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WINTER Als een Prins opgheseten 
Met mijner Heyres eracht, 

1 
Vanden Tyran vermeten 
Heb ick den slach verwacht: 
Die by Maestriclit begraven, 
Bevreesde mijn ghewelt, 
Mijn Ruyters sachmen draven 
Seer moedich door dat velt. 

Bij AmsLerdam, vlak na de Utrechtse Brug, staat het er tegenwoordig eindelijk, hoog 

boven de snelweg: "Maastricht 205". 

Nog maar kort geleden hing dat bord er niet. Dan moest je gissen naar de precieze 

afstand, met altijd de vage bijgedachte waarom eigenlijk Maastricht niet al in de 

hoofdstad werd aangekondigd. Amsterdam, die "keizerin, die de kroon draagt van 

Europe", mag dan door Vondel nog zo zijn toegezongen in tennen als " .... wat gij omhelst 

gedijt tot zegen" (wat mij persoonlijk de vraag lijkt), Amsterdam komt niet voor in het 

Wilhelmus. En wij wel. 

Maar goed, met de bewegwijzering is het nu in orde en op dat Europa kom ik later nog 

wel terug. 

Voor de rest is veel hetzelfde gebleven. De tocht zuidwaarts duurt bijna precies even 

lang als vijfentwinligjaar geleden, LOen alleen nog het stuk Utrecht-Den Bosch vierbaans 

was. Zelfs de rondwegen om Den Bosch en Eindhoven en de ontwarring van de knik 

bij Ween hebben niet geleid tol wezenlijke versnelling van de noord-zuidrit de bruggen 

zijn er te smal en de verkeerscongestie is er te groot voor. Velen stellen nu hun hoop 

op de ophefîing van de dertien stoplichten ter hoog1e van Vught, Boxtel en Best - maar 

ik voorspel: ook dat zal niets uithalen. Maastricht, bedacht ik pas, wil diep van binnen 

misschien zulke invasies ook wel niet. 

De beloning, na twee uur geluk hebben of vier uur sukkelen met een kram op JC stuur 

en een paar broodjes bij de hand, is niettemin groot Even na Beek komt het. de gerekte, 

altijd weer te vlug voorbije afdaling, waarbij de stad geleidelijk v.;jder zich omplooit -

steeds zie je meer: het groen van de parken, van de stadsomwalling en de Maasoevers; 

de zachte achtergrond van de heuvels die de rivier omsluiten; de torens die opdoemen: 

hel contour, afhankelijk van het seizoen de ene keer wat gegeneerd in nevel gehuld, de 

Dit by Matst richt bl'gra\·e11 

(: vcmlransl) bnrecsde myn 

ghtwtlr .... 

(Wrll1elm11s, 1 1 r srn>/e} 
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8 WINTER 

'De hertn torrns hebben mij 

vannacht geg1 ort I' 

Pic11c Kemp. 

foto; fotopersburo Widdershovrn . 

Pnns-Bi!ischop~ingtl rn ~ICJCf/' 

dc1gcn ( 1961) ..••• 

Waai nu dr opnr mn dr 

Ke1111cd~brug bfguu. 

foto: Gcm. Archief 

andere keer zonnig, stralend en nieuwsgierig wachLend op wie daar aan koml - hel 
dalende zichL waarbij het han je in de keel springt Zo overbekend, en toch zo 

jonkvrouwelijk nieuw. 
En ook, zoals ieder levend wezen - wam wat is een stad anders clan dat? - zo vol van 

tegenstellingen. Bij het binnenrijden over het laatste stuk A2 in de bebouwde kom slaat 
meteen de ongeduldige gedachte toe: wanneer wordt die weg eindelijk ondertunneld, 

dat is LOch geen doen zo; bij een blik uil het raampje op Randwyck zie je de niet tegen 
te houden groei en expansie; op de Kennedybrug is er eerst opnieuw het magnifieke 
panorama, nu over de volle breedte tot en met Sint Pieter, maar dan, bij het af rijden, 

dringt zich onherroepelijk de kwaadheid op over de verpeste Prins Bisschopsingel. 
Aan sommige ingrepen kun je wennen, net als aan sommige architectuur; aan andere 
nooit Zo is het denkbaar dat de buurtbewoners door wie hel nieuwe gebouw van De 
Limburger werd betiteld als '"n crematorium", '"n doedskis" (de l<ranl zelf had, nogal 

moedig, een aantal mensen geïnterviewd die de een na de ander in klagen uitbarstten), 
dat die op den duur dat gebouw misschien Loch wel aardig zullen vinden. Hetzelfde 
kan ik me voorstellen bij de ontwikkeling, sLraks, van het Céramiquetcrrein- ook dan 

waarschijnlijk eerst enig gemopper. en mettertijd de gewenning. IA-ie weet de trots. 



Maar die autorace-singels, met dat kapotgemaakte rotonde'tje bij het voormalige 

burgemeestershuis, nee, dat hoorl thuis in de reeks onnadenkendheden waaraan zich 

wel elk stadsbestuur ooil een keer schuldig maakt. AL toen de plannen over het brugtracé 

openbaar werden hoorde ik mensen om mij heen zeggen: laat ze die brug verder 

zuidelijk situeren, dan hoeven de singels niet te worden opgeofferd. Maar stadsbesturen 

kunnen knap doof z~jn. Zeker toén, in die traditievijandige jaren zestig, toen ook 

besloten werd het oude Stedelijk Gymnasium af te breken en te vervangen door een 

afzichtelijke bunker. 

Maar ook dus, tegelijkertijd, het contrast. Met Kerstmis - ik wist toen dat ik dit boekje 

schrijven zou en keek dus al mel andere ogen rond dan gewoonlijk -naar de nachtmis 

in de Onze Lieve Vrouw, ofwel "de basiliek". Maar dat kun je, sinds de Sint Servaas zich 

ook een basiliek mag noemen, niet meer zeggen. Erheen, lopend natuurlijk. De echte 

Maasnichtenaar onderscheidt zich onder meer hierdoor, dat hij alles loopt. Kom je in 

de Wolf straat een bekende tegen die kantoor houdt op de Battalaan: "Gezellig, even 'n 

biertje? Maar niet te lang want ik moel om vier uur terug zijn en ik loop er zowat een 

kwartier op". Met een auto wordt nooit gereden, dat is meer iets voor de bezoeker of 

de forens. Met alle parkeerellende vandien, want ook in hel Villapark staal hel, ondanks 

de parkeerruimte onder de brug en in de op- en afritkrullen, dag in dag uit vol met blik. 

Wat ik me nooit heb gerealiseerd nu ik dil zo opschrijf, is het feit dat de stad ook 

inderdaad beloopbaar is, van oost tot west. Al vroeg leerde je dat: vanaf mijn vijfde jaar 

liep ik naar school heen en weer van de Grote Looiersstraat naar de Capucijnenstraat. 

Dal was niets bijzonders: de kinderen Disch, Schmedding en Rombouts deden het ook. 

De ouders wisten dat je toch niet zou verongelukken, toen. 

De Onze Lieve Vrouwekerk, in de kerstnacht, geeft het oude vertrouwde terug waarin 

de Slevrouwe uitblinkt. Hel was van dal vochtige winterweer waarbij de straatkeien 

glimmen en je steeds dreigt uit te glijden, maar binnen""o, een schilderij van Botticelli. 

Pastoor Wagenaar had zich voor de gelegenheid een soort Byzantijns gewaad laten 

aanmeten: geheel van goud en als een koepel om hem heen staand; voorts brandden 

alle gouden kaarsenkronen en was door een sluier van wierook het verre altaar zichtbaar, 

omsloten door de gouden kapitelen op de zwane zuilen van het priesterkoor. 

Daar speelde zich datgene af waar ik vroeger jaloers op was: de misdienaren in hun 

LOga:S van rode ondergrond en hoogst vrouwelijk wit kanten overkleed, die wel de vaten 

mochten zwaaien met die specifieke, halverwege onderbroken beweging van de arm, 

en wij meisjes, die niks mochten behalve zingen in het koor. Dat deden we overigens 

heus mee graagte. Over de leuning van het oksaal hangen en beraadslagen op welke 

wijze we de collectanten het geld uil het zakje zouden kunnen halen: met een magneet 

aan een touw? door een visnet te laten zakken? was net zo leuk als de bladmuziek 

mogen omslaan en op aanwijzing de registers bedienen wanneer Jean Wolfs op het orgel 

aan het werk was. 
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Hel "boekjaar» 1991 is begonnen en ik lees nijver kramen. De jaarwisseling is volgens 

de Maastrichtse politie, op wat burenruzies na, zeer ruslig verlopen. De fractievoorziuer 

van de Parlij van de Arbeid, de Limburger Thijs Wöhgens, is door hel opinieblad HP/De 

Tijd uil verkoren lol de beste politicus van het vorig jaar, en de lucht gaat zwanger van 

oorlogsdreiging. Het valt me op dal De Limburger Saddam Hoessein spelt als Saddam 

Husayn en Koeweit als Kuwayt En ook dal de PvdA nogal zanikt over hel al dan niet 

sturen van troepen en materieel om die Husayn, als hij KuwayL niet op de vijftiende 

van deze maand verlaten heeft, op zijn bek te slaan. 

Verder valt moeilijk uit Le rekenen hoeveel woorden er gemiddeld aan de dreigende 

Golfoorlog, en hoeveel er aan het komende carnaval worden besteed. Zo op het oog 

De wereld i11 nood Is dt• lijkt het om het even. We lezen dat de winkeliers de kerstetalages vervangen door 

Golfoorlog omifwe11dl11wr7 carnavalsetalages, dal her en der de prinsen worden bekendgemaakt, dat allerlei 

Als rn oude tijdc111rel11 Moas11ich1 kinderfesliviteiten da11 en dan plaatsvinden, dat de Kaanjeleers, de Braniemeekers, de 

biddend achter de Nondh1.11 w111 Beerbieters, de Kwakvûsjes, de ]urn bos, de Sjlaaibök, de Waterratte, de Krubbebieters 

Sint-Servaas om w1 catas1rnfr u en de Kleefièp zich om het hardst opmaken voor een denderend feest. Daartegenover 

H•orhomm staat dat de fregatten Jacob van Heemskerck en Philips van Almonde, alsook het 

Fo1o:)ohn Btenhens. bevoorradingsschip de Zuiderkruis, naar het vechtgebied zullen gaan. Het is dat verschil 

in namen waarin heel Nederlands historie 

en heel Nederlands onderlinge gehannes, 

van provincie tot provincie en van centrum 

tol periferie, zo mooi en gecomprimeerd tot 

uitdrukking komt. Er is bij mijn weten geen 

oorlogsbodem de Henric van Veldeke, en 

ook geen vliegdekmoederschip de Generaal 

Dibbets ter beschikking bij de Marine. 

Terwijl de eerste toch de complete Neder

landse literatuur inluidde, en de tweede, op 

een kritiek moment, de vesting Maastricht 

en daarmee een belangrijk stuk Limburg 

voor het Koninkrijk der Nederlanden be

hield. 

Volgens onze onwaardeerlijke leraar dr~ 

Aristides - door ons "Stiedje" genoemd -

WiLlox, die even dol 1s op krijgsge

schiedenis als op Maasmcht en die ook nu 

nog met je uit schieten gaat wanneer Je 

ergens treurig over bent ("Kom op, die 

agressie moet erull Niet zeuren. je gaat 

mee. Gewoon languit op een brits en dan 



geconcentreerd op de roos richten. Doe maar een pak van mij aan"), waren het juist de 

Maastrichtenaren die rond 1830 van eigenliefde en chauvinisme getuigden door een 

afkeer van Hollanders te koesteren. 

Het is een merkwaardige berichtgeving dezer dagen, die wel iedereen ervaart als borsend. 

Er is het plaatselijk belang. Dat is niets bijzonders. Dat is in iedere regio precies hetzelfde, 

of het nu gaat om de dreigende annexatie van het dorpje Vleuten door de stad Utrecht, 

of om het behoud van het monumentale aanzicht van het Overijsselse Borne of om de 

activiteiten van de Druugsjliepers te Eysden. En daarnaast, of daarboven, is er het 

grotere, het Europese, het mondiale belang. Wat (Oost-) Europa betreft hebben wij in 

'89 en '90 het nodige kunnen aanschouwen, maar daarbij ging bet om een ondergraving, 

een ideologische en politieke verandering van binnenuit. Het waren de volkeren zelf 

die dat wilden. Nu, in deze weken, hebben we te maken met een door een dictator in 

het leven geroepen conflict dat alleen van buitenaf, en met gezamenlijk krachtsvertoon, 

te beslechten is. 

Onderwijl gaan de voorbereidingen voor de vastelaovend gewoon door. Naluurlijh gaan 

die door; je blijft toch ook eten en drinken? 

Temidden van alle wereldnoden heeft juist dat plaatselijke iets vertrouwds, iets van 

normale menselijke proporties. Dat een dertienjarige scholier zich zorgen maakt over 

de verwaarloosde staat van de oude Regoutvillas Wyckervelcl en Aldegonda. is in dat 

licht even imeressam als het bericht dat d1ie eerstejaarsstudenten een Vennootschap 

Onder Firma hebben opgericht. Een koeriersbedrijf. Als je toch een OV-jaarkaart hebt 

en gratis mag reizen, luidde de overweging, kun je best wat bijverdienen met pakjes 

wegbrengen. Er wordt alleen nog niet zo veel vervoerd, want in tegenstelling tot een 
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Villa Aldcgondcr vcr11 de familie 

Regow, venvaarloosd, 111 hra11tl 

(imu 1991 ). gcslt>opt. 

foto: jo/111 Bcc11lm1~. 
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soortgelijk Leids bedrijf genieten de Maastrichtse studenten " .... wat minder 
naamsbekendheid". Ja, dat is met Leiden altijd al zo geweest. En wanneer volgens een 
meuwsmededeling de Maas, wat zij steevast ieder jaar doet, weer " ... gevaarlijk begint 
te stijgen", dan zie je de inwoners van Borgharen en Itteren voor je, met zandzakken 

en vloedplanken in de weer. 

Het vele krantlezen leidt ook automatisch tol een zekere opleuendheid op het 
taalgebruik van - ja, is het nu speciaal de Maastrichtse verslaggever? In 

NRC/Handelsblad presenteert columnist J.L Heldring om de zoveel weken een 
verzameling stijlbloempjes die hij aantrof in de pers. En Heldring ziet dagelijks een 
hoop kramen, maar zeer beslist niet De Limburger of het Limburgs Dagblad. 
Sommig taaleigen zou inderdaad buiten Limburg niet te vinden zijn, zoals de constructie 

dat "mensen bet prettig vinden, uit te gaan eten" (uit eten Le gaan) of het bericht dat 
Pater Pletsers te Linne "het canon" heeft gezongen. Een protestant leest dat als "het 
kanon". Bedoeld worden echter de gebeden uit bet eucharislisch gedeelte van de heilige 

Mis. Maar dat is niet "het", dat is "de canon''. Zo spreekt men in Maastricht, omgekeerd, 
over de Kyrie en de Gloria (in beide gevallen is het "het"), maar weer niet over "in de 
gloria". Voor zover ik me van de lagere school herinner heet dat hier: "in ge-lo-ri-a". 

Misschien door de duidelijker onderscheiding naar woordgeslacht in het Maastrichts, 
ziuen verslaggevers ook consequent in de knoop met de onzijdigheid van "het", dat 
een mannelijk bezittelijk voornaamwoord bij zich heeft. Alles is hier "haar". Het land, 

het dagblad, het bestuur, noem maar op, het zal alLijd gaan over "haar inwoners", "haar 
lezers" enzovoorts. Is dit nog enigszins te verklaren, de zin "de bewindslieden bezworen 
in besloten overleggen dat er niets aan de hand was", doet vermoeden dat er met het 

onderwijs of met de eindredacteuren wèl iets aan de hand is. 
Andere merkwaardigheden in vocabulaire of zinsbouw lijken mij weer minder 
plaatselijk. Ook boven de rivieren kan men overlijdensadvertenties aamreffen met 

fom1Uleringen als: "Heden hebben wij, op de leeftijd van 64 jaar, afscheid moeten nemen 
van"." (Volgt de dierbare overledene. Ra ra, wie was nu 64?), of zouden journalisten 
in de war kunnen raken met het moeilijke werkwoord "afgelasten". Borgharen, kopte 
de krant begin van de maand in ieder geval, "last kerstboomverbranding ar·. 

Met het voortschrijden van oorlogsdreiging en van diepgevoelde tegenstelling tussen 
live and let die, begint echter juist dit woord, en nu correct vervoegd, in het Limburgse 

nieuws een welhaast symbolische rol Le spelen. 
Achtcnveerug uur nadat de kinderen van Rob en Susanne van leenden, trappelend van 

plezier, hebben gehoord dat bun vader stadsprins Rob 1 van carnaval l 991 zal zijn, en 
iets meer dan een etmaal nadat Grarneer de stad heeft opgeroepen tot inkeer en stilte 
en de Noodkist is rondgedragen. gevolgd door duizenden mensen. valt de geallieerde 
luchtmacht Saddam Hoessein aan: 17 januari om 01.00 uur ·s ochtends. Dagenlang zal 

het nieuws volstrekt gedomineerd worden door de Golfoorlog. In het weekend van 19 



en 20 januaii kijken negen miljoen Nederlanders vrijwel onafgebroken naar de televisie; 

op zondag de twinrigste brengt een aantal dagbladen een extra-editie. Wat de grafische 

bonden maar weer zo-zo vonden: daar moest heel Oink extra voor worden betaald en 

dat zou zeker niet, zoals in nonnaal-beschaafde landen, tot gewoonte mogen ontaarden. 

De belangstelling voor de regelrechte actualiteit vervlakt echter na een dag of wat - mede 

doordat de nieuwsvoorziening soms urenlang alleen maar bestaat uit het op de beeldbuis 

brengen van teams van koffiedikkijkers en commentatoren die elkaar in een zeker 

luchtledig betwisten. 

Dal moet dan ook wel de reden zijn geweest voor enkele landelijke dagbladen om in 

de emoties van de oorlogssituatie - waar ons land, met zijn twee fregatten en zijn ene 

bevoorradingsschip, bij betrokken was - en bij gebrek aan werkelijk belangrijke 

informatie, plocseling het oog te richten op het onfacsoenlijke van lachen. Anders 

gezegd: op het onfatsoenlijke van de slemppartij die carnaval verondersteld wordt te 

zijn. 

Het zijn twee bij elkaar komende sporen: de Hollandse onvrede over het carnaval plus 

de berichten dat de Duitsers, die aan deze oorlog verder helemaal niet meedoen, dadel~jk 

na het uitbreken ervan carnaval hebben geschrapt, die burgemeester Houben - eerder 

al had hij afgezien van het uitspreken van zijn Nieuwjaarsrede - en zijn collega

burgemeesters doen besluiten het officiële gedeelte van het feest af te gelasten. Geen 

intocht, geen sleuteloverdracht, geen carnavaleske zittingen en ontvangsten ten 

stadhuize. geen optocht svp. ook geen kinderoptocht svp (dat zullen de kinderen van 

stadsprins Van Leendert leuk hebben gevonden) , geen concours van zaate 

herremeniekes, geen Mooswief, geen finale voor het beste lied, geen "Opregtc 
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Swdprins Rob 1 

(wm Lecndell): geen 

sleuielovmlrarl1t, geen optocln, 

toch carnaval! 

foto: Fotopersburo Widderslioven. 
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Ort 1aor rrre v'r 'I Mooswlfj neet 

op dr Vnttlrof. nwli op dt Mei rrt 

mtt 'nt grruntrh1<1n1. 

Fow. Luc Hcmrmt1. 

Leugeneer"of "Kengkee", geen bal in de Redoute. Dag na dag vcr~chijnen tussen 18 en 

31 januari nieuwe aan- of liever afkoniligingen in de gazet. 

De gemoederen zijn verward; men slingert heen en weer tussen waarachtige loyaliteit 
meL wat daarginds in de Golf gebeurt en besef van eigen identiteit. De in Maasrricht 

opgegroeide Dorine Henuans omschreef het in Elsevicr misschien wel het best: carnaval 
maakt deel uit van een volkscultuur die "".in principe niet haaks staal op verdrieL. 
Integendeel, carnaval is het feest van de betrekkelijkheid". Zeer Maastrichts vond men 
de oplossing dan ook in het compromis. Er werd, onder aanvoering van Groen Linkser 

John Geelen, een comité "Veur 't vollek vaan Mcstrcech" opgericht. Dil comité riep alle 
zaate herrcmeniekes op en nodigde De Tempclcers uit. In goed - wie weet ook voor de 
komende jaren vruchtbaar - overleg werden vervolgens plannen gemaakt voor een 
alternatieve optocht, voor samenwerking met de politie en andere instanties, voor het 

binnengebeuren in Staarzaal en Redouce. Voor de condtt1e.!. kortom, \\ aaronder de 
burgers (ook de kleinsten. zoals dat meisje uit Berg en Tcrbhjt dat doorhad: "We mogen 
van school ons wel schminken, maar wc mogen 111cL blij kijken . . ".") zonder 

gewetenswrocgmg en mom verkleed, Loch de straat op konden. 

Natuurlijk ging dat hier en daar gepaard met felheid ~laastnchtcnaren mogen dan ·n 
engel. ·n heilige bisschop en de Sterre der Zee-zelf als hemelse beschermers hebben. zij 
kunnen als het nodig is behoorlijk aards uitschieten. \\rim Fischcr \'an de Tempclcers 
deed dat bijvoorbeeld door in een brief aan de scholen de tamelijk bijtende 

waarschuwing weg te geven dat ze wel mochten oppassen , want dal van nu af aan op 



vastelaovend allerlei druk zou kunnen worden 

uitgeoefend door" .... ieder element dat zich - onder welk 

soort motief dan ook - het aureool der bewogenheid 

omhangt". Prins Rob 1, het grillige lot accepterend, richt 

zich op zijn bezoeken aan bejaarden, zieken, kinderen en 

gehandicapten en toont geen triestheid over de gemiste 

versierselen van "zijn" jaar. En Nol Derrez van De Bobbel 

in de Wolfstraat laat weten dat-ie z'n café met de carnaval 

sluit. 

Tussen Desen Storm en Bonte Storm in gaat het leven 

intussen door, ook de wèl leuke kanten ervan. 

Maison Grout.ars, dat sinds kort het predicaat "koninklijk" 

mag dragen, is 161 jaar in Maastricht gevestigd en bij de 

Mosa vieren negen werknemers hun veertigjarigjubileum. 

Zoiets wijst altijd op de gave van een bedrijf, zijn mensen 

te binden. Dit geldt ook voor de Zusters Onder de Bogen, 

als men tenminste een klooster een bedrijf mag noemen: 

daar was L. van Deurse veertig jaar tuinman. Vijf 

burgemeesters waren bij Mosa komen aanzetten om de 

jubilarissen proficiat te wensen, waaronder mr Philip 
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Houben. De kabinetschef van deze burgemeester, de heer Louis Bastiaens, die ook Café D1· Bobl>d duht deze 

diende onder Houbens voorgangers mr Willem baron Michiels van Kessenich en mr '"'wnavcmd sw icàem11 

Alphons Baeten, breekt echter nog dü jubileumrecord. Na 42 jaar werkzaam te zijn al1/111ord. • 

geweest, neemt hij met enig lood in het hart afscheid. roco:Jolm Bce11l1c11s. 

Zuid-Limburg valt voorts de eer te beurt, de eerste vrouwelijke chefkok van het land 
in zijn heuvels Ie herbergen: Ida van den Hurk van restaurant "Lindenhorst" in 
Valkenburg. Dat bij gelegenheid van haar uitroeping Lot lady Chief of the Year, mevrouw 

Ria Lubbers zich in het gezelschap genodigden de onsterfelijke woorden liet omvallen: 
"Zeg, voor wie spreek ik hier eigenlijk? Degene om wie het gaat staat nu in de keuken 
de eendeborst in de pan te draaien. En wat hebben jullie ervoor gepresteerd? Niels 
toch?" werd alleen gepubliceerd in een Belgische krant. 

De Rijksuniversiteit Limburg verheugt zich in haar \'ijflienjarig be:.Laan. Officieel 
geopend op 9 Januari 1976, zet de universiteit dit derde lustrum kracht bij door aan 
alle vijftienjarige Maastrichtenaanjes een cadeautje te geven. Ook word1 een speciale 

academische zming tn de Sintjanskerk gehouden. Net-aangetreden rector magnificus 
Prof. mr Job Cohcn omvouwt weer nieuwe plannen, zoals een studicriclmng 
"kennistechnologie" (samen met het Belgisch-Limburgs Umversita1r Centrum in 

Diepenbeek) en spreekt trots over de RU Limburg als een "proeftuin voor studie" in 
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Vijftien jaar Rijksurmm1rc1t 

Umburg. Tweede va11 li11/1s, de 

huidige rector mag11ificus 

). Collen ntff zijn voorganger 

F.l.M. Bon/i( nac1St zich 

Foto: fotopersburo Widdmhove11 

Europees verband". Een proef tuin waarin, om de beeldspraak voort Le zetten, tussen 
de Europese topconferentie van 1981 en de komende top in december van dit jaar, heel 

wat bomen zijn en worden geplanL Na het Europees Lnstutuut voor Bestuurskunde zijn 

er hier meer dan twintig andere internationale instituten gevestigd. 
Ofschoon de rector magnificus de goede naam memoreerde die het Maastrichtse 
onderwijsmodel wereldwijd heeft verkregen, zijn er toch ook andere geluiden over de 
RU Limburg te horen. Uit andere hoek, en iets minder positief. Is bijvoorbeeld het hoge 
studierendement te danken aan dat befaamde "probleem gestuurd onderwijs", of is het 

eerder zo dat de studies te licht, de toetsen te gemakkelijk en de eindtermen te laag 
zijn? Werkt het onde1wijsmodel, dat omwikkeld is voor de medische faculteit, ook wel 
zo goed in andere studierichtingen? Lijkt een criterium "studierendement" niet verdacht 

veel op het cri1erium "kijkcijfers"? 

En: er wordt te traag gewerkt, zeggen Prof. dr ].Greep (''Co de bulldozer") en dr jan 
Carpay van het Academisch Ziekenhuis. Het duurt veel te lang eer 
hooglcraarsbenoemingen erdoor komen. "Waarom kost het zo\'cel tijd, een standpunt 
vast Le stellen omtren1 die formatieplaats?", vraagt het comité: van aanbe\'eling voor een 

leerstoel retorica zich af. "Het is tegenwoordig haast ondoenlijk de zaak goed te besmren, 
met al die regels dte o,·er de umversueitcn ''orden ungeston'', protestcen 
oprichtingspionier Ben Niessen. Dat, de emdeloze gang langs de bureaucratie, 1s niet 

alleen déze umvers1tell en déze muiauefnemcrs een <loom in hel vlees. Het geldt YOOr 
alle universiteiten. en het heeft menige sublieme \\ etenschapsbeoefenaar al een 

hartinfarct gekos1. 



In de eerste dagen van februari zet de winter in. En meteen goed: min twaalf graden. 

Op de vijver bij de Vijf Koppen wordt geschaatst, maar als je dat ziet weet je meteen 

waarom iemand die hier geboren is op het ijs zo sukkelt, bij voorkeur op 

kunstschaatsen. Er zijn niet genoeg sloten om het te leren, en er zijn niet genoeg winkels 

die Noren verkopen. 

De winter dempt wel meteen alle geluid, maakt van de stad een witglinsterend juweel 

en zorgt voor een vastelaovend zoals die misschien dertig jaar geleden voorkwam. 

Machtig en beschermend staan daar, in de sneeuwstorm, de kerken. Nietig maar kleulig, 

steeds contrasterend met het lantaambeschenen wil, trekken aan hun voet de stoeten 

en groepjes mensen voorbij, op weg naar de volgende kaffee. Prachtig zien ze er vaak 

uit: er is heel veel zorg aan besteed. Vier jonge vrouwen lopen in een clubje, elk met 

kli.mopgeverfde wangen, klimopranken over hun zwarte hoedjes, klimop geborduurd 

en genaaid op hun zwarte pakjes. Ze zijn uit op plezier, niet op sjans, dat kun je zo zien. 

Onbegrijpelijk dat tumult in het Westen over iets wat ze stomweg niet kennen: de 

vrolijke, volle, warme cafés binnenlopen, de kwinkslagen om je heen in "de taal die al 

als zingen klinkt", de sneeuwstraten krakend onder je voeten voelen, ouwwoeren met 

bekend en onbekend, 'ns even omhoog kijken naar de gevels, die dit alles nu al eeuwen 

glimlachend aanzien, meedeinen met Beppie Krafts "lech bin zoe verleeP', afspreken 

onder de klok op het Vrijthof als je iemand moet opwachten, massaal je fantasie uitleven. 

Vastelaovend. Het is de middeleeuwse "soetheit" van de stad die erin tot uitdrukking 

komt. 

Van de alternatieve optocht op zondag tot de afsluiting, dinsdag, met een mandje 

paaseieren " ... voor als Pasen ook wordt afgelast" was carnaval een succes, mede door 

de goede samenwerking tussen organisatoren, gemeente en politie. Van tevoren zeiden 

sommigen het al, onder andere de eigenaar van de oudste winkel voor feestartikelen in 

Nederland, Ali Berets in Wyck, die vanwege de Golfoorlog zijn omzet met 40% had zien 

dalen: "Dit wordt leuker dan we het in vele jaren hebben gekend. Dit wordt een feest 

'oonder us"'. 

Hel traditionele na-feest met het Maastrichts Salonorkest van André Rieu, het Hielinge 

Biete, vormde Levens het laatste evenement in de te slopen Euro hal. Het comité ''Veur 

'l Vollek vaan Meslreech" kon na verrichte inspanningen en gedane zaken, van zijn 

gif ten en opbrengsten zesduizend gulden wegschenken. 

Aan het eind van de maand is Koeweit-stad bevrijd. De Golfoorlog heefL precies zes 

weken geduurd. 

Begin maart is minister Hirsch Ballin van justitie in Maastricht op bezoek. Via een 

forumavond in het politiebureau wil hij op de hoogle worden gesteld van een aantal 

aspecten van de criminaliteit. 
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Aanleiding daarvoor is er genoeg: begin dit jaar konden we vernemen dat de 
misdaadcijfers aan het stijgen zijn. In 1990 beliep het aantal geregistreerde misdrijven 
10.393, tegen 9.204in1989. Eveneens in 1990 telde Maastricht 16 verkrachtingen, 20 
aanrandingen en 659 gevallen van zakkenrollerij, bijna een verdubbeling van het aantal 

van het jaar daarvoor. In hoeverre onzorgvuldigheid van de burgers hier mede een rol 
speelt, weet ik niet. Mijn moeder leerde me in ieder geval dat je op de markt je 

portemonnee altijd stevig in je hand moest klemmen. 
Als ik dus nu lees dat bij een mevrouw haar tas, met 

1700 gulden erin, is gest0len terwijl ze schoenen 
stond te passen, dan denk ik ja, dan had je die tas ook 
omgeslingerd moeten houden gelijk een sergeant zijn 
geweer. Om het winkelend publiek erop te attenderen 

welk risico het kan lopen, gaat de politie 
waarschuwende folders uitdelen op de vrijdagmarkt. 
Het aantal automobilisten dat onder invloed van 

alcohol werd aangetroffen, daalde wat. Toch scoort 
Maastricht wat alcoholongelukken betreft extreem 
hoog: maar lidst 61 % meer dan in acht vergelijkbare 

gemeenten zoals Leiden, Hilversum of Nijmegen! Je 
vraagt je alleen af: ondervinden al die verkeers- en 
andere overtreders daar later nog eigenlijk wel enige 

last van, behalve hopelijk een slecht geweten? Juist 
de Maastrichtse Justitie heeft onlangs de politie 
verzocht, minder bekeuringen uit te delen. Per jaar 

lopen er hier zo'n 50.000 processen-verbaal, en op het 
Parket krijgt men die, zeker als de identiteit van de 
overtreder onbekend is, niet allemaal verwerkt. 
De cijfers wijzen algemeen op een verhoogde activiteit 

van wetsontduikers en lastpakken. Het aantal 
P~ op voor z.akhe11rol/crsl autodief stallen en -"krassiti" toont een scherp stijgende lijn; jaarlijks worden er voor 

Fmo: G1'111 . Arclntf ca. l miljoen gulden vernielingen aangericht aan gemeentelijke eigendommen zoals 
bushuisjes; op dertig steeds wisselende plaatsen m de stad worden drugs verhandeld; 

het gevoel van onveiligheid neemc toe en agenten op straat zie JC zelden. Het is dus niet 
alleen het geruchtencircuit onder de burgerij waardoor je bijvoorbeeld maar liever niet 
's avonds op Randwyck komt. 

De gemeente gaat zich nu in ieder geval ernstig bezighouden met de groeiende 
drugsproblemen. Men denkt aan zogenaamde BBB (Bed Bad Brood)-locaties: een 
alternatief om zwervers, alcoholisten en verslaafden te doen verdwijnen uit leegstaande 
huizen en schoolgebouwen zoals de voormalige LTS aan de Sint Maartenslaan. Wanneer 



in de Joop van dil schooljaar het Trichter College uil het gebouw van het vroegere 

Veldeke College aan de Aylvalaan is vertrokken, zou er weer een dergelijke plaats 

kunnen zijn bijgekomen, is de vrees. Een op Lijd onLworpen en uitgevoerd 

bestemmingsplan voor hel uil 1922 daterende gebouw, een zogenaamd "jong 

monument" mel bouwkundige karakteristieken van onder andere de Amsterdamse 

School, zou dat kunnen verhinderen. Misschien wordt ook wel gecklcht aan 

"politieshops", waar ze naar verluidt 

op het NS station in Heerlen mee 

bezig zijn: een permanent bemand 

kantoortje, met om de zoveel uur te 

voet daarvandaan vertrekkende 

~oppels politiemannen en -vrouwen 

die de ronde doen en er via 

vriendelijke hints voor zorgen dat 

voor iedereen het leven aangenaam 

blijft 

Er zal met de minister ook gesproken 

zijn over de burgerwacht die 

bewoners van het Koningsplein, uit 

wanhoop, op een gegeven ogenblik 

zelf maar wilden instellen. Zij hadden 

last van vandalisme, diefstallen, junks 

en dealers. De politie achtte het 

echter beter, zulke zaken aan haar 

over te laten. Tips moesten wel 

doorgegeven worden, en er zou gelet 
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worden op een betere surveillance. Broedas1um1eiat geren1ll'ccrd wi 

Maar ja, wat begin je als je maar in je Tnd1wr Cllllrgc 1uu1 tie 

eenrje bent zoals wijkagent Gooijen T<>ngmrwcg. 

in Maastridll-zuidoost? De kinderen van de Nutsschool daar ter plaatse vinden het 

vervelend dat hun schooltuintjes, grenzend aan een nogal verwilderd weiland, weekend 

na weekend geplunderd en geschonden worden. Vijvers lekgestoken, kikkervisjes dood, 

jonge aanplant vertrapt, in de zomermaanden radijsjes uilgerukt, met zorg opgekweekte 

bloemen afgebroken .... "Sociale controle", zegt de wijkagent. "Dat is het beste. Ik heb 

ook m'n prioriLeiLen en Lk kan niet allezaLerdagen en zondagen op die plek rondfietsen". 

Het moge duidelijk zijn dat de tijd ver, ver achler ons Ligt waarin opgeLogen gezongen 

kon worden: "Meer, dao ligk 'ne govie in 'l water, verzoep 'm mer, 't is Kesseleer" - een 

oud carnavalslied. gebaseerd op het legendarische verhaal van de diender Kesselaar, die 

rond 1880 in cafés op de Batterij- en de Bogaardenstraat socialistenvergaderingen 
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anuisterde en daarvan rapport uil.bracht aan de burgemeester. Hij had zich met dit type 

controlerende acl.iviteil niet direct geliefd gemaakt en werd door een stel kwaaie Regout
arbeiders in het Bassin gegooid. 

De •icrjaarliJksc l01c1ij: Op 6 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. De opkomst was 
Verkiezingen \'oordt Prowncralc zeer laag; in Maastricht werd zelfs gesproken van een ''absoluut dieptepum": 39,7%. 

Srattn. Het percentage volmachtstemmers blijkt in Limburg daarentegen weer het hoogste te 
Foto: Fotopcrsburo Widders/11)\.en zijn van alle provincies van het Land - zoals trouwens wel meer statistische gegevens 

hier afwijken van landelijke gemiddelden, neem alleen al die alcohol-ongelukken. Zo 
ligt hel werkloosheidspercentage onder vrouwen eveneens hoger dan elders, is de 

algemene stakingsbereidheid hier geringer en de beunhazerij in de bouw groter, schijnen 
Limburgers zich gauwer ziek te voelen terwijl ze dat volgens het CBS niet zijn, "vieren" 
zij langer ziek en roken zij 40% meer. Ook wordt er minder aan autodeling gedaan. 

Bij deze provinciale verkiezingen was de PvdA - onder invloed van sommige elementen 
in de landelijke parl.ijpolitieke opstelling, of omdat ze hier toch al nooit zo gek geweest 
zijn op de "roeie"? - de grote verliezer. Er zullen straks zetels ingeleverd moeten worden, 
waarbij hel te betreuren zou zijn wanneer dat lot de portefeuilledrager van culluur, Ger 

Kockelkom uof. Hij levert goed werk en doet zinnige uitspraken. Zoals deze, dat """een 
goed cultureel klimaat erg belangrijk IS voor de economie. Steeds meer Limburgers 
hebben een hoge scholing. We hebben randstedelingen en bedrijven uil Amerika en 

Japan naar hier gehaald - dan moeten we die merISen ook wat bieden". 
Maar net zo min als agent Gooijen de hele wijk, kan natuurlijk een gedeputeerde. 
ondanks zijn voornemen liefst drie nieuwe musea in de provincie Le bouwen, de hele 

cultuur in zijn eentje regelen. 



De verhuizing van het AZM zit erop. Hoe imponerend de operatie ook verliep, met 

zeventig verhuizers, vijftien verhuiswagens en een draaiboek Lot op de minuut, 

menigeen zal het vertrek naar de oostelijke oever tevens een gevoel hebben gegeven 

van afscheid nemen, net zoals toen Calvariënberg als ziekenhuis sloot en er het destijds 

zeer moderne Sint Annadal voor in de plaats kwam. Tot mijn genoegen zag ik overigens 

dat op de mooie staal-met-kunstleer stoelen en krukken en bedta[elljes uit de jaren 

vijftig van het oude ziekenhuis, stickers zaten geplakt die gingen allemaal mee. 
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Patiê111enverhuîzî11g van An11t11lal 

naar Randwijch voltooid. 

Foto: AV-dienst, Acadrmîscli 

Zieke11l1111s Maastricht. 

Na het overbrengen van de inboedel kunnen nu de mensen van de Teikyo Universiteit Her pm11/ \'an de rijzende zon 

aan de slag. Binnenkort moet de tweejarige secretaressenopleiding voor Japanse meisjes, (Amiadal). Opening Teikyo-

waarvoor de benaming "universiteit" wat erg weids gekozen lijkt, starten. Terwijl de Universiteit 

zestig patiënten van het psychiatrisch centrum Vijverdal die na een (aangestoken) brand Fow: Focopersburo Widdershoven. 

tijdelijk in Sint Annadal waren 

ondergebracht, hier niet nog een 

paar maanden mochten blijven, 

zijn er in de toekomst wèl 

patiënten te verwachten. De 

onstuitbare professor Greep, die 

eveneens bezig is ziekenhuizen 

in Portugal op te zetten, maakt 

zich sterk voor een particuliere 

kliniek in het Teikyocomplex. 
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Dt nantt 11111rnngsrhal van het 

AZM. 

Foto: AV·drrrm Academisch 

Zlckcnlnus Maastriclu. 

Kon1ngm Btalrix - <elf n11ndtr 

\•alide na un sk1·0nJ(rluk • opcm 

htt nimwt gtbouw \an her AZM. 

Fow AV·d1tns1 Acadt1111sch 

Z1eke11hul.s Maastricht. 

---------



Van het oude ziekenhuis is er beeldmateriaal bewaard. Foto's, maar ook filmopnamen 

door de voorlichtingsdienst van het ziekenhuis en door eigen personeel. Zo besloot de 

verpleging van urologie op het allerlaatste moment een video-opname te maken van de 

afdeling zoals ze er altijd had uitgezien. Met camerawerk door broeder Gerard Heemels 

speelden bedlegerigen ware acteursrollen, maar het ging dan ook om patiënten die niks 

meer mankeerden en op het punt stonden ontslagen te worden. De andere, vierhonderd 

in totaal, werden eind februari per aangepaste vrachtwagen naar het nieuwe ziekenhuis 

gebracht. 

Het nieuwe gebouw heeft allicht nieuwsgierigheid gewekt. Ook van minder onbevangen 

zijde: gedurende de verhuizing werd er voor [wee con gestolen. Voor de belangstellende 

in het algemeen waren er rondleidingen georganiseerd, met gratis vervoer door de 

stadsbus en met interessante berichtgeving over de gang van zaken in dit grote, nu 

volgens directeur Carpay "werkelijk academische" hospitaal. Met zijn vierduizend 

kamers en zijn 20.000 kubieke meter inhoud is het AZM het grootste gebouw van 

Limburg: "een klein dorp", zegt men. Van binnen wordt het verfraaid met kunstwerken 

die de kunstcommissie, onder leiding van Prof. dr R. ]anknegt, ten bedrage van 1.1 

miljoen gulden heeft mogen aanschaffen (het helicopter-insect van de Antwerpse 

kunstenaar Panaramenko in de hal is er een van), en aan de achterkant komen nog 

nieuwe uitbreidingen voor de medische faculteit en de faculteit voor 

gezondheidswetenschappen. 

Er wordt gebouwd, er wordt gerestaureerd, er wordt afgebroken. 

Terwijl vele omwonenden van de Eurohal een gat in de lucht springen bij het 

vooruitzicht eindelijk "die kist" kwijt te raken, ja op de Griend straks een fraai park te 
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Ajbr1w/1 \"Gii dt Eu rolt al Pp c/1 

Gne111I. 

f'oln Fotopc.rsbur() \Vitldcr~liovrn. 
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krijgen, verrijst op de linker 

Maasoever een foeilelijk nieuw 

kantoor voor de Kamer van 

Koophandel. 

Tegelijkertijd wordt de 

restauratie ter hand genomen 

van de nabijgelegen voormabge 

AugustiJnenkerk. 

"D'n Awwe Stiene", voor 

f 650.000,- door de Maslreechter 

:::,taar gekocht, zal wanneer het 

Staargebouw wordt afgebroken, 

D'n A111111c 5uc11c al1 tochom111ge gaan dienen als vervangende 

S1i1<1rz111d repetitieruimte voor het koor. 

De muldckcuw\t' m11wall111.~ V<lll 

K<latt1r· Grm :lrchrd 
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Villa Aldegonda wordt toch gesloopt. Ze is doelwit van brandstichters, en daarbij draaide 

hel overleg tussen de gemeente en de eigenaar over een zinnige bestemming op niets 
uit Het bordenfabriekje op het Céramiqueterrein blijft daarentegen mtact. Door de 
werkgroep industriële archeologie is hiervoor de aanstekelijke suggestk gedaan. er de 
Sphinxcollectie in onder te brengen. Niel alleen zou het aardewerk dan terug zijn op 

de plaats waar het werd vervaardigd, maar ook is h<'.t, in tegenstelling tot \'eel 



kunstvoorwerpen uit andere materialen, ongevoelig voor warmte of vocht. De 
Sphinxdireclie, die de omzetten almaar ziel verdubbelen, zou kunnen overwegen dit 
plan te steunen, al was het alleen maar om haar erfgoed te bewaken. Het bedrijf reikt 

tenslotte ook mooie culLuurprijzen uit, heeft onlangs zijn sinds 1834 bewaarde archieven 
overgedragen aan het Sociaal Historisch Centrum, en is bezig om samen met de 
gemeente, de provincie en de Rijksinspectie Milieuhygiëne het Céramiqueterrein te 

saneren, dat verontreinigd is met zgn. keramisch slib. 
De ontblote hectaren Céramiqueterrein laten volgens stadsarcheoloog drs Titus 
Panhuysen een wonderbaarlijk behoud zien van de vroegere omwallingen in Wyck. 
Niet dat die nu zullen worden heropgebouwd, maar tol 1992 heeft de dienst 

Grondzaken wel de tijd om opgravingen te doen. Stadsarcheologen hebben het 
overigens niet altijd gemakkel~k. Zoals een medewerker van het Documentatiecentrum 
Limburg tegen me zei: "Vergelijk hun werk maar met een boek waarvan je elke gelezen 
bladzijde meteen moet uitscheuren en in de prullenbak gooien. Zodra de nieuwe 

hebouwing begint is alles voorgoed weg, onder de grond. Hier in Maastricht is 

bovendien voortdurend zoveel te vinden, dat er nauwelijks Lijd overblijft voor 
uitgebreide publicaties. Daar zou wel een jaar of tien 'sabbatical leave' voor nodig 
zijn ...... ". 
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Ba.sllón Pam10. gcdccl1d11k 

'bnn1d' 

Foto: Gcm. Mchitj 
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Leren wc her nooil? Her overgrote 

deel van hn indum1~lf 

mo11ume111, de Witbengahallcr1 op 

het Ctram1qucterrcrn, wordt 

af gebroken .••.• 

Fo10: Fo10/)(rsb1iro \Vilidershovcn 

Toch hebben de archeologen de stoot gegeven lOt een zeer interessant vervolgonderzoek. 
Opgegraven botmateriaal, daterend uit de lange aaneengesloten periode van de 

Romeinse lijd tot de late middeleeuwen, zal met gebruikmaking van CT scan-apparamur 
medisch worden onderzocht. De radioloog Prof. drj. van Engclshoven en de historicus 
drs Rafael Panhuysen leiden het project, dat moet uitwijzen welke eetgewoonten, 
infectieziekten, doodsoorzaken, aangeboren afwijkingen enzovoons voorkwamen onder 

Romeinse en Merovingische Maastrichtenaren. 

Voor de opbouw van het Céramiqueterrein - en eventueel voor het bewaren van 
sommige historische elementen - liggen er nog slechts schetsen en ideeën. Een van die 
ideeën is, een aantal straten in het nieuwe plan de naam te geven van Maastrichrse 

kunstenaars als Pierre Daems, Edmond Bellefroid, Charles Eyck en l Icnri Jonas. Men 
zou daar dan meteen een café "De Bende" kunnen situeren - de naam van de groep 
waarbij zich in de jaren twintig ook tijdgenoten als typograaf Charles Nypels en uitgever 

Alexander Stols hadden aangesloten "" .. om te probeeren Maastricht een beetje leven 
in te blazen". Een reeks van in binnen- en buitenland bekende architecten zal zich onder 
leiding van Prof. ir Jo Coenen bezighouden met de conceptie van het wekomstig 

stadsdeel, dat rond het jaar 2000 klaar moet zijn. 

Uit de "sfeerbeschrijving", gesteld in het wat hybridische idioom van beeldende en 
bouwende kunstenaars, kunnen we opmaken dat het zal gaan om stauge ·crescents~. 
om basisvormen met publieksgerichte functies, om lineaire parallelc;tructuren en om 

een gedeelce "met de belevingswaarde van de Stoa". Daar zouden van de in totaal 1600 
nieuwe woningen "de meer luxueuze huizen " moeten komen , kennelijk in de 
verwachting dat de bewoners daarvan een retorische bedrijvigheid ontplooien gelijk 



de oude Grieken. Strikte regels voor de bebouwing van het gebied zijn echter niet 

gegeven, zodat Prof. (oenen zijn architecten goed zal moeten nalopen om er geen 

tweede Randwyck van te maken. 

Van het nieuwe Bonnefantenmuseum is de concrete opzet sinds korL bekend. Het is 

ontworpen door de prestigieuze Italiaanse architect Aldo Rossi, die ook -erg dure - stalen 

koffiepotten maakt. Of Rossi zijn woorden getrouw zal zijn dat oude bouwsels, zoals 

de schoorsteen van de vroegere Alfa Romeo-fabriek in Milaan, in zijn bouwkundige 

concepten per se gehandhaafd moeten blijven omdat zij " ... deel uitmaken van de 

industriële erfenis van de stad", moet worden afgewacht. Aan bet armetierige restant 

van de hallen van ir Jan Gerko Wiebenga is hel nier af te lezen. 

Het nieuwe museum zal eruit komen te zien als de letter E, met aan de middelste poot 

een grote en aan elk van de buitenste poten een kleine toren eraan vast. Op de 

Amsterdamse Kunst-RAI, waarvan ~et Bonnefamenmuseum dit jaar de centrale 

prestentatie verzorgt, zal de maquette te zien zijn. Daarna komt ze terug naar de huidige 
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vestigingsplaats van het museum, de Entre Deux. Wat er nu na de verhuizing naar het Reiniging der heiligen. 

nieuwe gebouw met die Entre Deux moet gebeuren, is naar het schijnt onduidelijk. Bergporwal i11 restauraue. 

Toch zou dat niet hoeven, want er is natuurlijk maar één oplossing: onmiddellijk Foto:)olm Bec1tl1ens. 

afbreken. 

De Helpoon staat in de steigers. Ze wordt voor 

f 400.000,- gerestaureerd, met die mooie 

"dodekop" -rode kleur voor het houtwerk die ook 

op de ribben van het Sim Servaas-gewelf is 

gebruikt. De dakleien, daterend van de restauratie 

in 1881, zullen door de Stichting Maastricht 

Vestingstad worden verkocht om aan geld te 

komen voor een veldkanon. Aan feestelijke 

gelegenheden, is de bedoeling, zal het afvuren van 

dit kanon luister bijzetten. 

Van de Servaas zelf is men met het Bergportaal 

bezig, en bij het Rijksarchief wordt aan de kant van 

de Begijnenstraat een nieuwe onderkeldering 

gemaakt Diverse archeologische vondsten worden 

straks gepubliceerd resp. tentoongesteld, terwijl 

in praktische zin de stenen van de oude 

stadsomwalling die men bij de graafwerk

zaamheden heeft aangetroffen, in hergebruik 

komen voor de restauratie van de walmuren in het 

Klein en het Lang Grachtje. 
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Zo'n "recycling"vondsl brengl je aulomatisch op de 
gedachte om hel beeldje vanjac P. Thijsse (van de 
Verkade-albums) dat allijd in de luin van het 
Rijksarchief stond, neer re zenen op het nieuw aan 

te leggen pleintje hoek Wîtmakersstraat I 

Hondstraat. De groenvoorziening daarvoor wordl 
geschonken door hel African Centre for Technology 

Studies, maar er bestaat nog onzekerheid over een 
te plaatsen kunstwerk. Dat zou dan wèl f 20.000,
moeten kosten! 

Het stuk A2 binnen de bebouwde kom wordl 

voorlopig niet ondertunncld. Nicuegenstaande de 
voorspelde groei van het wagenpark in Zuid-

Hoek W1tmakersstrcrnt . Limburg (van 240.000 naar 350.000 auto'.s in het jaar 2010) liggen de prioriteiten van 
Hondstraa1opgelmap1101 mt hel Ministerie van Verkeer en Waterstaal in de Randstad. Men denkt nu aan de 

fn1aî pleintje. zogenaamde Luikse variant: een stelsel van onderdoorgangen en overkluizingen dat 
hel mogelijk moet maken, Maastrichl als fiessehals voor de Europese route naar Genua 

op te heffen. Een andere wens van de gemeente: het dichten van de oostelijke 
Marktwand, bij de opril van de Wilhelminabrug, gaat te gelegener tijd misschien wèl 

in vervulling. De Bijenkorf toont belangstelling voor die plaats. De Bijenkorf neemt 
doorgaans goede bouwmeesters in de arm, dus voor dat aspecl valt weinig te vrezen. 
Maar of het allemaal doorgaat is nu al jaren een vraag, en zo zal het voorlopig wel blijven. 

Voor zover het geld strekt wordl de verlanglijst systematisch af gewerkt. Van de 
gangenstelsels Zonnenberg en Noord in de Pietersberg is het herstelwerk vollooid. Voor 
de Sint Lambertuskerk, onlangs beschreven in een uitgave van de Silhoueuenreeks, 
luiden de adviezen van architect P. Mertens dal de kerk bouwtechnisch gezien 

gerestaureerd kan worden (kosten: ca. 5,8 miljoen). Kasleel Hartclslein, waar de 
Emmaüs-commune gevestigd is, wordt opgeknapt. Om verval zowel als speculatie tegen 
Le gaan koopt de gemeenle het Kruisherencomplex, en de plannen voor het terrein 
tussen hel Bassin en de Boschstraat verkeren in staat van afronding. Of het Bassin zelf 

een jachthaven zal worden of een "kijkwalcr". hangt wederom af van de te besteden 
gelden: het hele geval moet worden uitgebaggerd vanwege een verontTeinigde bodem. 
Wat verontreinigde bodems betreft kan Maastrichl zich de komende jaren LOch al de 

borst nat maken. Er zijn tot op heden zeshonderd stukken zwaar vervuilde grond 
geinventariseerd. maar het ware aantal is onbekend. ! let zal in de loekomst vele 
miljoenen kosten om dit verleden van industriestad letterlijk uit te graven. 
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Pasen, op 31 maart en l april, gaf topdrukte te zien. Tot aan Venlo toe moesten gasten 

worden doorverwezen voor hotel-onderdak. 

Het zal niet alleen om der wille van de toeristen zijn dat n·adities in stand worden 

gehouden of in ere hersteld. En dat sommige, jammer genoeg, blijken te verdwijnen. 

Terwijl op palmzondag in de Onze Lieve Vrouwekerk, na een onderbreking van dertig 

jaar, opnieuw het passieverhaal werd gezongen in het gregoriaans, moest de wandelaar 

die op witte donderdag de klassieke slagersetalages ging bekijken onverrichterzake 

terugkeren. "We doen het niet meer", zeggen de slagers. "Er zit zo'n honderd uur werk 
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Dt scheidende p<moor-dehen 

R. Mamen, gepromoveerd 101 

vicaris-generaal, in de blot:mctjes 

gezet. 

Foto: John Bwiliens. 
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in en er komen misschien tien mensen naar toe". De kinderzockactic op eerste paasdag 
naar 1500 hardgekookte eieren in het stadspark, een initiatief van de 
sLUdemenvereniging Tragos, slaagde goed (de studenten zijn bang dat ze asociaal 
gevonden worden, zodat ze mensvriendelijke acties ondernemen), en op paasmaandag 

trok als vanouds de Slevrouwe- percessie uil 

Al met al is dit een tamelijk kerkelijk getint voorjaar. 
Ofschoon hij al maanden als vicaris-generaal in Roem10nd aan het werk is, heeft deken 

Maessen nu formeel afscheid genomen van zijn Sim Scrvaasparochie. Dat hem dat 
verdriet deed kon hjj bij zijn afscheidswoorden na de Mis niet goed verbergen. 
In het paars van het monseigneurschap recipieerde hij later in de kruisgang. Althans, 

dat probeerde hij, want door een foutje in de organisatie was hij zo goed als 
onbereikbaar. Van twee kanten had men honderden mensen vanuit de kerk naar de 
smalle gang geloodst, die ook nog eens vol stond met kolTict.afels. Dat was handig voor 

Tijdens httjaarlijhs Prr11\·rnr111i111 de fotografen: die klommen erbovenop, maar voor het overige kon de arme deken alleen 
wordt wrer \·oldoendc on~tt maar als een draaüol, links, rechts, voor, achter, handen drukken of bloemen in 

!Jl!haald vlll ook dt pa11cJl1of van tic Ontvangst nemen. 
Sr.-Smaaskcrk ic kunnen Het organisatietalent van de Maastrichtenaar doet mij weleens denken aan dat van de 

opknapl'f"· Indonesiër. Daar zie je hetzelfde: onvoldoende anticiperen ('"wc zullen wel zien"), te 

Foto: John Bunhcns laat beginnen, 'n losse regie en dus massale opstoppingen. Bijna standaard staat daar 



echter een groot improvisatietalent tegenover, zodat alles altijd toch wel weer goed komt. 
Wie hierover zou kunnen meepraten is pater Ruud Kurris SJ, pastoor van de kathedraal 

in Jakarta. Hij noemt zichzelf een "Indonesische Maastrichtenaar" en spreekt ook na 
veenigjaar daarginds bij voorkeur Maastrichts. Toen in zijn kerk een nieuw orgel moest 
worden ingespeeld, haalde hij de organist van de Sint Servaas, Huub Wolfs, erheen .... 
Behalve aan Indonesië doet Maastricht ook denken aan een stad als Cambridge in het 
Engelse heuvelland. Het spijtige is alleen dat wij hier nooit een Hendrik de Achtste 

hebben gehad en dus geen equivalent bezitten van de anglicaanse kerk. Die, en de 
lutherse kerk van Noord-Duitsland en Denemarken, zijn er als enigen in geslaagd de 
liturgie, de esthetiek, de devotie en het evangelische te behouden, en tegelijkertijd hun 
kerk en hun clerus een normaal-menselijk gezicht te geven. Zoiets is het calvinisme, 

met zijn beeldenstorm en zijn ook muzikale kaalslag, niet gelukt. En de roomse kerk, 
met haar celibataire en andere bepalingen, evemnin. 
Op het moment van de afscheidsreceptie was de pandhof, na Lien jaar lang als 
opslagplaats te hebben gediend voor de bouwketen van de meesters en gezellen voor 

de grote restauralie, bijna gereed. Het vah vurig te hopen dat er straks een mooie 
middeleeuwse kruidentuin van wordt gemaakt, vol met hommels en bijen. En dat er 
dan Engelse buitenbanken in komen te staan: van loodzwaar hout, met een brede zit 
en buitengewoon fraai van vonn. En ook een Maastrichtse stadsklok en van die 

MaastrichlSe groene stadspmllenmanden, die je nergens anders ziet. De stad zou 
langzamerhand een prijs moeten krijgen voor haar superieure oog-voor-het-detail! 

je zou in die nieuw-ontworpen min kunnen zitten nadenken over je zonden, of er naar 
carillonconcenen kunnen luisteren. Alleen zou het 't allermooist zijn wanneer de beiaard 
dan werd opgehangen op zijn meest "natuurlijke" plaats: bovenin de Sintjanstoren met 
zijn open gothische lantaarn en zijn galmgaten. Een zaak van praktische oecumene, die 

gezien de grotere ruzies tussen katholieken onderling dan tussen katholieken en 
protestanten, althans hier in het zuiden, toch eenvoudig moet zijn op te lossen. Enfin, 
het Struyskomitee, dat de gelden van het Preuvenemint-1991 heeft bestemd voor het 
definitief inrichten van de pandtuin, moet er maar eens over nadenken. 

Voor de restauralie van het Binvignat-orgel uit 1780 in de janskerk, dat er op het 
ogenblik vrij tandeloos bijstaat, worden gelden ingezameld, maar over het kongeleden 
teruggeplaatste orgel in de Sint Servaas bestaat ontevredenheid. Die heeft echter niet 

zozeer betrekking op het orgel, als wel op de akoustische omstandigheden in de gehéle 
kerk. Doordat de nieuwe stenen vloer gelegd is in beton en met het verse schilderwerk 
alle wanden ziJn ontdaan van stofnesten, heerst er een lelijke nagalm. Koorzang rolt als 
een branding langs de gewelven en ook het gesproken woord, voor op het altaar, is via 

de geluidsinstallaue zo hard en echoënd dat er haast niets van is te verstaan. 
Kinderziekten, hopelijk, want het is natuurlijk eeuwig zonde wanneer al die kosten en 
moeite averechts zouden hebben gewerkt op bet uiteindelijk beoogde effect. 
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De scheidende pastoor-delien 

R. Maessen en zijn opvolger 

M. Hanne:man (links). 

Foto: john Beenkens. 

Wijding van liet geresraureerde 

orgel door pastoor-deken 

M. Hanneman in 

tegenwoordigl1eid van de Cappella 

Sancti Servatii en - in het midden -

Hub Wolfs. 

Foio:jolin Bw11iens. 



De nieuwe deken, M.J.M. Hanneman, werd geïnstalleerd op 28 april. Een week eerder, 

op 21 april, vierde de tot ver in het buitenland bekende organist van de Onze Lieve 

Vrouwekerk Jean Wolfs zijn veertigjarig ambtsjubileum. Hij werd bedachc mee een 

hommage-concert door elf van zijn leerlingen, onder wie tweede organist Hans 

Leenders. Jean Wolfs is niet alleen een groot musicus, het is ook een aardige man. In 

het kader van een symposium over "Ondernemen een kunststuk" dat ik eind april in 

het MECC organiseerde voor een cliënt, maakte hij met plezier een zaterdagochtend 

vrij om uitleg te geven over het Severin-orgel en vervolgens een uur lang 

"verzoeknummers" te spelen voor een gezelschap van slechts tien mensen, onder wie 

de schrijfster Hella Haasse (die samen met Wiel Kusters de verzamelde ondernemers 

had toegesproken) en haar man jan van Lelyveld. 

Wie in die dagen tegenover Hella Haasse ook een 

sympathiek gebaar maakte was het College van B&W 

Omdat alle andere sprekers op dat seminar de gebonden 

editie van haar boek De scharlaken stad zouden krijgen 

maar je aan de schrijfster zelf bezwaarlijk haar eigen werk 

cadeau kon doen, was ik uitgeweest op een fraaie uitgave 

over die andere stad: Maastricht. Nergens te vinden. De 

boekhandels vonden dat zelf ook vreemd, maar het was 

nier anders. De directeur van De Slegre was het tenslotte 

die de raad gaf het stadhuis te bellen, want er moest een 

boek bestaan van de gemeente, Getekend tot Maastricht . 

Goed, bellen dus. Gemeentesecretaris mr dr Ad Lutters 

liet zich doorverbinden. "Mevrouw, wij doen dat nooit. 

Dat boek is een relatiegeschenk van de stad Maastricht, 

en wij geven dat hoogstens weg aan staatshoofden. Ik zit 

bovendien hier op de kamer van de burgemeester om 

zaken af te handelen en.".nu ja goed, ik bel U over een 
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kwartiertje wel terug". Het Mestreechs keteerke bleek uit tien minuten te bestaan. "We "Rc!u1Jegcsche11l1" van 

hebben het erover gehad, en we vinden het eigenlijk wel erg leuk mevrouw Haasse dat gcmw itmcmaris 

boek te overhandigen. De burgemeester heeft er al een opdracht in geschreven. Zal ik mr dr. A. L1111m voor 

het maar gewoon meebrengen in pakpapier?" Hella). Harusc. 

Werd hiervoor op het stadhuis kringlooppapier gebruikt, dan zou dat voor de studenten 

van "Jongeren Milieu Aktief' beslist aanleiding zijn geweest een groene kaart uit te 

reiken. Voorzien van rode en groene kaarten bezochten zij winkeliers en gemeente

ambtenaren: rood voor onverschillig milieugedrag, groen ten teken van een hoog 

rapportcijfer. Onder meer een fotocopieerwinkel waar inderdaad met kringlooppapier 

gewerkt kan worden, verwierf een voldoende. 

Foto: G. Hm11ds 
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waar blijvm we mt1 011s apal1 Toch zit de gemeente Len aanzien van het milieu niet stil. Behalve de speciale kratjes 
Een van tk gtmttnitliJkt voor chemisch afval, krijgen de burgers in totaal zeven milieu parkjes tot hun 

milituparkjcs beschikking waar huis- en ander vuil gescheiden kan worden gedeponeerd. Er zijn er 
Foto: Gtm. Archief op dit moment twee geopend. In overeenkomstig tempo zullen de bestaande 

buurtcomainers verdwijnen, zodat de mensen voor hun vui!Lransport extra met de auto 
moeten rijden. Op provincie-niveau heeft men de ontdekking gedaan dat het merendeel 

van het afval bij het gouvernement bestaat uit rapporten, commissiestukken, memo's, 
conceptnota's en wat dies meer zij: in totaal een papierberg van 80.000 kilo per jaar. De 
milieugroene prullenbakken die de ambtenaren krijgen om kladjes en halfgelezen 

stukken in weg te gooien, lijken mij echter minder effectief dan de maatregel al die 
statenleden en ambtenaren behoorlijk Nederlands Le leren schrijven. Helder, 
grammaticaal juist, duidelijk en vooral hort. Dat zou per jaar zeker 40.000 kilo schelen. 
De Nutsbedrijven, die zich middels Mai van de CAI afficheren als uiterst 
milieuvriendelijk, neigen er echter toe maatregelen tot in het overdrevene te zoeken. 

! loc goed bedoeld wellicht ook, je klanten per brief 111 gewetensnood brengen met 
getekende vogeltjes en bomen die allemaal naar de knoppen gaan wanneer zij, de 

klanten, niet via een bankmachtiging betalen, gaat wat ver. 

Van de Dienst der Domeinen zal de gemeente voor f 115.000.- de achuiende-eeuwse 
vestingwerken Hoge Fronten kopen. De muren worden op bescheiden schaal 
gerestaureerd en het terrein krijgt de status van beschermd na1uunnonumcnr. Een deel 

zal alleen 's wmters toegankelijk zijn voor het publiek omdat dan de muurhagedissen, 
de noordelijkste van Europa, slapen. Voor een andere soon die vnjwcl nergens (meer) 



in Nederland voorkomt, de steenmarter, hebben zich eveneens beschermers 

opgeworpen. De steenmarter lijkt op een das en nestelt graag op onbewoonde zolders 

van kantoorpanden of in kruipruimten. De door de ENCI aangelegde kunstberg "D'n 

Observant n is een van de plaatsen waar steenmarters verblijven. Alleen al daarom verzet 

de dit jaar opgerichte stichting tot Behoud van de Sint Pieterberg zich tegen afgraving 

van dit natuurgebied. Zij organiseert onder meer "bewustwordingswandelingen". 

Overigens is het milieutechnisch interessant dat Maaslricht niet zoveel last schijnt te 

hebben van zure regen en dat dit te danken is aan de uitstoot van neutraliserend 

mergelstof door diezelfde ENCI. En de mensen maar denken, als ze zo'n cementwagen 

zien: alweer 35 ton minder Pietersberg. 

Behalve muurhagedissen heeft Maastricht natuurlijk zijn beroemde Maashagedis: de 

fossiele Mosasaurus, in 1770 door de Limburger Hoff man ontdekt en in 1794 door de 

toenmalige bezetter meegenomen " ... ".pour la gloire de la France". Een Amerikaanse 

ploeg kwam die historische vondst verfilmen; amateurspelers traden op met houwitsers 
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en in boezeroen, de dialogen vullend met vloeiend achttiende-eeuws Maastrichts. Dal llogr Jrnntcn, bcscl1crmd cultuur

bestaat namelijk: er is een sermoen waarin het gaat over "luij die sig gein meuijte rn 11a1uum1011umc111 

aandoen veur het Mastreegs goot te lieren". Foto Gcm. Archief 
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Hel NatuurhisLOrisch Museum aan de Heksen hoek krijgl een copie van de filmopname. 

Hel kreeg dil voorjaar nog iets meer: de museumprijs 1991 van hel Prins Bernhard 
Fonds, honderdduizend gulden groot. De prijs, de enige in zijn soon, werd loegekend 
vanwege de publieksgerichte, stimulerende rol die het museum speelt bij het bestuderen 
van naluur en milieu. Volgens hoofdconservalor D. Th. de Graaf is het met hel 

natuurbeleid nog steeds droevig gesteld. "Discussies over het uitzeuen van otters", zegt 
hij, "spreken altijd aan. Die zijn aaibaar. Maar welke politicus zal eens vragen stellen 
over de drastische achteruilgang van de spinnen in Zuid-Limburg?" 
De PvdA-Maasrricht heeft een stap in de bedoelde richting gezet door haar nota "Nieuwe 

kansen voor de natuur" aan het gemeentebestuur aan te bieden. Daarin wordt onder 
meer geadviseerd , het Pietersbergplateau autovrij te maken en voor de grasperken in 
de bebouwde kom niet langer onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken. Sommige 
buurten zijn uil eigen initiatief al tot actie overgegaan op dit punt: iedereen op Sint Pieter 

kan een stoeptegel groen verven en daarmee aangeven dat de plantsoenendienst geen 
gif moer strooien. Men schoffelt in dat geval zelf. Wat de Pietersberg betreft steunt ook 
de provincie, via de stichting Nieuwe Werkvormen, beheer en behoud. Deze zomer zal 

voor het eerst een kudde zgn. Mergellandschapen ervoor zorgen dat de oorspronkelijke 
begroeiing van de kalkgraslanden terugkeert. De kudde werkt onder de hoede van ex
bouwvakker Louis Thijssen. Ter begrazing van de vestingwerken aan de Statensingel 

Amsttl Gold Rau zal deze herder in de toekomst wellicht ook met zijn schapen dwars door de stad 

Fot.o: Luc Hommcs trekken. 



De aandacht voor plant en dier neemt toe, maar vertoont tegenstrijdige tendenzen. 
Terwijl proelbevissingen in de vijvers van Dousberg en de Vijf Koppen uitwijzen dat de 
visstand gelukkig uitstekend is, wordt tegelijkertijd het bestaande verbod op het 
afschieten van trekvogels en patrijzen ingei.rokken. En terwijl er veel klachten zijn over 

hondenoverlast op straat krijgt de oprichter van een "hondenuitlaatcentrale", Marco 
Gerards, binnen de kortste keren moeilijkheden over de locatie van zijn speelwei. De 
gemeente zelf is bezig een zowel mens- als hondvriendelijk beleid op touw te zenen. 
Voor eigenaren betekent dit dat de hondenbelasting niet meer in een algemene pot 
gestopt wordt, maar ten goede zal komen aan de reinigingsdienst van te installeren 
stadshondenbakken. De hond zal worden voorzien van een registratiepenning; de 

eigenaar moel met een schepje het toilet verzorgen en zo de straat schoonhouden. 

De midzomerweken van juni zijn grijs. Vreemd weer; afwisselend een gemene, 

steenkoude wind en donderwolken, of een vochtige, broeierige hitte. je weet niet wat 
je aan moet trekken. Vrolijke kleuren misstaan, bruine benen zijn niet te kweken en •n 
regenjas is te warm. Klein voordeel kan zijn dat op de terrassen geen ontklede mensen 
zitten. 

Er zijn weggetrokken vakantiegangers en er zijn toegestroomde vakantiegangers, en 
intussen houdt de nieuwsvoorziening niet over. Tijd en ruimte dus voor een kleine 

beschouwing, nu toch Maastricht om je heen is als een warm bad. 

Een (zeer "Haagse") oom van mij kwam hier eens solliciteren voor rechter. Als laatste 
vraag werd hem voorgelegd: "En." .. denkt u dat u met de mensen hier in Zuid Limburg 

zult kunnen opschieten?" 

Antwoord: "Och .... kijk. ... toen ik in Indië en op Nieuw Guinea werkte kon ik het met 
de Ban la mm ers en de Papoea'.s ook goed vinden, dus dat zal wel loslopen". 

De benoeming aan de Maastrichtse rechtbank ging niet door. 
lk kom erop door iets wal ik deze maand meemaakte. Er was een aspergelunch 
georganiseerd op Chateau Neercanne. Hieraan zouden behalve een stel Maastrichtse 
ondernemers en beroepsbeoefenaren ook zo ongeveer vijftien landelijke bekendheden 
aanzitten. Echter, op het uur U moest Leo van der Kant, directeur van het organiserende 

Assemblee BV (nog geen tien dagen eerder had hij in de krant gestaan als "VIP-vanger"), 
aankondigen dat van alle prominenties er niet een zou komen opdagen. Zij hadden 
allen op de valreep hun toezegging ingetrokken. Aad van den Heuvel had per abuis een 

verkeerde datum genoteerd, Paul Wiueman zijn oma lag op sterven, Marcel van Dam 
had het te druk met het omroepbestel, enzovoorts enzovoorts. 
Volkomen terecht wees Van der Kant op het smoesjeskarakter van de afzeggingen. "De 
rest van Nederland", zei hij cynisch, "begint met rasse schreden de cultuur van deze 

regio te begrijpen en neemt die ook over". 
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We kennen inderdaad allemaal het schabloon van de Maasuichtenaar die "ja" zegt en 

"nee" doet. Nu doen Maastrichtenaren dat ook wel, maar blijkbaar in niet veel heviger 
mate dan andere Nederlanders. je kunt je dus afvragen: zijn "beroemdheden" als 
zodanig weinig betrouwbaar, is dat hun natuurlijke houding? ligt Maastricht te 
excentrisch? Wordt Maastricht toch voor niet helemaal goed snik gehouden? Bevat de 

noord-zuid-verhouding nog steeds een aantal wederzijdse, buitengewoon moeilijk op 
te heffen vooroordelen? En, laatste vraag, maken beide panijen het er misschien een 

beetje naar dat zulke (voor )oordelen in stand blijven? 
Dit jaar manifesteerde die verhouding zich vooral tijdens de in opspraak geraakte 
vastelaovend nogal scherp. Het was bijvoorbeeld tekenend dat, zoals Elsevier schreef, 
voor de televisie " ..... een argeloze voorzitter van een carnavalsvereniging met goed 
voorbereide snedige opmerkingen voor schut werd gezet". Tekenend voor beide: voor 

de arrogantie van de tv-presentator, en voor het al te grote gemak waarmee Limburgers 
zich soms tot karikatuur laten maken. Sommigen hebben dat op tijd in de gaten. Zo 
werd door Tempeleer Wim Fischer een TV-optreden bij Sonja Barend, ondanks haar 

herhaald aandringen, toentertijd vierkant geweigerd, en zo liep de Maastrichtse Miep 
Vink kon daarop weg uit een programma van Paul de Leeuw. Zij voelde er niet voor 
om op klompen rond het achterste van een koe te dansen. 
Maar ook meer in het algemeen kan er sprake zijn van een wat vijandig aandoende 

noordelijke bevreemding. Een oubollige rubriek als "Gastronomie met de zachte G" 
daargelaten (bestemd voor "culinaire adverteerders in het zuiden des lands", opdat "de 

lezers van NRC/Handelsblad" - let op de verborgen tegenstelling! - "ideeèn kunnen 
opdoen"), proef je er iets van in een stukje van Koos van Zomeren in mei van dit jaar 
onder de titel "Het katholieke straatbeeld". Daarin gaat het onder andere over habijten, 
nalatenschappen in missaal-vorm van "alweer een overleden goede katholiek", en 

figuren op torens waarvan " .... zonder verrekijker niet te zeggen valt of het Christus is 

of iemand anders". 
Het gedachtengoed dat uit zulke woorden spreekt lijkt op dat van de oer-Hollandse 
Annie Romein-Verschoor, die van oordeel was dat het " .... vei 1 igheidshalve beter is alles 

te vermijden wat in Maastricht, Tilburg en andere verdachte oorden woont, tenzij ik ze 

persoonlijk ken". 
Psycho-historisch gesproken lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat boven de rivieren 
geborenen beschikken over een korter "collectief geheugen" Het reikt niet verder terug 

dan de Gouden Eeuw, met hooguit een zestiende-eeuwse unloper naar Willem van 
Oranje en Erasmus. Het reikt dus ook niet verder terug dan de gestandaardiseerde 
scheiding mssen katholiek en protestant, en heeft nauwelijks weet van de intellecmele 
en beschavende kracht in de Maaslandse gebieden van keizers, bisschoppen en kloosters 

sinds het Karolingische en later het Romaanse tijdperk. Maar de Maastrichtenaar, hoe 
gek het ook klinkt, "herinnert" zich dat wel Op een nauwelijks bewust niveau weet 



hij, om met dr Charles Thewissen te spreken, dat hij iedere voetstap op zeer oude stenen 

zet 

Eveneens dedaigneus maar objectiever was de observatie van een zekere Frank van 

Geroerden, directeur van de Internationale Federatie van Instituten voor gevorderd 

Onderzoek (IFlAS). Het zoveelste instituut, in dit geval bedoeld voor milieu- en 

ontwikkelingsthemas, dat Maastricht graag binnen de wallen zou hebben. "Maastricht", 

zei hij, " .... komt een beetje achterlijk op ons over. De bibliotheken en de academische 

boekwinkels zijn niet van internationaal niveau; de KLM heefL de lijndiensten 

binnenslands geschrapt, en er zijn steeds problemen met werkvergunningen voor 

buiten-Europese wetenschappers. We gaan hier eigenlijk maar liever weg". 

Dat van die boekhandels heb ik zelf gecontroleerd. lk kan er de heer Van Gemerden 

niet helemaal ongelijk in geven want enkele niet-academische zijn beter. En ook zijn 

aanmerking op de nationale luchtvaartmaatschappij snijdt hout 

En toch. Zo'n Instituut geeft proefondervindelijk een portie feitelijke kritiek waar de 

stad zich wat van kan aantrekken. Dat is heel iets anders dan de vooringenomen 

houding waarvan ik zoëven een paar voorbeelden noemde. En daarmee kom ik terug 

op wat ik eerder zei: maken de Limburgers het er zelf niet enigszins naar, denigrerend 

beoordeeld te worden? 

Waarom, bijvoorbeeld, zijn zovelen van hen niet gewoon tweetalig? Als 1k Thijs 

Wöllgens bezig hoor, moet ik altijd aan frater Venantius denken. Kost het dan zoveel 

moeite om zowel de eigen streektaal als het Algemeen Beschaafd Nederlands vloeiend 

en met een zuivere intonatie te beheersen? Om het niet te hebben over de moltevaas1e 
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waarmee je 'l kabbenel in de prebleme heb jebrag (ex-staalssecretaris René van der 

Linden)? Om geen venaald Maastrichts, Heerlens of Kerkraads te spreken? Is hel zo 

lastig, de zelfgenoegzaamheid waartoe de zeer lange geschiedenis van Maastricht 

onmiskenbaar óók heeft geleid, alsof de historie en de mooie gebouwen het werk 

moeten doen, om die te veranderen in intellectuele ijver? Of om duidelijk te maken, 

~ met in gedachten de uit 1213 daterende 

Roman de la Rose waarin de reiziger al " .... 

naar geen beter oord behoeft te zoeken", dat 

Maastricht van alle steden van ons land 

waarschijnlijk het meest heeft bewaard van 

Huizinga's Heifsttij cler middeleeuwen? 

Zelfs in de taal, in het Maastrichts, zit heel 

veel Middelnederlands. 

Dit boekje is niet alleen bedoeld voor 

Maastrichlenaren, maar ook voor de vele in 

Maastricht wonende en werkende niet

Limburgers. Er komen er steeds meer, zoals 

nu recent weer de nieuw-benoemde directeur 

van het Theater aan het Vrijthof, de 

Hilversummer Piet van Hest. Merendeels 

hebben al deze mensen het hier zeer naar hun 

zin. En, grappig genoeg, ook hun valt 

geleidelijk de wat typische mentaliteit op van 

hun Bovenmoerdijkse kennissen en collega'.s. 

"Ze denken dal je er een paspoort voor nodig 

hebt", zucht Benhy Toebosch (uit 

Apeldoorn), die bij de Samenwerkende 

Nrcuwe bestra1i11g voor her niruwc Kamers van Koophandel werkt. " ...... Het is echt vreselijk, maar ze willen al lijd blijven 

Tlrcaier ua1111"1 111111/wf. logeren", verklaart een andere, aan DSM verbonden bron. "We krijgen vrienden uit 

1-t110. Grm :\1d11rf. Groningen" wordt me toevertrouwd door een collega-Neerlandica. "Die zijn vanmorgen 

om zes uur vertrokken, met koffie en broodjes omdat ze vier keer moesten uitrusten". 

De vroegere naaste buren zijn "ze" geworden. 

Een zo'n noorderling laat ik hier, met zijn toestemming, aan het woord. HtJ is hoogleraar 

aan de Rijksuniversiteit Limburg in de leer \'an de accountantscontrole. Afgestudeerd 

in de theologie is hij verdergegaan als registeraccountant Iedere week komt hij naar 

Maastricht om college te geven. Dan slaapt hij in hotel Derlon, met pastoor Rolf 

Wagenaar als buurman, die een omgekeerde biografie heefr eerst kunstgeschiedenis in 

Ctrccht en "Jijmcgen, daarna de priesteropleiding. Op vrijdagochtend rond acht uur 



gaat hij altijd een poosje bij bet Pietà-beeld in de Onze Lieve Vrouwekerk zitten. Hij 
neemt dan een blocnoot mee om zijn "Maria-meditaties" te schrijven. Dit is een 
fragment uit een ervan: 

"Protestanten kunnen zich dat nauwelijks voorstellen. Wie het gebeuren in deze basiliek 
op zich laat inwerken, beseft dat bij vlagen. Protestanten gaan 's zondags naar de kerk, 
die daarna weer op slot gaat. je komt er iets georganiseerds doen, en zonder dat is de 
kerk een functieloos gebouw. Hoe heel anders hier. De kerk die dagelijks van ongeveer 
acht tot acht open is; direct na opening brandt de eerste kaars al. Maar ook: mensen, 
in een halve kring rond de 'mooie' Maria, de Sterre der Zee. Het is het beeld van: buiten 
guur, binnen lekker bij de haard. Knus, warm, intiem. Ik ben daar te veel noorderling 
en protestant voor, en op het ogenblik wat knorrig van moeheid. Maar dat valt toch 
weer mee als je hier gewoon eens gaat zitten; achterover leunend, in openheid en rujmte; 
of voorover knielend, verdiept in gebed - zoals een jonge vrouw al enige tijd doet in een 
belendende bank. Laten protestanten tenminste beseffen, dat dit echt is - en onmisbaar". 
Was getekend: Arnold Schilder. Beter heb ik bet met vaak verwoord gezien. 
Nu nog alle inkomelingen naar de Volksuniversiteit voor een cursus Maastrichts. Want 
wat voor de Limburger geldt, geldt ook voor de Hollander: zorg dat je tweetalig bent 
en bicultureel. 

Wat de Volkuniversiteit met haar (in de regio) 4000 deelnemers en het Maastrichtse 
Open Leercentrum met z~jn circa 3500 cursisten klaarspelen, lukt het gewone onderwijs 
moeizaam of helemaal niet. Niet omdat onderwijzers en leraren onwillig zouden zijn, 
maar omdat ze nu al jaren worden murw gebeukt door decreten en veranderingen van 

. / 
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hogerhand. En het gaat maar door. Scholen moeten sluiten of fuseren; er zal met alle 

geweld schaalvergroting plaatsvinden terwijl iedereen weet dat het in grote klassen slecht 

leren en lesgeven is en men op grote scholen elkaar niet kent; werkloze afgestudeerden 

mogen - op salarisbasis van een uitkering - niet voor de klas; ternauwernood is men 

gewend aan Mammoet- en andere systemen of de boel moet weer om, nu naar iets wat 

"basisvorming" wordt genoemd maar waarvan niemand het fijne weet. 

Het ambachtsonderwijs, dat al half is dood-getheoretiseerd, moet maar helemaal weg. 

Zodat we later een land vol gezondheidswerkers en rechters met vormfouten en 

machtsbeluste ministers hebben maar niemand meer de dakgoot van de Sint 

Matthiaskerk of het houtwerk van de Bisschopsmolen kan repareren. Eigenlijk drukte 

de heer ]. Wallage, staatssecretaris voor onderwijs, heel goed uit wat hem en zijns 

gelijken bezielt door te zeggen dat, helaas, " ... de ambitie om de maatschappij te 

veranderen niet bij iedereen bestaat". 

Ook Maastrichtse scholen ontplooien vaak interessante en leuke initiatieven. De 

Nutsschool heeft zijn schooltuintjes; leerlingen van "De Regenboog" in Scharn rijden 

in het kader van een universitair onderzoek met fietshelmen rond; wel overal vindt in 

deze tijd van het jaar een rommelmarkt of andere festiviteit plaats; de 

scholengemeenschap Wyckerveld ontwerpt het winnende affiche voor de wedstrijd 

"alcohol in het verkeer"; negentig leerlingen en leraren van het Trichter College brengen 

een musical De Kleine Johannes (naar Frederik van Eeden); een sponsorloop van de 

Stella Marisschool aan de Athoslaan brengt f 8000,- op voor een goed doel en de 

kinderen mogen in een luchtballon; in Pottenberg op de H. Geestschool krijgen 

allochtone moeders Nederlandse les; de voltallige Sint Theresiaschool in Oostermaas 

gaat een dag op reis om het 60-jarig bestaan te vieren; de openbare basisschool De Kring 

in De Heeg geeft een schoolkrant uit waarin vijf leesverslaafde elfjarigen interviews 

publiceren met Beroemde Schrijvers. 

En toch varen sommige van die scholen en leerkrachten lek op de politiek

centralistische regelzucht. Zo mogen de leerkrachten van de katholieke basisschool in 

de Akerpoort niet mee overstappen naar de nieuwe Montessorischool die in dat gebouw 

wordt gehuisvest, omdat ze geen bevoegdheid hebben voor het Montessori-onderwijs. 

Weer een stel werkloze onderwijzers, contrecoeur in de een of andere steunwet lopend. 

Zo zullen in Maastricht van de 42 lagere scholen er 18 verdwijnen, waaronder de 

jenaplanschool in Boschpoort-Bosscherveld. 

De zoëven genoemde staatssecretaris J. Wallage, uit wiens koker dit plan komt, noemde 

zijn overleg met de dertienhonderd Nederlandse basisscholen die met sluiting worden 

bedreigd, een "geordende knokpartij". Aangezien het verdwijnen van de j enaplanschool 

een wezenlijk verlies zou betekenen voor de wijk Boschpoort, kan men alleen maar 

hopen dat de wijk zo buitengewoon hard terugknokt dat de staatssecretaris inbindt. 

Aan ouders, bewoners en leerkrachten zal het niet liggen: ze hebben met hun strijd de 



landelijke pers en vragen in de Tweede Kamer gehaald. En ze hebben steun gekregen 

van de gemeente Maastricht. Er is een brief geschreven aan het ministerie met het 

verzoek nog een half jaar met sluiting te wachten, tot er een geschikte fusiepartner is 

gevonden. Bovendien kwam een wethouder op de geniale gedachte, minimaal 124 

kinderen van de jenaplanschool te laten inschrijven op de openbare Elckerlycschool. 

Die is verplicht de leerlingen aan te nemen, maar zou ogenblikkelijk met ruimtegebrek 

kampen. Zodat de andere school, precies volgens de bedoeling, weer moet bijspringen. 

In de laatste week van de maand laat het KNMI weten dat we in 1991 de tot dusver 

slechtste juni van de eeuw hebben gehad. Voor het Struyskommitee vom1t dat aanleiding 

om bij aanhoudend regenachtige vooruitzichten te overwegen het tiende Preuvenemint 

dit jaar niet óp, maar ónder het Vrijthof te houden, in de parkeergarage. Oud-gouverneur 

Sjeng Kremers zou het hier van harte mee eens zijn: heel Maasu·icht moet de grond in, 

zei hij onlangs in een interview. 
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Ook zonder beroerd weer zullen de autoriteiten het onderduiken van een van de vele 51111111 niet meer toegestaan? 

drukbezochte evenementen toejuichen: er is in toenemende mate sprake van verkeers- Foto: Gem. Archief 

en parkeeroverlast in de stad. Zelfs voetgangers blijken op hun manier te "parkeren", 

en wel door des zomers bij gebrek aan vrije stoeltjes op de terrassen, staand een pilsje 

te drinken. Daartegen zou moeten worden opgetreden, vindt de politie. Zij wil , tot 
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hilarileit van de kasleleins ("dan gaan we er toch gewoon bij liggen"), de zogenaamde 
terrasverordening uit 1989 hiervoor van stal halen. Beter ware hel wellicht, op zo kon 

mogelijke termijn een verordening in te stellen die hel verbiedt om hier ooit nog in 
zwembroek rond te Jopen. Of neen, dat moel natuurlijk niet per verordening, dat moet 
gewoon door de stilzwijgende afspraak dat we allemaal, in de winkels en op de pleinen 
en overal onderweg, in keurig ABN vragen: zoudt U niet een hemd willen aantrekken? 

De nieuwe commissaris van politie, B. van Schaik, maakt zich niet voor niets grote 
zorgen over de constiperende drukte bij de vele bourgondisch aangeklede feestjes in 
de binnenstad. Vooral op zulke dagen zijn de gevolgen van de steeds toenemende 
bezoekersparticipatie voelbaar - al zal de lOeristische sector natuurlijk niet ontevreden 

zijn met de verdubbeling van het aantal boekingen vergeleken bij 1990. Aangepaste 
verkeersregels, zoals het Duitse (en Engelse) "Rund fahn hat Vorfahr1 "-systeem dat nu 
op de rotondes is ingevoerd, verbeteren de situatie maar blijven een druppel op de 

gloeiende plaat. Dat zal vermoedelijk eveneens hel geval zijn met een maatregel om het 
parkeren duurder te maken, in onovertroffen overheidstaal "parkeerplaatsen
reserveringsbelasting" genoemd. Van de oeroude Bclgendagen Lol het 40-jarig 
Kachelpiepersjubileum van dit jaar, het majorellenconcours, de Ridderronde. de 
Amerikaanse T-Fordshow, het "Franse" Vive le Vink (geörienteerd op Quatorzejuillec 

- maar er staan dan alleen maar in rinkelend koper uitgedoste Zeeuwse 

landbouwpaarden voor een grote Bavaria-kar op het VrijthoO of het restaurateursfestijn 
in augustus is er geen doorkomen aan. Op sommige momenten, zoals de dag na 
Hemelvaart, is men er al toe overgegaan de toegangswegen naar de stad af te sluiten 

omdat de hulpdiensten niet meer op tijd bij het ziekenhuis of bij een uitslaande brand 

konden komen. 

In de binnenstad moet meer worden "gebust", gelopen en gefietst, is het devies. Ook 

door forensen en toeristen. Nu, lopen wil de laatste categone wel. Dagelijks kom je in 
deze tijd van het jaar groepen jongeren tegen die naar het Pater Vinktorentje staan te 
Luren met een VVV-boekje in de hand, oudere echtparen uil Drenthe die bij de 
Minderbroederskerk luidkeels speculeren over de vraag of zij met luchlbogen of met 

steunberen te maken hebben, of Engelse geleerden die de weg zijn kwijtgeraakt. Ook 
het gebrmk van de stadsbus (die soms meer stilstaat dan rijdt: m l Q90 l.287 keer) wordt 
geëntameerd. In samenwerking met de vervoersdienst hedt hel MFCC, als experiment, 

op een van zijn congressen de meer dan vijfhonderd deelnemers kaaryes verschaft om 
Maastricht-centrum zonder veel moeite te bereiken. [n sinds kort venrekl er negentien 
keer per uur een bus vanaf het station naar het kamorengebted. de Randwvcklijn. 
Mee fietsen is het anders gesteld. Volgens wethouder Armand Cremers en 

verkeersdeskundige Paul Jansen wordt dat in Maastricht minder gedaan dan ciders in 
het land. Waarom weet niemand. Nederland heeft met jaarlijks 12,8 miljard verreden 



kilometers de hoogste "fietsdichtheid" ter wereld, maar dat speelt zich klaarblijkelijk 

meest boven Sittard af. Misschien dat toch, uimodigend, twintigduizend wit-rode 

stadsfietsen zouden kunnen worden klaargezet bij eventuele nieuwe parkeerzones 

buiten de singels: het vroegere Provo-idee dat zo gek nog niet was. 

De autoriteiten zelf zijn best op de fiets te krijgen. Verleden maand ondernamen de 

wethouders A. Cremers,j. Wevers en R. Leenders, samen met een aantal gemeente- en 

politieambtenaren en vergezeld door de Vrouwen Adviescommissie voor de 

Woningbouw, een tocht langs dertig "enge plekken" zoals spoortunnels en onverlichte 

straten. De cijfers wijzen uit dat 13% van de Maastrichtse mannen 's avonds niet in hun 

eentje op zulke plekken durven te komen. 
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Ook een ander plan van de minister van Verkeer en Waterstaat is bij gemeente en Hei kersverse Tweede Kamerlid 

ondernemers in een stadium van concretisering: hel instellen van een disttibutiecentrum Maria van der Hoeven vrrrid11 op 

builen de srad. Van de genomineerde experimentgemeenten (de andere drie waren 15 J•mi de a)trap va111lejaarlij&se 

Arnhem, leiden en Groningen) is Maastricht aangewezen als vestigingsplaats. ln de voctbalw(dstrijtl tussen hei 

toekomst moeten per dag 1500 grote vrachtwagens hun goederen aanbieden in het Gemre11tebescuur m de 

verdeelcentrum, van waaruit deze met milieuveilige wagentjes naar het stadscentrum Gemeenreraad van Ma11strichr. 

worden vervoerd. Met enige fantasie zou men zich overigens bij die wagentjes een Fow: l.uc liommes 

dubbelfunctie kunnen voorstellen: na gelost te hebben, passagiers opnemen voor het 

MECC of het AZM en via Randwyck naar de distributieplaars Lerugrijden. 
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Immers terwijl de omwonenden van het oude Sint Annadal genieten van een ongekende 

autoloze rust, worden de verkeersproblemen op de rechteroever almaar groter. 
Tienduizenden beursbezoekers willen nog steeds blijven arriveren met eigen vervoer, 
evenals honderden patiëntenbezoekers. Dat betekem echter weer dat er woedende 
dokters drie kwartier in de file zitten en dat ongeruste ouders hun kinderen niet meer 

op straat durven laten spelen. 



ZOMER 

Vanaf 1 juli is de Europese Gemeenschap een Nederlandse voorzitter rijk en Maastricht 
een tweede zielzorger die destijds in Utrecht heeft gestudeerd: domineejoen Drost, op 
7 juli met een dienst in de Sint jan geinstalleerd als hervormd studentenpredikant. De 
nieuwe pastor viel met zijn neus in de boter, want op dezelfde dag vond een zogenaamde 

eendjesrace op de Jeker plaats, voorafgegaan door optredens in de stad van tal van 
Maastrichtse amateur-muziekgezelschappen voor wie de opbrengst bedoeld was. 

Op muziekgebied mag 1991 bepaald een jaar van jubilea worden genoemd. Het 
Maastrichts Mannenkoor bestaat 65 jaar; het EN Cl-koor 40 jaar. Het zangkoor Sint 
Caecilia van Sint Pieter op de Berg telt vier jubilarissen, van wie er drie al veenigjaar 

meedoen. De leef tijd waarop velen lid werden van een muziekgezelschap en de trouw 
waarmee zij het bleven, geeft menigmaal aanleiding tot een krantenbericht en soms tot 

een koninklijke onderscheiding, zoals voor de heerj. Beckers, die op zijn twaalfde èn 
bij de fanfare Sinl Hubertus èn bij de harmonie Kunst door Oefening ging en dit jaar 

bij beide zijn zestigjarig jubileum vierde. 
De harmonieën Heer Vooruit en Sint Michaël van Heugem vieren hun 85ste verjaardag: 

de blaaskapel Sint Pieter haar 35ste, en de Koninklijke Harmonie van Heer is dit jaar 
140 jaar oud. Het Koninklijk Sint Caeciliakoor, ook in Heer, luidt m november zijn 
135ste levensjaar in. "De Kamerzanger~ bestaat 50 jaar, maar dat is een 

kanarieverenigmg. Kunst door Oefening heeft 90 jaren gemusiceerd, evenals de Avanti 
Kapel. Ter gelegenheid van zijn jubileum gaf dit laatste gezelschap, ooit voortgekomen 
uit de R.K. Heerenvereeniging, een geschiedschrijving uit met teksten van Paul Disch 

en foto's van zijn broer Harry. 

ln zijn recent verschenen, helder geschreven studie Tweedtlizend jaar Maastriclit vertelt 
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dr P.j.H. Ubachs dal hier in de stad allijd veel muziek is gemaakt Van orgel en zang in 

de kerken en rondlrekkende muzikamen op straal, tol opera en huismuziek 

binnenskamers. De vele "hafa" (harmonie-fanfare) acliviteilen komen daar mede uit 

voort. maar die vormen nu juist een steen des aanstoots of liever een struikelblok voor 

een inslelling als hel symfonieorkest Men speeiL le vaak voor lege zalen. "Als het aan 

de Limburger ligt", verweet dirigent Salvador Mas Conde van het LSO het publiek dezer 

dagen, " ... zou het LSO waarschijnlijk een meewerkend voorwerp worden aan de 

feesLtentencultuur". Limburgers, met andere woorden, hebben geen echte 

muziekcultuur en willen alleen maar "bieren en sjoenkelen". 

Het bedreigde LSO protcstmt Ik geloof daar niets van. Om te beginnen zou hel matige concenbezoek weleens mede 

1cgr11de011rcchtw.wrdigr aan hel concertgebouw kunnen liggen. Zodra in Utrecht hel Muziekcentrum Vredenburg 

bezu1111gvige111·a11 n11111s1rr lirdy was geopend, steeg hel bezoek met sprongen. Alleen al door de komst van hel Theater 

d'Ancona aan het Vrijthof gloort er derhalve hoop voor het LSO. Bovendien is er best aanpassing 

Foto Luc Hornmc' mogelijk aan de levende muziekbeoefenmg die teruggaat op iets ouders dan de 

grond1ghe1d van de symfonie. Alweer in Utrecht speelt stadsbeiaardier Arie Abbenes 

vanaf de Domtoren dansjes van Rameau en de prachtigste zesuende-eeuwse liederen, 

die l l 0 meter daaronder worden begeleid door drie .. .... draa1orgels. Of hij gebruikt "Bij 

ons in de Jordaan" of "We gaan nog niet naar hms" als basismelodie voor 

wijdwaaierende reeksen improvisaties, afhankelijk van wat de winkeliers in de omgeving 

graag zouden horen (de verbinding met boven geschiedt per walkie talkie). Zoiets 



kum1en ze hier bij hel LSO, samen mel 'n hannonie, toch ook wel? Naar de opera$ van 

Monteverdi zaten destijds de mensen tenslotte evenmin als pilaren te luisteren. Zij 

keuvelden, liepen rond, aten en dronken wat en genoten onderwijl. Juist als vele 

Maastrichtenaren het liefst doen. 

De meeste mensen verwachten gewoon ook iets vrolijks bij muziek maken of muziek 

luisteren; niet alleen maar stijf en eerbiedig in een zaal zitten waar elk kuchje met 

verontwaardigde blikken wordt bestraft. Bewijs voor de stelling mag zijn dat de 

Maastrichtse Opéra Comique met haar geestige, kleurrijke opvoeringen van de 
negentiende-eeuwse Gilbert & Sullivan "musicals" bomvolle zalen trekt. 

_,;,; 
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Voor de amateur-muziekgezelschappen was het dal op 7 juli, om vier uur, bij de brug Alle ~r11djfs zwemmen in het 

aan de Prins Bisschopsingel bijna vijfuizend gele badeendjes werden losgelaten. wmcr ... 

Honderden kinderen, allemaal mel een lootje, holden mee langs de oever om te zien Drijvende loterij 1c11 bate van 

hoe de kopgroep het watervalletje voorbij de berenkui 1 afduikelde en hoe vervolgens 11matcur- muz.îekgezelschappen. 

het peloton, gedurende een uur meester van de rivier, aanzeilde op de finish bij de Fow· Ft!topersburo Widdmhovc11. 

Molenhof. De fanfare Sim Servatius uil Biesland vergezelde de stoet, nu en dan stilstaand 

om een serenade aan te heffen waar het publiek van genool maar die de normale 

ingezetenen van het hertenkamp enigszins uit hun doen bracht. 

Aan het eind werden de winnende eendjes in een fuik gevangen door twee heren in 

hoogwaterbroeken. Dat zou in het verleden toch echt onbestaanbaar zijn geweest, dat 
je voor je plezier in de Jeker ging pootjebaden. lk was zelf altijtl doodsbenauwd dat 1k 
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in die vol ratten zittende stinksloot zou vallen. Een Indische kali, die zelfs nu nog 
weleens in een droom terugkomt. Maar het opgeknapte, van rioolvuil ontdane riviertje, 

die smalle tak van de " ... twee wateren die tsamen gaen", is nu een lust voor het oog. 
Snelscromend water waardoorheen je een bodem kunt zien vol kiezels en groen waaiend 
wier, en waar weer vissen in zwemmen. Opnieuw kan een compliment worden gegeven 
aan een stad die nu al vijfentwintig jaar bezig is problemen op te lossen en zichzelf te 

herstellen in een oude én een nieuwe luister. 

Wat is Maastricht rijk, zeggen vrienden, afkomstig uit Limburg maar op hun achttiende 
voorgoed naar Holland vertrokken omdat ze van dit achterland niets meer wilden weten. 
Nu, nu ik hier aan dit boekje zit te werken, komen ze weleens langs om te kijken, en 

dan is het "voorgoed" ineens minder voorgoed ... Dan lopen ze verbaasd achter mijn 
snelle tred door de stad, ik wijzend hier, vertellend daar, of dan staan ze met ingehouden 
adem, doordrongen van de schoonheid, even stil. De kerken in hun roodgouden 

schijnwerperlicht tegen een achtergrond van nachtelijk juli-blauw; de knappe menging 
van bouwstijlen, oud en nieuw dooreen, in de jekerhoek met dat sprookjesachtige 
molenhuis ("van Charles Eyck", zegt mijn geheugen nog steeds), de brede 
zachtstromende Maas met haar lichtjes aan de overkant....Neen, dan is her zo 
vanzelfsprekend, zo zeker niet meer dat je elders in de echt interessante wereld, en hier 

maar-in-de-provincie bent. 

Voor minister Hedy d'Ancona bestaat die vanzelfsprekendheid blijkbaar nog steeds wèl. 
Van de perifere provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg moet 
de laatste het meest betalen aan de bezuinigingsronde voor welzijn en cultuur (maar 

zij kreeg dan ook het meest): 34 miljoen gulden. Ofwel, omgerekend in arbeidsplaatsen: 
600 banen minder. De subsidiestop betreft hoofdzakelijk PNL-plaatsen, genoemd naar 
de Perspectieven Nota Limburg die destijds door de regering is uitgebracht om het 

verlies aan arbeidsplaatsen veroorzaakt door de mijnsluiting, te compenseren. 
Als de minister van WVC haar plannen door de Tweede Kamer krijgt, kan Limburg 
hoogstens rekenen op een afkoopsom en de stad Maastricht niet langer een reguliere 
2, 1 miljoen gulden verdelen over onder meer de stichting Trajekt. de stadsbibliotheek, 
de stichting culturele en creatieve vorming, het woonwagenwerk, het Burgerlijk 

Armbestuur en het Algemeen Maatschappelijk Werk. En dat terwijl het Algemeen 
Maatschappelijk Werk het steeds drukker krijgt omdat de RlAGG's volgeboekt zijn mel 
de meer serieuze gevallen, zodat veel mensen van dit Werk overspannen raken en zelf 

in de ziektewet moeten. 

Natuurlijk zijn de lagere overheden (gemeente en provincie) het niet eens mel ingrepen 
en besnoeüngen door de rijksoverheid. In dil geval hebben de getro!Ten provincies zelfs 
de handen ineen geslagen om hun "onaanvaardbaar!~ kracht bij te zetten. Alleen, men 
kan zich afvragen of hel uiteindelijk wel zo ongunsug is voor een stad als Maastricht 
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om een efficiënt, zo nodig streng financieel beleid te voeren, een hoop uit de jaren 
zeventig stammend gesubsidieerd welzijnswerk op te doeken en ervoor te zorgen dat 
het bijna griezelige aantal niet-werkende Maastrichtenaren (volgens cijfers van het 
Diakonaal Pastoraal Centrum leven 37.687 van de uu L l 7.440 stadgenoten op een 
uitkering) de kans krijgt weer een zinvol bestaan te leiden. 
Dat zou immers weleens de andere kam van de bezuinigingsmedaille kunnen zijn: een 
grotere vindingrijkheid. Iets daarvan schemert al door in gemeentelijke plannen als het 
instellen van stadswachten - in andere steden een groot succes door de combinatie van 
werklozenwerken geformaliseerde dienstverlening-. het op pad sturen van anti-graffiti
ploegen of het contracteren van langdurig werklozen in banenpools. In concreto zijn 
ook de Stichting Irajekt (waar vrouwelijke immigranten worden geschoold tot 
kleuterleidster) en de stadsbus doende met een aan-het-werk-beleid: negen allochtone 
jongeren krijgen een opleiding als buschauffeur. Of het bij de selectie een rol heeft 
gespeeld weet ik niet, maar de nuchterheid van die jongeren 1s bepaald verfrissend. 
"Discriminatie?" zeiden zij. "Ach. dat is een breed begrip. je moet onderscheid weten 
te maken tussen een grapje en een gemene bedoelmg'' 
Omgekeerd dienen zich naast de vele al bestaande, spontaan nieuwe organisaties van 
vrijwilligers aan om bepaalde problemen het hoofd te bieden. Het Migranten Info 
Centmm aan de Capucijncnstraat, met zijn 1ien man/vrouw meertalige 
informatieverschaffers, is er ten van Op dezelfde manier zouden waarschijnlijk zonder 
veel moeite openvallende PNL-plaatsen bij de stadsbibliotheek, op de bibliobus en waar 
dan ook, van inventieve medewerkers kunnen worden voorzien. In schoolbibliotheken, 
zoals de rijhoorziene \an de Basisschool Sint Pieter, gebeurt dat per slot van rekening 
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al jarenlang ook. Dat Maastrichtenaren van zichzelr vindingrijk zijn lijdt immers geen 
twijfel: de kortgeleden voor f 600.000,- ingevoerde "milieubox" wordt zo nodig 

afwisselend als wasmand, als koelbox en als viskist gebruikt. 

\ 
Koelb<Jx, wasmand. \'l$h1st, maar Net zoals de oude "naobersjap" een deel zal kunnen of moeten opvangen van geschrapre 

brdocld als 1111licubox. welzijnssubsidies (maar er waren in het verleden ook wel erg veel PNl_-plaatsen: 2250), 
Foto: Fotopmburo Witldtrshovcn. zullen in hel zuiden ook kunst en cultuur meer moeten gaan steunen op het paniculier 

initiatief. Het zogenaamde "Kunstenplan 1993-1996", eveneens van het ministerie van 
WVC, spreekt een onomwonden voorkeur uit voor de film-, de orkest- en de 

podiumkunst in de Randstad Holland. 
De obstinate somberheid waartoe deze achterstelling leidt, is niet nieuw. ln l 926 heerste 

er grote woede over een reorganisatie van de tramwegen " ... waarbij men ons Limburgers 
op ruwe wijze bij den neus genomen heeft". Nu, bijna zeventig jaar later, bestempelt 
de regio zichzelr echter als een "gouden zone tussen groeicentra als de conglomeratie 
Brussel/Antwerpen, het Ruhrgebied en de Randstad l lolland" - waarmee zij meer naar 

een concurrentie- dan naar een arhankelijkheidsposnie lijkt te dingen. Het is dus de 
vraag of internationalisme en Euroforie in dit opzicht niet contraproductief werken. 
"Dat ze het met de cultuur daar dan ook maar zelf oplossen", zullen ze in de Randstad 

denken. 



ln het kader van een beleid waarbij het uil de lengte of uit de breedte kan komen maar 
niet uit alletwee, vormt hei overigens een rationeel en juist ministerieel argument da1 
er ook veel geld moet naar het behoud van de cultuur. Aan verpulverde boeken en 

documenten of gebarsten en aangevreten k'Unstvooiwerpen hebben volgende generaties 
nie1 veel. Het lijkt dan ook een logische verwachting dat een stichting als het Restauratie 
Atelier Limburg, gespecialiseerd in de schilderkunst, steun zal blijven krijgen van 
provincie en ministerie. Naast zijn werk voor museale en kerkelijke opdrachtgevers 
verzorgt het atelier in de Capucijnenstraat, onder leiding van Anne van Grevenstein, 

een vijfjarige postdoctorale opleiding voor restauratoren. Er studeren nu acht jonge 
mensen, merendeels kunsthistorici. Zij leren het handwerk van de oude 1echnieken, 
lopen stage bij de rcstauralic-af delingen van nagenoeg alle Nederlandse musea en 
krijgen onder meer les in de natuurwetenschap van de door DSM voor dit doel 

gefinancierde Karin Groen. De andere helft van haar tijd besteedt deze scheikundige 
aan de chemische analyses voor het Rembrandt Research Project. 
Voor de algehele cultuurconscrvering in Maastricht is gemeente-archivaris drs A. 
jenniskens aangezocht als projectleider: hij zal met ingang van l januari 1992 

functioneren als stadscultuurhistoricus. 

Aan cultureel privé-initiatief heeft het Maaslrichr nooit ontbroken. Grootscheeps, zoals 

de 6,5 miljoen gulden die door bedrijfssponsoring werd opgebracht voor het Theater 
aan het Vrijthof, maar ook op het niveau van de levende cultuur aan de basis. Een 
"moederorkest'' speelt geld bij elkaar voor zijn peuterspeelzaaltje Pritlie Siuie; dit jaar 

is er een stichting Oude Muziek Limburg opgericht, die samenwerkt met het netwerk 
voor Oude Muziek in Utrecht; de eveneens nieuwe stichting Theater Maastricht, onder 
voorzitterschap van Frits Corten, brengt begin volgend jaar haar eerste productie in het 

Vrijthofiheater, "Kaffee d'n Hoegsten Tied"; poppenspeler/kunstschilder Pieke Dassen, 
dil jaar vanwege zijn vijfenzestigste uitgebreid gefêteerd, houdt een eigen museum in 
de 13ogaardenstraat; het straattheater festival, hel Afrikafeslival en het festival Musica 
Sacra worden met het jaar succesvoller; Peter Noten wil een Mcstreechs Vollekstheaterke 

voor kinderen beginnen; er zijn 250 professionele beeldende kunstenaars in Maastricht 
en tientallen galeries die geregeld kunsrroutes organiseren, onder meer door het 
Jekerkwanier; dit voorjaar verscheen in de reeks Vierkant Maastricht een 
"feiten biografie" Matluas Kemp. Een leven voor Limburg door A. Gonssen, en er bestaat 

een eigen Maastrichts boekenweekgeschenk. Voor 1991 was dat een hennnenngsverhaal 
van Ton "an Reen over de dichter Pierre Kemp. 

Op letterkundig gebied is er trouwens ioch de laatste Lijd aanzienlijk meer aan de hand 
dan een Jaar of dertig geleden, toen mensen als Charles Thew1ssen en Jef Notcrmans 
zich inspanden voor een Maastrichtse lileraire cultuur. Destijds luk1e dat met, omdat 

zij en de hunnen om zo te zeggen tussen de wal en het schip '~elen . EnerztJds kon men 
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ondanks een zekere grensoverschrijdende oriëntatie, vervat in begrippen als "land 
zonder grens" en "stedendriehoek Aken-Luik-Maastricht", nog lang niet spreken van 

een werkelijk Europees verband. Anderzijds was de traditie niet voortgezet van de grote 
Maastrichtse uitgever A.A.M. Stols, wiens fonds in de jaren twintig en dertig vrijwel 
alle grote Nederlandse, en zeer veel beroemde Europese schrijvers telde. Vanaf 1956 
was het definilief uit: geen naamsvermelding 0.L.V.-Plein 23 Maastricht op De Avonden 

of De tranen der Acacias. Na de oorlog waren de belangrijke auteurs terechtgekomen 
bij Hollandse uitgeverijen. 

Het aantreden van Wiel Kusters als hoogleraar algemene leuerkunde heeft veel 
bijgedragen tol nieuwe impulsen, maar ook verder woelt en rommelt er iets in de koele 

grotten van de heuvels en de voormalige mijnwerkersgangen. ln boekhandel Arcadia 
aan het Vrijthof vinden zondag-matinees plaats met sprekers als Marita Mathijssen, 

1 

Albert Helman en Maarten Mourik; boekhandel de Tribune verzorgt llteraire 

presentaties; boekhandel Veldeke opent een grote kinderboekenkelder; het Studium 
Generale organiseerde tot aan dit seizoen een literair care in de Redoute. Maastricht 
heeft een vereniging literaire Activiteiten, met maandelijkse causerieën "Letters bij de 
lunch" in de stadsbibliotheek, en een stichling literaire Wandelingen onder leiding van 

Nelie de Wü-Krikke. Op uimodiging van deze stichting heeft onder meer Michel 
van der Plas, die met zijn biografie Mijnheer Gezelle nèt de AKO-literatuurprijs van 

f 50.0000,- niet won, dit voorjaar hier een lezing gehouden. 
Zelfs wordt er polemisch over "Literatuur in en uit Limburg" geschreven, zoals leraar 
Nederlands Ben van Melick dezer dagen deed in het door hemzelf uitgegeven tijdschrift 
QM. ln een kritisch artikel zoekt Van Melick naar het eigene van een Limburgs 

schrijverschap en geeft hij een redelijk uitputtend overzicht van al wat door Limburgers 

gepubliceerd is en wordt. 
Zoiets verdient lof. Zeker in de grotere context van een Nederland dat zich, om met 

Herman Pleij te spreken, op een haast ziekelijke manier op het buitenland en op 
buitenlandse talen richt. "De angst voor provincialisme", schrijf l hij in zijn boekje Het 
Nederlandse onbehagen, " ..... vreel het onderscheidingsvermogen aan van een land, dat 
in permanente vrees verkeert om voor een provincie te worden aangezien, een uithoek 
van iets veel groters". Welnu, Limburg is een provincie en heeft die vrees zeker ook heel 

lang gekend. Als daar een kentering in komt, als er pogingen worden gedaan (maar 
liefst zonder de onderlinge bewieroking die het Notermansc verleden nogal eens 
kenmerkte) om vast te stellen welke de eigen identiteit. Laai en cultuur Zijn. dan is dat 

goed. Daar kunnen de Laaglanders - een term van PlciJ - een voorbeeld aan nemen. 

Subsidie of geen subsidie, de directie van het AZM heelt er kennelijk iets op gevonden 
om toch haar doelen te bereiken. Er komen zesug bedden bij, er ligt een claim op nog 

120 bedden, en het aantal hartoperaties mag met honderd worden uitgebreid. Dal zal 



de wachllijd, waarvoor nu acht maanden staal, bekorten, maar de streef-wachnijd van 

drie maanden is ook met deze verruiming niet bereikt. 
De inventiviteit van hel ziekenhuis geldt niet alleen het beddenaantal, het heliveldje, 
het betaald parkeren dat straks ongeveer duizend gulden per dag opbrengt, het 
operatiebeleid of het percentage Belgisch personeel (14%) dat in dienst is. maar strekt 
zich ook uit over zaken van detail-belang. Soms gaat dat goed, soms niet. Zo vinden 

veel Maastrichtenaren het krankzinnig dat het nieuwe ziekenhuis wel van een 
islamitische bedeplaats is voorzien maar niet van een kapel. Anderzijds werd deze 
maand de uitslag bekend van de receptenwedstrijd voor het bezoekersrestauram "Le 
Grand Bernard", Mevrouw C. Maas won hem, met een "frisse salade met lamsbout en 

basilicumdressing". Het is natuurlijk heel verstandig om op die manier mensen naar 
dal restaurant te krijgen die helemaal niet op bezoek gaan bij een patiënt maar gewoon 

komen eten. 

P1ijswinnaars zijn er in Maastricht vele. De stad zelf ontving een prijs voor emancipatie. 
Op haar beurt kende zij de Victor de Stuerspenning ofwel de monumentenprijs Loe aan 
de stichting Maastricht Vestingstad, de architectuurprijs aan jan Dautzenberg voor zijn 
Maasresidemie en de milieuprijs aan de inspraakcommissie Milieuzaken (die zelf in de 

jury vertegenwoordigd was). 

De Edmond Hustinxprijzen voor beeldende kunst (f 25.000,-) en voor wetenschap 

(f 15.000,-) gingen respectievelijk naar de architecten Wiel Arets en Wim van den Berg 
en naar dr ir Wiebe Dijker. De Maastrichtse toneelgroep M 46 won de prijs der Lage 
Landen, de Samenwerkende Maastrichtse Autodealers mochten de "Loftrompet" van 

de BOVAG opsteken en de SNS-Bank Limburgprijs werd gegeven aan dr ir J. Rounans, 
voor zijn proefschrift over het broeikaseffect. Met zijn ideeën voor het museum voor 
industriële archeologie te Kerkrade plaatste de Maastrichtse Jos Kramer zich als winnaar 

bij de Eurcgionale ontwerpwedstrijd voor architectuurstudenten, terwijl de Vlaamse 
schrijver Rudi Hermans de alternerend Nederlands/Belgisch-Limburgse Mathias 
Kempprijs van f 4.000,- kreeg en drie afgestudeerden van de kunstacademie ieder een 

Huslinxprijs van f 1000,-. De Van Lanschotprijs Limburg viel toe aan het familiebedrijf 
VEKOMA International BV, vanwege zijn opvallende bijdrage aan wcrkgelegcnhci<l en 
industriële overleving van de door de mijnsluitingen verzwakte provincie. 
Van sommige prijzen (zoals de P.C. Hooftprijs: daarvoor wordt gewoon het rijtje 

t\ederlandse schrijvers afgewerkt) is het wel ongeveer te voorspellen aan wie ze zullen 
worden uitgereikt Zo kan omgekeerd met zekerheid worden gezegd dat de prijs van 
de landelijke Stichting Max Havelaar niet zal gaan naar de Provinciale Staten van 
Limburg. Daar weigert men. om onopgehelderde redenen, Max Havelaarkoffie te 

drinken. De Maastnchtenaren Carolien van der Hulst en Ben Tirnmers die bij een 
Mexicaanse kolTiecoóperalie konden constateren dat de winst inderdaad rechtstreeks 
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len goede komL aan de producerende boeren, zouden hun diapresentatie eens moelen 

LOnen op hel gouvernement. Dat de gedeputeerden het vertikken om de verdiensten 

van hun avondlijke nevenwerkzaamheden in de staatskas te storten, allà, maar dat van 

die koffie."nee. 

Op donderdag 15 augustus, Sinte Marie, zegende bisschop Gijsen het wapenschild van 

de Onze lieve Vrouwekerk. De basiliek is de vijfde kerk in ons land waarvan het wapen 

is opgenomen in het register van de Hoge Raad van Adel. Drie dagen later werd in de 

Sim Servaas de nieuwe suisse geïnstalleerd, Sjeng Smids. Hij volgt Louis Lambrix op, 

die al even trots was op zijn functie maar deze door zijn plotseling overlijden helaas 

maar een half jaar heefL kunnen uitoefenen. 

Behalve de prijswinnaars zijn er de jubilarissen. Nu eens in groter verband zoals het 

Jeanne d'Arc College dat 75 jaar bestaat en zijn reünie laat openen door oud-leerlinge 

Yvonne van Rooy, of de ENCl die ter gelegenheid van haar 65ste een open dag 

organiseert met 6000 belangstellenden, dan weer in de persoonlijke sfeer van een 

veertigjarige ambstvervulling, een vijftigjarig huwelijk, een zestigjarig lidmaatschap of 



een honderdjarige tijd van leven, zoals Netteke Friskes-Marnette. In éen jaar tijds 

jubileren er in éen stad zoveel mensen dat ze niet te tellen zijn, net zomin als de aantallen 

keren dal de burgemeester, vaak op zaterdag, komt feliciteren en een lintje opspelden. 

Het is begin september. De zomer, begonnen mel een constante juli-wannte van tegen 

de dertig graden, is gerijpt tol een diep-verzadigd, diffuus licht dat schuine s~haduwen 

werpt over die heel oude stad van mijn herinnering. En """"Uit alle hoeken en gaten 

komen ze weer tevoorschijn, de Maastrichtenaren", schrijft restaurateur Lei Meisen in 

Maas en MECC. "Het dialect klinkt weer op van de terrassen. De kleding is weer 

verzorgd en er wordt weer gelachen". 

Op 2 september vond de opening plaats van het academisch jaar, in de nieuwe, half

ondergrondse aula. Het was dit keer niet premier Lubbers die behartenswaardige 

uitspraken deed zoals "Nederland is ziek", verleden jaar in Nijmegen, maar de voorzitter 

van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Limburg, drs Loek Vredevoogd. 

"Het idee van gelijkheid is een fictie", zei hij. "Natuurlijk zijn universiteiten niet gelijk. 

Maar hier in Nederland doen ze zoveel mogelijk bun best om datgene wat ze van elkaar 

onderscheidt vooral te verbergen. Ten opzichte van de wetenschapsbeoefenaren - en 

dat is zeer ernstig, want de ongelijkheid in presLatie en t.alent die per de fin ilie aanwezig 

is, wordt zo vervangen door een organisatorische schijngelijkl1eid. Maar ook ten 

opzichte van de studenten. Alsof bet niets uitmaakt waar je studeert Alsof al die jonge 

mensen een universiteit binnenkomen met gelijke kwaliteiten, een gelijke motivatie en 

een gelijke ambitie .. "". 
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Een alert bureau voorlichling zou de strekking van dit betoog ogenblikkelijk een 
landelijke publicatie waardig hebben gevonden. Vredevoogd raakte hier immers de kern 

van de onderwijsommanteling: onder het mom van gelijke kansen, het forceren van 
steeds verder opgeklopte organisaûes en benamingen (iedereen is tegenwoordig 
professor) voor steeds verder vervlakkende kwaliteitseisen. Het dieptepunt is wel bereikt 

in de jaren zeventig: toen was het in een aantal sociale faculteiten mogelijk om af te 

studeren op een dagboek. 
Dat de Rijksu11iversiteit Limburg kortgeleden inzat over het teruglopen van het aantal 
promolies per jaar is met de uitlatingen van haar voorzitter eigenlijk niet goed te rijmen. 

Het schrijven van een dissertatie vergt meer lijd dan de vier jaar die de gemiddelde 
assistent-in-opleiding tot zijn of haar beschikking heeft. Tenminste, als men zich niet 
tevreden stelt met bijv. een vergelijkend literatuuronderzoek in zes eerder gepubliceerde 
artikelen. De ongernstl1ei.d kan er dus op wijzen dat promovendi er genoeg van hebben, 

stukwerk te mogen afleveren. 

Een ander probleem, dat wetenschapsbeoefenaren onvoldoende aan onderzoek toe 
komen omdat z~J lijden onder de onderwijsbelasting. heeft eveneens iets raadselachtigs. 
Zijn er te veel sn1denten? Dan zou de Alma Mater acuut moeten ophouden met reclame 
maken. Zijn de studenten te mondig en daarom lastig' J\een, want dat 1s weer strijdig 

met de ervaringen bij het afstuderen van dertig volwassen deeltijdstudenten, onder \\ie 

banketbakker Theo Coenegracht. Het was een verademing geweest. vond de 
wetenschappelijke staf, om te werken met mensen die lc\'l'nsen.aring hadden en hun 



mond durfden open doen. Zijn dan de docenten onvoldoende gemotiveerd? Daar zou 
iets van waar kunnen zijn. Bij rechten wil men bijvoorbeeld het Liefst weer normaal 

tentamen afnemen, maar dat is strijdig met de ideologie van het Maastrichtse onderwijs. 
Wat ten nadele gaat van zowel onderwijs als onderzoek lijkt echter in eerste instantie 
de vergader-"belasting". door de overheid afgedwongen en wie weet in de geboren 
Nederlander langzamerhand verinnerlijkt. Of, zoals de uit Tongeren afkomstige 
neurochirurg Prof. E. Beu Is het zei: " ... waar twee Nederlanders bijeen zijn. daar worden 

notulen gemaakt" 

Onderzocht wordt er ondanks alles aan deze universiteit heel wat. Er verschijnen 
boekjes over vergeetachtigheid bij ouderen, er staan oproepen in de kram voor dikke 
proefpersonen die willen afvallen, er wordt onderzoek gedaan naar "angst voor pijn", 

naar het verschil in medische consumptie door Limburgers, Duitsers en Belgen, naar 
de doel mal igheid van fysiotherapie (de uitslag was dat daar geen verstandig woord over 
te zeggen viel. Een week later werd de oprichting aangekondigd van een postdoctorale 
studie fysiotherapie), of naar buikpijn bij kinderen. De samenvatting bij dit laatste 
proefschrift was geschreven in het Fries, wat erop wijst dat herstelde tradities, mits 

bevolkingsbreed gesteund, op den duur een karakter krijgen van vanzelfsprekendheid. 
Op Bèr Essers. vijf tien jaar geleden vertaler in het Maastrichts van de synopsis bij de 
eerste medische dissertatie aan deze universiteit, zou vaker een beroep moeten worden 

gedaan. Erg spannend leek mij tenslotte het promotie-onderzoek vanjanjoost Rethans: 
gedurende twee jaar werden daartoe getrainde nep-patiënten met nep-klachten 

tweehonderd keer naar huisartsenspreekuren gestuurd. De bevindingen waren dat 
niemand werd ontmaskerd als simulator en, zeer positief, dat ieder de best mogelijke 

zorg kreeg. 
Voor dertig miljoen gulden verricht de universiteit per jaar onderzoek voor derden. Bij 

gebrek aan een echte letterenfaculteit kan hier ter stede jammer genoeg geen onderzoek 
worden gedaan naar sommige zaken die juist voor Maastricht erg imeressant zijn. Men 
kan hier geen talen of taalwetenschappen, geen geschiedenis en geen kunsthislOrie 

studeren. De reconstructie van de koormantel van Sint Servaas geschiedde door de 
Zwitserse kunsthistorica dr Mechtild Flury-Lemberg, en die van onlangs in Beieren 
opgedoken tekstfragmenten van Veldeke's Servaaslegende door de Leuvense dr jan 

Goossens, hoogleraar in de historische caalkunde. 
Mede vanwege het vijftienjarig bestaan van de universiteit ziJn er dit jaar extra veel 
symposia en (open) wetenschapsdagen gehouden. De grootste publiekstrekker 
daaronder was wel het symposium op 25 oktober over "'Belastingvlucht naar Belgic ~ , 

onder leiding van de fiscaal-jurist Prof. dr R. Niessen. De uitgenodigde inspecteurs Yan 
de belastingdienst hadden een spreekverbod opgelegd gekregen juist daardoor, wellicht 
kwamen 650 belangstellenden luisteren naar de ervaringen van de niet-inspecteurs 

De universitell klaagt dat ze niet genoeg studenten krijgt en de studenten klagen dat 
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ze niet genoeg geld krijgen. Daarover zouden ze eens met hun eigen opleiders moeten 
praten: die kregen geen van allen een beurs zonder tegenprestatie. Bij matige 

studieresultaten konden ze geld lenen (het zogeheten renteloze voorschot) en dat later 

braaf terugbetalen. 
Het aantal aanmeldingen van potentiële eerstejaarsstudenten is aan het dalen. Bij 
economie en rechten gaven zich gemiddeld 40% minder verhoopte studenten op dan 

in voorgaande jaren. Ook bij de gezondheidswetenschappen was het aantal lager: 4 77 
aanmeldingen tegen 643 in 1990. Milieugezondheidkunde trok daarentegen 26% meer 
geïnteresseerden. Of hier wetmatigheden een rol spelen weet ik niet. Het lijkt een 

verdedigbare theorie dat je vooral een studie moet beginnen op het moment dat die 
door je voorgangers, met een grote kans op werkloosheid, massaal is afgegraasd. De 
toeloop is dan geringer en de collegebanken zijn leger, wat prettiger studeert. Maar 
bovenal is er na die vijf, zes jaar een voorspelbaar gat op de arbeidsmarkt ontstaan. 

Naar het schijnt verlaten Maastrichtse afgestudeerden snel de regio, krijgen zij relatief 
gemakkelijk een baan en doen zij het daarin goed. Zelf verklaren zij die uit een groter 
talent in sociale vaardigheden, vergeleken bij hun collega's van andere universileiten. 
Wel is het aantal hoger opgeleiden dat staat ingeschreven bij het arbeidsbureau gestegen; 

acht ervan hebben medicijnen gestudeerd. In sommige gevallen anticipeert men 
gedurende zijn studie al op een bedrijfszekere toekomst, zoals de ploeg 

rechtenstudenten die tegen scherp concurrerende prijzen juridische broninformatie 
verstrekt aan advocaten en notarissen. De universiteitsbibliotheek, die dit jaar hetzelfde 

plan lanceerde, is duurder. 
Niet alleen wil de universiteit er een zesde faculteit bij (sociale wetenschappen), ook 

hoeft zij wat de gevestigde faculteiten betreft niet te vrezen voor fusies, aftopping of 
"vijandelijke overnames". Bij de Rijkshogeschool is dat anders gesteld. Dil jaar werd 
het conservatorium voor het feit geplaatst dat bundeling van krachten met het 

conservatorium in Tilburg hard nodig is, wil het zuiden van het land een tweede fase
opleiding voor de muziekstudie verkrijgen. De toneelacademie en de richting toegepaste 
kunsten van de academie voor beeldende kunst liepen die tweede fase-opleiding mis 
(over de richting autonome kunst moet nog worden beslist) , en de academie voor 
bouwkunst zou onder de paraplu van Amsterdam moeten gaan werken. Ook de 

opleiding tolk-vertaler kan niet verwetenschappelijken in het tempo dat zij ambieert. 
Er wordt dus, met verwonderlijk, opnieuw over "de Randstadlobby" gesproken. 



HERFST 

Sinds 1986 zijn er in totaal duizend nieuwe bedrijven opgericht in Maastricht, samen 
goed voor 1800 nieuwe arbeidsplaatsen. De helft van de initiatiefnemers heeft het in 
die vijf jaar tijd gered, de andere helft niet: alleen al in de eerste zes maanden van 1991 

gingen 116 bedrijven failliet Voor sommige startende ondernemers, die zich konden 

vestigen in het dit jaar geopende "bedrijvencentrum" -het tweede in zijn soon - te Amby, 
verliep in ieder geval de aanloopperiode voorspoedig. Binnen enkele maanden waren 

zij de gesubsidieerde accomodatie ontgroeid, zodat zij moesten omzien naar een grotere 
ruimte elders. 

Net zomin als het marktsucces van een nieuw op poten te zetten onderneming, valt 

natuurlijk de groei ervan met zekerheid te voorspellen. Naast al het andere zal veel 
a01angen van een wilsbesluit: wil men groot, groter, grootst worden? Wil een particulier, 
wil een stad als geheel dat? Soms ontstaat schaalvergroting immers door druk van 

buitenaf. Als het Dagblad voor Noord Limburg, zoals de plannen luiden, gaat fuseren 
met De Limburger, dan zijn beide kramen daartoe genoopt door de bezuinigingen van 
hun uitgever VNU. Als de universiteit met alle geweld tienduizend studenten wil 

binnenhalen, kan niet schelen in welke pour besoi11 de la cause opgezette studierichting, 
dan komt dat doordat elke student (overheids)geld in het laatje brengt En als het nog 
steeds niet winstgevende MECC nu al jaren de hand moet ophouden bij de gemeente, 
dan is dat mede te w1jten aan het verlangen destijds van diezelfde gemeente, Maastricht 
te zien als mega-stad. 

Dat het College van B &: W zelf hieromtrent enige nattigheid voelt, is gebleken uit zijn 
aan verzwijgen grenzende discretie jegens de gemeenteraad over de \'OOrtdurende 

begunstiging van het congrescentrum. Garanlies, renteschulden. aanloopverliezen, 
kredieten, leningen, kostenoverschrijdingen etc. - de een na de ander werden ze de 
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afgelopen jaren door het College gedekt dan wel gekweten zonder veel openbare 

inforrnalie vooraf. Nu een laatste restant van vijf miljoen gulden moet worden 

weggewerkt, is er gekozen voor een symbolische aankoop van alle aandelen, met 

vervolgens een doorverkoop daarvan aan waarschijnlijk de Amsterdamse RAL Nog geen 

week nadat dit bekend werd, kwam ME CC-directeur D. Elzinga met bewijzen voor de 

profijtelijkheid van zijn organisatie: dil jaar zouden bezoekers van het MECC 850 

miljoen gulden hebben gespendeerd in Maastricht en omgeving. 

Te oordelen naar de cijfers van de Kamer van Koophandel: in 1990 slechts 4 hectare 

aan bedrijfsterrein uitgegeven in plaats van de 13 hectare in 1989, is Maastricht 

behoedzamer geworden in het laten volbouwen van steeds meer grondgebied. 

Vergeleken bij het cijrer van een paar jaar daarvoor is de verlaging nog drastischer, of 

"dramatischer" zoals ze in de medische wetenschap zeggen wanneer ze iets positiefs 

bedoelen. Op 1januari1987, meldt een vorig]aarboek Maastricht niet zonder trots, was 

de uitgifte gestegen tot 242 hectare. Volgens woordvoerder René Verhoeven van de 

Kamer van Koophandel voen de Oostelijke Mijnstreek met zijn 40 hectare een 

aanzienlijk gunstiger beleid. ''De groei van de werkgelegenheid blijft op deze manier 

in Maastricht achter bij de rest van de regio, en dal terwijl de vraag naar 

vestigingsplaatsen fors is toegenomen", waarschuwde hij. 

Opmerkelijk bij de groei van omzet en werkgelegenheid is het aandeel van het 

industriële midden-en kleinbedrijf. Terwijl bij het hele Maastrichtse bedrijfsleven de 

groei van de omzet 2% bedroeg en die van de werkgelegenheid 1 %, zagen de kleinere 

bedrijven de werkgelegenheid toenemen met 9%. Bovendien investeerden zij 6% meer 

dan verleden jaar. ln de sector van het hotelwezen kan volgens de interpretalies meer 

omzet worden gemaakt. De verruiming van enkele bestaande hotels en de voorziene 

bouw van een vijfsterrenhotel op het Céramiquetenein meegerekend, zijn er z.ometeen 

genoeg dure hotelkamers in Maastricht. De bestaande capaciteit aan betaalbaarder 

slaapgelegenheid zou echter met een 150 kamers (twee- en driesterrenklasse) kunnen 

worden uitgebreid. 



De afweging tussen groei en begrenzing moge voor een stadsbestuur lastig zijn, het laten 
schieten van subsidies, zoals gebeurde hij de te laat ingediende plannen voor nieuwe 

op- en afritten bij het MECC is gewoon nogal stom, en de bureaucratische stroefheid 
inzake de "sociale vernieuwing" om in de lach te schieten als het niet zo treurig was. 
Maanden onderhandelen heeft het gekost om een zgn. schuilhut voor de jeugd op 
Maria berg voor elkaar te krijgen. Waarom? Omdat de bewoners, die nota bene zelf voor 

een paar centen de boel wilden schilderen, die hut niet groen mochten maken. Dat 
moest en dat zou blauw met rood zijn, wam zo stond het in de voorwaarden. 
Het is haast niet te geloven dat hier dezelfde ambtenaren aan de onderhandelingstafel 
hebben gezeten die dagelijks "met plezier naar hun werk gaan", zoals een nota over 
ambtelijk ziekteverzuim uitwees. Voor ruim 90% van de twaaln1onderd Maastrichtse 

ambtenaren geldt dat zij vinden hun werk boeiend en doen het graag. Terwijl in 
vergelijkbare steden 28% van de ambtenaren doktersbehandeling zoekt, is dat hier l 5%. 
Er moeten die keer zenuwen en werkdruk aan te pas gekomen zijn, dat kan niet anders. 
Want dat waren wel een paar negatieve punten: de werkdruk is te hoog en de organisatie 

van het werk zelf kon beter. 

Daarnaast heeft een aantal van deze ambtenaren ook nog kunst als hobby. In 
Stadskantoor 1 was een temoonsteUing te zien onder de titel "Collega's anders, andere 
collega's". Een verzameling schilderijen, foto's, sieraden, beelden, tekeningen en 

keramiek, gemaakt door vijftien mensen van de dienst Stadsontwikkeling en 

Grondzaken. Vennoedelijk ook uit de koker van deze zeer creatieve dienst zijn een paar 
vermeldenswaardige plannen gekomen. Ten eerste het verhuren van rioolputdeksels 
aan bedrijven om er reclame op te maken (dat lijkt me iets voor de Sphinx), en ten 

tweede het Wonen-Boven-Winkelplan. 

Dit project, waarin de gemeente, woningvereniging Sint Mathias, NMB-Postbank en 
Rijksuniversiteit samenwerken, maakL de pretentie van de stad in de Euroreclamc als 
"cemre d'excellence" nu eens volledig waar. Het is echt excellent. Behoed de binnenstad 

voor leegstand, maak haar bevolkt en gezellig, doe iets aan het kamenekon voor 
studemen, geef de vele ongebruikte etages in de monumentale panden een groLe beurt, 
besteed het bouwbudget aan herstel en integreer de winkel-, de café- en de woonfunctie. 
Zes vliegen in één klap vangen door op de bovenverdiepingen van ck "Verenigde 

Staaten" en omgeving honderden wooneenheden te realiseren, dat verdient applau~. 
Speciaal voor studenten staat daarbij ook de bouw van 55 premie-woningen nog op het 
programma, terwijl er voor het geheel van de bevolking in de loop van <lil Jaar lil de 

sector nieuwbouw en vernieuwbouw ca. 583 huizen en ca. 157 wooneenheden zijn 
bijgekomen. Voor de uenduizend woningzoekenden die Maastricht nog steeds telt. 
hebben de woningbouwverenigingen samen een ~woningburo~ opgericht. Dit zal <le 

procedures van inschrijving en toewijzing centraal regelen. 
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Dat de gemeente dankzij reorganisaties en bezuinigingen haar begroting sluitend heeft 
weten te krijgen is verheugend. Zells wordt gewaagd van een positief saldo van 1.4 

miljoen. De Maastrichtse burgerij, die dil jaar ongeveer een verdubbeling van de 
onroerend goed-belasting moest ondergaan, kan zich in de handen wrijven. Wanneer 
immers de gemeentebestuurders het tarief van de terrasvergunningen met 40% verhogen 
omdat ze vinden " ... dat de overheid best wel mag meeprofiteren van het succes van de 

terrassen", dan zullen ze zeker ook vinden dat de lui op straat best wel mogen delen in 

de stadswinst. 
Van de oude, gerenommeerde Maastrichtse bedrijven deden ENCl, KNP en Sphinx het 

goed tot zeer goed. Ook dankzij het personeel: medewerker]. Klein van Sphinx had 
een belangrijke technische verbetering bedacht en kreeg daarvoor een bonus van 

f 8.000,-. 
't Zakkefebrik Bates Cepro vreest zelfs dat het àl te goed gaat. Men kan de door de 

milieubeweging gestimuleerde vraag naar papieren in plaats van plastic verpakkingen 
amper bijbenen. Met Mosa is het minder geweldig gesteld. De nieuw aangekochte 
vloenegelfabriek wil niet op gang komen en het personeelsbestand van 1100 man moet 
met 130 worden uitgedund. Een vriendelijk bedoeld gebaar, het leveren van een speciaal 

Mosa-dinerservies voor de bijeenkomst van regeringsleiders in december, stuitte af op 
een hooghartige provinciale weigering: " .... voegt te weinig toe aan de Maastrichtse 

ambities". 
In het midden- en kleinbedrijf is het nog steeds vaak vechten tegen de bierkaai. Kleine, 
of liever te klein geworden electra-, snoepjes- en stoffenzaken in de binnenscad vrezen 

niet heel lang meer te kunnen standhouden tussen alle franchise-giganten. En terwijl 
het winkelcentrum Brusselsepoort levendige omzetten maakt en een paar maal per jaar 
iets bijzonders organiseert zoals een Elzasweek of een "Koblenzer Woche", kampen 
andere buurtwinkels buiten het centrum met een saaie aanblik, achterstallig onderhoud 

en gebrek aan toeloop. Sommige, zoals Pottenherg, Malpenuis of Malberg zouden beter 
kunnen verdwijnen, vindt het stadsbestuur. Daartoe aangespoord door de gemeenteraad, 
presenteerden de ondernemers van tien buurtwinkelcentra dit jaar eigen initiatieven 

voor het vrijwillig herschikken en opknappen ervan. 
Onder de recent in Maastricht gevestigde bedrijven en organisaties zijn er vele die zo 
snel mogelijk een plaats trachten te vinden op Randwyck. In het verleden ging dat 
herhaaldelijk gepaard met "wildbouw": lukraak, zonder enig overleg neergezette 

kantoren en voorzieningen. Als de gemeente beleefd wees op de stedebouwkundige 
voorwaarden, kon het gebeuren dat er werd gedreigd met schadeclaims of vertrek. Voor 
de toekomst lS nu de Duitse hoogleraar Ungers ingeschakeld om Randwyck alsnog, \'Îa 
een betere indeling, tot een ook voor de bewoners aanvaardbaar geheel te maken. 

Andere belangstellenden voor een nering in Maastricht hebben hun oog laten vallen 
op het oude centrum. Of op de rivieroever, zoals het deze zomer geopende Chinees-



Thais-Japanse eelhuis in het Maaspaviljoen. DiLheet nu, geheel in de geest van minister 
Ritzen, "Oriental Palace Maasview". Aan de Markt, noordzijde, is er dit jaar een gezellig 
muziek-en-eetcafe De Spekkamer bijgekomen (een verbastering van de "suspecten" 

onderin het stadhuis), maar uit de Koestraat is helaas Meneer Dinges met zijn 
gelagkamer verdwenen. Oudere weduwnaars kwamen hier nog weleens graag een krant 
lezen of aan de table d'höte, voor het onwaarschijnlijke bedrag van f 7,50, de dagschotel 

gebruiken. Het Jodenstraatje moel via een facelift meer worden betrokken bij het 
hoofdwinkclgebied, en ook de BoschstraaL zou voor nieuwe zaken aantrekkelijker 
worden gemaakt. Volgens de ziuende ondernemers en het Marktcomite draagt de 
tijdelijke komst van een opvangcentrum voor daklozen en verslaaf den daaraan niet bij. 

Een na te voelen probleem. Toch denk je onwillekeurig terug aan het middeleeuwse 
MaaSLTicht, toen het Sint Servaasgasthuis aan de Plalielstraat grote aantallen bemodderde 
pelgrims opving, en zieken en am1en. 

Ook Wyck wint steeds aan zuigkracht. Er doet zich het bekende sneeuwbaleITect voor 
waarbij door het restaureren en organiseren van een kern, de behoefte aan uitbreiding 

of vestiging LOenecmt. Zo wil de zaterdagse antiek- en vlooienmarkt graag een paar 
straten met kraampjes erbij, en is het modehuis Pauw nu onder leiding van Sheila 
Verhoeven-Oroschin met een tweede zaak vertegenwoordigd op de Stationsstraat. Van 
de Bonbonnière is het nog onzeker wie haar gaat exploiteren. Er vallen namen als Joop 

van den Ende en Henk van der Meyden. Op vrijdag 29 november waren er in hotel 
Derlon al heel wat figuren te zien die MaastrichL vermoedelijk komen frequenteren als 

het met dat plan ernst wordt. Voor het hocel, waar sinds eind vorig jaar de energieke 
Robert Teulings met de dagelijkse gang van zaken belast is, vormde die vrijdag de 
afsluiting van een feestweek waarin je recepten uit de tijd van de oude Louis Derlon 

kreeg voorgezet (maar niet tegen de prijzen van 1891) en met boodschappen en al door 
een vuurrode Chrysler uit 1924 werd thuisgebracht. 

Op zaLerdag 7 december werd in de stadsschouwburg de Lweejaarlijkse, landelijke Marga 

Klompéprijs voor vrijwilligerswerk uilgereikL door minister l ledy d'A ncona. 
Burgemeester Houbcn overhandigde de trofeeën van de stad Maastricht aan vier 
groeperingen en twee afzonderlijke personen: mevrouw Wijler-Beljaars van het 
buurtplatform Malberg, en They Bovens van Maastricht-in-het-algemeen. 

Ter opluistering van de prijzensessie voerde de Opéra Comique enkele fragmenten op 
uit "The Mikado". een van de light operas van sir Arthur Seymour Sullivan. Met eigen 
ogen en oren kon mevrouw d·Ancona, die eerst door het LSO op een fonkelende Mozart 
was onthaald, waarnemen hoe hier een "niet-subsidie-vragend" (noch -krijgcnd) 

Maastrichts amateurmuziekgezelschap zong en speelde op een manier die ook de meesL 
kritische recensenten al meteen na de premiere, eind november, tot grote lof had 
gebracht Deze musici en koorzangers werken niet alleen vrijwillig, ze leggen nog geld 

toe: alle - beeldschone - kostuums waren zelfgemaakt. 
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Dat het vrijwilligerswerk in Maastricht zeer omvangrijk is kan iedere krantenlezer 
constateren. Van de (in de prijzen gevallen) Stedelijke Maaltijdvoorziening en de 
Burenhulp Sint Pieter tot de organisatie van de Hubertusfeesten in Boschpoort strekt 

de belangeloze inzet zich uit; overal in de stad vind je groepen en clubjes die hun tijd 
geven aan het een of ander. Er moet hier beslist plezier bestaan in sjariteit. Hoewel deze 
mensen helemaal geen geld krijgen voor hun inspanningen, maken ze een zeer tevreden 
indruk. "Je krijgt er zoveel voor terug", zeiden de 75 vrijwilligers die in het AZM een 

bijdrage leveren aan het welbevinden van patiënt en bezoeker (ook in Vijverdal werken 
er trouwens meer dan 100). "Dankbaarheid, een gevoel van nodig-zijn, contact''. 
Dankbaar zal zulk vrijwillig of nauwelijks betaald werk zeker zijn, maar nu en dan ook 
wel veeleisend. lk ken een stadsgids van de VW die ondanks een gebroken arm, 
gedurende twee weken haar groepen bleef rondleiden door striemende 

novemberstormen. Maar ja, de groepen waren lang tevoren afgesproken, de mensen 
rekenden er nu eenmaal op, en dus volgde de gids haar roeping. Desirée Brenninkmeijer, 
een andere VVV-gids, geeft die roeping weleens een gratis opvoedkundig accent. "Wij 

leven helaas niet meer in de tijd van Pieter Saenredam", zegt zij dan. "Misschien wilt u 
dus met uw hond buiten de kerk wachten?". Ook voor stadgenoten, tussen haakjes, is 
het de moeite waard eens met een van die bijna negentig gidsen mee te lopen. Ik 
wandelde de route met Claire Hardy en boorde tientallen dingen die ik niet wist. 

En dan heb je het geoliede kindervakantiewerk, met zijn op het oog slopende 
programmas. Om elf weken lang dag in dag uit 30.920 "kluiverkes", voorzien van hun 

KOM-pas (Kinderen Ontdekken Maastricht) en bun Rittepetit (de goedkope 
stadsbuskaart) bezig te houden, en dan toch een paar weken later weer even welgemoed 
klaar te staan voor de herfstvakantie, dat lijkt me iets om minstens voor te mogen 

worden zaligverklaard. 

Vrijwilligers helpen anderen, en anderen helpen de. vrijwilligers weer. 't Gilde Maastricht 
bemiddelt tussen mensen die iets willen opsteken, en vijf tig-plussers die hun kennis 

en ervaring daarvoor gratis ter beschikking stellen. Onder de 1200 mensen die zich 
verleden jaar meldden bij de Vrijwilligerscentrale, bood 40% zich aan voor het doen 
van werk. Voor het achttiende achtereenvolgende jaar zal eind deze maand Henny Bril 

met haar gezin en met vijfentwintig vrijwilligers de kerstontvangst in het Cily Cenoum 

weer organiseren. 
Slager Willems op de Brusselsestraat gaf ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan, 
waarbij hij hofleverancier werd, negenduizend gulden cadeau aan de Vrolijke 

Medicijnen Omroep. Deze omroep begon in 1951 met een kinderprogramma in Sint 
Annadal, maakte zich sedertdien onmisbaar en heeft het geld nu nodig voor nieuwe 
video-apparatuur om zieken en bewoners van bejaardentehuizen te kunnen laten 

meegenieten van de Maastrichtse highlights. Dat inzamelaars van tweedehands kleding, 
zoals het landelijke Aktie '68, verreweg de grootste tonnage (dit jaar 46.000 kilo) altijd 
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De honderdjarige slagerij 

Willems, Bnissdsestraat, 

word! hofleverancier. 

juist in Maastricht ophalen, berust waarschijnlijk op de wet van het tweesnijdende 

zwaard: men koopt hier gewoon meer kleren en heeft dan de kast te vol. 

In veel gevallen sluit het vrijwilligerswerk moeiteloos aan bij het gezelschaps- en 

gezelligheidswerk. Misschien vormt dal een verklaring voor de vele Maastrichtenaren, 

jong en oud, man of vrouw, werkend of baanloos, die zich ermee bezig houden. Zonder 

de inzet van al die meer dan twintigduizend mensen, schetste de burgemeester, zou het 

hele sociale, culturele en sportieve leven ontwricht raken, zaate herremeniekes en 

optochten incluis ..... 

De stad gaat in gala. 

Pal voor de bijeenkomst van de Europese regeringsleiders, de Eurotop, heeft zij als een 

huisvrouw die haar lijstjes afwerkt de kuilen laten dichten voor de nieuwe electrische 

bekabeling in het centrum en de straatkeien laten aanplempen bij het Theater aan het 

Vrijthof. Voor de dag onmiddellijk na de top heeft zij al genoteerd: schuuingen 

optrekken in Wolf- en Havenstraat i.v.m. sloop en herbouw Limburger. Haar 

standbeelden heefL zij gepoetst en haar wmkelstraten versierd. De graffiti-bus 1s er met 

borstels en zeepsop op uitgestuurd; de parken worden aangeharkt, de steiwegen en 

stoepen geschrobd. 

Zij heeft de genie laten komen om prikkeldraad en extra parkeerplaaL<;en aan Le brengen 

bij het MECC; zij heeft ruim op rijd de uitnodigingen verstuurd voor allen die al op 

zaterdag 7 en zondag 8 december zullen spreken bij conferenties en themadiscussies; 

zij heeft haar kerken en koren gevraagd om grote, hoogf eestelijke luister. 1 laar personeel 

is voltallig ingezet: de boteliers, de koks. de hulpdiensten. de journalisten, de 

buschauffeurs (er zijn avonden waarop de burgers gratis mogen rijden). de politie. 



HERFST 69 

Jn conclaaf bijeen ter 

voorbereiding van de Eurotop 

in Maastricht 

V.l.n.r. drs. L. de Uruyn, 

kabi11etscl1ef van de 

gouvemeu1, ing. Mas1e11broeh, 

burgemee$ftr Mr. Ph. Houben, 

dlir. A. Basriaans. voormalig 

habine.1schef van de 

burgemeester, e11 drs.) van 

der Vrldrn, ncmwns dt 

regering 

Foto: Luc Homm~s 

Maa..~tricht, vestingstad/ 

Foto: Fotvpersburo 

Widdershoven. 
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Maastricltt -pronwtie .. 

En/iele omslagen geTllt~streml 

door Guus vm1 éch 

Top van Europa in Maa.~1r1rh1 

bljffn 

foto: Swdiopress Van 

Gn11svr11 

De stad soigneert zich, zij is bijna klaar. Vijftig roomwitte banieren, de zilveren 
stadssterren onderaan ongeduldig bewegend op de wind, zweven tussen de façades van 

haar SlTaten als een legioen, een processie hoog boven de hoofden. De vensters zijn 
omzoomd met guirlandes van groen en overal van de gevels wapperen rood-witce en 
blauw-gouden vlaggen. Haar pleinen, behangen met diamanten, zijn een sprookje; een 
fee betoverde de bomen. Boven de nachtzwarte lijn van hun stammen flonken heel het 

ijle, winterse takkenpatroon uiteen, als een tussenaards sterrenbeeld, in duizenden 
lichtjes van brekend kristal. Voorzichtig neemt de maansikkel plaaLS russen de Onze 

Lieve Vrouwetorens. De blozende gloed boven de daken, 
waaraan men 's avonds de stad van verre herkent, lijkt 

dieper. 

Vergeten is wat ooit Vondel schreef: "Die nacht gedenckt 
hoe droef de Trichtse maeghd / Gesleept geboeit op haren 
oever sat". Neen, dat is voorbij. Pronckstar is zij. 

Zij zet zich neer aan de Maas en spiegelt zich. 

Vanaf het allereerste begin van dit jaar is er gewerkt aan 
een uitbundige Maastricht-promotie rond de Eurotop 

1991. 

Folders en boeken werden persklaar gemaakt, presentaties 

over Maastricht als congresstad en Maastricht als 
kantorenmarkt ontworpen, de hoeveelheden Europese 
instellingen aangeprezen. ln maart werd in Hotel 
Maastricht een voorbereidende expositie gehouden. In mei 

kreeg de kunstschilder Guus van Eck opdracht de 



altributen voor de lopontmoeting: logo's, vlaggen, postzegels, affiches enzovoorts Le 

verzorgen. hl juni was hel (Engelstahge) Limburg International Magazine mel een extra 

grote oplage geheel aan de Top gewijd. De Maastrichtse winkeliers maakten bekend dat 

er niet zoals in 1981 een groots "landenfeest" zou komen in de binnenstad: de periode 

tussen Sinterklaas en Kerstmis was voor hen al druk genoeg. Tegelijkertijd vroegen 

medewerkers van de VVV en de gemeente en zelfs van diverse horeca-ondernemingen 

zich af of al dat opstoten in de vaart der volkeren eigenlijk wel goed was. Of Maastricht 

daar wel steeds maar mee door moest gaan, want " ..... waar laten we al die mensen .... ". 

Vroeg in het voorjaar begon het Barbizonhotel met een versnelde uitbreiding van zijn 

accomodatie tot 182 kamers, en begin juli, toen minister Van den Broek in Brussel 

aantrad als nieuwe EG-voorzitter, maakten buitenlandse journalisten zich reeds zorgen 

over het eten. Wal het drankgebruik betreft îs er intussen meer zekerheid ontstaan: aan 

de Maastrichtse universiteit promoveerde in april van dit jaar Ing.]. Veenstra van TNO 

op de stelling dat het drinken van drie of vier glaasjes alcohol per dag de manier is om 

hartinfarcten te voorkomen. 

Gedurende dit hele jaar zijn er weer ettelijke Europese instituten bijgekomen, o.m. het 

"Haus der Technik" en het Internationaal lnstituul voor Communicatie. Bij sommige 

miste Maastricht de boot. Zo is het Telematica Onderzoek Centrum aan Twente 

toebedeeld en gaat de Europese Stichting voor de Poëzie naar Leuven. Het Nederlandse 

ministerie dat de cultuur moet dienen had er geen geld voor over; het Vlaamse wèl. 

Eerder dit jaar werd in Maastricht de Jean Monnet-leerstoel voor Europees recht 

geïnaugureerd en vlak voor de LOp de Jacques Delors-wisselleerstoel van de vijf 

Euregionale universiteiten. Als deze aanwas zo doorgaat, schreef De Maaspost, ""hoeft 

dadelijk niemand meer ergens anders heen om iets te leren of te weten te komen". 

• -
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Tijdens een academische 

Zilfing i11 de St.-]<111 DJ> de 

vooravond va:n de Eurotop 

wordt de )aques Dtlorsleerswel 

111ges1dd. 

Foto: Fotopcrsburo 

Widdershoven. 
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Hier moet hei gebeuren! 

Vergaderzaal - Eurotop in het 

go11verncnw11t 

Foco: Fotopersbu ro 

Widdershovcn. 

Op 30 september kreeg het Nederlandse voorzitterschap een geduchte knauw. In de 
hele EG had men geen goed woord over voor de door Den Haag ontworpen 

verdragstekst van een Europese Politieke Unie. Met name Engeland verzette zich: een 
federaal Europa, dat kon niets anders beduiden dan dat Brussel voortaan ging bepalen 
of de inwoners van het Verenigd Koninkrijk wel of geen clotted cream mochten eten. 

Sindsdien sprak de landelijke pers over "de lange weg naar Maastricht" en verheugde 
de organiserende werkgroep zich op een mogelijk hier te sluiten verdrag: in dat geval 
zou de naam van de stad eens en voorgoed onder de aandacht zijn gebracht. In 
toenemende mate vereenzelvigden de organisatoren zich dit jaar met een grenzen loos 

Maastricht Met de bewustwording onder de bevolking van dit intemalionale karakter 
schijnt het alleen nog niet erg te willen: " ...... We moeten dat bevorderen maar we weten 

nog niet precies hoe", zei wethouder Jan Hoen. 
De Europese tentoonstelling in de Dominicaner kerk vanaf 22 november trok inderdaad 

niet zo gek veel belangstelling, evenmin als de "open huis"-dag van de Europese 
instituten. Zij zetelen stuk voor stuk in de prachtigste panden die de stad te vergeven 
heef L, maar het is alsof men niet helemaal geloven kan dat achter al die kruisvensters 

van Naamse steen doeltreffende wetenschap plaatsvindt 
Zichzelf getrouw, leken de Maastrichtenaren het in ieder geval allemaal wel mooi te 
vinden. Overdag deden ze hun Sinterklaasinkopen, namen een kijkje bij het grote witte 

tentgebouw op het Vrijthof en inspecteerden als gewoonlijk het uiterlijk van hun stad. 
Zaterdag en zondag slenterden ze, in elegant tenue de ville, dwars door de 

veiligheidsmaatregelen heen en begonnen ze, in gezelschap van de studenten maar 
zonder veel toeristen, vrolijk kletsend aan een mini-vastelaovend met de ''Italiaanse" 
brassband van Le Mouton Blanc of bij de zingende leren in de Bonne Femme. Een team 



van KRO-Brandpunt, hoorde ik later, had het niet goed begrepen en was met serpentines 

gaan gooien. 
Zelfs in de journalistiek maakte men zich niet overdreven druk Er hoefde heus niet 

pas ná de Eurotop een afspraak gemaakt te worden, zei een redacteur door de telefoon. 
Kon best eerder. Ze hadden de handen voller aan hun eventuele fusie. 

Maar nu is het dan zover. De delegaties van de lidstaten zijn bijeen in de feestzaal van 

hel gouvernement, onder hel verzamelteken van de Europese Gemeenschap. 
Diezelfde twaalf vijfpuntige sterren, aan de achterzijde bewerkt door evenveel Europese 
kunstenaars, keren terug in de sier-ambtsketen van burgemeester Houben. Edelsmid 
Rob Smit maakte hem en premier Lubbers hing hem om, daarmee de burgemeester voor 

het oog van de wereld veranderend in een kerstengel. De twaalf groepen bezoekers 
hebben per land een Maaslrichts café toegewezen gekregen om op verhaal te komen -
waarbij de beslissing café La Pacraque in de Platielstraat voor Nederland te reserveren 
in hel oog spnngt. Is het opzet of toeval? Het pand was de "poort~ bij het geboortehuis 

van Henrielle d'Oultremont, de vrouw met wie Koning Willem l, na troonsafstand te 
hebben gedaan, in tweede echt trouwde. Na zijn overlijden in 1843 placht zij zichzelf 
"la vieille patraque" (het oude wrak) te noemen. Haar zeer lezenswaardige brieven zijn 
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Voor burgemttster 

Mr. Ph. Houben ten nicuwt 

ambtsl1ete11, ontworpen door 

edelsmid Rob Smit. 

Rechts, Piet van Hest. direktcur 

Theater aan het Vrijthof. 

Foto: Gem. Archief. 
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in de jaren zestig van deze eeuw bezorgd door de vroegere Belgisch-Limburgse 

gouverneur Louis Roppe onder de tilel Een omstreden huwelijk. 

Gedurende de twee ijsblauw stralende dagen van maandag 9 en dinsdag 10 december 
voltrekl zich bet Eurotheater: te land, te water en in de lucht. Helicopters kruisen dag 
en nacht boven de stad; honderden straLegisch geplaatste, vriendelijke geüniformeerden 
stampvoeLen tegen de kou; op steeds verspringende plekken ziet het zwart van de ME

busjes; brede limousines met belangrijk uilziende, op hun papieren kijkende mannen 
achLerin banen zich een weg door zwermen van straatvolk (waaronder 
gemeentesecretaris Ad Luuers. "Moet u niet op het stadhuis zijn?" vroeg ik. "Nee", zei 
hij grinnikend. "Dat had wel gekund, maar ik vind dit leuker"); tweeduizend 

journalisten in het MECC 

zoemen als bijen om hoge 

ambtenaren en zegslieden heen; 

op de opaalbeschenen Maas 

verspreiden 's avonds de 

poliliebootjes nerveus hun 

hekgolven. 

Radio en televisie berichten dat de 

Unie van een Verenigd Europa 

bijna in aantocht is. Op dezelfde 

dag valt die der Verenigde 

Sovjetrepublieken uiteen. Er 

staan foto's in de kram van het 

kapotgeschoten Dubrovnik naast 

Een meuw Lui/is bfleg? foto's van premier Lubbers in de gave Sint jan. Kroaten demonstreren in Maastricht; 
Waalse boeren protcstcrc11111 de Koerden, Europese federalisten en landbouwers ook. De laatste optocht loopt uit de 

111111w11swd hand: 1500 Waalse boeren met mestvorken en knuppels worden de stad uitgejaagd. 
Foto: Fotopersburo Wlddmhoven. Tol half twee 's nachts zien de bewoners aan de overkant dinsdag de lichten branden 

in de ronde zaal van het provinciehuis. Men heeft de grootsle moeite de Britten in het 
federale gareel te krijgen, zegt NOS-Laat. Diep in mijn hart vind ik dat prachtig. 

Een abrupte weersomslag ranseh loodgrijze regens dwars door de stad en laat de 
feest vaandels klapperen als dekzeilen. Aardedonker is het; precies goed voor de laatste 
Lwmug dagen van het jaar. De mensen doen boodschappen, torsend hun groce paraplu$. 
Om half vijf sluiten ze de gordijnen. Hun aandacht heeft zich van de wereld af naar 

binnen gekeerd en naar elkaar. 

Het kalenderjaar loopt weer meer in de pas met de cyclus van het kerkelijk jaar. Alleen 
zou de hedendaagse kwartgelovige (niemand zij beledigd: 1k bedoel er m'n eigen soon 
mee) willen dat hij van dat kerkelijk jaar meer wist Wie afstuit op wal hij ervaart als 

sentuncm en in quasi-lyriek verpakte welzijnstaal, hecf t behoefte aan parochieherders 



die klassieke liturgieën zoals de Maria-verertng gedurende de AdvenL, ook literair en 

intellectueel begrijpelijk maken. Vanuit een ander uitgangspunt fonnuleerde]oop 

Kurris, een broer van de eerdergenoemde Indonesische pater Ruud Kurris, ongeveer 

ditzelfde op de in november geïntroduceerde bladzijde van de Veldekekring in de 

Maaspost. Waarom, vroeg hij zich af, zijn de kerken tijdens de nachtmis overvol maar 

laten de mensen het afweten bij de symbolisch zoveel rijkere Paasliturgie? Vanwaar die 

gevoeligheid voor "leedsjes en versjes over 't mojerke en 't kinneke?" 

Nu klinken Maastrichtse kerstliederen wel heel lieflijk. Net zoals de schetsjes van Pol 

Brounts of M.C. Plantaz laten ze ons zien dat het Maastrichts geschikter is als taal van 

de dialoog, de humor, de observatie. van het dagelijks leven en het lied, dan als voertuig 

voor abstracle uitleg en 

wetenschap. De redacteuren van de 

Veldekepagina namen daarmee een 

proef door twintig Nederlandse 

voorbeeldzinnen te geven met al 

dan niet in het Maastrichts 

vertaalbare woorden. Het 

merendeel bleek wel in uitspraak 

maar niet naar eigen woordenschat 

te verschillen. Een des te knappere 

prestatie lijkt daarom bij herlezing 

het overzichtswerk Kint geer eur 

eige stad? van dr Edrn. jaspar uit 

1936: daarin wordt historische stof 
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"aon de Mastreechteneers vertèld" op een haast spreektalige wijze, die echter nergens De redactie van de Veldekepagina 

aan academisch gehalte of brongebruik afbreuk doet. m de Maaspost presenrun l1aar 

Jaspar was in 1926 mede-oprichter van de "Provinciale Vereniging Veldeke", die zich eersteling. 

het in stand houden en uitdragen, kortom de emancipatie van taal en volksculLUur ten Foto: Luc 1111111mcs. 

doel stelde. Nu, na een vrij lange periode waarin veel ouders zich ineens leken te 

schamen voor het Maastrichts zodat ze het hun kinderen niet meer leerden en waarin 

de Ve.ldeke.kring vooral te boek stond als een archaïsch gezelschap in Marie Koenen-

sf eer, is er een hernieuwde emancipatie merkbaar. Dit jaar lanceerde het CDA een plan 

"Investeren in Mestreech". De grootste verdienste daarvan is wel dat het discussie en 

oordeelsvorming heeft losgemaakt. Of onderdelen van het plan, zoals de op zijn minsl 

passieve beheersing van het Maastrichts door de ambtenaren, nu zullen doorgaan of 

niet, een debat over isolationisme versus internationalisme of een middenweg tussen 

die twee, is erdoor aangewakkerd. 
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De oplevende belangstelling voor dialect en 
streekgeschiedenis is niet beperkt tot Maastricht alleen. 

Drukkerij Meesters en het Jeanne d'Arc College gaven 
samen een boekje uil met een originele niet
Maastrichtse dialecttekst uit 1808, Heyloesen; het 

Woordenboek Limburgse Dialecten werkt in een 
wetenschappelijke databank samen met het Vlaamse 
en Brabantse Woordenboek; in zijn krantenrubriek "De 
Letterbak" besteedt Wim Kuipers geregeld taalkundige 

aandacht aan de Limburgse native speaker; Max de 
Bruin, die dit jaar daarvoor de Jo Hansenprijs kreeg, 
vertaalt Botho Strauss en andere toneelschrijvers in het 

Geleens; er wordt aangedrongen op dialectnieuws in 
Limburgse kranten en bij de Omroep Limburg; voor de 
"Limbopop", die ook bij de niet-popliefhebber het 
bloed kan doen tintelen, is een fanclub opgericht en 

worden festivals voorbereid; in Sittard geefL leraar 
Gun AAM. srols mur." roch Nederlands Frans Walraven van het Bisschoppelijk College een cursus "Dialek laeze 
fraait Mllfillrichut uîtgaitn . en sjrieve" en wil de Veldekekring dialectschrijllessen op àlle scholen introduceren. 

jeugdige Maastrichts talent wordt door carnavalsvereniging de Mosasaurussen begeleid 
om tot redenaarsprestaties van niveau te komen, en op de Sint Aloysiusschool, zoals te 
horen was bij de kerstviering van de Veldekekring op Fort Sim Pieter, leren ''Hollandse" 

kinderen accentloos acteren in hun tweede taal. 

Half december werd in een huis aan de Lage Kanaaldijk een begin gemaakt met een 
"Kroniek van Sim Pieter". Ook vroeger had Sim Pieter 'n lijd lang een chroniqueur: 
Joannes Rosier (1778-1847), koster en tevens schoolmeester in het wen nog zelfstandige 

dorp. l lij hield een dagboek bij waarin wij allerlei bijzonders kunnen lezen, zoals over 
jongedochters die "subiet <loot bleven" of over een Antwerpse blindeman die, "".en is 
bynaar niet te geloven, nogtans het is de waarheyd", met z'n vijfde vrouw huwde. 
De huidige kroniek zal zijn gebaseerd op de vele verhalen en anecdotes die de schrijfster, 

Miets Morreau-Magnée, ter ore komen bij haar werk voor de in 1988 opgerichte 
werkgroep Oud Sint Pieter. Uit de meer dan elfhonderd ansichtkaarten die de werkgroep 
tot nu toe verzamelde, is dit jaar een selectie gepubliceerd in de reeks "steden en dorpen 
in oude ansichten" bij de Europese Bibliotheek te Zaltbommel. Tentoons1ellingen die 

de werkgroep rond dit fotomateriaal organiseert, zijn steeds zeer druk bezocht en roepen 
behalve de nodige herkenning: "dat is pap vaan m1ech!", eens te meer associacies op 
met het beminnelijke gemeenschapsleven op het Engelse platleland. tr is alleen maar 
een expositie van Sint Pieterse preien en uien (met eervolle vermeldingen, uitgereikt 



door de beide pastoors Dobmen en Delahaye), en een wedstrijd in appeltaarten voor 

nodig om het beeld compleet Le maken. 

Van Vierkant Maastricht verscheen als deel 18 in de reeks en als tweede uitgave van dit 

jaar her boek Gebeiteld & Veiguld - een erg mooi , door drs Servé Minis geschreven en 

met 450 foto's verlucht naslagwerk over de gevelstenen in Maastricht. Het was jammer 

dat de vader van de schrijver, oud-gemeentesecretaris mr Tb. j. A. Minis, de presentatie 

van het boek op 22 december niet meer kon meemaken. Hij stietl op 6 oktober van dit 

jaar. Zelf beijverde Antoine Minis zich in comité-verband al in de jaren zestig om 

Maastrichtse stenen op te sporen en ze zo mogelijk terug te plaatsen in hun gevels van 

herkomst. Voor het plan om met 

de gegevensverzameling, zes 

archiefkisten vol, "nog eens iets te 

doen" , schakelde hij later zijn 

zoon in, die het uitvoerde en 

voltooide. 

Ongewild sluit de thematische indeling van Gebeiteld & Verguld (gevelstenen als 

verschillende soorten "tekens aan de wand") aan bij de lezingencyclus van het Studium 

Generale over semiotiek ofwel de leer van tekens en betekenissen, deze winter. Zeker 

voor semiotici liggen tekens en beelden heel dicht bij elkaar - zo zelfs dat door deze 

stroming in de literatuurwetenschap een zekere inlegkunde wordt bedreven: men speun 

naar bedoelingen die een schrijver helemaal niet hoeft te hebben gehad. De gelijktijdig 

gestarte overzichtstentoonstelling "Hemel en aarde -werelden van verbeelding" in het 

Bonnefantenmuseum was eveneens tot stand gekomen met hulp van specialisten die 

zelf niet kunnen tekenen maar wel tekenkundigen zijn. Op deze tentoonstelling was 

van Goltzius tot Turner en van Rubens tot Apollinaire, een keuze te aanschouwen uil, 

ja, men moet vaststellen: het universum van de beeldende kunst. dat nu eenmaal niet 

méér omvat dan wat er tussen hemel en aarde te bedenken is. 
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Twajn Min is op 82·jarige leeftijd 

overleden. 

Een man van de Maast richt se 

cultuut in brede ~111 Een man van 

vck verdimsten vc1or de ~tad. 
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Dt mgel van Charlts Vos uit de 

ktrs1groep van dt St.·Strvaashtrh 

Allengs maakt zich de eindejaarsstemming meester van de stad. Eveneens op 

zondagmiddag 22 december geeft de Mastreechter Staar zijn kerstconcert in de Onze 

Lieve Vrouw. Half Maastricht spoedt zich naar de basiliek. Het mannenkoor, opgehelderd 

met éen sopraan, moet gemakkelijk zijn uitgekomen boven het onophoudelijk 

klaterende bergbeekje bij de twee jaar geleden nieuw aangekochte kerststal. Deze 

beeldengroep, van Nederlandse makelij, is na1ever, pastoraler, dan die van de Sint 

Servaas - maar de mannelijke schoonheid van Charles Vos' houten beelden. met bovenin 

die engel met zijn opgeheven, juichende gezicht, heb ik dan ook nooit ergens overtroffen 

gezien. De Onze Lieve Vrouwestal bevat daarbij een aandoenlijke anatomische 

onjuistheid: de ezel is anderhalf maal zo groot als de os. 

Op de hoek van de Stokstraat staat een levend ezeltje samen met de andere dieren uit 

de bijbel geduldig in de regen te klap-oren. De kinderen onder bet publiek moeten er 

soms met kracht bij worden weggehaald, daar het tevens koopzondag is. Het koor van 

Peter Serpemi zingt 's avonds in de Sint Servaas de "Ceremony of carols" van Benjamin 

Britten; in de Sim Mathias geeft de Camera Mus1ca Mosana een concert, tevens het begin 

van een serie 13achcantates. Bij het klokkenspel van Sint Pieter Beneden heeft men '"t 

ls geboren 't godd'lijk kind'' op de uurslag geprogrammeerd - volgens de schippers op 

de Maas, zegt pastoor drs Frans Delahaye, een orienterend, geruststellend geluid. De 

Dominicanerkerk is wereldser ingericht: zij staat vol kraampjes. Met zijn honinggele 

wanden, zijn wat boerse pilaren en zijn antracietgrijze grafsteenreliëfs in de vloer. om 



te struikelen zo dik, is dit een huiselijk gebouw, een droge, veilige mergelgrot. In de 
vooravond kun je er suikerwafels eten met warme wijn en luisteren naar het met vaan 
spelende salonorkest Da Capo. 
Op 25 december neemt Michail Gorbatsjov, ook hienn wellicht weer geleid door zijn 
aartsengeJ-patroonheilige, afscheid van het Sovjetleiderschap. "De volkeren, de naties", 
spreekt hij zijn verdeeld imperium toe, "hebben een werkelijke vrijheid gekregen om 
de weg te kiezen van hun zelfbeschikking·•. Vijfentwintighonderd kilometer westwaarts 
preciseert koningin Beatrix als het ware deze woorden in haar rede op Eerste Kerstdag. 
"Culwur geeft richting en houvast", zegt zij. "Een cultuur manif estccrt zich in de vorm 
die aan het leven wordt gegeven, in de ordening van de fysieke ruimte, in gebouwen, 
monumenten en voorwerpen. in acties en reacties van mensen, in de wijze waarop we 
elkaar bejegenen, in de taal''. 

Het zou chauvinistisch zijn te beweren dat de koningin. Lijdens de Eurotop nog hier 
geweest. bij het schrijven van deze regels heeft gedacht aan dat levendig schouwtoneel 
in het zuiden van haar rijk dat Maastricht heet. Zij doelde immers op de toenemende 
commercialisering van de samenleving - daarin bevesugd door verheugde winkeliers 
die de hele decembermaand lang " ... van een economische malaise niets hadden 
gemerkt"-, waartegen kunst en cultuur een tegenwicht zouden moeten vom1en. 
Maar toch: lees "stad" voor "culluur" en Beatrix' woorden zijn tot in detail van 
toepassing. 
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St Pittu·Btncdtn volgt hei 

ktrkdijk Jam . 
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Vroeger had je hier electra-winkels, die heetten Hel Wonder van Maastricht en Het 
Wonder van Wyck. De namen zijn verdwenen, maar de Maaslrichtse wonderen niet. 
Een ervan is mij verschenen in mensengedaante: mijnheer Bertram. 
Mijnheer Bertram woont op de Pietersberg. Hij kan niet stilzitten, zegt hij zelf. Hij is 

altijd in touw met zijn huis en zijn tuin en zijn vereniging van gehandicapten, waarvoor 
hij vrijwel dagelijks, stad en land aflopend, collecteert. Ik had nooit van hem gehoord, 
maar op een ochtend dat hij weer aan het geld-ophalen was belde hij aan bij het huis 

van mijn vader. Ik logeerde daar op dat moment en deed de deur open. Of ik donateur 
wou worden. Dat vond ik best, maar wilde mijnheer Benram dan even binnen komen, 
want m'n portemonnee lag boven. 

Tijdens het wachten had mijnheer Bertram zich kennelijk ingesteld op een wat langere 
conversatie. Hij moest het naadje van de kous weten, maar begon dan ook als 
wederdienst zijn hele levensverhaal te vertellen. Ik vond dat leuk - zoals ik bijna alles 
leuk vind wat Maastrichtenaren vertellen. Zo heet dat ook: "kom je straks, dan kunnen 
we wat vertellen", zeggen ze in plaats van "dan kunnen we wat praten". 

Halverwege zijn verhaal vroeg mijnheer Bertram ineens zonder enige aanleiding, me 
onderzoekend aankijkend: "Komt u hier soms wonen? Er is een mevrouw hier vlakbij, 
die verhuurt kamers. Maar dat moet u geloof ik niet nemen. U moet een huis hebben". 

Nogal verwilderd antwoordde ik dat ik helemaal geen huis zocht en er eigenlijk ook 
nooit over gedacht had om weer "voor vast" in Maastrichl te komen wonen. "Jawel", 

zei mijnheer Bertram gedecideerd. "Komt u maar eens mee. Ik weet wel iets ". Voor ik 
in de gaten had wat er gebeurde nam hij mijn arm, trok me mee het stoepje af en draafde 
vijf minuten lang voor me uit naar een paar straten verderop. Midden voor een 

alleraardigst huis met French windows en een jaren-vijftigbalkonnetje hield hij balt. 
"Daar", wees hij. "Dat is het voor u. Dal moel u doen. Het is le huur, ziet u wel? Boven 
op het raam zit een plakkaat. Laat u het mij horen als het doorgaat? Dal zou ik leuk 

vinden". En weg was mijnheer Bertram met zijn donateurskaarten en zijn snelle stap. 
Dat was in augustus. In september verhuisde ik en nu woon ik hier. En ik vind het iedere 
dag opnieuw een wonder. 

Maastricht. 31december1991 
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