flrd.t in de- St>rVnu~kt>rk ingevvijd , ~JV\1 

pron•ovPett n.l.tr de ('n,·dh~isî'.: . 

In 1985 neemt bura;c.rn<'<'<tcr Baelen J.15'hofd; 

hij \Vnnit in zi1n hu1ctie "Ph~voJ~d door de 
huii.li~c buq"~Cf\ïlder OlL l'h. J-toubcn~ r11 dit 

j",j1r vh'-'gl M.ii'.l~lri1.'hll'l1il\\r \Vubl:h1 Oç:J...cltl 

(\'erRCZl'ld van l1l'O ~tlla~tr1cht:-:e \'lf1sl 1n 

eoltl' spaceshuttle 1 ( l kt.'cr rond de- aarde. 

G('lu\t!trt<!i.rr Kr~mcro; opent in m,'4'\rt 1;u1zc 
~laas.v~ld \'oor gee&telijJ.. gch4ndic.:aptcn. Dé 

Sinl Scrvaas \\'órdt bij gilli...1ge-nhcid van hel 

bez.ock fliln d~ Stlld tip 1-l h't\)i 1.,h')(lr pous 

lohannc..'!t Pnulus. Tl verheven tot b.1sihc.a 

ffiÎflUh D~ llri~inclc rtJdê kJeur die Op de 

tonon vnn <lt.• St h\n \ ... •vrdt a.tngc..·br'ilcht·, ls 

hettig 0111.strvdt!n. 



Hl!l lr1t~tieur van het ni~u~ve Couv&nerttent 

noeLnde- provinciehuis aan dt' Lhllburg- 13onbonni~rt! Lijn l\\1eehundl")rdj;1rig beslcl<.'Ul 

In 1986 verhuizen de anlbtenare:n val''I het ln.1n 10. Bij de gcn1ccntcrai1dsvcrkicungcn viert. 
gt>uverntln1ent aan de llouillo~tr~lal naa.r 'vordt de PvdA de grootste parljj. De ENCl Archittict Jo Coè'nen (1ntwcrpt i1' 1987 hel 

het nicu\.\'C - opnit,•tJ\\' Gouvc-..rnc.incnt ge" bcs1.:i."1 60 jaar. tcrv:ijl de- ~t.1dsSC'hOu\vburg Moistcrplan voor het voormaHgc f.lbrjek-

go 1 J IJll'tlUtl'I MIPOHt i r l'l t Kroni<!k 



slerreln \'311 Je Ceramique. OpnieU\v \'1n"'rdt 

C'('n succe ... , •olll..' O\'t.>rzichl"!'tl'ntoonst1.·lli n~ 

v11n Lut1bt1rg5'.'-li..L1n~t ·-rraf~t., 87' ~ti<)tg01111· 

~tNrd in i.if' t:uroh."'11 ln s.i:-pterr\b-OI' l'JRS kiln 

ht.~t ~1 EC"C 1.ij11 pot1ttL'1t cpencu. ~1tt,,"l11cht 

teil d.10 ru1n1 115.0011 in"'ón~r~ 

In tlJ~9 op dv <.'lChtt.·nd \,,,, \' rtJLiag 20 n1cl 

fi~urcc•rt dL1 ...,t.ld l~n \ 'OOf1ll h<.•l t)I Vr~Ht\Vt"· 

plcU1 in \.'1,'ll ltt.h.•\ t.r.;.i~ 1>"tb~jt~h\''' \'..in de 

Arncdkoansc ABC rv. De drugs!>Cen~ brei dl 
~i1.-h \·crontru:-.t.en1.l uJt 11\ MaclStricht. Dt.· 

l-h1gc 1-1,11t1ts<'ho,1I 'i~r-1 hildT \'t.. ... \.'tl'l~ijarig 

jul:iHcun1 ll?f\\'Îjl \V1tnhu1~ l'hu:>:i0('11 7.Jjn 250 

jarig bcs,t,1.1n viert T(•_n.;;.lolt(' \\'t>rdL een ja&lr 

h.1tér op 12. tnt;:I J9')>1) de langdurigt' ft!~taura· 

t1~ \fll'l dt- Sint St'rvaii:tkt.•rl.. b-e:,lott'n. E~n 

ni~llt\' ~t:ia.:;trh:ht::. Liii:r v.•o<dl gt·1nlrudu· 

C<'er.i: Wic<:k'e WI lt~. Tijdens Je sloopwerk· 

zaJmheden op h~t \rourmaliA C~ranuquc 
n•n·-:in blijit de l<.iir.tktcra1il'kc \Vichi;·ngahnl 

~("&llaa rel orn upgvnonit.'H h.1 'v1.lrd1tn 111 ht>t 
~l·pl<ll'h.h.~ n h~uw<' Bo11ncf.i11 lc1't1nl1~c1on . t>r 
lt'i o\<toh<'rncenit OC" l .1mburAc1 h.1r11 nk•u\\'t' 

hu1:0.ve·sting op r<anûv"ijck 1n ~!Z'bruik. De 

lcbru.1n ondt•rtc:l-.ffid 1tl het GoU\'CFi\i'meol. 

Ü1ll \'(•rf!OCZ<13kt 00,S heeJ \\'UI t:OlllJnOht' l°'tj 

de Dt.•nl.'11, Fra11~e.n îlll 1lrHten De st.-td bl!'_ginr 

IC b0U\\ en ,ltln het ilmb1tH'll/l~ Ccr,,n11quc 

l"rüiL1..:t. l·ti't ni12u\vt• Th~.\11.~r aau het Vrifthilf 

\'''~rdt )tl.~1pcnd De Tpur dt.• Frano.• dn\!'t 
7vloa~tricht d.1n <.lp 11 juH. 

LM teil Jlt jaar bO(~l ,tudmlen Dc :-.,uud· D•Eutop~toplnMMJ!lit/11 

f..1s• wol'dl in i;11\t.1.1r1 IYql alJ:o. v.1nouds door 

de f\l,lastri<htse $ltalcn gcdr.ag('11 pil') hl'.l 

Golf"oorlo,..;sgcva.,r 1n htJol miJdentlt~tt·n tl' 

~\,1~rc.rt. Hel oude z.icke;'ilhlll~ St ·\rmd~I 

\
1 t:rhll1st 1n l.'.ijn geheel nffar het nteU\\'t' 

AZM; iu de g~bouv~le11 vindt de f11p1inse 

·rC'iky'~ univ1.1l'siteît domiciHt•. Koningin 

Beatrix - n1ct h,1nctrcap van\VCf;I.! c~~n skî-

ongf'\ï'll- '-1p~11l hel niêU\.Yc tlt.'kenhuis, DL' 

h'P van cl<:" .bun'lrf""C lcidc-rs ,,·ordi \'(\Or d.t" 
"''o<...Jc kt.~r î11 Maal'!tricht gt!org;:,n1Stc-erd in 

Jl>i)l 1.""n i ... i:c~1 grr•ol ..,L1C::C\'"· f)t;• Vl1\.tnntllig~ 

LTS Jn \\'yck - in \'"C"f'\ 111lcn lf1t.-sl~1od vcr."•or

Jen lot 11en drup.spa.lei~- "'ordl VL'rbOl..HVd 

tot et:n f\fl;'ga-hic>SC«"OP in 1992 Allcc·n Jt' 
hi11nucle1 frrt(\ll!" lt)Çildt' blit~t stdiln voor de 

nic•u\"1bnu\\•. \I<. fol101.\· ~rr t'lf' dl? t..ta(I'· 

tnchts1! P.urotor vnn t.'<"f' jo~tt h•\•or1..~n \.\-r1rt.h 
het Verdrag \ ' .ID t-..taa~lncht ()Ver de- ('çonv· 

mische en nlunctaire lfn1c- v.Jn Europa op 7 
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\ '"naf J993 vixrt de :-tt1d opn1eU\\' haar 
;dourle \').ig: ~('J'\ \Yitlt' vijfpuntigt."• :-i.l.er op 
1.tt•n 1'ood lond, E~n gr<ll,.llS<'h!!cpf) georgani

st"et'de hont<.Hnanit'k"statie •Roze- Z,itcrdi\M · 

lrekl circa 25.0U() bc:toë~CN; nanr Mihl.:;lric;:ht 

(Jp 22 dcçcniber 1rt'f~cH de \llaa$ bujtcn ha"1r 
OC\'Cr:;.: Dor);hciren ~.5,90 metc.r hnven NAP. 

t\'1.lllhlric-ht\.•Jl.i\Ar 1.11\ \.\/i11cm Bern.·n!'> '\'orJt 
\'OOf D 66 ~ekOJ'tln ln h<.'I Eu ropi.!<.--S: part'°' .... 
ntcnt ( t 9Q.l)_ A ndtt! tlfeu 1un1or scoort een 

\''cJ't."kthJt ml"l tfjn St-cond \.Valt?. In januan 

l'NS 1:, ht>I- opnJl'U\\' pn1s· hoo~\\'atcr".de 

tvtaa~ trl•,'.>dl al\\rt~er P.xorbit~ml "'n~I hl:t"itt"•1 

hilar t1CVt."1 " . l),1 t n1obi,.,.I bcllt'n L't't1 gigi'lntÎ

sd>e hype is bLijkl: Liberlel vcsllgl h,lor 

hvoJdk.intoor ijan de L'lE"vt·rs v~n dit!Lclfdc 
~idil'J.. 1 rt"l glut..~tnieU\.\ 'e tlonne.fanténmu

~(·lll:'l1 a..:in t.h.• \"lt'VCrS v.ln de: ~1dnS. t\nhvor

pcn door dtt \'Oor.t\nn~t~r1ndt! lt,\llHflnM> 

orch1t,·c1 1\l.k> Ross1, npcn! zijn roortcn op 

11 ma,1rt ]CJ4)=i. In 1Q<J6 v\'ordt \oor Ut: eel'~tt' 

"'-ct·r ÎI\ dt..• h~r(!-.t 1 l~l r'arcour!'> gf..!(lrg,u1f" 

~~rd; e~rt rode lorcr door d\• bînncn~tnd 
\'OC1 t d~ Ma.1~lt1~htC'n.1rcn na;ir de \'Ch.• C:'\. " ...... 

n~rru~nt4!n 1iiie dcl(1 ' L11hJtarL1 \'f1{.'r ht•t 

n1eu,ve th~atcrs.eîznen te hlc.:-<lcn th.'elt. Sep· 

tcn1bt'r 199i tv1aash 1c-htcnart.>n 11cn d.;lt er 

c~n mc.rk\,·aardiQI.'.' 1"\adm prijkt up d~ g~vcl 

von de Maastrichtso KNr: SAPPI De p.1picr
producent werct voor 1.5 1nHînrd vt•rkO<'hL 

••n do S.,111th Mrlcol'\ l'1llp •nd Pap~r lnd~

try. De regionale lelc·visie iendcr gëtnl Vr'Ul 

slarl t.>-Vt>lla 1.,, publickt' 1..ender Omrocp L[n1-

burg t~ ~cp1e01Mer). "' Je IM"NI '"'" 19911 
~hriïft de tiendu12c:nd~tc student 1.1ch 111 

,1Jn de Lln1\'t.~r~ît~it van Nfaastri'-·h• (UM) l.'.ll 

de fu•ie tu-.en TV8 en OnmK'p l.lmhut11 
Je1dt tot de oprichting van L1 radio e,n T\f, 

\.Ji4.' 1. itnoH Mlla~trit.:+u Uit.tcnt.itin . Ma<istTi('ht 

is. in dit jani- Jt.> ~tad \•,1n t.lr \Vt->tL1ldl.,111'

p1()ûn~ch.,ppl'Jl \\li~lrcnnen en T<:t ilil.i1·1llÇ(! 

de .;purt In nanr de MiUcnnium\vi!'seHng" ... 

l'J99-2000. 
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Bezit en beheer 

Woonpun1 bezit 10.900 woningen, 830 garages en parkeerplaa1son, 

200 winkels en bedrljfsruim1on. Verdor beheert Woonpunt voor 

derden 200 woningen, 60 garages en parkeerplaatsen on 5 wlnkolsl 
bedrijfsru1mtan. AJ deze activiteiteo spelen zich af In Maastricht. 
Gulpen-Wittem, Eijsden, Margra1en, Meerssen, Vaals en Valken 

burg aan de Geut. Na de voorgenomen fusie met Beter Wonen per 

t januari 2001 zal een Woonpunt·vestiging in Geleen de act1v1te1ten 

in de Westohjke M1jn11rook behartigen. 

W OO N PUNT 

lt1denla1n 18 • 20. 6229 E2 M•estncht 
Postbus tl12, 6201 8C tAaasud'tt 
T 10431 387 38 38 F (043) 387 38 39 
info woonpun1.nt 
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