








De tijd moge dan wel objectief meetbaar zijn, in de ervaring van mensen 
is hij dat geenszins. De dag die voorbij is, schijnt steeds ko rter dan de 
dag die komen gaat. Wie de taken poogt te overzien, d ie de toekomst 
hem te vervullen biedt, schat een jaar ruim. Voor wie terugblikt vloog 
een jaar voorbij. 
Het jaarverslag "Maastricht 1972", dat thans voor U ligt, wil slechts een 
schetsmatig beeld geven van gebeurtenissen, die de stedelijke gemeen
schap in dit jaar beroerden, van successen, die werden behaald en 
verwachtingen, die niet konden worden vervuld, van vreugde die werd 
beleefd en leed dat werd geleden. 
De snelheid waarmede wij leven en waarmede zich maatschappelijke, 
sociale en economische veranderingen voltrekken, maakt dat, wat 
gisteren nieuws was, vandaag reeds geschiedenis schijnt. 
Dit bescheiden boekwerkje, deel uitmakend van de lange reeks van 
gemeentelijke jaarverslagen, wi l niets meer doch ook niets minder zijn 
dan de weergave van een stukje stadsleven, zoals zich dit veelvormig 
in 1972 in de stad Maastricht afspeelde. 
Het moge U tot meebeleven wekken. 

Mr. A. M. 1. H. Baeten, 
Burgemeester van Maastricht. 
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Maastricht anno 1972. Wie op de vraag van het stadsbestuur " Wie schrijft 
er dit jaar in mijn poesie-album?" de vinger opsteekt weet nauwelijks 
waar hij gaat aan staan. Dat wordt hem pas duidelijk wanneer het 
dan nog prille jaar steeds meer rijpt naar volwassenheid en tenslotte 
vergrijst naar een verleden van 365, dit jaar 366, dagen en nachten 
Maastricht. Er is dan een kluwen menselijke, maatschappelijke en 
bestuurlijke gebeurtenissen en ontwikkelingen op hem toegerold waar
van het ontwarren een avontuur zonder einde lijkt. Eén jaar historie van 
onze stad weergeven in de beperktheid van een jaarboekje is als een 
poging een galabanket te comprimeren tot een luchtige hap uit de 
straatautomatiek. En zelfs dan blijkt dat één jaar Maastricht uit het 
vuistje zich zelfs met weglaten van veel ingrediënten niet zo maar laat 
verorberen. Vandaar het streven van uw kronikeur: een licht verteerbare 
portie Maastricht 1972, naar wens van de stadsbestuurlijke cliëntele zo 
illustratief mogelijk verpakt. 
Na het uitluiden van het nu nog nauwelijks verstreken jaar kon ook 
Maastricht bij de geur van oliebollen en het geknal van vuurwerk de 
traditionele verzuchting ventileren : " Het was me het jaartje wel. " Anders 
gezegd: in 1972 bereikte, onderging en vierde Limburgs hoofdstad veel 
dat gedenkwaardig blijft en nog meer dat op zi jn minst een vluchtige 
herinnering waard is. Daar moet onmiddel lijk aan worden toegevoegd 
dat binnen haar gemeentegrenzen weinig voorviel dat de voorpagina's 
van de kranten haalde. Gefeliciteerd burgers van Maastricht! Een 
proficiat tevens voor uw stadsbestuurlijke begeleiders! Immers, het is 
een constatering die niet anders verstaan mag worden als een 
gelukwens. 
Dit betekent niet dat het voor Limburgs hoofdstad in het pas verstreken 
jaar elke dag zondag is geweest. Integendeel. Om dichter bij huis te 
blijven : de vaststell ing van de president van de Nederlandse Bank 
dr. J. Zijlstra dat de vo lkshuishouding van ons land ernstig uit haar 
evenwicht is geraakt kreeg ook in onze stad haar bevestig ing. Op parti
culier en gemeentelijk vlak moesten veel plannen louter plannen blijven. 
De gemeente bevond zich financieel in een glijvlucht waarbij een zeer 
afgepast afschuiven vanuit de rijkskas door een wiebeltaxiënde regering 
slechts enige thermiek teweeg bracht. Daar is allerminst mee gezegd 
dat burgemeester mr. A. Baeten en zijn toegewijd kwintet wethouders 
door de dwang der omstandigheden het woord " lijdzaamheid" aan hun 
vocabulaire zouden hebben toegevoegd. Met succes werd de aanvanke
lijk door het rijk betwiste voortzetting van de jaarlijkse uitkering van 
vier miljoen gulden als aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds 
bevochten en tot 1975 veilig gesteld. En bij wijze van spreken bleef een 
verhuiswagen van de gemeente met draaiende motor permanent 
gestationeerd voor de poort van het Binnenhof als een uitnodiging aan 
het rijk een forse schrijftafel uit zijn huisraad in te laden. 
En desondanks. Een gemeente, die vrijwel startklaar is om aan haar 
eeuwen als bolster van krijgsbedrijvigheid , cultuur en nijverheid het 
historisch reliëf van rijksuniversiteitsstad toe te voegen, is meer dan ooit 
aangewezen op een vastberaden handreiking van haar regering. Juist 
echter in die kritieke tijdsperiode, waarin Maastricht met ontembaar 
geduld op één been hinkte om deze stap over de drempel van zijn 
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nieuwe toekomst te zetten, sprong de zekering in politiek Den Haag. 
De oude fundamenten bleken echter hecht genoeg om nog te blijven 
schragen wat Den Haag voor Maastricht als toekomstige universiteits
vestiging in petto heeft. Daarom kan onze stadsengel, trofeewinnares 
van een nog niet zo lang uitgewoed politiek steekspel met als inzet de 
"achtste", haar glimlach blijvend plooien. Vooral na de regerings
boodschap dat het gebied Heugem definitief is aangewezen als bouw
plaats van hetgeen Maastricht de komende decennia een nieuwe gestalte 
zal geven. Deze beslissing, die volkomen aansluit bij de inzichten van 
het stadsbestuur en de Commissie ter voorbereiding van de Achtste 
Medische Faculteit, is wellicht het meest essentiële wapenfeit dat 
Maastricht onder het jaargetal 1972 heeft kunnen kerven. Al te lang 
had onze stad in afwachting van dit officiële uitsluitsel het treffen van 
hoognodige voorzieningen moeten uitstellen en zelfs projecten - zoals 
de aanzet van een Economisch Centrum - voorlopig moeten opofferen. 
Welke stad, die aanspraak maakt op een vitaal beleid, kan ongestraft 
400 hectaren grondgebied, verspreid over twee terreincomplexen, enkele 
jaren volkomen braak laten liggen? De burgemeester karakteriseerde en 
verantwoordde deze vacuümsituatie van zijn gemeente eenvoudig en 
klaar: " De prijs die wij voor het open houden van deze keuze hebben 
moeten betalen is hoog. Een universiteit situeren binnen haar gebied 
doet een stad maar één keer. De keuze van het universiteitsterrein is een 
beleidsbeslissing voor eeuwen!" 
Nog zit de kurk te stevig op de fles om het doopfeest van het Medisch 
Regionaal Centrum als aanzet van de Maastrichtse rijksuniversiteit te 
kunnen vieren. De stad houdt niettemin de kurketrekker voor alle 
zekerheid bij de hand. Het wachten is nog slechts op een teken voor het 
uitbrengen van een toost op wat de stad in deze zeventiger jaren 
volledig in de ban zal houden: het magisch geworden getal "achtste". 
Al brak dat grootse moment voor vele komende generaties nog niet aan, 
daarmee is allerminst beweerd dat de flesontkurker ongemoeid werd 
gelaten. Er viel in 1972 genoeg te beklinken (en onvermijdelijk ook wel 
wat weg te slikken), hoewel Maastricht alle reden en aanleiding heeft nog 
wat voor dit amper begonnen jaar in het vat te houden en alvast te 
laten chambreren. 
Wat gaf 1972 mee aan Maastricht? 
Het gereed komen en aanzetten van een reeks respectabele projecten 
en voorzieningen? De gestaag voortbreiende woningbouw, geconcen
treerd op de woonwijkkolos Daalhof? De nimmer aflatende worsteling 
om de aanleg van de zo allerhoogstnodige Noorderbrug ? De bijna 
onafzienbare rij van ministers en staatssecretarissen op bezoek? Het 
zich nadrukkelijk blijven aandienen van de non-conformistische 
jongeren? De dreiging van de vestiging van een petrochemische 
industrie in Ternaaien? Het opmerkelijk pakket voorzieningen voor de 
huisvesting van bejaarden? De steeds luider wordende roep om inspraak 
en samenspraak van de burgerij bij het gemeentelijk beleid? 
De opvallende verscheidenheid en hoeveelheid bewegingen in het 
culturele vlak? Het waren alle - maar desondanks lang niet alle! -
zovele feitelijkheden, uitingen, verworvenheden en ontwikkelingen, die 
mee het aanzicht van Maastricht in het afgelopen jaar bepaalden. 
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Waarom dan die vraagtekens? Omdat met deze uiterst globale 
opsomming van kenmerken de karakteristiek van onze stad voor dat 
jaar nog lang niet is gegeven. 
Het was Het hart van Maastricht dat zich in geen jaren zo duidelijk 
gemanifesteerd heeft als in 1972. Het hart van de stad kreeg vóór 
alles een hernieuwde en toch weer vanouds vertrouwde aanblik. 
Maastricht herademde, scheen te herleven. Zijn Vrijthof was weer 
enigszins Vrijthof geworden, al bleef zijn vernieuwde en uiteindelijke 
vormgeving voorlopig beperkt tot de gestalte van een witte schuimplastic 
maquette. Was deze operatie aan het hart van de stad stedebouwkundig 
èn emotioneel wellicht de belangrijkste voor Maastricht, het was beslist 
niet de enige. Op bijna schootsafstand van het Vrijthof werd een tweede 
parkeergarage, een bovengrondse aan de Gubbelstraat, vrijwel voltooid. 
Daarmee krijgt de city van Maastricht met meetellen van de Entre Deux
garage aan de Helmstraat binnen een straal van enkele honderden 
meters de beschikking over liefst drie parkeergarages! Er kunnen in 
totaal 1170 auto's opgeruimd en netjes in. 
Er gebeurde echter meer in Het hart van Maastricht. 
Het Bonnefantenmuseum, verzamelplaats van Limburgse kunst en in de 
toekomst ook richtingaanwijzer voor hedendaagse kunstuitingen, 
herrees in volle pracht uit zijn bouwval. Het gerestaureerde Spaans 
Gouvernement, het monumentale pand aan het Vrijthof met zoveel 
roemruchte historie onder zijn dakpannen, wacht nog slechts op de dag 
dat het geopend kan worden als Wagner de Wit-museum. De Toneel
academie, weliswaar " displaced person" in het voormalige stedelijk 
muzieklyceum, kon zich verheugen in het bezit van een complete studio 
voor dramatische kunst. Het Jekerkwartier onderging een drastische 
"face-lifting" met het onder de pannen brengen van het bejaardentehuis 
Molenhof, een complex, architectonisch van bijzondere allure. Het GAK 
Maastricht, jarenlang buurman van de gemeente in het stadskantoor, 
maakt ruimte in het hart van de stad vrij door zich te nestelen in een 
riant kantoorgebouw aan de Artsenijstraat. In de Stadsschouwburg 
barstte in het najaar met het nieuwe theaterseizoen tevens de bouw
nijverheid los om met de definitieve afbouw "Maastrichts onvoltooide" 
te gaan voltooien. Vroom en Dreesmann klaarde zijn enorme uitbreiding 
tot een vrijwel geheel stadsblok omvattend warenhuis temidden van de 
gerenommeerde specialiteit van de Maastrichtse middenstand, de 
boetieks. En om niet te vergeten : in het Stokstraatkwartier, West
Europees schoolvoorbeeld van oude-stadswijk renovatie, werd het 
afgelopen jaar het eerste glas pils aangereikt over de tapkast van 
Nederlands kleinste café: " In de Moriaan". 
Het hart van Maastricht was in het voorbije jaar ook menigmaal 
de inzet op forum- en hooravonden, van kritische publikaties, akties en 
affiche-plakkerij. Het waren alle uitingen van groepen of individuele 
burgers met hartzeer of hartewensen, maar in elk geval met hart voor de 
stad, zoals de " binnensteedse" aktiegroep 8-4 en de "Milieu-hyena's" 
van de middelbare scholieren. Deze blijken van betrokkenheid, vaak 
zeer spontaan geuit, soms doordacht maar altijd voortspru itend uit 
burgerzin met wat er voor de gemeente op het spel staat, lieten welis
waar af en toe menig oor in het stadhuis klapperen maar beslist niet 
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dichtklappen. Zij staafden eerder de overtuiging van het stadsbestuur dat 
het met zijn initiatief om aan een in- en samenspraak procedure voor de 
burgerij te gaan timmeren een eind op weg is het hart van een 
bijdetijds Maastricht te activeren tot daadwerkelijk meeleven met het wel 
en wee van de stad. 
En Het hart van Maastricht als die nauwelijks aan te stippen en 
toch kenmerkende bezieling van onze stad als gemeenschap? U kunt 
gerust zijn! Het liet als " ' t Hart vaan Mestreech" in de stormen van 
snel veranderende normen verjongd maar puur, de erfenis van Maas
trichts rijkdom aan tradities, cultuur, levenszin en taal mèt de uitdaging 
van het nieuwe doorstromen naar alles wat de stad in 1972 beroerde. 
Het deed zelfs meer. Het bracht - om een term van 1972 te hanteren -
een " revival" teweeg van de Mestreechter Geis. Het bezit en de waarden 
aan volkscultuur en levensaard, van generatie aan generatie over
gedragen, werden vrijwel massaal door jong en oud bijna demonstratief 
uit hun sluimering gewekt als een algehele bezinning op wat "aajt 
Mestreech" aan "hedendaags Maastricht" te bieden heeft. 
De geest van "de zaate hermeniekes" maakte zich als een nieuw 
stedelijk fenomeen meester van ieder die zich Maastrichtenaar acht en 
die in "laat en zaat" de uitdrukking wil erkennen van een uitdaging 
aan de al te grote ernst van het leven. Op het nog maar net herboren 
Vrijthof herleefde de "Kapitein vaan Köpenick" van de Olterdissens 
tegen de in gloed gevatte coulissen van de St. Servaaskerk en de 
St. Janskerk een ongekend grote belangstelling. Met de Köpenick
voorstellingen in de open lucht, compleet met " 't peerd van Beite", 
getuigde Maastricht van een grandeur, die alleen een stad, rijk aan 
monumentaliteit en volkscultuur, kan opbrengen. Een andere " revival " 
van het Maastricht van weleer. 
" Leedsjes oet de aw does" en " De lèste Kalenderdaog" werden van het 
stof van generaties terug ontdaan en door en voor Maastrichtenaren 
voor goed gegraveerd in de minigroeven van de zwarte schijf. Ze bleken 
door de vraag naar duizenden exemplaren tot de pop-toppers van de 
lokale hitparade te behoren. 
Uiteraard bleef Maastricht daarbij behoorlijk in de picture van 1972. 
Vooral de jeugd en de jong-volwassenen maakten het soms helemaal 
met hun machtige toestanden, al of niet in hun sosjeteiten of klups, 
vaak ook mogelijk gemaakt door de medewerking van het beleid in het 
stadhuis. Er werd het afgelopen jaar in Maastricht wat afgeworkshopt, 
gehearingd en geaksied. Ook dat was het Het hart van Maastricht. 
Maastricht en Mestreech hand in hand. Zo was het en zo hoort het. 
Zo zal Het hart van Maastricht zich blijven verjongen en uiten in al 
wat besloten ligt in die onvertaalbare groet van oudsher: 
"Salut Mestreech ! ! !". 
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Een historisch moment in de 
ontwikkeling van de toekomstige 
rijksuniversiteit Limburg. 
Op 9 maart droeg het echtpaar 
J . Hanssen-Hendrikx zijn woning 
met bijbehorende gronden - om 
precies te zijn in totaal 77 are 
en 95 centiare - gelegen aan 
de Gronsvelderweg 2 voor een 
bedrag van f 83.172,50 over 
aan de Stichting Wetenschap
pelijk Onderwijs Limburg. Dit 
gebeurde ten overstaan van 
notaris J. Kerckhoffs. Bij die 
overdracht tekende mr. A. Baelen 
namens de gemeente Maastricht, 
drs. W. Toonen namens de 
S.W.O.L. 

Wanneer zal zich de eerste ontgroening bij de "Groene Rivier" in 
Heugem voltrekken? Deze vraag bleef ook in 1972 Limburg en 
Maastricht onverminderd beroeren en zo nu en dan flink de kriebels 
bezorgen. Het demissionaire kabinet Biesheuvel hield tot zijn laatste 
ademtocht vol: "Uiterlijk 1976". Al is dit rekbaar tijdstip nog altijd een 
tamelijk latertje waar de gemeente moeite mee blijft hebben, een troost 
was wel dat bij ministerieel edict Heugem boven het eveneens gereser
veerd gehouden terrein Amby werd verkozen als bouwplaats van de 
Limburgse rijksuniversiteit. Daar kwam bij dat op de rijksbegroting 1973 
een post van 16.6 miljoen geplaatst werd - bijna het dubbele van 
verleden jaar - om alvast wat te kunnen gaan doen aan de voor
bereiding van de bouw van het Medisch Regionaal Centrum en de opzet 
van de medische faculteit. Hoewel dit bedrag niet méér leek dan enig 
handgeld voor de aanzet van een project van zo'n slordige 430 miljoen, 
het maakte wel duidelijk dat "het geweten" in Den Haag nadrukkelijker 
was gaan spreken met het parool: "opschieten geblazen". 
Met zijn eigen "geweten" had Maastricht in dit opzicht minder last. 
"Voor de eerste spade in de grond houden wij vast aan einde 1973." 
Het komt misschien over als een simpele tijdsbepaling maar deze 
uitspraak van dr. J. Tans illustreert in feite de taaiheid en doelgerichtheid 
waarmee de Voorbereidingscommissie Medische Faculteit Maastricht 
bleef voortploegen aan haar ontzagwekkende opgave ondanks het 
herhaaldelijk stuiten op dwarsliggende voren. De burgemeester, meer 

dan wie ook betrokken bij die loodzware taak, kon daar desondanks op 
een raadsvergadering een bijna stoutmoedige understatement voor 
opbrengen: " Het voorbereiden van de stichting van een universiteit is 
waarachtig geen eenvoudige zaak." 
Tot die waarachtig niet eenvoudige zaak behoorde het opstellen van een 
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Een belangrijke bijeenkomst in 
de anti-chambre van het stad
huis. De minister van weten
schapsbeleid en wetenschap
pelijk onderwijs, jhr. mr. M. de 
Brauw, vergezeld van zijn ad
viseurs, was op 2 februari met 
de voltallige Colleges van G.S. 
en B & W en de Voorbereidings
commissie Medische Faculteit 
Maastricht bijeen om te beraad
slagen over de terreinkeuze 
voor de vestiging van de uni
versiteit. De minister sprak hierbij 
in beginsel zijn voorkeur uit 
voor de terreinen in het gebied 
Heugem. 

basisfilosofie voor de "achtste". Deze gaat er van uit dat het op te 
richten Medisch Regionaal Centrum allereerst de volksgezondheid 
behoort te dienen en dan pas het onderwijs. toegespitst op het opleiden 
van artsen voor het eerste " echelon" . Deze werktekening voor het 
constelleren van de medische faculteit kreeg de volle adhesie -
nauwelijks te overschatten! - van de Koninklijke Maatschappij tot 
Bevordering van de Geneeskunst. Secretaris dr. W. Roelink gaf in de 
augustus-uitgave van "Medisch Contact", het officieel orgaan van de 
medische wereld in ons land, onder meer de volgende motivering voor 
deze ruggesteun van essentieel belang: " In de basisfilosofie van de 
Achtste Medische Faculteit wordt een unieke kans geboden om, 
ongehinderd door het verleden, met een schone lei te beginnen aan een 
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de ontwikkeling van de genees
kunde in Nederland." Een kans, zo meent dr. Roelink, die de medische 
wereld niet mag laten voorbijgaan. 
Een nieuw hoofdstuk bij het klaar zetten van de wieg voor de "achtste" 
was ook de oproep in "Medisch Contact" om op korte termijn te 
solliciteren als candidaat voor de samen te stellen eerste groep hoog
leraren en lectoren. Als de schim van de achtste tot dusver ooit enige 
gestalte heeft gekregen dan was het met deze, voor Maastricht althans, 
"advertentie van de eeuw". Inmiddels behoefde de "moederbrigade", 
zoals onderwijsminister mr. C. van Veen de voorbereidingscommissie 
noemde, niet meer alleen te blijven staan bij het volbrengen van haar 
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omvangrijke taak. Zij kreeg flink "hulp in de huishouding" van de 
Werkgroep Universiteit en de Adviesraad Medische Faculteit. Daarnaast 
werd door het College van B & Ween "Stuurgroep Randwyck" ingesteld, 
teneinde de voorbereidende werkzaamheden zowel planologisch als 
qua grondverwerving te helpen coachen. 
Helaas geraakte politiek den Haag zelf te zeer in rep en roer om in het 
afgelopen jaar toe te komen aan het wetsvoorstel Maastricht juridisch 
de status van universiteitsstad te geven. 
Nog is het niet zover dat het voor de Heugemer harmonie "St. Michaël" 
geboden is de "Mars der Medici" op haar repertoire te nemen. De 
ontwikkelingen in 1972 rechtvaardigen echter het optimisme van de 
tafelspreuk, die in februari geboren werd bij het bezoek van - toen nog 
- minister Jhr. mr. M. de Brauw aan Maastricht: " Er is Tans wat te 
Brauwen - het zal wel Baeten - de rest Rooyen we wel". 
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MEDISCHE 

FACULTEIT 

MAASTRICHT l.o. 

De Commissie Voorbereiding Medische Faculteit Maastricht wil in con
tact komen met kandidaten voor de eerste groep VS!ll 

HOOGLERAREN EN LECTOREN 
In de volgende wetenschapsgebieden: 

HUISARTSGENEESKUNDE 
- SOCIALE PSYCHIATRIE 

(psychiater met bijzondere belangstelling voor de sociale aspecten 
van de psychiatrie) 

- INTERNE GENEESKUNDE 
CHIRURG)E 
BIOCHEMIE 
(ALG.) PATHOLOGIE 
(mor!ologisch-patl).ologische benadering van de klinische pathologie 
en de klinische geneeskunde). 

Van gegadigden wordt verwacht, dat zij de beginselen zoals die tot uit· 
drukkina zJjn gebracht In de door de Commissie Voorbereiding opge
stelde - en in een uitvoerig artikel in het tijdschrift Medisch Contact 
no. 1972/33 d.d. 18 augustus 1972 weergegeven - basiSfUosofie voor de 
te Maastricht in het kader van een universiteit te ontwikkelen medische 
faculteit, geheel onderschrijven. 

Zij die voor een der genoemde functies in aanmerking wensen te komen, 
resp. op mogelijke kandidaten de aandacht willen vestigen, worden ver
zocht zich - bij voorkeur niet later dan 15 september a.s. - te wenden 
tot de door de Commissie Voorbereiding Medische Faculteit Maastricht 
ingestelde Adviesraad welke gaarne alle gewenste inlichtingen zal ver
streldcen. 

Het secretariaat van de Adviesraad is gevestigd te Maastricht, Haven
straat 3, tel. o 43-1.19.61. 



De muil van de Vrijtholgarage 
die meer dan 500 auto's ineens 
kan verorberen. 

En Maastricht kreeg zijn hart terug , het Vrijthof. 
Hemelvaartsdag 1972 omstreeks vier uur 's middags. 
Aan het woord is burgemeester Baeten : 
" Maastricht beleeft vandaag een gloriedag . Er werd iets groots verricht. 
Het hart van de oude stad onderging een verjongingskuur. Die kuur deed 
pijn. De operatiewond was breed en diep. Grote delen van de om
liggende weefsels onderg ingen wondpijn. Maar bekwame ch irurgen 
deden hun werk en de vitaliteit van de oude stad bevorderde het aan
passings- en genezingsproces. En nu, na twee jaar en drie maanden 
nadat de hoofdchirurg en leider van de operat ie, wethouder R. de Vries 
van Openbare Werken en Sport, met vaste hand zijn zwaar ch irurgisch 
instrument diep in het oude Vrijthof-weefsel dreef, verschijnt de patiënt 
verjongd, vitaal en feestelijk in het openbaar. Ik hoop dat ons prachtige 
Vrijthof zijn functie van centrale plaats van stedelijk leven in Maastricht 
weer met veel verve zal kunnen gaan vervullen. Maastricht heeft thans 
zi jn Vrijthof terug. Proficiat!" 
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Het Moment waarop Maastricht 
zijn Vrijthof terug kreeg. Burge
meester Baeten en Wethouder 
R. de Vries, gezeten in een old
timer anno 1922, reden onder 
gejuich en muziek van de 
Politiekapel de symbolische 
barrière aan flarden. 

En zo gebeurde het dat de bouw van de Vrijthof-parkeergarage, die in 
"de taal der economen" was voorbereid, officieel beklonken werd in 
"de taal der medici". En wellicht terecht. Al te lang maar noodgedwongen 
om haar leefbaarheid ook in de toekomst had de stad haar hart moeten 
missen. Want wat is Maastricht met een Vrijthof als opslagplaats voor 
autoblik? En wat is Maastricht zonder Vrijthof? Maastricht leek er bijna 
een hartkwaal aan over te houden. Zo'n dikke vijfhonderd auto's laten 
zich nu ook weer niet ongemerkt en ongestraft naast het graf van 
Sint Servaas onder de grond stoppen. 
En wat is Maastricht al die tijd zonder Vrijthof geweest? Het leek of de 
stad die Hemelvaartsdag uit een coma ontwaakte. Dat moment brak aan 
toen mr. Baeten met naast zich "chirurg" De Vries in een halve eeuw 
oude Citroën tegenover het gebouw van de Kamer van Koophandel een 
symbolische barrière aan flarden reed en de armen breed zwaaiend naar 
de hemel bezit nam van het herboren Vrijthof. Achtduizend mensen in 
de schaduw van de St. Servaas- en St. Janskerk juichten. Maastricht 
kon weer "oppe Vriethof". Het hart van Maastricht klopte weer. 

En hoe! Zelden is een gebeurtenis in Maastricht omkranst geweest 
met zoveel feestgedruis en uitvoerige publiciteit door pers, radio en 
televisie. Het leek of heel ons land en het omliggende grensgebied 
meejuichten. Een groep wakkere burgers onder leiding van algemeen 
secretaris drs. Lou Horbach van de Maastrichtse Kamer vàn Koophandel 
had tijdig ingezien dat zoiets als het hernieuwd in bezit nemen van het 
Vrijthof niet kan worden afgedaan met het traditionele doorknippen van 
een lintje, een serenade toe en een glas sherry na. De "Stichting 
Maastropool" broedde plannen uit om Maastricht, mèt Vrijthof, nationaal 
en internationaal een flinke por promotion te bezorgen. Die plannen 
mondden uit in de Maastropoolfeesten, een festijn dat de stad vier 
dagen lang in een werveling van attracties, evenementen en mani
festaties zou moeten houden, 
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De prelude van de Maastropool
feesten. Herauten te paard 
verkondigden het officiële feest
programma aan organisatoren 
en pers. 

Organisator Frans Dassen klaarde het karwei het festijn van het papier 
op het Vrijthof te krijgen. Om inwoners en feestneuzige bezoekers aan 
Maastricht duidelijk te maken van welke betekenis het Vrijthof van 
eeuwen her voor de stad is schreef dr. Charel Thewissen in opdracht 
van het Maastropoolcomité er een bondige geschiedenis over. Een citaat 
uit de inleiding van het zeer wetenswaardige en geïllustreerde boek
werkje met als titel " Ons aller Vrijthof": " Het Maastrichtse Vrijthof wordt 
gaarne en terecht het hart van Maastricht genoemd. Wie Vrijthof zegt, 
zegt Maastricht. Vrijthof alleen is ook goed. Daar is het hele Maas
trichter leven mee samengevat." 
De Maastropoolfeesten 1972. De plannen waren er, de voorbereidingen 
en organisatie ook, maar helaas de aanhoudende plensbuien eveneens. 
Zeker, op de dag van de ouverture van de festiviteiten kon het Vrijthof 
nog gloriëren als " Place d'Armes" van weleer in het carré van onder 
mensenmassa's kreunende tribunes. De charges van het Napoleontisch 
detachement, de Marche Militaire de Notre Dame de Walcourt -
's morgens het militante element tijdens de "grand messe militaire" in 
de St. Servaaskerk - deden de geestdrift van duizenden tegen de 
gevelrijen kaatsen. De massale taptoe van majorettes, de kolder
excercities van de Kachelpiepers, de stertocht van de Maastrichtse 
muziekkorpsen in groot tenue, de afgeladen lerrassen en bestormde 
café's-tot-drie-uur-open lieten de binnenstad bruisen en deinen als op 
een "vastelaovend". 
En toen kwam de regen . Nog werd het tot "Place du Tertre" omgedoopte 
Vrijthof niet in de steek gelaten. De drie-landen sterrit van de old-timers 
en het daarop volgende "Concours d'Elegance" . De barbecue van de 
Maastrichtse slagers. De aankomst van de Olympia Ronde van Neder
land. De Sint Servaasprocessie. Het waren evenementen, gadegeslagen 
van onder parapluies, die ondanks alles doorgingen maar helaas als 
doorweekte restanten van wat ze hadden moeten zijn. Het vreugdevuur 
van de Maastrichtpoolfeesten was geblust. De regen bleef, maar het 
Vrijthof ook. Voor goed. En dat was voor Maastricht het voornaamste. 
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De met de eerste prijs bekroonde 
Vrijthofmaquette. De raad ging 
15 december accoord met de 
uitvoering van een gedeelte van 
de "eerste fase afwerking 
Vrijthof'', dat het bomenplan en 
het afwateringssysteem omvat. 

Het Vrijthof, de "huiskamer van Maastricht" waarin de mens centraal 
is gesteld. Was er voor het hart van Maastricht een treffender uitgangs
punt te bedenken voor de conceptie van het Vrijthofplan? De jury van de 
"prijsvraag Vrijthof Maastricht" bleek voor dit ontwerp gekozen te 
hebben. Maastricht kan straks terecht gaan spreken van zijn Vrijthof. 
Precies een maand lang had de jury het geduld van Maastricht op de 
proef gesteld. Het winnende team was reeds 20 december 1971 officieel 
bekend. Maar dat was dan ook alles. Het juryrapport kon die dag nog 
niet voldoende uitgewerkt zijn om het te kunnen prijsgeven aan een 
reikhalzende stad. Pas op donderdagmiddag 20 januari brak in de 
anti-chambre van het stadhuis het verlossende uur aan waar de stad 
naar toe scheen te hebben geleefd. Loco-burgemeester G. Gijbels liet er 
zelfs geen "Maastrichts kwartiertje" overheen gaan om juryvoorzitter 
prof. ir. A. van Kranendonk - van de TH in Delft - namens het stads
bestuur, uitschrijver van de Vrijthofprijsvraag, te verzoeken de 
beoordeling van de 45 inzendingen te onthullen. Prof. Kranendonk liet 
er geen twijfel over bestaan hoe hij dacht over de bestemming die het 
stadsbestuur met het Vrijthof voor heeft. "Het moet bijzonder prettig zijn 
voor het gemeentebestuur van Maastricht, dat zo'n uiterst belangrijk 
initiatief genomen heeft n.l. om een groot plein te bevrijden van die 
parasiet van onze steden, de auto, en het plein terug te geven aan het 
openbaar leven. De gemeente Maastricht heeft hiermede een daad 
gesteld die op deze schaal uniek is in Nederland. In de samenleving van 
een grote stad beweegt het sociale verkeer zich tussen de polen van 
privé en openbaar. Een gemeenschap vormt een grote stad niet. Tussen 
openbaar en privé heeft zich in deze eeuw een neutraal gebied als een 
zwam ingedrongen, het gebied van de grote bedrijven, het gebied van de 
bureaucratie. Deze vergen zoveel ruimte en mensen dat de woonwijken 
tijdens de werkuren uitsterven en de stad, behoudens de hel van de 
spitsuren, één groot desolaat parkeerterrein is voor de werkplaatsen. 
In deze treurige, eigenlijk trieste, situatie heeft Maastricht als eerste een 
belangrijke daad gesteld d'oor het Vrijthof aan de gemeenschap terug 
te geven als een "grote, open kamer" van de stad." 
En over de prijsvraag: "Wat in Maastricht met het uitschrijven van de 
Vrijthofprijsvraag is gebeurd, is een novum voor Nederland." Zo hoorde 
Maastricht het ook eens van een ander welk een voltreffer zijn 
bestuurders voor het oog van ons land hadden geplaatst in en omwille 
van het hart van de stad. Mag het verwonderlijk heten dat de "loco" met 
extra breed gebaar in zijn portefeuille - heus niet die van Sociale 
Zaken - leek te tasten voor het overhandigen van de prijzen? De 
inzenders van het best en op één na best beoordeelde plan ontvingen 
prijzen van respectievelijk vijf en drie mille. (De derde prijs werd niet 
toegekend). De drie mille gingen naar de heren Rudy Uytenhaak uit 
Eindhoven en André van den Eerenbeemt uit Vught. 
Het winnende team, dat reeds hart voor de stad had getoond met zijn 
bekroonde ontwerp, betuigde dit opnieuw toen architect Theo Boosten 
namens deze groep de geste deed tien procent van de hoofdprijs af te 
staan aan de "eerste gebruikers van het Vrijthof", de Tempeleers. 
Warm applaus, ferme handdrukken en toosten met fonkelende erewijn 
mochten dan een feestelijk getinte afsluiting van deze uren der open-
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Glunderende prijswinnaars met 
loco-burgemeester G. Gijbels. 

baring lijken, in werkelijkheid vormden zij slechts een intermezzo. 
Toen het licht in het stadhuis werd gedoofd had het gehele gezelschap 
zich reeds gerept naar het Canisianum aan de Tongersestraat. Daar 
hadden tot dusver 45 mini-Vrijthoven, gemodelleerd tot maquettes, 
achter hermetisch gesloten deuren - ook voor de gewiekste pers
fotografen - elkaar de loef staan afsteken onder het ongenadig kritisch 
oog van de jury. Nu d ie jury gesproken had, kon de collectie als een 
tentoonstelling aan de burgerij worden gepresenteerd. Het werd de 
drukst bezochte van het jaar. Maastricht wist eindelijk hoe zijn Vrijthof 
straks kan gaan worden. 
Een g lobale schets op basis van het bekroonde ontwerp. 
In zekere zin wordt het Vrijthof weer in zijn oude luister hersteld zonder 
afbreuk te doen aan zijn vertrouwde karakter van generaties her. Alleen 
zijn functie wordt geïntensiveerd naar de behoeften en normen van deze 
tijd met gebruik maken van moderne technische middelen. 
De sfeermakers van het Vrijthof, de bomen, zullen het plein weer 
omkransen. Als boomsoort is gekozen voor de " Franse" platanen als 
aansluitingen op de zuidelijke karakteristiek van de stad. De galerij 
bomen zal niet alleen in hoogte variëren maar ook worden afgewisseld 
in enkele en dubbele rijen. Bovendien zal het plein aan de kant van het 
Spaans Gouvernement en tussen Hoofdwacht en postkantoor 
gemarkeerd worden door grotere partijen platanen. Tussen de dubbele 
rij aan de Momuszijde is een voortzetting van de caféterrassen gedacht 
met handhaving van de "ommegang" voor de traditionele pantoffel
parade. 
Bij het ontwerpen van het plan werd uitgegaan van het Vrijthof " van 
gevel tot gevel " . Daarom zal het asfaltdek op de omringende rijbanen 
taboe zijn en moeten worden vervangen door klinkerbestrating. 
Aan de verlichting van het plein - eveneens van gevel tot gevel - is 
een essentiële functie toebedacht. Deze zal variëren van "Franse zu ilen" 
langs de rijbanen en gekleurd " flaneerlicht" onder de bladerdaken van 
de bomenrijen tot de oude, decoratieve gaslantaarns en een zacht 
omhullende verlichting van de St. Jans- en St. Servaaskerk. 
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Nog is het Vrijthof een kale 
vlakte. 

Voor de bekleding van het feitelijke plein en tevens als markering van 
zijn verscheidenheid van functies worden verschillende plaveisels in 
verschillende vlakken toegepast met als materialen roodkleurige graniet 
en grind. Om de vlakte van het plein te verlevendigen en tevens ruimtelijk 
te breken is streng symetrisch een aantal platen geprojecteerd, gelijk 
liggend aan het maaiveld. Deze platen - waarop inscripties kunnen 
worden aangebracht - dienen voorts als afdekking van in de grond 
verzonken technische voorzieningen, zoals aansluitingen op gas, water 
en electriciteit en voor het plaatsen van lichtzuilen, vlaggemasten etc. 
Ook het plateau achter de St. Servaaskerk - evenals de Perroen en de 
St. Servaasfontein - een vast gegeven voor de ontwerpers, zal behalve 
als pleisterplaats voor " Vrijthovenieren" ook moeten kunnen dienen als 
technisch goed geoutilleerd podium voor toneeluitvoeringen, concerten 
en manifestaties. Een demontabele muziekkiosk zal evenmin ontbreken. 
Onder de bomenpartij tussen Hoofdwacht en postkantoor zal <fe 
Maastrichtenaar uiting kunnen geven aan zijn inventiviteit en creativiteit 
in openbare hobbyruimten. Tegenover het hoofdbureau van politie is 
ruimte gelaten voor het plaatsen van bloemen- en fruitkraampjes als 
levendig element op het plein. De uitvoering van het ontwerp zal naar 
raming anno 1972 ongeveer 13/4 miljoen gulden vergen . 
In de opzet van hun Vrijthofplan hebben de ontwerpers vooral tot uit-
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De hal van het stadhuis was 
op 12 september een avond 
lang het oord voor een openbare 
hoorzitting over de nieuwe 
gedaante van het Vrijthof, met 
het voltallig College van B & W 
en ambtelijke medewerkers als 
forum. 

drukking willen brengen dat het Vrijthof in alle betekenissen (weer) het 
levend hart van Maastricht dient te worden. De "huiskamer" van al zijn 
burgers met desnoods, of misschien wel liefst, de pantoffels aan. 
Burgemeester en wethouders, hoewel niet gebonden aan de uitslag van 
de Vrijthofprijsvraag, schaarden zich vrijwel volledig achter het 
bekroonde Vrijthofplan, al wilden zij - evenmin als de ontwerpers zelf -
het niet als een onwrikbaar statisch gegeven beschouwen. 
Op de vooravond van de 28e bevrijdingsdag van Maastricht liet het 
College weten dat het Vrijthof z.i. in fasen zal moeten worden uitgevoerd. 
De eerste fase nog liefst vóór het aanbreken van het voorjaar 1973. 
Op 4 oktober besloot de Raad het plan Boosten te aanvaarden als uit
gangspunt voor de vormgeving van het Vrijthof. Het voorstel van het 
College behelst o.a. de herbeplanting van het Vrijthof met dertien jaar 
oude platanen. Uiteraard zouden vooraf de lindebomen, die de operatie 
van "chirurg " De Vries hadden overleefd, dienen te worden gerooid. 
Biologisch argument voor de keuze van platanen: "Deze bomen hebben 
het voordeel dat ze bestand zijn tegen uitlaatgassen en tegen rook en 
stof:" Excuus voor het vellen van de overgebleven lindebomen : 
"Een vermenging van boomsoorten op het Vrijthof zou het geheel niet 
ten goede komen." 
Het voorstel van B. en W. omvatte voorts het treffen van alle elementaire 
ondergrondse voorzieningen, zoals de aanleg van drainage- en 
afwateringssystemen en het leggen van kabels en leidingen, "zodat niet 
meer in het Vrijthof gewroet behoeft te worden". 
En tenslotte: de aanleg van wandelpaden tussen de (nieuwe) bomenrijen 
èn het plaatsen van banken. Reeds al te lang immers had Maastrichts 
oudste generatie "op de bènkskes vaan 't Vriethof" geen richting meer 
kunnen geven aan de gemeentepolitiek. 
Ook de burgerij werd bij het voorstel betrokken. Op het plein van het 
stadhuis belegden B. en w. met aanwezigheid van hoofddirecteur 
drs. J. van de Venne van het Bedrijf Openbare Werken en leden van het 
winnend team een hoorzitting over het Vrijthofplan. De gedachten
wisseling spitste zich vooral toe op de keuze van platanen en de 
perikelen van de verkeersstroom langs het Vrijthof. 
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Het oude Vrijthof is sinds de bouw van de ondergrondse parkeergarage 
voor goed herinnering geworden. Hèt is wellicht het meest beschreven, 
berijmde en bezongen plein van ons land. Oude liefde roest niet. 
Het Vrijthof zal altijd het Vrijthof blijven. Ook in zijn nieuwe gedaante. 
Opnieuw zullen pagina's proza en poëzie en legioenen schilders achter 
ezels de hernieuwde glorie van het hernieuwde Vrijthof uitdragen. 
Hoe klonk echter "de taal der jury" over zo'n romantisch en poëtisch 
object als het Vrijthof? Welke criteria werden gehanteerd bij de 
beoordeling van de ingezonden ontwerpen? Hoe luidde de beoordeling 
van de jury van het door haar bekroonde Vrijthofplan? Deze pagina's 
met zakelijke, vaktechnische en ambtelijke taal uit het juryrapport als 
document. 
Voornaamste criteria 
- Het Vrijthof is een " zeldzaam gave ruimte, een vorstelijk plein", één 
der schoonste pleinen van ons land. Dit betekent dat de totale fraaie 
stedelijke ruimte in de allereerste plaats door gebruik te maken van 
hoogteverschillen enerzijds en de het middenplein omringende 
mogelijkheden op de trottoirs (terrassen) en de aansluitende neven
ruimte achter de St. Servaaskerk en de St. Janskerk anderzijds, moeten 
worden versterkt. Een geleding door accenten in de hoogteverschillen en 
boombeplanting kan zo nodig daartoe bijdragen. (Ruimtelijkheid). 
- Het Vrijthof is in de eerste plaats bedoeld voor en wordt als zodanig 
beleefd door de voetganger . .Hoe bereikt de voetganger dit plein, hoe 
wordt hij in- en uitgeleid? (Inspelen op het stedelijk gebeuren.) 
- Spreekt het plein, de voetganger binnengeleid zijnde, onmiddellijk in 
zijn totaliteit op ooghoogte aan? (Aansprekelijkheid.} 
- Het plein zal voor verschillende doeleinden op verschillende tijd
stippen moeten worden gebruikt. Soms voor kleine groepen in de 
intimiteit van omringende kleine (tijdelijke) kramen of lichte gebouwtjes, 
soms voor massale bijeenkomsten. (Mogelijkheid tot transformatie) . 
- Te allen tijde zullen bepaalde gedeelten van het plein anders gebruikt 
moeten kunnen worden dan het te transformeren grotere gedeelte, opdat 
het multifunctionele gebruik altijd een afspiegeling zal zijn van het 
multifunctionele stedelijk leven. Dan is het Vrijthof een sprekend 
symbool. (Multifunctionele mogelijkheid.) 
- Een gedeelte der omringende gebouwen is monument. (De relatie 
tot de monumenten}. 
- Het verkeerstechnisch aspect, vooral de voetgangersstromen, over
steekplaatsen daaronder begrepen, is van betekenis. (Verkeerstech
nische oplossing). 
- De verwerkelijking van de idee in materiaalkeuze, verlichting en 
technische mogelijkheden. (Technische uitwerking). 

Beoordeling bekroonde Vrijthofplan. 
Door de plaatsing van de bomen, de bronzen platen en de opstallen is 
op fraaie wijze een verzoening tot stand gebracht tussen de hoofd
richting van het Vrijthof en de assen van de St. Servaaskerk en de 
St. Janskerk. De ruimtelijkheid van het plein wordt versterkt door de 
plaatsing van hoge bomen aan de zuid- en westzijde, terwijl de lage 
bomen niet ruimtebegrenzend werken, waardoor de ruimtebegrenzing 
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aan de oost- en noordzijde door de holle gevelwanden geschiedt. 
Het inspelen op het stedelijk gebeuren wordt aangeduid, doordat de 
dubbele rij bomen terecht wordt onderbroken door een enkele rij in de 
noordoost- en zuidwesthoek. Juist door de lage bomen aan de oost- en 
noordzijde wordt de relatie met de terrassen tot stand gebracht. Door 
dit al spreekt het plein, binnengeleid zijnde, aan. 
Het middenplein kan over de vlakke bronzen platen heen voor velerlei 
doeleinden worden gebruikt. De vaste gebouwtjes zijn aan de noordzijde 
gegroepeerd, hetgeen de jury juist acht, hoewel de jury het volhouden 
van de as van de St. Servaaskerk bij de plaatsing van deze gebouwtjes 
geforceerd acht. 
De jury heeft waardering voor de ruimte, die kan ontstaan onder de 
bomen voor de hobbyruimten. 
De belangrijkste monumenten blijven meespelen bij het bepalen van het 
karakter van het Vrijthof. Het enigszins afschermen door de hoge bomen 
aan de west- en zuidzijde acht de jury geen bezwaar. De relatering 
tussen de achterzijde van de St. Servaaskerk en het Vrijthof acht de jury 
in verhouding tot de zorgvuldige detaillering van vrijwel het gehele plan 
achtergebleven. 
Hoewel de jury zich met de materiaalkeuze in het algemeen kan 
verenigen, acht zij het contrast tussen de portierbestrating en het 
parelgrind van het middenveld niet geslaagd. Beter lijkt het haar de 
portierbestrating door te trekken. 
De jury heeft waardering voor de gesuggereerde voetgangersoversteek
plaatsen, doch niet voor het geprojecteerde kruis bij de Helmstraat. 
De jury heeft ook waardering voor het ontworpen verlichtingsschema. 
De voorgestelde uitvoering in fasen is goed bestudeerd en draagt bij tot 
de mogelijkheden van de verwerkel ijking van het plan. 

Samenstelling jury: 
Prof. ir. A. van Kranendonk, hoogleraar aan de T.H. in Delft, voorzitter. 
J. A. van den Berg, architect h.b.o" voorzitter Kon. Mij. tot Bevordering 
Bouwkunst Bond van Ned. Architecten. 
L. W. J. Grégoire, directeur Ned. Middenstandsbank n.v. te Maastricht. 
Ir. R. Meischke, directeur bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 
Jhr. ir. J. de Ranitz, stedebouwkundige. 
Frans Slijpen, beeldend kunstenaar. 
Drs. J . J. J. van de Venne, hoofddirecteur Openbare Werken Maastricht. 
F. M. J. Mennens, ambtenaar afd. Algemene Dienst en Kabinet ter 
gemeentesecretarie Maastricht, secretaris. 

Inzenders Vrijthofplan: 
Architect Th. H. A. Boosten te Maastricht en medewerkers. 
Frans Gast, beeldend kunstenaar. 
W. J. A. Snelder, tuin- en landschapsarchitect B.N.T. te Heerlen. 
Philips Nederland n.v. te Eindhoven. 
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Het Boschstraatgebied zoals 
het vroeger was. 

Maastricht met een hart van steen? Een stadscentrum zonder leven 
achter zijn gevels? Een doodse city als een openluchtmuseum? Wie in 
het begin van het voorbije jaar door de winterse binnenstad kuierde is 
misschien wel de neiging bekropen dat visioen voor denkbaar te houden. 
In verscheidene straten, verspreid over de binnenstad, was er het 
tafereel van bouwvakkers, nijver bezig met het dichtmetselen van deuren 
en ramen van panden, oude en vervallen, maar ook nog vrij respectabele. 
Rode kwadraten van baksteen in verweerde en verbleekte gevels. 
Opstaande grafzerken waar achter geen leven meer mogelijk is. Een 
somber beeld, maar toch slechts een detail, geplaatst onder een 
vergrootglas, van een nog wel degelijk levende binnenstad die met 
specie van overheid èn particulieren gestaag voortmetselt aan haar 
leefbaarheid ook voor de toekomst. 
Inderdaad werden ruim honderd voor de sloop of restauratie bestemde 
panden, in eigendom van de gemeente, volkomen ontoegankelijk 
gemaakt. Verwonderlijk is dat niet. In de werkagenda van weth.puder 
ing. Fr. Huntjens van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening blijven 
de woorden "krotopruiming" en "sanering" voorlopig fors onderstreept. 
Om te voorkomen dat bepaalde stukjes en stukken stokoud Maastricht, 
bijna door de knieën zakkend, voor goed afsterven. Die merkwaar-
dige bouwnijverheid was bovendien een maatregel om er voor te zorgen 
dat " kraakacties" - ook Maastricht kan daar over meepraten - er niet 
meer bij zullen zijn . Als er dan toch panden "gekraakt" moeten worden 
dan doet de gemeente dat liever zelf. Zo zetten beul en bulldozer 
meedogenloos hun werk voort in het saneringsgebied Boschstraat- oost. 
Een omvangrijk sloopkarwei om straks een moderne woon- en zakenwijk 
aan het stadscentrum te kunnen toevoegen. Pijnlijke ingrepen - er 
waren er meer - in het hart van menig Maastrichtenaar, onontkoombare 
ingrepen in het hart van een oude stad die het ondergaan van een 
verjongingskuur ernstig neemt. Een groeiende stad met meervoudige 
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functies als verzorgingscentrum voor vele sectoren kan zich niet - ook 
niet in zijn hart - een " slow motion" veroorloven wil het bij de tijd 
blijven. Daarom blijft Maastricht voorlopig de bezem halen door veel dat 
als erfenis van vroegere donkere tijden heeft afgedaan en tegelijk de 
troffel hanteren om het etiket "aangepast en modern" te kunnen waar 
maken. Daarom geen Maastricht met een hart van steen al zal er helaas 
minder plaats zijn om er te wonen. 
Werden bezem en troffel het afgelopen jaar in geheel Groot-Maastricht 
weinig met rust gelaten - bekijk onder meer het nieuwe GAK-kantoor, 
de restauratie en nieuwbouw van de Hogere Hotelschool of het medisch 
kleuterdagverblijf "Kleuterdal" - rond het Vrijthof, en dus niet alleen er 
onder of er op, gebeurde dit evenmin. Het hart van Maastricht kreeg in 
1972 heel wat te verwerken. 
In het najaar werd begonnen met de definitieve afbouw van de Stads
schouwburg, een oud zeer dat het afgelopen jaar aan zijn vierde lustrum 
toe was. In die vierde lustrumperiode was de beslissing gevallen om het 
wat de algehele afbouw betreft er verder maar bij te laten zitten. Afgezien 
van het chronisch gebrek aan geld bij de gemeente dat het uitvoeren 
van dit project nogal in de weg stond was ook het inzicht gerijpt dat op 
de duur overgegaan moet worden tot het stichten van een nieuw " huis 
voor kunst en cultuur" . In de beperktheid van de "Bonbonnière" zou het 
theaterleven van een stad met de allure van een universiteitszetel het in 
de verdere toekomst al te benauwd kunnen krijgen. Met deze real iteiten 
voor ogen werd in overleg met het bestuur van de Stichting Cultureel 
Centrum besloten een plan voor een "alternatieve" afbouw op te stellen. 
Architect ir. W. Dingemans, die dankbaar gebruik kon maken van een 
ontwerp-plan van Openbare Werken, legde een afbouwplan op tafel dat 
algehele goedkeuring kreeg. De raad plaatste er een bedrag van 
922.000 gulden naast in de vorm van een krediet. Zo werd in 1972 het 
theaterseizoen ingezet met bijna gelijktijdig culturele en bouwnijvere 
activiteiten. De afbouw omvat in grote lijnen het realiseren van een 
trappenhuis naar de schouwburgzaal en hoger gelegen verdiepingen -
tot dusver alleen bereikbaar via brandtrappen - , een representatieve 
entree, het inbouwen van een lift, het inrichten van foyers en het herstel 
van het " café" . Het ligt in de bedoeling dat er bij de start van het seizoen 
1973-74 geen drilboor meer aan het theatergebeuren in de dan 
afgebouwde schouwburg te pas komt. 
Om nog.verder in de culturele bouwsector te blijven verwijlen: al jaren 
was vanuit de toneelacademie opgekeken tegen de imposante nieuw
bouw en monumentale restauratie van de twee andere gebouwen in het 
"quartier latin", de Jan van Eyck-academie en het conservatorium. 
Sinds 15 maart kwam daar verandering in. Hoewel gevestigd in een 
geleend huis, de voormalige stedelijke muziekschool aan de Lenculen:. 
straat naast de wegens bouwvalligheid (tijdelijk?) verlaten oorspronke
lijke vestiging, werd er toch voor anderhalve ton voorzien in de belang
rijkste accommodaties. De toneelacademie kreeg de beschikking over 
een goed geoutilleerde toneelstudio, die plaats biedt aan zestig 
toeschouwers. Een niet te verwaarlozen bijkomstigheid voor 
toneelstudenten die met publiek in de zaal podiumervaring moeten 
opdoen. Tevens werd een ruimte ingericht als balletzaal. Voorts werd de 
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Op 9 mei ging een 25 jaar oude 
wens in vervulling. Op die dag 
vond de officiële opening van 
het geheel gerestaureerde 
Bonnefantenmuseum plaats. 
Een belangrijk onderdeel van 
deze restauratie vormde de 
voormalige kapel van de Zusters 
Sepulchrijnen. Een pronkjuweel 
onder het monumentenbezit van 
Maastricht. 

toneelschool verrijkt met een reeks elementaire voorzieningen. 
Op 9 mei mocht Maastricht als hoofdstad van Limburg wel even op de 
tenen gaan staan. Die dag verrichtte gouverneur dr. mr. Ch. van Rooy in 

aanwezigheid van als het ware het gehele culturele leven uit de 
provincie de officiële opening van het Bonnefantenmuseum, een 
waarlijk kostbaar pronkjuweel onder het monumentenbezit van de stad. 
Weliswaar was het bijna een kwart eeuw wachten geweest op dit 
openingsceremonieel, maar het geduld werd dubbel en dwars beloond. 
Het uit vier vleugels en een barokkapel bestaande 17e eeuwse klooster
complex van de Sepulchrijnen werd naar ontwerp van architect 
Gerard Snelder in fasen zeer stijlvol gerestaureerd, zo niet herschapen, 
tot een provinciaal kunstmuseum zoals er weinig of geen in ons land te 
vinden zijn. Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

dat in 1864 een museum aan de Lenculenstraat had gesticht en de 

23 



Begin oktober namen de eerste 
bewoners hun intrek in het 
nieuwe bejaardentehuis "De 
Molen hof". Het centrum werd 
gerealiseerd en wordt geëxploi
teerd door het Burgerlijk Arm
bestuur. Ter verwelkoming van 
de nieuwe straatbewoners staken 
de omwonenden in de Pieter
straat de vlaggen uit. De be
woners. hebben o.a. de beschik
king over een eigen tuin waarin 
liefhebbers naar genoegen 
kunnen pionieren. 

oudheidkundige collectie na voltooiing van de eerste fase naar de 
"Bonnefanten" had overgebracht, had inmiddels het beheer overgedra
gen aan de Stichting Limburgs Museum voor Kunst en Oudheden. Deze 
kreeg op haar beurt het beheer van het gebouwencomplex toevertrouwd 
door de gemeente Maastricht d ie het in eigendom heeft. Het Bonne
fantenmuseum is vooral niet bedoeld als uitsluitend een bewaarplaats 
van collecties oudheden en werk van het Bisschoppelijk Museum Bisdom 
Roermond, de gemeente Maastricht, het Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap en de Stichting Limburgs Kunstbezit. 
Volgens het nieuwe beleidsplan van de Stichting Limburgs Museum voor 
Kunst en Oudheden is de Bonnefanten tevens een belangrijke functie 
toebedacht voor de hedendaagse kunst en voor het inrichten van vrije 
exposities. "Het Bonnefantenmuseum zal verlost worden van zijn ivoren 
toren-image doordat het nu als een levend instituut in de gemeenschap 
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Sinds 27 oktober beschikt Maas
tricht over het op een na grootste 
kleuterdagverblijf van ons land. 
De burgemeester verrichtte op 
die dag met feestelijk ceremo
nieel de officiële opening van dit 
particulier instituut dat sinds 
einde vorig jaar onder de naam 
''Kleuterdal" een riant onderdak 
heeft gevonden in het door 
het architectenbureau 
ir. A. Schwenke en ir. H. Bosch 
ontworpen nieuwbouwcomplex 
aan de Zoetmanstraat in Maas
tricht-west. 140 kinderen hebben 
een plaats gevonden in dit home, 
dat ondanks zijn speelse en 
stoutmoedige architectuur bij
zonder functioneel van opzet is. 

is geplaatst," zo introduceerde dr. mr. H. Wouters als waarnemend 
voorzitter van de stichting, het nieuwe beleidsplan. 
Aan de Pieterstraat gingen 9 oktober om een heel andere reden de 
vlaggen uit. Het was spontaan vlagvertoon voor de eerste bewoners van 
het nieuwe bejaardentehuis "Molenhof". Dit home voor 65-plussers -
grenzend aan Maastrichts parkgebied, gedeeltelijk omspoeld door de 
Jeker - liet het Burgerlijk Armbestuur daar à raison van negen miljoen 
gulden neerzetten. Dit tehuis mag door de speelse architectuur van 
Gerard Snelder in één woord als riant betiteld worden. Niet alleen voor 
de bewoners van de Pieterstraat, die heel wat jaartjes tegen een 
ontsierende bouwval hadden moeten aankijken, was er reden tot 
juichen. Ook het Burgerlijk Armbestuur kon wat meer opgelucht adem 
halen. Door het gereed komen van dit tehuis voor ruim 200 bejaarden -
de officiële opening heeft in het voorjaar plaats - kon reeds een 
gedeelte worden ontruimd van het Godshuis, dat wegens zijn desolate 
toestand voor de sloop is bestemd. Zelden zullen 65-plussers zo graag 
en met zoveel dankbaarheid zijn "verkast". 
Het Burgerlijk Armbestuur had nog meer zorgen aan het hoofd. Vlak 
tegenover het complex Calvariënberg aan de Abtstraat, op het terrein 
waar eens Franciscanerklooster en -kerk het silhouet van de binnenstad 
mee bepaalden, werd in de loop van het voorbije jaar begonnen met de 
bouw van een zogenaamd "Provisorium". In de naam ligt reeds de 
functie besloten. Het zal begin 1973 in gebruik komen als semi
permanente, dus tijdelijke huisvesting voor ongeveer de helft van de 
patiënten uit de verpleeginrichting van Calvariënberg. Dit initiatief werd 
geboren uit de nood, ontstaan door de verouderde en ontoereikende 
accommodaties van Calvariënberg. Die noodsituatie daar liet zich niet in 
een-twee-drie oplossen wegens complexe problemen die nauw samen
hangen met het later dan verwacht werd te stichten Medisch Regionaal 
Centrum. Uitvoering van plannen voor nieuwbouw of het huren van 
geschikte accommodaties moest tijdelijk op de lange baan worden 
geschoven. Het Burgerlijk Armbestuur vond echter een voorlopige, zij 
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In 1972 ging er in de stad enige 
hoop glimmen. Het rijk stelde 
3,95 miljoen gulden beschikbaar 
voor de aanleg van het gedeelte 
van de Maasboulevard en Graan
markt. Wanneer gaat de eerste 
schop de grond in? 

het gedeeltelijke oplossing door het huren voor vijf jaar van het 
Provisorium, dat gebouwd en gefinancierd wordt door de Melchiorgroep. 
"Nog nooit vertoond" in het hart van Maastricht, en overigens ook daar 
buiten, was het parkeergebouw dat naar een ontwerp van architect 
ir. P. Satijn verrees aan de Gubbelstraat en, wat belangrijker is, in de 
onmiddellijke nabijheid van twee grote verkeersaders in de binnenstad, 
de Maasboulevard en de Wilhelminabrug. Maastrichts eerste boven
grondse parkeergarage, een zogenaamde hellinggarage met vijf 
parkeerlagen voor in totaal 425 auto's, werd à raison van vier miljoen 
gulden gebouwd in opdracht van de Bataafsche Petroleummaatschappij . 
De city telt na de totstandkoming van dit project drie parkeergarages op 
minder dan schootsafstand van elkaar gelegen en daarmee tevens voor
lopig voldoende parkeerruimte naast de deur van elke winkel in zijn 
koopcentrum op de westelijke Maasoever. Werden de parkeerperikelen 
in de binnenstad weer aanmerkelijk verlicht, de verkeersproblemen 
lieten er zich nog in alle hevigheid gelden. Want wanneer zal Maastricht 
eindelijk kunnen beginnen aan de bouw van die onontbeerlijke Noorder
brug? Wanneer komt eindelijk de uitspraak van de Kroon in de kwestie 
van het door één bezwaarschrift geplaagde saneringsgebied Boschstraat
oost? En wanneer kan de eerste schop de grond in voor de aanleg van 
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Jugendstil in de Maastrichter 
Brugstraat week voor een 
eigentijds gezicht, de nieuw
bouw van V & D. 

het gedeelte van de Maasboulevard tussen Hoenderstraat en Graanmarkt 
nu het rijk daarvoor 3,95 miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld? 
Het koopcentrum, dat door zijn bijzondere sfeer en uitgebreid assorti
ment als een magneet blijft werken op de gehele regio tot ver over de 
landsgrenzen heen, kreeg er een ware gigant bij. Vroom en Dreesmann 
kon door de opheffing van de Maastrichtse vestiging van de Grand 
Bazar de gelegenheid aangrijpen zijn toch al drastische uitbreiding nog 
eens extra te verruimen. Het nam zowat een heel stadsblok voor zijn 
rekening, daarbij de architectuur van het exterieur zoveel mogelijk 
aanpassend aan het karakteristieke straatbeeld van de city. De verkoop
ruimte werd vrijwel verdubbeld. Maastricht zal er in het voorjaar bij de 
officiële opening nog wel meer van horen. De Ondernemers Vereniging 
Maastricht daarentegen liet haar 70e verjaardag rustig passeren al was 
het wel een moment om even te memoreren dat haar bestuur en leden 
buiten de verkoop over de toonbank het klaarspeelden destijds de basis 
te leggen voor de Detailhandelsschool en thans druk doende zijn met de 
uitbouw van het voortgezet avondonderwijs. 
In Maastricht als congres- en toeristencentrum begon iets te tintelen 
toen tegen het einde van het jaar hotel Derlon de plannen bekendmaakte 
om zijn beddencapaciteit te verdrievoudigen tot 150. Niet het minst bij 
wethouder drs. H. Roovers van Financiën en Bedrijven die op deze 
boodschap reageerde: " Wat hier gebeurt is uniek, n.l. dat een nieuw 
hotel van deze omvang gebouwd wordt in het hart van de stad, als het 
ware op Romeinse grond." Onvoldoende hotelaccommodatie - grof 
weg zo'n 560 kamers met een kleine 1200 bedden - is allang als het 
ware een Achillespees van Limburgs hoofdstad als graag bezochte en 
vaak uitverkoren pleisterplaats voor congressisten en toeristen. 
Buiten dit meest in het oog springend gemetsel aan het hart van de stad 
waren er de honderd-en-een voorzieningen en verbeteringen, getroffen 
door gemeente en particulieren. Een gemeentelijk structuurplan voor de 
binnenstad kan elk moment worden verwacht. Maastricht heeft nog zo 
een en ander op het vuur staan voor zijn city, ook op de oostelijke 
Maasoever. Maastricht met een hart van steen? Kom nou. 
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In aanbouw het zwembad-west, 
onderdeel van het 150 ha om
vattend recreatiecomplex. Op 
24 november plaatste de wet
houder van Openbare Werken 
en Sport, de heer R. de Vries, 
de " mei op het dak". 

Het kan de lezer van een luchtig boekje als dit, bedoeld als een zeer 
globale kenschets van wat er in een tijdsbestek van een jaar in Maas
tricht heeft gespeeld, niet worden aangedaan hem te begraven onder 
een scheepslading van gedetailleerde gegevens. Het zou dan overigens 
niet bij een boekje van deze omvang blijven. Uiteraard is het belangrijk 
dat bijvoorbeeld Gemeentebedrijven kan bogen op een met 15 procent 
toegenomen gasafzet tot 120 miljoen kubieke meters en is het voor de · 
brandveiligheid van de stad van bijzonder belang dat de gemeentelijke 
brandweer er een " Magirus volautomatische ladderwagen met een reik
hoogte van 30 meter" bij heeft gekregen. Om een geijkt stijlbloempje van 
reclamefolders te plukken : het is teveel om op te noemen, ofwel er is 
geen beginnen aan. Bovendien bieden de stapels jaarverslagen en 
rapporten van de gemeentelijke diensten en instellingen exacter, 
vollediger en uitvoeriger informatie. Daarom op deze pagina's slechts 
een scheervlucht over het gevarieerde en omvangrijke pakket van 
voorbereidingen en voorzieningen dat het vorige jaar werd getroffen 
voor Maastricht en zijn inwoners. Voor nu en straks. 
In 1972 verscheen wethouder R. de Vries van Openbare Werken tot 
tweemaal toe in de onmiddellijke nabijheid van de Dousberg in 
Maastricht-west. De eerste keer met schuthelm op, de tweede maal 
blootshoofds. Beide keren voor een en hetzelfde doel: een officiële 
handeling verrichten voor de bouw van wat tegen het einde van dit jaar 
gereed zal komen als een van de grootste en meest moderne zwembad
complexen van ons land. Op 29 februari joeg hij er de eerste heipaal de 
grond in met een routine als gold het het hanteren van een lucifersstokje. 
Nog geen acht maanden later, 24 november, plantte hij " de mei". Wat 
zwemmen betreft behoeft Maastricht voortaan niet meer op het droge te 
blijven zitten, nog afgezien van het feit dat bij de Lauwberg een nieuw 
hoogreservoir voor drinkwater met een inhoud van 2100 kubieke meters 
in bedrijf werd gesteld. Het gedeeltelijk overdekte zwembadcomplex 
krijgt vijf bassins, waarvan één van de buiten bassins voldoet aan de eisen 
van de internationale zwemwedstrijdsport. De bassins worden voor het 
eerst in ons land gebouwd met toepassing van het systeem met 
voorgespannen beton. De behoefte aan zwemgelegenheid in Maastricht 
is berekend op 1,3 miljoen plonsgrage bezoekers per jaar, terwijl het 
zwembad-west een bezoekerscapaciteit krijgt van bijna twee miljoen. 
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Dit jaar werd - ongemerkt -
een historisch feit "gevierd' '. 
Gemeentebedrijven "plantte" 
de 10.000e lichtmast in Maas
trichtse bodem. Helaas geen 
gaslantaarns als deze. 

Maquette van het toekomstige 
Huis van Bewaring. Het complex 
wordt opgezet naar de jongste 
inzichten van het penitentiair 
beleid, het ontwerp is van het ar
chitectenbureau Ir. A. Schwencke 
en Ir. H. Bosch. 

Deze overcapaciteit is echter betrekkelijk, omdat het zwembad dat 
zonder twijfel een streekfunctie zal gaan vervullen een onderdeel gaat 
vormen van het 150 ha omvattend recreatiecomplex in Maastricht-west. 

Aan de gemeente zal het niet liggen als er Maastrichtenaren mochten 
zijn die geen raad weten met hun vrije tijd. Het wachten is thans nog 

slechts op de officële eerste duik van de wethouder. De heer De Vries 
is per slot van rekening niet voor niets ook nog wethouder van Sport. 
Helemaal aan de andere kant van de stad, in Limmel, werd afgelopen 

zomer begonnen met het spreiden van het bed voor hen, die op hun 
levenspad duchtig onderuit zijn gegleden. De bestemming van het 
29 miljoen vergende project was er niet naar om de eerste heipaal-in-de
grond met uitgelaten feestelijkheid te omranken. Het wordt het nieuwe 

Huis van Bewaring waarop Maastricht - zonder hier ook maar iets te 
durven insinueren - al jaren ongeduldig had zitten wachten. De ge

meente had het terrein geruime tijd bouwrijp klaarliggen zonder dat er 
ook maar iets gebeurde. De oorzaak was het chronisch gebrek aan geld 
(van het rijk). Begin dit jaar dreigde weer uitstel, maar dit kon nog net 

worden afgewend o.m. door de stappen die B. en W. bij het min isterie 
van Justitie en de Rijksgebouwendienst met succes ondernamen. 

Het complex kan gastvrijheid bieden aan 228 personen die elk de 
beschikking krijgen over een privékamer van 10 m2 met toilet en 
wasgelegenheid, conform de internationale afspraken. De woontoren 

voor de gedetineerden, geplaatst op een administratief blok, bevat acht 
lagen voor groepen van 24 gedetineerden. Verder komen er nog een 
observatie- en een vrouwenpaviljoen bij, afgezien van de sport- en 
recreatie-accommodaties. Het wordt opgezet naar de jongste inzichten 
van het penitentiair beleid. De cellen worden niet van tralies voorzien. 
Voor de bewoners die daar desondanks geen genoegen mee nemen 
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In het afgelopen jaar werden de 
banden tussen de steden Aken 
en Maastricht weer wat nauwer 
aangehaald. In de Prinsenkamer 
reikte wethouder M. Debats op 
5 juli voor het eerst in onze stad 
de "Kleine Karlprijs" uit aan een 
middelbare scholiere uit Aken 
die zich in het afgelopen school
jaar onderscheiden had in haar 
kennis van de Nederlandse taal. 
Het was de 17-jarige Mechtild 
Blasel van het Akense stads
gymnasium St. Leonhardt die 
met de prijs een verzegelde 
enveloppe met 500 gulden in 
ontvangst mocht nemen. Achter 
haar de 15-jarige Maritza Heyman 
uit Gronsveld van het Stedelijk 
Lyceum Maastricht die vanwege 
haar glansrijke kennis van de 
Duitse taal enkele weken later 
in Aken de Kleine Karlprijs in 
ontvangst zou nemen. 

wordt om het gehele complex een 750 meter lange muur van vijf meter 
hoog opgetrokken. Nog even een tip: wie uit pure nieuwsgierigheid 
mocht besluiten enige snoodheid te plegen om zo de kans te krijgen 
het nieuwe Huis van Bewaring te bezichtigen dient nog enig geduld te 
betrachten. Het zal pas begin 1975 gereed zijn. 

Iets minder geduld hoeft Maastrichts oudste generatie op te brengen als 
het er om gaat geriefelijk onderdak te komen. Konden 9 oktober de 
eerste bewoners het reeds genoemde bejaardentehuis Molenhof aan de 
Pieterstraat betrekken, op 24 oktober wapperde de vlag aan "de hoogste 
top" van het Flatgebouw Campagne, een bejaardentehuis in wording van 
de Stichting Bejaardencentrum Flatgebouw Campagne. Het complex, 
dat verrijst in het gelijknamige stadsgebied, zal 226 woningen omvatten, 
waarvan 143 verzorgingseenheden. 
De woningvereniging Sint Matthias begon nog net op de valreep van 
1972 met een 41 woningen tellende bejaardenflat in de woonbuurt 
Nazareth. Echtparen op leeftijd die in deze woonbuurt in een voor hen 
te grote eengezinswoning wonen wordt daarmee ten bate van jongere 
gezinnen de mogelijkheid geboden in eigen buurt hun intrek te nemen 
in een meer aangepaste accommodatie. In de woonbuurt Daalhof werd 
een begin gemaakt met de bouw van een complex van 248 bejaarden
woningen - 178 etagewoningen en 70 eengezinswoningen - waarvan 
in 1972 reeds de eerste dertig voor bewoning gereed kwamen. 
Wat moderne huisvesting betreft mogen de 65-plussers van Maastricht 
niet (meer) mopperen. Over twee à drie jaar zullen er voor de bejaarden 
voldoende verzorgingstehuizen zijn met een capaciteit van in totaal zo'n 
1200 eenheden. Dit geldt althans als de vuistregel opgaat dat 7 procent 
van de ouden van dagen graag in een verzorgingstehuis wordt opge
nomen. Voor het opnemen van bejaarden in verpleeginrichtingen -
waarvoor het minimumpercentage van 3 geldt - heeft het Burgerlijk 
Armbestuur plannen voor het stichten van een nieuw verpleegtehuis met 
400 bedden. In Maastricht draait overigens reeds een dienstencentrum 
voor bejaarden op volle toeren en zijn er op korte termijn nog eens drie 
gepland. En dan niet te vergeten dat "de benk oppe Vriethof" weer 
aanstaande zijn. 
Hoewel Maastricht alles in het werk stelt om de zorg voor zijn oudste 
inwoners te verruimen, gaat er dit jaar toch een (bescheiden) bejaarden
tehuis dicht, namelijk het Sint Servatius Tehuis aan het Henric van 
Veldekeplein. Het voldoet niet meer en kan economisch niet langer door 
het Burgerlijk Armbestuur worden gerund. Einde 1972 werd een oplos
sing gevonden die in feite twee vliegen in één klap inhoudt. De bewoon
sters verhuizen naar de Molenhof en het Servatiustehuis wordt na 
verbouwing en vernieuwing klooster voor de Carmelitessen. Deze 
"Zusters van de Blekerij" worden sinds de voltooiing van de Kennedy
brug vrijwel omarmd door de oprijlussen van deze Maasoeververbinding. 
Aan deze vrijpostige situatie voor slotzusters zal binnenkort een eind 
worden gemaakt. 
Op de algemeen daadwerkelijke belangstelling en zorg voor de 
problemen en begeleiding van de jeugd vormde Maastricht geen 
uitzondering. Niet alleen ae oudere, maar ook de jongere generatie van 

30 



De "Zusters van de Blekerij", 
binnenkort bevrijd uit de om
arming van de Kennedylussen? 

De zich aandienende jonge 
Maastrichtse generatie. 

de stad kreeg wat dat betreft het volle pond toegemeten. En dan niet te 
vergeten de wethouder van Onderwijs en Cultuur, M. Debats. 
Zeker voor het onderwijs plaatste de gemeente de tong tussen de 
tanden. Structureel ligt er nogal wat in het verschiet. Binnen afzienbare 
tijd zullen de Katholieke Pedagogische Academie met Havo-top aan de 
Brusselseweg en de Katholieke Scholengemeenschap Oud-Vroenhoven 
met Mavo-Havo-opleiding samensmelten tot één gemengde katholieke 
pedagogische academie voor de zuid-westhoek van Limburg. Als eerste 
stap naar deze "co-productie" smolten de besturen van de Havo-top 
Brusselseweg en de scholengemeenschap op de eerste dag van dit 
jaar samen tot één. 
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Grote belangstelling voor openbaar voortgezet onderwijs bestond er 
zonder enige twijfel. De groei van het aantal leerlingen van het Stedelijk 
Lyceum tot meer dan duizend maakte het noodzakelijk om aan het nog 
vrij nieuwe schoolgebouw twaalf houten noodlokalen toe te voegen. 
Ook voor de Stedelijke Mavo moesten er dringend houten leslokalen bij. 
De mogelijkheden tot trimlessen voor de Maastrichtse scholieren werden 
aanmerkelijk uitgebreid. Van de zeven geplande nieuwe gymnastiek
lokalen kwamen er zes vrijwel gereed. Sombere geluiden over het 
kleuter- en basisonderwijs kwamen er uit de hoek v'an het Maatschappe
lijk Overleg Maastricht. In een rapport van het MOM met de veel
zeggende titel "Het kind van de rekening" wordt geconstateerd dat 
ongeveer 1 O procent van de leerlingen van de kleuter- en basisscholen 
in Maastricht de aansluiting mist op het huidige leerprogramma. Enkele 
oorzaken: een grote taalachterstand, gebrekkige sociale vorming, 
voortvloeiend uit het gezinsmilieu, en het gemis van een gerichte 
onderwijsmethodiek voor deze leerlingen. Als oplossing bepleitte het 
MOM de uitbouw van de Schooladviesdienst tot een schoolpedagogisch 
centrum, het opzetten van een experimenteel ontwikkelingscentrum en 
een buurtproject in Oostermaas. De uitbouw van het Regionaal 
Pedagogisch Centrum is inmiddels voor een groot deel gerealiseerd. 
Na de grote vakantie werd, onder auspiciën van het Regionaal 
Pedagogisch Centrum en de R.K. Schoolraad Maastricht gestart met 
een cursus her- en bijscholing van onderwijzend personeel. Voor kleuter
en basisscholen in Maastricht en de regio. De cursus-werd met bijzonder 
veel enthousiasme ontvangen en, buiten verwachting, meldde zich een 
groot aantal deelnemers aan. 
Een positieve reactie kwam ook van staatssecretaris mr. C. Schelfhout 
van Onderwijs en Wetenschappen tijdens zijn tweedaags werkbezoek -
op 18 en 19 mei - als oriëntatie op de onderwijskundige situatie in 
Maastricht. Bij de officiële opening van de Kennedy-kleuterschool in 
Belfort liet de staatssecretaris weten bij de Kennedy-basisschool een 
ideale situatie gevonden te hebben om met de wet op het geïntegreerde 
onderwijs in voorbereiding te kunnen experimenteren. 
In het thans nog lopende schooljaar kon de Stichting Regionaal Centrum 
Werkende Jongeren door een fiat van het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen de eerste aanzet geven tot een samenwerkingsproject, 
zij het voorlopig voor vijf vakgroepen. Een van de deelnemende scholen, 
het vormingsinstituut voor meisjes "Jokur", kreeg half oktober officieel 
de beschikking over een nieuw onderdak aan de Symphoniesingel. 
Ruim 300 leerlingen die onder de partiële leerplicht vallen, hebben thans 
de keuze uit de vele mogelijkheden die dit centrum te bieden heeft. 
Als het ware naast de deur van Jokur, aan de Velijndonk, konden de 
scholieren van het LOM-onderwijs zich verheugen in de bouw van een 
in zeshoekige segmenten opgezette nieuwe school annex gymnastiek
zaal die einde 1972 vrijwel gereed kwam. 
De Katholieke werkende Jongeren, die een "onderwijskundig experi
menteel streekcentrum" aan hun neus voorbij zagen gaan, kregen een 
klein pleistertje op hun kwetsuur toen zij 5 mei een deel van de 
"Peerdstal" - de voormalige jongerensociëteit St. Agnes - voorlopig 
als centrum in gebruik konden nemen. Eerder hadden zij wegens 
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Zaterdag 16 december waren de 
wethouders R. de Vries en 
Fr. Huntjens ing. welkome gasten 
in Heugem. Tot voor kort kon 
de bollige en bobbelige Heu
gemerstraat nauwelijks als 
"straat'' worden betiteld. 
Wethouder de Vries heropende 
- met het doorknippen van een 
lint - de vernieuwde straat 
voorzien van een aangepaste 
klinkerbestrating. De harmonie 
St. Michaël speelde een 
jubel mars. 

plaatsgebrek het veld moeten ruimen uit " De Stuers". Voor " werkende 
jongeren zonder werk" startte de Stichting Vorming Jongvolwassenen in 
samenwerking met het Arbeidsbureau Maastricht en bedrijfsgroepen 
een reeks projecten in de " lerewach" aan de Capucijnengang. 
En voor jongeren, die door welke oorzaak ook op de zijlijn van het 
maatschappelijk leven belandden, werd 2 mei in het pand Mariastraat 13 
- waar ook de SOS-hulpdienst is gevestigd - een Jongeren Advies 
Centrum (JAC) geopend. Daar staat hun een team ten dienste, onder 
meer bestaande uit een arts, psychiater, psycholoog en jurist. Ook voor 
de non-conformistische jeugdgroeperingen kwam een oplossing in zicht. 
Nadat zij door opheffing van "Trajectum" in de kou waren komen te 
staan bepleitten zij door middel van geruchtmakende "kraakacties" en 
ook in persoonlijke gesprekken met de burgemeester de noodzaak van 
een nieuwe opvangmogelijkheid. Hoewel deze noodzaak volledig werd 
onderkend bleek een oplossing niet onmiddellijk bij de hand. Die kwam 
tegen het einde van het jaar toen zij onderdak vonden bij het Sociaal 
Centrum, dat voor een jaar het voormalige buurthuis " Sterre der Zee" 
van de gemeente kon huren. 
Het voormalige Militaire Hospitaal aan de Grote Looiersstraat kwam het 
afgelopen najaar drie maal in het nieuws. Eerst om zijn " zomer-functie" 
als de sleep-in Klaas Vaak, daarna als kortstondig onderdak van de 
non-conformistische jeugd en tenslotte in begin oktober door de 
mededeling van B. en W., dat de raad zeer spoedig het schetsplan kan 
verwachten voor de restauratie en uitbreiding door nieuwbouw van dit 
gebouwencomplex tot archief- en bibliotheekcentrum. Het toekomstige 
informatiecentrum in de ruimste betekenis van het woord met zo 'n 
300.000 banden heeft straks niet alleen een provinciale functie doch 
tevens een functie als buiten-un iversitaire wetenschappelijke bibliotheek 
èn als openbare bibliotheek. 
De gemeente baande of verbeterde niet alleen wegen voor het onderwijs, 
het sociale en maatschappelijke verkeer, maar ook voor het gemotori
seerde. Vooral na de bouwvakvakantie braken de maanden aan dat in 
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Het begin van de rehabilitatie 
en ontsluiting van Wyck. Het 
koopcentrum van de oostelijke 
binnenstad werd door een weg
reconstructie bij de tunnel aan 
de Wilhelminasingel beter bereik
baar voor het verkeer. 

alle hevigheid in Maastrichts dierbare grond werd gewroet. De Heugeme
naren vonden in juli een zeer welkom briefje van hoofddirecteur 
drs. J. van de Venne van Openbare Werken in de bus met de mededeling 
dat het nu menens was geworden met de plannen voor een definitieve 
opknapbeurt van de Heugemerstraat. Hun lange wachten werd 
gehonoreerd met wat wel gezegd mag worden een "luxe-reconstructie" 
van deze drukbereden rondbollige weg dwars door Heugem. De weg 
werd van gevel tot gevel voor een bedrag van 370.000 gulden bestraat 
met gebakken klinkerkeien. Het aanbrengen van een (goedkopere) 
asfaltlaag zou te zeer een aantasting betekenen van het karakteristieke 
straatbeeld. Nog vóór Sinterklaasavond was de vurige wens van Heugem 
in vervulling gegaan. 

Ook het KVP-raadslid A. Dols zag afgelopen zomer gebeuren waarvoor 
hij op de bres had gestaan en wat hij " het begin van de rehabilitatie en 
ontsluiting van Wyck" noemde. De wegsituatie op het kruispunt Tunnel
Wilhelminasingel-Hoogbrugstraat werd voor anderhalve ton dusdanig 
veranderd dat het verkeer, komend uit de tunnel, nu ook rechtdoor en 
rechtstreeks kan rijden naar het koopcentrum van Wyck. Een onvermij
delijk minpunt was wel dat Maastricht er een batterij verkeerslichten bij 
kreeg. 
Half september werd de Viaductweg aangepakt om Maastricht te 
verlossen van deze bedenkelijke "attractie" als verkeersglijbaan. 
De reconstructie van deze weg heeft als voornaamste doel de verdere 
ontsluiting van het industriegebied Beatrixhaven. De kosten, 700.000 
gulden, kwamen voor ongeveer de helft voor rekening van het rijk in de 
vorm van intra-structureel subsidie van Economische Zaken. Het waren 
beslist niet de enige verkeersvoorzien ingen. Vrijwel geheel Nazareth, 
althans zijn straten, werd opnieuw geasfalteerd, het zeer drukke kruis
punt tussen Malberg en Malpertuis werd verbreed en van voorsorteer
stroken voorzien en op het "dodenkruispunt" onder aan de Bemelerweg 
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Met voortvarendheid wordt door 
vele handen gewerkt aan de 
verbreding en de nieuwe be
strating van de Viaductweg om 
de stad van haar " verkeers
glijbaan" te verlossen. 

kwamen verkeerslichten. Als het een beetje meezit - herhaal: als - kan 
Maastricht dit jaar beginnen aan een even essentiële als urgente 
ingreep in een van zijn vitaalste verkeersaders: de aanleg van de derde 
fase van de Maasboulevard tussen Graanmarkt en Hoenderstraat. 
Het zal Maastricht tevens voor een belangrijk deel een nieuwe aanblik 
als rivierstad bezorgen. Voor het verwezenl ijken van dit omvangrijke 
projekt boekte het rijk alvast een bedrag van 3,95 miljoen als 
bijdrage in de totale kosten van 9 mi ljoen. Er moet dus nog zo'n vijf 
miljoen worden bijgepast. Maastricht houdt zich aanbevolen! Men kan 
nooit weten. 
De woningbouw bleef hoog genoteerd als een van de belangrijkste taken 
van de gemeente. Ook in 1972 bleef de woningnood een begrip waarmee 

het stadsbestuur dagelijks geconfronteerd werd. De resultaten waren 
zeer bevredigend. Het streefgetal van minstens duizend nieuwe 
woningen (per jaar) werd in 1972 vrijwel bereikt. Om de continuïteit 
van de woningbouw niet in gevaar te brengen ging de raad in de 
vergadering van april accoord met de vaststelling van alvast een deel 
(gebied B) van het bestemmingsplan Heer-Zuid. Dit plan, het grootste 
woningbouwproject dat de gemeente ooit heeft aangepakt, voorziet in 
de bouw van een "stad" met ruim 30.000 inwoners. Het is tevens het 
eerste plan waarbij de gemeente een experimentele inspraakprocedure 
toepaste. Het uitvoeren van deelplan B is tevens van belang voor de 
huisvesting van studenten aan de t.z.t. aangrenzende medische faculteit. 
Voor het neerzetten van een buurtcentrum in de in aanbouw zijnde 
woonwijkgigant Daalhof werd niet - zoals tot dusver gebruikelijk -
gewacht op de voltooiing. In de raadsvergadering van november viel 
het besluit om daar alvast een zeer uitgebreid buurtcentrum te stichten, 
tevens bestemd voor het aangrenzende Belfort. Het centrum, dat een 
bedrag van 2,2 miljoen zal vergen, wordt gebouwd in samenwerking met 
de scholengemeenschap Daalhof. 
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Plaats vrijmakend voor vele 
gemeentelijke afdelingen ver
huisde het Gemeenschappelijk 
Administratie Kantoor in augustus 
naar een riante kantoorflat aan 
de Artsenijstraat. 

Wethouder F. Huntjens van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening kreeg er op 15 januari 
een taak bij. Die van bescherm
heer van de fanfare St. Martinus 
van Itteren. Bij die gelegenheid 
nam het raadslid J . Hoen het 
ere-voorzitterschap van het 
korps op zich. Voorzitter 
G. Horssels liet dat moment niet 
zo maar voorbij gaan. Er kwamen 
een paar fikse oorkonden aan 
te pas. 

De bouw of de voorbereiding daartoe van gemeenschapshuizen was 
overigens in 1972 bijzonder "in", vooral in de "overgekomen" stads
delen. Het Martinushuis van Itteren, het wijkcentrum van Borgharen, het 
recreatiegebouw voor jongeren in Amby en ook het gemeenschapshuis 
van Caberg waren voor de gemeente en ook voor de wijkbewoners zelf 
om velerlei redenen veelbesproken projecten. 
Itteren, enigszins humeurig om hetgeen "de gemeente nu eenmaal had 
beloofd" over zijn Martinushome, had minder reden tot mopperen over 
de begonnen werkzaamheden voor de aanleg van een stamriool en het 
bouwrijp maken van gronden in het plan Geneinde 111, dat de bouw van 
80 eengezinswoningen en 15 bungalows behelst. 
Uiteraard vond de gemeente toch nog wel even tijd om de hand in eigen 
boezem te steken. Hoewel er in 1972 niets te herindelen viel gebeurde 
dit "in interne kring" in feite toch door een ruimtelijke reorganisatie van 
het Stadskantoor. De gemeente kon dit gebouw in augustus in zijn 
geheel "annexeren" door het vertrek van het GAK naar zijn nieuw 
kantoor aan de Artsenijstraat. De afdelingen van de secretarie en open
bare werken kregen er kantoorruimte bij, zelfs de cantine op de zesde 
verdieping werd omgebouwd tot kantoorruimte. Het Bedrijf Openbare 
Werken nam tevens de gelegenheid te baat om zich eens grondig te 
laten doorlichten. Niet zo zeer om medische redenen dan wel om na te 
gaan in hoever de organisatiestructuur aan de top eventueel aangepast 
dient te worden aan gewijzigde omstandigheden en nieuw ontwikkelde 
inzichten. Om er eens flink het mes in te zetten en daarbij toch het hoofd 
koel te kunnen houden werd een bedrag van 350.000 gulden besteed 
aan de bouw van een vleesuitsnijderij en verbetering van de koel
installatie in het Openbaar Slachthuis. 
Als typisch stedelijk aspect van een uitgroeiende gemeente werd de stad 
verrijkt met een complex van honderd volkstuintjes, gelegen achter de 
wijk Malberg. In die sier- en moestuintjes en in overig Maastricht zal in 
1973 heel wat geplukt kunnen worden van wat er in het afgelopen jaar 
werd (aan)gepoot. En heus niet alleen spruitjes. 
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Per jaar wordt voor ruim 
100.000 gulden vernield aan 
openbare voorzieningen. Dat 
alles op kosten van de gemeen
schap. Drie weken voor het 
maken van de foto lag deze 
speelplaats aan de Wijsdomruwe 
er nog ongeschonden bij ! 

Wethouder drs. H. Roovers van Financiën en Bedrijven en zijn staf van 
knappe becijferaars lapten het toch maar weer. De kas van Maastricht 
klopte. De gemeentebegroting 1973, in feite een blauwdruk van de finan
ciële situatie, was voor het vierde achtereenvolgende jaar sluitend. Voor 
wie het precies wil weten: met een bedrag van bijna 115 miljoen aan uit
gaven en inkomsten, het bedrag van 50 miljoen dat bij de gemeentelijke 
Bedrijven omgaat niet meegeteld. Daar dient nog bij te worden bedacht 
- er werd elders in dit jaarboekje aan herinnerd - dat de staats
secretaris van Binnenlandse Zaken aan de wethouder had moeten 
beloven dat de gemeente tot en met 1974 op een jaarlijkse aanvullende 
bijdrage uit het Gemeentefonds van vier miljoen kan blijven rekenen. 
De wethouder slaagde er bovendien in - waar haalt hij het vandaan -
nog een aardig appeltje voor de dorst achter de hand te houden door 
een geraamd bedrag van 2112 miljoen te reserveren voor het meer
jarenplan. De raad ging tijdens de begrotingsvergadering(en) in 
december, naar mag worden aangenomen na alles eerst precies te 
hebben nageteld, volledig accoord met de gemeentelijke miljoenennota. 
Driekwart van het inkomen van de gemeente wordt uitbetaald door het 
rijk. Slaakt niet al te voorbarig een zucht van verlichting! Bijna de helft 
- 12 procent - van het resterende kwart van het inkomen waarvoor 
de gemeente zelf moet opdraaien dient te worden neergeteld door de 
burgerij . Voor 1973 is dat een bedrag van 2,4 miljoen méér dan in het 
voorbije jaar. Het "redelijk peil van de eigen inkomsten" heet dat in het 
huishoudkundige jargon van de gemeente, afdeling financiën. 
Het betekent dat het watertarief alsmede de straat- en personele 
belasting, reinigings- en begrafenisrechten, parkeer- en autobus
tarieven - de lijst is niet volledig! - naar verwachting omhoog zullen 
gaan. Het betekent ook dat de burgerij collectief " haar begroting" 
meehelpt sluitend te maken met als gevolg onder meer het niet geringe 
voordeel dat de gemeente in tijd van 14 maanden - van juni 1971 tot 
september 1972 - een bedrag van bijna 18 miljoen kon besteden aan 
het handhaven en uitbouwen· van het verzorgingspeil van de stad. 
Juist om de stevig in de beurs tastende burgerij wat meer vertrouwd te 
maken met de regels en wetten van de gemeentelijke financiën zou een 
populaire uiteenzetting van wat er zo al komt kijken bij de jaarlijkse 
miljoenendans van de gemeente zonder twijfel welkom zijn . Het blijkt 
zeer wel mogelijk. Dat toonde de ceremoniemeester van de Tempeleers, 
Thei Bovens, aan toen hij carnavalszaterdag in het stadhuis bij de 
scepteroverdracht aan Prins Herman 1 het verhoogde tarief van de 
hondenbelasting als volgt toelichtte: " De Huntjes vaan Gijbels Minis 
Debats(e) vaan De Vries zien de Baeten vaan Roovers." 
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Op 20 juli werd de leefbaarheid 
van de nieuwe betonnen 
"woonwijk" van de beren in het 
Aldenhofpark aanzienlijk ver
groot. De firma Dotremont 
plantte die dag een levensgrote 
boom in het berenverblijf. 

Maastricht kreeg in 1972 een aardig snuifje mee bij de snel aanzwellende 
problematiek van de milieuverontreiniging en de bestrijding daarvan. 
De wereld, Europa, Nederland, Limburg en ook Maastricht met weinig 
zicht op wat in de nabije Belgische grensstreek kan staan te gebeuren 
duchtten het milieubedervend spook in de sfeer van " wat staat morgen 
weer voor verrassing te wachten". Geheel overdreven was dit niet voor 
wat onze stad aangaat. Het welles en nietes-spel over de al of niet 
vestiging van een petrochemische industrie in Ternaaien had bij het 
uitluiden van 1972 nog niet opgehouden. Maastricht- de regio buiten 
beschouwing gelaten - met een klinisch instituut als de Achtste 
Medische Faculteit in het vizier wist als gevolg daarvan in het afgelopen 
jaar nog steeds niet of het al of niet uit die richting iets te vrezen heeft. 
Een studie in het kader van de komst van de achtste over eventuele 
bezwaren wegens mogelijke milieuverontreiniging had weliswaar 
uitgewezen dat het - mits internationale afspraken worden nagekomen 
- zo'n vaart niet zal lopen, maar wat niet komt wat zeker niet deert. 
Krantekoppen als "Zware stofbelasting in city en Heugem" en het feit 
dat de Rijkswaterstaat in Limburg (Belgische) publicaties als zou de 
Maas gevaarlijk radio-actief zijn moest ontzenuwen leverden ook al geen 
bijdrage om de gestadig toenemende smook van het milieubederf te 
laten opklaren. De gemeente zelf, provinciale en rijksorganen en ook 
particuliere instellingen en instituten bleven echter zeer kien op dit 
punt door het treffen en voorbereiden van voorzorgsmaatregelen en 
het gedurig opmeten en signaleren van milieuverontreinigende 
invloeden. Het was voor Maastricht tevens een grote geruststelling. 
Ook bij de burgerij waren er in het voorbije jaar tal van uitingen die er 
op duidden dat het milieubesef behoorlijk begint te ontwaken. 
Op 20 november installeerde wethouder R. de Vries van Openbare Werken 
en Sport een Inspraakcommissie - bestaande uit 16 vertegenwoordigers 
van maatschappelijke groeperingen - en tevens een 12 leden tellende 
Ambtelijke Werkgroep, die samen de milieuhygiëne in de stad gaan 
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Milieuhygiëne was ook in 1972 
een probleem dat vooral jong 
Maastricht zeer na aan het hart 
lag. Het bezorgde de burgerij 
met herhaalde acties en demon
straties een flinke pep. 

behartigen. Daarmee was Maastricht de eerste gemeente in Limburg 
waar een burgercommissie naast een ambtelijke werkgroep in het belang 
van de milieuhygiëne gaat opereren. De Ambtelijke Werkgroep heeft tot 
taak de veelheid van bemoeiingen op het vlak van de milieuhygiëne te 
coördineren en daarover voorstellen en adviezen aan B. en W. te doen. 
Het College op zijn beurt zal die voorstellen en adviezen weer voor
leggen aan de inspraakcommissie. 
Ook de jeugd en vooral de middelbare scholieren, gebundeld in de 
actiegroep " Milieu-hyena's" hielden in de loop van het jaar een reeks 
acties en demonstraties om de burgerij (en ook de gemeente) flink te 
porren zoveel mogelijk milieubewust te leven en te handelen. 
Dat gebeurde met zeer veel geestdrift maar toch ook weer niet met dat 
fanatisme zoals een krant wilde suggereren met de kop: "Milieu-hyena's 
bijten zich vast in plastic zak". 
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en -Q) 
c.. 
E ·-a: 

Geheel gepolijst was het jaar 1972 voor Maastricht niet. De grootste 
optimist zal dit overigens ook niet hebben verwacht. Er plooiden zich 
verscheidene rimpels in het vlak van het bestuurlijk beleid voor zover 
het er op gericht was de dynamiek van de gemeente te porren met 
nieuwe impulsen. Hoewel het niet zo is dat de garderobe van het 
stadsbestuur in dit opzicht gehavend werd door kleerscheuren , toch kan 
niet worden verheeld dat hier en daar een naadje losraakte. In één geval 
echter moet worden gesproken van een forse winkelhaak: het Bouw- en 
Informatiecentrum. 
In de eerste week van het voorbije jaar bracht wethouder drs. H. Roovers 
van Financiën en Bedrijven zo ongeveer een explosie in stad en gewest 
teweeg met de onthulling dat het College van B. en W. van plan was bij 
de gemeenteraad aan te kloppen met het voorstel de N.V. Bouwinformatie
centrum Zuid-Nederland van Valkenburg naar Maastricht over te brengen. 
De vestiging van het B.l.C. in Maastricht zou de mogelijkheid bieden in 
fasen de aanzet te worden van een economisch centrum annex 
congres- en tentoonstellingsruimten, een stedelijk voorlichtingscentrum 
en eventueel een "huis voor kunst en cultuur". De overplaatsing van het 
project zou de gemeente op zo'n dikke acht ton komen te staan. Met dit 
ondernemend plan betuigden B. en W. in feite tevens dat zij zich niet 
vastgespijkerd achtten aan een angstvallig statisch gevoerd beleid, 
vooral niet als het er om gaat de regionale economische functie van 
Maastricht uit te breiden en te accentueren. 
Het college heeft het wel geweten met zijn B.l.C.-plan. Min of meer in de 
sfeer van "God zegene de greep" - vanwege de financiële konse
kwenties - ging de raad tijdens de april-vergadering met het plan in zee. 
Op 18 september werd echter vanuit het gouvernement een omzwachteld 
" neen" gedicteerd voor het B.l.C.-plan " op gronden ontleend aan het 
financiële belang van de gemeente Maastricht". De reactie van B. en W. 
in officiële stadhuistaal: " Wij betreuren ten zeerste dat Gedeputeerde 
Staten, ondanks herhaalde schriftelijke en persoonlijke toelichting 
onzerzijds, waarbij wij uitvoerig aandacht hebben besteed aan het 
belang en het risico van de gemeente bij dit project, en vooral aan het 
perspectief voor stad en regio op langere termijn, in deze voor alle 
betrokkenen zo belangrijke zaak niet tot een positieve beslissing zijn 
kunnen komen." Wethouder Roovers zou een etmaal later in een 
interview met de pers de mogelijkheid tot het stichten van een dergelijk 
centrum toch nog op een kier zetten. " Laat het dan zo zijn dat we G.S. 
niet mee hebben gekregen met onze eerste vormgeving, een andere 
opzet is misschien toch mogelijk. Wij behouden een ongeschokt 
vertrouwen in de mogelijkheid om in Maastricht een economisch en 
congrescentrum tot stand te brengen. Het feit dat G.S. niet accoord zijn 
gegaan met de basis zoals wij ons die hadden gedacht is voor ons geen 
reden om te twijfelen aan de mogelijkheid van een Economisch Cen.trum." 
Rimpels, maar nu meer zijdelings in de bestuurlijke sfeer gelegen, 
tekenden zich ook af in de nogal vrij emotioneel geladen kwestie van de 
te verdwijnen Maasgouw, het Maastrichtse revalidatiecentrum beheerd 
door het Burgerlijk Armbestuur. Een commissie, gevormd door het 
ministerie van Volksgezondheid , had reeds in het voorafgaande jaar 
geconcludeerd dat in Limburg de revalidatie voor volwassenen en 
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kinderen geconcentreerd dient te worden in de betreffende centra van 
respectievelijk Hoensbroek en Valkenburg. Daarmee was het lot van 
de Maasgouw bezegeld. Dit was des te meer een ernstige tegenvaller 
omdat het Burgerlijk Armbestuur reeds jaren de volledig uitgewerkte 
bouwplannen voor een nieuw centrum in de la had klaar liggen. 
Een motie van de raad met een beroep op B. en W. te trachten alsnog 
de in het verschiet liggende liquidatie ongedaan te maken bleek een 
ijdele poging. Als zalf op deze nogal gevoelige plek bij de burgerij en 
vooral bij het Oudercomité van de Maasgouw konden B. en W. als 
vrijblijvende bemiddelaars in deze subtiele aangelegenheid later mee
delen dat de aan het revalidatiecentrum verbonden school voor 
gehandicapte kinderen niet zal worden opgeheven en in Maastricht 
blijft. Wààr in Maastricht de school na opheffing van de Maasgouw wordt 
ondergebracht, bleef voorlopig vers twee. 
Tot de uitgaande post van het stadsbestuur behoorde nog een andere 
motie. Die waarin de vroedschap, opnieuw in mineurstemming, 
onderwijsminister mr. C. van Veen onder ogen bracht dat hij zijn 
beslissing om aan Maastricht voor het jaar 1972-73 geen "onderwijs
kundig experimenteel streekcentrum" voor werkende jongeren toe te 
kennen bijzonder betreurt. Op de bede om alsnog de betreffende 
aanvraag van het bestuur van de "Stichting Regionaal Centrum voor 
Werkende Jongeren" in overweging te nemen blijkt tot op heden geen 
reactie te zijn binnengekomen. Zó vreemd is dit nu ook weer niet omdat 
de minister persoonlijk had getroost dat zijn afwijzing niet de afsluiting 
van alle mogelijkheden voor het Maastrichtse initiatief behoeft te 
betekenen. Inmiddels is het project toegewezen aan Roermond en de 
minister persoonlijk is inmiddels met het aftreden van het kab inet 
Biesheuvel bewindsman af. Zo gaat dat. 
Diezelfde minister had overigens nog een flinke mand appels te schillen 
met Maastricht èn Heerlen, Valkenburg en Sittard. Het zinde de 
bewindsman allerminst dat de vier zich aanvankelijk met geen geweld 
van het vinketouw lieten jagen als kandidaten voor de vestiging van een 
middelbare horeca-dagschool in Limburg. Na het heffen van een 
waarschuwende vinger werd uiteindelijk het College van G.S. 
aangewezen als scheidsgerecht voor deze vierkamp waaruit de éne en 
ware kandidaat te voorschijn diende te komen. Het werd ... Heerlen. 
Toch kan nauwelijks worden aangenomen dat Maastricht er veel rimpels 
aan zal hebben overgehouden. Het opende per slot van rekening in het 
afgelopen jaar een juweel van een nieuw en gerestaureerd onderdak 
van zijn Hogere Hotelschool. 
Enkele rimpels konden voorkomen worden door de dreiging van de 
overplaatsing van de parttime banketbakkersschool voorlopig voor een 
jaar af te wentelen. Wie weet met hoeveel succes in die periode al of 
niet in parttime zoete broodjes gebakken kunnen worden. 
Nog nauwelijks uit te wissen groeven - van rimpels kan in dit geval 
niet gesproken worden - bleef de stad ook in 1972 de nog steeds 
onbeantwoord gebleven "gewetensvraag" bezorgen: moet de Maas
boulevard worden omgebogen via de Maastrichter Grachtstraat of 
worden doorgetrokken met opoffering van het Bassin? Het laatste woord 
over dit omstreden toekomstig tracee, dat gescheiden rijbanen in de 

41 



Met de officiële opening van het 
gerestaureerde kasteel 
Bethlehem en de aangrenzende 
nieuwbouw aan de oevers van 
de " Kanjel'' kwam Maastricht op 
14 april in het bezit van de 
modernste hotelschool van 
Europa. Het omtoveren van de 
Katholieke Hogere Hotelschool 
in een nieuwe en bijzonder 
fraaie gedaante, vergde een 
bedrag van bijna tien miljoen 
gulden. Over Maastricht als 
gastronomisch centrum 
gesproken. 

"Het Bassin" : het laatste woord 
zal, ook in 1973, hierover niet 
zijn gesproken. 

plaatselijke politiek teweeg bracht, is nog niet gesproken. Hoewel ... , 
neen, toch maar liever niet. 
Een ander ding waarmee èn de gemeente èn de middenstand in hun 
maag bleven zitten was de restauratie van het Dinghuis, dat al geruime 
tijd in de stutsteigers staat. De minister van C.R.M. liet het afweten bij 
het verzoek van de gemeente wat bij te schuiven voor de restauratie
kosten. De staatssecretaris van C.R.M. kan hierover nog een hartig 
woordje verwachten van B. en W. en deze op hun beurt weer van de 
winkeliers in de Jodenstraat. 
Bijzonder rimpelig bleef ook het toekomstbeeld van dat betonnen 
skelet midden in de city van Maastricht dat onder zijn dak geen onderdak 
verleend krijgt aan wat dan ook: Entre Deux. Even leek er een 
oplossing te glimmen om dit dood blok in het levendige hart van de stad 
tot leven te wekken. Het was het voorstel van de eigenaresse, Melchior 
Verenigde Bedrijven n.v. om het als warenhuis opgezette gebouw aan 
de gemeente te verhuren voor het onderbrengen van Stadsarchief en 
-Bibliotheek. De betreffende adviescommissie oordeelde na een onder
zoek echter negatief. Enkele van haar bevindingen: het draagvermogen 
van de vloeren is voor dit doel ontoereikend, de indeling van de ruimten 
te onoverzichtelijk en de vormgeving staat een goede milieusfeer in de 
weg. De commissie bleef vasthouden aan het voormalige Militaire 
Hospitaal aan de Grote Looiersstraat als toekomstig centrum voor 
Stadsarchief- en Bibliotheek. 
Rimpeloos verliep 1972 voor Maastricht bepaald niet. Mag het alsjeblieft 
voor een stad die ondanks deze tegenvallers pittig uit de hoek is 
gekomen. 
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Maastricht stad van cultuur. Ook in 1972? Laat u dat fronsen van de 
wenkbrauwen om dat vraagteken maar. Natuurlijk valt er aan het 
imago van Maastricht als cultuurstad niets of nauwelijks te tornen. 
En terecht. Dat vraagteken blijft volkomen overbodig tegen de 
achtergrond van de grote weelde aan cu ltuur die onze stad als 
weinig andere steden van ons land te bieden heeft. Om de geijkte 
verworvenheden voor dit imago van Limburgs hoofdstad nog even op 
een rij te zetten: de bijna tastbare naklank van zijn roemruchte historie, 
zijn rijkdom aan kunstschatten, zijn bezit aan monumenten, zijn 
verscheidenheid aan culturele instellingen en instituten en misschien 
wel vooral het erfgoed van zijn eigen, door generaties overgedragen 
levenspatroon en zijn daarop geënte volkscultuur. 
En toch: was Maastricht los van dat imago·-een stad van cultuur anno 
1972? Op deze genuanceerder herhaalde vraag kan inderdaad op zijn 
minst met een bevestigende hoofdknik worden gereageerd. Zeker in het 
voorbije jaar was het in onze stad niet louter vegeteren op wat was of 
daar nog van over is, hoe zinvol dit mag zijn en hoe waardevol het zal 
blijven. 
Er gebeurde buiten die consolidatie en conservatie meer dan genoeg om 
rode oortjes van te krijgen. Ook in de beleidssfeer, zowel direct als 
indirect. Het stadsbestuur ging in grote lijnen accoord met het concept 
voor een cultureel beleidsplan dat de commissie Van Leeuwen in zijn 
opdracht had uitgedokterd. De gemeenteraad zette met dit besluit een 
ferme stap. Het plan behelst namelijk niets minder dan een stormloop op 
het tot dusver als te statisch ervaren cultuurpatroon van de gemeente 
met als belangrijkste doel democratisering en bijdetijdse aanpak van het 
stedelijk culturele leven. Na een reeks besprekingen met het college 
van B. en W. en andere betrokken partijen stapte de commissie 
Van Leeuwen op het laatste moment op. De reden: het stadsbestuur 
verbond aan zijn fiat voor het conceptplan het voorbehoud tot 
"temporisatie" van enkele bijzonder verstrekkende onderdelen, w.o. 
de afbakening van de bevoegdheden. 
Wethouder M. Debats kreeg overigens nog meer plooien in zijn 
portefeuille van cultuur glad te strijken. Niet alleen diende zich de zeer 
licht ontvlambaar gebleken kwestie aan van de niet-herbenoeming door 
de gemeenteraad van de heren F. Lodewick en N. de Vrede als 
bestuursleden van de Stichting Cultureel Centrum - opgevolgd door de 
heren C. Grijnen en A. Duynstee -, maar ook het vrij complexe geschil 
over de al of niet gewenste en mogel ijke zelfstandige positie van de 
Toneelacademie binnen het instituut "Conservatorium en Toneel
academie Maastricht". Deze nogal gerucht makende oplopen binnen de 
culturele veste van Maastricht mogen dan aan de kantlijn van plussen 
of minnen worden voorzien - naargelang welke bril op welke neus 
staat-, het waren in elk geval voldoende blijken dat het woord 
"cultuur" in brede zin in onze stad geen rijtje letters zonder betekenis 
is. Dit jaar kwam ook een verdere ontwikkeling tot stand van de door het 
Conservatorium, Toneelacademie, Stadsacademie voor Toegepaste 
Kunsten, Jan van Eyckacademie en Limburgse Academie voor Bouw
kunst opgerichte Raad van de Instituten voor Kunstonderwijs Maastricht, 
waarin vertegenwoordigd de besturen, directies, docenten en studenten. 
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Nieuwe brandtrap tegen de 
schouwburg. Het begin van de 
voltooiïng van Maastrichts 
" onvoltooide" . 

Bedoeling is de samenbundeling van krachten, opleidingen en 
programma's om zodoende te komen tot optimale ontplooïings
mogelijkheden voor de studenten. 
Oplopen, en wel opmerkelijk massale, vielen er ook te signaleren in het 
Cultureel Centrum. In theorie bezocht iedere Maastrichtenaar, van 
zuigeling tot grijsaard, in een tijdsbestek van zo'n acht maanden één 
keer de Stadsschouwburg of het Staargebouw. Het theaterseizoen van 
1971 -72 kon worden afgesloten met liefst 115.000 bezoeken, een getal 
zelfs nog iets groter dan het aantal inwoners van de gemeente. 
Men zou dit als " het wonder van Bary" kunnen betitelen, want begin er 
maar aan heel Maastricht bij plukjes te stouwen in de (overigens 
verrukkelijke) intimiteit van een schouwburg die nauwelijks goed is voor 
600 plaatsen. Het was een absoluut record dat duidelijk de stijgende lijn 
in de belangstelling voor het theatergebeuren bevestigde. Die groeiende 
interesse gold ook Maastrichts oudste generatie, bij wie het Groot
Limburgs Toneel bij wijze van experiment " Het grote beest" ging 
uithangen. Die opzet slaagde zo verrassend dat een speciale serie 
voorstellingen voor 65-plussers in het theaterprogramma werd gevoegd. 
De voor hen oude en vertrouwde "Bonbonnière" werd daarbij 
aanmerkelijk toegankelijker gemaakt door het invoeren van bijzonder 
aantrekkelijke entreeprijzen. 
En alsof het nog niet genoeg gonst in die bijenkorf van de muze, 
Achter de Comedie ging als publieke aanloop van het seizoen 1972-73 -
met 200 evenementen! - het doek op voor een zeer attractief opgezette 
"drielu ik-ouverture" als een invitatie aan de burgerij om eens te komen 
binnenstappen en het liefst nog eens terug te komen. Vroom en 
Dreesmann onderging een week lang een " Tejatertoestand" van het 
Cultureel Centrum die naar schatting 15.000 mensen trok. Voor het eerst 
in ons land werden vleugjes professioneel en puur theater volgens het 
standwerkersprincipe in een warenhuis aan de anders vrijwel 
onbereikbare man of vrouw gebracht. Wethouder M. Debats luidde met 
drie zwierige gongslagen een theatermanifestatie in voor jongeren die 
meer dan een halve etmaal in alle hoeken en gaten van de Stadsschouw
burg zou blijven voortwoekeren. In een uitpuilend Staargebouw gaf 
mr. A. Baeten als "gastdirigent" van de " Keuninklikke" de opmaat 
voor een werkelijk "open-huis-dag" van het Cultureel Centrum dat 
overrompeld werd door een waarlijk massale aanloop, waartoe ook de 
Mastreechter Staar en het Maastrichts Mannenkoor het hunne bijdroegen. 
Zo startte dus het Cultureel Centrum met enkele glanzende hoogte
punten nog vóór het feitelijke theaterseizoen was begonnen. Het wordt 
langzamerhand dringen met het gestalte geven aan dat visioen van een 
nieuw Maastrichts " huis voor kunst en cultuur"! 
Het Groot-Limburgs Toneel, steeds beter gedijend in zijn vaderstad 
Maastricht, kreeg zijn vaste wekelijkse speelavond in de Stadssschouw
burg. Sinds september 1972 is daar de donderdagavond GLT-avond. 
Het startte zijn seizoen met het afscheid van voorzitter mr. Paul Knapen 
uit St. Truiden. Bij zijn officieel heengaan werd de scheidende voorzitter 
en medegrondlegger van het GL Tom zijn daadwerkelijke inzet voor de 
culturele relaties tussen België en Nederland en vooral tussen de beide 
Limburgen op het Maastrichtse toneelpodium door CAM-minister 
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Jeugdmanifestatie in de Stads
schouwburg. Een lekker sfeertje, 
ludieke toestanden. Het zat er 
allemaal weer helemaal in. 

P. Engels onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau en 
door gouverneur dr. mr. Ch. van Rooy verrast rhet de toekenning van de 
zilveren erepenning van de provincie Limburg. Aan de veelvuldige 
activiteiten van het GL T ontsproot als nieuwe loot een speciaal op 
de middelbare schooljeugd gerichte voorstelling die door een vaste cast 
ook binnen de schoolmuren wordt gebracht. 
In de verscheidenheid van de met artiesten en kunststudenten gemeubi
leerde établissementen in het " quartier latin" waren er weer de 
traditionele extra aanleidingen om de glazen extra kort ongevuld te 
laten; de hoogtijdagen dat de academies weer hun "jaargangen" 
afleverden. Bij de Toneelacademie waren dat Adrienne Kleiweg-
de Zwaan, Theu Boermans en Guido Lavreysen, die na het voltooien van 
hun studie meteen aan hun carrière op de toneelplanken konden 
beginnen dank zij een contract met respectievelijk het Groot-Limburgs 
Toneel, het Amsterdams Toneel en de Toneelgroep Theater. 
Een andere eerstejaars toneelacademicus, Jeroen Rooijackers, vestigde 
niet zo zeer de aandacht op zichzelf maar eerder op Maastrichts 
huiskamertheater, het Galerietheater aan de Brusselsestraat, dat hij weer 
tot leven wist te brengen. 
Tijdens het zevende Colloquium voor Nederlandstalige toneel-, radio- en 
televisieschrijvers uit België en Nederland werd op 16 december de 
jaarlijkse Edmond Hustinxprijs uitgereikt aan Hans Keuls voor zijn 
gehele oeuvre. 
De Jan van Eyckacademie hielp Maastricht en de wereld weer aan een 
nieuwe lichting jonge artiesten, van wie Piet Stoop als bijzonder talentvol 
uitblinker op de eindexamens met de prijs van de Stad Maastricht ging 
strijken. In het najaar was er ook bij "de Jan van Eyck" een afscheid. 
Een van de "pioniers", Prof. H. Levigne, gaf na 22 jaar de leiding over 
van de grafische afdeling aan Han Seur uit Amsterdam, reeds enkele 
jaren docent van deze afdeling. 
In het muziekbastion van het Jekerkwartier, het Maastrichts 
Conservatorium, rijpte weer jong muzikaal talent van Limburg (en van 
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In het eerste lustrumjaar van 
mr. A. Baelen als burgemeester 
van Maastricht, gaf de eerste 
burger van onze stad diverse 
staaltjes ten beste van tot dusver 
onvermoede kwaliteiten en 
vaardigheden. Op 2 februari 
ontpopte hij zich als kruier toen 
hij na verwelkoming op het 
station van - toen nog -
minister de Brauw diens koffer 
met ongetwijfeld zwaarwichtige 
inhoud resoluut van het perron 
af-torste. Een paar weken later, 
op 22 februari, deed mr. Baelen 
zich gelden als een gerouti
neerd coupeur door met flitsende 
schaarknippen een met plastic 
reistassen behangen draad in 
tweeën te delen als opening 
van het Maastrichts kantoor van 
het Nederlands Bureau voor 
Buitenlandse Studentenbetrek
kingen. In het Staargebouw 
dreigde op 17 september het 
.gevaar dat mr. Baeten zijn 
ambtsketen zou gaan verwisselen 
voor de dirigeerstok. Als gast
dirigent van de " Keuninklijke" 
ter opening van de open-huis
dag maakte de burgemeester 
namelijk een zeer overtuigend 
debuut als "maestro". 

ver daar buiten) tot musici, van wie hoge verwachtingen mogen worden 
gekoesterd. Liefst driemaal werd een Prix d'Excellence toegekend en wel 
aan bariton John Bröcheler, Paul Keijzers, orgel en Jan Spronk, hobo. 
Behalve van dit hoogste predicaat dat het Nederlandse muziekonderwijs 
te vergeven heeft werden zij bovendien bezitter van de prijs van 
de stad Maastricht. De naam van onze muziekacademie werd weer 
internationaal uitgedragen door onder meer een uitvoering van het 
Normandisch Paasspel door docenten en studenten. Dit Paasspel werd 
als een co-productie van KRO-BRT op eerste Paasdag in kleur op het 
beeldscherm gebracht in een Eurovisie-uitzending. Illustratief voor de 
groeiende animo voor muziekbeoefening was de leerlingenstop, die de 
Stedelijke muziekschool noodgedwongen tijdelijk moest invoeren. 
Het concertleven in de stad werd, afgezien van de reeks openbare 
uitvoeringen in het conservatorium en de "koffieconcerten" in de 
Redoute, vooral beheerst door het Limburgs Symphonie Orkest onder 
oervaste leiding van André Rieu. Het provinciale ensemble, dat 
Maastricht als belangrijkste subsidiënt financieel een eksteroog begint 
te bezorgen, ging "in eigen stad" op toernee door in stadswijken te gaan 
"buurten" met populaire concerten. Het was een eerste bemoedigende 
poging meer op het publiek te gaan toespelen. Nu de kans op een 
Limburgs operagezelschap voor goed is verkeken, maakte het LSO 
tevens een duidelijke zwaai in de richting van de muziekdramatische 
kunst. Zo werd in het nieuwe seizoen van 1972-73 voor het eerst 
een opera in eigen productie gebracht. De keuze viel op Mozarts 
"Entführung aus dem Serail" met medewerking van jonge so listen van 
de Düsseldorfse opera. Een radikale ommezwaai in de koers van het LSO 
- maar daar was het ook de tijd van het jaar voor- was wel zijn 
carnavalsconcert in ... Heerlen, het jaarlijks carnavalesk muziek
evenement waarvan Maastricht tot dusver het alleenvertoningsrecht 
leek te genieten. Onze stad was, wat dat betreft, wel meer gulhartig. 
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Een jaarlijks terugkerend tafereel 
in de Maastrichtse binnenstad. 
Geslaagden van de Toneel
academie in de zegekar. Een 
laatste jubel en tevens een 
afscheid van de stad, waar zij 
als prille acteurs de weg naar 
het toneelpodium vonden. De 
geslaagden, Adrienne Kleiweg de 
Zwaan, Guido Lavreysen en 
Theu Boermans vertolkten die 
jaren tijdens een afscheidsfestijn 
in de Redoute als volgt - op 
tekst van Theu Boermans: 
Stad wij hebben jou liefgehad 
Stad wij hebben jou doorgehad 
Stad wij hebben gerief gehad 
Stad wij hebben 't goor gehad 
Stad wij hebben geluk gehad 
Stad jij hebt ons (s)tuk gehad 
Stad wij hebben jou plat gehad 
Stad wij hebben elkaar gehad. 

Tijdens de rustmaten in de activiteiten van de muziekinstituten viel er 
ook in de particuliere sfeer genoeg te beleven. Muzikaal verwende oren 
werden gespitst bij het bekend worden van het " huzarenstuk" dat 
plaatselijke platenmagnaat Harry Goosen had uitgehaald door het 
fameuze kleine ensemble met de lange naam, "The Academy of 
St. Martin-in-the-Fields" voor Maastricht te "versieren". De voor de 
aandrang bezweken leider Neville Marriner, be2woer zelden voor .zo'n 
geestdriftig publiek te hebben gemusiceerd. Het bleef overigens niet bij 
één concert. Het werden er twee! 
Wie afgelopen zomer 's avonds de O.L. Vrouwe Basiliek binnenstapte kon 
het treffen in de sonore galm te worden opgenomen van het virtuoos 
bespeelde Severin-orgel. Hij was dan toehoorder van de "Basiliek
concerten pro organo 1972", georganiseerd door Jean Wolfs, die 
afgelopen zomer, zijn internationaal uitstekend bekende Camera Musica 
Mosana thuis latend, een reeks orgelconcerten in een groot deel van 
West-Europa gaf. Diezelfde Camera Musica Mosana verzorgde op 
13 september weer, onder grote belangstelling, het traditionele 
Bevrijdingsconcert. Maastricht was het afgelopen jaar overigens niet 
alleen een spelende, maar ook een zingende stad aan de Maas. Hoe kan 
het ook anders met zoveel "staars" onder zijn woud van zangers. 
De beeldende kunsten nestelden zich vooral in het bijzonder in zwang 
geraakte fenomeen, de galeries. Het aantal dat Maastricht er in 1972 bij 
kreeg is niet te tellen. De kunstgaleries werden gemeengoed van de 
stad zonder dat deze er zelfs maar met de ogen voor knipperde. Weer 
een blijk dat kunst en kunstzaken - in alle betekenissen! - volkomen 
zijn opgenomen in het leven van alle dag in Maastricht. Een blikvanger 
was niettemin de Benelux-manifestatie van de werkgroep Scheppend 
Ambacht in de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten, die 13 oktober 
onder het vaandel van " Het sieraad in de Beneluxlanden" werd ingeleid 
door gouverneur dr. mr. Ch. van Rooy. Staatssecretaris drs. Oostenbrink 

47 



Goed weer was een van de 
belangrijkste vereisten voor het 
slagen van de Vrijthof
uitvoeringen van de " Köpenick ''. 
Bèr Essers wist daar raad op. 
Hij bood de heilige Clara vla 
zuster Jacintha (mej. Miep v. d. 
Ven), moeder-overste van de 
Maastrichtse Carmel, een 
"goed-weer-worst" aan. En het 
hielp nog ook. 

van Economische Zaken opende, in gezelschap van zijn Belgische 
collega, deze belangrijke en omvangrijke tentoonstelling van voorwerpen 
van eigentijdse vormgeving. 
Het straatbeeld van Maastricht leverde voor een belangrijk deel de 
decors op voor de derde Limburgfilm, die de begaafde jonge cineast 
Guido Pieters uit eigen stad met de kastelein-pianostemmer Sjef Viegen 
als producent vervaardigde onder de veelzeggende titel: "Limburg, land 
van bloed, zweet en tranen". De Helpoort vormde het decor voor de 
opnamen van nog een andere speelfilm n.l. Jos Stelling's " Marieke van 
Nimwegen". 
Op de eerste dag van 1972 kreeg Maastricht officieel de kort tevoren 
aangekochte Centrale Bibliotheek van de Broeders van de Beyart in 
bezit. Deze nieuwe aanwinst omvat ongeveer 100.000 banden met 
voornamelijk literatuur over pedagogiek, taal- en letterkunde, 
psychologie en jeugdwerk. Het was een verdere stap om te komen tot 
de zogenaamde integratie van de stadsbibliotheek. Dit zal pas mogelijk 
zijn als het toekomstige archief- en bibliotheekcentrum in het voormalige 
Militaire Hospitaal een feit is. Het totstandkomen van d it project is 
tevens van onschatbare betekenis voor een stad met het vooruitzicht op 
een rijksuniversiteit. Maastricht zal dan in dat centrum met inbegrip van 
de openbare bibliotheek over een boekenstand beschikken van pak weg 
300.000 banden, die alle niveau's van wetenschap, cultuur, studie en 
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Het jaar 1972 bracht voor Maas
tricht cultuurhistorisch een zeer 
gedenkwaardige bijzonderheid 
mee. Voor het eerst sinds 126 
jaar werden in onze stad de 
Noodkist en de vier daarbij 
behorende reliquairs - helaas 
slechts tijdelijk - weer herenigd. 
De Noodkist vormt met de vier 
reliquairs gezamenlijk een 
unieke kunstschat, omdat zij met 
die vier zijstukken het enige uit 
schrijn en reliquairs samen
gestelde retabel is dat in Europa 
bewaard is gebleven . De unieke 
hereniging in Maastricht werd 
mogelijk als gevolg van het 
dringend verzoek van de organi
satoren van de in Keulen en 
Brussel gehouden tentoonstel
ling " Rijn en Maas" , Kunst en 
Cultuur 800-1400" op het Kerk
bestuur van Sint Servaas om de 
Noodkist in bruikleen af te staan. 
Op advies van de Stichting 
Schatkamer Sint Servaas ge
beurde dit onder de voorwaarde 
dat de Noodkist met de vier 
reliquairs tijdelijk in Maastricht 
herenigd zouden worden. 

Op het nog net herboren 
Vrij thof liet de combinatie 
Maasvogels-Tempeleers de 
" Kaptein vaan Köpenick" her
leven tegen de in gloed gevatte 
coulissen van de Sint Servaas
en St. Janskerk. Het werden drie 
avonden met uitverkochte 
tribunes. 

ontspanning omvatten. Een wetenschappelijk informatiecentrum met op 
zijn minst een provinciale functie. Over het cultuurbezit van een stad 
gesproken. 
En de cultuur met de "c" van culinair, die in Maastricht als gerenom
meerd gastronomisch centrum terecht met een hoofdletter wordt 
geschreven? Sla er maar de laatste uitgave van de Guide Michelin op na. 
U bent bij voorbaat gewaarschuwd als u desondanks toch nog de 
schouders zou ophalen. " De culinaire kunst is een dochter van de muze. 
Wie die stelling betwist, is een barbaar! " Zie daar het credo van de laatst 
benoemde officier van de Confrérie de la Chaine des Rötisseurs in 1972, 
onze stadsgenoot mr. A. Baeten. Hij verkondigde dit temidden van een 
groot internationaal gezelschap van chevaliers, bailiy's en maîtres dat 
Maastricht op initiatief van maître Jacques Zeguers als plaats voor een 
tongstrelend rendez-vous had gekozen. 
Het was op dezelfde dag, 2 oktober, dat voor het derde achtereen
volgende jaar in de stad het feest van de wijnoogst - van Slavante -
werd gevierd met animatie van de Maastrichtse V.V.V. 
Moet nog vermeld worden dat in 1972 in Maastricht cultuur ook weer met 
de " c " van carnaval kon worden geboekstaafd? Uiteraard volkomen 
schots en scheef en daarom uiteraard niet of nauwelijks te ontcijferen 
voor wie die "c" van cultuur moeilijk kan herleiden tot carnaval. Want 
dat is een kunst. Een levenskunst! 
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Maastricht stond het afgelopen 
jaar meer dan ooit in de belang
stelling van radio en televisie. 
De Geusselt-sporthal werd 
herschapen in een gigantische 
studio voor het brengen van een 
show-programma van de Vara
televisie "Met de muziek mee". 
Het team van de actualiteiten
rubriek van de KRO-televisie 
" Brandpunt" nestelde zich in het 
Staargebouw. Een uitzending 
van documentair niveau gaf de 
NOS in " Gewest tot gewest" 
naar aanleiding van de Maestro· 
poolfeesten. In een televisie· 
programma in kleur van drie 
kwartier gaf Jan de Roode een 
boeiend beeld van de historische 
verwevenheid van de stad met 
het Vrijthof. 
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Dinsdag 20 juni was de 
gemeenteraad te gast in 
het psycho-medisch streek
centrum "Vijverdal". Het impo
sante gebouwencomplex, met 
een capaciteit van 450 patiënten, 
is bijna voltooid. In de maand 
mei 1973 zal het complex, 
waarvan de realisering een 
bedrag van 75 miljoen gulden 
heeft gevergd, officieel worden 
geopend. 

"Er is maar één Maastricht." Deze constatering heeft niets van doen 
met geografie. Het is de lijfspreuk van de Maastrichtenaar die het, 
desnoods met excuses, nu eenmaal niet helpen kan dat voor hem de rest 
van de wereld niet kan zijn wat zljn Maastricht is. In het afgelopen jaar 
werd dit zelfs officieus vastgesteld. Uit de medio 1972 bekend geworden 
voorlopige uitkomsten van de 14e volkstelling bleek dat de Maastrichte
naar verreweg de meest honkvaste Limburger is. En dan te weten wat er 
voor nodig is om de Limburger uit eigen nest weg te krijgen. Bedroeg 
voor Limburg het percentage van het aantal personen dat sinds de 
geboorte de provincie niet heeft verlaten - om zich elders te vestigen 
- 55,5, voor Maastricht was dit 69,5. 
- Bovendien, als de gemeenteraad in één opzicht volkomen de Maas-
trichtse bevolking vertegenwoordigt dan is het juist met betrekking tot 
die honkvastheid. Een steekproef van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten wees het afgelopen jaar uit dat van de gemeenteraden van 
de elf provinciale hoofdsteden die van Maastricht het meest standvastig 
is. De raadszaal scheen ook in 1972 zo'n onweerstaanbare aantrekkings-

kracht uit te oefenen op de lokale volksvertegenwoordigers dat zij, daar 
eenmaal aan het vergaderen geslagen, nauwelijks meer van ophouden 
wisten. Eén raadsbijeenkomst betekende in de praktijk doorgaans 
minstens twee avonden "voortgezet" vergaderen. Toch gebeurde het 
dat op de vergaderavond van 4 juli de vroedschap vijf kwartier vóór het 
"sluitingsuur" van elven de trappen van het stadhuis afdaalde. Voor bur
gemeester Baeten was het voltrekken van dit welhaast unicum aan
leiding de raad de volgende bemoedigende boodschap mee naar huis 
te geven: " Indien wij ook nog de kunst leren de ingekomen stukken 
in een even vlot tempo te behandelen, zullen wij nog eens een 
vergaderduur bereiken die de vergaderduur in de meeste Nederlandse 
gemeenten niet overschrijdt." Het baatte inderdaad. Op de vergadering 
van 6 december bezorgde de raad zich zelf een verlate Sinterklaas
surprise door bijna twee uur eerder op te stappen. 
- Dat de lengte van de raadsvergaderingen niettemin evenredig is aan 
de toewijding van de geachte afgevaardigden der burgerij aan de 
Maastrichtse zaak kreeg op 25 augustus als het ware automatisch zijn 
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bevestiging. Die dag was het complete College van B. en w. de stad uit 
voor een bezoek aan Groningen. Opdat een gemeente bij uitstedigheid 
van het College niet stuurloos ronddobbert voorziet de gemeentewet 
in een artikel (84) dat stelt dat het burgemeesterlijk gezag dan tijdelijk 
wordt waargenomen door het oudste raadslid in jaren. Zo was de nestor 
van de raad, de heer L. Krans, één dag burgemeester van Maastricht. 
- Op 29 november sprak ook Maastricht in de landelijke politiek een 
woordje mee door naar de stembus te tijgen voor de vervroegde 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Al bleef de opkomst (71 , 1 procent) 
een heel eind onder het landelijk gemiddelde (82,9 procent) het was 
toch 3,2 procent meer dan bij de Kamerverkiezingen in 1971 . Zo stemde 
Maastricht: PvdA 29,7 procent (in 1971 23,7 procent) - KVP 31 ,1 (39,2) -
VVD 15,1 (7,4) -ARP 2,0 (1 ,3) - D '66 4,0 (7,3) - CHU 0,3 (0,7) -
OS '70 2,7 (6,6) - CPN 3,4 (2,6) - SGP 0,1 (0,1) - PPR 4,9 (2,0) -
GPV 0,2 (0,1) - PSP 1,4 (1 ,7) - DMP 0,4 (2,5) - NMP 0,8 (1,4) -
BP 1,7 (0,9) - RKPN 2,2 (-). 
- Meer in de regionale sfeer bleek het stadsbestuur er weinig voor te 
voelen het standpunt van Gedeputeerde Staten te delen als zou het 
instellen van gewesten in de provincie een doelmatige verbetering van 
de bestuurlijke organisatie in Limburg kunnen betekenen. College en 
raad lieten G.S. in september weten dat met een weloverwogen maar 
drastische herindeling van de gemeenten een beter beleidsinstrument 
wordt geboden voor de oplossing van een groot aantal problemen in dit 
vlak. Beter een krachtig bestuursbeleid, gebaseerd op een eenheid van 
optreden, dan een gewestelijk orgaan dat door zijn grote verscheiden
heid van samenstelling het risico van conflicten en belangentegen
stellingen herbergt. Mocht toch worden overgegaan tot gewestvorming 
dan liefst grote gewesten creëren, en wat de situatie in Zuid-Limburg 
betreft, dan bij voorkeur één gewest Zuid-Limburg. Aldus - in 
telegramstijl - de visie van het stadsbestuur. Het zal echter nog wel 
even duren voordat dit alles consequenties heeft voor de gemeente 
Maastricht, hetzij door wijziging van de gemeentegrenzen hetzij door 
wijziging van de bestuursstructuur ten gevolge van de gewestvorming. 
- Niet uitgesloten is dat tegen die tijd de burgerij een behoorlijk woordje 
zal meespreken. Hoe en in welke vorm de in- en samenspraakprocedure 
zal gaan uitpakken bleef nog een open vraag waarvoor o.a. een 
"commissie ad hoc" bezig was het antwoord te vinden. " Hoewel als 
techniek tot dusver het meest frequent gebruikt, lijkt de openbare 
hoorzitting het minst geschikt voor een optimale inspraakverlening." 
Dit was een van de belangrijkste conclusies die drs. H. Hoorn, socioloog 
bij Openbare Werken Maastricht, neerlegde in een studie, die onder de 
titel " Inspraak in Nederland" het afgelopen jaar een ambtelijke bestseller 
werd. Deze studie, verricht in opdracht van hoofddirecteur 
drs. J . van de Venne van Openbare Werken, omvat een inventarisatie van 
de inspraakprocedures zoals die tot dusver op het terrein van de 
ruimtelijke ordening in de grootste 17 gemeenten van ons land zijn 
toegepast. Ook het Maatschappelijk Overleg Maastricht dook in de 
problematiek van de inspraak ten aanzien van de ruimtelijke ordening 
en gaf hierover in september een "praatstuk" uit. Hierin wordt de 
suggestie gedaan om een adviesraad voor de ruimtelijke ordening in het 
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leven te roepen. Deze zou dan kunnen fungeren als een beleids
adviserend orgaan voor het gemeentebestuur waarin de inspraak van 
de burgerij gestalte kan krijgen. 
- Hoe moeilijk, subtiel en ingewikkeld deze problematiek ook ligt, zij 
werd toch ook weer niet zo somber bezien zoals een flink deel van de 
wijk Malberg het gebeuren en de ontwikkelingen in de wereld op zich 
liet afkomen. Daar kon de opsporingsbrigade van de Dienst Luister- en 
Kijkgelden bij een " razzia" in het voorjaar zo'n 350 "zwartkijkers" voor 
het beeldscherm vandaan plukken. 
- Wie om een heel ander en ernstiger strafbaar feit werd opgespoord 
kon vanaf 1 oktober een beroep doen op de "Jonge Balie". Onder deze 
naam startten jonge advocaten in het arrondissement Maastricht via het 
hoofdbureau van politie en de S.O.S.-Hulpdienst een "piketdienst" als 
een soort juridische eerste hulppost. Verdachten kunnen daar vanaf het 
eerste moment van hun in verzekeringstelling een beroep doen op 
kosteloze juridische en andere bijstand. Het ligt in de bedoeling dat de 
"Jonge Balie" zijn activiteiten op de duur gaat uitbreiden over het gehele 
arrondissement. 
- Hulp, maar dan van geheel andere aard, bleek ook dringend geboden 
voor het groeiend aantal druggebruikers in de stad, zoals B. en W. 
signaleerden. De toename bleek dusdanige vormen te hebben 
aangenomen dat de welzijnsinstituten speciale aandacht aan dit 
verschijnsel gingen besteden. Het oprichten van een opvangcentrum 
werd overwogen. 
- Op een even originele als doelmatige manier lenigde de heer 
Jean Boumans de nood onder de dieren door zijn stationcar als 
"dierenambulance" in te richten. Veel dierenleed zal echter pas 
afdoende kunnen worden voorkomen als de "Werkgroep nieuw asyl" 
zijn doel zal hebben bereikt. 
- Een nieuw beeld in de straten van de stad was ook het rijdende 
consultatiebureau van het Groene Kruis Maastricht. De burgemeester 
stelde het 9 mei op het Vrijthof officieel in gebruik. Deze " baby-bus" -
de eerste in Limburg - vormt een goedkopere en toch effectieve 
vervanging van de bijna niet meer te betalen en in stand te houden 
wijkgebouwen. 
- Het Leger des Heils kreeg 29 oktober van de Maastrichtse bevolking 
officieel het pand Boschstraat 45 in bezit als "tehuis voor thuisloze 
mannen". Door middel van acties werd een bedrag van ongeveer een 
ton voor dit doel verzameld. Namens het actiecomité, in feite de gehele 
burgerij vertegenwoordigende, kon voorzitter F. Gorten tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de St. Annakerk het pand symbolisch 
overdragen aan Lt. commissioner Leslie P. Pindred, leider van het 
Heilsleger in Nederland. 
- Maastricht was in het voorbije jaar weer voor veel verenigingen, 
instellingen en organisaties het favoriete oord voor het houden van 
congressen en vergaderingen. Niet het opvallendste, maar wel van 
beduidende betekenis voor de toekomstige functie var Maastricht als 
vestiging van de Achtste Medische Faculteit was het Chirurgisch 
Grensland symposium op 14 april. Ruim tweehonderd chirurgen en 
internisten uit de grensgebieden van Duitsland, België en Nederland 
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Als slot van .de Escape-reünie 
defileerden enkele tientallen 
muziekkorpsen, schutterijen en 
ruitergroepen over een zonnig 
Vrijthof, omzoomd door duizen
den toeschouwers. 

Niet minder dan drie excellenties 
waren 12 februari , carnavals
zaterdag, in het stadhuis te gast. 
Minister jhr. mr. M. de Brauw en 
de Staatssecretarissen H. Vonhoff 
en drs. K. Buck, allen vergezeld 
van hun echtgenote, waren een 
gewillig "slachtoffer" voor 
ceremoniemeester They Bovens. 
Een vierde excellentie, minister 
mr. Geertsema, was via een 
radiolijn met de Hilversumse 
studio's aanwezig. 

hadden op initiatief van dr. H. Lemmens uit Maastricht onze stad 
verkozen voor het houden van een studiedag gewijd aan een door 
Morbus Crohn ontdekte darmziekte. Met dit symposium werd een eerste 
aanzet gegeven voor een geregelde gedachtenwisseling tussen medici 
in het "land zonder grenzen". 
- Een reünie, waar de burgerij voor een deel wel nauw bij betrokken 
werd, was die van "The Escape", de Nederlandse vereniging van 
pilotenhelpers uit de Tweede Wereldoorlog. Bijna 300 Nederlanders, 
die samen 2968 geallieerde vliegers naar de vrijheid terug wisten 
te brengen, werd van 22 tot en met 24 september een uitbundig 
feest van dankbaarheid bereid. Buiten de officiële en meer besloten 
programma-onderdelen waren er verscheidene openbare festiviteiten 
met als hoogtepunt een kleurrijk defilé van muziekkorpsen, schutterijen 
en ruiterijen uit heel Limburg op een zonnig Vrijthof. 
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Op 26 oktober was het zover, de 
commissie met de lange naam, 
de " Commissie voor Subsidiëring 
van Particuliere Muziekgezel
schappen en Zangverenigingen" 
bestond vijftig jaar. 
Deze volijverige commissie, 
bestaande uit de heren 
M. Debats (voorz.), P. Bovens 
(vice-voorz.), J. Schoenmaeckers 
(secr. penn.) E. Hassink (adj. 
secr.), F. Beerkens, P. Dejong, 
F. Gerardu, W. Hijstek, 
H. Janssen, A. Norenbrug en 
M. Vermin recipieerde tijdens 
een druk bezochte receptie in 
de hal van het stadhuis. Vooraf
gaande hieraan werd door de 
burgemeester aan de leden als 
dank het boekwerk over de 
stadhuis-tapisserieën aan
geboden. 

- Hèt feest waar de gehele bevolking zich weer drie dagen in stortte 
was - hoe kan het ook anders - de Vastelaovend. Op 15 januari wist 
Maastricht dat de carnaval van 1972 zich zou gaan voltrekken onder 
"patronage" van Zijne Hooglustigheid Prins Herman 1, de 31-jarige 
Herman Cox uit het Bosscherveld. En 't waor 'ne goje! Op Wereld
dierendag lanceerden de Tempeleers voor hen die met carnaval " weer 
de bies wèlle goon oethaange" een "Mestreechter Kalènder" met foto's 
van Maastricht omstreeks de eeuwwisseling. De baten komen in de kas, 
bestemd voor het organiseren van de carnavalsevenementen. 
Het carnavalsliedje 1973, gelanceerd een week vóór de "elfde van de 
elfde", werd "Boe? Boe? Boe?". Componist en tekstdichter 
Desiré de Pauw zag met die drievoudig beklemmende vraag zijn derde 
carnavalsliedje bekroond. 
- Geen vragen wierp de Oranjeveren iging Maastricht op, die 1 mei in het 
gouvernement wegens haar 25-jarig bestaan officieel door gouverneur 
dr. mr. Ch. van Rooy werd gehuldigd in aanwezigheid van onder meer 
het provinciale en stadsbestuur. De vereniging werd na de bevrijding 
bij gelegenheid van het bezoek van de koningin aan Maastricht 
heropgericht als een voortzetting van het vroegere Oranjecomité. 
In die kwart eeuw heeft de vereniging jaarlijks trouw de Oranje
evenementen georganiseerd. 
- Jubilea van verenigingen waren er in grote verscheidenheid. Vooral die 
van fanfares. De fanfare St. Hubertus van het Bosscherveld vierde 
24 juni met veel "fanfare" haar gouden bestaansfeest en stak zich in 
een nieuwe uitmonstering die het muziekgezelschap terecht de bijnaam 
bezorgde van "Jagersmuziekkorps". Ook de fanfare St. Franciscus, die 
20 mei haar zilveren bestaansfeest vierde, stak zich in het nieuw. 
De fanfare St. Cornelius van Borg haren, die haar 75-jarig bestaansfeest 
met festiviteiten omlijstte, maakte 10 juni een "Mestreechter gaank" en 
trok daarbij veel bekijks. Besturen en musici werden door het College 
ten stadhuize begroet. Zo ook op 11 juni de "Sängerbund der Vereins-
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14 november stond de stad in 
het teken van het ARKA-congres. 
Het 400-koppige gezelschap 
werd, namens het stadsbestuur, 
ten stadhuize begroet en toe
gesproken door de die dag 
jarige loco-burgemeester 
G. Gijbels. 

gemeinde Zementwerke Leimen" als gasten van het ENCl-koor en op 
23 september de Zwitserse harmonie " Echo des Bois" die Maastricht 
bezocht in het kader van de "Escape"-reünie. 
Maar er waren meer gasten in het stadhuis. 
Op 17 mei waren dat de leden van de Broederschap van candidaat
Notarissen en op 29 mei een studiegroep van de Nieuw-Zeelandse 
University of Waterloo. Op 6 april werd een delegatie ontvangen van deel
nemers aan de in de sporthal Geusselt gehouden wedstrijden van de Fédé
ration Internationale Sportive de l'Enseignement, waaraan werd deelgeno
men door ca vijfhonderd meisjes van middelbare scholen uit elf landen. 
Op 3 juni was de Kölnische Geschichtsverein te gast, op 30 september 
de leden van de Confrérie de la Chaîne des Rötisseurs. Op 6 oktober 
werd de Europäische Arbeitsgemeinschaft der Berufsverbände für 
Kur- und Fremdenverkehrsfachleute begroet, op 13 oktober de 
deelnemers aan een colloquium "Werkgroep Kunstambachten- Benelux" , 
op 14 oktober de Nederlands-Duitse Juristenvereniging en op 28 oktober 
de Christelijke Jonge Werkgeversvereniging. Geheel gevuld was de hal 
op 14 november toen de leden van de ARKA te Maastricht congres
seerden. Op 26 november werden de leden van de Consociatio 
lnternationalis Musae Sacrae in de middaguren afgelost door deputaties 
van Limburgse Carnavalsverenigingen die de heer Harie Loontjens 
kwamen fêteren bij de toekenning van de "Orde van de Gulden Humor". 
De laatste klanken in de hal van het stadhuis - op de jaarlijkse 
kerstsamenzang op 19 december na - kwamen van de harmonie 
St. Walburga. Het korps werd door de burgemeester ten stadhuize 
ontvangen bij gelegenheid van het behalen van het landskampioenschap 
in de afd. uitmuntendheid. Op zijn beurt werd mr. Baeten met muziek 
gelukgewenst vanwege het feit dat hij diezelfde dag -16 december
vijf jaar burgemeester van deze stad was. 
Het College was zelf ook te gast op diverse plaatsen. 
Zo werd op 24 februari een werkbezoek gebracht aan Ankersmits 
Chemische Fabrieken n.v., op 24 maart aan de Verenigde Glasfabrieken 
n.v. en op 12 juni aan het Architecten- en Ingenieursbureau Swinkels
Salemans. Op 27 april bracht het College een studiebezoek aan de 
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De "Ghesellen van den Sanck", 
hier in het ornaat van de 
" Zingende Pótsvrowwe" , op 
25 maart op weg naar het stad
huis om daar hun "Leedsjes oet 
de aw does" aan het stads
bestuur aan te bieden. Aan de 
opname werd ook medewerking 
verleend door "Les Gamines". 
Het werd een complete Maas
trichtse happening. 

Maastricht's enige korps met de 
blauwe (kampioens)-wimpel aan 
zijn vaandel, harmonie St. Wal
burga, aangetreden in het stad
huis. 

Luikse universiteit en was op 25 augustus, tesamen met de overige 
Colleges van Nederlandse provinciale hoofdsteden op bezoek bij de 
Commerciële Club Groningen. 
Ook dit jaar trok het gerestaureerde Stokstraatgebied weer vele 
deskundigen en geïnteresseerden naar Maastricht, waaronder het 
gemeentebestuur van Nieuwegijn (25 jan.), IJsselstein (23 mei), 
Harderwijk (28 sept.) en de Commissie Woonbeleid van de gemeente 
Nijmegen (20 sept.). 
- Bij zingend Maastricht was er een komen en gaan van voorzitters. 
Op 21 juni werd mr. L. Kessen benoemd tot voorzitter van het Maastrichts 
Mannenkoor als opvolger van mr. E. Hosselet, die het koor ruim zeven 
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jaar lang met grote ambitie had geleid. Het Heerder Mannenkoor 
verwelkomde 17 november de heer J. Heetman als nieuwe voorzitter 
en opvolger van de heer P. Verberne, die bestuurslid van het koor 
bleef. Wieker Eindrach werd 19 januari verrast met een onderscheiding 
van de stad Barcelona, waar het koor in 1969 luister had bijgezet aan 
het honderdste Merced-feest. 
- Over muzikale visites, zelfs uit alle delen van de wereld, had 
Maastricht niet te klagen. Van bijzondere allure was het concert dat de 
Amerikaanse Handbel! Ringers and Singers uit Allentown in 
Pennsylvania op 10 juli gaven in de O.L. Vrouwe Basiliek. Hoogtepunt 
van het concert was de uitvoering van een in 1160 speciaal voor de 
Basiliek gecomponeerd Maastrichts Paasspel. Het was tevens de 
première van dit 12e eeuwse muziekdrama in eigen stad. Het Nieuw
Zeelandse University of Auckland Choir gaf 9 mei in aanwezigheid van 
de Nieuw-Zeelandse ambassadeur in Nederland, mr. M. Roberts, in de 
St. Servaaskerk een buitengewoon concert samen met de Capella 
Sancti Servatii. In het Staargebouw was 26 september het angkloeng- en 
koelintangorkest "Nafiri Tuhan" uit Oost-Java te beluisteren. 
Op het nieuwe, verplaatsbare, Vrijthofkiosk en het nieuwe Vrijthofterras 
concerteerden, naast vele Maastrichtse muziekgezelschappen, ook 
verschillende buitenlandse gezelschappen, zoals een Canadese 
Marineband, de Amerikaanse "Fine Art Camp Band" en de Band van de 
Zesde Amerikaanse Vloot. 
-Al was er niet voor iedereen d ie in 1972 .korte of lange t ijd in de stad 
vertoefde maar "één Maastricht" toch gingen er zo'n 30.000 gekleurde 
ansichtkaarten op de post met " Groeten uit Maastricht". 
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Maastricht omvatte in 1972 een gemeenschap van ruim 112.500 inwoners. 
Al deze mensen droegen, individueel of collectief, in het openbaar 
of in beslotenheid, bij aan de totaliteit van wat weer een jaar Maastricht 
is geworden. Zij vormden een optelsom met als onherroepelijke uitkomst 
het Maastricht van 1972. Het boekstaven van hen, die voornamelijk deze 
uitkomst mede hebben bepaald is niet alleen een onbegonnen, maar 
vooral een volstrekt onmogelijke taak. Daarom op deze bladzijden 
slechts een fractie - en dan nog een zeer onvolledige - van hetgeen 
in onze stad in het persoonlijke vlak vermeldenswaard is. 

Vaarwel 
Voor veel Maastrichtenaren was 1972 het jaar van vaarwel. Voor eeuwig. 
- Op 25 januari op 80-jarige leeftijd de heer P. J. Bovy, ere-directeur van 
het Maastrichts Mannenkoor. De heer Bovy, musicus pur sang, leverde 
vele decennia lang een waardevolle bijdrage aan het muziekleven van 
de stad. 
- Op 13 juli op 64-jarige leeftijd dr. ir. W. H. Diemont, oud-hoofd
ingenieur-directeur van het Staatsbosbeheer in Limburg en internationaal 
bekend plantensocioloog. Vanaf zijn komst naar Maastricht in 1941 
verwierf hij als natuurbeschermer bijzondere verdiensten voor deze stad. 
Hij was onder meer voorzitter van de beheerscommissie van Chateau 
Neercanne. 
- Op 22 ju li op 71-jarige leeftijd de heer Constant Hoen, die zich vooral 
beijverde voor de belangen van Maastricht-oost en daar een grote 
stimulans gaf aan het verenigingsleven. Van 1958 tot 1962 was de heer 
Hoen lid van de gemeenteraad. 
- Op 27 juli mr. P. L. M. J. Janssen, oud-president van de Arrondisse
ments-Rechtbank te Maastricht. In 1931 werd hij lid van de gemeenteraad. 
Van 1935 tot 1946 was hij wethouder van financiën en tevens lid van de 
Provinciale Staten. Mr. Janssen vervulde verscheidene funct ies bij 
sociale instellingen en had een daadwerkelijke belangstelling voor de 
geschiedenis van stad en gewest. Hij was Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. 
- Op 11 augustus op 72-jarige leeftijd de heer M. J(ef) Mols, eerste 
secretaris van de Kon inklijke Zangvereniging 'Mastreechter Staar", 
waarvan hij sinds 1922 bijzonder actief en zeer verdienstelijk lid is 
geweest. 
- Op 4 oktober op 84-jarige leeftijd ir. D. C. van Schaik, de grote pionier 
van de Sint Pietersberg die hij vele jaren intensief doorvorste. Over de 
geologie, flora en fauna van dit hem zo geliefd natuurmonument schreef 
ir. Van Schaik onder meer een standaardwerk. Bekendheid verwierf 
hij voorts door zijn vleermuizenonderzoek en door de aanleg van een 
tunnel dwars door de berg. 
- Op 6 oktober op 62-jarige leeftijd de heer Leon Stols, meer en beter 
bekend als " Brüdsje". Door zijn overlijden ontviel de stad een 
karakteristiek Maastrichtenaar, even gewaardeerd als populair om zijn 
persoonlijkheid en zijn inzet voor veel , waarin hij tevens zijn grote 
liefde voor Maastricht uitdroeg. 
- Op 10 november op 74-jarige leeftijd de kunstschilder en glazenier 
Henri Schoonbrood. In het Maastrichtse en Limburgse kunstleven 
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De heer H. H. van der Wusten 

Met gevaar voor eigen leven 
redden Maastrichtse brandweer
mannen een landbouwer in 
Rothem uit een 20 meter diepe 
en 50 cm brede put. Dit ge
beurde op 1 juni 1971. De spec
taculaire redding nam twee uur 
in beslag. Op 13 maart werden 
de twee moedige brandweer
mannen, de heren Bèr van 
der Boom en Frans Sleipen, 
"voor het front van de troepen" 
gehuldigd en overhandigde 
mr. Baeten hen een oorkonde 
van het Carnegieheldenfonds 
alsmede een tinnen asbak met 
inscriptie. 

vormde hij een markante persoonlijkheid en genoot hij als kunstenaar 
groot aanzien. 
- Op 21 november op 58-jarige leeftijd de heer H. van der Wusten, 
sinds 1962 stedebouwkundige van het bedrijf Openbare Werken. Voor 
de Maastrichtse stedebouw van na de Tweede Wereldoorlog en met 
name de westelijke stadsuitleg is de inbreng van de heer Van der Wusten 
van wezenlijke betekenis geweest. 

Onderscheiden 
Tal van Maastrichts ingezetenen zagen in het afgelopen jaar de grote 
waardering voor hun verdiensten voor de stad uitgedrukt in een onder
scheiding. 
- De hoofddirecteur Gemeentebedrijven, ir. A. L. Bovy, werd benoemd 
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau voor de vele diensten die hij 
Maastricht letterlijk en figuurlijk heeft bewezen. 
- Rector dr. W. Jongmans van het Stedelijk Lyceum, Officier in de Orde 
van Oranje Nassau wegens zijn grote verdiensten voor het onderwijs 
in de stad. 
- Mr. F. Duynstee, Officier in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn 
vele verdiensten voor de gemeenschap. De heer Duynstee is onder meer 
oud-wethouder van financiën, voorzitter van het L.S.O. en de Gemeente 
Spaarbank en voorts honorair-consul van Duitsland in Maastricht. 
- Mgr. Dr. J. J. Dellepoort, v.m. Rector van het Europaseminarie en v.m. 
directeur van de Stenoniusstichting te Maastricht, Officier in de 
Orde van Oranje Nassau. 
- Stadsarchivaris en -bibliothecaris dr. mr. H. Wouters, Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau voor zijn grote inspanningen op verscheidene 
terreinen van het wetenschappelijke en culturele leven in Maastricht 
en Limburg. 
- Broeder Tiburtio (Kalwy) van de Beyart, Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau wegens zijn verdienstelijk werk als inspecteur van het 
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Tot de vele bekendheden die in 
1972 in het stadhuis werden 
verwelkomd behoorde Neder
lands wereldkampioene op de 
schaats, Atje Keulen-Deelstra, in 
gezelschap van echtgenoot Jelle. 
Niemand van het College die 
Atje een betere ontvangst kon 
bereiden dan de wethouder van 
Openbare Werken en Sport, 
R. de Vries. Hij reed zelf in 1942 
de Elfstedentocht. Tevoren had 
zij in de showrooms van de 
Sphinx-Céramique er nauwelijks 
haar hand voor om hoeven te 
draaien om uit de kraan van 
een wastafel bruisende cham
pagne te laten stromen als doop 
van nieuwe sanitaire sets van 
" Royal Sphinx". De wereld
kampioene verliet Maastricht als 
ere-voorzitster van de harmonie 
Kunst door Oefening die op haar 
verzoek op 10 en 11 juli haar 
woonplaats Irnsum muzikaal op 
stelten kwam zetten. 

BLO-onderwijs en voor zijn inzet voor het onderwijs in het algemeen. 
- De heer E. Nelissen, tot 1 augustus hoofdambtenaar en waarnemend 
directeur van de Gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken, Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 
- De heer J. M. Grossimlinghaus, 25 jaar vice-consul van Spanje in 
Limburg, Commandeur in de Orde Del Mérito Civil. 
- Ir. L. P. M. H. Lhoëst, oud-consul van het Groot Hertogdom Luxemburg 
in Limburg, onderscheiden met het Commandeurschap in de Orde van 
Verdienste van het Groot Hertogdom. 
- De heer M. H. J. Lemmens vanwege zijn verdiensten als kanselier van 
het consulaat van Luxemburg benoemd tot Ridder in de Orde van 
Verdiensten van het Groot Hertogdom. 
- De heer Harie Loontjens, de "Orde van de Gulden Humor" van de 
Limburgse carnavalswereld. In deze rij een aparte onderscheiding voor 
deze 70-jarige Maastrichtenaar met een aparte en vooraanstaande plaats 
in de Limburgse en vooral Maastrichtse samenleving. Als man met een 
leven boordevol Limburg-promotion in zijn meest pure betekenis werd 
hem 26 november in het stadhuis en Staargebouw een gloedvolle 
huldiging bereid. 

Komen en gaan 
- In 1972 kon Maastricht zijn eerste "fulltime" vrouwelijke rechter 
begroeten in de persoon van mevrouw mr. J. Groeneveld-van Baak. 
Zij werd 23 maart officieel geïnstalleerd als rechter in de 
Arrondissements-Rechtbank te Maastricht. 
- Op 7 mei nam ds. E. Postma afscheid als predikant van de Ned. 
Hervormde Gemeente van Maastricht. Ds. Postma was twintig jaar in 
onze stad werkzaam en heeft de samenwerking tussen de Kerken in 
onze stad met grote ijver bevorderd. 
Zijn opvolger, ds. S. Ypma uit Rijperkerk in de classis Leeuwarden deed 
25 juni zijn intrede. 
- Op 3 mei werd mr. L. Boumans door de staatssecretaris van Sociale 
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De Maastrichtse politie staat in 
slagorde klaar voor een 
"showrit" door de stad als de 
meest modieus geuniformeerde 
politiemannen van Limburg. Dat 
gebeurde op 12 mei na de 
officiële ingebruikname door 
mr. Baeten van het voormalige 
raadhuis van Heer als tijdelijk 
onderdak voor de verkeerspolitie. 
Een noodmaatregel omdat de 
totstandkoming van een nieuw 
hoofdbureau van politie al te 
lang op zich liet wachten. De 
verkeerspolitie had overigens 
weinig gelegenheid voor het 
geven van een show. Daarvoor 
was het trieste record van 
27 doden in het verkeer in 1972 
te zeer bitter ernst en werke
lijkheid. 

Zaken, mr. J. Rietkerk, geïnstalleerd tot voorzitter van de Raad van 
Arbeid Maastricht. 
- Afscheid nam, na een ambtelijke loopbaan van 45 jaar, de heer 
" Dor" A. M. Tu instra. Deze volbloed-Maastrichtenaar genoot alom 
bekendheid en waardering niet alleen als ambtenaar Burgerlijke Stand 
doch bovendien vanwege zijn deelname aan het Maastrichtse muziek
leven o.a. als voorzitter van de Avantikapel. Bij zijn afscheid op 
18 februari werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
- Een andere, eveneens populaire, gemeentelijke medewerker nam, 
enkele maanden na het vieren van zijn 40-jarig dienstjubileum bij de 
gemeente, afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. De heer B. H. Pinckaerts verliet zijn post als Markt- en 
Havenmeester. 

Promoties 
- Aan de rijksuniversiteit van Utrecht tot doctor in de wiskunde en 

natuurwetenschappen N. J. G. Bollen op het proefschrift: "Optimization 
of zonemelting". 
- Aan de universiteit van Leuven tot doctor in de wijsbegeerte 
N. M. J. A. Dister op het proefschrift: "Samenvallen der tegendelen. 
Peiling naar de betekenis van het coïncidentieperspectief in de 
wijsgerig-theologische geschriften van Nicolaas Cusau." 
- Aan de katholieke universiteit van Nijmegen L. H. J . van Kempen tot 
doctor in de geneeskunde op het proefschrift: " Estimation of free and 
hemoglobinbound C02". 
- Aan de rijksuniversiteit van Utrecht tot doctor in de wiskunde en de 
natuurwetenschappen J . M. L. Kerbusch op het proefschrift: 
" The reaction between solid lead en chlorine gas". 
- Aan de katholieke universiteit van Nijmegen tot doctor in de genees
kunde R. A.P. Koene op het proefschrift: " The cytolytic action of 
Guinea pig and rabbit comp lement on sensitized nucleated mouse cells. 
A serological study of cell surface antigens". 
- Aan de universiteit van Keulen " magna cum laude" tot doctor in de 
theologie mej. S. Reintjes op een proefschrift over de plaats van de 
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In de getraliede piste van circus 
Faggioni, neergestreken op de 
Griend, verrichte pastoor 
H. Geusgens van de St. Martinus
parochie in Wyck, op 23 mei, de 
doop van de zeven maanden 
oude Dicky Faggioni. Dit ge
beurde onder de zeer onwel
willende belangstelling van de 
eveneens zeven maanden oude 
lulpaardpanter Ciuto, die geen 
enkel begrip kon opbrengen voor 
deze plechtigheid. 

Op 20 april werd iedere automo
bilist die tussen 7 uur 's morgens 
en 7 uur 's avonds de oostelijke 
of westelijke binnenstad binnen
reed geteld. Eveneens werd een 
telling verricht van alle automo
bilisten die de St. Servaasbrug 
of Wilhelminabrug passeerden. 
Het onderzoek werd in opdracht 
van het gemeentebestuur ver
richt door het NB-Ingenieurs
bureau voor Verkeerskunde in 
samenwerking met de afdeling 
Verkeer van Openbare Werken. 
De resultaten zullen worden 
gebruikt bij het opstellen van een 
stedelijk verkeers- en vervoers
plan. 

vrouw bij de noord-Arabische Bedouïnenstammen. 
- Aan de Temple University van Philadelphia (USA) tot doctor of 
education P. M. Smeets op het proefschrift. " Life and life traits as 
attributed by retarded and normal children". 
- Op 26 januari werd dr. ir. C. L. Beuken het eredoctoraat in de 
technische wetenschappen aan de Akense technische hogeschool 
verleend voor zijn verdiensten bij de ontwikkeling van de electrische 
analogie voor instationaire transportverschijnselen op het gebied van de 
warmte-, stof- en impulsoverdracht. 

"Oppe leretribuun" 
Onder de vele jubilarissen die in 1972 her en der in de stad werden 
bejubeld en gefêteerd - veel te veel om op te noemen - waren toch 
wel enkele zeer bijzondere gevallen. Zo had Maastricht twee honderd
jarigen. Op 29 september werd mevr. Maria Hollanders-Duchateau in 
Calvariënberg in de bloemetjes gezet, op 5 december was dat 

mevr. J. van der Vliet-van Dijk wonende in het Bejaardencentrum 
Aldenhof. Nog een bijzondere herdenking vond plaats in mei toen het 
"veertigste raadslid", de heer P. Paulussen, van de burgemeester 
hartelijke gelukwensen en een kist sigaren in ontvangst kon nemen 
vanwege het feit dat hij sinds 1907, 65 jaar lang dus, trouw de raads
vergaderingen vanaf de publieke tribune volgde. 
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Sportminnend Maastricht mocht in 1972 niet mopperen. Langs de 
zijlijnen van de lokale sportarena's was er vaak genoeg aanleiding om 
opgetogen "hands" te maken in die zin dat vurige supporterscharen 
dat jaar een veelvoud van niet in te tomen applauzen ontketenden. 
Sportfeit van het jaar: M.V.V. raakt zijn " ke" kwijt. Het werd een 
volwassen eredivisie-team waar voetballend Nederland terdege rekening 
mee diende te gaan houden. Al ging het op 2 april geruisloos voorbij 
aan zijn 70-jarig bestaan, het behalen van de tiende plaats in de 
eindstand van de competitie 1971-72 was voor Maastricht al meer dan 
voldoende om voortaan aan de "zwarte vogel van het Geusseltstadion" 
een louter biologische betekenis te hechten. Mogelijk wordt het beest, 
dat zoveel Maastrichtenaren zoveel slapeloze nachten bezorgde, nog 
eens, opgezet en wel, teruggevonden als curiosum in het Natuur
historisch Museum. 
Ook in de aanloop van de competitie 1972-73 scoorde M.V.V. zo hoog dat 
het zich ferm bij de "sub-top" schaarde. Met M.V.V. rees ook de ster van 
zijn Willy Brokamp. Tot " nationale voetballer" nog wel. Hij heroverde 
niet alleen zijn plaats in het nationale elftal, maar werd tevens een vaste 
keuze in het selectieteam van 22 spelers voor de wereldkampioen
schappen. Tegen het einde van het jaar verscheen een langspeel-
plaat met M.V.V.-liederen waarop uit volle borst wordt gezongen dat 
zelfs het behalen van de Europacup geen probleem meer is! 
De Maastrichtse sportfiguur van het jaar was Willy Jaspers, de derde 
Maastrichtenaar die de " Speld van Verdienste" van de Gemeentelijke 
Sportstichting ontving vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de 
sport in deze stad. De heer Jaspers is onder meer voorzitter van de 
M.Z. & P.C. en bekleedt reeds 35 jaar functies bij sportinstellingen en 
verenigingen, zowel plaatselijk als regionaal en landelijk. 
Een sportjubileum dat uitbundig werd gevierd was het 40-jarig bestaan 
van de 650 leden tellende Maastrichtse Cano Club. Aan de Maastrichtse 
bevolking werd een grandioze watershow aangeboden. 
De Gemeentelijke Sportstichting wierp zich tegen het einde van het jaar 
ook op het vlak van de ongeorganiseerde sportliefhebbers. Begin 
december ontplooide zij een nieuw initiatief: een "sport-in" onder de 
slogan " trim u fit" . Dat gebeurt nu iedere zaterdagmorgen in de 
Geusseltsporthal waar Maastrichtenaren boven de 25 jaar de gelegen
heid wordt geboden om onder deskundige leiding de minder elastisch 
geworden spieren wat op te rekken. 
Ook in de sportaccommodaties zat in 1972 stevig de groei, Een globale 
aanduid ing. Er kwamen zeven sportzalen bij. S.V. Polaris kreeg zijn 
kleedgebouw in het sportpark-west, waar tevens de verlichting van het 
oefenterrein werd aangelegd. Daar kreeg Standaard B.C. bovendien 
twee nieuwe velden ter beschikking. Het aantal gereed gekomen 
kleedlokalen in dit sportpark bedroeg drie stuks. Ook de honkbal
liefhebbers konden vanaf dit jaar in het sportpark-west terecht op het 
enige officiële honkbalveld van Limburg. Het sportpark Jekerdal 
beschikt sinds 16 augustus over een volledige outillage door het gereed 
komen van nieuwe kleed- annex wasaccommodaties à raison van 
450.000 gulden. Sportminnend Maastricht mocht het afgelopen jaar 
inderdaad niet klagen. 
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De motor, die voor een zeer belangrijk deel voorziet in de levens
voorwaarden van de Maastrichtse gemeenschap, de industrie, bleef in 
1972 gestadig draaien. Weliswaar af en toe moeizaam, maar toch 
geölied genoeg om verontrustende of ernstige storingen te voorkomen. 
Juist door zijn grote verscheidenheid aan produkten wist het 
industriële bedrijfsleven zich in een tijd van conjunctuurdaling vrij goed 
te handhaven. Het economische incasseringsvermogen van Maastricht 
als industriestad bleek in dit bijzonder moeilijk jaar groter dan werd 
verwacht, al was het investeringsniveau - zoals overigens in de rest 
van Nederland - er bijzonder laag. 
De dienstverlenende sectoren bleven zich gunstig ontwikkelen. 
Verwacht wordt dat met het perspectief op de Achtste Medische 
Faculteit de werkgelegenheid in dit vlak geen al te grote zorgen zal 
baren. 
Was de oogst aan nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid in 
Limburg in 1972 bedroevend schraal, Maastricht vormde daarop, tegen 
het licht van de zeer ongunstige omstandigheden, een positieve 
uitzondering. Van de geplande nieuwe arbeidsplaatsen kon in 
Maastricht 91,7 procent worden gerealiseerd tegenover 65,6 procent in 
de rest van het herstructureringsgebied. Het stadsbestuur liet niet na 
alle mogelijke stappen te ondernemen om de vestiging van industrie 
binnen zijn gemeente te stimuleren, ook door het treffen van voor
zieningen. Zo werd gestart met het verlengen van de havenarm in het 
industriegebied Beatrixhaven en met het bouwrijp maken van de 
omliggende terreinen. Een project dat een bedrag van 1,7 miljoen gulden 
vergt. Tevens werd een nieuwe "ontsluitingsweg", de Punterweg 
aangelegd speciaal voor de vestiging van kleinere industrieën. In het 
kader van de samenwerking tussen de industrieschappen in het 
herstructureringsgebied Zuid-Limburg werd door Maastricht mede ten 
doop gehouden de "Stichting Stimulering en Koördinatie Ekonomische 
Aktiviteiten Zuid-Limburg", afgekort STIKOL. 
De meest opmerkelijke industriële ontwikkeling was het samengaan, 
in juni, van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek n.v. met de 
Gelderland Tielens Papierfabrieken n.v. met vestigingen in Nijmegen en 
Meerssen. Door het opgaan van de Gelderland Tielens Papierfabrieken 
in de K.N.P. ontstond een concern met een personeelsbestand van 
3600. Enkele maanden eerder, op 12 mei, had de K.N.P. een nieuwe 
bedrijfsruimte in gebruik genomen van haar honderd procent dochter
bedrijf Mako b.v., gespecialiseerd in de vervaardiging van kartonnen 
hulzen voor velerlei doeleinden. De Mako verrees op het terrein van de 
v.m. Staalwerken De Maas n.v. Per 1 september werd besloten tot 
samenvoeging van de Mako en de Geha Cartonnage in Heer, waardoor 
de KNP tevens een "kleindochter" rijk werd. 
Medio 1972 voltrok zich een tweede opmerkelijke ontwikkeling in het 
Maastrichtse industriële leven. De Mosa Porselein en Tegelfabrieken b.v. 
traden toe tot de Thyssen-Bornemisza Group n.v., waarvan de hoofdzetel 
gevestigd is in Amstelveen. Het was een stap die geen enkel gevolg had 
voor het personeelsbestand. De directie zag in de aansluiting bij dit 
internationaal gericht concern nieuwe mogelijkheden voor de verdere 
ontplooiïng van haar bedrijf. Inmiddels hebben zich bij de Mosa nieuwe 
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ontwikkelingen ingezet op het gebied van de fabricatie van 
geglazuurde tegels. 
De Wesly Papierwaren b.v. breidde haar complex aan de Biesenweg 
belangrijk uit. Het bedrijf deed echter meer. Het plaatste zijn in 
Alkmaar gevestigde dochteronderneming, P. Hekket & Co, over naar 
Maastricht. Een ander " nieuw" bedrijf dat in de Beatrixhaven verwel
komd kon worden was de Vleeswarenfabriek " Mora" n.v., die in het 
Heugemerveld uit haar voegen was gegroeid. Een nieuw onderdak in het 
gebied van de Beatrixhaven vond ook Lagro IJzerconstructies en 
stalen ramen b.v. De n.v. Henri Beaumont's Metaalindustrie aan de 
Meerssenerweg moest het jaar noodgedwongen met grote tegenslag 
beginnen. Het bedrijf moest voor het grootste gedeelte zijn poorten 
sluiten als gevolg van een katastrofale brand in het fabriekscomplex. 
Ongeveer 60 van de 70 man personeel moesten afvloeien. 
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In opdracht van het Stadsbestuur schreef 
Bèr Dohmen de tekst van " Maastricht 1972". 
De grafische vormgeving verzorgde 
Henk Lenting van Publi-Design. 
Omslagfoto : Etienne van Sloun. 
De foto's zijn van Jean Abraas, Harrie Disch, Jacques Huinck, 
Frans Lahaye, Jef Naseman, Wil Nilwik, Fotodienst Openbare Werken, 
Etienne van Sloun, Harrie Tilly, Ange Timmers, V & D, Jacques Voets, 
Anton Werker (" De Limburger" ) en Frits Widdershoven. 
De litho's werden gemaakt door Neroc nv. 
Het jaaroverzicht werd gedrukt en gebonden door Leiter-Nypels bv. 
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