Dil is eon zilveren boekje. In 1955
veracbcen ammeit het eerst& ,aarboelqe vain

de s1ad MoaslnchL 011 is dus bet 2S.te tn
een ononderbtolc:en reeks" waarin een
overzicht wordt gegeven van de

voornaamat& voorvallen in on.te 1tod
Om dit kleine Jubileum vast Ie leggon is bij

hol ontwerpen van de omslag en de
lilelpagine'1 van doze uilgave aanaluUing
go:<0eht bij hel eerste jaa1boekJe
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Dal 1979 het laar van hol Kind was
bleek overduidelijk op 17 november
In hel stadhuis, toen meer dan 1500
kinderen hun wensen en klachten
aan het Maasttichlse gemeente-

bêstuu-r kwamen vertellen. Het
massale kinde.rspreekuu,r was een
initiatiaf v~n de Stuurgroep Janr van

hel Kind, die onder hel molto
'Kinderen van Maastricht zeggen het
zelf' dit evenement had

georganiseerd. De klnder&n moaklen
gretig gebruik van de kans om bun
mening te laten horen. Zij deden dal
door middel van toneelstukjes,
spandoeken, liedjes, brieven en
toespraken. Meer ruimte om te
1pelen, grotere veihghe1d in het
verkeer en minder hondepoep op de

stoep en op kinderspeelplaatsen
waren de voornaamste wensen. Alle

wensen en klachten die de kinderen
naar voren brachten worden
gebundeld Jn een nota, die het
gemeentebestuur krijgt aangeboden.

Aan de kindcrmanifestatie waren ook
prijwn ve1bonden voor de béste en
origineelste ideeën. Wethouder

J. Hoen van Sociale Zaken en Welzijn
reikte de prijzen uil De hoofdprijs,
een bedrag van duizend gulden,
werd gewonnen door leerlingen van
de Allonsusschool In Boschpood.
Evenals de overige geldprijzen ls de
helft daarvan bestemd voor een
profeet in de derde wereld, en de
a.nde.re bellt voor 1peelvoor2.ienlngen.
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Tijdens de viering van de derde die$ nataJis nam de
Rijksunlverstle1t L1mburg alscheid van rector magnificus
prof. dr. H. Tiddcns, die naar Tilburg vertrok. Tol degenen die
hem uitz.\,..8aiden behoorden zijn opvolger, prof. dr. W.
Wijnen, en de bur9emeesle-r, die prol. Tiddens hal
Maaslrichlse stedeboek Hoopili overhandigde Hulde was er
ook voor oud-minister van Onder.vijs en Wetenschappen d.r~ G.
Veringa, die z:1cb destijds heeft ingezet voor vestiging van de
achtste medische laculteit in Maas·h icht. De beide Limburgse
departementen van de Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Hondel boden de R.L. een borstooeld aan. van
dt. Veringa, gemaald door de beeldhouwer Arthur Sproncken.

Derde dl"

Anders verging hel de huidige
mtniator van Ondo.rwijs on
Welenschappon, dr. A. Pais, bij tijn
bezoek aan de Llmb1U9$e
Rijksuniversil.e il In februari
De minister word opgewacht door
oen aantal studenten, d.ie alvast op
ludieke wijze begonnen waren met
de nieuwbouw van het academisch
ziekenhuis. Tussen de
bou\vacUvileiten door beteikte de
mînister het hoofdgebouw van do
R.L. aan de Tong-erse-s:lraat. Daa1
maakte hij bekend, dal in september
1980 drie afstudeerrichtingen van de
nieuwe algemene faculteit van at.art
iullen gaan. De vreugde over deze
mededeling van de minister word
echter lange tijd overschaduwd door
de on.zekerheid ove1 het dooigaan
van de nieuwbou'>Y van het
academisch -zlekenhuls op Randwyck.

•
•
•

Daaraan kwam tn noverni..r een eind, toen de
regertng toezegde dnt hot aa1dem1sch z.iekenhuis

op Randwyck kan worden gebouwd Tevens werd
de financiering goreoeld en v1el hel besluit, dat de
Rijksuniversiteit ver1neld zal worden uitgebreid.

De bouwactivitolten op Randwyck zullen naar
verwachting In do ooratkomende jaren beginnen.
Wat wel al van atarl ging was de uitbie1din9 van
het Biomodiach Conhu.m van de universiteit aan de
Beeldsnljd.er~roel Met deze uitbreiding, waarvoor
gouverneur dr.

J, Kremor1 1n apnJ het eerste spant

plaatste, il een bedrag gemoeid vu ruun
14 mil1oen. In oktobet kon verder de mei geplootst
worden op de aanbouw van het z:iekenhws

St. Ann.ad.al, woarln de nteuwe operatiekamers e.n
de pohld1niekea :ulloo worden ondergebracht.
Drs.. J Verhey. kott daarvoor door 'zaakwaarnemer"

J van der Woude 9e1nstallMtd als voorzitter
van St Armadol en van Ziekenhws Maastricht,
&COO.rde daermee z1Jn Hr1te doelpunt Beide

lunch.,. werden vóór hem bekJeed door
drs. H Roovers

Ultboaw
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Vóó1 zl1n bezoek aan de R L opudo muuster
d1 A Pata de: nteuwboow van de
8Cholon9emeenschap Jeonne d'Arc aan de Oudo
Molenw09 m Heer Dal dood hij mol oen
loe1p1oak In de grote hol von hot 1choolcomplox,
dio ook dlonal doet al• oulo en
ontmoettngaru1mle.

De .achoo1

tolt

verder

en vaklokalen en 3 gymnasttekutlen
VOOJ de ruim 1500 leerbngon Do gelulcwensen
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theon~·

van de oomeente werden biJ de operung

overgebracht dcor ""thouder M Debals van
Onderwijs en Cultuur. Rond do olhciéle opening
van do nieuwe school woa er oen programma
1amengoslnld mei o.a. een studiedag,
sportwodl'ilrijden, oen instull en oen open dag,

De spandoeken waanneo do minister werd
begroet waren nfel tn het pr09ramma opgenomen.
Intussen vo1derde de n1euwbouw van do

M1ddelba1e Technrscho School aan de
Bemolorwog In de duecle nab11bcnd kwam de
nieuwbouw gereed van de school voor moeilijk
lerende lunderon 'St. Sorvahus' en van de school
voor bcroepsbegelold end ondorwfjs Bovendien la
or do opleldlngS&ohool voor kloutorleidsters
9oh1,n1vo1I 1n sem1-petmononto loka len

Hel •• do bedoeling dal m de komondo 1arcn nog
enige scholen oon plaats lm19on in de
scholen.zone tu.seo dé Bemelorweg en de
Burgomeealer Cortenslraal

IV

In Juni leverde de medische
faculteit van de B.L. de eersla
doctorandi af. Aan
43 studenten van het eerste
uur word do docloraalbul
uitgereikt door dakaan prol.
dr. J. Greep en ptof. dr.
W. Brouwer. voorzittet van de
studieresuHate.ncammissie. Een
ea.n tal vrouwelijke geslaagden
bouwde meteen na de
ullreiking een (eeule) feestje.
Ook studeerden de eerste
29 ieugdwelzîjnswetkers al aan
de oplaicling K en 0
(kinderve.rzorgirig en
opvoeding), die sinds vier jaar
ondcrgohrachl is In de
R.K. Scholengemeenschap
lekerdal. Ter herinnering aan
de diploma·uilrelking word een
boompje geplant in de tuin
van de school.
In augustus hield de
stud on ten vereniging

llfgeotadeud

Ci.rc:umllex weer een
introduc:Hedag voor de nieuwe
studenten.. met een g1otc
informatiemarkt op het

Vrijthof.

Il
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Kleine huishoudens

De snelle stijging van bet aantal studenten maakt een grondige aanpak van de
huisvestingsproblemen van alleenstaanden en kleine huishoudens noodzakelijk. Met de
woningverenigingen maakte de gemeente o.m. afspraken voor aanpassing en splitsing van
vrijkomende flatwoningen . Voor enige verlichting zorgde ook de oplevering van in totaal bijna
200 flatwoningen aan de Tongerseweg, terwijl aan de Wilhelminasingel de bouw van
26 appartementen vorderde op de plaats, waar enige verouderde panden werden afgebroken.
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In De Heeg werd gestart met de houw van 99 woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Begonnen werd tevens met de bouw van het centrumplan, waarin behalve winkels en
buurtvoorzieningen in totaal 284 etagewoningen komen. Ir. A. Peters, direkteur van de Provinciale
Planologische Dienst legde de eerste steen voor het centrumplan. Een gedenksteen werd ook
ingemetseld in de hal van de nieuwe basisschool in De Heeg, die in de loop van het jaar in gebruik
werd genomen. De oplevering van nieuwe woningen in De Heeg vormde een belangrijk bestanddeel
van de hogere woningproduktie, vergeleken met voorgaande jaren.
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Ook het aantal in aanbouw
zijnde woningen nam sterk toe, ondermeer als gevolg van de start van het bouwplan Daalhof-Noord,
waar bijna 800 woningen worden gebouwd. Wethouder J. Wevers van Ruimtelijke Ordening en
Woningbouw onthulde samen met de jeugd van Daalhof een groot bord waarop de vorm van de
nieuwe buurt stond aangegeven.
Het plan Keerderst.r aatje raakt al aardig bevolkt, nu het zuidelijke deel vrijwel geheel gereed is.

Woningbouw
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In Boschstraal·Oost zijn in mei de
eerste woningen opgeleverd.
Dat gebeurde onder het luiden van
dezelfde klok van de Sint
Mathiaskerk, die pastoor F. Rouwet
een kwart eeuw eeuw eerder onder
geheel andere omstandigheden had
geluid om de aandacht te vestigen
op de onhoudbare toestanden in het
Boschstraat-kwartier.
Nadat wethouder 1. Wevers van
Ruimtelijke Ordening en
Woningbouw de modelwoning had
geopend, overhandigde mr. N. Ti!H,
direkteur van
projecton twikkelingsmaa Ischa ppi j
De Havenzathe B.V. uit Rotterdam,
die de bebouwingsplannen opstelde,
de huissleutels aan de eerste
bewoners. In totaal kwamen
74 premiekoopwoningen gereed, die
samen met drie nog in aanbouw
zijnde woningcomplexen en de
ondergrondse parkeergarage het

eerste deel vormen van het totale
bebouwingsplan. Het planten van
17 bomen betekende het begin van
de afwerking van het binnenterrein,
terwijl er tevens plannen zijn voor
het inrichten van 52 appartementen
voor een· en
tweepersoonshuishoudens in het
voormalige Veemgebouw aan het
Bassin.
Het leggen van een enorm
lransportriool in de Boschstraat en in
de Maastrichter Grachtstraat vormde
gedurende een groot deel van het
jaar een ernstige hindernis voor hel
verkeer, dat zich in een lange sliert
over één rijbaan langs de werkkuil
moest voortbewegen. Het nieuwe
riool gaal de binnenstad verbinden
met de waterzuiveringsinstallatie in
het Bosscherveld, waardoor de
directe lozingen van de westelijke
binnenstad op de Maas en de Jeker
tot het verleden gaan behoren.
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Bouwen en breken
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Na de afsluiting van de Maastrichter
Grachtstraat werd ook de
rioolaansluiting bij de
Maasboulevard gemaakt, terwijl
gelijktijdig de Sde fase van de
Maasboulevard voor het verkeer werd
opengesteld. Hoofdbestanddeel van
de doortrekking van de
Maasboulevard naar de Boschstraat
en de Statensingel is de nieuwe brug
over het Bassin. Het nieuwe tracé
langs de Wilhelminakade en over het
Bassin betekent een aanzienlijke
ontlasting van de drukke Boschstraat,
terwijl bovendien Boschpoort een
betere toegang tot de binnenstad
kreeg, omdat in het meest
noordelijke deel van de Boschstraat
tweerichtingverkeer kon worden
ingesteld.
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Kreeg Maastricht aldus een 'Kleine
Noorderbrug', de realisering van de
echte Noorderbrug kwam in 1979
enige stappen dichterbij . In het
voorjaar stelde de raad een krediet
van ruim 4 miljoen beschikbaar voor
de voorbereiding van deze
Maasovergang. In september
presenteerde wethouder A. Dols van
Openbare Werken en Verkeer het
definitieve ontwerp. Het eigenlijke
bruglichaam, dal veel overeenkomst
zal vertonen met de Kennedybrug,
wordt 122 meter lang en krijgt drie
rijbanen naar het oosten en twee
naar het westen, en daarnaast één
rijwielpad, dat in twee richtingen
berijdbaar wordt.
De totale bouwkosten, inclusief de
aan· en afvoerwegen, worden
geschat op minstens 86 miljoen
gulden.
Eind november werd een begin
gemaakt met de
aanbestedingsprocedure van dit zeer
omvangrijke project, dat echter niet
zonder zeer ruime steun van het rijk
en de provincie gerealiseerd kan
worden.

Lopen en rijden
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Gereed kwamen de reconstructies van de
Papenstraat, Bouillonstraat en Tongersestraat. Dat
gebeurde in het kader van de voorbereiding van
de tweede fase van het Verkeerscirculatieplan.
Het wegprofiel werd aangepast aan de huidige
inzichten voor een goede verkeersgeleiding,
waarbij ook het tegengaan van te hoge snelheden
aandacht kreeg. In dit stadsdeel kwam ook de
reconstructie van het Academieplein gereed,
terwijl de Kakeberg eveneens een opknapbeurt
kreeg. Voorbereidingen werden getroffen voor de
reconstructie van de Abtstraat.
Parkeervoorzieningen werden bij deze
werkzaamheden niet vergeten.
In de Hondstraat en op verschillende andere
plaatsen kwamen multi-parkeermeters, waannee
een begin werd gemaakt met de uitvoering van
het Parkeerplan. Door het plaatsen van multiparkeermeters kunnen op veel plaatsen de
ontsierende rijen afzonderlijke parkeermeters
verdwijnen, wat vooral in de binnenstad met zijn
vaak smalle trottoirs voordelen oplevert.

Reconslructiea

·Stadsvernieuwln9

Behalve de reconstruct ie van straten en pleinen
kreeg in het Jekerkwartier ook de
stadsvernieuwing veel aandacht. De actiehaard
Ridderstraat werd voltooid, terwijl de plannen
voor het Mabro-terrein zover vorderden, dat
spoedig met de afbraak van de oude bebouwing
kan worden begonnen.
Grotendeels afgerond werd de renovatie en
herinrichting van het zg. Rode Dorp (foto onder).
In het kader van de stadsvernieuwing worden in
St. Maartenspoort nog 128 nieuwe woningen
gebouwd, voor een deel op het terrein van de
firma Severijns-Heunen aan de Franciscus
Romanusweg, dat door de gemeente voor ruim
1 miljoen werd aangekocht.
Vorderingen waren er ook in Oostermaas {links),
waar een geheel nieuw woon- en leefklimaat
ontstaat naarmate de vervangende nieuwbouw
verder wordt opgeleverd. Gereed kwamen de
vervangende woningen van de
stadsvernieuwingsprojecten in Nazareth en in de
Dampstraat in Heer. Wethouder J. Wevers van
Ruimtelijke Ordening en Woningbouw
overhandigde de huissleutel aan de eerste
bewoners van de beide projecten.
Na jaren van voorbereiding, in nauwe
samenwerking met de bewoners, ging de
stadsvernieuwing in het Blauwdorp van start met
het verbeteren van 151 woningen van
bouwvereniging Beter Wonen (rechtsonder). De
bewoners vinden in diverse fasen onderdak in
tijdelijke woonvoorzieningen op een groenstrook
aan de Florasingel. Ook de bouwverenigingen
Sint Servatius en St. Mathias maakten een begin
met de stadsvernieuwing in het Blauwdorp. Aan
de Aert van Trichtweg werden 37 woningen
afgebroken, waarvoor 39 nieuwe in de plaats
komen.
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Een geheel nieuw onderdak kreeg de D.G.D.
Na bijna 60 jaar verhuisde de 'geneeskundige dienst' van het te kleine pand in de
Bouillonstraat naar de ruime nieuwbouw op Randwyck, die inclusief inrichting
11 ,5 miljoen kostte. In het gebouw kreeg niet alleen de Districtsgezondheidsd ienst
Zuidelijk Zuid-LimbUig een plaats maar ook de Bedrijfsgezondheidsdienst ZuidLlmburg. In de DGD werken 12 gemeenten in Zuid-LimbUig samen, terwijl de
Bedrijfsgezondheidsdienst de zorg heeft voor 21 .000 werknemers in dienst van
45 bedrijven. Dr. A. Vorst van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
die het nieuwe gebouw in oktober officieel opende, constateerde dat Zuid-Limburg op
het vlak van de gezondheidsdiensten v6ór lag op andere delen van Nederland. De
DGD beschikt over zes ambulances, waarvan er vier zijn uitgerust met
hartbewakingsappata tuur. Een van de DGD-ambulances moest in het voorjaar een
Belgische collega te hulp snellen, die na een aanrijding op de Scharnerweg op zijn
kant terecht was gekomen. De patiënt in de Belgische ambulance kwam er, evenals de
bestuurder, goed af.

Onder dak
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De Regionale Omrnep Zuid betrok de
nieuwe studio aan de Bankastraat,
die vanwege zijn opmerkelljke vorm
al gauw vergelel<en werd met een
ruimtevaartcentrum. Nadat de ROZ
er al eind 1978 zijn eerste
uitzendingen lanceerde werd in
februari het hele gebouw, bestaande
uit een studio- en een
kantoorgedeelte, in gebruik
genomen. De officiële overdracht van
het nieuwe gebouw vond in april
plaats in de hypermoderne grote
studio, die aan zo'n honderd
personen plaats biedt. Bovendien is
er een kleinere studio en kan er zeUs
nog een derde worden ingericht.
In het gebouw zijn verder faciliteiten
voor tv-uitzendingen en een
werkplaats voor de
programmamedewerkers. Rondom het
nieuwe ROZ-gebouw ligt een
buurtpark, dat tevens dienst kan
doen voor het verzorgen van radioprogramma's in de openlucht.

--- --- --- --- ------..-
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Ook het Rijkslandbouwproefstation
verhuisde, echter zonder
feestvreugde , na een 80-jarig verblijf
in de gebouwen van het voormalige
Kruisherenklooster. Het station werd
overgeplaatst naar Wageningen,
waar het deel gaat uitmaken van een
nieuw laboratoriumcomplex.
Nauwelijks de helft van de
70 personeelsleden wilde de overstap
meemaken. Het Rijksarchief neemt
de leegkomende ruimten in bezit.

De nieuwe bestemming van het
Generaalshuis aan het Vrijthof kwam
in 1979 nog niet definitief vast te
staan. Heftige discussies vóór en
tegen werden gevoerd over de
plannen ·om in en achter het
voormalige hoofdbureau van politie
een Muziekhuis te vestigen.
Tegenstanders van het 27 miljoen
kostende project verzamelden 9000
handtekeningen en boden die aan de
burgemeester aan. Niettemin besloot
de raad in september om een krediet
te geven voor verder onderzoek naar
de mogelijkheden en gevolgen van
het vestigen van een Muziekhuis aan
het Vrijthof. In april had de raad al
kennis genomen van een
studierapport voor een Muziekhuis.
Behalve voor het Muziekhuis bracht
de gemeente ook plannen op tafel
voor het gebied Randwyck.
De provincie bleef niet achter en
presenteerde een maquette voor een
nieuw provinciehuis. Dit is gepland
in de uiterwaarden van de Maas, ter
hoogte van het DGD-gebouw.
Een deel van het gebouwencomplex
van de provincie zal komen te liggen
op een eiland dat ontstaat door het
uitgraven van een deel van het
terrein. De Stichting Maatschappelijk
Economisch Centrum presenteerde in
december een groots plan voor de
bouw van een Maastricht Euro
Centrum op een terrein van 18 ha.
op Randwyck. Het naar schat1ing
250 miljoen kostende project omvat
een congres- en vergadercentrum,
beurzen- en tentoonstellingshallen,
een multi-functionele hal, een hotel,
een amusements- en recreatiecentrum
met een ijsbaan, zwembad en
tennisbanen, een cateringcentrum,
boetieks, kantoren en woningen. De
diverse onderdelen van het complex
worden door een gangenstelsel met
elkaar verbonden.
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Plannen
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Behalve voor het gebied Randwyck
maakte de gemeente ook ruimtelijke
plannen voor het Jekerkwartier,
waarover een uitgebreide
inspraakronde werd gehouden, en
voor Wyckerpoort en Eyldergaard. In
februari stelde de raad het
Structuurplan Maastricht {zonder de
binnenstad) vast, terwijl verder een
Openbaar vervoersplan en een
Fietsverkeersplan werden
gepresenteerd. De wedstrijd in
waterfietsen in het zwembad
Dousberg tussen de koppels PetersSkibicky en Hoen-Van Lijf maakte
overigens van dat laatste plan geen
deel uit. Dat gebeurde in het kader
van de zwemvierdaagse in het
zwembad Dousberg. Wethouder
G. Peters van Personeel, Sport en
Huisvesting stelde in december in het
Sportfondsenbad 'Heer' een nieuwe
installatie in gebruik voor het
schoonhouden van het zwemwater,
dat hij meteen daarna op zijn
kwaliteit testte.
De raad besloot eerder, ondanks
protesten van buurtbewoners, tot
sluiting van het Sportfondsenbad in
Wyck.
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Europa

Minder actief was de burgerij van Maastricht voor de
Europese zaak. Ondanks verwoede pogingen om de opkomst
van de kiezers te stimuleren sloeg Maastricht bij de eerste
verkiezingen voor het Europese parlement op 7 juni een vrij
pover figuur . Slechts 47,2 procent van de kiesgerechtigden
'kwam op voor Europa'. Een speciale 'Coördinatiecommissie
Europese Verkiezingen Maastricht' verspreidde vele duizenden
folders en stickers en ontwikkelde tal van activiteiten,
waaronder zelfs luchtreclame, om de Maastrichtenaren naar
de stembus te krijgen. De in november op tragische wijze
overleden P.v.d .A.-lijsttrekker dr .•IJ,,. . Vondeling kwam een
handje helpen en bracht in Maastricht (onder toezich1 va.n de
burgemeester) zijn stem uit, waarna hij o.m. nog het nieuwe
gemeentelijke voorlichtingscentrum in het stadhuis bezocht.
Ook het CDA (bezoek van minister-president Van Agt), de
VVD (Europees congres in Hotel Maastricht) en D'66 (start
landelijke verkiezingsactie) lieten zich in Maastricht niet
onbetuigd.
De stemmen werden pas enige dagen na de verkiezingsdatum
geteld. Dat leverde het ongewone beeld op dat 340 leden van
alle 68 stembureaus tegelijk in de Geusseltsporthal bezig
waren met het tellen van de 'Europese' stemmen.
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Maastricht kreeg niettemin vaste voet op een
groot aantal vliegvelden in Europa. De eerste van
vier Fokker F 28 Fellowship-vliegtuigen, bestemd
voor de Cityhopper-diensten van de NLM vanaf
Amsterdam en Rotterdam naar de buitenlandse
bestemmingen, kreeg immers de naam
'Maastricht'. Onder het goedkeurend oog van
NLM-directeur H. Jonker doopte de burgemeester
de PH-CHD 'Maastricht' op het vliegveld ZuidLirnburg met een fles champagne. De
gemeenteraad en de leden van de sociëteit
'Vrie.n den van de luchthaven Zuid-Limburg'
traden op als peter en meter. De ceremonie werd
muzikaal opgeluisterd door de Maastrichtse
Politiekapel. In het gebouw van de Aeroclub
kreeg het gezelschap beschuit met muisjes en
champagne. De vele genodigden maakten
vervolgens in drie rondvluchten in dubbel opzicht
kennis met Maastricht. Later in de middag was de:
NLM-directie en de Maastricht-bemanning te gast
in het stadhuis.

Ook op wielergebied maakte Maastricht in 1979
naam. De 24-jarige neoprof Jo Maas uit Amby
presteerde het namelijk om in zijn eerste Tour de
France de zevende plaats in het eindklassement
voor zich op te eisen. Bovendien won hij de
belangrijke etappe van Roubaix naar Brussel.
Zijn actieve supportersclub bereidde hem een
grootse huldiging.
In de Amyer Hoof bood de burgemeester de
succesvolle wielrenner een gouden
herinneringsmedaille aan.
Tot degenen die Jo Maas kwamen feliciteren
behoorde ook Jan Lambrichs, die met zijn 8ste
plaats in de Tour van 1939 Limburgse
recordhouder was. Daarna volgde een rijtoer door
Amby waar duizenden Maastrichtenaren hun
Tour-held toejuichten.
Nauwelijks een maand later speelden de
Maastrichtenaren Jo Maas bij de profs en Ad
Wijnands bij de amateurs een belangrijke rol bij
de wereldkampioenschappen wielrennen in
Valkenburg, waarvan het parcours voor een klein
deel op het grondgebied van Maastricht lag.
Beiden maakten rondenlang de koers, maar
moesten in de slotfase toezien hoe anderen de
wereldtitel pakten. Niettemin waren hun
prestaties voor de tienduizenden langs de route
een ware belevenis. Als voorproefje van deze WKtopdagen werd de ploegentijdrit voor amateurs
verreden op de autoweg tussen Heerlen en de
Geusselt-kruising. Maastricht wacht overigens nóg
een WK. In december besliste de Internationale
Judo Federatie, dat de wereldkampioensc happen
judo in 1981 gehouden zullen worden in de
Maastrichtse Eurohal.
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Sportsuccessen
In sportief opzicht beleefde
Maastricht trouwens toch een
uit.stekend jaar. Handbalvereniging
Mosam (linksboven) behaalde het
kampioenschap in de eerste divisie
en promoveerde naar de eredivisie.
Dezelfde prestatie werd geleverd
door de volleybalclub VCJ
Sutherland (uiterst links). Beide
teams werden in het stadhuis
ontvangen en gefeliciteerd door
wethouder G . Peters van Personeel,
Sport en Huisvesting.
Drie Maastrichtse boksers (boven)
werden in de finalewedstrijden om de
Nederlandse bokslitels kampioen:
Jef Zwakhalen in het bantam, Koos
Verstappen.in het vedergewicht en
Math Willems in het weltergewicht.
Bovendien werd Jan Zwakhalen
uitgeroepen tot Nederlands kampioen
in het vlieggewicht. De Maastrichtse
boksclub MTS veroverde aldus onder
de bezielende leiding van trainer
Willy Frederiks vier titels in één jaar.
Reden te over om een feestelijke
rijtoer naar het stadhuis te maken,
waar wethouder G. Peters handen te
kort kwam om alle kampioenen te
huldigen. Want ook de kegelaars van
MKB (links) maakten hun opwachting
na het behalen van de nationale
kegeltitel voor bondstientallen. MKB
vierde bovendien het 60-jarige
bestaansfeest.
Bij M.V.V. namen na een geslaagd
heroptreden in de eredivisie Barry
Hulshoff, Janusz Kowalik en Jo
Bonfrère afscheid van de Maastrichtse
club. Bonfrère echter niet voor lang.
In het najaar voegde hij zich weer bij
de selectie voor het eerste elftal.
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De 'kleine' sporten werden echter
niet vergeten. ln juni opende
wethouder J. Hoen van Sociale Zaken
en Welzijn drie jeu de boulesbanen
aan de Legiahof in Daalhof.
Op de openingsdag werden de
banen al druk gebruikt voor diverse
jeu de boules-toernooien. Wethouder
G. Peters van Personeel, Sport en
Huisvesting reikte 's avonds in het
Atrium de prijzen uil.
Dat het kleine geëerd wordt bleek
ook in het voormalige
Berchmansgebouw aan de
Bredestraat, waar het Emmaüszomerwerkkamp een grote
rommelmarkt hield. Daar werden
spullen verkocht, die eerst huis-aanhuis waren opgehaald, waarna ze
zoveel mogelijk door de medewerkers
van Emmaüs werden opgeknapt.
De opbrengst was bestemd voor
projecten in de derde wereld.
Wethouder J. Hoen van Sociale
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Zaken en Welzijn opende de markt
van welvaartsresten door op een
(afgedankte) vouwfiets de winkel
binnen Ie rijden.
Wethouder J. Hoen verrichtte ook de
opening van het nieuwe HK van de
scoutinggroepen Florence
Nighlingale en Henri Dunanl aan de
Tongerseweg in Wolder. Mei een
bijlslag hakte hij hel nieuwe
hoofdkwartier, dal de naam lndaba
kreeg, open. Daarmee waren beide
scoulinggroepen, die de laatste jaren
veel leden hadden bijgekregen, uil
de huisvestingsproblemen.
Wolder vierde opnieuw leest, toen de
ma joretten van harmonie St. Petrus
en Paulus in hel Brabantse Someren
landskampioen werden in de tweede
divisie, met promotie naar de eerste
divisie. Zij veroverden de blauwe
wimpel en een eerste prijs ( 155
punten) met lof van de jury. In het
verenigingslokaal werden de
majoretten door de leden van de
drumband en de harmonie uitgebreid
gehuldigd voor hun charmante
prestaties.
Wonen en leven
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Kijken en doen

Biesland stak fanfare St. Servatius, compleet met majorettenkorps, in nieuwe uniformen
bij het 75-jarige jubileumfeest. De fanfare opende de feesten met een processie naar de
St. Servaasbron, waarin het borstbeeld van de stadsheilige werd meegedragen. Bij de
bron droeg deken dr. L. Pelzer een plechtige hoogmis op. Het zangkoor van de
St. Theresiakerk en de jubilerende fanfare zorgden voor de muzikale begeleiding.
De Eurohal daverde van de muziek, toen daar voor tweeduizend zieken, bejaarden en
gehandicapten het nationaal politiemuziekfestival van start ging. Liefst 1200
musicerende politiemensen, verdeeld over 22 korpsen, namen aan dit festival deel.
De Maastrichtse gemeentepolitie - die in april in de persoon van de heer Th. Haane
zijn tweede commissaris kreeg - zorgde voor een perfecte organisatie. In de avonduren
gaven alle korpsen een gezamenlijk concert op het Vrijthof, gevolgd door een taptoe.
Duizenden Maastrichtenaren waren getuige van dit festival, dat samenviel met de 35jarige herdenking van de bevrijding van de stad. Het festival kende een waardig slot:
de aankomst op het Vrijthof van het bevrijdingsvuur, dat de atleten van AV'34 in een
bijna duizend kilometer lange estafette van de Normandische kust naar Maastricht
hadden gebracht. Wethouder A. Dols van Openbare Werken en Verkeer vergezelde
namens het stadsbestuur de atleten op hun zes dagen durende tocht, waarbij in tal van
steden plechtigheden in het kader van de bevrijding plaatsvonden.
Veteranen van de Amerikaanse Old-Hickory-divisie waren bij het ontsteken van het
bevrijdingsvuur op het Vrijthof en bij het bevrijdingsmonument op het Koningsplein
aanwezig.
In de Stadsbibliotheek werd in december een tentoonstelling gehouden over het verzet
in Duitsland tijdens de jaren 1933-1945.
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Behalve de recente
bevrijding werd ook de
inname van Maastricht
door de troepen van
Parma op 29 juni 1579
herdacht. Leerlingen van
de St. Gondulphusschool
maakten een maquette
van de belegering door
Parma, onder leiding
van de heer J. Bartelet.
De heer Bartelet was
tevens de auteur van het
boek 'Parma, Spieghel
der Spaense Tyrannye,
1579-1979', dat als
eerste boek in de
Trajectum-reeks werd
uitgegeven door de
kring Maastricht van het
Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap. In november
werd een herdenkingsbijeenkomst gehouden in
de aula van het
Conservatorium, terwijl
in het naar de Entre
Deux verhuisde
'Bonnefantenrnuseum' de
tentoonstelling 'Stad
tegen Imperium' veel
belangstelling trok.
Een andere herdenking
vond plaats op de eerste
dag van het jaar, toen
leden van de Vereniging
voor jeugd en
geschiedenis 'Artefakt'
een krans aan de
Helpoort hingen en een
bord met het opschrift:
'Proficiat met je 750ste
verjaardag. Nog vele
eeuwen!' In de Helpoort
werd enige keren open
huis gehouden, waarbij
o.m. een tentoonstelling
met oude foto's van de
Maastrichtse stadswallen
te bezichtigen was.
Het kroonjaar van de
Helpoort kreeg nog extra
glans door het
verschijnen van het boek
'Bolwerk der
Nederlanden', een
standaardwerk over de
vestingstad Maastricht,
dat werd uitgegeven in
de serie 'Maaslandse
Monografieën'. De
schrijver, de Maastrichtse
vestingdeskundige
L. Morreau, poseerde
met zijn boek, waaraan
hij vele jaren werkte,
voor de historische
kanonnen die een plaats
kregen voor de walmuur
in het stadspark.
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Eren en fêteren

De parochie Heer bestond eveneens 750 jaar, terwijl
bovendien in Heer het 75-jarig bestaan van de St. Petrus
Bandenkerk werd gevierd. Drie weekeinden lang duurden de
festiviteiten. Tot de hoogtepunten behoorden de drie
opvoeringen van het klank- en lichtspel 'Isménor, de zwarte
oet de beneg van Kier', dat onder regie van Huub Noten werd
opgevoerd in het opgeknapte openluchttheater achter Huize
St. Joseph.
In het gemeenschapshuis Aen de Wan werden een
bezinningsdag, een infomarkt en een Heer-tentoonstelling
gehouden, evenals de receptie van het kerkbestuur. Op het
programma stonden verder een ouderwetse fancy-fair op het
Kerkplein met cramignon, een internationaal orgelconcert en
een plechtige eucharistieviering. Sluitstuk van de festiviteiten
was een 2 km lange optocht door Heer, waarin de historie van
Heer in groepen en praalwagens werd uitgebeeld.
Ook gaf men een gedenkboek uit.
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De oudste inwoonster van Maastricht (en op een paar na de
oudste van Nederland) vierde op 2 februari haar 106e
verjaardag. Mevrouw Ribbens-Verstallen, geboren in 1873 in
Breda, kwam in 1913 naar Maastricht, waar ze tot 1959 aan
de Parallelweg woonde.
In het bejaardentehuis Aldenhof kwamen familieleden en
kennissen de vitale hoogbejaarde gelukwensen.
Wethouder J. Hoen van Sociale Zaken en Welzijn bood
felicitaties namens de gemeente aan.
Een zeldzaam jubileum werd in februari gevierd in het
bejaardentehuis 'Achter de Hoven' in Amby, namelijk het
70-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Muytjens-Geurts.
Koningin Juliana zond een gelukwenstelegrarn en wethouder
M. Debats van Onderwijs en Cultuur feliciteerde namens het
stadsbestuur.
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Prinselijk bezoek

Koninklijke belangstelling was er ook bij het 175-jarig
bestaan van de Maastrichtse Kamer van Koophandel en
Fabrieken, die samen met de Rotterdamse Kamer de
oudste van Nederland is. De jubileumzitting in de
Stadsschouwburg werd bijgewoond door prinses Beatrix
en prins Claus, die bij de ingang verwelkomd werden
met een bloemenhulde en een eresaluut van de
schutterij St. Sebastianus. Prof. dr. P. Steenkamp hield
de feestrede met als thema:
'Overheid en bedrijfsleven, vriend en/of vijand'.
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevr.
drs. N. Sr:iit-Kroes, presenteerde bij die gelegenheid
officieel de speciale jubileumpostzegel '175 jaar
Koophandel'. Een nieuwsgierige Kamervoorzitter mr. P.
Meyer Viol en secretaris drs. L. Horbach kochten enkele
dagen eerder al de eerste KvK-postzegels in het
postkantoor.
In april kwam prins Bernhard in de Eurohal de
internationale kunstbeurs Pictura openen, die voor de
derde keer werd gehouden. Voordat hij dat deed
bekeek de prins eerst de Maastrichtse kunstschatten in
het Spaans Gouvernement en de St. Servaaskerk. Hij
liet zich tijdens de bezichtiging van de kerk uitvoerig
inlichten over de geschiedenis van het bouwwerk en de
toekomstige restauratie. !-la een lunch in het stadhuis en
het plaatsen van zijn handtekening op de muur van de
kamer van de wethouder van Financiën, verrichtte de
prins de officiële opening van de kunstbeurs, waarbij hij
een bedrag van f 50.000,-, beschikbaar gesteld door
de exposanten, bestemde voor de restauratie van de
St. Servaaskerk. De prins hakte het openingslint van de
beurs door met een zwaard, dat hem aangereikt werd
door een lid van het Nachtwachtgilde uit Berg en
Terblijt. Daarna maakte hij een rondgang over de
beurs, waarbij een plastiek van een olifant, die wordt
aangevallen door drie tijgers, zijn bijzondere aandacht
trok. De Pictura-beurs, met voor zo'n 200 miljoen aan
kunstvoorwerpen, maakte later nog enige bange
ogenblikken door toen bij laswerkzaamheden het
isolatiemateriaal tussen de wandplaten van de Eurohal
vlam vatte. De Maastrichtse brandweer had het vuur
echter snel onder controle.
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Een maand later was de
EUiohal het middelpunt én het
eindpunt van de 34ste
internationale FIM-rally, die in
Nederland werd gehouden in
verband met het 75-jarig
bestaan van de Koninklijke
Nederlandse
Motorrijdersvereniging. Ruim
1500 deelnemers uit 18 landen
maakten Maastricht enige
dagen tot motorstad. De
motorbeurs in de EUiohal trok
vele duizenden bezoekers.
Maastricht kreeg ook bezoek
van een Japans koor uit
Shimizu. De burgemeester
begroette de gasten in het
stadhuis en mocht daarbij de
stadsmedaille van Shimizu in
ontvangst nemen. Het dertig
leden tellende koor bracht
Maastricht een muzikale groet
en gaf later een concert in de
St. Annakerk.
De Mastreechter Staar maakte
een elpee met de beroemde
Franse zangeres Frida
Boccara. De samenwerking
beviel zo goed, dat later in de
basiliek van Meerssen een
televisieprogramma werd
opgenomen. Ook het
Maastrichts Mannenkoor
bracht, voor het eerst, een
langspeelplaat op de markt.
1n november vierde de 'Wieker
Eindrach' het 60-jarig bestaan.

Zien en weenden
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Cultuur

Op literair gebied trok het verschijnen van het eerste Perroenboek de aandacht, waarin
Maastrichtse auteurs hun debuut kunnen maken. De jury koos het werk uit van de in
het Zuidhollandse Pijnacker wonende Maastrichtenaar Bère Miesen, namelijk de
dichtbundel 'Op huis aan', met illustraties van Ries Kleijnen, echtgenote van de auteur.
Wethouder M. Debats van Onderwijs en Cultuur bood de makers van de dichtbundel
de eerste exemplaren aan. Nog in 1979 verscheen de tweede uitgave in de
Perroenreeks, de gedichtenbundel 'Flarde vaan Gedachte' van mevrouw Jette van ThorBraun.
Ook de eersteling van de boekenreeks 'Maastricht tekent' werd in 1979 ten doop
gehouden, samen met de derde uitgave van het boek 'Maastricht schrijft en dicht'.
De Commissie ter Behartiging van de Culturele Belangen Maastricht ontwikkelde
verder initiatieven om te komen tot een 'Festival van het Zuiden'. Daartoe werd de
manifestatie 'Theater op straat' georganiseerd, met optreden van het Werktheater op
het Vrijthof en a mateurtoneel in de binnenstad.
Met medewerking van de CBCB konden schoolkinderen enkele weken zelf papier
maken in een tent naast het nieuwe filiaal van de Stadsbibliotheek in Malpertuis, dat in
oktober door wethouder M. Debats werd geopend.

Nauwelijks een week na zijn 80ste verjaardag overleed
de Maastrichtse volksdichter Jacques Pirson. In hem
verloor Maastricht een kleurrijk figuur, die een grote
bijdrage leverde aan de volksliteratuur. Bij gelegenheid
van zijn 80ste verjaardag was in het bejaardencentrum
Molenhof een tentoonstelling ingericht van boeken,
bundels en foto's, waar de bejaarde schrijver en
volksdichter iedereen die hem kwam feliciteren tekst en
uitleg gaf, zoals op de foto aan de burgemeester en
wethouder M. Debats van Onderwijs en Cultuur.
Maastricht verloor ook de dichter Ton Veugen, de
schrijver Robert Franquinet en de schilder Harry Llps.
Wethouder Debats reikte in mei namens de
burgemeester van Jeruzalem diploma's uit aan zes
kinderen uit Maastricht, die met 12.000 andere
kinderen uit de hele wereld hadden meegedaan aan een
tekenwedstrijd. De Maastrichtse kinderen behoorden tot
de 150 finalisten van de wedstrijd, die door de
gemeente Jeruzalem was uitgeschreven in het kader van
een internationale boekententoonstelling. Een maand

eerder werden in het Maastrichtse stadhuis de VisserNeerlandiaprijzen uitgereikt aan o.m. de Culturele Raad
Limburg. De Culturele Raad, de gemeente en
Maastrichtse verenigingen hadden een groot aandeel in
de manifestatie 'Begeg.nung mit den Niederlanden', die
van februari tot november werd gehouden in Koblenz.
In het kader van deze manifestatie werden tal van
culturele en sportieve activiteiten ontplooid.
Wethouder A. Dols van Openbare Werken en Verkeer
verraste op Valentijndag de passagiers en de chauffeurs
van de stadsbussen met een bloemenhulde. De
onverwachte extra service aan de gebruikers van het
openbaar vervoer was een gevolg van een gebaar van
de Nederlandse bloemenkwekers, die op deze dag het
stads· en streekvervoer eens letterlijk en figuurlijk
wilden opfleuren. Dat was ook wel nodig na de barre
weersomstandigheden, die aan de 14de februari vooraf
gingen. Het openbaar vervoer werkte toen wekenlang
op topcapaciteit.
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De strengste winter sinds 15 jaar bezorgde
Maastricht, en vooral de sneeuwruimers van
Openbare Werken, een heleboel hoofdbrekens.
Wekenlang, tol ver in februari, kreeg de stad
haar deel van de ijzige greep, waarin de winter
een groot deel van Europa gevangen hield.
Temperaturen tol 15 graden onder nul waren
geen uitzondering. Negentig manschappen en
alle beschikbare materieel, waaronder 4 grote
laadschoppen, werden door Openbare Werken
ingezet om de overlast zoveel mogelijk te
beperken. Het geleidelijk wegebben van de
ergste kou, waardoor een plotselinge dooi
uitbleef, voorkwam een sterke stijging van het
peil van de Maas.
Niettemin liepen in maart weilanden in Heugem,
Borgharen en Itteren onder water, waarbij ook
enkele wegen onbegaanbaar werden.
Onbegaanbaar, maar dan door opdooi, werden
elders in Maastricht ook nogal wat trottoirs en
wegdekken, waarin grote gaten vielen. Openbare
Werken had er de handen vol aan. Er moesten
zelfs extra kredieten worden uitgetrokken voor
reparaties aan stoepen en stralen.
De Capucijnenstraal, waarvan het wegdek ernstig
werd aangetast, zal geheel worden
gereconstrueerd.
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Winter
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Midden in de winterse kou werd
Maastricht op 5 plaatsen verrijkt met
containers voor het verzamelen van
afvalglas. Na een aarzelend begin
beantwoordden de containers in de
proefperiode aan de verwachtingen.

MIUau

De groeiende aandacht voor het
milieu kwam ook tot uiting op
Boomplantdag, toen schoolkinderen
100 konings linden plantten op het
Koningsplein. Daarmee werd tevens
een begin gemaakt met de
beplanting van de bermen van de
E-9 door Rijkswaterstaat.
De schooljeugd plantte verder bomen
bij het bejaardentehuis in Amby, op

de Sluizerbank in Wolder, op het
Hofmeiersplein en in De Heeg.
In het stadspark knapte eind mei
echter een kastanjeboom af tijdens
een voorjaarsstorm. Erger was dat
deze in zij.n val een andere, zeldzame
Japanse boom in het park
beschadigde, die nog maar net kon
worden behouden.
Niet door de wind, maar door hevige
regenval stortte een boerderij aan de
Tongerseweg in. Het hemelwater
spoelde de grond onder de
fundamenten weg, nadat de bewoner
een sleuf had gegraven voor de
aansluiting van zijn huis op de
riolering.
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Geveld

Maastricht verloor een karakteristiek
merkteken aan de Maas door de sloop
van de vier oude schoorstenen van de
ENCI. Nadat in april de eerste van de
vier 80 meter hoge pijpen met 13 kg.
dynamiet was opgeblazen, volgden
enige weken later de overige drie. Alle
pijpe.n kwamen keurig terecht op de
berekende plaats, waar vroeger de
eerste ENCI-ovens stonden. Deze ovens
waren al eerder gesloopt, nadat ze in
1975 buiten bedrijf gesteld waren.
De ondergang van de vier ENCl-pijpen
werd al 25 jaar geleden ingeluid, toen
de eerste van de nieuwe ENCI-ovens in
gebruik kwamen. Plannen om de ruim
50 jaar oude pijpen Ie behouden konden
niet doorgaan wegens te hoge
conserveringskosten.
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Bedrijven

De herinnering aan de industriële
geschiedenis van Maastricht werd
levendig gehouden door de inrichting
van een tentoonstelling over de
Zinkwit-staking van 1929. Op 23 juli,
de dag dat precies 50 jaar geleden
de staking uitbrak, opende
wethouder M. Debats van Onderwijs
en Cultuur de expositie in de hal van
het Stadsarchief. De heer F. Sam pers,
hoofdaalmoezenier van Sociale
Werken, hield een inleiding. De
tentoonstelling werd georganiseerd
door de werkgroep Geschiedenis
Arbeidersbeweging Limburg.
Op de plaats waar de twee
slachtoffers van de staking vielen
werd ter nagedachtenis een
bloemstuk opgehangen.

De bedrijvigheid in Maastricht kreeg
behalve door enkele nieuwe
vestigingen in de Beatrixhaven,
waaronder die van Elektro-Kerniska
uil Zweden, een impuls door de
vestiging van het nieuwe
hoofdkantoor van het Telefoondistrict
Maastricht aan de
Noormannensingel. De bouw van het
kantoor, dat in 1980 in gebruik
wordt genomen, geeft een heel nieuw
accent aan de omgeving van het
Koningsplein. Mede in verband met
deze nieuwbouw werden nieuwe P'ITkabels gelegd onder de
Maasboulevard door. Een enorme
boor aan het begin van het stadspark
was nodig om dit karwei te klaren.
Eind januari werd de 250.000ste
telefoonaansluiting in het
telefoondistrict Maastricht in gebruik
genomen. Dat gebeurde bij de heer
en mevrouw Derhaeg in De Heeg.
Het eerste gesprek via het net
geïnstalleerde drukknoptoestel werd
gevoerd door loco-burgemeester
H. Roovers, die waarnemend
gouverneur drs. K. Buck meedeelde
dat de kwartrniljoenste
telefoonaansluiting een feit was.
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Het postkantoor van
Maastricht was een half
jaar lang gevestigd in
de Dominicanenkerk.
Aanleiding daarvoor was
de verbouwing van de
hal van het postkantoor
aan het Vrijthof. Begin
juli konden de
noodbalies worden
afgebroken en ging de
vernieuwde hal open
voor het publiek, nadat
wethouder A. Dols van
Openbare Werken en
Verkeer ze eerst officieel
weer in gebruik had
gesteld.
De Entre Deux aan de
Helmstraat, vele jaren
een dood punt in de
binnenstad, ging eind
maart open voor het
publiek, dat gretig bezit
nam van dit hele nieuwe
stukje winkelplezier.
Op de begane
grondverdieping zijn aan
overdekte passages 25
winkels gevestigd,
terwijl in het souterrain
nog een drietal kleine
warenhuizen is
ondergebracht.
De strakke lijnen aan de
buitenkant doen niet
vermoeden dat er binnen
zo'n gezellige en
afwisselende ambiance
heerst.
Drie verbindingen naar
de omringende straten
zorgen voor een goede
bereikbaarheid van het
City-Centrum Entre
Deux, dat meteen vanaf
de opening in de 'loop'
van het winkelend
publiek werd
opgenomen. Aan de
Spilstraat konden
bovendien vier
appartementen worden
gebouwd.
De eerste en tweede
verdieping van de Entre
Deux werden na
aankoop door de
gemeente verhuurd aan
het Limburgs Museum
voor Kunst en
Oudheden. Op l juni
ging het museum in de
nieuwe ruime
huisvesting gedeeltelijk
open. De volledige
openstelling kon nog
niet plaatshebben in
verband met
bewakingsproblemen.
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Binnenstad
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Geen nieuw, maar wel
een vernieuwd
winkelcentrum werd
geopend op Caberg.
De burgemeester deed
dat door een welkomstraket met een luide knal
af te schieten.
Een ander City-Centrum,
dat die naam al vele
jaren voert, kwam
definitief uit de
huisvestingsproblemen.
Het oude, vervallen
gebouw in het
stadsvernieuwingsgebied
Boschstraat-Oost werd
verruild voor het
gerestaureerde
voormalige 'Maison de la
Miséricorde' aan de
Capucijnenstraat.
Daardoor ontstond het
grootste centrum voor
sociaal-cultureel werk in
Zuid-Nederland, met zo'n
90 kamers en lokalen
voor de omvangrijke
activiteiten, die in het
City-Centrum een plaats
vinden. De burgemeester
en wethouder J. Hoen
van Sociale Zaken en
Welzi jn openden deze
nieuwe 'huiskamer van
de binnenstad', waarna
de Maastrichtse
bevolking op een open
dag de gelegenheid
werd geboden om het
nieuwe City-Centrum te
bekijken.
Voor de kleinsten (en
ook voor de groteren)
was in maad in de
directe nabijheid al een
nieuw poppentheater in
de Bogaardenstraat
geopend, waar Pieke
Dassen zijn poppenspel
vertoont.
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Monumenten

Niet alleen de 'Miséricorde' werd gerestaureerd, ook de
restauratie van het Dinghuis kwam dichter bij haar voltooiing.
Aan de buitenkant van het gebouw werd de laatste hand
gelegd. Er werden zes nieuwe mergelbogen met reliefvulling
aangebracht boven de grote ramen en de toegangsdeur, een
uiterst secuur werk, dat werd verricht door de Sibbenaar
Harry Moulin aan de hand van tekeningen en oude prenten
van het Dinghuis. Nu de schutting verwijderd is, rest nog de
restauratie van het interieur van het Dinghuis.
De Maastrichtse monumenten kwamen in het toeristenseizoen
letterlijk in de schijnwerpers te staan, wat vooral het
Maasfront 's avonds ten goede komt. Naast de aanstraling van
de St. Servaasbrug, die al eerder gereed kwam, werden
daardoor ook de St. Martinuskerk, de absis van de O .L,
Vrouwebasiliek en het Waterpoortje sfeervolle accenten langs
de Maasoever. Ook op diverse andere plaatsen in de stad
kregen de monumenten en vestingwerken een aangepaste
verlichting.
De St. Servaaskerk kreeg zijn 'stem' terug, nadat de
klokketoren van 'Grameer' grondig was verstevigd.
Het klokkeluidersgilde St. Monulphus en Gondulphus zette
zich in oktober weer schrap om de verbeterde ophanging te
beproeven. Het lukte, behalve de klokkeluiders kwam volgens
plan alleen de 6000 kilo zware klok in beweging .. ... ... .
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Een groot zomercamaval op het Vrijthof sloot het kindervakantiewerk af. dat duizenden
kinderen uit 17 Maastrichtse wijken op zeer alwisselende manier wekenlang had
beziggehouden. Spectaculair programma-onderdeel vormden de rondvluchten vanaf het
vliegveld Zuid-Limburg boven Maastricht, waarmee meer dan 1000 Kluiverkes hun
luchtdoop beleefden. Ook de demonstraties van de brandweer en van de
politiehondenvereniging uit Meerssen op de Griend brachten de jeugd tot
enthousiasme.
Op het Vrijthof hield de Maastrichtse Slagerspatroonsvereniging St. Lucas bij het
gouden bestaansfeest een grootscheepse barbecue, die echter voor een groot deel in
het (regen)water viel. En dat, terwijl na de plechtige eucharistieviering in de
St. Servaaskerk een grote worst was geofferd om bij de heilige Clara stralend weer af
te smeken.
Geen last van de regen hadden B en W bij hun bezoek aan Mora Snacks B.V. in de
Beatrixhaven. Met witte jassen aan en met slagersmutsen op inspecteerden de
stadsbestuurders de machines en installaties die aan de lopende band frikandellen,
kroketten en gehaktballen produceren.
In een poging om de Noorderbrug te 'bekokstoven' werd minister ir. D. Tuijnman van
Verkeer en Wat-er-(niet)-staat op carnavalszaterdag in het stadhuis uitgedost als kok.
De andere autoriteiten, waaronder de Japanse ambassadeur Hiroshi Uchida kwamen in
de vreemdste kostuums en met toeter op de nullijn terecht. De Tempeleers vierden in
1979 hun 3 x 11-jarig bestaan, waarbij zij het Mooswief, dat 25 jaar geleden een
plaats op de Markt kreeg, in de feestvreugde lieten delen. Dat de optocht voor het
eerst sinds jaren weer over de Markt trok had echter andere oorzaken.

Leren en spelen

68

Komen en gaan

De nieuwe hoofddirecteur van Openbare Werken, ir.
G. Hoogeveen, hield een toespraak bij de start van de bouw
van het centrumplan in De Heeg, waarin hij zijn visie
verkondigde over de woningbouw in Maastricht. Hij volgde op
1 januari 1979 de ruim een jaar daarvoor overleden drs. J.
v.d. Venne op. Het Conservatorium voor Muziek en
Toneelacademie kreeg een nieuwe directeur in de persoon van
de heer J. Besselink, terwijl de heer G . van Buul werd
benoemd tot directeur van de Stedelijke Muziekschool.
Beide functies werden tot 1 augustus vervuld door de heer
Willem Hijstek, die een groots afscheid kreeg.
Docenten en leerlingen gaven wekenlang een reeks van
ereconcerten en tijdens een plechtige afscheidszitting in de
concertzaal van het Conservatorium overhandigde wethouder
M. Debats van Onderwijs en Cultuur de scheidende directeur
het ereboek Hospiti van de stad Maastricht.

Afscheid nam ook de heer A. Delnooz, directeur van bet
Gemeentelijk Woningbedrijf en het Bureau voor Huisvesting.
De burgemeester reikte hem op zijn laatste dag in dienst van
de gemeente de versierselen uit behorende bij het ridderschap
in de orde van Oranje Nassau. De heer Delnooz was ruim
44 jaar ambtenaar bij de gemeente Maastricht. Nog drie jaar
langer was de heer P. Fabry in gemeentedienst, toen hij in
september afscheid nam als chef van de afdeling Interne
Zaken. De heer J. Bos werd zijn opvolger. Directeur van de
nieuwe Dienst voor Welzijnszaken werd drs. L. Stouthart, tot
dan directeur van het MOM. Behalve het MOM gingen in deze
dienst op de Stedelijke Raad voor het Jeugdbeleid en het
Stafbureau Welzijnszorg.
Wethouder J. Hoen van Sociale Zaken en Welzijn lijkt op de
foto een rondedans van vreugde te maken over de oprichting
van de nieuwe dienst. In werkelijkheid amuseert hij zich op
het leest van de Zuidmolukse gemeenschap, waar ook andere
inwoners van Maastricht welkom waren.
Vele Maastrichtenaren, voor hel merendeel jongeren, maakten
dankbaar van de uitnodiging gebruik.
De Nieuwe Dienst voor Welzijnszaken betekende ook het
afscheid van hoofdaalmoezenier F. Sampers als voorzitter van
het MOM en van mr. L. Soeters als voorzitter van de Stedelijke
Raad voor het Jeugdbeleid. Beide heren kregen voor hun
verdiensten het stedeboek Hospiti aangeboden door de
burgemeester. Het stedeboek was eerder al overhandigd aan
de heer L. Franssen (foto), bij gelegenheid van de 80-ste
verjaardag van deze verdienstelijke Maastnchtenaar, die
bekend slaat als 'voedstervader' van de Maastrichtse
carnavalsprinsen. Ereboeken waren er ook voor kapitein
G. Kruisinga van het Leger des Heils, die evenals prof. dr.
H. Tiddens en de heer W. Hijstek Hospiti bij zijn afscheid
kreeg, en voor de heren E. Everard en J. Retrae.
In december ontving mevrouw Phia Berghout het stedeboek
Hospiti op haar 70-ste verjaardag. Zij is docente aan het
Maastrichtse Conservatorium en geniet grote faam als harpiste
en als organisatrice van de internationale barpwerken.
Een cadeau van geheel andere aard kreeg de heer R. de
Vries, oud-wethouder van de gemeente Maastricht.
In Heer kreeg hij als ere-voorzitter van 'Actie '68' een cheque
aangeboden van f 3.500,· voor de organisatie van Lourdesreizen voor gehandicapte kinderen. In maart werd de oudwethouder van Maastricht door de gouverneur benoemd tot
waarnemend burgemeester van Hulsberg.

70

Bewoners van Boschpoort boden de
burgemeester en wethouder J. Wevers
van Ruimtelijke Ordening en
Woningbouw een zwartboek aan van
de Werkgroep Leefbaarheid
Boschpoort. Daarin werd gewezen op
de bedreigde leefbaarheid van de
buurt, die dringend uitbreiding en
'vers bloed' nodig heeft. Eerder
waren door de Boschpoorl-bewoners
al pamfletten en handtekeningen
aangeboden voor het behoud van de
Alfonsusschool in Boschpoort.
Het opnemen van een antikraakartikel in de Algemene
Politieverordening en het invoeren
van een leegstandverordenîng leidde
in maart tot uitvoerige discussies in
de raad en daarbuiten. Omdat de
publieke tribune te klein was voor
alle belangstellenden volgden velen
de debatten in de hal van het
stadhuis, waar luidsprekers waren
geplaatst. Uit protest tegen het antikraakartikel werd o.m. tijdelijk een
pand aan het St. Amorsplein
gekraakt. De bewoners van een
kraakpand aan de St. Annalaan
boden de burgemeester een lijst met
handtekeningen aan tegen de
vestiging van een bankfiliaal in het
pand. De wethouders J. Wevers en
G. Peters kregen 800
handtekeningen van bewoners van
Daalhof, als protest tegen de bouw
van etagewoningen op een terrein
aan de Herculeshof, dat gebruikt
wordt als speelweide. De wethouders
beloofden vervangende
speelgelegenheid.
Ongeveer 2500 mensen namen deel
aan de antineutronenbommanifestatie in maart.
In optocht trokken de demonstranten
van het Oranjeplein naar het
Vrijthof, waar een protestmeeting
werd gehouden.
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Protesten
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Branden

Weinige maanden later
werd Maastricht
bedreigd door een
'benzine-bom', toen een
defect optrad bij het
lossen van tankwagens
met benzine in de
Beatrixhaven. Snel en
deskundig optreden van
de brandweer, die een
schuimtapijt over de
weggestroomde benzme
legde, voorkwam erger_
De met benzine
doordrenkte grond moest
worden weggegraven en
afgevoerd.
Het Rampenplan, dat de
raad in februari had
goedgekeurd, hoefde
niet in werking te
beden.

De brandweer moest ook
optreden bij de vuurzee,
die een etagewoning
aan de Generaal
Eisenhowerstraat in de
as legde. Dramatische
gevolgen had deze
brand voor
buurtbewoner de heer
Sjef Frequin, die bij zijn
pogingen om eventueel
nog in het pand
aanwezige kinderen te
redden dodelijk werd
gewond _In november
brandde de
bovenverdieping van het
gebouw van de Raad der
Europese Gemeenten
aan de Wilhelminasingel
uit, waarbij het archief
en een kostbare
boekenverzameling
verloren ging.
Toen aan de Van
Akenweg een paard in
een zinkput viel, bracht
de brandweer uitkomst
door met een
hijsinstallatie het dier uit
zijn benarde positie te
bevrijden.
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Heel andere vondsten deed de pas aangestelde stadsarcheoloog drs. T. Panhuysen.
Tijdens reconstructiewerkzaamheden in de Tongersestraat kwamen overblijfselen van
de Tongersepoort aan de oppervlakte, terwijl bij het leggen van riolering in de
St. Catharinastraat een grote hoeveelheid middeleeuws schoeisel uit de 14de en 15de
eeuw werd gevonden. Ook scherven van middeleeuws aardewerk kwamen tevoorschijn.
Tegelijk met de St. Catharinastraat werd ook de Breulingstraat en de Batterijstraat van
een nieuwe bestrating voorzien. Dat leverde het ongewone advies aan automobilisten
op om op de stoep te parkeren, zodat het werkverkeer af en aan kon tijden.
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Intussen kwam de bouw van nieuwe kantoorruimten in de panden Houtappel tussen de
Markt en de Batterijstraat gereed. De gemeente huurde deze kantoren voor de
huisvesting van de Dienst Financiën en de secretarie-afdelingen Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting en Onderwijs en Cultuur. Het gebouw aan de Grote Gracht werd
verlaten door de Dienst Financiën, waarna de nieuwe Dienst voor Welzijnszaken er zijn
intrek nam.
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Vlacht

Kasteel Meerssenhoven en hotel
Derlon, dat op 1 november dicht
ging, kregen ook een nieuwe
bestemming door de komst van
Vietnamese vluchtelingen naar
Maastricht.
Begin december arriveerde in
Meerssenhoven de eerste groep van
59 vluchtelingen, die na de
doorgestane ontberingen we.r d
opgevangen door begeleiders en een
aantal vrijwilligers. Het kasteel, dat
tijdelijk is gehuurd door het
ministerie van CRM, was in korte tijd
door de eigenaar geschikt gemaakt
voor de voorlopige huisvesting van
de vluchtelingen.
Een tweede groep van 62 gevluchte
Vietnamezen vond een tijdelijk
onderdak in het voormalige hotel
Derlon aan het Q.L. Vrouweplein,
dat tezijnertijd zal worden
afgebroken om plaats te maken voor
de bouw van appartementen en
waarschijnlijk enige winkels. Daarbij
zal het gevelsilhouet zoveel mogelijk
worden gehandhaafd.
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Kerken
Vlak voor Kerstmis ontving de Stichting
Restauratie St. Servaaskerk de beschikking van
de staatssecretaris van CRM, die het formeel
mogelijk maakt om in 1980 te starten met de
uitvoering van het restauratieplan.
Dit plan kwam in februari 1979 gereed.
Begonnen zal worden met de eerste twee fasen,
waartoe o.m. behoren de kloostergangen, het
maken van een dagkapel in de huidige
schatkamer en het inrichten van een nieuwe
schatkamez op de plaats van de huidige sacristie
en de zg. StiftskapeL
Prins Bernhard aanvaardde een maand eerder het
beschermheerschap van bet nationaal comité ter
ondersteuning van de inzamelingsactie voor de
restauratie. De restauratie van de St. Servaaskerk
is o.m. urgent door het naderende 16de eeuwfeest
van de sterfdag van St. Servaas in 1984, dat
mogelijk door de Paus zal worden bijgewoond.
Kort voor het heuglijke nieuws over de restauratie
nam pastoor G. Hommes afscheid van de
St. Servaasparochie. Hij gaat assisteren in de
parochie van de H. Lambertus. Pastoor R. Dirix
van de St. Larnbertusparochie bood in november
aan het stadsbestuur en deken dr. L. Pelzer het
boek 'Kerken van Maastricht' aan, waarin de
kerkgebouwen van Maastricht beschreven worden.
Ook beschreven werd een vensterbank van het
klooster van de zusters Reparatricen in de
Kapoenstraat. Een namaak-non van de
Maastrichtse cabaretgroep Rommedoe kwam
eraan te pas om de hartekreet ongedaan te
maken.
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