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Verantwoording 

Terwijl ik de laatste regels schrijf voor het Jaarboek 
Maastricht over de periode augustus 1994 tot en met juli 1995. 
strijkt het roodgouden licht van een zonnige herfstnamiddag over 
de toppen van de bomen op het Vrijthof. De torenspitsen van de 
Sint·Janskerk en de Sint·Servaasbasiliek steken donker af tegen de 
ijsblauwe lucht. De stemmen van scholieren. die zich verzameld 
hebben op en om de banken op het plein, kli.nken helder op tegen 
de gevel van het Theater aan het Vrijthof. Een prachtiger werkplek 
kan ik mij niet voorstellen. Wat boud ik toch van deze stad. Wat een 
eer dat ik haar kroniek mag schrijven.' Ik heb het met plezier 
gedaan, ook al werden de feiten mij weleens de baas. 

Een Jaarboek moet mijns inziens een kroniek zijn, een over
zicht van kleine en grote gebeurtenissen waarin de lezers zichzelf 
en hun stad kunnen herkennen. Om binnen de marges van de 
toegestane hoeveelheid pagina's te blijven heb ik een selectie 
gemaakt. een hoogst persoonlijke keuze uit de mij aangeboden 
feiten. Soms gaf het belang van de gebeurtenis de doorslag, dan 
weer de hoeveelheid mensen die erbij betrokken waren, af en toe 
ook de anecdotische waarde van de geschiedenis. 

Een aantal zaken bepaalden in de beschreven periode het 
beeld van Maastricht voor mij sterker dan andere. Die beschrijf ik 
ter afwisseling van de kronieken per maand wat uitgebreider. 

Dankbaar heb ik geplukt uit De Limburger en het Limburgs 
Dagblad. De Maaspost. het Zondagsnieuws, Observant en zelfs zo 
af en toe uit de landelijke dagbladen. Voor de ~rwerking van de 
stapels kranten tot een handzaam archief heb ik steun gehad van 
Marianne Habets en Irma de Jong van het LSO, Symphonie Orkest 
van Maastricht. Dat was bemoe<ligend en gezellig! 

Aan de berichten uit de kranten heb ik de kennis gevoegd die 
ik heb als redacteur van het culturele maandblad 'UIT in 
Maastricht'. Dankbaar ook heb ik gebruik gemaakt van tips van 
anderen. vooral van de leden van de redactiecommissie die mij 
behoed hebben voor taalkundige en feitelijke voetangels en 
klemmen. 

Lucia ~.J. Geurts 
,..,...mb<T 199j 
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Mestreechter Geis 

D e Mestreedlter Geis is verdwenen. •wie kin dat noe?" jazeker, 
van zijn voetstuk gevallen. Nee, gestóten, door een onoplettende 
vrachtwagen, de bruut. Vast en zeker een Hollander. Een tikkeltje 

te hard achteruit en, hoep, daar lag hij. de Mestreechter Geis. En nu is hij in de 
revisie. Hoogstwaarschijnlijk is hij niet terug op zijn plek voor de elfde van de 
elfde, het nieuwjaar van carnaval. En dat is erg, want de Mestreedlter vastelao
vend zonder Mestreechter Geis is zo iets als een Broonl< zonder processie, een 
schuttersfeest zonder lood of een bondsconcours zonder ruzie. Wat ik wel 
eigenaardig vind is dat je er niets van merkt in de stad, dat de Geis weg is. Het 
leven gaat gewoon z'n gangetje alsofliij nog steeds met zijn eeuwige vrolijk
heid op zijn sokkeltje staat. Is dat geen veeg teken> Als hij zo geruisloos uit de 
stad kan verdwijnen, leeft die Geis dan nog wel? En wat is dat dan, de 
Mestree<:hter Geis' 

Het is natuurlijk voor mij als niet-Maastrichtenaar hoogst gevaarlijk en 
enigszins ongepast uitspraken daarover te doen. Maar onlangs heb ik mijn 
twaalf-en·een-half·jarig jubileum gevierd als Hollandse immigrant, zeg maar 
asielzoeker uit de Randstad en het integratieproces is tot nu toe soepel 
verlopen. Ik weet nu dat 'rijstartele' niets te maken hebben met rijstevlaai; dat 
je een 'boezjie' wel voor Slevrow kunt opsteken maar een bougie niet; dat 
'sjink' niet schenl< is, maar 'sjöd' wel en dat je in een 'tas' niet je 'kemissies' 
maar wel koffie kunt doen. Bovendien heb ik een Limburgse achternaam en 
voorvader, dus ik waag het erop. 

Ik moet trouwens bekennen dat ik me lange tijd heb afgevraagd, 
waarom dat goedgemutste mannetje in hemelsnaam Gijs heette, zo'n steile 
oerhollandse naam, en niet Sjeng of Lei ofThei. TGen ik er eindelijk achter was 
dat het ventje de in brons gegoten verbeelding van de Maastrichtse spiritualiteit 
is, en niet de zuidelijke pendant van Gijsbredlt van Aemstel. prangde nog 
steeds de vraag: wat is dan die Maastrichter Geis? Een edlt antwoord heb ik 
nooit gekregen. Vraag ik het een Maastrichtenaar dan kijkt die me wat 
meewarig aan en zegt: · oat höbste of dat höbste neet". En uit zijn blik blijkt 
duidelijk dat ik het niet heb en helaas ook nooit zal krijgen. Vraag ik het een 
niet-Maastrichtenaar, dan zegt die:• Ach, dat is zoe get vaan die dikköp in 
Mestreech". Toch geloof ik dat ik het eindelijk weet. Proefondervin!lelijk heb ik 
vastgesteld dat de Mestreechter Geis vaak is: 'sjoenkele' en zwieren, maar liever 
niet met vreemde lui, graag een gulle gastheer zijn, maar niet voor junks of 
zwervers, leven als god in Frankrijk, maar dan wel met Maastricht als hoofd· 
stad. Ach ja, de geest is zwak, ook de Mestreechter. Misschien had de Geis die 
optater wel nodig als een geestelijke grote schoonmaak, zodat hij straks weer 
gelouterd op zijn voetstuk staat: een vrijdenker met ruime blik, joviaal en 
joyeus, kortom: de enige echte Mestreechter Geis. 

Lucia M.]. Geurts 
(Cohamn in Trefpunt, 17 oktober 1994) 

Programma "°" Omroep Limbiirg. 
zondo:g: u.OO·JZ.oo 1.ur 
iit 'ofo De Pcrr(Kn aan hd Vri;'lhof 
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A\V stad van Treech! Es iech tiech zeen 
Van oet m'n vinster, 

Naodat te mörgendamp verdween 
En zongeglinster 

De beeld verseert mèt gouwe kroen, 
Aw stad van Treech, dan biste sjoen! 

Zoe zaog iech tiech al men'ge kier 
In stèl devotie; 

Toch gief tat beeld miech evezier 
Weer nuij emotie, 

Toch is 't, es sprik et eedermaol 

Weer ander, duteliker taol. 

Mr Edfl'l<Md Jospor, ftagmtnt uit 

'Bonte 8/()mfllf. Cedrgrt in MMlridlS DioltK {1928) 

Augustus '94 

H oe warm het was en hoe stil 
Nederland, en vooral Limburg, wordt verwend met de 
zoveelste zuidelijke zomer op een rij. De hittegolf die 

de stad in juli heeft bevangen, wil nog niet wegebben. Zij lijkt de 
toeristen golf te hebben bedwongen. 
Dagjesmensen en vakantiegangers zoeken 
verkoeling in de schaduw van de fruitbomen 
in het heuvelland oflangs de stranden van 
de grindplassen. Wat is Maastricht mooi, zo 
leeg in het gouden licht. Wat klinkt het 
carillon helder over het Keizer-Karelplein 
dat zindert in de zon. 

En wat staat ze er pront maar warm
pjes bij in haar tenue uit 1789, de achtkop
pige wacht van het Mestreechs Rizzjemint 
voor de Hoofdwacht op het Vrijthof. In de 
schaduw, dat wel, en af en toe niet helemaal 
stokstijf, maar toch een hele prestatie in de 
hitte. En dat alleen maar om "het roem
ruchte verleden van de vestingstad 
Maastricht en de nostalgische tijd een beetje 
te laten herleven". 

Maar de middenstand klaagt: de 
nering ligt stil. 

Ook de stichting Jeugdvakantiewerk Maastricht lijdt enigs
zins onder de hitte: er doen zo'n twintigduizend kinderen mee aan 
de binnen- en buitenactiviteiten. die door zestien teams van vrijwil
ligers in 24 Maastrichtse buurten worden georganiseerd voor de 
'Kluiverkes'. Dat is zevenduizend minder dan in 1993. Toch is coör
dinator Hans Knibbeler niet ontevreden. •Als je in zo'n warme 
zomer nog twintigduizend kinderen krijgt, mag je niet klagen•, zegt 
hij in De Limburger. Voor het eerst staat een uitwisseling met 
kinderen uit Duitsland op het programma. Een stapje in de richting 
van goed nabuurschap in het vijftigste herdenkingsjaar van de 
Bevrijding. 

De burgers van Maastricht verbergen zich in en achter hun 
huizen, op hun dakterrassen, balkons en in hun tuinen. Pas als de 
dag zalmrood achter de Maasheuvelrug zakt, komen zij in actie om 
hun planten en bloemen te besproeien. of een verfrissende douche 



te nemen en dan nog even door de warme stad 
te flaneren of de dorst te lessen op een van de 
vele terrassen. 

Hoe zit het trouwens met die terrassen in 
Maastricht? Die zijn toch onovertroffen? De 
VVV·gids van Heerlen meldt dat die stad meer 
vierkante meters terras heeft dan Maastricht, 
echt waar. Ach ja ... Wie weet: wel meer, maar 
niet mooier! 

Weer naar school 
Het nieuwe schooljaar begint met een 

storm in een glas water. In mei neemt 
Onderwijsminister Jo Ritzen het besluit dat het 
Trichter College geen brugklassen meer mag 
onderbrengen in de dependance aan de Terra· 
Nigrastraat, recht tegenover de openba1e 
Stedelijke Scholengemeenschap. Hij dreigt zelfs 
met het intrekken van subsidie. Deze strafmaat
regel is een poging het openbaar onderwijs in 
Maastricht te beschermen. Het aantal leerlingen 
bij de Stedelijke Scholengemeenschap loopt namelijk terug. terwijl 
het Trichter College, een school voor bijzonder ondenvijs, groeit. De 
goede ligging van de dependance in het centrum van Maastricht
West wordt volgens het ministerie •misbruikt in de propaganda om 
nieuwe leerlingen te trekken". 

De school laat het er niet bij zitten en stapt naar de Raad van 
State. Tevergeefs. Op 4 augustus oordeelt de Raad dat de oekaze van 
de minister juist is. Alleen de ouderejaars mogen gehuisvest 
worden in de Terra-Nigrastraat. Het beste zou zijn alle leerlingen 
onder te brengen in het hoofdgebouw aan de Tongerseweg. Maar 
dat moet eerst verbouwd worden. En daarvoor is weer geld van het 
Rijk nodig. 

Het Trichter College legt de uitspraak van de Raad van State 
naast zich neer. Nog één jaar zullen 'brugpiepers' en tweedeklas· 
sers, zo'n vierhonderd in getal, het Juniorcollege aan de Terra
Nigrastraat bevolken. In die tussentijd kan het gebouw aan de 
Tongerseweg ingericht worden voor alle leerlingen. Het ministerie 
haalt bakzeil: de strafmaatregel is van de baan en over die subsidie 
valt best te praten. 

Het Sigma·College, de middelbare opleiding voor economi
sche en adm inistratieve beroepen, is minder gelukkig. Het begint 
het schooljaar met een tegenvaller. Eind augustus wordt bekend dat 
het 138.000 gulden misloopt voor de verhuizii;ig van de school van 
de Bemelergrubbe naar de Voltastraat. De school was twee dagen te 
laat met het indienen van beroep bij de Raad van State tegen de 
afwijzende beschikking van het ministerie. Volgens directielid Wim 
Wijnen heeft het ministeriële besluit drie weken in de postbus 

Veilig op weg! 
Onder het motto 'Wij gaan weer naar school!' begint 
dinsdag 23 augustus voor de vijfde maal de actie van Veilig 
Verkeer Nederland. gericht op schoolkinderen en 
automobilisten. Maastricht heeft de primeur. In De Heeg 
wordt eerst de pas voltooide rotonde Oeslingerbaan 
feestelijk geopend met de onthulling van e<?n straat
naambord en met vlaaien. De rotonde is er gekomen op 
aandringen van de actiegroep Oeslingerbaan, die bestaat uit 
ouders van leerlingen van basisscholen in De Heeg. Na de 
opening fietsen vijfhonderd scholieren uit Maastricht en 
omgeving naar het Gouvernement onder leiding van onder 
anderen oud-profwielrenner Ad Wijnands en TV-presentator 
Bas Westerweel. Op het plein voor het Provinciehuis wordt 
het starisein gegeven voor de landelijke verkeersactie. 
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gelegen omdat het vakantie was. "Het ministerie weet toch dat het 
merendeel van de scholen in deze tijd dicht is." Maar een schoollei
ding weet toch dat je heel alert moet zijn op post van de overheid, 
zeker als het om geld gaat. 

~ Maastricht studentenstad 
Ook de studenten van de 

Rijksuniversiteit Limburg en de 
Hogeschool Maastricht mogen (!) 
weer aan de slag. Traditiegetrouw 
worden de eerstejaars tijdens de 
Inkom ingewijd in de geneugten en 
lasten van het studentenleven. Een 
kleine vierduizend worden er 
verwacht, ongeveer vijftienhonderd 
komen er opdagen. Zij kunnen hun 
immer dorstige kelen smeren 
tijdens het eindfeest in een tent op 
De Griend. De omwonenden zijn 
uitgenodigd op een borrel. Ze 
kunnen dan hap-snap vragen 
stellen over de te verwachten over
last. Die komt er, dat is zeker. De 
gemeentelijke geluidsnormen 
worden voor de dames en heren 
studenten immers een beetje opge
rekt en tentdoek is dun. De 
opkomst voor de buurtborrel is 
mager: •een man of tien", aldus 
een van de organisatoren. Maar hij 

vreest weinig klachten. "Vorig jaar hadden bewoners last van 
dronken studenten die de nacht doorbrachten op schommels in een 
speeltuintje. We zetten nu mènsen bij de uitgang die iedereen 
rechtstreeks naar huis sturen. Urineren en overgeven doen ze hope
lijk binnen de hekken." 

Het aantal eerstejaars dat lid wil worden van een studenten· 
vereniging, is dit jaar opvallend hoog. Koko en Circumflex. de twee 
algemene studentenverenigingen, moeten zelfs een stop instellen. 
Kamernood is er nauwelijks. Studentenhuizen in de Belgische 
grensdorpen Vroenhoven en Veldwezelt en in omringende 
Nederlandse plaatsen, zoals Meerssen, Valkenburg en Gronsveld, 
staan leeg. Het bureau van de stichting Studentenhuisvesting meldt 
dat op 4 augustus 1450 studenten een kamer hebben kunnen 
bemachtigen. Dat is evenveel als in het hele voorgaande studiejaar. 

Tweespalt in de Dousberg 
Zwembad De Dousberg is toe aan een opknapbeurt. Daar 

heeft niemand iets op tegen. Het 22 jaar oude vijftig.meterbinnen· 



bad zou daarbij in tweeën gesplitst moeten worden: een koel 
25-meter wedstrijdbad en een iets kleiner warm bad voor ouderen, 
zwangeren, aquajoggers, etc. Deze constructie is, volgens de directie 
van De Dousberg, meer toegesneden op de behoeften van de 
moderne tijd en beter te exploiteren. En daar hebben veel regelma· 
tige gebruikers van het bad verenigd in diverse stichtingen en clubs, 
wel iets op tegen. Zij willen één groot bad om lekker lange banen te 
kunnen trekken en met genoeg armslag voor waterpoloërs, onder
waterhockeyers en duikers. Dat schrijven zij half augustus in een 
brief aan het college van burgemeester en wethouders. De PvdA 
aarzelt. De directie van De Dousberg is er alles aan gelegen dat de 
gemeenteraad toestemming geeft voor haar plannen en nodigt de 
betrokkenen uit voor een bezoek aan een soortgelijk, gesplitst bad in 
Rotterdam-Zuid. De grootste mopperaars, 650 recreatiezwemmers 
verenigd in de stichting Brom{!), ontbreken bij het uitstapje. 

Op 6 september neemt de gemeenteraad de beslissing: 
zwembad De Dousberg wordt voor 3,7 miljoen gulden gemoderni· 
seerd en het vijftig-mcterbad wordt gesplitst. Er komen onder 
andere een stroomversnelling en een bruggetje, whirlpools en 
Turkse tuinen. De verbouwing begint op 22 mei 1995 en moet half 
oktober helemaal klaar zijn. 

Preuvenemint 
Het dertiende Preuvenemint gaat op 23 augustus van start 

met 34 deelnemende restaurateurs. Ondanks het hondeweer komen 
zo'n 160.000 mensen 'preuve' (foto rechts boven). 

Ridderronde tien jaar J 
Op 10 augustus is de binnenstad van Maastricht voor de ! 

tiende maal het parcours van de Ridderronde. Vanwege het slechte 1: 
weer wordt het ingekort van lOO tot 65 kilometer. Langs het traject l 
juichen minstens dertigduizend toeschouwers de renners toe en 
daarmee behoort Maastricht tot de vijf best bezochte van de zestien 
na·Tourcriteria. Het gerstenat smaakt dan ook best en de ambiance 
is gezellig. 

Het budget voor deze jubileumwedstrijd is IIo.ooo gulden. 
bijna tweemaal zoveel als andere jaren. Toch staan er slechts eenen· 
dertig coureurs aan de start. Een aantal vedetten. onder wie Jean· 
Paul van Poppel en Frans Maassen, laat verstek gaan omdat zij 
ofwel elders moeten rijden ofwel geblesseerd zijn. De Oezbeekse 
Tour de Francereus Djamolidine Abdoesjaparov is er wel, als 
duurstbetaalde deelnemer. Hij wordt negende. Belgisch kampioen 
Wilfried Nelissen, die in de openingsetappe van de Tour de France 
ongelukkig ten val kwam, gaat als eerste over de streep na 1 uur, 39 
minuten en 12,2 seconden precies. 

Er is wel kritiek van de renners op de Ridderronde: het spek· J 
takel begint te laat waardoor zij nog na elf uur 's avonds over de 3 

Augustus 1 Kroniek 

Maastrichtse kasseien moeten rijden. Geen pretje in het donker en i 
vooral niet als ze, zoals dit keer, spekglad van de regen zijn. -1. ..__ .-

II 



19 augustus 
Broeder Bert Ketelaars uit Veghel is benoemd tot generaal· 

overste van de Broeders van Maast:Iicht. Hij volgt broeder 
Johan Muytjens op. Ketelaars heelt vanaf 1970 in Ghana 

gewerkt. 

20 augustus 
Componist, dirigent en organist Henri Heydendael is op 

88·jarige leeftijd in Beek·Ubbergen overleden. Hij werd in 
Heer geboren en begeleidde op tienjarige leeftijd al 
kerkdiensten. Vooral als organist van de Onze·Lieve· 

Vrouwebasiliek en dirigent van de Mastieechter Staar kreeg 
hij grote bekendheid. Heydendael gaf les aan het 

Maastrichts Conservatorium en was ook zeer actief in het 
Heerlense muziekleven. Hij werd benoemd tot ridder in de 

orde van Oranje~Nassau en officier van de Académie 
francaise. 

21 a11gustus 
Hein Fentener van Vlissingen overlijdt op 73·jarige leeftijd in 

zijn geboorteplaats Helmond. Hij was de zoon van een rijke 
textielfabrikant maar ambieerde geen plaats in het 

familiebedrijf. Een groot deel van zijn leven zwierf hij over de 
wereld en werd vooral bekend vanwege zijn excentrieke 

levensstijl en een jarenlange juridische suijd om de hoogte 
van zijn villa in Zwitserland. Hij woonde geruime tijd in 

Maastricht, ondermeer bij café·eigenaar Jef Vliegen en was 
met zijn hoedje en hondje Ashley een bekende verschijning 

in menig etablissement. 

12 

KNP uit rode cijfers 
De papierdivisie van KNP BT, met fabrieken in ondermeer 

Lanaken en Maastricht, is uit de rode cijfers. De eerste helft van 
1994 leverde de papiergroep KNP Leykam een winst op van achten· 
veertig miljoen gulden. In 1993 verloor zij in diezelfde periode nog 
zestien miljoen. Toch moet er nog heel wat gereorganiseerd en 
bezuinigd worden voordat de directie echt tevreden is. In de 
Maastrichtse vestiging moeten in 1995 tweehonderdvijftig banen 
verd,vijnen via natuurlijk verloop. 

Saint Pierre fini 
Het zou een wonder wezen, wanneer de kleine nering· 

doenden zich in Maastricht wèl zouden kunnen handhaven, terwijl 
zij overal elders moeten verdwijnen. Zulke mirakels geschieden 
zelfs in de stad met de meeste kerken niet. En dus verdwijnen lang· 
zaam maar zeker de buurtwinkels die het straatbeeld karakter 
geven. Een van die kleine die moeten verdwijnen, is patisserie Saint 

Pierre in de Sint·Pieterstraat. Jean en Mia Smeets hangen hun 
winkelschort aan de kapstok. Het einde van een bedrijf dat bijna een 
eeuw oud is. In 1900 begonnen de grootouders van Mia een confi· 
serie (suikerbakkerij) in pand nummer 3 aan de Sint·Pieterstraat. 
In 1958 openden Jean en Mia een eigen banketbakkerij op 
nummer2. 



De drugsopvang 

E en drama in drie bedrijven met tussenspel 
Hoezeer Maastricht er ook naar verlangt als Europese 
stad de internationale pers te halen, de reden waarom dat 

in juli 1994 en de daarop volgende maanden gebeurde, zal burgers 
noch bestuurders hebben bekoord: de drugsoverlast Het begint vlak 
voor de aanvang van dit annuarium. De maat van de Maastrichtse 
tolerantie is vol: de drugshandel en de daarbij behorende overlast en 
criminaliteit zijn onbeheersbaar geworden. In de vroege ochtend 
van 15 juli ontruimt de politie het 'junkenpark' op De Kleine Griend 
en sluit het af. Tegelijk treedt drie dagen een noodbevel in werking, 
waarmee de politie mensen die niet in Maastricht wonen, zonder 
opgaaf van redenen de stad uit kan zetten. Dit noodbevel wordt 
vervolgens vervangen door een enigszins beperkter ordebevel en 
blijft in elk geval tot 6 september in werking. 

Op 8 augustus deelt politiewoordvoerder Math Derey mee dat 
1750 junks en handelaren de stad zijn uitgezet. Het aantal drugstoe· 
risten is teruggelopen van 1500 naar 100 per dag. De hele operatie 
kostte ruim 270.000 gulden. Niet iedereen juicht over de 
Maastrichtse schoonmaak. De GGD zegt, dat de hinder weliswaar 
minder lijkt, maar dat de problemen zich nu verspreiden over de 
gehele stad, waardoor het voor hulpverleners nog moeilijker is vat te 
krijgen op de verslaafden. Ook omringende gemeenten klagen over 
een toename van overlast. Sceptici zijn zelfs van mening dat de rust 
maar tijdelijk is: echte dealers en junks zijn niet 
weg te poetsen.De nasleep van de schoonmaak is 
een drama in drie bedrijven. 

Eerste bedrijf: Sint-Pieter 
Intussen gaat de gemeente naarstig op zoek 

naar een plek voor een dagopvang voor verslaafden. 
Die moet er voor 15 augustus zijn. Het 
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) 
zorgt zolang in een rondrijdende bus voor opvang. 
In de nacht van 9 op 10 augustus krijgen de bewo
ners van de wijk Sint-Pieter een brief in de bus, 
waarin wordt aangekondigd dat de daags ervoor 
ontruimde loods van de Maastrichtse 
Toeleveringsbedrijven (MTB) aan de voet van de 
john F. Kcnncdybrug voorlopig gaat dienen als 
opvang voor Maastrichtse drugsverslaafden. Het 

Vereniging Leefbaarheid Sint-Pierer 
krijgt gelijk in kort geding. 
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Jaarboek Maastricht: 1 augustus 1994 tot 1 augustus 1995 

De get<isterde MTB·loods. 

gaat om circa zestig mensen die nu door de stad zwerven. Ze willen 
niet deelnemen aan het methadonprogramma van het CAD. Het 
pand zal vijf dagen in de week tussen halftien en halfzes open zijn. 
Harddrugs zijn verboden en de bezoekers krijgen een pasje. 
Mochten de pasjes niet op tijd klaar zijn, dan is het wachtwoord: 'e 
bruudsje kies'. Wie dat niet kan uitspreken, mag de dagopvang niet 
in, zo meldt regiomanager Ric Schrijvers van het CAD· 
Maastricht/Mergelland. Als er voor 15 oktober niets beters wordt 
g~vonden, krijgt de voorlopige voorziening zeer waarschijnlijk een 
permanent karakter. 

Dat is schrikken voor de Sint·Pieternaren. Dit nachtelijk 
schrijven wordt allerminst gewaardeerd. De buurt is boos over deze 
overval. Ze is bovendien bang voor herrie, viezigheid en gevaar. De 
uitleg die nog diezelfde avond in het vroegere Maaspaviljoen door 
loco-burgemeester Theo Bovens en wetliouder Veronica Dirksen 
gegeven wordt, stelt niemand gerust. Er wordt gedreigd en er 
komen alternatieven op tafel, maar de gemeente houdt vast aan haar 
besluit. 

De ijlings opgerichte Vereniging Leefbaarheid Sint-Pieter 
spant een kort geding aan en krijgt gelijk. De president van de 
rechtbank mr. A. Adelmeijer vindt dat de gemeente te voortvarend 
is geweest en onvoldoende rekening heeft gehouden met gevoelens 
en belangen van de buurtbewoners. Het opvangcentrum mag niet 
voor 1 september open, de gemeente moet samen met de buurt een 
plan van aanpak maken en zorgen voor voldoende veiligheidsmaat
regelen. 

Het vonnis van Adelmeijer lijkt overbodig want in de nacht 
voor de uitspraak wordt de gewraakte MTB-loods in brand gestoken. 
De brandweer is er snel bij, maar kan niet verhinderen dat de voor
kant van het gebouw in een geblakerd geraamte verandert. Om de 

boel te herstellen zijn zeker twee tot drie weken 
nodig. De buurtbewoners distantiëren zich van de 
radicale actie. tientallen ingezonden brieven van 
uiteenlopende inhoud en stijl vullen wekenlang de 
kolommen van de twee regionale dagbladen. 
Schouderklopjes voor 8. en W. enerzijds, steunbe
tuigingen voor de bewoners van Sint-Pieter ander
zijds en heel wat ontoelaatbaar schelden in het wilde 
weg. 

Het gezond verstand lijkt te zegevieren: het 
bestuur van Leefbaarheid Sint-Pieter gaat met de 
gemeente om de tafel zitten om te praten over 
veiligheidsmaatregelen rondom de tijdelijke opvang. 
Bovendien zoekt de vereniging naar betere plekken 
voor verslaafdenopvang. Gedacht wordt aan een 
dekschuit op de Maas of een mobiele keet naast het 
politiebureau. Maar er wordt wel gepraat met het 
mes op tafel. De vereniging denkt dat een opvang
centrum in de MTB-loods in strijd is met het 



geldende bestemmingsplan, en legt deze vraag voor aan de adminis
tratieve rechter. Tegelijkertijd gaat ze tegen de uitspraak in kort 
geding in beroep. Een juridisch reddingvest voor het geval de 
bestuursrechterlijke procedure mislukt. 

De drugsopvang 1 Een drama in drie bedrijven 

Ten tweeden male krijgt de buurt het t 
gelijk aan haar kant. Bestuursrechter _ . k k ~o~ 
W. onrechtmatig en schorst het op 30 an G. Stevens vindt het besluit van B. en - \l . o 
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augustus. Dat betekent tenminste 1 Establish•cl in '9 
twee maanden uitstel. En daarvan 1. 

1 1 
komt, zo zegt het spreekwoord, ' 11At1GKOK SAîl.IRDAV JUL 

afstel. Het blijkt een wijs woord. Notorious Dotch needle park 
Tweede bedrijf: om de Markt 

Weer gaat de gemeente naarstig op zoek naar een opvang
plek. Vóór de 'vinter moet er iets geregeld zijn, maar wel met 
inachtneming van alle regels van behoorlijk bestuur. Half 
september maakt burgemeester Philip Houben bekend dat op 7 
oktober een noodopvang voor de zestig nog ronddolende, zwaarver
slaafde en vaak doodzieke Maastrichtenaren wordt geopend in het 
Stadskantoor lI aan de Stadhuisstraat. Een halfjaar later zal een 
tijdelijk centrum komen in portocabins naast het politiebureau aan 
de Prins-Bisschopsingel. Daarvoor is een versnelde wijziging van 
het bestemmingsplan nodig. Het definitieve opvanghuis is gepland 
ergens ten zuiden van de john F. Kennedybrug aan de westzijde van 
de Maas, dus in het Villapark, Sint-Pieter, jekerkwartier ofjekerdal. 
De besluitvorming daarvoor vergt nog minstens anderhalf jaar tijd. 
De eerste negatieve reacties op de plannen voor het Stadskantoor 
komen van de ondernemers in de binnenstad. Ook omwonenden 
morren wat. De geschiedenis lijkt zich te herhalen: het Maastrichtse 
Marktcomité wordt opgericht en er komt een kort geding. In dit 
geval wint het gemeentebestuur. De noodopvang in het 
Stadskantoor is niet in strijd met welke verordening dan ook en kan 
op 10 oktober, drie dagen later dan gepland, zijn deur openen. 

Derde bedrijf: alweer Sint-Pieter 
Eind goed, al goed? Ach, welnee. Nauwelijks is de rust aan 

het ene front weergekeerd of het kabaal begint ergens anders. 
Alweer in Sint-Pieter. Het tijdelijke opvangcentrum in portocabins 
bij het politiebureau is thans de twistappel. Weer gemopper, weer 
een rechtszaak. Nu krijgt de gemeente gelijk. Vanaf JO april kunnk 
de junks terecht in de keten aan de Prins·Bisschopsingel. Eindelijk, 
na veel, voor buitenstaanders vaak onbegrijpelijk, gekissebis over
en-weer, sluiten gemeente en Leefbaarheid Sint-Pieter begin juli 
een convenant over de maatregelen die overlast rondom de opvang 
moeten voorkomen of verminderen. Ook de politie, het CAD en de 
bewonersgroep jekerweg/Notgerusweg ondertekenen de overeen
komst. Een begeleidingscommissie zal de maatregelen op hun 
effect beoordelen. 

ordered closetJ in Maastricht __ " 
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)aarlx>tk Moas.rritht: 1 auglWus 1994 tot r tiugustus 1995 Tussenspel: de Sint-Cierardusweg 
Terwijl de kwesties over de voorzieningen voor de hopeloze 

junks zich aan de westzijde van de Maas afspelen, vindt aan de 
andere kant van het water de strijd plaats om een opvangplek voor 
verslaafden die nog iets aan de kwaliteit van hun bestaan willen 
verbeteren. Zij moeten zich aan strenge regels houden en deel· 
nemen aan het methadonprogramma van het CAD. Het gaat om 
dertig tot veertig personen. De gemeente heeft het pand aan de Sint
Gerardusweg 39 uitgekozen voor deze dagopvang. Ze legt de 424 
ingediende bezwaren naast zich neer, maar geeft wel toe dat er geen 
inspraak is geweest. Of die tot iets geleid zou hebben, is de vraag. 
Tijdens een voorlichtingsavond in oktober wordt boud gesteld, dat 
de opvang aan de Sint-Gerardusweg er in elk geval komt. Discussie 
daarover is dus absoluut zinloos. Het comité 'Nee. dat nooit' poogt 
de zaak nog af te wenden door juridische procedures. echter zonder 
succes. Op i6 januari gaat de opvang open. Nel op tijd. Het huur· 
contract voor het pand aan de Wilhelminasingel, waar het metha
donproject eerst zat, loopt een dag eerder af. 

Het is een eindeloos verhaal en onomkeerbaar. Drugs zijn 
een indringend onderdeel van de maatschappij. Daar kunnen we 
niet meer omheen. Misschien dat er ooit, in een ver verschiet, een 
Jaarboek Maastricht zal verschijnen waarin het onderwerp niet 

meer genoemd wordt. 
Niet omdat er geen drugs· 
verslaafden meer zijn, 
maar omdat we het 
probleem eindelijk tot 
redelijke proporties 
hebben teruggebracht en 
daardoor aanvaard. Voor 
het zover is, zal er nog 
heel wat water door de 
Maas stromen. 



September '94 

}( 

rimpen om te groeien 
Het academisch jaar is nauwelijks begonnen als een 
vlaag van onrust door de Rijksuniversiteit Limburg (RL) 

waait. Het pas aangetreden 'paarse' kabinet (een coalitie van PvdA, 
D66 en VVD) presenteert plannen om de inrichting van het hoger 
onderwijs ingrijpend te veranderen met als oogmerk: bezuini
gingen. Deze, plus de te verwachten terugloop van het aantal 
studenten en de toenemende kosten voor verdere uitbouw van de 
universiteit, betekenen: minder geld en minder banen. De terug
loop van het aantal studenten wordt enl!rzijds veroorzaakt door de 
geboortedaling in de jaren '70, anderzijds doordat minder HBO
studenten zich aanmelden aan de universiteit. Wil de universiteit 
groeien dan zal zij moeten krimpen, luidt de paradox in de nota 
'Kansen en bedreigingen'. Anders gezegd: er zal met minder 
mensen en middelen meer werk verzet moeten worden. De RL wil 
tot 1998 voor negen miljoen bezuinigen. 

De faculteit gezondheidswetenschappen kondigt aan in 1995 
vijftig van de ruim tweehonderd arbeidsplaatsen wegens een drasti
sche reorganisatie te zullen schrappen. Het gaat vooral om weten
schappelijk personeel. Tegelijkertijd wil de faculteit een vernieuwd 
studierichtingenpakket aanbieden, dat meer studenten naar 
Maastricht moet lokken. 

Verontwaardiging over de aangekondigde bezuinigingsopera
ties van het 'paarse' kabinet bepaalt ook de toon van de rede van 
dr Karl Dittrich, waarnemend-voorzitter van het college van bestuur 
van de RL, bij de opening van het academisch jaar op 5 september. 
De argumenten voor de structurele veranderingen van het hoger 
onderwijs en voor een hernieuwde beknotting van de studiefinan· 
ciering noemt Dittrich "gericht op afbraak" en "de Nederlandse poli
tiek onwaardig". Eind september besluiten de zuidelijke universi
teiten (Tilburg, Eindhoven en Maastricht) één vuist te maken tegen 
de dreigende plannen èn tegen hun grote zussen in de Vereniging 
van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, die de kleintjes 
niet altijd serieus willen nemen. 

Met de terugloop van het aantal studenten lijkt het overigens 
best mee te vallen. In tegenstelling tot de rest van Nederland scoort 
Maastricht hoger dan vorig jaar. Vooral bedrijfskunde en econome
trie zijn populair. Rechten en economie delen in de landelijke terug
loop. 

Operatie per video 
De Amerikaanse chirurgen Rosser en Payne assisteren op 
30 september vanuit Honolulu op Hawaii collega Peter Go 
bij een galblaasoperatie in het Academi5'h Ziekenhuis 
Maastricht. PTT Telecom heeft tussen beide steden een 
videoverbinding tot stand gebracht. Het is de allereerste keer 
dat een dergelijke verbinding gebruikt wordt voor heelkunde 
op afstand. Als dit experiment slaagt. zal de methode in de 
toekomst vaker toegepast worden, met name bij bijzondere 
operaties waarvoor specifieke deskundigheid is vereist 
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JO september 
Oud·wethouder Frits Corten ove~ijdt op 59·jarige leeftijd. 

Na de annexatie van zijn geboorteplaats Heer door 
Maastricht werd Corten in 1970 als lid van de partij 

Groot Maastricht '70 in de gemeenteraad gekozen. In 1982 
ging deze partij op in het CDA. Van 1986 tot 1990 was hij 
wethouder voor Personeel. Publieke Werken. Nutsbedrijven. 

Sport en Recreatie. Op 6 april 1994 werd hij bij zijn afscheid 
als gemeenteraadslid benoemd tot ridder in de orde van 
Oranje·Nassau. Verder was hij begiftigd met het zilveren 
kruis van de souvereine orde van de Rode Leeuw van de 

beide Limburgen en de heilige Sebastianus. Frits Corten nam 
intensief deel aan het maatschappelijk leven. o.a. als 

voorzitter van de DO S!<ldsschutterij. 
Hij was een man van daden. 

) sepitn1btr 
Bij de opening van het academisch jaar van de 

Rijksuniversiteit Limburg ontvangt dr ir P.A. van den 8randt 
de Edmond·Hustinxprijs voor de Wetenschap als eerbetoon 

voor zijn wetenschappelijk werk. Van den 8randt verricht 
onderzoek naar de rol van voeding bij het ontstaan van 

kanker. Hij studeerde in Wageningen en Boston en werkt 
sinds 1986 bij de vakgroep epidemiologie van de RL 
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Railrunnerhome 
Maastricht heefi de primeur van een kindercrèche in het 

station, een 'Railrunnerhome', op z'n slecht Hollands. Reizigers die 
hun handenbindertjes even kwijt willen, kunnen die daar tussen 
half negen 's ochtends en half zeven 's avonds droppen voor maxi· 
maal vijf uur. Vijf prachtige lokalen en zes prima leidsters staan 
garant voor onbezorgd speelplezier. Het wachten is nog op de 
kinderen. Voor de opening op 1 september zijn voor de zekerheid 
een paar kleuters opgetrommeld. 

Het is een zichzelf vervullende profetie: aan de kinderopvang 
in het station blijkt namelijk geen behoefie te zijn. Het 
Railrunnerhome wordt op 1 mei 1995 alweer gesloten. 

Wieckse Witte uit Brabant 
Wieckse Witte, het trotse blondje van 

Maastricht. verdrinkt bijna in het succes. 
Brouwerij De Ridder kan de produktie niet meer 
alleen aan en besteedt daarom enkele duizenden 
hectoliters uit aan brouwerij De Schaapskooi van 
de paters Trappisten in het Brabantse Berkel
Enschot. Het brouwsel is bestemd voor de export naar België, 
Frankrijk en Italië. 

Vijverdal prijs 
Het project klinische rehabilitatie van het psychomedisch 

streekcentrum Vijverdal heeft de kwaliteitsprijs gekregen van 
Ypsilon, de vereniging van ouders en familieleden van chronisch 
psychotische en schizofrene mensen. Het project staat onder leiding 
van psychiater Detlef Petry. Voor de prijs waren ook genomineerd 
de adolescentiekliniek van het AMC Amsterdam, het dagactivitei
tencentrum Den Helder en het Hoog-Catharijneteam van de politie 
Utrecht. Volgend jaar organis~ert Vijverdal het Ypsilonjaarcongres. 

Stop van Ternaaien 
Boze Belgische schippers houden zich wel heel letterlijk aan 

de Stop van Ternaaien. Uit protest tegen het besluit van de Waalse 
regering om scheepvaart op zondag in Wallonil! toe te staan, blok
keren zij sinds 1 april iedere zondag het vrachtvaartverkeer bij de 
sluis. Omdat dit niet helpt, breiden de schippers hun protesten uit: 
op 18 september worden àlle schepen gestopt bij Ternaaien. Ook 
een passagiersboot van rederij Stiphout, die met honderdzestig 
mensen op weg is naar Luik. De opvarenden gaan maar verder met 
de bus. 

Vriendendienst 
Op woensdag 28 september moet de Maastrichtse ex

wethouder voor o.a. Grondzaken Piet Neus (WD) zich voor de 
rechtbank in Maastricht verantwoorden, omdat hij beschuldigd 
wordt van corruptie en fraude. In 1991 heeft hij zijn woning voor 



42.000 gulden laten verbouwen. AannemersbedrijfTillie, loodgie· 
tersbedrijf Hogen boom en installatiebedrijf Melotte klaarden de 
klus, maar zonder dat ze ervoor werden betaald. Het Openbaar 
Ministerie verdenkt Neus ervan als tegenprestatie de bedrijven aan 
gemeente-opdrachten geholpen te hebben. Neus verweert zich. De 
verbouwing was niet kosteloos maar de bedrijven hebben hem 
uitstel van betaling verleend tot 1995, "een vriendendienst", en 
tussen de nog niet betaalde verbouwing en de verleende gemeente· 
opdrachten zit geen enkel verband, volgens Neus. 

Samen met Tillie en Hogenboom maakt Neus ook nog twee 
tripjes. Een dienstreis naar het Franse Equisheim, waarvoor hij niet 
gemaakte benzinekosten declareert bij de gemeente, en een snoep· 
reisje naar Parijs, dat de beide bedrijfsdirecteuren grotendeels 
betalen. "Vriendendiensten• wederom. Op 12 oktober veroordeelt de 
rechtbank Neus wegens corruptie en valsheid in geschrifte tot een 
maand voorwaardelijke gevangenisstraf en tienduizend gulden 
boete. Op advies van zijn partij had hij zich teruggetrokken als 
kandidaat voor de verkiezingen van zowel gemeenteraad als 
Provinciale Staten. 

Engelachtige potloodventer 
Op 15 september is het precies 175 jaar geleden dat 

Maastricht per koninklijk besluit zijn stadswapen kreeg. zo meldt 
Bert van den Broek in de Stadskroniek van De Limburger. Het 
wapen zelf is al veel ouder. Het komt al voor op een schilderij uit 
1499. De Maastrichtse vijfpuntige ster staat zelfs op middeleeuwse 
munten. De oorspronkelijke heraldische tekening en kleuren van 
het wapen zijn nauwelijks nog te herkennen in het strakke eigen
tijdse logo dat de gemeente nu gezicht geeft. 

De gemeentelijke klachtencommissie sexuele intimidatie 
heeft in haar jaarverslag 1994 de gestileerde engel (oorspronkelijk 
de stedemaagd) omgebouwd tot potloodventer. Overigens heeft de 
commissie maar twee klachten binnen gekregen. Vroeger leerde je 
toch dat engelen sex(e)loos zijn? 

September 1 Kroniek 

Vaten rollen 
De Maastrichtse wijk Sint-Pieter haalt deze dagen de 
landelijke pers vanwege alle commotie rondom de opvang 
van drugsverslaafden. Tussen de protestvergaderingen door 
is er toch nog tijd voor de buurtkermis. Op de Luikerweg kan 
men zich moe maken in een vatenrolwedstrijd, honderd 
meter de Sint-Pietersberg op. Bert Berenschot rolt het snelst; 
in 35 seconden. 

8 seprembu 
Mr Charles Paulussen overlijdt op 93-jarige leeftijd. 
In 1930 werd hij advocaat in het kantoor van zjjn vader. 

Van 1957 tot 1965 was hij deken van de Orde van 
Advocaten in Maastricht Hij werkte als plaatsvervangend 
kantonrechter en plaatsvervangend rechter van de meer· 
voudige kamer. Hij vervulde veel maatschappelijke functies. 
Van 1945 tot 1965 was hij lid van Gedeputeerde Staten van 
Limburg. In 1956 werd hij ridder in de orde van de 
Nederlandse Leeuw en in 1966 kreeg hij de eremedaille van 
de stad Maastricht. 

Z.2. septen1ber 
De verkeersbrigadiers vieren feest. De kleine klaarovers 
(450 in totaal bij 26 scholen) bestaan 45 jaar, de 'moeder· 
brigade' (650 leden) 25 jaar. Er zijn trouwens ook vijftig 
vaders onder de moeders. 
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Maastricht bevrijd 

I 4 september 1944: het is de honderdste dag na 0-0ay, 
·van Maastricht begint de victorie". Op 13 
september worden Wyck en Heer bevrijd, een dag 

later de rest van de stad. De opmars van de geallieerden gaat gestaag 
noordwaarts totdat de troepen s tuiten op een brug te ver. In 

Arnhem eindigt de victorie in een bloedbad 
en het duurt nog tot mei 1945 voordat de 
nazistische overheersers capituleren en 
Nederland zichzelf weer mag zijn na vijf 
beklemmende jaren. 

In het vijftigste bevrijdingsjaar wordt 
dit alles herdacht en gevierd; op 13 en 14 
september 1994 in Maastricht. Het is het 
offici~le begin van een reeks herdenkings
feesten in het hele land, die eindigt op 5 mei 
1995, nationale Bevrijdingsdag. 

Het Stedelijk Comité 50 )aar 
Bevrijding Maastricht zorgt voor een fantas
tisch feest. Het heeft er 600.000 gulden 
voor nodig, 250.000 meer dan aanvankelijk 
werd begroot. Het geld komt er. dankzij 
extra subsidie van de gemeente (215.000 
gulden) en gulle sponsors. 

, Het programma is een mooie 
mengeling van vieren en herdenken, van 
ernst en luim. In de lijn van de geschie· 
denis begint het in Heer en Wyck op 13 
september. Na een sobere, stijlvolle herden· 
king bij het bevrijdingsmonument van 
Charles Eyck aan het Koningsplein is er een 
concert in de Koepelkerk. Oude legervoer· 
tuigen trekken door de straten; er is een 
parade van muziekkorpsen in Heer en feest 
bij de klok in de Wycker Brugstraat. 
Brouwerij De Ridder slaat het eerste vat 
Bevrijdingsbier aan. En natuurlijk worden 
er de nodige en nog steeds niet overbodige 
plechtige woorden gesproken. Over de 
hoopvolle vreugde van toen, de beloften van 
vrede en over het wanhopige onrecht van 
nu. 



De feestelijkheden aan de overzijde van de Maas beginnen 
met een academische zitting in de Sint·)anskerk in aanwezigheid 
van o.a. kroonprins Willem Alexander, premier Wim Kok, minister 
van Staat Max van der Stoel en de ambassadeurs van de geallieerde 
landen. Ook hier klinkt het verleden als een waarschuwing voor de 
toekomst. "Vrijheid vereist waakzaamheid•, aldus de minister·presi· 
dent. 

Het jongenskoor van de Dom van Aken is de enige 
Duitse gast. Samen met een Belgisch en twee Nederlandse 
koren zingt het 'Land of hope and glory'. In zijn toespraak 
roept Max van der Stoel op een vriendschapshand uit te 
steken naar de Duitsers. "Keer de buren niet de rug toe. 
Er is meer dat ons verbindt dan wat ons scheidt. 
Nederland en Duitsland moeten veel meer samen· 
werken aan de opbouw van een vreedzaam Europa, 
waar rassenhaat en fanatiek nationalisme geen kans 
krijgen." Dit pleidooi tot samenwerking kan de feiten 
niet keren: een uitnodiging aan een d~legatie uit Aken 
om de bevrijdingsfeesten bij te wonen moet het 
gemeentebestuur intrekken omdat de aanwezigheid 
van de vroegere vijand nog teveel verdriet en veront· 
waardiging oproept. Het thema 'Samen vieren, samen 
gedenken?' blijft een heet hangijzer. ook in Duitsland 
waar algemeen veel begrip is voor de Nederlandse 
gevoelens van weerzin. Pas als de Duitse bondskanse
lier Helmut Kohl op 10 mei 1995 in Rotterdam een indruk· 
wekkende toespraak houdt, is de weg naar verzoening vrij. 

Het weer is omgekeerd evenredig aan de warme, zonnige 
feeststemming in de stad: de hemel heeft de sluizen opengezet. de 
regen valt gestaag. Toch bereiken de bezoekers van de plechtigheid 
in de Sint·)anskerk het Theater aan het Vrijthof vrijwel helemaal 
droog. Dankzij een gul gebaar van deken M.J.M. Hanneman: hij 
geeft toestemming de oversteek te maken via 'zijn' Sint· 
Servaasbasiliek. 

Hoogtepunten zijn verder de ontvangst van ruim 
honderd Amerikaanse veteranen, een hoogmis in de Sint· 
Servaasbasiliek, de onthulling van het monument, ont· 
worpen door de Maastrichtse kunstenaar Appie Drielsma, 
een vlootshow op de Maas, een tickertape-parade door de 
binnenstad, een muziek· en vlaggenparade op en om de 
Markt, een galavoorstelling in het Theater aan het Vqjthof 
met de Koninklijke Militaire Kapel en de Gevleugelde 
Vrienden (Pieter van VoUenhoven, Pim Jacobs en Louis van 
Dijk) en een speciale voorstelling voor de Old Hickory-vete· 
ranen van de musical 'Hello Dolly' door de Ne<lerlandse 
Volksopera. En steeds weer hoor je: "Thank you, liberators, 
bedaank!". 

De mensen lachen door hun tranen heen, de hemel 
huilt. Gestaag druilt de regen uit de kille lucht. Maar noch 
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Drs P. Bronzwaer biedt zijn boek 'Vier Jaar Zwijgen· 
aan burgemeester Ph. Houben aan. 

de gevierde veteranen, noch de duizenden toeschouwers, jong en 
oud, noch de vele hoogwaardigheidsbekleders en journalisten laten 

zich verdrijven. Rood-witte para· 
plu's maar vooral een goed 
gemoed zorgen ervoor dat het 
feest niet in het water valt. Zelfs 
het vuur van de bevrijdingsfakkel 
die leden van de atletiekvereni· 
ging A V'34 van Normandië naar 
Maastricht hebben gebracht, blijft 
branden in de stromende regen. 
Alleen de jachtvliegtuigen blijven 
aan de grond: de wolken hangen 
te laag. 

Maastricht is in een roes 
die bij de ouderen zoete herinne· 
ringen oproept. 1 n een verslag van 
Jean Brandts in De Limburger 
zegt een van hen: "'Als ik mijn 
ogen sluit, zie en hoor ik 
hetzelfde als vijftig jaar geleden. 
Ik voel me zelfs hetzelfde als 
toen: gelukkig". 

Als de roes voorbij is, volgt 
een pijnlijk incident. In een 
artikel in het kerkblad 
'Protestants Maastricht' klaagt 
dominee H. Eikelboom over het 

exclusieve rooms-katholieke karakter van de herdenkingsfeesten. 
Protestanten en joden zijn volgens Eikelboom genegeerd. Het 
Bevrijdingscomité belijdt schuld en de kwestie wordt bedekt met de 
mantel der liefde. · 

Op 5 mei, nationale Bevrijdingsdag. wordt een interkerkelijke 
herdenkingsdiens t gehouden in de Sint-Janskerk. Thema: 
'Bevrijding vieren, bevrijding verwerken' . Op uitnodiging van de 
Raad van Kerken in Maastricht gaan dominee H. Aston en deken 
A. Jansen, beiden uit Aken, voor. M. Hamburger, voorzitter van het 
Joodse Leerhuis in Limburg, voert ook het woord. Hij wordt samen 
met dominee Eikelboom en deken Hanneman uitgenodigd voor een 
tegenbezoek aan Aken. 

Bezetting en bevrijding vormen een schier onuitputtelijke 
bron voor schrijvers. Vooral in dit vijftigste bevrijdingsjaar stapelen 
de nieuwe uitgaven zich hoog op. Ook in Maastricht verschijnen 
diverse publikaties, die tijdens de fees telijkheden worden gepre
senteerd. We noemen 'Vier jaar Zwijgen, dagboekfragmenten 
1940-1945' door drs P. Bronzwaer, 'Limburgse monumenten 
vertellen 1940-r94;' door Huub Mans en Fred Cammaert en een 



speciaal bevrijdingsnummer in de reeks 'Ach Lieve Tijd'. 
Het monument aan de Maas staat net niet precies op de plek waar 
het tweede bataljon van het 117·de regiment van de Amerikaanse 
dertigste infanterie·divisie Old Hickory de Maas overstak om de stad 
te bevrijden. Daar ligt namelijk de John F. Kennedybrug. Daarom is 
gekozen voor een plaats vlakbij de brug, in het park naast het 
Gouvernement. Het kolossale kunstwerk beeldt de kracht van het 
Amerikaanse leger uit. Het bestaat uit drie rechthoekige poorten en 
twee pijlers die naar de overzijde van de rivier 'vijzen. De ruimte 
tussen de twee delen verbeeldt het verdriet. Het was de bedoeling 
dat de wijzende kolommen in het water zouden komen te staan, 
maar Rijkswaterstaat gaf daarvoor geen toestemming. Het embleem 
van de bevrijdende divisie staat in het harde beton. 

Waar hebben de bevrijders nu het eerst voet op Nederlandse 
bodem gezet? Mesch, gemeente Eijsden, claimt dit feit tot nu toe. 
De 28·jarige Arno Lasoe uit Heerlen denkt er anders over. Volgens 
hem en zijn collega·amatcurhistoricus john Gouverne uit 
Maarheeze kwamen in de vroege ochtend van 9 september 1944 de 
eerste vijftig man van de 113·de cavalerie·verkennersgroep Red 
Horse op De Dousberg de grens over. Ter herinnering hieraan 
bevestigt Lasoe, in aanwezigheid van drie belangstellenden, een 
marmeren plaquette. geheel zelf betaald, op een van de twee 
Dousbergbunkers. Een stil huldeblijk. In de mêlée van een bevrij· 
ding hebben velen het gelijk aan hun kant. 
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Bevrijding 1 Van Maastricht begint de vict-Orit 

De Amerikaanse oud·strijders krijgen bij hun ontvangst 
chocola. gemaakt door chocolatier Charles Olivier. De groene 
verpakking van het lekkers is identiek aan die, welke vijftig 
jaar geleden om de Amerikaanse legerchocolade zat. John 
Graus (rechts). schoonvader van Olivier, had de verpakking 
gezien in het oorlogsmuseum in het Belgische Eupen. 
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Kretologie 
Bakker Pierre Meels uit Schinnen, alias dichter Sjuul Pukkel, 
onderneemt een kruisvaart voor Jomanda, de versmade en 

aanbeden genezeres uit Tiel. Zijn doelwit zijn de 
gezondheidswetenschappers Paul Knipschild en Evelyne de 

Leeuw van de Rijksuniversit<!it Limburg. Zij betichten 
Jomanda namelijk van "volksverlakkerij ten top". Meels gaat 
de twee 'ketters' te lijf door het uitdelen van pamfletten bij 
het gebouw van de medische facult<!it in Randwyck. Daarin 

raadt hij studenten aan zich in te schrijven voor de studie 
'Kretologie' van Knipschild en De Leeuw. Een paar studenten 

worden een beetje boos. Maar de meesten vinden het wel 
een geslaagde grap. En Meels keert huiswaarts, nog steeds 

als een roepende in de woestijn. 

Oktober '94 

S int-Servatius wordt stichting 
Per 1 oktober is de 92-jarige bouwvereniging Sint
Servatius een woningstichting geworden. Door deze wijzi

ging kan Sint-Servatius beter en sneller inspelen op vraag en 
aanbod van de woningmarkt. Een stichting heeft namelijk, in tegen· 
stelling tot een vereniging, geen leden. Het bestuur kan dus zonder 

inspraak handelen. Om toch een democratische 
besluitvorming te waarborgen is een Raad van 
Toezicht ingesteld. Het contact met belanghebbenden 
is gewaarborgd door een samenwerkingsovereen· 
komst met de huurdersvereniging Servaassleutel. 
Sint-Servatius exploiteert ongeveer de helft van de 
sociale huurwoningen in Maastricht en is daarmee de 
grootste corporatie in de stad. 

Nazareth-nonnen 90 jaar 
Negentig jaar geleden vestigden drie uit 

Frankrijk gevluchte zusters zich in het buitenhuis Bel 
Air aan de Steenweg in het Maasdorp Limmel (later 
Kasteel-Kessenichstraat in de wijk Nazareth). Zij 
kwamen op verzoek van de pastoor van Limmel het 
onderwijs aan rooms-katholieke meisjes verzorgen. 
Eerst heetten ze Ursulinen van Jezus, later Zusters 
van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth. De nonnen 
stichtten een bewaarschool, een lagere school en een 
internaat, eerst voor meisjes, later voor schipperskin
deren. Ook verzorgden zij bejaarde vrouwen. De 

congregatie in Nazareth, inmiddels verhuisd naar de 
Meerssenerweg, telt nog slechts twee leden: zuster Hélène (80) en 
zuster Margriet (75) . Zij vieren op 9 oktober het negentigjarig 
bestaan van hun congregatie met een feestelijke mis. Op 
1 december wordt het klooster opgeheven. Zuster Hélène gaat naar 
het moederhuis in Frankrijk, zuster Margriet trekt in bij de 
Ursulinen aan de Grote Gracht. 

Dakstraten 
Om hoger gelegen appartementen in de binnenstad bereik

baar te maken en onderling te verbinden zal de onderneming 
Wonen boven Winkels <lakstraten aanleggen. Het gaat om panden 
die helemaal zijn ingesloten door omringende gebouwen en nu 
alleen bereikbaar zijn via winkels. Het project Wonen boven 



Winkels, waarin de gemeente, de universiteit en woningstichting 
Sint-Matthias participeren, vordert langzaam maar zeker. Drie grote 
complexen, aan de Mariastraat, Grote Gracht en 
Wolfstraat, zijn vorig jaar opgeleverd. Deze maand wordt 
gestart met de verbouwing van de panden Bredestraat 24 
en Keizer-Karelplein 27. Eind 1995 zijn volgens de plan· 
ning 52 woningen en 71 studentenkamers beschikbaar 
op diverse lokaties in de binnenstad. 

Euregionale architectuur in Heugem 
'Gedrevenheid tegenover grauwheid'. Dat is de 

drijfveer achter het plan om jonge, talentvolle architecten 
vijftien woningen in de vrije sector in Heugem-Zuid
oost te laten ontwerpen. De inspirators zijn de archi· 
tecten Mathieu Bruis en Bert van Bunningen. tezamen 
de werkgroep Carboon. Hun wensen? Geen instant 
betonconcepten, maar architectuur die verrassend en 
toch betaalbaar is. Om te bepalen wie de woningen zou 
mogen ontwerpen is vorig jaar een Euregionale 
Architectuurprijsvraag uitgeschreven door de werkgroep 
in samenwerking met de projectontwikkelaar 
Bouwfonds en de gemeente Maastricht. 
Zeventien inzendingen kwamen binnen, vier zijn als winnaars 
uitverkoren: Guy Cleuren uit Riemst in België, bureau 
Hahn/Helten en Horst Fischer, beide uit Aken, en 
Kramer /Veldhuizen uit Maastricht. 

Woningbouw Belfort 
Op de hoek van de Gewantrnakers· en Keurmeestersdreef in 

de \vijk Belfort komt een flatgebouw van zeven verdiepingen waarin 
o.a. negenenveertig koopwoningen. De ondergrondse parkeergarage 
krijgt zevenenveertig plaatsen en boven de grond kunnen nog eens 
negentien auto's worden geparkeerd. Dat vertellen medewerkers 
van de gemeente en projectontwikkelaars tijdens een presentatie 
van het plan op 5 oktober in de Stedelijke Scholengemeenschap. 
Eerdere plannen waren door protesten van omwonenden nooit gere· 
aliseerd. 

Sint·Theresiaparochie 60 jaar 
Met een pontificale hoogmis door mgr Alphonsus 

Casterrnans en een receptie van het kerkbestuur viert de Sint· 
Theresiaparochie op 2 oktober haar zestigste verjaardag. 
De eucharistieviering wordt opgeluisterd door alle koren die de 
parochie rijk is en door fanfare Sint-Servatius. De kerk aan het 
Theresiaplein in Biesland wordt gerenoveerd. Voor de bekostiging 
daarvan zijn financiële acties gestart. In een brochure, uitgegeven 
ter gelegenheid van het parochiejubileum, wordt informatie 
gegeven over de voortgang van de acties en de ingrijpende reno
vatie. 

Oktober 1 Kroniek 

P·reuvenemint-duiten 
Het Struyskommitee doet met de opbrengst van zijn 
Preuvenemint voor de dertiende keer weer een flinke duit in 
de zak van een aantal maatschappelijke organisaties: 
350.000 gulden maar liefst. Daarvan gaat twee ton naar de 
Platte Zaal, want die komt er, dat is nu zeker. Maastrichtse 
verenigingen. zoals Reuzengilde Gigantius. en diverse 
serviceclubs pikken ook een graantje mee. Vreugde alom 
derhalve op zondag 9 oktober als de duiten worden 
verdeeld. 

r3 oktober 
De zesde 'Oprechte Mestreechter Kelender' wordt 
gepresenteerd door de stadscarnavalsvereniging De 
Tempeleers. Thema: de Maas. De kalender bevat negen 
reprodukties van schilderijen en tekeningen van o.a. Charles 
Eyck, Henri Jonas, Pie Wilhelmus en Harie Schoonbrood. 
De eerste twee exemplaren worden gekocht door de 
wethouders Raymond Leenders en Theo Bovens. 
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Honderd jaar rein 
De dienst Maastrichtse Stadsreiniging bestaat honderd jaar 

en viert dat op 7 oktober met een open huis in het Centraal 
Bedrijvencomplex in Limmel en met een feestavond voor alle 
(ex-)medewerkers. Wordt er nu wel eens geklaagd over stankoverlast 
van GFT-bakken op warme dagen, vroeger wist je niet beter. Als de 
vuilnisman kwam, trok een vlaag van rottende lucht door de straten. 
"De stortplaatsen leken op vulkanen. Rokende, dampende massa's, 
metershoog", zegt de zeventigjarige Bèr Prick in een interview in 
De Limburger. Hij is een van de 'drekmennekes'. De gemeentewet 
van 1851 noemt stadsreiniging een zorg van het stadsbestuur, maar 
het duurt nog tot 1894 voordat de eerste gemeentelijke ophaaldienst 
van start gaat. Het materieel? •217 houten tonnen, tien ijzeren vuil
nisbakken, drie tonnenwagens, een straatveegmachine en tien 
paarden". De dienst hield ook putten, urinoirs en de riolering 
schoon, en wel met "t stroontrnesjien'. Wie geen beerput had, 
verzamelde alles in een tonnetje. Dat moest soms van één hoog 
naar beneden gebracht worden. Prick: •Als ze erg vol wa1en, klotste 
het aan alle kanten erover". 

Stoottroepenmonument.. 



Replica Stoottroepenmonument 
Dinsdag 24 oktober wordt in het plantsoen achter de fraai gerestau
reerde villa Wyckerveld een replica van het Stoottroepenmonument 
van Charles Eyck onthuld door Theo Feijen en Funs Laven. oud
Stoottroepers. Het regiment Stoottroepen ontstond in september 
1944 uit het gewapend verzet en had zijn hoofdkwartier in de villa. 
Ter herinnering hieraan ontwierp Eyck een beeld van een zittende, 
uitgeputte man die opgebeurd wordt door een sterke, staande figuur 
die met zijn rechterhand het V-teken maakt. Het monument werd 
voor het eerst onthuld in 1949. In 1977 verhuisde het vanwege de 
leegstand van de villa en het dreigend vandalisme naar het 
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon (foto links 
onder). 

Duivensportverenigingen jubi leren 
Hoogvliegers zijn het en echte kilometervreters: de 

duizenden postduiven die ieder weekeinde weer opnieuw in 
ijltempo vanuit verre oorden voor hun bazen de prijzen binnen
vliegen. De duivensport is niet van gisteren. Dat bewijzen twee 
jubilea: op 28 oktober viert L'Eclair uit Heer haar honderdjarig 
bestaan in verenigingslokaal café De Uiver aan de Mathijs
Heugenstraat. Een week later wordt in het Kapelaan-Lochtrnanhuis 
in Limmel de honderdvijfügste verjaardag van La Colombe 1844 
herdacht. 

Overigens is de duivensport niet geheel zonder gevaren. Niet 
alleen voor de beestjes, maar ook voor de baasjes. Een kleine drie· 
duizend van hen (circa zeven procent van het totaal) heef\ namelijk 
kans op een duivemelkerslong. Bij het schoonmaken van het hok 
worden minuscule deeltjes opgedroogde duivenmest ingeademd, 
waarin schadelijke eiwitten zitten. Een longaandoening die op 
astma lijkt, is het gevolg. Een kapje op de neus kan veel leed voor
komen, zo waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 

Bibliotheek in Limmel 
Vanaf 28 oktober is in de basisschool Op het Merkenveld in 

Limmel een bibliotheekje gevestigd voor kinderen tot een jaar of 
twaalf. Dit is het eerste steunpunt van de Stadsbibliotheek 
Maastricht. In april wordt het tweede geopend in het buurtcentrum 
van Malberg. en voor 1997 zullen er nog vier worden ingericht. Ze 
komen in de plaats van de filialen van de stadsbibliotheek, die het ' 
afgelopen jaar zijn gesloten, en moeten het lezen van jonge 
kinderen bevorderen. De steunpunten worden gerund door vrijwilli-
gers. 

Bejaarden die graag lezen maar niet zelf naar de centrale bieb 
aan de Nieuwenhofstraat kunnen gaan, krijgen het gewenste lees
voer thuis bezorgd in het kader van het project Boek aan Huis. 

Dodenherdenking 
In de stromende regen herdenken zondag 30 oktober 
honderden mensen de doden op de Algemene Begraafplaats 
aan de Tongerseweg. De Stadsschutterij en de scoutinggroep 
Sint·Gerlachus uit Sint·Pieter leiden de aanwezigen, onder 
wie het voltallige gemeentebestuur en vertegenwoordigers 
van oud·strijders en militaire eenheden, langs de graven van 
Nederlandse en buitenlandse oorlogsslachtoffers. Daar 
worden kransen gelegd en zingen de Mastreechter Staar. 
Wieker Eindrach en het Maast1ichts Mannenkoor liederen. 
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Van het gulle, goede leven ... 

H et sociaal beleid in Maastricht 
Maastricht is de stad van het goede leven. Geldt dat 
eigenlijk voor iedereen? Ook voor degenen die kwets

baar in het leven staan, omdat ze gehandicapt zijn, oud of juist nog 
zo jong, voor de mensen met een minimuminkomen of met niets 
anders dan één tas vol schamele bezittingen? Een schets van het 
Maastrichtse welzijnsbeleid. 

Minima 
Wie van een minimum moet leven, treft het zo slecht nog 

niet in Maastricht. Althans volgens een onderzoek van de vakcen· 
trale FNV en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de 
gemeente Rotterdam naar het bijstandsbeleid in 18 Nederlandse 
gemeenten. De stad komt als goede derde uit de bus. De woonlasten 

8ijst.nc!sbeleid in Il ttmeenten -------------- - ---. 

zijn relatieflaag en het bedrag dat de gemeente 
jaarlijks besteedt aan bijzondere bijstand voor 
mensen met een uitkering, is relatief hoog. Uden 
en Oosterhout scoren nog beter. Maastricht krijgt 
van de FNV een aanmoedigingsprijs voor zijn 
beleid. Uit een Tilburgs onderzoek, waarin jaar· 
lijks de woonlasten in 29 gemeenten worden 
doorgelicht, komt Maastricht op de achtste plaats. 
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Ondanks de lof van de FNV heffen vijf 
organisatie~ die deel uitmaken van het 
Maastrichts Minima-Overleg (MMO), een waar
schuwende vinger: Maastricht moet bij het vast· 
stellen van tarieven en belastingen méér 
aandacht schenken aan de positie van de 
minima. Hun inkomen en de vaste lasten 
moeten in evenwicht blijven. De gemeente 
neemt de waarschu,ving ter harte en belooft de 
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Raad van Uitkeringsgerechtigden bij het ontwerp van de nota 
Tarieven en Belastingen 1996-1999 te betrekken. 

In de begroting voor 1995 die eind oktober in de gemeente· 
raad aan de orde komt, stelt het college van burgemeester en 
wethouders voor, de invoering van de stadspas op te schorten. Deze 
kaart geeft diverse kortingen, onder andere op culturele activiteiten, 
en is vooral voor mensen met weinig inkomen voelbaar voordelig. 
Uitstel levert de gemeente zes ton op. De gemeenteraad wil de 
stadspas echter prioriteit geven en vindt dat hij uiterlijk 1 januari 
1996 moet zijn ingevoerd. 



In maart 1995 maakt het college bekend dat het de norm 
voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wil verruimen 
van 90 tot 95 procent van de bijstandsuitkering. De regeling zal met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 1995 worden ingevoerd. B. en W. 
lopen hiermee vooruit op beleid dat de Tweede Kamer formeel nog 
moet vaststellen. De nieuwe maatregel geeft circa drieduizend 
mensen recht op kwijtschelding, tweeduizend meer dan de oude 
regeling. 

In juni kondigen de stadsbestuurders weer een meevallertje 
voor de minima aan. Wie in een huis woont dat gerenoveerd wordt 
door een woningbouwcorporatie, kan vierhonderd gulden krijgen. 
Tot de renovatie moet wel vóór 1januari1994 besloten zijn. Het 
geld is bedoeld als kleine bijdrage in de kosten van aanschaf van 
nieuwe vloerbedekking. meubels, gordijnen en wat dies meer zij. 
Studenten en dienstplichtigen vallen buiten deze regeling, die uiige· 
voerd zal worden door de woningbouwcorporaties. 

Gehandicapten 
Gehandicapten zijn niet zo best te spreken over het 

Maastrichtse beleid. De uitvoering van de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten (WVG) veroorzaakt een stroom van vragen en 
klachten. Het meldpunt voor gehandicapten in het Stadskantoor 
aan de Stadhuisstraat wordt er door overspoeld. De \WG is sinds 
1 april 1994 van kracht. Een aantal voorzieningen, met name op het 
gebied van vervoer en wonen. is overgeheveld van de landelijke naar 
de gemeentelijke overheid, die daarvoor een rijksbijdrage krijgt. 

In november inventariseert de Maastrichtse afdeling van de 
Socialistische Partij (SP) in één week 150 klachten en biedt ze de 
verantwoordelijke wethouder Veronica Dirksen aan. Ze betreffen 
vooral 'Vervoer op Maat' . Het klinkt mooi: aangepaste bussen en 
haltes voor iedereen die moeilijk ter been is, en taxibusjes die de 
mensen naar de haltes brengen en weer terug. Een jaarkaart geeft 
32 keer recht op zo'n ritje. Toch kleven er nogal wat feilen aan het 
systeem. Veel gebruikers vinden de wacht· en reistijden te lang, en 
voelen zich te zeer beperkt in hun bewegingsvrijheid. Bovendien 
vindt menigeen de voorlichting slecht. In maart gaat de SP de straat 
op. Passanten die met de gehandicapten meeleven, kunnen een 
rode kaart invullen. Bij de evaluatie van de WVG worden de rode 
kaarten uitgedeeld aan de gemeente. 

Ook het Platform Gehandicapten roert zich. Het geeft de 
Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit opdrach,t een evaluatid
rapport over de nieuwe WVG te maken en biedt dat de raadscom· 
missie van Sociaal-Economische Zaken aan. Over 'Vervoer op Maat' 
is het Platform wèl tevreden, zo zegt voorzitter P. Vrehen in een 
interview in De Limburger. De gemeente heeft goed werk verricht. 

' Op voorspraak van het Platform zijn er toiletten, verwarmingen, 
telefoons en opstapbegeleiders gekomen bij de haltes. Natuurlijk 
zijn er knelpunten. Zo houdt het maatvervoer op bij de gemeente· 
grens. Wie verder wil reizen, moet zelf een oplossing zoeken. 

Een droevig bericht: 
Huize Beatrix aan de Tongersestra~t. Maastrichts enige 

particuliere bejaardentehuis, besuiat niet meer. Eind 1994 
vertrokken de laatste bewoners naar huizen elders in de stad. 

Henri Oebats (foto) richne Huize Beatrix op in 1968. Drie 
jaar later dreigde de gemeente het te sluiten. omdat het niet 

voldeed aan de eisen van de tijd. Debats stapte naar de 
Raad van Suite en won. Nu heeft de slechte suiat van het 

pand de doorslag gegeven voor de sluiting. Renoveren is te 
duur. Charles Debats, zoon van de oprichter en mede· 

directeur, heeft nog geprobeerd het huis onder te brengen in 
een grotere organisatie. Echter tevergeefs. En zo is de suid 

een unicum armer en een stukje ver1eden tijd rijker. 
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Het meldpunt voor gehandicapten blijft nog bestaan tot 
september 1995. Dan eindigt de gemeentelijke subsidie en zal een 
andere manier gevonden moeten worden om vragers en klagers te 
woord te staan. 

Van een andere orde zijn de struikelblokken in de stad, die 
het gehandicapten moeilijk maken. In twee jaar tijd werden 150 
(alweer!) knelpunten gemeld. De gemeente heeft er honderd opge· 
lost. Zo zijn stoepranden verlaagd. hangen informatiebordjes in 
bushokjes op leesbare laagte en zijn de driehoekige reclameborden 
verwijderd op plaatsen waar rolstoelers er niet langs konden. Een 
aantal moeilijk toegankelijke gebouwen blijkt de grootste obstakels 
op te leveren. Het Stadhuis zelf is er een schoolvoorbeeld van. 
Dergelijke problemen zijn alleen door rigoureuze ingrepen op te 
lossen. 

Oud ... 
De oudste stad van Nederland zorgt goed voor haar ouderen. 

In elk geval heeft zij een open oor voor de suggesties die de 
Begeleidingscommissie Ouderen Maastricht-noordoost in 
november doet. Er komen voor 65-plussers in Borgharen, Itteren, 
Limmel en Nazareth meer eetpunten, een telefooncirkel, een klus
sendienst en een algemene hulpdienst voor boodschappen en 
dergelijke. Met de uitvoering van de plannen wordt meteen in 
januari begonnen. Borgharen is het eerst aan de beurt voor een 
eetpunt. 

Op 1 februari 
gaan de klussendien
sten van start in de 
Maastrichtse buurten. 
Ze worden onderge
bracht bij de buurtbe
heerbedrijven die 
daarvoor extra 
subsidie krijgen van 
de gemeente. De klus· 
sers moeten niet 
alleen twee rechter 
handen hebben, maar 
ook een gezellig 
praatje kunnen 
maken. Daarvoor 
krijgen ze een 
speciale training. Een 
karweitje kost slechts 
drie rijksdaalders. 

In Malberg 
krijgen 92 bejaarden
woningen een directe 
alarmverbinding met 



het verzorgingscentrum in de wijk. In geval van nood kan onmid
dellijk hulp geboden worden. De gemeente betaalt de kosten van de 
apparatuur, in totaal bijna een ton. Het Malbergsysteem wordt 
wellicht ook ingevoerd bij nieuwe en te renoveren ouderenwo
ningen elders in de stad. 

Op 1 juni is de 'Senior Presentatie' in het Theater aan het 
Vrijthof. Daar prijzen alle organisaties hun aardigheden voor 
ouderen aan en beantwoorden vragen als '"Wat zijn aanleunwo
ningen? Waar kan ik mijn 65-plus-pas krijgen? Waar kan ik een 
geheugentraining volgen?". Beppie Kraf\ is er ook, om te zingen, 
evenals het Vrundekoer Neet te Geluive uit Belfort. Iedereen krijgt 
een informatiekalender vol tips, handige telefoonnummers en 
adressen. Een geheugensteuntje van het gemeentebestuur . 

... en jong 
Als het over de jeugd van tegenwoordig gaat, lijkt 

het wel alsof er niets goeds te vertellen is over deze leef
tijdsgroep. Goed nieuws is immers geèn nieuws. Dus lees 
je alleen maar de narigheid over 'de generatie van nix': 
egocentrisch, lui, verwend, agressief, baldadig, noem 
maar op. Dit sombere beeld betreft slechts een deel van de 
jeugd, en wel de groep die het niet makkelijk heeft: weinig 
scholing, geen werk, klein behuisd in een saaie buurt met 
povere voorzieningen. Maastricht pakt de jeugdzaken op 
een aantal punten goed aan. Zo krijgt de Stichting 
jeugdhulpverlening Maastricht (SJM) begin september 
veel waardering plus een kwaliteitscertificaat op een 
welzijnsbeurs in Den Haag, vooral vanwege haar project 
Intensieve Thuisbegeleiding. De SJM, gevestigd in Amby, 
probeert sinds 1992 door krachtige begeleiding van het 
gezin te voorkomen, dat problematische jongeren naar 
een tehuis (terug) moeten. In april krijgt SJM vijftigdui
zend gulden van de provincie voor een zwerfjongerenpro
ject. De tientallen thuisloze jongeren die Maastricht heeft, 
wordt hierin een kans geboden hun leven opnieuw in te 
richten. Bovendien richt de stichting het Steunpunt 
Opvoeding Maastricht in. Daar kunnen ouders, kinderen 
en mensen die verwijzen naar hulpverleners terecht voor 
al hun vragen over jeugdhulp. In zijn jaarverslag 1994 
pleit de S) M voor een soortgelijk informatiepunt voor het 
hele Heuvelland. 

)e ziet ze in vrijwel elke buurt: stoere binken en 
straatmadelieven, die 's avonds op een pleintje of gewoon 
op de stoep een beetje rondhangen, lummelen, keten. Als 
dat te lang duurt, slaat de baldadigheid toe. E~n remedie 
daartegen is het jongerencentrum. In Maastricht-West 
(Caberg, Brusselse Poort en Malpertuis) is zo'n onder
komen hard nodig, volgens de Vereniging Jon geren werk 

Sociaal beleid 1 Van het gulle goede leven 
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Cabru. Ze is in het najaar 1994 opgericht en telt zo'n 125 leden 
tussen 14 en 24 jaar. Wethouder Veronica Dirksen belooft haar best 
te zullen doen een geschikte plek te zoeken. Intussen mogen de 
jongeren twee keer in de week een ualtje van buurthuis 't Vöske in 
Malpertuis gebruiken. 

Thuislozen 
Iedere morgen zitten ze er, op de bankjes langs het Vrijthof, 

in weer en wind. Nog enigszins slaperig en voorzover wenselijk een 
beetje gekamd en gepoetst. Op de grond staat hun hele bezit: een 
uitpuilende plastic tas, een vogelkooi, soms een fles vocht om de 
geest wat te verruimen en de botten te verwarmen. In de hal van het 
postkantoor staan er ook een paar. Ze taxeren de lui die gedressed 
en gestressed hun belangrijke post komen halen. Soms zeggen ze 
er het hunne van, maar dat wordt niet altijd goed begrepen. 

Voor hen, de thuislozen van Maastricht, is de nacht het 
grootste avontuur, vooral als ze geen plaatsje meer vinden in het 
slaaphuis of bij het Leger des Heils. Ze zijn niet zo tevreden over de 
bestuurders van de stad. "Ze hebben oogkleppen op". zegt 
). Hofman, voorzitter van de belangenvereniging voor dak- en thuis
lozen. Hij waarschuwt dat het aantal zwervers snel zal groeien. Er 
zullen grote problemen ontstaan als er niet meer voorzieningen 
komen. Het slaaphuis De Fronten aan de Statensingel barst inder
daad al bijna uit zijn voegen. Het aantal overnachtingen steeg in 
r994 met bijna tweeduizend. Ook de agressie groeit. Daarom 
moeten alle medewerkers van De Fronten de cursus 'Omgaan met 
agressie en stresspreventie' volgen. 

Wie in acute nood het huis uit moet, bijvoorbeeld vanwege 
brand, relatieproblemen of mishandeling, kan vanaf 1 mei terecht in 
Impuls, een opvangcentrum aan de Bosscherweg 15. Daar kun je op 
adem komen totdat de rust is weergekeerd of een nieuw thuis 
gevonden. Het opvanghuis is een initiatief van maatschappelijk 
werker Eduard Disch. Het krijgt geen subsidie; de bewoners betalen 
450 gulden per maand. 

Natuurlijk kan het altijd beter, maar harteloos is Maastricht 
geenszins. al gaat het goede leven zelfs hier aan heel wat mensen 
voorbij. 



November '94 

V eiligheid voorop in nieuwe rechtbank 
Sint-Annadal heeft een complete metamorfose onder· 
gaan. Van een oud baksteenbruin ziekenhuis naar 

een nieuw wit justitiegebouw. Op 6 november verhuist de arrondis
sementsrechtbank van de Minderbroedersberg naar het nieuwe 
complex. De renovatie heeft twee jaar geduurd en kostte zo'n vijftig 
miljoen gulden. Ze is uitgevoerd onder leiding van architect Gerard 
Passchier. De vernieuwde blauwe en roestvrijstalen toren is bedacht 
door de Amsterdamse kunstenaar Joost van den Toorn. Peter 
Struyken ontwierp de ramen en Lawrence Weiner een kunstwerk in 
de vloer. De gemeentelijke welstandscommissie had wel wat moeite 
met de modernisering van het uiterlijk. Het wit van de gevel was te 
wit, het blauw van de toren te blauw. Dus ging er een tubetje beige 
door het een en een tintje grijs door het ander. 

Later is er ook nog wat te doen over het woord 'Justitie' aan 
de voorgevel. De letters zijn illegaal aangebracht volgens Bouw· en 
Woningtoezicht. Ze verschijnen, verdwijnen en verschijnen weer. 

Het justitiegebouw huisvest 
alle soorten rechtscolleges, plus de 
parketpolitie, officier van justitie en 
de administratie, alles bij elkaar 300 

mensen. Het wordt op 15 mei officieel 
geopend door minister van Justitie 
Winnie Sorgdrager. Zij noemt het 
parket in Maastricht •een nuttige 
proeftuin", ondermeer vanwege zijn 
euregionale ligging. 

Nog vóór de verhuizing is de 
nieuwe rechtbank al een bron van 
ergernis. De advocaten voelen zich 
onrechtvaardig behandeld. De uiterst 
strenge veiligheidseisen, waaronder 
een registratieplicht, gelden namelijk 
voor alle bezoekers van het gebouw, 
dus ook voor de pleitbezorgers van het 
recht. "Een aanslag op de bewegings· 
vrijheid, die zal leiden tot grote vertra
gingen in het zittingsprogramma" , 
menen de baliekluivers. Ze schakelen 
zelfs de Orde van Advocaten in. 

Vrouwe ju>titia ~rlaat de Minderbr0<dersberg. 
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Mr. Pieter Bary. directeur van de rechtbank, wimpelt de kritiek weg. 
De maatregelen dienen immers ook de veiligheid van de advocaten 

zelP. Op 15 september raakte een vrouw gewond bij een 
schietpartij in de oude rechtbank. De nieuwe veiligheids· 
eisen moeten dergelijke incidenten voorkomen. 

De eerste vonnissen zijn nog amper geveld, of 
nieuwe protesten klinken. De rechters roeren zich ditmaal. 
De verdachten zitten te dicht op hun lip. Bovendien staat de 
tafel van de officier van justitie pal tegen die van de rechters 
en dat geeft verwarring. Kortom: het nieuwe gebouw moet 
maar eens flink vertimmerd worden. 

Uiteindelijk komt alles goed. Alleen in de cellen 
blijven wat ontevreden klanten, meldt het Limburgs 
Dagblad. Maar dat is geen nieuws. 

Zorg voor ex·gevangenen 
Gevangenschap duurt langer dan de detentietijd. Ex· 

gedetineerden zijn pas echt vrij als zij een nieuw bestaan 
hebben opgebouwd en het oude afgebroken. Een moeilijk 
karwei, waarbij hulp van anderen meestal noodzakelijk is. 
Sinds half november kunnen goed gemotiveerde ex-gedeti
neerden daarvoor terecht in een opvangcentrum aan de 
Wilhelminasingel. Het huis is ingericht voor zeven bewo
ners. Ze verblijven er zes tot twaalf maanden en worden 
begeleid bij hun terugkeer in het alledaagse leven en het 
vinden van werk of een opleiding. De eerste bewoner is 
inmiddels gearriveerd. De anderen zullen in de loop van het 
jaar volgen. Het centrum was aanvankelijk gepland in het 

oude douanekantoor in Weider. Dat stuitte op heftig verzet van 
buurtbewoners. 

Bewaken door bewonen 
Door de verhuizing van justitie naar Sint·Annadal komen in 

de binnenstad drie gebouwen leeg: de arrondissementsrechtbank 
aan de Minderbroedersberg, het kantongerecht aan het Vrijthof en 
het kantoor van de kinderrechter aan het Sint-Servaasklooster. De 
panden, nu nog eigendom van de Rijksgebouwendienst, zullen 
worden verkocht. De gemeente Maastricht is geïnteresseerd in het 
gebouw van het kantongerecht; de Rijksuniversiteit Limburg heeft 
een optie op de arrondissementsrechtbank. Om kraken en vanda
lisme te voorkomen zullen de gebouwen bewoond worden door 
studenten, totdat ze een nieuwe bestemming hebben. De panden 
moeten uiteraard schoon en ongeschonden blijven. Daarom worden 
aan de tijdelijke bewoners strenge eisen gesteld ten aanzien van 
netheid. Bovendien moeten ze bereid zijn hun woonruimte snel te 
verlaten, zodat de overdracht niet vertraagd wordt. Als tegenpres
tatie is de huurprijs laag. Dit bewaken door bewonen is een initiatief 
van De Kabath Vastgoedbescherming BV uit Bolsward. 



Studenten tevreden over RL 
De Rijksuniversiteit Limburg haalt hoge cijfers. Haar 

studenten zijn tevreden over de kwaliteit van de opleiding. Dit blijkt 
uit een NIPO-enquête onder bijna 7500 studenten (tweedejaars en 
ouder) van twaalf universiteiten. Gemeten werden ondermeer de 
deugdelijkheid van het onderwijs, de docenten. de locaties en de 
roosters. De studies geneeskunde en economie in Maastricht 
krijgen de beste waardering ten opzichte van collegafaculteiten. In 
het algemeen zijn studenten aan kleine en middelgrote instellingen 
meer tevreden dan zij die aan een grote universiteit studeren. 

Het weekblad Elsevier vergeleek ook de kwaliteit van het 
onderzoek. Graadmeter was de hoogte van de subsidie voor 
research, die de instelling krijgt van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In deze contekst komt 
Maastricht als een van de slechtste uit de bus. Het ijkpunt kan 
echter een vertekend beeld geven. Steeds vaker worden onder· 
zoeken gefinancierd uit andere potjes. de zogeheten derde geld
stroom. De vraag is of dit gevolgen heeft voor het wetenschappelijk 
niveau. 

3D·operatie 
In september kwam de Maastrichtse chirurg Peter Go in het 

nieuws door een operatie op afstand; op 25 november vanwege drie
dimensionale (3D) beelden van een liesbreukoperatie. Collegae 
bekijken deze door een kartonnen kermisbrilletje met een rood en 
een groen glas. Hierdoor krijgen beelden meer diepte en duidelijk
heid. Volgens Go geeft dit vooral onervaren heelmeesters een scher· 
pere kijk op de zaak. 

November 1 Kronitk 

Global panel 
Managers, ministers, directeuren, een chef·staf en hoge 
officieren, een kanselier en een ambassadeur, konom 
allemaal h09e pieten. komen op 17 november naar het 
MECC om samen te praten over het wel en wee van de 
economie en van hun eigen belangen daarin. Ze komen uit 
heel de wereld, van Born tot Taiwan. Vandaar de naam: 
Global Panel. Het is de achtste keer dat deze conferentie in 
Maastricht plaatsvindt. 
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4 novtmbtr 
Op haar zestigste verjaardag krijgt Mia Ebbelink van de 

PvdA het gouden kruis van verdîenste. Ruim zestien jaar is zij 
raadslid voor die partij en al meer dan tien jaar houdt zij 
elke zaterdagochtend spreekuur in het fractiehuis aan de 

Bogaardenstraat. 

JJ november 
Math Hardy, 'O'n lngel vaan Mestreech', wordt tijdens de 

jaarvergadering van de Tempeleers ui19eroepen tot de Beste 
Carnavalsvierder van Maastricht in 1994. In 1995 is het 25 

jaar geleden dat hij zijn bovennatuurlijke c.reatie in het leven 
riep. 

25 nove,nber 
Peter Schrijen is geinstalleerd als gildemeester van het 

Maastrichtse reuzengilde Gigantius. Hij volgt Phil Dumoulin 
op, mede-oprichter van het gilde en initiator van de 

reuzenstoet die iedere vijf jaar door de stad trekt. 
Gildeschatmeester John Westenberg is opgevolgd door 

Math von Berg. 

29 november 
Nol Derrez, kastelein van café De Bóbbel aan de 

Wolfstraat, overlijdt onverwacht op 56·jarige leeftijd. Hij was 
een bekende figuur in Maastricht. Toen het Hieringebiete· 

konzèr op Asselegoonsdag verhuisde naar het MECC, nam hij 
het initiatief voor een 
alternatief konzèr op 

het Onze·Lieve· 
Vrouweplein. 

Op de foto wordt Nol 
geflankeerd door Theo 

Wassink (links) en Jo 
Mayeur (rechts). 

Stop koffieshops 
Maastricht heeft achttien coffeeshops. Dat is meer dan 

genoeg. vindt de burgemeester. Hij mag daarover beslissen, volgens 
de Algemene Plaatselijke Verordening 1993. Zelfs als een 
coffeeshop sluit, komt er geen andere voor in de plaats. Vorig jaar 
waren er nog eenendertig koffie.winkels (!).Vijf zijn er gesloten 
omdat het geen zuivere koffie was. Zes kregen of wilden geen 
nieuwe vergunning. 

Ook het Turks koffiehuis Ata aan de Bourgognestraat moet 
op last van de burgemeester dicht. De nieuwe eigenaar vergat een 
vergunning aan te vragen. Bovendien klaagden de buren over 
herrie. De rechter is er aan te pas gekomen. Hij stelt de gemeente in 
het gelijk. 

'Young European Fashion 
Designer of the Year' 

Niels Schijfs, student aan de 
Academie Beeldende Kunsten van 
de Hogeschool Maastricht, krijgt de 
titel 'Young European Fashion 
Designer of the Year' van het Kent 
Jnstitute of Art & Design voor zijn 
collectie herenmode geïnspireerd 
op de film ·De Vlaschaard' naar het 
gelijknamige boek van de Vlaamse 
schrijver Stijn Streuvels. 
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Ik zag drie beren • • • 

Z e zijn er niet meer, de drie beren van Maastricht. Op 25 
augustus 1993 vertrok de laatste van de drie, herebeer 
Jo, vanuit de berekuil in het Aldenhofpark naar het 

Beren bos in Rhenen. Daar slijt hij zijn laatste jaren, teruggetrokken 
in zijn zelf gegraven hol na een leven lang vanuit de stenen hoogte 
te zijn aangestaard door die vreemde diersoort, de homo sapiens. 

De lege berekuil blijft een spraakmakend thema. Na een 
oproep in De Limburger, begin september, is de beer pas echt goed 
los. Op de vraag bestemmingspl<lnnen voor de berekuil in te dienen 
bij de redactie komt een stroom van reacties: een apekooi annex 
zeeleeuwenbassin. een berenmonurnent, een speeltuin, een 
schaatsbaan, kindertheater of kunstwerk behoren tot de serieuze 
inzendingen. Een bew.iarplaats voor "de klein batterllöflces vaan 
buro HALT of vaan de groete batteraove oet M politiek", •een rond 
buitenbad voor de ontevreden Brommers van De Dousberg•, •een 
overstortbassin voor de emoties van Sint- Pieter• zijn minder 
uitvoerbare hartckrcten. 

- -
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joarlJotk Moa$1richt; J •"81"'"' •994 te< '"118"""' '995 Henri Haenen uit Eijsden, werkzaam bij de gemeente 
Maastricht, wint de prijs die verbonden is aan de oproep: een reuze 
teddybeer. Hij stelt voor de rollen om te keren. In de kuil een Spet!!· 

en zitplaats voor mensen en erom heen neerkijkende bronzen 
berenbeelden. 

Intussen doen de stichting Dierenpark Maastricht (beheer· 
ster van de kuil en de volière in het Stadspark) en Ouwehands 
J1erenpark een officieel voorstel voor een wasberenverblijf. Zo'n 
zes tot twaalf beertjes zouden er moeten komen. Het plan vindt 
genade bij Veronica Dirksen (PvdA), de berenwethouder. Dat schiet 
alle dierenvrienden in het verkeerde keelgat: geen dieren meer in de 
berekuil, vindt onder andere de Vereniging Dieren Bui ten Spel, een 
landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van dieren in 
gevangenschap. Ook de Landelijke Inspectie Dierenbescherming 
ageert tegen het plan. Op instigatie van de afdeling Maastricht van 
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (NVBD) 
gaat in januari 1995 een onafhankelijke bioloog het wasberen plan 
onderzoeken. Met het advies van de NVBD dat op zijn rapport is 
gebaseerd "zal uitdrukkelijk rekening worden gehouden", aldus de 
gemeente. 

Inmiddels buigt ook de raadscommissie Welzijn en Sport 
zich over de plannen. De meningen zijn verdeeld: van zeer princi· 
pieel "Neen" tot een huiverig "Misschien•. Het wasberenvolkje zou 
zich wellicht tomeloos kunnen gaan voortplanten en de kans dat ze 
uitbreken, is ook niet denkbeeldig. Dan gaan ze "tussen vuilnis· 
bakken scharrelen. kippenhokken binnendringen en moestuinen 
plunderen", verwoordt een ongerust lid van de Seniorenpartij. 

Half februari spreken onafhankelijke deskundigen het verlos· 
sende woord: "De berekuil is ongeschikt voor het huisvesten van 
wasberen". Het is slecht voor het welzijn van de dieren en voor de 
gemoedsrust van de omwonenden. Want het zijn ware ontsnap· 
pingskunstenaars, aldus de geraadpleegde biologen en dierenartsen. 

De burgerij roert zich allengs meer. Ook zij is unaniem van 
mening: geen wasberen in de berekuil. Tenminste twaalf inge
zonden brieven over bet onderwerp staan tussen begin februari en 
eind maart in de kolommen van De Limburger. Uit Maastricht 
natuurlijk, en zelfs uit Hellevoetsluis, Breda en Amsterdam. Ook de 
Maastrichtse schrijfster Rosalie Sprooten, vanwege haar jarenlange 
inzet voor een beter bestaan van de kuildieren 'Berenmoeder' 
genoemd, sluit zich bij de protesten aan. 

Op 29 maart neemt het college van burgemeester en wethou
ders het besluit geen dieren meer te zullen huisvesten in de voor
malige berekuil. Wat wel? Wellicht wordt dat in het volgende 
Jaarboek onthuld. 



December '94 

J ur van de tolerantie 
1995 komt eraan. Het is uitgeroepen tot het Jaar van de 
Tolerantie. In Maastricht, als hoofdstad van Limburg, wordt 
tijdens een feestelijke manifestatie op 9 december in zaal Ster 

der Toekomst het startsein gegeven voor dit Unesco-initiatief. In de 
loop van het jaar worden diverse activiteiten ontplooid om met 
name de jeugd te wijzen op het belang van tolerantie. De gemeente 
Maastricht trekt 25.000 gulden uit voor onder andere uitwisselings· 
programma's van het Eurocollege en de stichting Trajekt. een multi· 
cultureel feest in de Dominicanenkerli, de kindermusical 'Ninos' en 
ttn brochure van de Anneense ,·ereniging Hay Huyse. 

In De Maaspost verschijnt een advertentie waarin 39 bekende 
Maastrichtenaren. onder wie oud-minister prof dr W. Albeda, 
MFCC-directeur D. Elzinga, pastoor R. Wagenaar van de Onze
Lieve·Vrouwebasiliek en sportschoolhouder Pierre Zenden, 
oproepen tot verdraagzaamheid. Onder het motto 'Maastricht, stad 
met een hart' vragen zij even stil te staan bij mensen die "in de loop 
der jaren het spoor zijn kwijtgeraakt. Een stad die niet meer mense· 
lijk is voor haar zwervers en verslaafden, is op den duur ook niet 
menselijk voor de andere bewoners". aldus de ondertekenaars. 
Initiatiefnemer van de actie is Rob van der Meer, bewoner van een 
pand in de binnenstad. 

Europese boet e voor ENCI 
De ENCI moet een boete betalen van 15.6 miljoen gulden. 

omdat het bedrijf heeft meegedaan aan kartel\'Orming. Al vanaf 
1983 verdelen zo'n 32 cementbedrijven de markt en stellen onder· 
ling de prijzen \'3St. Dat is in strijd met het principe van de vrije 
markt en daarom door de Europese Commissie verboden. Het 
zusterbedri1f C1menteries Briqueteries Réunies (CBR) in het nabu· 
rige Belgische dorp Lixhe moet eenzelfde boete betalen. De 
Europese cementindustrie gaat tegen de straf in beroep. 

Integrale veiligheid 
In een sombere bui, zo na het lezen van de ochtendkrant, \vil 

1e er wel eens aan twijfelen. Maar Maastricht is nog steeds een rede· 
lijk veilige stad. Dat heeft het adviesbureau Andersson Ellfers Felix 
(AEF) eind vorig jaar geconstateerd in een onderzoek dat is inge· 
steld op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het 
kader van het proefproject Integrale Veiligheid. Toch valt er nog wel 
het een en ander te verbeteren. Sommige \vijken worden geteisterd 
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Kerk Wolder opgeknapt 
Het interieur van de kerk in Wolder (1897) is weer als nieuw. 

Zestig parochianen hebben het grondig onder handen 
genomen. De muren zijn geverfd en de beelden gepoetst tot 

in de kleinste plooitjes van hun heilig gewaad en gelaat. 
Ook de glas-in·lood·ramen hebben een sopje gehad. en op 

de vloer blinken nieuwe tegels. Drieduizend werkuren en 
dertigduizend gulden heeft de onknapbeurt gekost 

i 
l 

1 

door vandalisme en inbraken, andere door autodiefstallen, d.rugs
overlast of horecaherrie. Vrij algemeen is de overlast van rondlum
melende jongeren. Op grond van het onderzoek van AEF is een 
veiligheidscoördinator aangesteld en zijn veertien projecten op 
buurtniveau bedacht. De aanpak zal integraal gebeuren, dat wil 
zeggen: in samenwerking met politie, welzijnswerkers en buurt· 
bewoners en in geval van drugsoverlast. met omringende landen. 
Maastricht is samen met Nijmegen, Eindhoven en Velsen aange
wezen als proefstad voor Integrale Veiligheid. 

Al eerder was bekend dat het succesvolle project Beveiliging 
Randwyck wellicht zal worden uitgebreid naar de wijken Heugem 
en Céramique. Het project is vijf jaar geleden opgezet door de 
universiteit in opdracht van de gemeente. Het is gericht op de bewa
king van bedrijfspanden · al dan niet in aanbouw· en hun omge· 
ving. De aangesloten bedrijven en enkele bewonersverenigingen 
dragen zelf de kosten. 

In Campagne heeft het buurtplatform op 13 december een 
werkgroep criminaliteit ingesteld. Aanleiding zijn de vele inbraken 
in de wijk. De werkgroep zal voorstellen voor inbraakpreventie 
doen, zoals veiligheidsvoorlichting aan de bewoners en buurt· 
surveillance. 

Een etmaal bidden 
Vanaf 7 december is er een keer per maand, op iedere Eerste 

Vrijdag. een etmaal lang aanbidding in de Sint-Martinuskerk in 
Wyck. Vierentwintig uur lang stijgen onafgebroken gebeden 
omhoog. De bidders lossen elkaar a( Het is een initiatief van 
pastoor A.M.Tardier van deze kerk. 

Goud voor zangkoor Sint-Martinus 
Met de uitreiking van dè gouden Gregoriuspenning aan voor

zitter mevr. N. Hamers eert bisschop F. Wiertz op n december het 
hele kerkelijk zangkoor Sint-Martinus, dat zijn 135-jarig bestaan 
viert. Natuurlijk luistert het zelf de pontificale hoogmis in de kerk 
aan de Rechtstraat op, onder leiding van Jo Wiché en op het orgel 
begeleid door Ton Vennix. 

Het dak van Sinterklaas 
Sint rijdt over de daken, dat weten we al van jongs af aan. 

Dat hij nu zelf ook daken bouwt, is nieuw. Op 5 december biedt de 
goedaardige heilige een provisorisch schutdak boven het Mirador· 
plein (foto rechts boven) aan de vereniging Buurtbelangen Nazareth 
aan. Sinds begin 1991 (!) wachten de bewoners rondom het plein op 
zo'n plat dak op paaltjes om onder te kunnen zitten, spelen en 
schuilen. Kosten: circa 20.000 gulden. Jantje Beton zou vijfduizend 
gulden bijdragen in de kosten, maar dreigt zich terug te trekken als 
het dak er niet is voor eind december. Dat moet toch niet zo moei· 



lijk zijn? Eerst was er nog niet genoeg geld voor het dak, vervolgens 
(natuurlijk) wat onenigheid over hoe het eruit zou moeten zien. In 
maart kreeg het plan van alle partijen het fiat, maar pas in oktober 
gaf de gemeente opdracht tot uitvoering. Tja, en toen kon het bedrijf 
dat het dak zou bouwen, de juiste spullen niet vinden. Overmacht 
dus. In december is er echt geen tijd meer maar heus, het dak komt 
er. Heeft Sint nog plaats in de zak voor ambtelijke klungelaars' 

Grienen om De Griend 
Maandag 12 december begint de gemeente met de eerste fase 

van de reconstructie van De Griend: de bocht in de oprit naar de 
Wilhelminabrug aan de Frandscus-Romanusweg wordt recht 
getrokken. Het werk gaat zo'n twee maanden duren en dat betekent 
twee maanden verkeersellende. Maar het moet. Want als de 
gemeente niet voor 31 december is begonnen aan de herinrichting 
van De Griend, loopt zij de steun van het Rijk (ruim vier miljoen 
gulden) mis. Het is een beetje grienen om De Griend. Al jaren 
praten politici en belanghebbenden ovèr de inrichting van de brede 
strook grond langs de oostelijke Maasoever, doorsneden door de 
opritten naar de Wilhelminabrug. Aan de noordkant ligt een sleets • 
parkeerterrein op de plek waar eens de Eurohal stond en aan de taps ~ 
toelopende zuidzijde ligt het parkje De Kleine Griend, beter bekend ~ 
als het voormalige junkenpark. < 

In de herfst komt het college van burgemeester en wethou· ! 
ders met een nieuw inrichtingsplan, ontworpen door het ontwikke· i· 11.-~-""--'~~l-~t.lloi!t'~ 
lingsbureau Codacq: De Grote en Kleine Griend worden één park 



jaarl>ocl: Maast.ridit: 1augusrus1994 tQt 1 augustus J995 met wandelpromenade, speel· en theetuin en fietsroutes. Op de 
Grote Griend komt een half--0ndergrondse parkeergarage bedoeld 
voor binnenstadsbezoekers. Ze kan niet helemaal de aarde in, 
omdat het afgraven van de vervuilde grond te duur is, maar steekt 
zo'n anderhalve meter boven het maaiveld uit. Daarnaast komt de 
'platte zaol' · ook zo'n politiek gebed zonder end · met op De Kleine 
Griend een café-restaurant Beide delen zijn verbonden met een 
doorgang onder de brug. Totale kosten van het project: 24,6 miljoen 
gulden. Behalve het Rijk draagt ook de provincie bij (vijf ton). Het 
geheel zal in fasen worden uitgevoerd maar, als alles goed gaat. is 

het nieuwe park in de zomer van 1996 klaar. 
De buurt moppert: de ondernemers van Sint· 

Maartenspoort maar vooral de bewoners van de sjieke 
Maasresidcntie. Vanwege het zicht op de mooie Maas 
wonen zij daar en dat uitzicht raken ze nu kwijt. althans de 
bewoners van de onderste woonlagen. De gemeente zet het 
plan door: er is genoeg gepraat. De boze burgers zullen nog 
van zich laten horen via bezwaarprocedures en dat zijn 
taaie rakkers! 

'Wonderbaar' 
Nog een keer krijgen de oude kloostergebouwen aan 

de Capucijnengang een andere bestemming, voordat zij 
verbouwd worden tot luxe woningen. Een wel heel bijzon· 
dere bestemming. Wonderbaarlijk, zou je haast zeggen. 
Het kerstkind wordt er opnieuw geboren midden in een 
winternacht. Zo'n honderd mensen brengen onder leiding 
van de theatermakers Margreet Sweerts en Ivo van Megen 
het eeuwenoude verhaal weer tot leven in het kerstspel 
'Wonderbaar'. Brandweerlieden, een kinderkoor, zwak 
begaafden van de stichting Jan Baptist, een buikdanser, 
vedetten van het amateurtoneel en van theaterensemble 
Het Vervolg en studenten spelen en zingen. Oude, bekende 
kerstliederen klinken maar ook teksten van Shakespeare, 
Oscar Wilde, Vondel en Michel van der Plas. En het kost 
vrijwel geen cent: de projectontwikkelaar stelt gratis de 
ruimte beschikbaar, professionals verlenen hun diensten 
vrijwillig en verdere kosten worden betaald door welwil· 
lende sponsors. Wonderbaar". 

'Veldeke' verdwenen 
December lijkt de maand van bouwen en breken. 

Nog voor het eind van het jaar gaat het gebouw van het 
Veldekecollege aan de Aylvalaan in Sint-Pieter vrijwel 
geheel tegen de vlakte. Alleen het voorfront, een deel van de 
achterbouw en de vroegere portierswoning blijven staan. 
Projectontwikkelaar ABN/Amro gaat er 67 koop· en huur· 
woningen neerzetten. Er komen ook wat winkels en in de 
restanten van de school zijn luxe appartementen gepland. 



jarenlang was het Veldeke dé middelbare school voor rooms-katho
lieke jongens uit Maastricht en omgeving. Vanaf 1968 werd de 
school gemengd. 

De 'aw sjaol' is een half jaar later nog steeds een ruïne. Het 
Gat van Veldeke (foto rechts) wordt het genoemd. Van bouwactivi· 
teiten geen spoor of gerucht. Tot ongenoegen van de omwonenden. 

'Jekerdal' gerenoveerd 
In Biesland wordt het complex van de voormalige HBO-J 

(jeugdwelzijnswerk) )ekerdal gerenoveerd. Kosten: circa 1,2 miljoen 
gulden. Tot grote ergernis van de buurt hebben de gebouwen, 
eigendom van de stichting Algemeen Vormend en Beroepsonder
wijs en Volwasseneneducatie (ABOVE), ruim vier jaar leeg gestaan. 
Het wachten was op financiële steun van het Rijk. In augustus 1995 
moet het karwei klaar zijn. 

Dan betrekt de scholengemeenschap Trajectum de gebou· 
wen. Zij verlaat haar panden aan de Via Regia en de d' Artagnan· 
laan. Deze wil de gemeente slopen en èr woningen voor in de plaats 
bouwen. De buurt vindt het best. Als het maar snel gebeurt! Want 
leegstand betekent misdaad. 

•Maastricht international' 
Het Limburgs Dagblad meldt op 12 januari dat Maastricht 

37 internationale instituten heeft. De Maaspost noemt er nog geen 
week later 41. Je zou ook de tel kwijt raken van zoveel succes. 
Maastricht als centrum van Europa, ja zelfs van de wereld! Feit is, 
dat buitenlandse instellingen de stad aantrekkelijk, veilig en welge
legen genoeg vinden om er hun zetels van wijsheid te vestigen. 
In kasteel Vaeshartelt studeren dertig Texaanse studenten van de 
baptistenuniversiteit Baylor uit het Amerikaanse Waco. Mede 
dankzij de inspanning van de Maastrichtse zakenman Benoît Wesly 
stuurt de Centra! Missouri State University komende september de 
eerste tientallen pupillen. Ze krijgen onderdak in de Teikyo-univer
siteit die in het voormalige ziekenhuis Sint-Annadal is gevestigd. 
Een maandje later begint de European University een programma 
voor zo'n 25 jonge mensen, ook in kasteel Vaeshartelt. De Teikyo
universiteit tenslotte wil uitbreiden. De technische universiteit 
Heisei die tot Teikyo behoort, start in april 1996 een afdeling in 
Maastricht. 

Even dreigt het internationale imago van de stad een deukje 
te krijgen als het Rijk de subsidie aan het Europees Instituut voor 
Bestuurskunde (EIB) met ingang van 1996 wil stop zetten. 
Gelukkig heeft Den Haag zich bedacht en blijft het toonaangevende 
instituut, waarin alle lidstaten van de Europese Unie zijn vertegen
woordigd, behouden. Daarmee is tevens de werkgelegenheid voor 
ruim honderd mensen gered. 

December 1 Kronià 

7 december 
Op de Internationale Vrijwilligersdag ontvangt de Unie van 
Vrijwilligers (UW) de Vrijwillige~prijs 1994 ( 1000 gulden). 
De UW·e~ wijzen de weg in het AZM en maken het verblijf 
voor patiënten door kleine attenties wat plezieriger. 
De tweede plaats is voor de stichting 't Gilde Maastricht. 
Het is de verbindende schakel tussen mensen die verlegen 
zitten om hulp en vijftigplussers die kunnen helpen. 
De Oppas/Thuishulpcentrale Heuvelland en de Vrienden
kring De Maasgouw, beide werkzaam voor gehandicapte 
kinderen, behalen de derde prijs. 
De door een lichamelijke handicap aan een rolstoel 
gekluisterde Liny Lutgens krijgt de bronzen legpenning van 
de gemeente, vanwege haar grote verdiensten als 
vrijwilligster in het Maastrichtse slaaphuis voor dak· en 
thuislozen. Ook de 73-jarige Harry Houben, vertegenwoor
diger van de vrijwillige~stichting Wereldwijd, ontvangt dit 
eremetaal. 
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Jjanuari 
Jo Oelnoy wordt aangesteld als commandant van de 

Maastrichtse brandweer. Hij neemt deze taak over van 
interim-manager Nico Klarenbeek. Oelnoy was 21 jaar 

werkzaam bij het brandweerkorps Kerkrade. 

Kapitein E. Pater is benoemd tot directeur van het 
Maatschappelijk Centrum van het leger des Heils aan de 
Boschstraat. Hij volgt mevr. A. Bartels·Koene op. Bij haar 
a~cheid krijgt zij de gouden eremedaille van de orde van 

Oranje·Nassau. 

Prof mr J. Cohen en prof dr H. Philipsen zijn benoemd in het 
college van bestuur van de Rl. Cohen keert terug op zijn 

oude post als rector magnificus. 
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Jtjanuari 
In café Forum aan de Sint·Pieterstraat presenteert en 

signeert de Duizenddichter Willem Hietbrink zijn nieuwste 
boek 'Kwispelen met Taal'. 

~_,"", w...,.. 

januari '95 

S ilvesterfeesten 
Ineens zijn ze in de mode: de Silvesterparty's. Voor heel 
veel geld kun je op zo'n feest met heel veel mensen 

dansend over de drempel van het nieuwe jaar. Het past bij de kerst· 
markten, kerstmannen, kunstbomen met kunstsneeuw en glitter· 
goud, die de winkelstraten van oktober tot carnaval doen tinkelen en 
knipperen. Sinterklaas en de kerstkribbe worden gedegradeerd tot 
ouderwets vermaak voor de hele kleintjes en een paar gelovige 
sufferds. Het LSO/ Symphonie Orkest van Maastricht zet in het 
Theater aan het Vrijthof op oudejaarsavond de trend met een aan· 
gekleed Silvesterconcert. Dirigent Shlomo Mintz ontpopt zich als 
een ware Stehgeiger. Na afloop is iedereen het erover eens: dit 
wordt een nieuwe Maastrichtse traditie. Er was inderdaad nog niks 
te doen in de stld rond het keren der jaren. 

'Maastricht by night' 
Voor Maastricht als s tudentenstld met internationale allure 

tellen de kleine uurtjes het zwaarst. Voor een groeiend aantal bewo
ners en bezoekers begint het leven dan pas. Vooral in het centrum 
geeft dat problemen met mensen die gesteld zijn op hun nachtrust. 
Zo klagen omwonenden van het studentencafé aan de 
Lenculenstraat 22 over •Juidruchtig gedrag, bedreigingen en vanda
lisme". Maar de Raad van State beslist eind oktober dat de kroeg 
open mag blijven, zolang de uitbater zich aan de wettelijke regels 
houdt. · 

Een van die regels betreft de decibellen ofwel de hoeveelheid 
geluid. Begin december maakt de burgemeester bekend dat horeca· 
ondernemingen negen keer per jaar de wettelijk toegestane geluids
grens mogen overschrijden. Bovendien wijst de gemeente zelf drie 
data aan waarbij het alleen in de binnenstad een streepje harder 
mag: op de donderdag tijdens de Inkom. de introductieweek voor 
studenten, en op 20 en 21 oktober 1995, tijdens het Jeker-jazzfes· 
tival. 

De discussie over het Maastrichtse uitgaansleven laait vlak 
voor de jaarwisseling op, als de nachtvergunning van café-restaurant 
Allebonneur in de Leliestraat met ingang van het nieuwe jaar wordt 
ingetrokken. Reden? "De vrees voor ernstige aantasting van de 
openbare orde en veiligheid." Allebonneur heeft vanaf half 
september i993 een proefvergunning. Sindsdien hebben zich twaalf 
vechtpartijen in en bij het café voorgedaan, telkens na twee uur 
's nachts, het tijdstip waarop de nachtvergunning ingaat. Eigenaar 



Alfred Leenders (foto links onder) vindt dat nogal meevallen en 
stapt boos naar de rechter. Deze geeft hem ongelijk: Allebonneur 
moet om twee uur dicht. 

Mr H. Smeets, directeur van de gemeentelijke dienst 
Stadsontwikkeling en Grondzaken, stookt in zijn nieuwjaarsrede 
het vuurtje nog eens op: de overlast van cafés in de binnenstad 
dreigt uit de hand te lopen. De overheid heeft de zaak niet onder 
controle. Natuurlijk wil Maastricht wel een volwassen uitgaansstad 
worden, maar daarvoor is beter overleg tussen gemeente en horeca 
nodig. 

Smeets' betoog treft doel: gemeente èn Horeca Nederland 
gaan een beleidsnota opstellen. Deze moet nog voor de zomer klaar 
zijn. 

Een aantal cafés wil niet zolang wachten en vraagt in maart 
een nachtvergunning aan. Onder hen ook Allebonneur. Eigenaar 
Leenders zal er een besloten dub van maken, met leden, een ballo
tagecommissie en thema-avonden. Het werkt. Allebonneur krijgt 
eind april vergunning voortaan tot vijf uur 's ochtends open te 
blijven, voorlopig tot 1 mei 1996. Eigenaar Leenders heeft intussen 
maatregelen genomen om vervelende incidenten te voorkomen. 
Videocamera's houden herrieschoppers, en metaaldetectoren 
wapens buiten de deur. 

Waarlijk slepend is het verschil van mening tussen gemeente 
en discotheek D.J. Jnn aan de Heggenstraat. Al vanaf 1991 poogt de 
eigenares een nachtvergunning voor het weekeinde te krijgen. 
Vergeefse moeite. De Raad van State heeft het laatste woord. 

Studentenverenigingen vinden dat hun cafés in de Algemene 
Plaatselijke Verordening opgenomen moeten worden als socië
teiten, waardoor zij vanzelf in aanmerking komen voor ruimere 
openingstijden. Peter Hilderink (GroenLinks), oud-voorzitter van de 
universiteitsraad, vindt zo'n status aparte voor studenten onwen
selijk. 

Fusie basisscholen 
Elf katholieke basisscholen, samen goed voor drieduizend 

leerlingen, zijn per 1 januari samengebracht in de stichting 
Katholiek Onderwijs Henric van Veldeke. De rijksbijdrage wordt 
kleiner en een aantal scholen wordt bedreigd met opheffing omdat 
ze minder dan 166 leerlingen hebben. Door samenwerking hopen 
de scholen geld te kunnen besparen en uit de gevarenzone van de 
opheffingsnorm te blijven. 1 

Een van de kleine scholen die dreigt te verd,vijnen, is de 
school van woonwagenkamp Vinkenslag. De 85 leerlingen zouden 
na 1 september 1996 over scholen in de stad verspreid moeten 
worden. Dat zint de ouders geenszins: de hechte groep kinderen 
zou uiteenvallen en hun cultuur worden aangetast door plaatsing 
elders. Na dreiging met protestacties is een compromis gevonden: 
de woonwagenschool sluit zich volgend jaar aan bij een andere 
school. Welke? Daarover wordt nog gepraat. 

januari 1 Kroniek 

15januari 
De 81-jarige J. ter Haar ontvangt De Trichter, een 
onder>cheiding die verleend wordt aan mensen die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Maastricht. 
Ter Haar was lid van de stichting Buurtraad Bergharen en 
staat bekend als de ombudsman van het Maasdorp. 
Hij zorgde ondermeer voor speetvoorzieningen, onderhield 
contacten met de gemeente tijdens hoogwater, etc. 
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Starters 
De animo om een eigen bedrijf te beginnen leeft in 1994 
weer wat op: vierennegentig bedrijven met honderdvijftig 

arbeidsplaatsen gaan van start, zo staat te lezen in het 
jaarverslag van het Bedrijfsa>ntactpunt van de gemeente 

Maastricht. Ook 'Buttons & Beads', de knopen· en 
kralenwinkel van Mirjam Bouwens en Anouk Beurskens in de 

Minckelersstraat. Volgens een artikel in de Economische 
Statistische Berichten (ESB) van mei heeft vooral de 
internationale uitstraling van de stad een positieve 

uitwerking op jonge bedrijven. Ook de goede bereikbaarheid 
en de aanwezigheid van ruimte blijken aantrekkelijk. 

Fusie Kamers van Koophandel 
De Kamer van Koophandel voor Maastricht en Omstreken 

bestaat niet meer. Na i90 jaar is zij op I januari samen met de KvK 
Mijnstreek opgegaan in de nieuwe Kamer van Koophandel en 
Fabrieken Zuid-Limburg. Naarstig wordt gezocht naar een geschik· 
te huisvesting voor deze regionale organisatie. Het is nog maar de 
vraag of het moderne, witgrijze KvK·gebouw aan de Maas, een ont· 
werp van architect Jo Coenen, hiervoor in aanmerking komt. Hierin 
is, overigens wel een verdieping voor de Heerlense Kamer gereser· 
veerd. Als gevolg van de regionalisering van de KvK zal ook de 
Maastrichtse stichting Starterscoördinatie fuseren met partners in 
de Mijnstreek. In i995 krijgt de stichting. die beginnende ondernc· 
mers steunt en stimuleert, een gemeentesubsidie van 95.000 
gulden. Na de fusie zullen de gemeenten in de regio ook hun finan· 
cieel steentje blijven bijdragen. Om onderling ervaringen uit te 
wisselen richten startende ondernemers in oktober de vereniging 
Wij Eigen Baas op. Bovendien kunnen ze met commerciële vragen 
terecht bij studenten bedrijfseconomie van de Rijksuniversiteit 
Limburg. 

De bedrijvigheid in het algemeen is rustig in Maastricht. De 
bedrijfsresultaten groeien maar dit leidt niet tot grote investeringen. 
Heel wat vierkante meters grond die de gemeente bestemd had voor 
het bedrijfsleven, blijven ongebruikt. In enkele gevallen passen de 
plannen van de investeerders niet in het gemeentelijk beleid, soms 
is de aangeboden ruimte ongeschikt. Toch worden in 1994 zeven· 
honderdvijftig arbeidsplaatsen gecreëerd, honderd meer dan 
gehoopt! 

Vijverdal zonder en met 
Het psychomedisch streekcentrum Vijverdal en het Riagg 

Maastricht blijven zelfstandig. In december i991 besloten beide 
instellingen voor psychische zorg te gaan fuseren. De eerste stap 
was de instelling van één bes.Uur en directie. Maar de fusiebereid· 
heid binnen beide organisaties bleek te gering om verder te gaan op 
de ingeslagen weg. Riagg en Vijverdal zullen als zelfstandige 
eenheden wel nauw blijven samenwerken. 

Vijverdal gaat ook samenwerken met verzorgingstehuizen in 
de regio, en wel in het kader van het project Zorg·op·Maat. Dat 
beoogt hulpbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig te laten 
wonen met een aangepast hulpprogramma. De eerste drie tehuizen 
waarmee het streekcentrum een overeenkomst heeft afgesloten, 
zijn: de Fonterhofin Berg en Terblijt, Campagne in Maastricht en 
de stichting Oecumenische Zorg Vroenhofin Margraten. Voor het 
Zorg-op·Maat·project krijgt Vijverdal 2,2 miljoen gulden per jaar 
van de ziektekostenverzekeraars. 

Loon in natura belast 
Een verfbeurt voor het huis, een waardevol schilderij, een 

reisje, meubels, een huurauto of nooit verreden kilometers: met 



deze en andere douceurtjes werden ijverige en/of hooggeplaatste 
gemeente-ambtenaren tussen 1990 en 1994 beloond. Dat gebeurde 
stiekem: dit loon in natura werd niet opgegeven aan de belastingen. 
Dat mag niet. De zaak is aan het licht gekomen, doordat een externe 
commissie onder aanvoering van oud-minister van Binnenlandse 
Zaken C. van Dijk de zwarte gulheid ontdekte. Boontje komt om 
zijn loontje: de gemeente krijgt een fiscale naheffing van 404.614 
gulden. Reden voor justitie om verder geen strafvervolging in te 
stellen tegen de betrokken bestuurders en ambtenaren. 
Maar o wee, als het nog een keer gebeurt! 

Wyck krijgt wijkcentrum 
Wyck en Sint·Maartenspoort hebben er lang op moeten 

wachten maar nu is het zover: zaterdag 21 januari wordt het Sint· 
Martinushuis op de hoek van de Sint·Maartenslaan en de 
Turennestraat officieel geopend. Met speeches en hoogwaardig· 
heidsbekleders, maar vooral met veel gezelligheid en feest zoals de 
Martinus-House-Disco-Party. Bijna een jaar geleden verhuisde het 
buurthuis van de Hoogbrugstraat naar de nieuwe lokatie, maar 
breek· en bouwwerkzaamheden in en om de voormalige LTS en 
opgebroken straten maakten het nieuwe Martinushuis nauwelijks 
toegankelijk. De buurtwerkers zijn dik tevreden: de belangstelling 
voor de activiteiten is enorm toegenomen. De bewoners voelen zich 
weer veilig sinds de grote schoonmaak in het junkenparkje, en om 
dat zo te houden is er regelmatig overleg tussen de wijken en de 
politie. 

Horeca-vakbeurs in MECC 
Meterslange tenten staan van 30 januari tot en met 2 februari 

opgesteld langs de expohallen van het MECC. Ze bieden vijfduizend 
vie1kante meter extra ruimte voor de Horecavakbeurs BBB en geven 
aan hoe in de nabije toekomst het MECC zijn tentoonstellings· 
ruimte permanent gaat uitbreiden. Het is de 41-ste keer dat de 
Horecavakbeurs in Maastricht wordt gehouden. Met de eerste werd 
in 1954 de Eurohal op De Griend geopend. Ook in het MECC was 
zij nummer l. De beurs trekt dit keer 33.572 bezoekers. 

'Lambertusparochie: vaarwel! 
Op 15 januari neemt pastoor L. Dirix (rechts op de foto) na 

26 jaar afscheid van de Sint-Lambertusparochie. Hij gaat genieten 
van een welverdiende rust. Veel mensen hebben hem leren kenne11 
als een inspirerende priester, open voor het nieuwe, met respect 
voor het oude. Tijdens de drukbezochte receptie bij de zusters 
Onder de Bogen klinkt menigmaal een dubbel ·vaarwel!". Want het 
vertrek van de pastoor betekent tevens het einde van de 85-jarige 
Sint-Lambertusparochie. Samen met de Sint-Annaparochie zal zij 
een nieuwe gemeenschap gaan vormen. De neo-romaanse 
Lambertuskerk in gele mergelsteen aan het Emmaplein moest al 
eerder vanwege bouwkundige mankementen sluiten. 

In het Stadhuis huldigt wethouder Veronica Dirksen de 
Maastrichtse sportkampioenen 1994. Europese titels 
behaalden H. Beckers (hapkido). Jean Goessens (rolstoel
atletiek), A Menzel en W. Horbach (rolstoeldansen). 
Nationale titels kregen A. Meertens en P. Geelen (zwemmen), 
P. Appeldoorn (wielrennen). H. lochtenberg 
(handboogschieten), M. Weijzen en P. Kuypers (kanovaren), 
M. Elousli en K. Purnot (taekwondo). het duo 8. Moenen en 
A van Hingel. De Boskabouters (tafelvoetbal), de 
biljartteams Nazareth, la Berceuse, De Keizer, Concordia en 
damesteam KCC. J. Thans kreeg de gouden stadsspeld 
omdat hij voor de vijfde keer Nederlands kampioen kegelen 
was geworden, F. Thevis vanwege zijn vijfde nationale titel 
rolskiën. Ook zo'n zestig sporters die een regionale titel 
hadden behaald, zijn in het zonnetje gezel 
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De verslindende schoonheid 
van de Maas 

H et water is machtig en leep, het sluipt naderbij en stort 
zich dan op je. Het wint altijd. Zelfs al zijn we gewaar
schuwd: de heuvels zijn te kaal om het water nog 

tegen te houden, de beken te recht om de stroom wat af te dammen, 
het asfalt te hard om het water weg te laten zakken, de mensen te 
eigenwijs om er echt iets tegen te doen. 

Ach ja, er zal nu wel wat gaan gebeuren. In Zeeland waren 
duizenden doden nodig, voordat eindelijk het gekissebis over de 

dijkverbeteringen stopte. 
Misschien zijn we dit keer wijzer. 
Volgens de statistieken hebben we 
honderdvijftig jaar de tijd! 

Dit zijn de slotwoorden van 
een column die ik op Tweede 
Kerstdag r993 uitsprak in het 
radioprogramma Trefpunt van 
Omroep Limburg. Een jaar en vier 
weken later stijgt het Maaswater 
weer tot angstwekkende hoogte. 
De geschiedenis herhaalt zich, 
althans in grote lijnen. De 
donkere dagen na Kerstmis 
breken aan en eeuwig ruist de 
regen. De rivier zwelt en past 
allang niet meer in haar stenige 
zomerbed. januari wordt de natste 
maand van de eeuw. 

1 n oktober hebben de 
besturen van de Nederlands· 
Limburgse Maasgemeenten hun 
ongerustheid uitgesproken. Na de 
watersnood van december 1993 is 
nog te weinig gedaan om herha· 
ling van de ellende te voorkomen. 
Zij wijzen jaloers op de voort
varendheid van het provinciebe-

- stuur in België. Daar zijn op veel 
plaatsen waterkeringen aangelegd. 
Tijdens een studiedag Recht in 
het Water op 11 november wijzen 



geleerden van bet onderzoeksinstituut Metro erop dat die Belgische 
dijkverzwaringen wel eens noodlottig kunnen worden voor de 
Nederlandse oevers. Het water zal immers bier zijn weg zoeken als 
het daar wordt tegen gehouden. Internationale samenwerking biedt 
de enige oplossing voor het waterprobleem, zo vinden de juristen. 

In Nederland kijkt men reikhalzend uit naar het rapport van 
de commissie-Boertien. Een vol jaar heeft zij nodig om 
haar plannen bekend te maken. De gemeente 
Maastricht pakt intussen een aantal zaken aan die niet 
afhankelijk zijn van nationaal beleid. Geld voor de 
ophoging van oude en aanleg van nieuwe kademuren 
wordt beschikbaar gesteld. In december beginnen de 
werkzaamheden langs de Bosscherweg bij de grens
overgang naar Smeermaas en half januari zal de Sint· 
Pietersluisweg onder handen genomen worden. Itteren 
is niet zo te spreken over het gemeentelijk beleid. Het 
voelt zich "de blindedarm van Maastricht". De keenval 
van i50 meter, gepland langs de Pasestraat, is te kort. 
Minstens 400 meter muur is nodig, vindt men in 
Itteren. Wel tevreden zijn de bewoners over de nieuwe 
voorlichtingsfolder 'Hulp bij wateroverlast'. Daarin 
staat ondermeer dat de politie de mensen komt waar· 
schuwen voor het hoge water bij een stand van 44,5 
meter. Stijgt de Maas nog eens 20 centimeter, dan 
worden de informatie- en hulpverleningsposten 
geopend en een crisiscentrum ingericht. Betere tele· 
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communicatie-verbindingen en een goed hulpverleningsplan van de 
brandweer zullen ervoor zorgen dat er efficiënt en alert gereageerd 
kan worden op het wassende water. 

Op de valreep van het jaar maakt de commissie-Boertien haar 
plannen bekend. Binnèn twee jaar zal worden gestart met de aanleg 
van tientallen kilometers dijken en kades en met de uitvoering van 
het Grensmaasplan uit 1991. De rivier moet tussen Maastricht en 
Maasbracht gaan meanderen in een brede, diepe bedding door een 
l~nggerekt nattlurgebied, dat ontstaat door grindwinning en het 
afgraven van de hoge uiterwaarden. Kosten: tenminste 1,3 miljard 
gulden en 17 jaar tijd om het hele plan te verwezenlijken. Wie het 
startkapitaal (250 miljoen gulden) moet fourneren, is nog even de 
vraag. Maar een ding is zeker: er gaat iets gebeuren en als het aan 
Limburg ligt, op korte termijn. 

'De Maas blijkt een nukkige dame', kopt De Limburger op 
15 december als reactie op alle schone plannen. Precies twee weken 
later geeft Rijkswaterstaat vooralarm in verband met het wassen van 
de Maas. In één dag is de dame drie meter gestegen. De computer 
voorspelt een hoogste stand van 43,93 meter. Twee toevoerrivieren 
van de Maas in België, de Ourthe en de Amblève, zijn al buiten hun 
oevers getreden. Binnen zes uur kan de vloed in Maastricht zijn. 
Maar de rijkswaterkenners zijn niet ongerust: "Deze stand heeft de 
Maas bijna ieder jaar. De komende dagen zal er minder regen 
vallen. Dat is zeker, tenzij het weer verandert•, orakelt men optimis· 
tisch. En inderdaad: de dame treedt een stapje terug. De onrust is 
gesust. 

Maar water en weer laten zich niet leiden door menselijke 
voorspellingen. Op 23 januari spoelt de rivier over de Wilhelmina· 
kade in het hart van Maastricht. De huizen met een even nummer 
langs de Bosscherweg profiteren van de ophoging met een halve 
meter maar in Borgharen en Itteren krijgen de oeverbewoners 
alweer natte voeten. Dit keer lieeft de gemeente iedereen op tijd 
gewaarschuwd. Alle lof daarvoor! Huisraad, auto's, dieren en 
mensen kunnen in veiligheid worden gebracht voor het te laat is. De 
crisiscentra draaien volop. Leger, politie, brandweer en GGD staan 
paraat. Hulpvragen worden efficiënt geregistreerd en verwerkt. 
Verkenningsvliegtuigen en politiehelicopters scheren om de tien 
minuten over het verdronken land om vanuit de lucht de situatie in 
het oog te houden. Burgemeester Houben ziet af van gedwongen 
ontruiming maar dringt via de kabeltelevisie herhaalde malen aan 
op vrij,villig vertrek. De eerste mensen worden op eigen verzoek 
geëvacueerd. Op diverse plaatsen, ondermeer in het Kapelaan 
Lochtmanhuis in Limmel en Sportel Dousberg worden slaap· 
plaatsen ingericht voor de watervluchtelingen. Veel mensen blijven 
echter liever bij huis en haard in de hoop dat zij het hoofd boven 
water kunnen houden. Maar de Maas blijft stijgen met zichtbare 
centimeters. In de nacht van 27 januari wordt bij Borgharen een 
stand venvacht van 46,12 meter, een record. Gelukkig blijft de peil· 



stok staan bij 45,71 meter, 16 centimeter lager dan in december 
1993 maar nog altijd hoog genoeg om 89 vierkante kilometer 
Maasvallei onder water te zetten en duizenden mensen angst en 
ellende te bezorgen. 

Het water trekt in alle porien van de samenleving: kinderen 
kunnen niet naar school, afspraken moeten worden afgezegd, de 
bewoners van de gevangenis Overmaze moeten verhuizen vanwege 
een dreigend watertekort (!). Ook huize Maasveld in Heugem waar 
330 gehandicapte mensen wonen, wordt ontruimd. De wijk die zo 
veilig lijkt te liggen achter De Hoge Weert, komt evenals de vorige 
keer blank te staan, omdat de riolering het stijgende grondwater 
niet meer kan verwerken. Ook Randwyck, Sint-Pieter en Wyck 
hebben last van kwelwater. Er is nergens meer een waterpomp te 
krijgen en de zand- en zakkenindustrie maken overuren. Overigens 
is het vrijwel net als toen: veel vrijwillige hulp . . ook uit Duitsland, 
ongepaste nieuwsgierigheid van journalisten en ramptoeristen. 
gemopper, berusting en prachtige beloften. De laatste vooral uit 
Den Haag. Hoopgevende berichten over versnelde uitvoering van 
het dijkenplan en vrijblijvende toezeggingen over het lenigen van de 
nood moeten het geloof in de politieke slagvaardigheid versterken. 
En als het water je tot aan de lippen staat. wil je wel geloven. 

Begin februari zakt het water langzaam. De eerste bewoners 
komen terug in hun natte en stinkende huizen en pakken het 
'gewone' leven weer op met die merkwaardige moed der wanhoop. 
Op 3 februari worden de crisisposten gesloten. De grote schoon
maak is inmiddels in volle gang. En natuurlijk zijn er hulpacties, 
kleine en grote en allemaal uit een heel goed hart. De Brunssumse 
bakkerij Marebos bijvoorbeeld bakt 1300 vlaaien om gratis uit te 
delen in Borgharen en Itteren. Vrachtwagens vol leden van carna
valsvereniging de Tempeleers en enkele 'zaate herremeniekes' 
rijden naar de kerkdorpen om te helpen poetsen en in het MECC is 
een groot benefietconcert 'Limburg oet de drup'. Een school uit 
Almelo brengt zesduizend gulden naar de basisschool 'Op de 
Sterken berg' in Itteren. De Bouwbeurs in het MECC profileert zich 
als een wat dubieuze hulpverlener. Banken geven korting op geldle
ningen en een aantal exposanten speelt handig in op de narigheid 
door het aanbieden van luchtontvochters, hydrostoppers, hoogwa
terschotten en drijvende pompen. De een z'n nood is de ander z'n 
brood. 

Als dit boek uitkomt, naderen weer de donkere dagen. 
Inmiddels verschijnen overal langs de Maas dijken en kaden. 
Borgharen en Itteren zijn een sterke veste met een omwalling van 
een halve tot drie meter hoog. Via de noodwet Deltaplan Grote 
Rivieren kan de vaart in de uitvoering van de plannen blijven. En 
weer spreken de orakels: "De twee dorpen blijven droog. al komt het 
water net zo hoog als in de twee voorgaande jaren ... tenzij het weer 
niet meezit"! 

Watersnood 1 De verslindende schoonheid van dt Maas 
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Februari '95 

D 
e beste carnavalsstad 
Maastricht is de beste camavalsstad , vinden de mensen 
uit Zuidoost-Brabant. Dat staat in een steekproef die 
het Eindhovens Dagblad heeft gehouden. Den Bosch is 

een goede tweede en Eindhoven bungelt er maar een beetje bij. 

Het beste winkelcentrum 
Brusselse Poort is als beste uit de bus gekomen in een lande· 

lijke wedstrijd voor pas gebouwde of vernieuwde winkelcentra. De 
"vriendelijke en vooral ook verzorgde indruk" heeft de Nederlandse 
Raad van Winkelcentra (NRW) ertoe gebracht de eerste prijs toe te 
kennen aan het Maastrichtse winkelcentrum, dat zowel uit· als 

• 
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inwendig drastisch is opgeknapt en heringe· 
richt. Het aantal winkels is gestegen van 37 
naar 50. 

De renovatie wordt in maart voor de 
tweede keer beloond. Nu met de eerste prijs 
van de International Council of Shopping 
Centers. Deze roemt vooral de zakelijke en 
functionele opzet en de hoge omzetstijging 
na de heropening. 

Universiteit in reclamespot 
Eerst in de krant. nu op de televisie! 

Straks op internet? De Rijksuniversiteit 
Limburg gebruikt de persmedia al enkele 
jaren om nieuwe studenten te werven. Zij was 
de eerste instelling voor wetenschappelijk 
onderwijs met paginagrote advertenties in de 
landelijke en regionale kranten. Nu vult zij als 
eerste reclamezendtijd op televisie. In het 
najaar verschijnen de eerste spotjes op 
Nederland 1. 2 en 3. De RL als bron van alle 
kennis, in het aardsparadijs Maastricht. De 
campagne heeft succes. Het 06-nummer 
staat af en toe roodgloeiend en de belangstel· 
ling voor de Open Dagen is 21 procent hoger 
dan vorig jaar. Of dit ook een evenredige stij· 
ging van inschrijvingen tot gevolg heeft, is 
niet te voorspellen. Een tweede reeks film· 
pjes, gericht op de open dagen in het voorjaar, 



wordt deze maand uitgezonden. niet via de publieke omroep maar 
op RTL 4 en 5. De reclamecampagne wordt uitgevoerd door het 
Amstelveense bureau Blank, Knipsel & Partners. 

Extra stadswachten 
Meer blauw op straat. Dat is wat de mensen willen. Daarom 

hangen rechercheurs hun regenjas aan de kapstok en trekken weer 
hun uniform aan. Daarom ook worden de wijk· 
agenten in ere hersteld. 

Behalve deze echte 'govies' heeft 
Maastricht ook stadswachten. Zij houden 
toezicht bij evenementen, maken burgers attent 
op kleine overtredingen, wijzen de weg, helpen 
bij ongelukjes en signaleren vernielingen. De 
groep van negen wordt per 1 februari uitgebreid 
met tien collega's. Het zijn langdurig-werk· 
lozen die via het Arbeidsbureau een speciale 
opleiding krijgen. Voor dit project on!Vangt de 
gemeente subsidie van het ministerie van 
justitie. 

De stadswachten gaan ook verhuizen van 
het Stadskantoor naar een eigen bureau aan de 
Spoorweglaan 9. 

Vredestein boekt winst 
Het rubberbedrijf Vredestein, dat in 

Maastricht een vestiging voor recycling van 
rubber heeft. boekte in 1994 ruim vijf miljoen 
gulden winst, iets meer dan het jaar daarvoor. Het bedrijf verwacht 
dat het dit jaar nog meer bergopwaarts zal gaan. 

De bedrijfsterreinen van Vredestein Maastricht zijn verkocht 
aan een Amsterdamse projectontwikkelaar. Niet alleen de grond en 
de gebouwen van de bandenfabriek aan de Cabergerweg. die twee 
jaar geleden gesloten werd, maar ook de terreinen en gebouwen die 
nog in gebruik zijn bij Vredestein. Het bedrijf huurt deze nu van de 
nieuwe eigenaar. 

Turkse vastelaovend 
Het toeval wil dat de islamitische Ramadan dit jaar eindigt 

als de christelijke vasten begint. Voor beide culturen een moment 
van blijdschap: vastelaovend in de roomse, een groot diner in de 
islamitische traditie. Dit keer vindt het plaats op 23 februari in het 
nieuwe gemeenschapshuis annex moskee aan de Weustenraad· 
straat. Voor het eerst heeft de Turkse gemeenschap Nederlanders 
uitgenodigd als disgenoot met als doel: kennismaking en verbroede· 
ring. De liefde gaat tenslotte door de maag. Tijdens het diner krijgt 
wethouder Veronica Dirksen tweeduizend gulden voor de slacht· 
offers van de watersnood in Borgharen en Itteren. 

McDonald's = McHonger = McBah 
Helaas. ook Maastricht ontkomt niet aan de snelle 
verovering door (vr)eetketen McDonald's. Zelfs de 
binnenstad moet eraan geloven. In het voormalige pand 
van kunsthandel Felix aan de Wycker Brugstraat wordt 
16 februari de tweede Maastrichtse vestiging geopend. Met 
enig tam·tam. niet alleen van eigenaar C. Jongen, maar ook 
van twintig demonstranten, leden van Jongeren Milîeu 

Actief. Zij laten zich niet verleiden door de hapklare brokken. 
Zij vinden dat McDonald's de bio-industrie stimuleert. teveel 
plastic gebruikt en ongezond eten seiveert. Ook stoort hen 
de oveivloed aan 'junk food', terwijl er elders in de wereld 
nog zoveel honger is. Bovendien beschuldigen zij de 
concernleiding ervan het personeel uit te buiten. Het protest 
\veerhoudt weinig mensen van een bezoekje aan de nieu\ve 
zaak. De eigenaar nodigt de actievoerders uit een kijkje in de 
keuken te komen nemen en verwijst hen voor het overige 
naar het hoofdkantoor in Amsterdam. De nieuwe vestiging 
geeft trou\vens werk aan 66 mensen. onder wie 16 kansarme 
werkzoekenden. 
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1fobruori 
J. Persoon, directeur Burgerzaken, Werkgelegenheid en 
Toerisme in Valkenburg, wordt onbezoldigd directeur van de 
Federatie Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen 
Maastricht (FOVM). Het is een nieuwe functie. Tot nu toe 
werd de FOVM alleen door een bestuur c.q. voorzitter geleid. 
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Van Haaaaaasselt naar Maastreeeeeeech 
Wat staat er nu eigenlijk op bus 120? Geen Hollands, geen 

Vlaams en zeker geen Maastrichts. Wel koeterwaals of euregiotaal. 
De bus rijdt dan ook in vliegende vaart van Hasselt naar Maastricht 
en terug, zes dagen in de week, ieder uur van half acht 's morgens 
tot half negen 's avonds. De rit duurt net geen drie kwartier en daar 
kan geen auto tegenop, hopen de Vlaamse busmaatschappij De Lijn 
en de Maastrichtse Stadsbus. De euregionale euforie is groot tijdens 
d~ doop van de lijndienst waarbij het wijwater de gouden kleur van 
Maastrichts Wieckse Witte en de zalvende werking van Hasseltse 
jenever heeft. 

Sinds november rijdt tussen Maastricht en Aken ook een 
snelbus. Het is een van de eerste 'lnterliners', luxe lijndiensten van 
het Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN) waarvoor treintarieven 
gelden. 



De Prins 

Zatnc H0<gl0.1ighe1d René d'n lerstt (Rtnl Persoon). 

De Mestrttehtcnttr 
W~ Slivvtnhier mtt va61 pltzcer 
Ziuh oetdoch de Mutrcttht<nur. 
Toe" zog httr: dil wcurl ·ne muas 
Boesu zdf pkzur ml• k6bl>< kins; 
Du gufiuk mtt es groei< gwns 
E manjefiek st6k Ln>tnskwns. 
De Griek, de Romein, dat waor e sjotn st6kske wer.lc, 
Meh noe maak itck gel mlr •n eek geistesmtrk. 
Heer naom twie sjOpkts humor, twie sj6pkes cultuur, 
Ctt bonhommie tn va6l zuideltk vuur. 
Daob!j ouch nog 'n hamftl sjariteit 
En 'n krowkaar geveul veur betrtkkelekhtid. 
Mth in dt pil vaan de ziel kaom 'n flinke snouf 
Vaan nier kepot te kriege dup gelouf. 
En es legewiech l<g• alle ·i•m• 
~" Koffetas itrltlc chauvinisme. 
Dot min.gek hur l«n in 'ntn hitmcl.st mixer 
Hiel good doortin lol t lcwns"'hxtr. 
Ouch gtl l><tr dug kur dnn tn gd rommedoe 
En 'n haaffltsb Etls· •1 rizzthaor, dat waor zoe! 
Want wje de Maan van hti·bovt doonoo g6ng bottstrt 
En intinfisttrn6ldt: Mestrttchttntrt .... 

T°'" stoont wel d'n 1trslt e birsje re sjcigde 
En d'n twiede beg6s mtl d'n derde lt vreigtle ... 
Mth ouck kloonk daonao de sjoenstt mtziek 
In zaonk tn Jdoank door 'I hitnitlst riek, 
En wie SJivvenhier doch: noe hiJb iech 'rs zat, 
Toen heet hetr die op d 'n rransponband gezar 
En zingentere woort toe11 gclmigrterd 
Nao 'I sjoenSlt plckskt op dees ttrd. 
Dus kaom dun 1r6p, nao langt W<tg. 

Teruh in 1&>-'GI not hit; Mcuretc.k! 
En d·n lngd du hwn de W<tg aongaof 
Du zog: /ulo bliJfbij uu<k ts gurein dingk /Jdaof: 
Bewaar in tur hart de sjoriteif, 
In ewre geis d< zin vewr bmtkktlckktid; 
En vier die twit zake eder jtJor, drei daog laank 
Mè.t esprit en plet.ter, m~I meziek en zaank, 
Daan geefitch uuch es garantie mtl. 
Tot dal Jees, wal 'Vasreaovend' hlr, 
Eur stad maak toe c: parodies aon de Maos 
Es drti daog de boonie st6rn1 raos. 

Btr E.surs 
("11- KIG•ut.l nMI" \ltl4tll'U". "411.atp.:r1l 1jftàrwori 1995) 
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Maart '95 

B evrijdingsvuur 
De brave Minckelers aan de kop van de Boschstraat heeft 
jarenlang zijn gasvlam brandend mogen houden, totdat 

vanwege energiebesparingen de kraan zou worden dichtgedraaid. 
Minckelers blijft geduldig staan, soms met de 'piep leeg'. Het 
Bevrijdingsvuur blijft gelukkig wel branden, maar moet van zijn 
oorspronkelijke plek bij het herdenkingsmonument aan het 
Koningsplein verhuizen naar een hoekje in de Koepelkerk. Buiten 
wordt het steeds vaker bevuild door onverlaten. De stichting Charles 
Eyck is het niet eens met de verhuizing. Het vuur, afkomstig uit 
Normandië, hoort bij het monument. Een stalen korf erover moet 
de nodige bescherming bieden. Maar daar begint de gemeente niet 
aan. 

Begin maart is het vuur weer even terug op het Koningsplein, 
omdat delegaties van bevrijdingscomités uit Tegelen, Arcen, Velden 
en Beesel er een vuurtje komen halen voor hun eigen herden
kingen. Tot begin mei, het nationale bevrijdingsfeest, gaat het vuur 
weer terug naar de kerk. 

Céramique 
De opening van het Bonnefantenmuseum prikkelt de 

nieuwsgierigheid naar de ontwikkeling van de plannen met het 
Céramiqueterrein. De weidse vlakte doorsneden door de brede 
avenue met de vreemde bomen en nog vreemdere kronkels, is 

netjes geëgaliseerd. Aan de zuid· 
zijde, vrijwel tegen de John F. 

Kennedybrug aan, staat het 
betonstaketsel van een kantoor
flat van architect Wiel Arets. 
Helemaal aan de andere kant 

zijn de eerste twee appartemen· 
tencomplexen bewoond en er lijkt 

wat te gebeuren in en om de oude 
bordenfabriek in het hoekje bij de 

.l,", Recentoren. Theaterensemble Het 
Vervolg zal daar begin 1998 zijn intrek 

nemen. Maar verder is het akelig stil, té stil 
voor een bouwproject dat •in de wereld van 

architecten en stedebouwkundigen een begrip is", 
aldus een gemeentelijk promotieverhaal in het maart· 

nummer van de culturele kalender UIT in Maastricht. 



Er is wat gedoe over de voetgangersbrug die het 
Céramiqueterrein moet verbinden met de binnenstad. De 
Maastrichtse architect Z. Swider komt begin december met een 
nieuw ontwerp, aangepast aan de wensen en de portemonnaie van 
de gemeente: een hangbrug van 150 meter lang. Verder liggen er 
nog oude maar lastig uitvoerbare plannen van Jo Coenen, de coördi· 
nerende architect van het Céramiqueproject. En Hans Poels 
studeert eind april aan de Academie voor Bouwkunst af op het 
project 'Maaspodium Maastricht', waarin de brug gecombineerd 
wordt met een muziekpodium op de Onze·Lieve-Vrouwewal. 
Kortom, er moet een nieuwe inspraakronde komen, volgens D66 
misschien zelfs wel een referendum. 

Maar verder blijft het stil. angstig stil. Misschien is die brug 
wel nooit nodig. Op 23 mei geven burgemeester en wethouders plot· 
seling een persconferentie. Inderdaad, het Céramiqueproject stag· 
neerde wat, de belangstelling voor het wonen en werken in 'het 
nieuwe hart van Maastricht' was tamelijk lauw. Maar dat gaat veran· 
deren, zo belooft het college. Dit jaar steekt Maastricht nog 46 
miljoen gulden in het Céramiqueplan. Het geld wordt onderrneer 
besteed aan een gebouw waarin de Stadsbibliotheek en het 
Gemeentearchief ('Cérabieb'!), een stadshal met de 
Sphinxporseleincollectie, en internationale instituten zullen komen. 
De vestingwerken bij de Recentoren en de directeurswoning van de 
Société Céramique aan de Maaspuntweg worden gerestaureerd. En 
de brug, ja zeker, die komt er· hoe dan ook. Het Woningfonds van 
het ABP heeft eveneens nieuwe impulsen gegeven aan het project 
en volgens directeur ing. A. Bodzinga is het resultaat •dat meer dan 
de helft van het bouwvolume in 1996 in ontwikkeling is". 

Tot zo lang kunnen we in elk geval genieten van de rust en 
de ruimte! 

Arets·complex voor ouderen 
Een ongewoon gebouw, strak en zonder fratsen in schake· 

ringen van grijs, blauw en zilver. Binnenin twintig woningen met 
brede kamers, alle gel.ijkvloers. Dat is het 'Arets·complex' voor 
ouderen aan de Fons Olterdissenstraat in de wijk Brusselse Poort, 
genoemd naar zijn architect Wiel Arets. Hij verraste Maastricht al 
eerder met zijn Academie voor Beeldende Kunsten. Het complex is 
gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging Beter Wonen op 
de plek waar eerst zestien ouderenwoningen stonden. 

Landelijk Amby 
Er is nogal wat commotie over het veertien hectare grote 

bedrijventerrein dat moet komen op een ongerept stukje natuur 
tussen Scharn en Amby. Milieugroeperingen en bewoners van 
Amby zouden graag deze groene zone vrij houden. Maar de Raad 
van State heeft in het voordeel van het bedrijventerrein beslist, 
inclusief de komst van een Gamma Bouwmarkt. 

Bevrijdingstrein 
Op 4 maart rijdt de Trein van 1 voor Allen binnen langs 
perron 2 van het Maastrichtse Centraal Station en blijft daar 
tot en met 10 maart staan. De wagons hebben geen banken 
meer. Niet vanwege een flinke verbouwing door 'hooligans·. 
maar omdat er een minipodium in staat en een 
tentoonstelling van het Joods Historisch Museum is 
ingericht, getiteld 'Gelijk hoeft niet te zijn wat je zelf bent'. 
Elke dag gebeurt er van alles in de trein, creatief en 
educatief, om met name de schooljeugd bewust te maken 
van het beginsel van gelijkheid en het verbod op 
discriminatie zoals vas19elegd in artikel 1 van de Grondwet. 
Een van de activiteiten is schilderen. Klein en groot kan het 
begrip Vrijheid' vorm geven met kwast en kleur. De trein 
doet alle provincies aan en overal wordt geschilderd, zodat 
bij de laatste halte op 5 mei in Wageningen een kunstwerk 
van een kilometer 1s gegroeid. 
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J maart 
Oud-wethouder van volkshuisvesting John Wevers is 

benoemd tot vooriitter van Trajekt, de stedelijke instelling 
voor sociaal-cultureel werk. Wevers was na zijn 

wethouderschap enige tijd directeur van de 
Academie van Souwkunst. 

8 maart 
In de Statenzaal van het Gouvernement wordt het eerste 
exemplaar van 'De Rooie Reus - Dirk de Vroome. strijder 
tegen onrecht (1925-1986)' uitgereikt aan De Vroomes 
weduwe Hennie de Haas. Het tweede exemplaar krijgt 

wethouder Raymond Leenders omdat de gemeente 
Maastricht de produktie van het boek financieel heeft 

ondersteund. Historicus Jo Schoormans uit Eygelshoven heeft 
drie jaar gewerkt aan deze biografie van de beruchte 

actievoerder, eeuwige dwarsligger en strijder tegen onrecht. 
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Ter herinnering aan het eens zo landelijke karakter van 
Amby-Zuid zullen 24 nieuwe straten namen krijgen die verwijzen 
naar het boerenleven. Ze eindigen grotendeels op -hegge, want 
heggen zijn nog steeds karakteristiek voor de buurt. Zo komen er 
een Ooft-, Gerst- en Sikkelhegge. en ook een Karposthegge 
genoemd naar de palen die het hoog opgeladen hooi tegenhouden. 
Ook de hoofdwegen en paden krijgen agrarische namen zoals 
Schovenlaan eo. Maispad. Buitenbeentje in deze nomenclatuur is 
het Sint· Walburgapad. Op verzoek van het CDA wordt dit het 
straatje van de patroonheilige van Amby. 

Wyck winkelwijk 
Wyck roert zich. Bevrijd van de overlast van junks en dealers 

poetst het zijn gedeukt imago op. Het Ondernemers lnitiatiefWyck 
(OIW) houdt een enquête, waarop zestig procent reageert. Daaruit 
blijkt dat Wyck zich wil ontwikkelen tot een tweede winkelgebied in 
het centrum van Maastricht. "Uitbreiding van het aantal winkels, 
meer specialiteitenzaken maar ook winkels voor dienstverlening en 
dagelijkse levensbehoeften", vindt de meerderheid van de onder
vraagde ondernemers. Maar die winkels hebben klanten nodig. Dus 
moet er meer parkeergelegenheid komen en de wijk moet goed 
toegankelijk blijven. De helft van de ondernemers wil best meedoen 
aan een particuliere beveiligingsdienst 

Wyck horecawijk 
Wyck ontpopt zich niet alleen tot winkelwijk. Ook de horeca 

heeft dit stadsdeel ontdekt. Zozeer zelfs, dat burgemeester en 
wethouders besluiten de groei van horecavestigingen in de 
Rechtstraat aan banden te leggen. Teveel cafés en restaurants 
zouden het wonen en leven weleens kunnen verdringen. Er zijn nu 
zestien eet· en drinkgelegenheden in de Rechtstraat Maximaal acht· 
tien zijn er toegestaan en bovçndien niet meer dan drie naast elkaar. 
Alleen een winkelgebonden eethuis, zoals een broodjesbar in een 
bakkerij, kan nog een vergunning krijgen. De leefmilieuverorde
ning i993 had al bepaald dat het aantal horecahuisjes in de binnen
stad niet mag groeien. Maar voor de Rechtstraat is een aantal malen 
van de regel afgeweken. "Een ongewenste ontwikkeling", vinden de 
bewoners. Die zijn dan ook dik tevreden met het besluit van 
B.enW. 

'Maastricht garden' 
Blauwe violen en rode rozen moeten de vriendschap symboli

seren tussen Maastricht en Jeruzalem. Ze staan in de 'Maastricht 
Garden' in de 1 sraëlische hoofdstad. De tuin is op 27 maart geopend 
door koningin Beatrix tijdens haar staatsbezoek aan Israël met de 
onthulling van een naambord en een bronzen sculptuur van de 
Maastrichtse kunstenaar Appie Drielsma. Het kunstwerk beeldt de 
klaagmuur van Jeruzalem en de stadsmuur van Maastricht uit. 
'Maastricht Garden' is een initiatief van Benoît Wesly, de bekende 



Maastrichtse zakenman en oprichter van de stichting Toda Rabba, 
die de verstandhouding tussen Isra~l en Nederland wil verbeteren. 
Het geld voor de tuin, waarin bankjes afkomstig uit het 
Maastrichtse Stadspark komen te staan, is bijeengebracht door 
Wesly zelf, enkele Maastrichtse bedrijven en The Jeruzalem 
Foundation. 

Sphinx Gustavsberg succes 
De overname van het Zweedse Gustavsberg door de 

Koninklijke Sphinx in januari 1994 heeft geleid tot een verdubbe
ling van de nettowinst in het boekjaar 1994/1995. Het bedrijf denkt 
deze successtory te kunnen vervolgen, zeker nu de bouwmarkt weer 
wat aantrekt. Ondanks de groei is het totale aantal personeelsleden 
van Sphinx Gustavsberg met bijna honderd verminderd tot ca. 
3900. Het concern overweegt fabrieken op te richten in Oost
Europa. 

Scheidsrechter staakt 
Voor de Maastrichtse voetbalscheidsrechter Flip Kok is de 

maat vol. Op 11 maart staakt hij de amateurwedstrijd Vaesrade
Hoensbroek uit protest tegen de toenemende agressie op de velden. 
De thuisclub Vaesrade staat met 1-0 voor, als Kok pardoes de match 
affiuit. Beduusd blijven spelers, publiek en bestuursleden van de 
clubs achter. De stakende scheidsrechter geefi de volgende verkla
ring voor zijn solo-actie: "Ik wil aandacht vragen voor de grote 
problemen in het amateurvoetbal. Het is voor ons al lang geen vijf 
voor twaalf meer, het is al tien over". 

Een aantal clubs heeft de agressie-problemen zelf aangepakt. 
Een van de eerste is de voetbalvereniging Maastrichtse Boys. Eind 
vorig jaar verklaarde het bestuur "de oorlog aan elke uiting van grof 
geweld". Eerste 'slachtoffer' was Marco di Anthonio. Nadat hij de 
scheidsrechter knock-out geslagen had, werd hij zonder pardon 
geroyeerd als lid van de dub. 

De Maastrichtse scheidsrechters weten trouwens van wanten. 
In Hulsberg behaalt het team van de arbitergroep Maastricht voor 
de zevende keer de Limburgse titel spelregelkennis en zal Limburg 
vertegenwoordigen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in 
Gouda. 

Reizigerspanel 
Stadsbus Maastricht neemt zijn reizigers serieus. Daarom , 

zijn achthonderd Maastrichtenaren benaderd met de vraag of ze 
zo'n twee tot drie keer per jaar in een panel wat vitamines willen 
aandragen voor het busbeleid: tips. wensen en kritiek. Het publiek 
blijkt best tevreden over het Maastrichtse openbaar vervoer. In een 
onderzoek van de Consumentenbond krijgt de Stadsbus een zeven
min. Bereikbaarheid, veiligheid en service scoren hoog, maar de 
halteplaatsen krijgen een dikke onvoldoende: te tochtig. Verder laat 
de informatie in en over de bus ook wel wat te wensen over. 

Maart 1 Kroniek 

29 maart 
De literator Fernand lodewick, vooral bekend vanwege zijn 
boek 'literaire Kunst' en zijn tweedelige literatuur
geschiedenis met bloemlezing voor middelbare scholieren, 
overlijdt op 84·jarige leeftijd in Cadier en Keer. Hij werd 
geboren in Maastricht en was daar vanaf 1946 dertig jaar 
leraar aan de stedelijke HBS. Hij doceerde ook aan de 
Katholieke leergangen in Tilburg. Hij verzorgde lange tijd 
kritische literatuurbesprekingen bij de Regionale Omroep 
Zuid (later Omroep Limburg), en schreef essays, o.a. over de 
dichter Pierre Kemp. 

22 maart 
Multi·Styfe. een onderneming van het Sigma·College waar 
leerlingen het ondernemersvak in de praktijk leren, krijgt op 
de Nationale Marktdag van de stichting Mini·Onder
nemingen Nederland prijzen voor de beste stand voor MBO· 
scholen en de beste pre5entatie. plus de Publieksprijs 1995. 
De 21 winnende leerlingen mogen in april naar 
The European Trade Fair and Congress in Tilburg. 

23 maart 
Ors l.E.H. Vredevoogd is benoemd tot voorzitter van het 
college van bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden. 
Hij bekleedde die functie al vanaf eind 1993 op tijdelijke 
basis. Hij volgt mr C.P.C.M. Oomen op. Sinds 1987 was 
vredevoogd collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit 
L.imburg. Bij zijn akcheid ontvangt hij de zilveren ere· 
medaille van de stad Maastricht en de Tanspenning van de 
RL Or K.L.l.M. Oittrich volgt Vredevoogd op als voorzitter 
van het college van bestuur van de RL 
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Go 

Maastricht hart 
van de kunsten 

Donderdag 9 maart wordt het Bonnefantenmuseum 
geopend, een krachtig gebouw met een fraaie collectie zeer oude 
kunst en archeologie en een sectie moderne kunst, die de tongen Jos 
maakt. Het is een geslaagd prestige-object van de provincie 
Limburg, dat de aandacht krijgt van de koningin, van honderden 
journalisten uit binnen- en buitenland en duizenden bezoekers. 
Tijdens de openingsweek is er ook TEFAF, The European Fine Art 
Fair, in het MECC. Een particulier initiatief dat uitgegroeid is tot 
een kunst- en antiekbeurs van wereldfaam, die dit keer 52.000 

bezoekers trekt. De stad Maastricht grijpt gretig haar kans om zich 
in deze periode te presenteren als het 'warm kloppend hart van de 
kunsten'. Er is een cultureel programma, waaraan instellingen zoals 
het filmtheater Lumière, de Stadsbibliotheek. de theaterwerk· 
plaatsen en Studium Generale deelnemen. Vooral het 'Art Traject' 
langs zeven kleine en grote projecten van beeldende kunstenaars, 
stichting Intro en Het Spaans Gouvernement, moet bewijzen dat 
Maastricht zijn ambities als cultuurstad waar maakt. Toch is niet 
iedereen ervan overtuigd dat dit een gepast predikaat is. Natuurlijk, 
Maastricht heeft een rijk cultureel erfgoed en koestert dat ook. Het 
krijgt gestalte in de monumenten en talrijke religieuze en profane 
tradities. Wie er oor voor heeft, herkent de eigen Maastrichtse 
cultuur ook in de taal. die nog steeds klinkt in de stad, zij het wel 
wat slordig, volgens kenners. En er is een groeiend aanbod van 
culturele activiteiten in theaters en filmhuizen, in kunstenoplei· 
dingen en creativiteitscentra. Dat wordt verwezenlijkt dankzij de 
inspanningen van honderden mensen, veelal vrijwilligers, in profes
sionele organisaties en in de vele amateurgezelschappen. Dat is alle· 
maal waar en goed, maar toch ontbeert de stad een helder cultureel 
beleid, zo vinden de critici. 

Museumdirecteur Alexander van Grevenstein doet in een 
interview in de Bonnefantenspecial van De Limburger een recht· 
streekse aanval op de gemeente: 'Maastricht gaat schandalig om met 
kunstenaars. Het ontbreekt aan engagement om geld te steken in de 
beeldende kunst. Twee academies, een conservatorium, bouwkunst· 
academie, toneelschool en er gebeurt niks', fulmineert hij en gaat 
nog drie kolommen zo door. Dat wordt hem allerminst in dank 
afgenomen door de beleidsmakers. Maar voor de kunstenaars, die 
overigens ook mopperen op het elitaire beleid van Van Grevenstein 
zelf, is het een aanmoediging oude kwesties maar weer eens van 
stal te halen. Waarom is er nog geen goed atelierbeleid, waarom nog 
s teeds geen huis voor de kunsten? Waarom staan gebouwen, die 



bruikbaar zouden zijn als podium of expositieruimte, jarenlang leeg 
te verloederen? Waarom is het geld voor kunstzinnige vorming van 
de begroting geschrapt en daarmee de opgebouwde know-how 
weggeveegd? Waarom wordt er veel geld gestopt in grote prestige
projecten en moeten kleine initiatieven subsidie ontberen? Waarom 
is de fusie tussen muziekschool en het Centrum voor Creatieve 
Vorming (CCV) vastgelopen? De discussie wordt voornamelijk 
gevoerd via en gevoed door de stadsredactie van De Limburger en 
ontaardt zo tot een ordinaire straatruzie, die eind april haar hoogte
punt bereikt, als een interne brief van de medezeggenschapscom
missie (ondernemingsraad) van de dienst Kunst Cultuur en 
Onderwijs (KCO) naar buiten 'lekt'. KCO wordt geconfronteerd met 
een ingrijpende koerswijziging waaraan de gemeentelijke bezuini· 
gingsoperatie 'Op maat naar 2000' ten grondslag ligt. Uitvoerende 
onderdelen, zoals het Theater aan het Vrijthof, het Natuur-
H istorisch Museum en de Stadsbibliotheek, zouden moeten worden 
geprivatiseerd, waarna een kleine kern van beleidsambtenaren over
blijft voor het uitzetten van grote lijnen en het stimuleren van initia· 
tieven en samenwerkingsverbanden. De medezeggenschapscom
missie is bezorgd dat door de bezuinigingen de cultuur zal worden 
ondergesneeuwd. Een groot debat waaraan tal van instellingen en 
verenigingen meedoen, moet de zaak redden. Als reactie op deze 
alarmbrief wil een aantal gemeenteraadsfracties nu weleens weten 
wat er allemaal loos is. Cultuurwethouder Raymond Leenders (die 
ook Financiën in zijn portefeuille heeft) belooft ijlings een lijstje 
nieuwe plannen te presenteren. De ambtenaar die de briefhad laten 
uitlekken. krijgt een reprimande. Het debat wordt vooruit 
geschoven, de ruzie wordt gesust en de pers 
verliest haar belangstelling. Kortom: de rust keer 
weer · voorlopig. Of dat een goed teken is? Ik 
denk het niet. Als het om kunsten en cultuur 
gaat is voortdurende beweging noodzakelijk, 
steeds stroomopwaarts. net als de Maas, grillig 
en eigenzinnig. En overstromingen moeten we 
daarbij maar voor lief nemen. 

Is het nu echt waar, wat Van Grevenstein 
beweert: dat er 'niks gebeurt'? Laat de feiten 
maar voor zich spreken: als ik alle gebeurte· 
nissen zou vermelden, werd dit boek zeker vier 
bladzijden dikker. Een hoogst persoonlijke 
selectie dan maar. 

'Gezicht van Maastricht' 
Als toegift op 'Art Traject' is van 12 mei 

tot en met 2 juli in museum Het Spaans 
Gouvernement de tentoonstelling 'Gezicht van 
Maastricht' te zien. Zij geeft een zo compleet 
mogelijk beeld van het culturele klimaat en de 

Henri jonas, Sint·Servaasbrng (circa 1915), 
eigendom].]. Drielsma, Maastricht. 
Uit: 'Gezicht van Maastricht'. 
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Madanu: Currie op de Parade 

Maceo Park.er, Miisic Nights 

ontwikkeling van de beeldende kunst in Maastricht in de periode 
1898-1940. Centrale figuur is Rob Graafland. Vanaf de oprichting 
in 1898 geeft hij les aan het Stadsteekeninstituut en heeft grote 
invloed op het hele culturele leven. Met zijn collega Guillaume 
Eberhard en hun leerlingen, onder wie de schilders Jan Grégoire, 
Jos Postmes, Henri Jonas en Jos Narinx, legt hij de basis voor het 
artistieke klimaat in de stad waarin de diverse kunstenopleidingen 
kunnen groeien en bloeien. Bij de tentoonstelling verschijnt in de 
reeks Vierkant Maastricht van de stichting Historische Reeks een 
mooi uitgevoerde publicatie met veel reproducties, kunsthistorische 
analyses en de biografieën van twaalfkunstenaars. 

Festivals 
Opmerkelijk is de toename van het aantal festivals. 

Geusseltpop is er weer en natuurlijk start het theaterseizoen tradi
tiegetrouw met het Limburgs Straattheater Festival, en het interna
tionale festival voor religieuze muziek Musica Sacra. Hierin staat dit 
keer Maria, 'De Schoonste onder de Vrouwen', centraal en het lijkt 
wel of zij het festival extra glans verleent. 

Nieuw is 'Music Nights Maastricht', een weekeinde jazz en 
pop in een grote tent op het Vrijthof, de Dorninicanenkerk en cafés 
in de binnenstad. Het komt in de plaats van 'Jazz Mecca', de 
Maastrichtse pendant van 'North Sea Festival', dat na de dood van 
initiator Paul Acket sr. niet meer terugkeert in de stad. Het evene· 
ment krijgt extra allure omdat ook de vierde 'European Broadcast 
Union Jazznight' plaats vindt, een in zestien landen rechtstreeks 
uitgezonden televisieprogramma vanuit Helsinki, Boedapest en het 
Theater aan het Vrijthof. De wereldberoemde trompettist Winton 
Marsalis is eregast. 

Stichting Intro die al jarenlang muziek van componisten uit 
deze eeuw naar Maastricht brengt, tekent voor drie festivals. In 
september vindt 'Multiple Sounds Il' plaats op diverse opmerkelijke 
plekken, zoals de Rijksbergplaàts voor Kunstschatten in de Sint
Pietersberg. Installaties en composities vormen een boeiende 
combinatie. Beeld en geluid zijn ook de spil van de manifestatie 
'Kleinodieën' waarmee Intro deelneemt aan 'Art Traject'. In mei 
wordt het conservatoriumjaar afgesloten met het Engeland Festival 
dat tal van concerten, masterclasses, een opera en films in Lumière 
omvat. 

Swingend is het 'Amistad World Music Festival' dat in juni 
voor het eerst op de Markt wordt gehouden. Het is een groot succes 
en de stichting Multiculturele Evenementen Maastricht wil er een 
jaarlijks terugkerende gebeurtenis van maken. 

In 1986 werd Maastricht verrast door de theaterhappening 
'Boulevard of Broken Dreams'. Voor sommige uitbaters was het een 
boze droom en hoefde dat gekke gedoe niet meer terug te komen. 
De liefhebbers zaten met de scherven, maar in juni kwam het 
reizend theaterfestival eindelijk weer naar Maastricht, nu onder de 
naam 'De Parade'. De wondere wereld van vertier, theater, rariteiten 



en veel horeca komt tot leven in twintig tenten op de Onze· Lieve· 
Vrouwewal. Jammer dat het zo regent. 
Coup Maastricht 

'Een fantastisch dessert in de vorm van een prachtige kris· 
tallen bokaal gevuld met diverse ijssoorten, vruchten en een lekkere 
dot slagroom.' Zo prijst Jac Giesen, rector van de Hogeschool 
Maastricht de afsluitende ceremonie van de kunstenfaculteiten aan. 
Voor het eerst presenteren de Toneelacademie, het Conservatorium 
en de Academie Beeldende Kunsten zich in een gezamenlijk 
programma met toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, exposi· 
ties en een debat. Het vindt eind juni, begin juli plaats. Bovendien 
wordt de Jeker·Studio gepresenteerd, de intemationale regie·oplei· 
ding van de Toneelacademie, de toef op het toetje. 

En wat nog meer? 
Nog veel meer: een veelzijdig theater· en muziekaanbod in 

het Theater aan het Vrijthof. Een steeds sterker wordend aanbod 
van toneelvoorstellingen in het Kleine'·Zaal·Circuit, professioneel 
theater op de vierkante meter, het resultaat van samenwerking 
tussen het Theater aan het Vrijthof en de Toneelacademie. 
Onvermoeibare inspanningen van de theaterwerkplaats Kruis van 
Bourgondië en bewegingswerkplaats Los om jonge theatermakers 
en dansers kansen te geven hun talenten verder te ontplooien. Het 
Löss Theater, dat uit een diep dal omhoog is gekropen en nu een 
veelzijdig programma biedt. Prachtige voorstellingen van het Oande· 
lijke) theaterensemble Het Vervolg, gesublimeerd in de alom 
geprezen produktie 'Thuis' van Hugo Claus. De groep sluit het 
seizoen af met een voorstellingenreeks in de mergelgroeve 't Rooth 
van 'Grieks', Steven Berkofîs versie van het Oidipousverhaal. 

Jazz op de laatste maandag van iedere maand in Theater 
Kumulus, georganiseerd door de Stichting Limburg 
gelmproviseerde Muziek (SLIM), een nieuw initiatief dat ooit moet 
uitmonden in de oprichting van een Jazzhuis Maastricht. 

De in gebruik name van het Landbouwbelang als tijdelijke· 
tentoonstellingsruimte. Dit oude industriële gebouw achter de 
Kamer van Koophandel aan de Maas stelt papierfabriek KNP voor· 
lopig ter beschikking en een nieuwe stichting beheert het. 

Een biografisch boek voor de Maastrichtse kunstenaar Appie 
Drielsma, getiteld 'Het beeld belicht' en een tentoonstelling van zijn 
werk in de kelder van het 111eater aan het Vrijthof. 

Swingend de drempel van 1995 over met Shlomo Mintz, de1 
jonge. voortvarende, vaste gastdirigent van het LSO, Symphonie 
Orkest van Maastricht, die zich tijdens het eerste Silvesterconcert 
ontpopt als een innemende Stehgeiger. 

André Rieu, Maastrichts bekendste Stehgeiger die triomfen 
viert met zijn orkest. In drie maanden tijd worden 250.000 exem· 
plaren verkocht van de cd 'Strauss en co'. Zijn 'Second Waltz' wordt 
een megahit. 

Cultuur 1 Maastricht hart van de kunsten 

Lois Lan<, Coup Maastricht. 

'Grieks', Htt Vervolg. 
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jaorbotk Maasiric:ht: 1 augusrus 1994 tot t Ol'pshu 1995 

jost Carrtrtls, 'singing in tlu rain ... ' 

Ende 
Nachraove die 
zondag 4 juni de 
langste polonaise 
(7.780 mensen) 
op de been 
brengen (foto 
rechts) en 
daarmee een 
plaats verwerven 
in het Guinness 
Book of Records. 
Records van 
rumoer bij de 
voorbereidingen 
van het José Carrerasconcert. De tenor zingt vol overgave in de stro· 
mende regen voor volle, stille terrassen en gratis staanplaatsen in 
bushuisjes rondom het metershoog omheinde Vrijthof, dat was 
omgebouwd tot openluchttheater. De dure plaatsen binnen de 
hekken blijven voor de helft onverkocht tot grote ergernis van de 
Akense organisatie die het Maastrichtse publiek verkeerd heeft inge
schat. 

De vestiging van de MGM-megabioscoop met zes zalen in 
het glazen huis aan de Wilhelminabrug. Vooral de 'riksbioscoop' 
steelt de harten van filmliefhebbers met kleine beurs. De Mabizalen 
aan de Kleine Gracht zijn hiermee verleden tijd. 

Nog is alles niet genoemd. Er gebeurt dus niet niks. echter 
niet zozeer dankzij een inspirerend cultuurbeleid, wel dankzij het 

idealisme en de dadendrang van de 
echte liefhebbers van cultuur in 
Maastricht . 



April '95 

I april 
Studiepunten omzetten in airmiles en gratis advies voor een 
mooiere Preuvenemintstand. Driewerf haha! Voor de met 

noeste ijver gespaarde vliegmeters van de faculteit Gezondheids· 
wetenschappen van de universiteit meldde zich welgeteld één 
gegadigde. Maar kosteloos beter scoren op het Preuvenemint, dat 
wilden wel zo'n tiental goedgelovige uitbaters. Zij kwamen ervoor 
naar De Yogelstruys. Daar bleek de gulle adviseur mr J. Janssen van 
het Delftse adviesbureau LA.P. niemand minder te zijn dan collega 
R. Visser van lunchrestaurant l' Au berge in Chateau Neercanne! 

Taxi wordt stadsbus 
Stadsbus Maastricht neemt op 1 april de Taxicentrale Crals, 

inclusief alle 110 personeelsleden over. De innige samenwerking in 
het project Vervoer op Maat is de bedrijven blijkbaar goed bevallen. 
Door de eenwording hopen zij in de toekomst voor alle reizigers 
betaalbaar maatvervoer te kunnen leveren. Door de overname komt 
er een einde aan het zestig jaar oude familiebedrijf maar de naam 
Crals blijft voorlopig bestaan. 

Speeltuinstad 
Maastricht let ook op de kleintjes. In 

heel wat wijken is wel een afgebakend 
terreintje waar kinderen kunnen ravotten, 
ballen en buitelen. Maar het kan beter, vindt 
de gemeenteraad. Daarom reserveert hij dit 
jaar 450.000 gulden voor de aanleg van 
nieuwe e n het herinrichten of opknappen van 
bestaande speelplaatsen. In totaal staan zo'n 
dertig projecten op het programma. van een 
heel nieuwe speeltuin voor kleuters aan de 
Wijngaardstraat in Sint· Pieter tot een afdak 
voor pubers bij het basketbalveld aan de 
Wijsdomruwe in Malberg. Een deel van de 
kosten wordt door sponsors betaald. 

Behalve deze kleinere buurtspeel· 
plaatsen heeft Maastricht ook van oudsher 
een grote stadsspeeltuin: Fort Willem. Een 
vreedzame burcht van plezier, verscholen in 
het groen achter de Cabcrgcrweg. Ouderwets 

WV in station 
De VW opent een informatiebalie in de hal van het station, 
rechts in de hoek. bij het NS·reisbureau. Handig voor 
treinreizigers. Direct na aankomst kunnen zij informatie 
krijgen over de stad en zonodig een hotel boeken. Maar ook 
voor andere gasten is het station een goed herkenbaar punt, 
makkelijk te bereiken en met voldoende parkeeuuimte in de 
buurt. Oe VW wil tenminste ~n jaar in het station blijven. 
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jaorbot.k AfQQstricht: 1ougus:rus1994 rot 1augus.rus1995 

J april 
Mr H. W. Overbosch wordt geinstalleerd als hoofdofficier 

van justitie in Maastricht. Sinds 1991 werkte hij als 
hoofdofficier voor Zuid·Gelderland in Arnhem. Hij volgt 

mr J. Fransen (foto boven) op, die na 38 jaar het 
Maastrichtse parket verlaat. Bij zijn afscheid is Fransen 

benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. 

11 april 
Architect Jo Coenen krijgt de BNA·kubus 1995. 

Deze onde~cheiding van de Bond van Nederlandse 
Architecten is een teken van waardering voor het tot stand 

brengen van architectonische kwaliteit. Coenen is de 
geestelijke vader van het basisplan voor de nieuwe stadswijk 

Céramique en de coördinerend bouwheer. 
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Hij is zelf geen lid van de BNA. 

12 april 
Oud·wethouder en ·locoburgemeester Jan Hoen wordt de 

nieuwe voorzitter van MW. Hij volgt Karl Oittrich, 
voorzitter van het College van Bestuur van de 

Rijksuniversiteit Limburg op. 

familievermaak. Op 2 april wordt de speeltuin heropend. Hij is 
opgeknapt. heeft nieuwe schommels, een draaimolen en een toestel 
waarin je je stiekempjes kunt verstoppen. Een cadeau van het 
Nationaal Revalidatie-Fonds, dat Fort Willem ook uitroept tot 
•modelspeeltuin voor kinderen met en zonder handicap". 

Drie weken later is er groot feest in Pottenberg. Puk en Muk 
wordt geopend, een gloednieuwe speeltuin aan de Amfoorstraat. 
B,ovendien is er voor het eerst na dertig jaar weer een driedaagse 
kermis. De buurtraad Terra Cotta hoopt dat deze vrolijke gebeurte· 
nissen het begin zijn van een aantal structurele verbeteringen, zoals 
de bouw van seniorenwoningen, nieuwe impulsen voor het gereno· 
veerde winkelcentrum en een bewoonbaar buurthuis. 

Hoog Frankrijk wint 
Het woonproject rondom de Charles-Voscour (tussen Hoog 

Frankrijk en Capucijnenstraat) bevat de mooiste nieuwbouw van 
Maastricht. De Luikse architect Charles Vandenhove heeft er een 
Romeinse sfeer gecreëerd door middel van poorten, pleinen met 
fonteinen, en huizen in rode baksteen met kolommen, balkons en 
timpanen. Het project krijgt een acht-min en scoort daarmee net 
iets beter dan het Bonnefantenmuseum van Aldo Rossi (ltali~). Op 
de derde plaats komt het rode VGZ·gebouw aan de Randwycksingel 
van bouwmeester Gulikers. Dat is de uitslag van een enquête die 
Studium Generale in samenwerking met de Maaspost heeft 
gehouden. Het publiek beoordeelde '5 nieuwbouwprojecten met 
cijfers van I tot io. Het meest omstreden bleek het merkwaardige 
gasdrukregelstation (Hoogbrugstraat) van de Maastrichtse architect 
König, door hemzelf gekenschetst als "een bijou" en "een gedicht". 
Ondanks enkele heel hoge cijfers eindigde het op de laatste plaats. 
Op 7 april wordt het resultaat bekend gemaakt tijdens het 
programma 'Fragmenten', een openbaar debat over de Maastrichtse 
nieuwbouw onder leiding van 'architectuurkenner Nic. Tummers uit 
Heerlen. 

Maastrichts geurtje 
Maastricht geurt, niet zwaar, niet zoet maar fris •als een 

zonnig terras aan het Onze·Lieve-Vrouweplein". De Eijsdense 
mode-ontwerpster Fanny-Rose heeft die geur gevangen in een zalm
kleurig parfum, gemaakt in het Zuidfranse Grasse. Het is gegoten 
in rozen van geblazen glas, unieke exemplaren ontworpen door de 
Maastrichtenaar Leo Hergarden. 'With love from Maastricht' staat 
er op het bijpassende, zalmkleurige lint. Een frisgeurige liefde, 
vanaf 11 april te koop voor 139 gulden per roosje. 

Burgers krijgen klachtencommissie 
Boze en bedroefde burgers kunnen vanaf 4 april hun beklag 

doen bij een onafhankelijke commissie. Het gaat om klachten over 
het doen en laten van gemeentelijke ambtenaren, raadsleden en 



bestuurders, en over scheve struikelblokken waar niets aan wordt 
gedaan. Er wordt ook een algemeen klachtenreglement ingesteld, 
waardoor het geweeklaag beter in banen wordt geleid. Duidelijk
heid voor de burgers en een snelle oplossing van het probleem 
staan daarbij voorop. Voorzitter van de nieuwe commissie is 
mevr. Pauline Tomlow, ad interim-directeur van Vurore, het 
instituut voor emancipatie-ontwikkeling in Roermond. 

Irak ontdekt Maastricht 
Engelsen vinden Maastricht een prachtplaats. Ze vormden in 

1993 21 procent van het aantal buitenlandse gasten en staan 
daarmee op de eerste plaats. Duitsers, Amerikanen. Fransen en 
Japanners volgen. Ruim 6500 bewoners van het land van de 
rijzende zon bezoeken jaarlijks de Maasstad. 1 neens is die ook 
populair in Irak. De VVV heeft dit jaar al 86 telefoontjes gekregen 
van belangstellenden uit dat land. niet alleen van toeristen, maar 
ook van vertegenwoordigers van bedrijven en scholen. 

Om alle gasten netjes te kunnen herbergen is een uitbreiding 
van het aantal hotelbedden wellicht wenselijk. In maart geeft de 
gemeente groen licht voor 140 luxe hotelkamers (vier- en vijf
sterren). Lange tijd leek de markt verzadigd. Maar Holiday lnn 
Crowne Plaza (Hotel Maastricht) zag af van aanbouw; en Hotel 
Royal op het Céramiqueterrein, een droom van zakenman Benoît 
Wesly, zal heel wat kleiner worden. Aan middenklassehotels (twee
en driesterren) is de behoefte groter. Plannen zijn er genoeg. zoals 
van de hotelketens Formule 1, Bastion en Dorint Maar tot nu toe 
blijft het steeds bij luchtkastelen. 

Maastricht mondiaal 
Op 22 april wordt het Mondiaal Centrum geopend 

in de Cortenstraat nummer 4. Hier zijn verschillende 
organisaties op het gebied van Derde Wereld, milieu, 
mensenrechten en opbouwwerk gehuisvest. Tijdens de 
opening presenteren zij zich ieder op eigen wijze. Zo 
heeft de groep jongeren Milieu Aktief een milieustraat 
ingericht. Daar kunnen bezoekers door het gat in de ozon
laag kruipen, zelf wc-papier maken. puzzelen met afval en 
Maas- of jekerwater proeven. 

Eind vorig jaar leek het erop dat de groeperingen 
die in de Cortenstraat hun honk hebben, in de kou 
zouden komen te staan. Een landelijke bezuinigingsope
ratie sneed het hart van het actiehuis, het CVOS (Ceiltrum 
voor Vrede en Ontwikkelingssamenwerking), weg. Het 
werd getransplanteerd naar de provinciale organisatie yoor 
ontwikkelingssamenwerking in Roermond. Enthousiaste 
activisten, gesteund door de gemeentelijke commissie 
Mondiaal Beleid, stelden een reddingsplan op. De 
komende drie jaar is Maastricht in elk geval verzekerd van 
een eigen Mondiaal Centrum. 

April 1 Kron~k 

St-Petrus-Banden 90 jaar 
De parochie Sint·Petrus·Banden in Heer viert op 22 april 
haar negentigste verjaardag met ondermeer een pontîfîc.ale 
hoogmis. gecelebree1d door bisschop Wiertz en opgeluisterd 
door het Koninklijk Sint·ûiedliakoor o.l.v. Jean·Paul Rieu. 
De Heerse gemeenschap geeft het kerkbestuur een 
lichtinstallatie cadeau. zodat de ke1k met de twee markante 
torens ook 's avonds van verre te zien zal zijn. 



Jaarboek Maastricht: l augustus J994 tot l augustus J99S 

7 april 
J. Grossimlinghaus, ex·honorair vice·consul van Spanje in 

Limburg, overlijdt op 87 -jarige leeftijd. Na zijn middelbare 
SGhoolopleiding in Rolduc werkte hij in Brussel, Londen en 

Madrid. In 1947 werd hij benoemd tot consul van Spanje in 
Maastricht, nadat hij enige tijd de koffiebranderij/grossier· 

derij van zijn overleden vader had beheerd. Hij was zeer 
geliefd bij de in Maastricht wonende Spanjaarden. 

De laatste twintig jaar van zijn loopbaan trad hij op als 
rechtbanktolk. In 1988 werd hij ridder in de orde van Oranje· 

Nassau. In 1990 nam hij afSGheid als consul. 
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Hij werd opgevolgd door H. Dolmans. directeur van het 
gelijknamige hoveniersbedrijf in Bunde. 
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Winkelen in het station 
Met de trein op vakantie zonder fotorolletje? De zoethouder

tjes voor de kinderen op de keukentafel laten liggen, terwijl je van 
Maastricht naar Groningen moet boemelen? Geen nood. Binnen· 
kort is dat alles te koop in het winkelcentrum van het hoofdstation 
in Maastricht. Het begin is er: op 22 april is de snoepwinkel Sweet 
Touch van het bedrijf Servex in de stationshal geopend. Er was al 
een vestiging van de cd-keten Free Record Shop en volgens de plan
"en van de NS >zullen spoedig andere winkels volgen. Een stomerij, 
een fotozaak en een drogisterij staan op het verlanglijstje. En een 
wintertuin wellicht. 1 n augustus r994 maakten de NS hun plannen 
voor de stationswinkels al bekend. De omgeving reageerde enthou
s iast. Uit een enquête van het OJW (Ondernemers lnitiatief\Vyck) 
in maart blijkt 92 procent van de ondernemers voorstander te zijn 
van zo'n NS-winkelcentrum. Het eindrapport Ondernemersplan 
Wyck, van het Economisch Technologisch Instituut Limburg (Etil), 
bevestigt eind juni deze positieve reacties. Een levendig station trekt 
meer en prettiger publiek dan een doodse hal vol duistere hoekjes. 

Militair Commando verhuist 
Op koninginnedag (dit jaar op zaterdag 29 april) wordt weer 

de vlaggenparade voor de Hoofdwacht op het Vrijthof gehouden. 
Op 1 november gaat de Limburgse Krijgsmacht op in district-Zuid 
en verhuist het Militair Commando van Maastricht naar Den Bosch. 
Nog één keer neemt luitenant-kolonel Nico Vroom. provinciaal mili
tair commandant, de inspectie af van de kleurrijke deelnemers, 
onder \vie de Stadsschutterij, het Mestreechs Rizzjement, de Natres 
(Nationale Reserves) en de Bond van Wapenbroeders. 



Op 30 juni vertrekt hij naar Brussel na ruim twee jaar gestationeerd 
te zijn geweest in Maastricht. De Hoofdwacht fungeert vaak als 
centrale post, o.a. bij calamiteiten en festijnen. Militairen, onder wie 
de Limburgse Jagers, leggen er hun eed af, en eenmaal per jaar 
weerstaat zij de bestonning door de bemanning van de Blauw Sjuut 
van het Heerlense camavalsgilde De Winkbule. Een kleine militaire 
vertegenwoordiging blijfi voorlopig in het gebouw ge,·estigd, zodat 
deze vrolijke aanval ook in de toekomst kan worden afgeslagen. 

lnterlimburgse pleitwedstrijden 
De Maastrichtse advocate Anneke HOQ8'eld, van het kantoor 

Duijnstee-Dahmen. \\int de interhmburgse pleitwedstrijden voor 
jonge advocaten in Hasselt. Het is voor het eerst in de elfjarige 
geschiedenis van dit concours dat een vrouw de hoogste prijs 
behaalt. 

April 1 Kroniek 

22 april 
Pater Jos We11nen (78) v1en op 23 apnl z11n gouden 

priesterjubileum. Joske groeide op 1n het oude centrum van 
Maastricht. Zijn vader had een fotouak 1n de Sint· 

Jatobstraat. Als denienjange jongen 91n9 h11 op studie bij de 
paters Montfoiunen 1n Schimmen, en werd op 19 maan 
1945 in Oirschot tot pnester gewijd. Lange UJd werkte h111n 
Salzburg (OostennskJ, ondermeer 1100r oo~ogsslathtoffers en 

jongeren. Wei1nen assrsteen nog steeds 1n de Sint· 
Servaa>ba>tltek en 1n de parochie van Zulpoth·Be>>en1th btJ 

Keulen. waaraan h1J 1W1nt19 jaar was verbonden_ 



jaarboek Maastricht: i augus1us 199.;: tot i augw:tus i99j Monumenten 
Tekens van de Tijd 

M aastricht heeft meer dan veertienhonderd monu
menten: dingen die niet voorbijgaan, tekens van 
een verleden tijd. Gelukkig is de stad zich bewust 

van dit kostbare, oude bezit. Ze verzorgt het en pronkt ermee, uit 
liefde en gepaste ijdelheid. Tegelijkertijd schuwt zij het nieuwe niet. 
In de laatste twee decennia heeft de exp<msiedrift ook Maastricht te 
pakken. Er wordt ge- en verbouwd, oude panden krijgen een andere 
bestemming of verdwijnen onder de slopershamer, de gaten in de 
stad worden gevuld en nieuwe wijken verrijzen, tekens van het 
heden, monumenten van de toekomst. 

Monumenten zijn mooi maar lastig, want het onderhoud 
kost een berg geld. Die moet grotendeels worden opgebracht door 
de gemeente. Het Rijk draagt jaarlijks zo'n twee miljoen gulden bij. 
In 1995 zullen die voornamelijk opgaan aan de verbouwing van het 
Stadhuis (totale kosten tien miljoen gulden), waarmee in het najaar 
begonnen zal worden. Verder staan op het lijstje het 
Kruisherencomplex, d'n Awwestiene, de Sint-Servaasbron en 
kasteel Borgharen en dan zijn nog bij lange na niet alle restauratie

noden gelenigd. 
Burgemeester Philip 
Houben zegt dat luid en 
duidelijk tegen minister Jo 
Ritzen bij de opening van 
het prachtig gerestaureerde 
kasteel Vaeshartelt. De 
bewindsman oppert dat er 
een nationaal noodfonds 
moet komen om de teloor· 
gang van het monumentale 
erfgoed te voorkomen. 

Lastig zijn monu
menten ook omdat ze een 
oneindig verhaal vormen: 
er komen er altijd meer bij, 
jonge gebouwen die 
vanwege hun culturele en 
historische waarde 
behouden dienen te blijven. 
De gemeente selecteert 
eind 1994 ruim tweehon· 
derd panden die dateren uit 



de periode tussen 1850 en 1940 om in aanmerking te komen voor 
de titel 'beschermd monument'. Honderdvijfenvijftig hiervan 
krijgen ook van de provincie een voldoende en worden voorge· 
dragen aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hiertoe 
behoren onder andere het stationsgebouw, het postkantoor aan het 
Vrijthof, het voormalige Gouvernement aan de Bouillonstraat en de 
hoogbouw van de Sphinx aan de Boschstraat. 

Bonnefantenmuseum 
Het nieuwste en meest spraakmakende monument van deze 

tijd is het Bonnefantenmuseum op het Céramiqueterrein van de 
Italiaanse architect Aldo Rossi. Nu het nog eenzaam in de hoek van 
de weidse vlakte staat. komen zijn krachtige vormen prachtig tot 
hun recht. De Hollandse rode baksteen, de donkergroene ijzeren 
binten en poorten, de strakke lijnen van ramen en dak, de harmonie 
van het nieuwe gebouw met de oude Wiebengahal, een monument 
uit de eerste tijd van de betonbouw. En van binnen de trap naar de 
hemel met een lichtval als in een kathedraal en de hoge koepel 
waarin de lucht lijkt te kristalliseren. In de zalen bepaalt het weer 
buiten de sfeer binnen. De metaalkleurige kegelvormige toren aan 
de Maaskant krijgt veel commentaar, opbouwend en afbrekend, 
zoals dat hoort bij een goed gebouw. "Te klein, te plomp. te afwij· 
kend; groot genoeg, mooie glans, leuk contrast". In elk geval is het 
een blikvanger. Nog voordat de bouw voltooid is, heeft de toren al 
drie roepnamen: de raket, de tampon en het ei van Rossi. 

Rijksarchief 
Eind 1994 wordt met de derde en laatste fase van de restau· 

ratie en uitbreiding van het Rijksarchief Limburg begonnen. 
'Het slotaccoord'. zoals architect Marc van Roosmalen in een 
nieuwsbrief schrijft. Het eerst is de voormalige CommandantS· 
woning aan Achter de Oude Minderbroeders voltooid. In oktober 
1994 wordt het Minderbroedersklooster in gebruik 
genomen. In de kelders vinden 12.500 perka· 
menten oorkonden en 4500 kaarten en prenten 
een plaats. Zij zijn gevrijwaard van vocht, 
vervuilde lucht en mogelijk brandgevaar. De 
bres in de gevel aan de Sint·Pieterstraat, de 
'scheur' in de volksmond, blijft verba· 
zing. beroering en nieuwsgierigheid 
wekken en is alleen dáárom al geslaagd. 
Als laatste wordt nu de veertiende 
eeuwse kerk gerestaureerd en ingericht 
voor het publiek als studie· en expositie
ruimte, aula en informatiebalie. Het 
uitgangspunt van Van Roosmalen is ook 
hier: oud en nieuw met elkaar 
vervlechten. De verbouwing moet in 
1996 klaar zijn. 

Monumenten 1 Tekens van de lijd 
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Vestingwerken 
Oud en nieuw verenigen is ook het motto bij de conservering 

van de wallen van Wyck bij de Maaspunttoren en de Recentoren aan 
de noordwestzijde van het Céramiqueterrein. De fundamenten uit 
de vijftiende en zestiende eeuw zijn aan weerszijden van het 
fietspad uitgegraven en voorzien van een nieuwe toplaag. waardoor 
de hoekige contouren van de muren zichtbaar worden. Hardrode 
fabrieksbakstenen en anthracietkleurige steen vervangen wat in de 
vorige eeuw verdween. Witte kiezelpaadjes leiden langs het gehele 
monument. Leerzaam, dat wel, maar lelijk en niet leuk. De roman· 
tiek van oude stenen, van een ruïne die nog wat te raden laat, is 
verdwenen. Wie weet wordt het beter, straks als alles klaar is en de 
wallen van Wyck zijn ingebed in het nieuwe Charles-Eyck-park, als 
het rood al wat fletser is en de nieuwe steen de eerste barstjes 
vertoont. 

Maastricht en nog dertien andere steden gaan gezamenlijk 
hun vestingwerken promoten. Ze richten daarvoor een vereniging 
op. De VW-Maastricht tekent daarvoor in juli een intentieverkla· 
ring en zegt alvast tienduizend gulden toe. 

Kasteel Vaeshartelt 
Verscholen in het groen langs de Meerssenerweg. op de 

grens van Maastricht en 
de buurtschap Weert, 
ligt het achttiende 
eeuwse kasteel 
Vaeshartelt. Een huis 
met historie omringd 
door romantische 
tuinen. Honderdvijftig 
jaar geleden deed het 
dienst als jachtslot voor 
koning Willem II. Later 
werd het bewoond door 
de Maastrichtse aarde· 
werkfabrikant Petrus 
Regout. De laatste 
decennia raakte het in 
verval en pogingen om 
het rendabel te maken, 
ondermeer door het te 
exploiteren als horeca· 
onderneming, 
mislukten vanwege 
gebrek aan geld. Dankzij 
de investeringen van 
vormingscentrum De 
Driekant uit Valkenburg 
is het monument van de 



ondergang gered. Na een ingrijpende restauratie en verbouwing 
straalt het kasteel weer in al zijn heerlijkheid. Bij de opening op 
7 mei presenteert de stichting Historische Reeks het boek 'Kasteel 
Vaeshartelt' in de serie Maastrichts Silhouet. 

Het complex, dat commeràeel gerund 
wordt door een van De Driekant afgesplitste orga· 
nisatie, bevat 15 vergaderzalen, 84 hotelkamers, 
bars en een groot restaurant. Het wordt gebruikt 
als conferentiecentrum. De cursussen en 
congressen worden grotendeels georganiseerd 
door het opleidings· en adviescentrum De 
Driekant. Verder biedt het onderdak aan twee 
buitenlandse universiteiten en het Center for 
European Studies (CES) , een dochterinstelling 
van de Rijksuniversiteit Limburg. 's·Zondags is 
het open voor publiek en worden er culturele 
activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en 
concerten. · 

Het kasteel en het aangrenzende koetshuis 
zijn zo goed mogelijk teruggebracht in hun 
oorspronkelijke staat. De marmeren en houten 
vloeren zijn hersteld en schoongemaakt, oma· 
menten minutieus bijgewerkt. Het verfwerk heeft 
de oude kleuren terug. Zelfs de kanten nep· 
gordijntjes, die een aantal blinde ramen op de eerste verdieping een 
echt aanzien moeten geven, zijn keurig in de plooi geschilderd. De 
aangrenzende nieuwbouw, een ontwerp van architect P. Mertens, is 
modem van vorm en materialen, bewust ànders dan het oude deel 
en er tegelijkertijd opvallend goed mee in harmonie. Het hele 
project kostte vijftien miljoen gulden. De gemeente heeft anderhalf 
miljoen bijgedragen. Over een paar jaar volgt de tweede fase van de 
restauratie. Dan wordt de nabijgelegen boerderij onder handen 
genomen. 

Klokken 
Maastricht wil bij de tijd blijven. Daarom worden de acht 

antieke gemeenteklokken stuk voor stuk opgepoetst, doorgesmeerd 
en voorzover nodig aan het werk gezet, opdat we straks allemaal 
weer weten hoe laat het is. Helaas blijkt de klok aan de muur van 
het huis op de hoek Boschstraat/ Achter de Barakken niet meer te 
repareren, tot droefenis van de eigenaren van dat pand, de kapper· 
broeders Erik en Marcel Wijnhoven. Zij gebruikten de klok als 
kenteken voor hun zaak. De tijdwijzer van de Capuàjnenstraat 
moet daar dan maar komen. Maar dat verdriet de bewoners van die 
straat weer zeer. Ook zij blijken allemaal erg gehecht te zijn aan 
'hun' uurwerk. Uiteindelijk wil de klok van de kappers toch wel 
weer lopen, zodat alles kan blijven zoals het was. 

Monumenten 1 Tek~ns van ck Tijd 

Breken en bouwen 
Tussen de Capucijnenstraat en de Bogaardenstraat buigt 
zich de Capucijnengang. In de knik van de smalle straat, 

sc.huin tegenover de kantooringang van Filmtheater Lumière. 
verbergen vuilwitte muren een oude kapel en 

kloostergebouwen. In de vorige eeuw woonden en werkten 
hier de Broeders van de 8eyan. later · vanaf 1911 · de 

zusters Franciscanessen. Veel later, toen zusters en broeders 
tot een uit5tervende mensensoort gingen behoren, waren er 

een sportschool en de jongerensoci~teit Kombi gevestigd. 
Sinds 1990 staan de bouwvallige panden leeg. Nog even. 
Want op l februari 1995 start de bouw van vierentwintig 

woningen. achttien in de oude gebouwen, zes in een nieuwe 
vleugel in art·deco·stijl. Samen vormen zij de Capucijnenhof. 

waarin zes oude kastanjebomen zullen blijven herinneren 
aan vervlogen tijden. Wie er wil wonen, moet flink hebben 

gespaard. De huisjes gaan vier tot vijf ton kosten. 
De studio's rond de 150.000 gulden. Ger Widdershoven en 

Wim van den Berg zijn de architecten van het project. 
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15 december 
Presentatie van 'De theateropgraving in Maastricht (1988· 

1989)', een boek van archeoloog Ron Hulst over de 
oudheidkundige werkzaamheden aan het Vrijthof. Het 

huidige theater staat waarschijnlijk op de resten van een 
burcht uit de elfde eeuw en in elk geval op de overblijfselen 

van het Witte·Vrouwenklooster. Het boekje is het eerste in 
een serie wetenschappelijk verantwoorde 

opg ravi ngsr a p porten. 

17 »•aart 
De resultaten van tien jaar bodemonderzoek in Randwyck 
staan beschreven in 'Randwyck Ondergronds', een uitgave 
van de afdeling Archeologie van de gemeentelijke dienst 

Stadsontwikkeling en Grondtaken. De opgravingen, 
waaronder een verste1kte boerenhoeve uit de dertiende eeuw 

en een zesduizend jaar oude nederzetting, worden 'uniek' 
genoemd 
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Nog wat klein monumentennieuws. Het gaat slecht met de 
heilige Liefde in Maastricht. De zandstenen zuil van Sint-Amor op 
het gelijknamige idyllische pleintje is gammel. De buitenste laag is 
aan het afbrokkelen en de zuil liet aan de onderzijde zwart van 
diverse brandjes. Een Latijnse inscriptie is onleesbaar. De zuil is 
dan ook erg oud en de regen zuur. 

Gelukkig ligt Amor nog niet op de vuilstortplaats. Dat is wel 
zo ongeveer het lot van de twee reusachtige beeldhouwwerken die 
voor de oorlog de Wilhelminabrug sierden. Ze moesten daar weg 
omdat ze het stadssilhouet zouden verstoren, en kwamen uiteinde
lijk terecht in de Belvédère-opslagplaats voor afgedankte hardstenen 
overblijfselen. B. en W. willen ze graag terug bij de brug in hel 
toekomstige park op De Griend. Dat kost vier ton en dat vinden 
vrijwel alle raadsfracties te duur. Dus genieten de beelden voorlopig 
nog even van hun Belvédère. 

En wat gebeurt er nu met de Staarzaal, dat monument van 
lelijkheid? Voorlopig nog niets. Want de Vereniging Vrijthof· 
Bewoners en de Bond Heemschut hebben bij de rechter geprotes
teerd tegen de sloop van het gebouw. Of beier gezegd: tegen de 
geplande woontoren van zeven verdiepingen op de plek van de zaal. 
De rechter vindt de klachten ongegrond en de klagers gaan nu in 
hoger beroep. De Staarzaal zou al eind 1991 afgebroken moeten 
zijn. Waarom is h ij in de tussentijd niet gewoon gebruikt? Als platte 
zaal bijvoorbeeld of als expositieruimte? 

En wat gebeurt er met de Stadsschouwburg? Ook voorlopig 
niets. De Maastrichtse zakenman Benoît Wesly ligt namelijk dwars. 
Hij wil dat het hele gebouw op de lijst van beschermde rijksmonu
menten komt en heeft daartoe een verzoek ingediend bij de staats· 
secretaris van Cultuur. Aad Nuis. De gemeente heeft alleen voor het 
interieur en het voorste deel van het gebouw de monumentenstatus 
aangevraagd. Pas als de staatssecretaris een beslissing heeft 
genomen, mag er verbouwd gaan worden. Dat kan wel september 
worden. Tot die tijd moet Wesly dus tegen het grote bord boven de 
ingang aankijken waarop staat dat de opdrachtgever van de verbou
wing bierbrouwerij Heineken is. Dat had hij zo graag zelf willen 
zijn. 



Mei '95 

B evrijdingsfestival 
Sinds 1990 wordt in allerlei steden op 5 mei een 
Bevrijdingsfestival georganiseerd, ook in 

Maastricht. Een popfestival met wijze lessen over vrijheid, 
democratie en mensenrechten. Of de wijsheid beklijft, is 
niet duidelijk. Feit is dat er veel jong publiek op afkomt. In 
1994 kwamen zo'n 25.000 mensen naar het Geusselt
stadion. Uitgerekend in het jubileumjaar 1995 dreigt het 
Bevrijdingsfestival niet door te gaan. De Provincie werkt 
onvoldoende mee om van het Maastrichtse festival een 
Limburgs gebeuren te maken, zo vinden de organisatoren. 
Zij stelt weliswaar jaarlijks 15.000 gulden ter beschikking, 
maar dat is niet genoeg. De provincie zou een voo.rtrekkersrol 
moeten spelen, daadwerkelijk meehelpen door organisatorische 
ondersteuning net zoals de gemeente Maastricht. Er klinkt wat 
gesteggel over en weer. Maar de Statenverkiezingen komen er aan: 
dus het vijfde Bevrijdingsfestival komt er. In sporthal Randwyck dit 
keer, want het Geusseltstadion is al bezet: door voetballers en fans 
van MW en Ajax. 

Bevrijd? 
5 Mei · Bevrijdingsdag: Op de galerij voor de deur van een 

flat in de Sint·Antoniuslaan is met grote blauwe spuitbusletters 
'RAUS!' geschreven. In de flat woont Gina Gilissen met haar doch· 
tertje en haar man Alshurbni Hoseny uit Egypte. Elders in de flat 
staan tekens die verwijzen naar neo.nazi's. Op het Bevrijdings
festival wordt gediscussieerd over artikel 1 van de Grondwet; 
1995 is uitgeroepen tot jaar van de Tolerantie, en vijftig jaar gele· 
den beloofden bezetters en bevrijden elkaar "Nie wieder! Nooit 
\veer!" 

Bezet 
Aan bevrijding gaat bezetting vooraf. Op to mei is het vijfem 

vijftig jaar geleden dat deze voor Maastricht begon. nrwijl een 
mooie meimorgen gloorde, vielen de Duitsers de stad binnen. 
Dappere weerstand van sergeant Wijnand Logister en zijn 
Dertiende Grensbataljon in en om de Hoogbrugstraat vertraagde de 
opmars van de vierde Duitse pantserdivisie. Een gedenksteen in de 
gevel van café 't Pruuske houdt de herinnering aan dit verzet 
levend. Het is een initiatief van het Garnizoenscontact-Maastricht. 
De echtgenote van oud·sergeant l..ogister onthult de steen. 

Hruta Domingo, bevrijdingsfesiival. 
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4 mei 
Nationale dodenherdenking. In Maastricht leggen kinderen 

van de Sint-Aloysiusschool 's ochtends een krans bij de 
plaquette aan het Keizer·Karelplein. Hierop staan de namen 

van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In de Sint
Servaasbasiliek is een oecumenische dienst, waarna de 

officiële kranslegging bij het bevrijdingsmonument (foto 
boven) op het Koningsplein plaatsvindt. 

7mei 
Onthulling van een gedenksteen op het kerkhof van Limmel 

ter nagedachtenis van gevallenen in de Tweede 
Wereldoorlog en in het voormalige Nederlands·lndië. 

'Good morning America'. Onze-Lieve-VrouW(plein. 

Het gevecht in Wyc.k wordt vermeld in 'Maastrichts 
Memento', een uitgave in de reeks Maastrichts Silhouet uitgegeven 
vanwege de vijftigste nationale bevrijdingsdag. Jacques van den 
Boogard beschrijft hierin alle oorlogs- en bevrijdingsmonumenten 
van de stad. Een afbeelding van de steen kon niet meer in dat boek 
worden opgenomen. 

Marokkaanse misère 
I De Marokkaanse vereniging Assalam wordt achtervolgd door 

pech. Eerst is een verzoek om gemeentesubsidie afgewezen; vervol
gens raakt zij haar ruimte in buurtcentrum Malberg aan het 
Dukaatplein kwijt. Aanvankelijk deelde zij het pand met de 
welzijnsinstelling Trajekt. Toen die verhuisde naar Het Ruweel, 
ging Assalam mee, maar niet van harte. Zij behield liever in 
Malberg een lokaal voor spreekuren, gebedsdiensten en Arabische 
lessen. Dat kan wel, zei de gemeente, maar dat kost 25.000 gulden 
huur per jaar. Dat had Assalam niet in haar schatkistje. Dus hield 
zij een inzamelingsactie en in april was het geld voor de huur er. 
Jammer, zegt de gemeente nu, maar we hebben de ruimte inmid
dels verhuurd. Aan een sportclub. Dan zijn we er zeker van dat het 
geld voor de huur ieder jaar netjes binnen komt. 

Nog wat Marokkaanse misère: de jonge, ijverige ondernemer 
S. Tankhaf is van plan een Marokkaans theehuis te vestigen aan de 
Sint-Annalaan. Een ontmoetingsplaats waar met name 
Marokkaanse mannen wat kunnen lezen, een spelletje doen, tele
visie kijken of een praatje maken. Tankhaf heeft met steun van de 
gemeente de ondernemerscursus Bedrijven uit Mensen gevolgd. 
Zijn ondernemersplan is goedgekeurd door diezelfde overheid, die 
hem bovendien een startkrediet van 25.000 gulden heeft toegezegd. 
Tot Tankhafs stomme verbazing weigeren B. en W. hem echter de 
gevraagde vestigingsvergunning. Zij baseren hun beslissing op de 
leefmilieuverordening, waardoor het theehuis (een alcoholvrije of 
'droge' horeca-onderneming) gerangschikt wordt onder de categorie 
'koffiehuizen'. En die roept het stadsbestuur vastberaden een halt 
toe. Tankhaf protesteert maar wordt niet ontvankelijk verklaard. In 
een gesprek zal hij de overheid nogmaals van zijn goede bedoe
lingen proberen te overtuigen. Als dat niet helpt, overweegt hij naar 
de bestuursrechter te stappen. 

Deze verhalen hebben een vreemd geurtje. Beslist niet het 
parfum 'With love from Maastricht'. 

'Good morning America' 
Er gebeurt van alles in Maastricht. Bijna ieder weekeinde is 

er wel iets te doen. Dat is leuk. Maar soms wordt het te gek, dan 
weet je als argeloze burger niet meer waar je 't zoeken moet in dat 
mooie, monumentale Maastricht. Zoals tijdens het eerste meiweek
einde : kermis 'op de Vriethof, de Expo (voorheen lentebeurs) in 
het MECC, het bevrijdingsfestival in sporthal Randwyc.k en 'World 



Press Photo' in de Dominicanenkerk, 
beiaardklanken vanuit de 
Stadhuistoren en de Sint-Servaas, en 
op het Onze-Lieve-Vrouweplein, 
harmoniegetoeter in de Grote en 
Kleine Staat, 'Sjeng. aon de geng' van 
de Nachraove vanaf een podium in 
de Nieuwstraat; niet te vergeten de 
bronprocessie naar de Sint-Servaas 
en de negende Unicefloop voor basis
schoolleerlingen. 0 ja, ook nog koop
zondag en een bloemenmarkt in de 
Mariastraat. 

'Maastricht City Happening' 
heet het, op z'n Amerikaans, want 
dat verstaan de programmamakers van de ABC-ontbijtshow 'Good 
morning America' tenminste. Het centrummanagement, de dienst 
KCO en de VVV hopen dat de happening mooie plaatjes oplevert 
voor dit programma, dat op 8 mei rechtstreeks wordt uitgezonden 
vanaf een stampvol, zonnig Onze-Lleve-Vrouweplein. Minstens 
zeven, volgens optimisten vijfentwintig miljoen Amerikaanse 
kijkers smullen ervan. Als toetje krijgen zij André Rieu met zijn 
gouden 'Second Waltz' geserveerd. "Als wij met hem klaar zijn, is 
hij een superster•, orakelt Eric Beesemeyer, producer van de ontbijt
show. Het is de tweede keer dat Maastricht wordt uitverkoren als 
decor voor dit programma. De gemeente Maastricht, de VVV en het 
bedrijfsleven dokken een kwart miljoen gulden voor dit spektakel. 
"Omdat de naam Maastricht wel weer eens een duwtje nodig heeft•, 
vindt VVV-directeur Ciel van Lijf. Zo'n duwtje kàn natuurlijk ook 
verkeerd uitpakken. Dan krijgen de geldschieters wellicht een flinke 
douw. Vooral als blijkt dat Maastricht er in de uitzending nogal 
bekaaid vanaf komt. 

Sint-Servaasfontein weer in gebruik 
Water uit drie engelenmonden. Dat moet wel hemels zijn! 

Het klaterend cherubijnentrio omvleugelt een hoge, hardstenen 
kelk. Het geheel vormt de eeuwenoude Sint-Servaasfontein. 
Prachtig pronkt zij in de Pandhof van de Sint-Servaasbasiliek. 
Bisschop Alphonsus Wiertz heeft haar, voorafgaande aan de stads
processie op i4 mei, ingezegend. De fontein heeft een roerige 
geschiedenis. die begon in 1605. In dat jaar kreeg zij een plaats op 
het Vrijthof, maar in 1733 moest ze wijken voor een militaire para
deplaats. Bijna twee eeuwen stond zij opgeslagen in een magazijn, 
totdat ze een plaatsje kreeg in het plantsoen bij het Pater-Vink
torentje aan de Begijnenstraat. De fontein raakte in verval en werd 
aan het Bonnefantenmuseum overgedragen. Ze zou gerestaureerd 
worden. Maar de steenhouwer aan wie het karwei was uitbesteed, 
ging failliet. De fontein belandde in een of ander verhuisdepot en 
daarmee in de vergetelheid. Vorig jaar werd zij tot veler verrassing 

Presentatoren 'Good morning America' joon Lundun en 
Charl<S Gibs<>n. 

Math Bremers (foto boven). vanaf de oprichting in 1965 
directeur van weekblad De Maaspost, overlijdt op 59·jarige 

leeftijd, ruim twee maanden voordat hij met vervroegd 
pensioen zou gaan. De Maaspost groeide onder zijn leiding 

van een Maastrichtse weekendkrant in een oplage van 
26.000 exemplaren uit tot een regionaal weekblad voor 

nieuws en advertenties in een oplage van 
73.500 exemplaren. 

JO me.i 
Pcesentatie van het boek 'Bladecen en lezen in gcoot 

verstaan. Pierre Kemp in de wereld van het boek'. Het is 
geschreven door Wiel Kusters en Harry Prick en belicht de 

Maastrichtse dichter Pierre Kemp (l 886· 1967) als lezer en 
boekenverzamelaar. Basis is Kemps boekenverzameling, die 

onderdeel uitmaakt van de unive1siteitsbibliotheek. 
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Na afloop van zijn voorstelling 'Gouden Regen' op 10 mei 
ontvangt zanger Benny Neyman de Trichter. Het is een 

hommage van het stadsbestu.ur voor deze geboren 
Maastrichtenaar bij zijn twintigjarig jubileum als artiesL 

Neyman bezingt zijn stad ondermeer in het liedje 'Kom met 
me mee naar Maastricht'. 

Jj mei 
Presentatie van 'levende muren', een boekje van de 

Maastrichtse bioloog 8. Graatsma. Het bevat een 
wandelroute langs groene en minder groene stukjes 

stadsmuur. De Maastrichtse wallen zijn op sommige plaatsen 
begroeid met zeer zeldzame planten. 

In het Theater aan het Vrijthof krijgt beeldend kunstenaar 
Jan Dibbets de Sikkensprijs 1995 voor het ontwerp voor 

32 glas-in·lood·ramen van de kathedraal in het Franse Blois 
en acht ramen van de Sint·Gertrudiskerk te Wijlre. 

'ontdekt' en overgedragen aan het bestuur van de Sint·Servaas· 
basiliek, dat het monument eindelijk in ere hersteld heeft. 

In 1934 is er trouwens een nieuwe Sint-Servaasfontein op het 
Vrijthof gekomen, naar een ontwerp van beeldhouwer Charles Vos. 
inmiddels staat deze waterspuiter op het Keizer-Karelplein. 

En om dit waterverhaal compleet te maken, mag de Sint
Servaasbron aan de Bieslanderweg niet onvermeld blijven. 
Daarheen trekt ieder jaar een processie vanaf de Sint-TI1eresiakerk. 
d~e keer op 7 d.ei. 

De burght van educatie 
Een reus, een burcht en een ridder. Drie elementen uit oude 

verhalen komen bijeen op 21 mei, als Reus Gigantius de rooms
katholieke basisschool De Burgh! aan de Ridder-van-Heerstraat 
opent. Lang geleden stond op dezelfde plek een gevangenis. Het 
hypermoderne schoolgebouw doet daaraan op geen enkele wijze 
denken. Ruimte en licht, openheid en rust zijn kenmerkend voor 
het ontwerp van de architecten Frencken-Scholl. Het biedt mogelijk
heden voor klassikaal onderwijs en het individueel bijspijkeren van 
leerlingen. Schuivende, glazen panelen verbinden de ruimten, waar
door zij naar believen groter of kleiner gemaakt kunnen worden. De 
Burght is de opvolger van de basisschool Sint-Anna, die gehuisvest 
was in een te oud gebouw aan de Oude Kerkstraat. 

Banenpool 
Medewerkers van de provincie Limburg, het Abp, de 

Rijksuniversiteit Limburg en de gemeenten Heerlen en Maastricht 
kunnen binnen deze instellingen tijdelijk een andere baan krijgen. 
Dat gebeurt alleen op vrijwillige basis. De arbeidsvoorwaarden en 
het salaris blijven gelijk en na afloop kunnen de banemvisselaars 
hun oude werk weer hervatten. De organisaties hopen op deze wijze 
de arbeid beter te kunnen verdelen. Heeft een bedrijf werk teveel. 
dan kan het inspringkrachten lènen van een partner die juist een 
overcapaciteit aan mensen heeft. Voor de banenpoolers kan dit een 
leuke en leerzame afwisseling zijn. 

Maastricht congresstad Il 
Maastricht is in 1994 de tweede congresstad in Nederland 

geworden en streefde daarmee Den Haag voorbij. Nummer 1 blijft 
Amsterdam. Internationaal staat Maastricht op de 34-ste plaats. vier 
treden hoger dan vorig jaar. Er vonden in totaal 47 congressen 
plaats in de stad, waarvan 33 in het M ECC. 



Schoon Maastricht 

B urgers, boeren noch buitenlui zullen de schoonheid van 
Maastricht ontkennen. Maar is al dat moois wel zo 
schoon als het schijnt? Hoe is het gesteld met de zorg 

voor natuur en milieu in Maastricht? In november presenteert 
wethouder Armand Cremers het Milieuprogramma 1995-1998 vol 
goede voornemens, onder andere voor de oprichting van een 
centrum voor natuur- en milieu-educatie. Het zal gevestigd worden 
in de stadskwekerij in Jekerdal. Verder belooft de gemeente ieder 
jaar een milieu~nquête te houden, werk te maken van het energie· 
beleid, meer aandacht te ge1.-en aan natuur en landschap en het 
alValprobleem te lijf te gaan. Schone beloften. Wat gebeurde er in de 
praktijk) Een balans van goed en kwaad. 

Een boom voor een prijswinnaar 
Eerst het goede nieuws. Op 14 december reikt wethouder 

Armand Cremers in de Stedelijke Muziekschool drie milieuprijzen 
uit. Montessorischool De Poort wordt beloond vanwege een aantal 
leuke en leerzame activiteiten op het gebied van natuur en milieu, 
onder de noemer Poort Afval Plan. Lido Spronck krijgt de prijs (foto 
rechts). omdat hij al jaren zorgt voor het beheer van het riviertje de 
Kanjel en de vijver van kasteel 
Borgharen. 1 n het stroomgebied van 
de rivier heef\ hij de verwaarloosde 
waterlopen weer hersteld. waardoor 
een natuurgebied is ontstaan met een 
waardevolle biotoop. De milieugroep 
Sint-Pieter is de derde winnaar 
vanwege de geslaagde actie om 
stoepen en straten onkruidvrij te 
houden zonder gebruik te maken van 
giftige bestrijdingsmiddelen. De 
milieuprijs bestaat uit een ets van 
kunstenaar Cer Boosten en een plekje 
voor een eigen boom. 

Ook het openbaar vervoer 
verdient een pluim. Alle bussen van 
stad· en streekvervoer. de tmbusjes 
van Vervoer op Maat en de auto's van 
Stadsbus/-Crals gaan in de lente over 
op z.,.,-a,elarme dieselolie. En dat bete
kent minder stank. stof en verzuring. 
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Opening milieuslalion in Randwyck-Zuid. 

Pandabrood voor een Konikspaard 
Maastricht heeft sinds 16 maan een wildernisje: het 

natuurgebied De Kleine Weerd, twaalf hectare groot Het ligt 
langs de Maas tussen de door grindwinning bedreigde 

volkstuinen en het provinciehuis. Wat eens een keurig landje 
was. is nu een ruigte met wilde planten en opsc.hietend 

struikgewas, een lustoord voor vogels, insecten en andere 
kleine diersoonen. De nawur heeft zelf het werk gedaan. In 

het gebied leven wilde Konikspaarden, stevige, lichtbruine 
dieren, vriendelijk van aard. Zij zorgen voor het onderhoud 
van de woestenij. Om te voorkomen dat ze ook elders gaan 

grazen is een keurig hekwerk om het terrein gemaakt 
waardoor de beesten niet eruit, maar de mensen wel erin 

kunnen. De Kleine Weerd. een project van het Wereld Natuur 
Fonds Nederland, is beiaald uit de opbrengst van panda· 

broodjes, die sinds 1989 bij de warme bakkers te koop zijn. 
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Schoon uitzicht op afval 
Mensen consumeren graag en dus groeien afvalbergen bijna 

een gat in de hemel. Zo ook de Maastrichtse vuilhoop Belvédère, 
wat 'schoon uitzicht' betekent. Deze stortplaats is vol en moet nu 
netjes worden afgewerkt: hij wordt bekleed met licht verontreinigde 
grond van het Céramiqueterrein. Dat kost nog een slordige cent: 
zo'n 31 miljoen gulden. Daarvan moet Maastricht de helft betalen, 
de rest neemt de Afval Verwijdering Limburg (AVL) voor haar reke
ning. 

De gemeente zet nog meer belangrijke stappen op de weg 
naar verantwoorde afvalverwerking. Ze opent in maart een schoon 
en overzichtelijk milieustation in Randwyck·Zuid aan de Water· 
molen, zorgt vanaf april tijdens marktdagen voor een 'afvaleiland' 
op de Markt, en plaatst een maand later op vijftig plekken in de stad 
containers voor de inzameling van blik, glas en papier. Alles apart 
natuurlijk, want scheiden is in de mode. 

Apart moet ook het groente·, fruit· en tuinafval (GFI). 
Daarom krijgen alle inwoners van Maastricht in februari en maart 
een groene kunststoffen emmer. Daarin mogen alle organische 
restjes, zoals klokhuizen, aardappelschillen en uitgebloeide chrf 
santen. De andere rommel gaat in de bekende grijze vuilniszakken. 
Het nieuwe schema van vuil ophalen (wanneer de zak, wanneer de 
emmer?) zorgt wel even voor verwarring en veel boosheid barst los 
als blijkt dat de GFT-bakken gruwelijk stinken in de zomerse hitte. 
Maar alles went. Bovendien maakt een handige ondernemer van de 
nood een deugd: voor een luttel bedragje poetst zijn bedrijf de 
bakken helemaal schoon en geeft ze bovendien een fris geurtje! Het 
GFT wordt vanaf I mei verwerkt in de nieuwe composteringsfabriek 
op het industrieterrein Beatrixhaven. 

Sparen door besparen 
Papierfabriek KN P-Leykam opent in april een zuinige warm

tekrachtcentrale, waarmee het bedrijf flink wat energie kan 
besparen. Dat is goed voor het mileu. De centrale kost 90 miljoen 
gulden. Een deel daarvan is door de overheid betaald. 

Ook de cementfabriek Enci denkt met het milieu te kunnen 
scoren. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Cement maken kost veel 
kostbare energie. Als je de ovens stookt met industrieel afval, sla je 
twee vliegen in een klap, moet de Enci-directie gedacht hebben. Het 
vuur wordt minder duur en bovendien wordt de afvalberg kleiner. 
Dat is mooi voor iedereen. Even in de zomermaanden proef draaien 
met vijfduizend ton zuiveringsslib en dan vlug een definitieve 
vergunning aanvragen. De in de haast opgerichte actiegroep Stop 
Afvalverbranding Enci en de stichting Natuur en Milieu gooien 
echter roet in de voortvarende plannen. Alleen als aan de verbran· 
ding door de End net zulke zware eisen worden gesteld als aan 
andere afvalverbrandingsinstallaties. kunnen de milieugroepe
ringen vrede hebben met het 'spaarvuur' van Enci. En dus is er weer 
een slepende kwestie. 



Geen vis voor vuile kanjel 
En dan nu het slechte nieuws over het milieu. In september 

wordt een oude geschiedenis actueel. Sinds 1962 loost de gemeente 
Maastricht industrieel afValwater op het idyllische riviertje de Kanjel 
in het noordoosten van de stad. De visvijvers bij kasteel Borgharen 
worden gevoed door de beek. met als gevolg dat de uitgezette vissen 
sterven aan een overdosis zware metalen. De lozingen geschieden 
zonder vergunning en zijn dus, behalve vervuilend, ook nog illegaal. 
De situatie is door de vergunningverleners, eerst Provinciale 
Waterstaat, later Waterschap-Roer-en-Overmaas en het Zuivering
schap-Limburg, om onduidelijke redenen altijd gedoogd. Niet 
echter door milieuliefhebber Ludo Spronck, evenmin door de 
Vereniging Milieudefensie en de dorpsraad van Itteren. De 
gemeente Rotterdam bemoeit zich er dit keer mee. De Kanjel 
stroomt uit in de Maas en is dus mede-schuldig aan de vervuiling 
van de brede stroom die statig zeewaarts vloeit. Op grond van de 
overeenkomst Project-Onderzoek-Maas spreekt Rotterdam 
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Maastricht daarop aan. Eind juni verleent het Waterschap eindelijk 
een lozingsvergunning tot 1 januari 1988. Het Zuiveringschap 
Limburg heeft nog geen besluit genomen. En zo ontstaat een merk· 
waardige situatie: de vervuiling wordt na 33 jaar half legaal en de 
Kanjel blijft nog steeds'helemaal vies. De milieuprijs die Ludo 
Spronck krijgt van de gemeente, heeft een beetje een rare smaak. 

Defensieve vuiligheid 
De Cannerberg heeft r4.000 kubieke meter afval in zijn 

buik, waaronder allerlei chemische troep en het kankerverwekkende 
blauwe asbest. Dat is de nalatenschap van het Joint Operations 
Centre van de Navo, dat tot september r992 in de berg was geves· 
tigd. Het ministerie van Defensie moet de rommel opruimen, 
vinden de gemeente Maastricht en de stichting Limburgs 
Landschap, eigenaressen van de berg. Maar het ministerie heeft 
daar niet zo'n zin in en wringt zich in allerlei bochten om onder de 
klus uit te komen. Zo probeert het de boze eigenaren te paaien met 
een schadevergoeding en een plan om het asbest te isoleren. Maar 
dat betekent dat een deel van de mooie grotten in de berg potdicht 
moet blijven en dus verloren is als toeristische attractie. In juni gaat 
Defensie schoorvoetend accoord met de gewenste schoonmaak. 
Maar alleen als de provincie Limburg dat vraagt. En pas na diep· 
gaand onderzoek naar de omvang en aard van de vervuiling. 



juni '95 

M arechaussee terug 
Het marechausseegebouw aan de 
Scharnerweg is weer bemand. Vijf 

jaar geleden werd de brigade Maastricht opgeheven, 
omdat grenscontroles binnen de Europese Unie niet 
meer nodjg zouden zijn. Een mooie gedachte maar 
een tikkeltje te optimistisch. De open grenzen 
trekken immers een groot aantal illegale buitenlan
ders aan. Om die stroom in te dammen is de 
Vliegende Brigade ingesteld. Deze èn de marechaus
sees die opereren op de luchthaven Maastricht· 
Aachen in Beek (in totaal zestig mensen), zijn in 
Maastricht gestationeerd. " 

Cellebroederskapel zelfstandig 
Vanaf 1 juni is de Cellebroederskapel niet meer in handen 

van de Broeders van de Beyart maar eigendom van een stichting van 
gebruikers. Zij is verkocht voor een symbolisch bedrag. De kapel is 
vooral bekend vanwege de vele koor- en kamermuziekconcerten en 
de vieringen van de Citykerk-Maastricht. De kapel en het bijbeho
rende klooster verkeerden in haveloze staat, toen de broeders ze in 
1940 verwierven. Een groot deel van het klooster werd afgebroken. 
De kapel bleef behouden, dankzij de gevoelvolle restauratie door de 
broeders Sigismund Tagage en Orestes Smids (foto rechts boven), 
beheerder van het kleine kerkje. Deze wordt in november 75 en wil 
met het we1k stoppen. De broeders maken zelf nauwelijks nog 
gebruik van de kapel. Zij zal door een hek afgescheiden worden van 
de Beyarttuin, en is in de toekomst alleen te bereiken via de 
Cellebroedersstraat. Deze is ook eigendom van de broeders, maar 
zij denken erover de straat te verkopen aan de gemeente Maastricht. 

Buurtbeheerbedrijf de Heeg 
Zaterdag 3 juni wordt het buurtbeheerbedrijf (BBB) 

De Heeg officieel geopend onder begeleiding van het Klaroen-. 
Tamboers- en Majorettenkorps Sint-Jan uit Heer. Het is het zesde 
en laatste BBB. In of voor alle wijken in de stad zijn nu buurtbe· 
heerbedrijven werkzaam en meestal met succes. BBB De Heeg 
bestrijkt ook Eijldergaard, Heer en Scharn. Het is gehuisvest in de 
noodbouw van basisschool De Schans aan de Borghaag. 
De gigantische opknapbeurt hiervan was het eerste karwei van het 
BBB. 

Broeder Oresres Smiàs, bekurder van de 
Cellebroederskapel. 

'Pak de Bus' 
Presentatie van het boek 'Pak de Bus' van stadscultuur· 
historicus drs A. Jenniskens. Het beschrijft de geschiedenis 
van 11 O jaar openbaar vervoer in Maastritht, bij gelegen· 
heid van het 75·jarig bestaan van Stadsbus Maasuicht 
{26mei 1919). 



18 juni 
Pater Frans Pnd< (77) v1e11 ZIJ• V1Jftig1ang pnesttqubileum 1n 

de parcxhoekelk vin S1nt·P1tttr. In deze wijk is hiJ geboren 
en getogen Als f11nc1scaan heelt hij zijn leven gewi1d aan 
het werk voor pana's en leprah1ders in Brazilië. Daar woont 

pater Prick nog steeds. 

Hoe Emmeken uut Rome reysde. En hoe si nonne wert 
inder bekeerder sondenen clooster te Tricht. 

Nadat Emmeken doe nnghen aen hadde ghelijc ghi gehooll 
heb~ so es s1 met haren oom uuter stadt van Rome gegaen, 
die welde so langhe reysden dat SI te Maestricllt quamen, 
daer Emmeken 1nder bekeerder sonders.sen doostere nonne 

wert, tot welcken haer oom behulp1cll was. Ende na dat hose 
daer on geholpen hadde, nam ho oe~of aen haer ende reysde 

tot s1nen lande daer h1 noch .xxiiii iaer leefde, na datt1 
zijnder nichten ont clooster geholpen hadde, dye hi alle iaoe 

eens besochte also langhe als hi leefde. 

Uil 'Mortkt.n "°n N1t.umt.9ht.n: 

Kltnud Lctttrtundig Ponthton, Zutpltat 1971 

Sankr KDstor Basilika, Koblcnz. 

Buurtfeest Maartenspoort 
De wijk Sint-Maartenspoort httft ttn ninke opknapbeurt 

gehad. Stoepen, wegdek en riolering zijn ,·emieu"d en er zijn hier 
en daar bomen en struiken geplant. Dat gebeurt in ttn levendige 
s1ad natuurlijk wel vaker en is op zich niet zo vermeldenswaard. 
Maar Sint-Maartenspoort heeft erg lang in het verdomhoekje 
gezeten met ttn verwaarloosd LTS·gebouw aan de Sint-Maartens· 
laan, waar brandjes meester waren, en een Griendpark vol lastige 
j11nks. De drugsgasten zijn weg en het LTS-gebouw is gerestau
reerd. In het oude deel zijn kleine bedrijven gevestigd. Achter het 
nieuwe front van glanzend glas is een MGM (Metro Goldwyn 
Mayor)·bioscoop met zes zalen gebouwd. Reden voor de wijk om 
met zijn schoon uiterlijk eens wat te pronken. In het weekeinde van 
ro en 11 juni viert Sint-Maartenspoort dan ook feest met o.a. het 
Seniorenorkest en de Wieker Fanfaar Sint-Franciscus. 

Wittevrouwenveld of Oostermaas? 
Oostermaas moet weer Wittevrouwenveld gaan heten. 

Ongeveer 320 huishoudens in de wijk hebben dat te kennen 
gege>~n aan het buurtbeheerbedrijf eSBeeWtt. De wijk had vroeger 
niet zo'n beste naam en daarom besloot de gemeente in 1966 haar 
anders te noemen: Wittevrouwenvcld werd Oostermaas. Maar de 
volksmond bleef de oude naam gebruiken. Zo heet de parochiekerk 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes nog steeds 'die vaan 't Wittevrouwe· 
veld'. Ook in voetbalvereniging WVV '28 is de vroegere naam 
herkenbaar. De Witte Vrouwen waren bekeerde zondaressen. Zij 
vormden een van de eerste kloostergemeenschappen die zich 
binnen de oude stadsmuur van Maastricht vestigden. Een van de 
nonnen was Mariken van Nieumeghen. Alleen al vanwege deze 
literair-historische context zou de oude naam wttr terug moeten 
komen! 

Koblenz-Maastrkht i vrienden 
'Freundschaftskreis' heet het op 2'n Duits. 

'Stedenband', zeggen Nederlanders. Maastricht en Koblenz 
hebben zo'n band. In beide steden fungttrt een comité als 
'postillon d'amour'. Zij organiseren bezoeken over en weer, 
en verzorgen culturele, sportieve en maatschappelijke uitwis
selingen. Zo is er op u juni in Maastricht ttn krachtmeting 
in tien disciplines tussen tweehonderd sporters uit beide 
steden. In mei bezocht de Akkordeonklub uit Koblenz de 
Eerste Maastrichtse Accordeonistenvereniging Scala, en luis
terde het Koepelkerkkoor uit de Maasstad een mis op in de 
Sankt Kastor Basilika. Het Heerder Mannenkoor gaf samen 
met de harmonie Heer-Vooruit en harpiste Bess Franssen 
een concert in de stad aan Rijn en Moezel. Ook tussen het 
Trichter College en het Görresgymnasium m de Duitse 
zusterstad zijn regelmatig con1acten. Wellicht dat dit in de 
toekomst zal leiden tol bilaterale onderwijsprojecten. 



Walburgakerk in Amby als nieuw 
Als de Torenbraderie in Amby op 18 juni net zo'n succes 

wordt als vorig jaar, heeft de Walburgakerk wellicht nog voor de 
bouwvakvakantie nieuwe daken. Daarmee is de renovatie voltooid, 
die drie jaar geleden begonnen is. Kosten: zeven ton, nijver vergaard 
door (oud·)inwoners van Amby met steun van gemeente, provincie, 
parochie en bisdom. Vier gebrandschilderde ramen met de afbeel
ding van de vier evangelisten zijn afkomstig uit het Veldeke·College. 
Ze werden door de parochie geschonken aan pastoor J. van Asdonk 
bij zijn veertigjarig priesterjubileum in april. 

Dure reislust 
Reislust is de Maastrichtse ex·CDA-wethouder van Openbare 

Werken, Jo in de Braekt, duur komen te staan. Op 28 juni veroor
deelt de rechtbank in Maastricht hem tot een maand voonvaarde· 
lijke celstraf en een geldboete van tien mille. •Het aannemen van 
giften en valsheid in geschrifte• is de grondslag, "duidelijk tekort
schieten in integriteit" de motivering v.m het vonnis. De veroor
deelde blijft overtuigd van zijn onschuld en gaat in hoger beroep. 

De geschiedenis van In de Braekt lijkt veel op die van ex
wethouder Neus. Reisjes op kosten van Limburgse bedrijven in ruil 
voor opdrachten of diensten. Het reisgezelschap van Neus en In de 
Braekt vertoont ook enige overeenkomst: in beide gevallen waren 
aannemersbedrijfTillie en loodgietersbedrijf Hogenboom van de 
partij. 

In de Braekt werd voor het eerst gehoord in juni 1992. In 
november 1994 werd duidelijk dat hij verdacht werd van strafbare 
feiten. Vervolgens duurde het nog tot april, voordat de zaak voor de 
rechtbank kwam en vervolgens nog twee maanden tot de uitspraak. 
Een kwalijk slepende affaire, slecht voor alle partijen. 

Direct na aanvang van het justitieel onderzoek trad In de 
Braekt terug als wethouder en verliet in 1993 de CDA· fractie. Dit en 
de onaangename lange termijn van rechtspleging hebben de rechter 
in zijn oordeel mild gestemd. 

De geteisterde fietser 
Als je ze met een vaartje tegen de verkeersstroom in, zonder 

licht in het duister de reuzeslalom ziet uitoefenen op hun tweewie
lers, zou je het niet geloven. De fietsers in Maastricht, met name in 
Randwyck, gaan door diepe dalen van ellende: paaltjes die te dicht 
bij elkaar staan, een pardoes opduikend trappetje en stoepranden 
waar je velgen zo'n s ierlijke slag van krijgen, plotseling onverharde 
stukken fietspad en ga zo maar door. Leden van de Eerste 
Nederlandse Fietsers Bond (ENFB) hebben een zwartboek gemaakt, 
getiteld 'Red wat er te redden valt'. In 35 foto's worden de onveilige 
en vreemde situaties getoond. Het boek wordt aangeboden aan de 
verkeerswethouder van de gemeente, Armand Cremers, het hoofd 
van de Civiele Dienst van het AZM, Henk Levy, en de voorzitter van 

Juni 1 Kroniek 

Sidonia praatpaal 
Een kwebbeltante is ze eigenlijk niet. Sidonia uit België. 
Misschien daarom wel een goede praatpaal. Ze staat vanaf 
22 juni op het Onze-lieve·Vrouweplein en is de allereerste 
'communicatiezuil' van PIT Telecom Nederland. Een deftig 
woord voor een dakloze telefoon. zeker niet geschikt voor 
intieme gesprekken. Het aardige van Sidonia is dat zij 
berichten doorgeeft, ook als een nummer in gesprek is of 
geen gehoor geeft. Er komen nog twin1ig van >ulke 
toestellen in de stad. Als Sidonia goed bevalt, wordt ze in 
heel Nederland aan de grond genageld. 
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Magnetisch poepen 
Incontinentie is een heel naar ongemak, zeker als het om 

een grote boodschap gaat AZM·chirurg Cor Baeten en twee 
collegae hebben een slimme uitvinding gedaan die de 

patiênten weer hoop biedt. De sluitspier van de anus wordt 
vervangen door een spier uit het been. Een apparaatje in de 

buikholte houdt de spier gespannen door elektrische 
impulsen. Door een magneet tegen de buik te houden 

stoppen die impulsen; de pseudo-sluitspier ontspant zich en 
de ontlasting kan eruit. De magneet stelt vervolgens de 

stimulator weer in werking. Zo iets is nu met recht 
ontlastend materiaal! 

21juni 

Nederlands·hervormd dominee Fokkelien Oosterwijk is 
beroepen in de Westerkerk te Amsterdam. Zij heeft elf jaar in 

Maastricht gewerkt, in de Sint·Janskerk. Van haar hand 
verscheen een boekje over de Sterre der Zee en andere 

ver5chijningsvormen van Maria. 
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het college van bestuur van de universiteit, Karl Dittrich. 
Samen moeten ze aan de slag om de problemen op te lossen, vindt 
de ENFB. Hoe dat moet gebeuren, heeft de bond ook aangegeven in 
zijn zwartboek. 

De RL heeft al eerder aangekondigd flink wat geld te willen 
steken in de verbetering van fietsaccommodaties bij en op de 
universiteitsterreinen: meer overdekte fietsenstallingen buiten, 
bandenplaksetjes en fietspompen binnen, verhuur van dienstrij· 
\'(ielen plus regenpak en douches voor de bezwete fietslijven. 

Koninklijk kleinood gestolen 
In 1895 liet burgemeester J. Ceulen van Sint-Pieter een 

doosje maken om er het krijtje in op te bergen waarmee leden van 
het koninklijk huis hun handtekening zetten op de mergelmuren 
van zijn gemeente. Een aardig verzilverd dingetje met een kroontje 
erop. Het krijtje is voor het eerst gebruikt door Willem Il in 1841 en 
voor het laatst door koningin Beatrix tijdens de Eurotop, eind 1991. 
Nu is het doosje weg, gestolen. De zilversmid die het kleinood in 
opdracht van de nazaten van Ceulen heeft gerestaureerd, wilde het 
terugbrengen. Maar de plastic zak waarin het doosje zat, werd 
onderweg gestolen. Zonde toch. 

Toeristenbelasting voor studenten 
Het valt niet mee studentenstad te zijn. De bloem der natie is 

namelijk tamelijk balsturig. Zo is het jonge volkje wars van brave 
burgerzin. Het wil in de stad wonen zonder inwoner te zijn. Dat 
ben je immers pas, als je je laat inschrijven in het bevolkingsre
gister. en dat vergeten de meeste studenten gemakshalve. Ze zijn er 
wel, maar ze bestaan niet, en kunnen dus ook geen gemeentelijke 
belastingen betalen. Bovendien tellen alleen èchte inwoners mee 
voor de vaststelling van de financiële bijdrage die gemeenten van 
het Rijk krijgen. Alleen al hierdoor loopt Maastricht zo'n 150.000 
gulden per jaar mis, zo heeft de fractievoorzitter van het CDA, 
H. Hoogma, berekend. Hij heeft een listig plannetje bedacht: 
studenten die niet zijn ingeschreven, moeten toeristenbelasting 
betalen. Ze verblijven immers een of meer nachtjes in de stad 
zonder er te wonen. Hoogma vindt geen medestanders voor zijn 
voorstel en trekt het dus maar weer in. •Het was ook maar een 
ludiek ideetje", verklaart hij. Hoe had hij trouwens die 'toeristen' 
willen traceren? Ze bestaan toch niet? 

100 jaar dansen 
Honderd jaar geleden richtte Frederic Thewissen een dans

school op in Maastricht. Menige Maastrichtse knaap en jonge 
juffrouw leerden hier de quadrille, polka of Weense wals en - niet te 
vergeten - goede manieren. Het instituut werd een begrip, vooral 
omdat de 'maître de danse' zijn lessen zelf begeleidde op de viool. 
De dansen veranderden, van de romantische valeta naar de roerige 
charleston, en zelfs latijnsamerikaanse ritmes deden hun intrede. 



Het familiebedrijf doorstond alle ontwikkelingen, maar ging in de 
loop van de tijd wel over in vreemde handen. Eerst in die van Jef 
Grummer, later van het echtpaar Greg Smith en )eanny Bemaards. 
In 1966 verhuisde de dansschool van de Statenstraat naar de 
Calvariestraat. Daar is zij onder de naam Danscentrum Smith nu 
nog gevestigd. 

Sport is duur 
Sport is smeerolie voor lichaam en geest. Dat wisten de oude 

Grieken al. Sport is bovendien vooral leuk en gezellig. Daarom zijn 
zoveel mensen 's avonds en in het weekeinde aan het rennen, 
trappen, slaan, trekken, klimmen, duiken en wat dies meer zij. 
Ondanks de grote animo hebben sportverenigingen het moeilijk, 
vooral de zaalsporters. De huur slokt veel geld op. Die lasten worden 
nog wel grotendeels betaald door de leden, maar als de contributies 
nog meer stijgen, moeten mensen afhaken. Dat is in het kort de 
uitslag van een gemeentelijk onderzoek naar de financiële positie 
van de sportclubs. · 

Buitensport is iets goedkoper, maar veel voetbalverenigingen 
hebben ook problemen vanwege de hoge accommodatiekosten. 
Eerder in het jaar deden zij een voorstel aan de gemeente om door 
fusies en samenwerkingen het aantal sportcomplexen met de helft 
te verminderen. Er komt nu een onderzoek naar de behoefte aan 
sportaccommodaties. Verder zullen de verenigingen nauw 
betrokken worden bij het uitstippelen van het gemeentelijk sportbe
leid na 1995. Voor het opknappen van diverse sportaccommodaties 
wordt dit jaar in elk geval anderhalf miljoen gulden gereserveerd. 

Emmaus tien jaar 
Wie zijn onverwoestbare eiken wandmeubel kwijt wil, dumpt 

het tegenwoordig niet meer op de vuilnisbelt, maar levert het afbij 
een kringloopcentrum. Daar begint het - soms na een opknapbeurt -
een volgend leven. De bloei van dergelijke centra in Nederland toont 
aan dat er liefhebbers genoeg zijn voor tweedehands spullen. 
Maastricht heeft al lang zo'n kringloopcentrum 'avant la lettre'. Het 
is gevestigd in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren. Voor de tien 
leden van de woon- en werkgemeenschap Emmaus is het de voor
naamste bron van inkomsten. Met een feestelijke markt en veiling 
viert Emmaus op 25 juni het tienjarig bestaan. In navolging van de 
Franse priester Abbé Pierre begon coördinatrice A. Breedijk destijds 
met de opvang voor daklozen en ex-verslaafden in de veertiende 1 

eeuwse kasteelhoeve. Het monumentale gebouw, dat in 1989 door 
de stichting Kasteelhoeve Hartelstein voor vijfenzestigduizend 
gulden is gekocht, wordt stukjes bij beetjes opgeknapt. 

De gemeente Maastricht heeft in het milieubeleidsplan aan
gegeven dat er nog dit jaar een kringloopcentrum moet komen in de 
stad. Emmaus heeft een intentieverklaring ondertekend, waarin 
samenwerking tussen de werkgemeenschap, de Afval Verwerking 
Limburg en het nieuwe kringloopcentrum is vastgelegd. 

J6 ju"i 
Sjeng Mak, bij oudere Maastrichtenaren bekend als 'James 
vaan Venezia', is 85 geworden. Nog êén keer verkoopt hij 
ijsjes uit een ouderwetse ijscowagen met blinkende deksels 
in de Jonkheer-Ruysst1aat. onder begeleiding van 
De Nachraove met 'Sjeng, aon de Geng'. 

Woon· en werkgemeenschap Emmaus. 



MVV 

De teloorgang van 
"usMWke". 

88 

·\FG \i\C MVV 1"' 1V1 v Y. krijgt vleug·els 
. ".,......_ .,..,,. -~ /{) - ~ 

1'1IVV \veggevaagd op Vijver])erg 
Na tien minuten in de tweede helft tegen NAC was de kaars op : 

MW is nog lang geen topper : 
. V erg~~ss_e ~Îjkt voo1· Rel~~1· 
~ ll1J1/11 ./(' /u•t')I Jl''''" ki111/ 1u111 ff/1111111• l l flftsfrirhlt•11r11·1·n 

.\1 \'\' lcg-1 zich n eer bij nad<'re11d nood lo 
Undauk.~ uverwicht 11ederlaag lef!1'11 l'ite·'·' __ ,..:,;" __ _ 

MVV v e1"p ru ts t de '/"""" i11 { ,,",", ~:t "'"'°''''""''' ·'.i'"!!'i" 

b d k 
1 l<"lp. :\1 \ \ ' ,·erzilij)( 

o·e o en ansen -
__ 'O Eerste overwinning sinds drieëneenhalve nwa1111 

MVV strijdt tegen degradatie 
•11 ,";;:;, \it· 111nkt•1t \/aa.,·trn'lr.,; hî'1u111 ",""!~ /i11·1·r~f\r,;u.'fi?ri1 l11 dl• (,1•1tfli1>'l'lt lf'l•trl :trru trrffl·r~ "/' 

":\IVV degradeert nie t l\ IVV sprokkelt puntj~ 
- "·C 
~dag oefenduel regen • 

MVV: trainingskamp 1n1 Vergoossen: ' !\l\'\ ' µ-aai '" 
plaats_va!!_ c~naval ~-~~'eer goed YO<'lbaflen· 

."itf l "ergooss('ll: 'IJ"e zitle11 n11 i11111oeilijh:t• fo.•.;(• 0 

l\tIVV kan niet meer \vinnen . 
·''"/ J 1•rt11H1.~·.~·1•11: "/l-;i1•11,;ffu11/ hud llÎt'I." 111ttl 1'Qt>lballt•11 lt• 111111.'1•11 • 

. l\J\T\T Ol!.Zich tbffiif. in Kuip 
-Il!'!"""'--~:::--" 

l'ergoos.~e11: '.\'EC op alle fro11te11 de betere plol'p." 

MVV d1·amatisch slecht 
Twente met gemak langs Maastrichtse ploeg 

Topclubs hoeven MW 
niet meer te vrezen .... - _,._. 

Uitverkoo 
hij MVV 

Kw1stgrepm ltelpert MYY gee118/eek verder Îll strijd om lijfsbehoud 

Teleurstelling in,De Geusselt 
.111 '1' e11 .fan fleker geven moed 110;: niet op 

Degradatie onafwendbaa 



juli '95 

P olitie verhuist 
Vijftig agenten van de regiopolitie Limburg-Zuid moeten 
hun standplaats Cadier en Keer ruilen voor een plek in het 

Maastrichtse politiebureau aan de Sint-Hubertuslaan. Dat maakt 
een ingrijpende verbouwing en uitbreiding van het zeventien jaar 
oude pand noodzakelijk. Vrijwel alle Maastrichtse eenheden worden 
daarom tijdelijk elders gehuisvest. Een deel gaat naar het gebouw 
van het voormalige Emerson-College aan de Brusselsestraat; basis
eenheid 4 (werkzaam in Maastricht Zuid-Oost en Eijsden) gaat naar 
een pand in de Burgemeester-Cortenstraat in Heer. Voor deze groep 
wordt een nieuw kantoor gebouwd aan de Molensingel in 
Randwyck. Tijdens de verbouwing blijft het kantoor aan de Sint· 
Hubertuslaan overigens open voor publiek. Ook de meldkamer 
behoudt zolang haar oude plek. 

In het gerenoveerde oude gebouw komt een nieuw meldcen· 
trum, in de nieuwbouw onder andere een cellencomplex dat is 
aangepast aan de noden van deze tijd. De werkzaamheden zullen, 
naar verwacht wordt, anderhalf jaar duren. 

Tongerseplein uit de knoop 
Een van de belangrijkste verkeersknooppunten in Maastricht, 

het Tongerseplein, is uit de knoop gehaald. Ruim een maand raakte 
daardoor weliswaar het verkeer in de knoop, maar op 14 juli is het 
leed geleden en rijdt de verkeerswethouder Armand Cremers een 
rondje om het vernieuwde plein en opent het zo officieel. Op een 
rijwiel, want de reconstructie is bedoeld om de rotonde met name 
voor fietsers veiliger te maken, ondermeer door hen op het plein 
voorrang te geven op auto's en motoren. 

Het Tongerseplein is slechts een van de plekken in 
Maastricht waar de verkeersveiligheid hard aan verbetering toe was. 
Na een enquête onder de lezers stelt De Limburger in maart een 
top-vijf van gevaarlijke knelpunten op. Het fietspad langs de 
Kennedysingel staat op de bedenkelijke eerste plaats. Dan volgen 1 

het Tongerseplein (nu verleden tijd), Tongerseweg. Grote Gracht/· 
Brusselsestraat en het kruispunt Statensingel/Cabergerweg/· 
Maagdendries. 

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid in de wijken 
Bosscherveld en Boschpoort is door de gemeente een half miljoen 
gulden beschikbaar gesteld. Het noordelijk deel van de Bosscherweg 
is inmiddels afgesloten voor vrachtverkeer. 

Vredestrein 
Dublin, Belfast, Gla59ow, Londen en Brussel zijn al 
gepasseerd als de Vredestrein op 6 juli in Maastricht stopt. 
Hij is op weg via Keulen en Frankfurt naar een internatio· 
nale conferentie over discriminatie. De 1300 jonge deel
nemers arriveren uit alle streken van Europa in zes speciale 
treinen. Het Nederlandse motto van deze campagne luidt: 
'Allemaal anders, allemaal gelijk'. 



Een nieuwe muze 
De nieuwe tijd heeft niet genoeg meer aan de dochters van 

Jupiter en Mnemosyne. de negen Muzen die de kunsten en sterren· 
kunde vertegenwoordigen. Een tiende zusje zal zich in hun reidans 
moeten scharen: Cybernetica, de muze van de informatica. 
Geen wonder dat juist café De Muze aan de Markt als eerste naast 
bier en borreltjes ook 'cyberspace' verkoopt. Vanaf eind juli zijn 
twee computers aangesloten op Internet. Met een pils in de hand op 
reis langs de electronische snelweg. Café.eigenaar Patrick 
Weijenberg: *Dit is de cultuur van de toekomst en ook fantastisch 
voor het sociale contact. Kijk maar, je staat met een groepje mee te 
kijken, en iedereen weet wát. • En dat is gelukkig ouderwetse 
borrelpraat. 

Maa stricht de duurste 
Maastricht is de schoonste stad van 't land. Dat is zeker. 

Maastricht is. wellicht daarom· ook de duurste stad wat betreft 
riool· en reinigingsrechten en onroerend·goedbelasting (1235 
gulden per jaar), althans van dertien Limburgse gemeenten die door 
de Consumentenbond zijn onderzocht op deze punten. In de lande· 
li jke peiling in 190 Nederlandse gemeenten met meer dan twintig· 
duizend inwoners staat Den Haag aan kop. Het Gelderse Putten is 
het goedkoopst. In Limburg woon je het voordeligst in Weert 
(741 gulden per jaar). 

Een rondje Maastricht met de audiomate 
Een walkman valt niet meer op in het straatbeeld, net zo min 

als een looptelefoon. Het assortiment kuiertoesteUen is uitgebreid 
met de audiomate, een ding dat het midden houdt tussen beide 
eerstgenoemde apparaten. Het geeft informatie over de stad in het 
Nederlands, Duits, Frans of Engels, en begeleidt een bezoek aan de 
grotten in de Sint· Pietersberg. Bij de VW is de nouveauté, die 
ontwikkeld is door het Israëlisch Marketing Centrum in Rotterdam, 
te huur. 

Libertel in Maastricht 
PTT Telecom is een gewoon bedrijf geworden en moet dus 

concurrentie duchten. MT2 bindt de strijd aan met de ont· 
wikkeling en produktie van zaktelefoons. Het heeft heel wat 
'know·how' op dat gebied. De hoofdvestiging komt voorlopig in 
gehuurde KNP·kantoren in Randwyck; een nevenvestiging in 
Sittard. Vanaf 1 oktober moeten in Maastricht 109 mensen aan het 
werk zijn. Libertel, de werknaam van het bedrijf, is naarstig naar 
hen op zoek. Het valt niet mee deskundigen op het gebied van 
mobiele telefonie te vinden. De optimistische verwachting is dat 
Libertel op den duur goed is voor duizend tot tweeduizend arbeids· 
plaatsen. 



Operatieklemmetjes op de weegschaal 
Wie een operatie heeft ondergaan, houdt daar · als het goed 

is. niets aan over. Een aantal patiënten echter verlaat nietsvermoe· 
dend het ziekenhuis met medeneming van enige operatie·instru· 
menten zoals klemmetjes en naalden. Die zijn na de operatie in het 
lichaam blijven zitten. en dat geeft narigheid. Voor de patiënt, 
omdat het lichaam zulke wezensvreemde dingen kwijt wil. En voor 
het ziekenhuis, dat voor zijn slordigheid moet boeten. Het AZM 
heeft er iets op bedacht. Alle instrumenten die bij een operatie 
nodig zijn, worden van tevoren gewogen op een uiterst gevoelige 
elektronische weegschaal. Het gewicht wordt genoteerd en na de 
operatie, als de patiënt nog onder narcose is, wordt het hele spul 
opnieuw gewogen. Wordt het ook maar 0,1 gram te licht bevonden, 
dan zoeken de snijmeesters net zo lang tot zij het verloren voorwerp 
gevonden hebben. Een oplossing, zo eenvoudig maar klaarblijkelijk 
zo uniek, dat zij alle landelijke dagbladen en zelfs het televisie· 
journaal haalde. 

Juli 1 Kroniek 

1juli 
Oe directeur van het Bonnefantenmuseum, 
A van Grevenstein, krijgt de Eikehouten Estafettestok, 
de architectuurprijs van de Zuidlimburgse kring van de Bond 
van Nederlandse Architecten (BNA}. De winnaar van vorîg 

jaar, MECC·directeur Elzinga, koos Van Crevenstein omdat 
hij met "de spraakmakende en grensverleggende 
architectuuf van het nieuwe museum de bouwkunst 
bijzonder hee~ bevorderd. 

1juli 
De CDA"er 8. Kerckhoffs is 25 jaar lid van de Maastrichtse 
gemeenteraad. Daarvoor was Kerckhoffs twaalf jaar raadslid 
en wethouder in Heer, dat toen nog een zelfstandige 
gemeente 'vas. Zijn grootste wens? Heer weer apart! 

23juli 
Ruim zevenduizend Jehova.getuigen congresseren in het 
MECC. De bijeenkomst wordt afgesloten met de doop van 
nieuwe volgelingen. 
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