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ntgtnt~n ~ ~la.astricht

besc:hrijwn it. zo vb.k
n l«t batck
~t .covtt:I uUn de stad in tc:p tn roer hoebbtn pbrxht, eigc:nlijl
oninogtl11k. Te-veel b c:r gcbwrd: natuurrampen, •f~redtn "·ethoudC"r•
en '11T.iirc-J rond Mnnemc:rs, voetbQl~tuurdtN tn hartchirurgen. Tevttl ook ît
op 1 auguttuf 1996f niet <1fgc1lotE'n en moet dus in de lucht blijven h.ingen.
Ceen nood: èr k.ofnt wHr een J.urboek o\taólttridit, nu ovtr de periode
augu1tus 1994 tot jull t99;S. C>.\armre volgt de Stichting Jaarboek de trend die
j~rlljkt duldelljter wordt. namelijk dat het jaar eigenlijk niet ophoudt op 31
december m1nr tljdenJ de zomcr,•akÎtntieperiode. \\'ant dan ligt het QS>e11b.att
lt\'en vrij\\•el tl il
llurom trt"ft u aJlt<en dit jaar dne extr.a dikke uitgiave aan, die Vffl
"'tltntwurdigt v1.stlt'gt over onu stad. Het Jurboek t<:haar1 i.ich dur-mH in
ttn r«l • wn ,·ttttig )Ut. N,ur-JNte de boe:ken ouder "'orden, komen t.ij tt.Hdt
mttr in g.e-bruik alt nulag"·erk bij die vele in geschiedimi• gtlnl~rtftH.rden.
Suft otn groot a.anwl j.aan·t>:rsla;stn. nou's m besluitim van de gtm«:n,
I~ t:n htt collfgo \·. tn burgtm.eett.er tn -.'CthoudeN i1 dit Ju.rbod. ~
op dt twtc ~ &gN-'t:n De l..imburgt:r u hd ümburp o.gbUd m 1.n
naindtrit mate op irn~ huit--.u.n~huÏ$.-bbden.. Alleen dit bantc-n Y«nwn
SlllWI\. ui~wtn en ~L «:n sûpd vm ruim twtt mdrr hoos' 7.oNln' hulp
il w·n l.trwt1 nWt w U.ttn. 1n ck voorbeririding.t-' en ~Wc zowirl als
bij Ml ~hr11\'m. O..nl c-n hukte d.oaarom. mtt. namt" aan de red.Kti«ommiJtic.
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p 31december1993. tien dagen rui het catastrofale hoogwater dat vlak
voor Kerstmis honderden M<'l:.a&triehtcnarcn uit hun huizen drijft,
publiceert d.3gbl.3d De Limburg.er een interview met burgemeester

lioubcn onder de kop 'Een beetje af$tand kan gc<in kw~·. liet interview is d1.1idclijk
vóór dat verrassende hoogwater opgenomen en de journalist verontschuldigt zich
daar ook voor. Van de 'afv.·czige burgemeester' die ·onzichtb.:a.i.r, on.grijpW11.r, niet
waarneemb3at" zou zijn, is tijdens de watersnood ook niets te nlerl:en. noch bij de
watersnood van elf maanden eerder trouwens.
Hij is ook op zijn post bij de alTaires die de stad in 1993 teisteren en nog in
1994 doorklinken. Hij ~telt voor oud"m.in.istcr C van Dijk naar 1\ i;a.ut.ridlt te hilen i ls
misstanden bij het antbtenarenappar.aat opduiken. Hij blijft de stad promoten. ook al
loopt het im~o dtukcn op. Hij moet recht staan voor de ontruiming von het zoge"
naamde junkenpark.
l"let jaar 1993 en de eerste helft van 1994 leveren het \'erMal op win een brui"
send Ata.'\Strîcht, dat mag :t.anschuiven in een rij v11n wereldsteden waarover "'' ereld#
wijd uitgezonden tek!visieprogramm<l's " ·orden gclnlUkt. ~strlcht verzilvert :tijn
naamsbekendheid met het aantrekken v3n internationale instituten tot een aan tal v.in
bijna vijt'\ig in juli 1994. De stad treurt om het heengaan \'lln grote zonen ;;ils dr Sjeng
Tans, die i\t:l:lstricht zijn RL bezorgde.
Het vcrh.ial v.in 1\i11<1stricht tus5en 1 j.inuari 1993 en t :iugustus 1994 is lang c n
af,'lisselend. Om met de burgemet>Ster lt' spreken: 'Maastricht kent velt koninkrijkjes.
0.it "'crkt rc~tivcri ng niet in de hand.1'1aar di.1ölrdoor ontsll.Mln wel de mooiste
dingen il\ de stad, hoor.
Pr.chti.gc inid.iticvcn".
Het verh:aaJ van
~iaastricht "''Ordt opge"
tuigd door moeder
natuur, die de $lad twee
hoogwaters oplevert en
de zetr natte zomer van
1993" gevolgd door die
van 1994, die de heetste
\'o'OJ'dt sinds 17~ Het
hoort er allemaal bij. "

"'1/l;tnd ~tt'T Jlrot:mit 0'140'

4t. " t'411 lit Siat;SUWlfÛin19

Joor: M JtnlJ- tlC!Sm Jt SL"1Xrt'tUU; ' " M Wi!fltlmUto1hni9 is
.,J ln'tNtroolffJ {foto li.Ja); OoCk J.t
~mlt ittutJ t•11 Sin1 Sni.•llS

.bm latt a.>Mlt T;llltrnkt k;:ia'ffll'I
{NntJai, l(n'flMis 199J).
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Het Verdrag

Voor de r"tific.1tie Vóln het \'crdrag \•an M'1Utrieht eéln feit v.·ordt, :r.ijn er nog wie
onderhandelingen nodig in Engeland en Duitsland. In beide landen moet het hoogste
rechterlijke instituut e™n te p:is komen. Van februari i993 tot in augustu$ duurt het
debat i n Engeland, inclu.sît>fhet stellt>n van de \1ertrouwensvrrug door de regering
1\1.;,ijor. P.as opt 110\'Cmber, drie maanden na de OOr$pl'Onktlijk beoogdt daturn, tretdt
ht>l Verdrag in werking.
·~iWtridl r bli;rt vervolgens gev.·oon de voorpag.ini·s van de internottionale
kranten halen. omdat ~n aantal Scandinavische en Oo.steuropese 1.anden verzoekt
om toelating tot het Verenigde Eur<>pa. ln Denem.uken lijkt de $temming tieh, M
de nipte overwinning van de tegenstanders enige jaren geleden, ten gunste \'an
·~1~stri chf te wijzi&en.
De nieu\\ e Anleriban.se president Bill Clinton, een groot voorstander van het
Verenigde Europa. k>$t op lO januari 1993 zijn voorganger Ceorge Bu.sh in het \Vitte
Huis af. Ëen van de voornaamste doelstellingen van zijn beleid is schot brengen in
het vredC$proces in het i\t iddcn~Oo$t·en. Een vcrOOzingweU.end vieve burgemeester
\•an Jcruulcm, de ruim t..:lchtigj:ir-ige Teddy Koliek, be7.ock:t in jlnu:lri 1993 ,\i:a::istr icht
en bcant\\ oordt daarmee hct bezoek van burgcmee.ster Houbcn in 199.i. Koliek
bewijst ~1' rea.liJtiseh politicus te zijn met een open oog voor het grote eontingent
Ar.1bi.schc in woners van zijn stad. Met enige zorg "'ordt enige maanden later gekeken
n11ar i ijn opvolger, Ehut Olmert, van de nationalistische 1,.i kud~J)3rtij , die Kollel: met
t.'('n \•err.assende ovl.'rwinni ng uit het stadhuis vcrd.rijfi.
i\i ini.ster~pl'esklent Rabin en iijn 1nini$ter van 6uitenla1,dse Zaken Peres utten
hun poJitjek \•an verzoening met de Palestijnen voort. ondanks terroristische a.an~
slagen van Palestijn.se haviken. Pert$ komt het standpunt van de socialistische regering R.abin in J..iaastricht uitleggen tijdens het zesde Global P.inel. dat van 24 tot
26 november in M.iastricht v.·ordt gehouden. Oud ~ l)hilipstopman \Visse Dekker i it de
conferentie \'OOr en heeft 'Pat.ronen van een verande.rde wereld' tot t hema gekozen.
Het aantal :ictieve wereldleiders: dal M:iastricht bexoekt, wit, na de af?.egg.ingen \•an
\•ice,president De Klerk \'an Zuid,Afrika en vioe~ premi er Cajdar van Rusland, terug
n~r \•ier, namelijk de Argentijnse president Carlos J..!encm, president Naz.:irbajev v:1n
Kazachstan. minister--prcsidc nt Ruud Lubbers en de rccds genoemde Peres. Onder de
ruim duizend deelnemer$1:ijn ec.httr ictr veel invloedrijke (oud~) politici en verte"
g.en\voordigcrs van het i nternationale bcdrijfsle\'en. Dat een nep; genera;11J tussen al
deze gasten rustig kon rond\\·:indele n, is alleen erg ver\•elend ,·oor de \'eiligheid$dien~
sten van Gk>b.il Panel De Kapitein van Köpenick in een heruitgil-\'e. ..
EG.-onderhandela11r Lord Owen drukt de ;Mtn\\·etigen met de ntus op de feiten,
als hij de stand van zaken in Bo:;njf verduidelijkt. Europa komt er absoluut niet uit,
Ons pa51 slee.hts schaamte en humanitaire acties. In deeember is Maastricht drie
d,,.ge:n in actie voor Sarajevo. 'Koren voor S.rajevo' luidt het motto voor de koorzang
in de On ie.-ti eve~Vrou webasiliek. Dertienhonderd handtekeningen zijn evenzovele
;vanhopigc oproepen voor vrede in het \'er.scheurde cx~Joegoslaviè. /\iet de toevoe~
ging, 'lk zet mijn handtekening. maar of het wat uit haalt?" drukt iem.1nd die wanhoop
uit.
1

1

l'ro>tnde
Hel idee is niet nieuw: Nederland opdelen in een derti:gt.11 regio' s. het.geien het einde
zou betekenen wn de t"'•:t.::tl( provincies. J..tecr dan drie bestuurslagen moeten er
immers niet komen \'Olgens Binnenlandse Zaken. Twintig jaar geleden ging het halve
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land de barricaden op en kwamen er zware
conlités tot $tand in Nootd"Or:aba.nt,
Gelderland en Overijssel om opsplitsing
t~n te g..lan. Limburg g:1ft0tn overigens
blijk van het feit na 175 jaar nog steeds niet
:ianeengeg.rocid te zijn: Vcnk> en Rotrmond
kr~n onmiddellijk ruzie over wie de
nieuwe hoofds-bd Viln Noord ...Limburg (of
Opper-Gelre?) rou worden!
De pl01nncn die minister C>.llcs en
swtssccrctaris De Graaf-Naut.- in janu.:iri
1993 ontvou\\.·en. tijn genu<.lnoeerder. Een
aanul provin<iale en rijkstaken wordt overgeheveld na11.r nieu\\.·e regionale be1turcn.
Jicl accent blijkt verschoven naar stadsge~
westen. 'l().1Js '1\ta.1$trichr. hetl ~id"
Limburg tot en met Sittard. Krijgt oud-gouverneur Kreme.rs tocll nog gelijk. Hij
verld;a.1rde d;i;t je in het buitenland Onmogtlijk provincies kunt ·verkopen'. \\.1el steden
met hun ommelanden.
een maand l~ter h3:111 m('n in het provi nciehuis ahveer opgelucht adem. De
bewindslieden van Binnenlandse 7..aken zwalken hun plannen d11nigaf en willen de
provincies voorlopig handhaven als bestuurslaag tussen rijk en gemeenten. AUeen
enige grote steden în de Randstad worden sudsgewest.
De nieu\\·e gouverneur v;an Limburg is mr Bcrend~Jan baron Van Voorst tot
Voorst. Bij zijn înstJ.ll.1lÎe op 1 juli 1993 verkWrt hij 111le~rst het imag.o van de
provincie le willen opviji.clen. \ VMt 1>cp.lald niet tedcrccn uit Limburg is verdacht".
Zijn cicrstc bcrockcn betreffen het fttstvie:rende Venlo (650 jaar st.:id) en hel Oud ~
l.iinburgs $chutlCr$f«$t in Koningsbosçh. "'·cldr.i gevolgd door de openîng \1an het
Preuvenemint in a.an\\·ezîgheid van Hare Ma~teits tunbass:Mfeurs over de \\'Creld.
Er r.ijn provincie-s 111et een s~icr progrolmn1a.
\'an Voorst tot Voorst wordt bij zijn aantreden geconfronteerd met arbeids"
onl'\l$l onder ~ijn ambt~nare n. In juni
schorten zij het O\'erleg met hun \\'erkgever
op en in $eptember dreigen zij Jnet wl"rk"
onderbreking.. Als Gedeputeerde Staten
vet\'Olgen' ulari~ l:Or1 ing voor dt "'·crk"
onderbrekers 1n het vooruitzicht stellen,
wordt de situ.1tie even grimmig. Men komt
tol elk.aar, lwtgeen e\•enttns het geval is 1net
het ver\·oenplan, d;at moet bc"'·crkstellig.en
dat veel meer ambter1.1ren gebruik m.:'lken
v11n dt fict$ {inclusief regcnpotkken in bruik"
leen) o( dttlnemen aan car-pooling.
Mustriehl kijkt j.-locrs na;ar dit suce«s en
stelt het zijn ambtenaren ten \'OOrbeeld.
Gemeente

Met \•eel gegniffel nttmt de stad kennis van
de ptijs die een m~·crkster van Personeel

Op 16 ma.rif 199J prNnf«lf dt
$licfui119JMrkltJ. MMsrritAt lrt.t

Jtirbod: 1991.iom {t•J. n.r.),
t~llff P

Rink.tPf$.. 4irwttMr 4,,_

A. Stnvm 1.•1tM INC- lwlll m
•1>tnir PJ. KJltgt'l'MlltS.

Co1r.:owru Van Voont tot VCW$f
()ptltl ()p

26 •*'JMJI-' l'rt11~v11cnr111t

199J "'"' htl tummifakn wn tt.11
1JJ«"~'lffi.tn: IJj •'OIJt omn'~J
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en Organîsatîe ontvangt \•oor het idt.oe i.n het nieuw te bouwc.n sl<tdsk.antoor ook ttn
n.islkamer voor ambtenaren in te richten. Zij is getnspireerd door de hand over hand
toenemende \\'erkdn.ik bij haar collcga·s. Uit btiulnlglngsovcrweg.ingen zijn in L99l
tient.alle.n vacatu1"tt niet ingevuld voor een totaal van 1.1 miljoen gulden. Er is bij een
aantal diensten. zoals Brandweer en S<>cialc bken. sprake van ondel'bti<ltting, 6ij de
pretentatie van de gemeentebegroting voor 1994 in september 1993 zegt wethouder
van Financiën mr R. Loondcrs. d;it er in 1994 opnieuw voor ten 1niljotn wordt beiui"
nigd op personeel. \'oor een kwart clpor het niet invullen van vac.itu.res. De managers
\•an de diensten moeteh meer grip kr·ijgen op de \\'erkdruk van hun ambtenaren. l\lott
wcl alle$ w.:at zich :a:irtdient. \\•orden 113ngep.ikt?
De begroting gt'Cft geen rooskleurig beeld van de financ:ièle mogelij'kheden v.1n
1\t..astric:ht. l)oor kottingen win het rijk op het gemttnteronds en een groeiend aantal
uîtkerînssgerechtigden mott de st.MI voor acht miljoen gulden de broekriem a.a n~
h.1.len. Oe n\o-...tregel d.:at Stad$tlrCheologie rendabel moet gaan werken en anders moet
inle\•eren, wordt met vcrontv.•aardiging door t.'en groot aant1;1l in.sr.antics en b\itg.ers
van de hand gewezen. Burgemeester en wethouders halen bakzeil.
In de gemeenteraad zet m('n \•cel vr.iagtcktn.s bij de Stichling Ci,·iele OienJt"
verlening wn het 1'heater, die onder andere het Theatercafé exploiteert. De stichting
heeft een bestuur van hoge gemeent·eambtcnaren. Is dat de reden dat er in ~n Jur
een verlies van 341.000 gulden k..111 ontstaan? Ook voor 1993 \\'Ordt een verlies ver"
\\'acht. een reden temeer een.$ aan privatisering en vooral vertakclîJking te pan
de11ken. vindt een meerderheid van de raad.
Eind t99l brengt interim"~na.gcr Kla.rcnbeek. voin de Bra:ndwecr rapp0rt uit
~neen klein j33r onderzoek bij het korps. Hij constateert een algemeen g_ebrek aan
vertrouwen in en veel weerstand tegen de korp$leiding. CommAAda.nt P. Sc:hmedding
houdt de eer 3.111 zicl1zelfen \'erlegt zijn \\'erkterrein geheel n:ur de Reg.ion.ale Br.lnd"
\\o'ttr Zuid"Limburg. \\'&ar ontwikkelingen op het terrein va.n rcg.ion:aliso:atic. openbare
orde en veiligheid, grensoverschrijdende samenwerking en bestuurlijke \'ernîeuwing
stet'ds meer aandacht optÎS4!n. Voor i\taasticht wordt een nicuv.·c dittriC:t$(()mm#n"
dnnl gaocht. Oe plannen \'OOr ~1 nieuwe brandweerkazerne nemen intussen vaste
vormen aan. Voor 15.5 miljoei1 gulden ui aan de \ViUcm"AJc.xandcrweg in Limmel
een ''ieuw gebou\.,. \\'Orden neergezet. Voor nog eens anderhalf miljoen dient dan wel
eerst de vervuilde bodem ter plt>kke te \\'Orden verwijderd.
Halve~1ege 199l trekt

de gemettnteraad zieh enige dagen terug op de 'Ambycr"
heide' \'OOf de wgen.i:tmde strategische discussie: " •at moet wel en wat kan niet
\\'Orden gerealiseerd van alle plannen die /\iaastrieht heeft tot het jaar l0001 De poJj"
tieke p.irtijen moeten ook roeken naar inkomsten. waarop OOG en PvdA onder andere
voorstellen de jaarlijk.&e uitkering aan het MECC van nu 7.1 miljoen tot vijf miljoen
over een pa.ir j:1:11r terug te brengen. Het stadsbestuur belooft een ondenoek voor
begin 199s. a1s het contract tus.scn gemeente en Ai ECC aOoopt.
Donkere wolken pcakken rich s.imtn boven de stad, wanneer bekend \\o'Ordt
hoeveel minder Molastric:ht en Heerlen in de nilbije toekomst uit het gemeentefonds
d~igen te ont,•angen.. Als uer onrechtvJiardig wordt het uitgangspunt ervaren dat
steden die hun zaken bchoor1ijk op een rijtje hebben en k.cih<trd hebben gewerkt,
extra worden gekort ten fa..,·eure van 'luiere• collega's. Het stadsbestuur neemt met
een aantal gclijkgczi.ndcn het initiatief t.'en onden.ock. in te stellen d.1t nloet leiden tol
een vlammend protest. 'Zie je we.I', zo klinkt het in een aantal ingezonden brieven.
'het nieuwe kabinet is een Randstad"kabintt, dat de regio .slc<-ht.s be$chouwt als etn
noodzakelijk kwaad'.
10

Verkletlngen

OrMMT

Het jaar 1994 is een vtrkimngsjaar. Driemaal v.•orden de kiesget«htigde burser.s
n;1ar de $temb1.1.s geroepen, voor de gemeenteraden, de Twttde Kamer en het Europtts
Parle1nenL De te:ndens van de laatste decennia zet ~i ch voort: de verkietirlgsstrijd is
een tclevlsicstrijd gcv.·ordcn, de e ne opiniepeiling volgt op de andere en wff> et-nm.aal
in een neerwaartse spiraal zit, kan daar slechts uer moeilijk weer ui1ko1nen, Oé rege,
ringspartijtn CDA tn PvdA ervaren beide dat de kil"2trsg1.1nst zich van hen a(v.·endt.
Voor de PvdA een bekend verschijnsel. Elke keer dat de partij regeringsver:intwoor,
delijkheid dra.1.gt. doet het i.ich voor.
DGG zint op wraak voor het uit de boot vallen bij de l:abine1sforma1ie van 1990.
0.'l..1rvoor f telt de p.'l rtij vooral hel COA verctntv.-oordelijlc. De leiding van D66 droomt
hardop over een regering zonder het vuk arrog;ante CO,\. Zeer verontrustend is
verder de \'00r$ptlde winst van de Centrum, Dtmoc.rctten die op ~n gegeven moment
op twaalrzetels dreigen te komen.
In de loop ~n 1993 blijft het gepl;aagde CDA niets \>c$p;iard. Het voor ttn
deel mislukte optreden van premier Lubbers op de Duitse televisie, vt~n neer hij op
G febn.a3ri 1993 de ;\kensc 'Orden widcr dc-n tierischen Ernst' in ont..,.angst neemt,
leidt de nttrgang i n. De a.ls grappig bedoelde opmerking van onze R.otterda1nse pre.m;cr. d;it door de $Olidaritcitshcffing ,·oor de voormalige DDR de W«otduitse par"
kttrplaa~n binnenkort leeg zijn en die i.·an <.1utofabribnt Me:rcedes over\•OI, oogJI
slechts een ijzig sti.lzv.·ijgcn. ln milOlrt wordt oud.-miniister ''an \VVC en huidig frac,
tieleider van het CDA, Elco Brinl:1nan. als CDA·leider gekozen. Veertien maa1,den
voor de verkiezingen. Alle tijd om zich te profileren. maar ook om blunders te maken.
Zijn vrijage met oppositiep.irtij VVD in de \VAO-affaire is de eerste. Hij wordt op
hoge toon door de premier en minister De Vries van Sociale Zaken tcruggeRoten. Een
jaar later, de verkiezing,sstrijd is dan volop ontbrand. doet de AOW"affaire hem en
het COi\ de das orn. De CDA,pr<>g.r3mmaoommiuie stelt voor de AOW vier jaar te
bevriezen. Een massale uittocht van kiezers en de oprichting van twee nieuv.•e poli"
ticke p:1rtijcn voor ouderen zijn het directe gci.·olg. Partijvoorzitter V<ln Velzen
aanvaardt de consequenties en t:reedt terug. mur daarmee suat Brink-man nog meer
;alleen. Zijn commissari.i;at bij een ,·an frat.ide verd;ac.ht familiebedrijf en enige merk"
v.•oordige ingrepen van premier Lubbers in de laa.l$te (ase van de verkicz:ingsstrijd
blijken fat;i.tl. Is het bitterheid e n s pijt over het eigen terugtreden? Hoe het zij,
twintig zetels bedraagt het verlies \'iln het CDA op 3 1nei t994- In ,\iaaistr icht krijgen
CDA en PvdA beide dertien procent minder stemmen en $<:Oren 11,1 r«opccticvclijk
19.1 procent. \\'inn.:sars zijn DGG (1net tien procent meer), VVD (vier in.eer~ de oude-ren partij (7.5 procent) en de Ccntru1n,Ocmocratcn (lWl'C n1ecr; ruim 1Soo stc1nmcn).
Oud-iemttnteraadslid /\(aria van der Hoe\'en wordt a1$ zestiende op de C01\,lijst
réehtstrttb hcrkoicn,
tiet is duidelijk dat de landelijke politiek een grote invloM heeft op de locale.
Oe \VAQ" en AOW.-affaires laten niemand onberoerd. In ,\(:at1$tl'ich1 vallen enige

p<1rallcllcn met de Landelijke situ01tie op. Theo Bovens v.·ordt relatief snel (juni 1993)
als lijsttrekker van het CDA,,\(»Stl'ichl voorged ta~n. John \\'evers kondigt z:ijn
afKheid aan -0n ''rcta.gt i.n augustus of hij d~ l<wtste zeven m.ianden zijn wethouders,
runctie mag combineren 1net het p:art,time directeurschap van de Ac:M:femie voor
BoU\'lkunst. ~jn fr.Ktiegcnotcn hebben het er aanvankelijk moeilijk mee. maar
stemrnen uiteindelijk toe.
ln november "''ordt dt.iidclijk dat er voor Jan Hoen geen pln.;its moer zal zijn
aan de collegetafel. In 1990 had het daar al even naar uitgezien maar de radicale
Il
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vernicuwiog,;dr-ift van tc>ertn1alig afdelir\SSVOOrt.iller John Cijsen had hem zelf de kop
g.ekosl. Hoen mocht voor ~n zittingsperiode terugkeren. ln 1993 wil hij cigtnlijk
besL nOgetn periode erbi;: iem.1nd \•an 52 kun ;e per s lot van rekening niet oud
noemen! tang wordt de deur naar een gev.·oon raadslidmaatschap voor hem open.ge.houden. De m;11n die ruim t \'1intig ja.1r lang het gezicht van CDA" Maastricht mede
bepaalde, neemt daar geen genoegen mee. Frits Corten. ten andere corifcc, die in 1990
overtuigend terugketrde met een reoord a:antaJ voorkeurstemmen, legt het hoofd in
de schoot en start geen nieuv.·e vooi;_keursactie.
Eigenlijk. verloopt ;11llecn bij OG6de verl:ie2ing.sstrijd gl:Mljes. Bij alle andere
(ructies zijn er problemen. Door voorkeursacties van /\t•rgrict SchiffekeC$ en voor.al
\Vil Routsc.1u moet bij de PvdA good.-old Je:in EijsStn het \'tld ruimen. De strijd
tussen Veronica Dirk.sen en Geurt Bijnen om de tv.•ccdc v.•cthoudcrszctcl wordt in het
voordeel v.an de eerste balitL
De VVD ziet twee kopstukken terugtreden. Fractievoorzitter Jo Deviltt houdt
het ''oor gcz.icn; hij is 65 geworden. Piet Neus 'vil niet bndidere1\ tol11ng niet bekend
is of hij wordt gedagvaard. Ma.re Verbttt gaat de lijst aanvoeren.
John G\."(llen. Gróén Links' rn~t bekende nt.'ldslid n~ het ,·ertrek \'an Ctrard
Peters, krijgt van z·ijn fractiegenoten e n partij evenmin nog krediet In de herfst van
1993 v.·ordt dujdelijk. dat de onderlinge verhoudingen danig 1.ijn verstoord. De fractie
vef'\\•ijt Ceelen d.at hij raadslidmaatschap e n eigen architectenbedrijf niet \•oldoende
hctft g.C$Chciden, m~r hteft hem wel tot woordvoerder Ruimtelijke Ordening a.1ngev.•ezen...
En dan de Senioren~rtij. Oc ruim tachtigjarige Louis Dtve1\J i$ nie1 blij met
zijn 'onverkiesbare' vierde plaats. Aan de top ontbr;indt de strijd tussen partijvoor"
zitter Rinut Peters. ff<'Ctie,·oonitter Wybe v11n der WerfT en l ijsttrekker ,\t3thieu
Hendriks. De hard werkende Peters vindt de derde, \'ervolgens vijfde plaats op de
verkieiin&$lij1t on:aan\';).1rdba.1r en trekt zich te-rug alt \'OOr?.itter en spoedig 3lt
partijlid. De partij haalt vîjfzetelsl
Bij de pre$Cntatie \'an de bndid;11tenlijst v;)n de C.Cntrum"J)tmocr11tcn klinkt
boegeroep op en v.·eigert burgemeester Houben co"er Sc:hiîns de hand te drukken.
Llj.sttrck.kcr A.. Thiden:s ziet het onthutst aan en ugt et.at hij 'crin geluitd' i:J.. Voor hij
spoorloos verdwijnt, zegt hij dat hij ruzie heeft mtt zijn vrouw, schoonouders en de
~toor: ' lk moet nu tcrtl bied\ten·. Voor-m:1.n Schijn.s uit t.:1ndgta.1fbn hem ionder
v.·oning in Maastricht niet opvolgen en ook de tv.·ee overige kandidaten weigeren de
opcn.ge,·allen plaats in te nemen. Dus v.·ordt Maastricht in de periode 1994..-1998
bestuurd door 38 raadsleden.
Bij hel b(ogin v;11n de verkictingscamp;agne v.·ordt \'OOr$peld dat minder dan de
helft. van de kiesgerechtigden zullen komen opdagen. Burgemeester Houben nodigt
ven·o!gens 38 bekende Maastr ichtenaren in het t tadhuit uit en ga.11 ermee op d.e foto.
A•et de oproep ·ga stemmen' wordt de foto ruim verspreid, Daags, voor de verkie"
zingen vra:igt men dezelfde personen opnieuw te helpen bij opbel:tctiet en via
geluîdswagens. maar dan komen er nog maar elf opdagen. Dit blijkt geen slecht voor"
teken: zestig procent v:in de kiez.ert vindt de weg naar de :stembus. De burgemeester
kan gematigd content zijn maar, gruwt van de 1532 stemmen voor de Centrum"
Ocmocraten (4.4 pro«nt). Verder houdt hij iich op de \'l(lkte U)a!f een Nederlrand:se
burgema>ster betaamt. Grote v.'innaars zijn de Seniorenpartij (van twee naar vijf
zetels) e-n 066 (van vier na.tr tet). Oe VVD (\·an drie OllOlr vier) en Croen Linkt (van
twee naar drie) groeien, de overige partijen ''erliezen. Het CDA en de P\•dA gaan
;11llebei v'ier zetel$ terug. mJar hebben ~men nog net de meerderheid (lwintig ietels).
O.lt politiek hard kan zijn, ondervinden de winnaars DGG en VVD. \\'ant snel \VOrdt

duidelijk dat CDA en PvdA kocr5en naar oon oolltogc met vijf w(lthouder1: l\\·ot v;an
Cl)A en p,.dA en één voor 066 (of VVO). De VVD haakt vervolgens at: 'de kaarten
zijn geschud'. De fractie stemt samen met de Seniorenpartij en Crotn Links tegen de
weth01.1dersk:iindidaten 1'h. Bovens en \V. Ku iper (Cl)A~ R. l..eenders en V. Dirksen
(PvdA) en A. Cremers (DGG}..
l!:tn gOtde oppositie iJ nooit v.·eg. Ai en moet h.ur echter v.·el de kans daar,•oor
geven. Dat wî.I een hoge ambtenaar blijk~ar niet, a.ls hij burgemtcslcr en wethouders
voorstelt de oppositie minder i nforrnat.ie te geven dan de fracties die het college
vormen. Die passage haalt het niet, maar duikt toevallig (7) wel op bij Crocn Links..
~n pittige interpclbtie is het gevolg.
W.tteroverlast

·De v.·:iterstand ''an de Maas iJ niet verontrustend· verklaa-rt Rijkswaterstaat op
woensdag t5 december ' 993- ·gisteren is wel,, bij een stand van 43.81 meler boven
N1\P een vooral.trm gegeve11, ma:.tr pas bij 44,70 m. komt de grootal.armfase·. Het
vooralarm v.·ordt daav erna ingetrokke n. Vier da.gen blijft het slil. o-"n v.·aar$cl1uv.•t
de Belgische tefe,<isie op zondag 19 december de bezitters van caravans in alle ri vier~
dalen van de Ardennen hun eigendommen onmiddellijk te verwijderen. Het reg.ent in
het gebied immers al dage.n on<>phoudelijk e.n voor ma3ndag 20 december wordt een
ware zondvloed \•erwacht met tachtig à honderd liter \'f;llcr per ''icrkante meter! W ie
k.ijkl er n.aar de 8ft.TI Oe waaNChuwing.sposten bij Rijksmter.staat en gemeente
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blijken die zondag onbemand. /.iectpunt Borgharcn"stuv1 deelt mee dat RijkS\'o'aler"
st.a3t de situatie maandag in ogenschouw zal nen,en. Die nacht bereikt de A'1;11a..s
43,55 m. boven NAP. ~tl.'t t.>en stijging van \'OOrlopig twee: centimeter per uur is tegen

de middag de t"'•eede wa.1rschuwînga:1n de orde. ~ijkswa1erst:t:lt seint de Hl"Ol1,dweer
in en die \'Crvolgcns de gemeienle. politie.. OGD. Atep"Lîmburg.en Nutsbedrijven. De
bewoners v.ln de bedreigde dorpen Borg.haren. lttere1' en Heugem krîjgc1' nog niets
te horen.
Om hal( vier, die maandag 10 ~eciembcr, wordt ernstig rekening schouden met
de groot~larmfasc .lis het " 'alcr mU;r blijft stijgen. Om zes uur is men nog 21 centi·
meter van d.e omineuze 44,70 m. verwijderd en het w:1tcr stijgt sneller. Tuucn zeven
en acht uur zetten de gcluid.swa.gcns z.ich in lx:"'·cging en "''ordt aJarmfuc Il afgekondigd en ttn gemeentelijk crisisoentrum ingeriehL In Gorgharen en Itteren is het dan
donker. Binnen vier uur staan de ttrste straten blank. Het ontbreekt zttr aan hulp-1niddelen. De burgers t ijn vlll te laat gev.·;)M$Çhuwd. l)ie '"'ltCht v.·a.St de ll.t.aa.$ met
zeven ccntimcler per uur tot 4555 m. bo\•en NAP. D.in p.at het rustiger: bijna ander·
halve centimeter per uur, tot op woe1'$d3.grnorgen 'l2 dece1nber de hoogste SL1.nd
van 45,87 m. boven NAP "''ordt bereikt. ruîm zes meter boven het normale peil van
39.70 m. De r;unp houdt iich volstrekt niel :t3n het rampenplan.
\'oor de tweede keer in 1993 lopen Borgharen en Itteren onder. Alleen, deze
keer s1.aat het \\.'titer ruim een hal\'e meter hoger dan h..1tfj.1nt1iri l)e i\1aas dtndert
per seconde meier kubieke meters \\'Ster voort dan in 1916. maar het is een andere
rivier geworden: 7.e haalt net niet de hoogte \'a.n toen. In ümburg sti."ln op kerst"
avond ruim t"'•intigduiz.end hectare onder water. zijn meer d.an zesduizend hui.ten
ondergelopen en bijna ~tdu i tend mens.en g~acuetrd. Oc s nelle t tijsing overvalt
bev.•oners en overht'den. met name in Zuid" en Midden-Limburg. Veel auto's lopen
vol. Het ontbreekt :ilgemeen. 3.'ln hulpmiddelen om spullen alt bstcn en d,icpv·r~crs
v<1n de grond te zetten.
Heel Neder"land leeft intusStn mee. Borg.haren en Itteren \\'Orden even bt..'f'ocmd
als Keulen en Koblenz, waar de historische centra evenmin droog blijven. Als op
eerste keNtdag het v.·ater duidelijk begint te uikken, lijkt het leed in MNstricht gele•
den. maar zowel op 31 dl"Ce1nber als ï januari 1994 dreigt de 1\1aas opnieuw bezit te
nemen van de /\iusdorpen. Ook Heugem is Intussen ovcrStroomd. met k.\1o('lw.tttt.
Dat is schoner en stroomt niet zo hard.
Getroffenen en hulpverlenen: hebben i ich Kerstmis 1993 heel anders voorg.e"
$tCkl De gelukkig.en die aan de grote poets kunnen beginnen, worden met de neus op
de feilen gedrukt. Oe: rivier heef'I een onvoors1elb.1rc rotzooi achtergclat<"n en ~n
laag vervuild slib.
De politiek re3geert chaotisch. Niemand "'cel eigenlijk precies wat er moet
gebeu.reo, v.•el dát er iets moet gebeuren. Haagse bewindslieden reppen zich naar
Limburg. 111 d3n niet in de barsjes \'3n de echtgenote. De CDA"fract ie van Maastricht
wil <tlle getroffenen vrijsteUing geven van onroerend..zaakbelasting. De wet verzet
zich ertegen. ~1inister wn Verkeer en Waters~t Hanja M:aij"\Vcggcn verwekt de
oud-QOmmis$o"ll'Î.$ van de Koningin in Zeeland, Bocrtien, opnieuw een commissie te
vormen (na die O\•er de rivierdijken in Midden·Nederl:ind). Zijn Liak is het een z.o~
danig pakket \'an maatregelen \'OOr te :stellen. dat dorpen en steden langs de Maas
eens en \'OOr altijd worden ge\•rijv.·aard ' 'an o"·er:stromingen. Boerticn dient daarbij
nadrukkelijk het Gren.smaasplan te betrekken. Dil beoogt grînd\\•inning en natuur•
ontv.•ikkeling in het winterbed tussen Eijsde.n en Ste\•ensv.·cert te combineren. tiet
~iaa:strkhtse stldsbestuur is voorstander v;an dit plan, mits "''ordt meegenomen: het
voorkomen van overstromingen. het bevelligen win de Maasdt>rpen (inclusief nieu,•re

daar te bouwen woningen!) en ook garanties voor de winning van niet verontreinigd
drinkwater en voor het behoud van cultuurhjstorÎ.s<:he en archeologi:SChe v.•aarden.
Vóór dit alles komt evenv.·el een schóne Maas en daaro\•er moeten nu eindelijk eens
g.>ede af$pr.lken W()rden gerNakl tussen \V:illoni~ en Ncdcrlind.
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'rot ver in 1994 g.1<1n intumn de act.IC'$ "·oor de getroffen buf'&CJ'$ en bedrijven
door. Men is opnîeuv.• hartverwarmend vindingrijk en gul. Dat is nodig ook: de
tch.1de in Limbl1rg \\'Ordi gera:tmd op ~o miljotn: 1..estig miljoen bij de L'lgereovcr"
heden, tachtig voor zowel particulieren als bedrij\'en en dertig miljoen voor de agra·
risehe se<tor. Oud..gouverneur 1\i.astenbroek v.·ordt voonitter van de Stichting
Watersnood December 1993. ~'et de niet aigewîkkelde schade van januari in gedac.h.
ten is de toevoeging 'december' niet overbodig!
Ditma.il \o/Ordt voortvarend gehandeld bij de aiwikkeling van de sch3de, n'a.ir
d.i.t komt omd.1t de /\taas nu io vriendelijk Î$ vlak voor tv.·oe belangrijke vcrkiC'Zingcn
te overstromen. \Vethouder Hoen, telf gedupttrde in Heugem. ugt 'Zich te schamen
\'OOr de ;afwikkeling V<1n de -Khade van januari 199J. l lij h1..-efl z.eggc en :1c:h.rij\•e één
getroffene een schadevergoeding kunnen O\'erhandigen. Honderdduizend gulden zijn
toen voor de eigen burger:1 gerl'$Cr\'CC'rd en die voegt de gcmt.oente nu ma.ir toe êliln
vierhonderdduizend nieuwe, die naar het nationale rampenionds gaan. Dat is begin
februari gevuld met ZC'$lig miljoen gulden voor hu.lp aan pQrticulieren. Op 15 maart
1994 heeft het merendeel \'30 de zesduizend gedupttrde Limburgers zijn uitkering
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Maastricht moet 4.J miljoen uittrekken voor het herstel van gemeentelîjke

accommodaties en sportvoorzieningen. voor $cl\ode ~1' v.·ege1' en voor algemene
kosten. Daar vallen de cri.sîscentra onder. materialen voor de getroffenen en ... de
restitutie van al die gC$tolen of 'geleende' gaskachels, stroom.aggreg.11en. ldokpompen,
v.•aadpakken, waterstofzuî.gers en vele:. vele kleine spullen als lampen en schoppen.
1\toet de seh:.de \':tn j11nuari z6 worden verrekend?
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Politie en justitie

M

etr blauw op J1raat

Twee j...-ir, drie ma.inden en 1.even dagen te vroeg voor het vieren van
het t,1"cecfc eeuwfeest komt er op 15 oktober 1993 een einde ó'l:.ln de

ul(standîgheid van de oudste gemttntelijke dienst van Maastricht, de gcmcentcpo-litic. Op U januOlrÎ 1796 y.·.-5 de politie door de nicu1vc frAnK m..c:hthcbbers in het
leven geroepen. nJi het instituut \'Jn burgemeester de eerste nieuwe dienst. \Velge·
teld drie politicfun<:tion;arl$5Cn kregen toen Î\.-der een van de drie $l011d.sdelcl\, w;a.1rin
i\t33stricht was verdeeld, toegewezen.
In t ijn nicuwjaanrede op 5 januar i 1993 m.1ikt hoofdoommi$$'.lris Bert van
Schaik de balans op van 1sG jaar later. Die is niet positief. Hij constateert dat de poli,

tie te weinig cont..ct hecfi met de bU.rger$. te weinig ingrijpt, te weinig uit de auto
komt en te weinig tijd heeft. Hij doet een beroep op de burgers de politie bij de
bestrijding van de mis~ te helpen t-n vTaagt begrip voor de frus1r.1ties die ook bij
de politie heersen. vanwege onder andere het heen.zendingsbeleid v.1n justitie,
vcroo~kt door het oellcntckort.
Van Se.haik st3.1t uitvoerig stil bij de op handen zijnde reorganîsatie van de
politie. In Nederland komen er vijfentwintig resionale politiekorpun. 0t politieregio
Limburg, Zuid. van Susteren tot Eijsden. is d.aarv.in de zesde in
grootte. Ln 1996 moet het 1.1.it gcmccnte, en rijk$politic ~ men "
gestelde personeel zijn aangegroeid tot tweeduizend. Limburg·
Zuid v.·ordt verdeeld in vier districten; 1\i..astricht,. Kerkrade.
Heerlen en Sittard met hun aanpalende gemeenten. Voor dîstrîct
i\taa:slricht zijn dat AictrU-On. Valkenb1.1rg. Margraten en
Eijsden. Het is het grootste van de vier met in 1993 3G3 mede"
werkers en tC'$ti.g vaeaturts. Districtschef wordt Jan Ereken.s. een
der tv.·ee voormalige che(s van de rijkspolitie. De reorg;anisatie
maakt overigens etns te meer d1.1idclljk dat de samenvoeging va1'
de tY.:ee rîjkspolitiereg:io's /\iaastricht en Roermond in 1g85 een
·historische vcrgissint is gev.·eest, w:int de grens \'3n vóór 1985
komt in 1993 gewoon terug.
Nog in jan1.1ari krijgt~ be\'Olking oon \'OOrproefje \'an de
verandttîng.en, als de nieuwe huisstijl ~·ordt ingevoerd. In
kasteel Limbricht in1t:tllcert de korpsbchoordcr. 1\1~str-i cht$
burgemeester Ph. Houben. een ma.ind later 35 nierwe manager~
voor zijn divisie. h..ar vier districten en 2.3 b;isiseenhcden.
Niet iederttn is gelukkig met de reorganisatie. Vooral de
kleinere kernen zijn $<:Cptisch, op deielfdc gronden il.IJ w;Marmee
:zij 2jc.h doorg.ians uitspreken tegen anneuties o( het verlies van
voor4ieningcn. De 1.1.iteindcJijk vcr.tntwoordctijkcn, de voJk.t,·cr.tegenwoordigers in de l\\·~e Kan1er. spreken in maart (ernte
taal men wi.1 zogenaamde falende politie(hefS g.1'1n straffen.
Iedereen die er niet in slaagt de criminaliteit in zijn gebied het
komende jaar met tien prooent te loiten dalen. wordt 1net hel en
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verdoemenis gedreigd. Ze hebben makkelijk praten. Als zij consuateren dat er voor
extra gekt niet méér 'blauw op straal is verscht>nen. maar dat die gelden zijn getn\'es"
teerd in ·met name technische" app.1ratuur, reikt hun geheugen blijkbatir niet?,() v~
terug. d.#1 ?.ij zich herinneren hoc ic hebben gejeremieerd over de schreeuwende
achterstand v~n de automatisering en de lechni!JoChe opsporingsapparatuur in verse"
lijkin,g met de goorg:;ani•ecrdc misd<lad, N<l een jaa.r hoor je gttn bmerlid mttr,
'.\teer politie op stra;)t' moet de oplossing
brengen voor het algemeen gevoel van onveilig·
heid, dat tieh van de M~strichtenaren heeft
meester gemaakt Onderzoek.en tonen aan dat er
in M.:iastr-icht meer diefst;11llen en geweld
worden geplttgd dan in Heerlen, dat er bij " 'iju
''an spreken 01n bekend $liat. ·reg,cnovcr een
landelijk. percentage van 29.5 procent voelt
veertig procent van de Limburgers en maar
lief.st 49 procent van de i\taastric:hten.aren zich
onvcilîg! De suid is koploper gev.•ordcn bij de
geweld" en \'ermog.ensdelict.en, heet het
plechtig. 1'.:lke inwoner \IJ'()rdt ~rdoor 559
gulden schade berokkend, 67 miljoen per jaar_
Oie 'meer politje op ft raat' moet volgens
de korpsleiding \'OOral a:indacht schenken 33n
de dr1.1g$h.andel en de hand over h~nd toenc"
mende autodief,tnllen. \Vant ook hierbij scoort
M~stricht onthutsend en onna,nv.aardb.iar hoog.
Wat autodief,tallen betref\ 'taal de stad eind
1993 op de V'ijfde pl:iat.s \ 'ttn Nederland, p.11 nchter de vier grote steden. Liefst 794
auto's veranderen ongewild van eigenaar. /\tinder d.in de helft kan "'orden opgespoorci. Vijf keer per d;11.g maken 01.1tomobilislen in 1993 de gang naar het politiebu"
~au om aan.gif\e te doen van inbraak in hun auto.
Zij bepleiten, somen met de winkeliers van het cent.rum en de verontruste
burger s van Wyck. de instelling van een aantal wijkbureaus naast het politiebureJu
aan de Prins BisSiChopslngel. \Vijkposten werken preventief. verkleinen de afstand
tu.ssen politie en burgerij en maken het de burgers makkelijker aangifte te doen en
zich solidair met dt: 1>0litie te tonen. l>e politieke pilrtijcn in de gcmc.>nteraad
bepleiten een snelle terug.keer van de politie op het Vrijthof. Vijlltonderd handteke~
ningen die het oorspronkelijke COA~voorstel onderStC\lnen en de invloed van de
naderende gemeenteraadsverkiezingen zorg.en voor een 'nel besluit. Op 7 juli opent.
~I tegenover het vroegere politiebureau en hel huidige Thc:.ter, een portocabinc
Mar deuren. Overleg tussen de Maastrîchtu horeea en de politie over onder andere
r'isicowedJtrijdtn bij het vo.etb.11en s rotc dcmonStr.ities en m.anifC$t<itÎC$ op het
Vrijthof, heeft. daarmee succes geboekt Als eind oktober de hulppost sluit, httft de
politie er 194 aangîfttn geregistreerd. Volgend voorjaa.r keert men terug. nu in het
voormalige dienstencentrum naa.st de Hoofdwacht.
Ook \ Vyck krijgt ~ijn eigen p<>litiepost. Hier geiefl de oprichting van het ..ctie-comité tegen de drug.so\•erl115t en de openlijke dreiging met knokploegen de beslis·
itnde stoot. Eind au.gustus 1993 ga.11 '\Vyc:k' d raaien als Basi~nhcid 3. Zeventig poli"
tiemen.sen komen er te v.·erken en moeten vanaf hun post aan de Parallelweg Itteren,
Borghartn, Be-ltrixMvon, t..imJnel. Nazareth. ;\mby, Sint"Maartonspoort. \Vyek.er"
poort \Vittevrouwen\ e:ld. \Vyek. Akerpoort en Scharn bestrijken. 7.ou het met dil
1

aantal agenten ei' dit g:rote areaal lukken te voldoen a.in het vaste voornemen \•an
chef Henk Buyînk en .lssistente Nicole Reynders, namelijk Wyck 'blauw' te maken
door middel \'an veel moer patrouilles en lijfelijke aanwezigheid?

Beveiliging
Nu de ;)Coetitcn van de politie steeds meer bij de bestrijding: van de drugshandel en
de daarmee gep;iard gaande criminaliteit komen te liggen, groeit als vtinulf samen"
werking met j»rtieulicrc beveili.ging.sfirma's. Op 19 april 1993 vertrekt de ttrste
surveîllance---auto van de Nederlandse Veiligheids..-Oienst naar de BeJltrixhaven. waar
165 bedrijven bereid zijn samen drie ton op tafel te leggen in hun s trijd tegen înbr.1 ~
ken t"ll vernielingen, ruiln honderd in 1991- Vool'titter Sj-ef Kreutu:r Villl de Stid1tirlg
Ondernemingen 8e<atrUthavcn is hoopvol gt.'$temd. Een soortgelijk project op het
industrieterrein Moerdijk boekte ttn spectaculair resuJt..uL De crimi naliteit nam af
met 85 procent! Otu score haalt men in Maastricht niet: in het eerste jaar îs er
sprake van ttn daling met vttrtig procenL
Nog andere plannen worden !JÎt de kast gehaald. Eindelijk stelt het stads..
bestuur in juni 1993 de benodigde l\\'et ton beschikb..-.ar die het mogelijk. moeten
maken te beginnen met de opleiding Voln stadswachten. Coördînator Thea Droog van
Publieke Werken en Sport kan t ien mannen en ttn vrou"'· naa..r de opleiding in
Sitt..1rd $luren, waar zij vier m.u.ndcn les krijgen in: elementaire kennis van Frans en
Duits, rapportering. soci3le v:aardig hede.n, oonflicthantering. vreemde culturen,
Ell BO, rcc::httkcnnis. v.•oorb.urhcidstr.Uning e n het waarnemen en voorkomen van
mi.sdrij\'en. Op 1 mll3rt 1994 gtian u de t tl'43t op, voorlopig alleen nog in 't centrum,
·om gezien te worden. aansprçckpunt te zijn en ce sîgnaleren'. Van meet af aan onder·
vinden z:ij \'e<el sympathie, al is 't ~3r orndat u geen bonnen uitsçhrijven.
Daarentegen kan het blauw V.ln de parkeerpolitie s lechts zelden op sympaUlie
rekenen. De discussienota Patkeetha11dhavin3 van j.'U1uari 1.993 v<Xn""t.iet in de l1erin,
vocri.og van de v.·egsleeprcgeling. het introduceren van de wielklem en het drastisch
verhogen van de parkeerboetes. 'Gele bonM11regen tegen fout gestO'ld blllc' heet het
dreigend. 1\t.aar de ucr hinderlijke foutparkeerders krijgen enig: soeWs: het stads"
bestuur heef\ problemen met het vinden van een plek ~'lr de v.•cgge$\etpte wagens
kunnen worden gestald. Pas einde juni 1993 wordt er overeenstemming bereikt met
Stadsbus. Voor 345 gulden voor het wegslepen en 25 gulden ftallingsgeld per dag
kunnen fOYlparktcrders daar hun auto terughalen.

·ttrl.nwh.t'J. Ck'""'"tJ i" û
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httft hij o"ûr :ij"jfl.I ivrll«r?
De schaduw wan de drugs

Z.Om;aar een bericht: P;1stoor A. Tardicr van de Sint, /\tartinuskerk kan
het niet l11nger atintlen dat zijn kerk d11gelijb vc.el\•uldi.g door drugs"
versl.iafdcn wordt bcu>cht. Ze doen hun behoefte i n de kerk en
spuiten er ongegeneerd. Eind nu1art 1993 richt de po1stoor een kerke,
wacht op van vrij\vîlli,gers, zodat zijn parochianen zich ten1nînsle
weer in hun eigen kerk durven v.·agen.
Als ttn donkere \VOik hangt de d rug.sproblematiek reeds een
aantal jaren boven 1\ia.utricht en oversc.luduwt de .tter ~n de St~d
van het Verdrag. Steeds duidelijker "'ordt dat de overheid de grip op
het probleem heeft \'erloren. Het station. dagelijkse a.1J,komstplaats
van hct merendeel van de naar schatting tegen de duizend drugs,
toeristen, vormt de spil. V:tnda.ar verspreiden de.1lel"$ en gebruikers
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zich over \Vyck.. Zij hebben er in het nabije verleden bezit genomen \'3n de o ude
Ami»cht-ischool :l<'!ln de Sint~t.taartenslaan en de Villa \V)·c.ken:eld aan de Professor.Pieter.-\Villemsstr-aat, beide gelegen op een steenworp \':l:n het s t3tionStmp1.:emcnt
en bei de lcegttJ13nd. IJre gebou"'·cn verloederden in hoog tem po en er brak geregeld
brand uit. Het "''erd zo erg. dat omwone nden 1net elkaar af$prak.e n bij de volgende
brand de brand"•eer niet meer te alarmeren. Bouwactiviteiten e n de daarnu~e nood~
zakelijke, voortdurende bew:tking verdreef de drug.t~ne. Zij verpl;a.1t1te iieh n;,a;ar de
openlucht. n»r de Kleine Griend, het zuidelijk
v.tn de Wilhelmînabruggelegen gedeelte v:tn de
Criend. In de kort$tc keren heette dit PQrltjc alge.meen 'Junkenpark'. Maastrichts eigen aan d rugs
vcrtlMrde Ma<astrichtenaren, $<111\Cn ongevttr 750
waarvan zo'n honderd zw.aar\•erslaafden, werden
er elke dag O\'Crlpot.>fd door dealers en d rugge.bruikers van eklers.
1\ie<lio 1993 is de toestand onhoudbaar. De
regelmatige invallen van de politie lç>ssen niets op:
er tijn getn grote d rugsvangsten en nauwelijks
~
arrestaties van de.il.ers... Vlak na het vertrek van
de polititmen.sen is alles v.·ttr bij het oudt>. Het
getergde \Vyck richt een buurtraad op tege1t de
drutsovcrbJt. Er v.·o rdt gedreigd met hardhan.dige schoonrnaak:a.cti.es van het ~ritje en vin heel
de omgeving van het station. 1\icn verzet zich
mass...al tegen de inrichting \':t.1t ee1t opv:tng huis voor de 'eigen' versl;a.ifden ~n de
Spoorv,regl;aan. tiet stadsbc$tuur geeft toe dat de s ituatie uit de hand dreigt te Jopen.
maar ugt d.at een verdrijviltg van de \'erslaafden n.aar elders het probleem alleen m.iar
verp~i.&tSt. In \Vyck z.ittcn ze tenminste bij elkaar en zijn ze nog enîgsz,in.s te contro"
leren. Pas als men de Maastrichtse "ers laafden dagopvang kan bieden, is eindelijk. een
streng en efficiënt optreden tegen de drugstocristcn mogelijk.
Voor Wyck is de maat vol: '\Vij willen niet dat alle ellende hier wordt gecon"
centretrct'. De plannen voor het s t ichten van ttn opvanghuis \'oor zwaar\•erslaa.fden
die aan ~n methadonprogramma ~·illen me\?~·erken, aan de Si nt"~rardus"·eg enige
honderden metcN zuidelijk ''an het station. le\·cren in eers te instantie bijna 350
bezwaarschriften op. Het ijling_s op.gerichte buurtcomité met de alles~end e na.1m
' Net dJtt nooit' voelt zich vooral door h('t $tMsbestuur overvallen. Het is niet de
eerste keer. Tijdens de inspraak.avond vol ver\lo•;u_hte emoties kunnen de vertegen"
woordigers van de gemeente de gemoederen n.iuwcl.ijb tot bed.a.ren brengen. precies
zoals eerder bij de plannen voor de s·poorv.·egl.nan (drugsver1la.1 fden), ,·oor \Volder en
de \Vilhclmin.;:asingel (e.x"gcdctin ecrdcn). voor C..ibcrg en de Statensing_cl (daklozen)...
Zeer veel burgers vinden dat de grens is bereikt. E_venmin :tls vkt andere steden
blinkt Maastricht uit in het opvangen \•an randgroepcri ngcn. Iedereen huldigt de
:stelling; ·opvang is nodig. maar niet naast m ijn deur'. Op inspraakavonden dreigt
men on,·erholen met geweld en met het stemmen op anti-democratische partijen.
De directeur Stadso11l "'•ikkeli1tg. die zich terecht :«>rgen 1naakl over de ontwik"
kct ing van het tegen \Vyck aanliggende Ccra1niquctc.-rreîn, sprttkt \•an 'llet "''erkelijk
achteruithollen van het leefkli1na:Jf in A.faastricht.-Oost. l)e a1tgst voor een verdere
verspreiding van de drugshandel. onmiddellijk gevolg_d door de toename van de
criminaliteit. zit er diep in. De gemeente r icht ~n extra telefoonlijn in. de drugsover"
lastlijn. Z.ij wordt in Wittevrou"''cnveld gclntroduettrd. Daar t iert de handel "''eiig.
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De politie komt een bt.'lldl! drugshandelaren op hel spoor die h.aar uitvalsbasis heeft:
in de woonwagenlocatie aan de Olympiaweg. Even verderop. in A111by. stoot men op
een fabriekje van XTC.tabletten. Bij de 'fabrikanten· thuis worden een hal( mîljoen
:ttn contanten, een groot aantal waardepapieren. vctrtien K-hîldcrijen. vier auto·s en
een motor in bt$)ag genomen. M"3strichl ma.11ct bij die gelegenheid kennis met het
begrip inldjkoperatlt>. een door opsporingsambtenAren gepleegde inbr.tiak ;11ls \'OOrbe"
reiding op een inval.
~m iddeld tien keer per maafld \'erschijnen in 1993 berichten in de kranten
over invallen in koffichuiun e n controles in het junkenp:trk. Het blijken de voor"
boden ':'1n een drostische, nieuwe aanpak van het drug.sproblcem, die in augustus
v.·ordt gcpres<!nte"Crd. N~t meer politie op stm:it "met extra steunpunten aan de
P;a.rallelweg te \ Vyek en op het Vrijthof~ richt het nieuwe beleid zich op verbctcrin.g
van het ltt(milieu en op aan.scherping van de Algemene Politie--Verordening (APV).
De L.eefrni.lieu"Verordeni1\g en de a:u\gepaste APV v.•orden pas in december door de
gemeenteraad goedgekeurd, maar de Politie 'experinte11teert' et al 1nee. Het aant..i.I
koffie1hOp.$ wordt bevroren. De beheerders \'an alle dertig în augustus bt.'$taande
inrichtingen krijgen l'('n brit"f \\';aar-in hun de w.tchl wordt a.1nge-.tegd. Zij moeten een
nieu"'·e vergunningaanvragen die vervolgens \vordt getoetst aa.n de 'AHOJ"normen·:
het î.s verboden te Adverteren voor drup. Harddrugs te verkopen, Overlast te
vcroorz,1ken en drug_$ te slijten at1.n Jeugdige personen. Overtrttdt men deze regels.
dan volgt onmiddellijk sluiting van het etablissement.
Nog in 1993 moeten 7.es koffiehuizen de deuren sluiten. voornamelijk vanwtgc
handel in harddrugs. Dffgew~nst tchildert een politiewoordvoel'der de toedracht:
getn enkele koffieJhop k.an van de koffie leven en een groot aantal evenmin van de
toegestane hoeveelheid softdrugs die ter plekke mag \\'Orden gerookL Dus wordt er
gehandeld. Via steekproefsgewijze cont role bij personen die de shops verbten. hn de
politie dat bewijzen. Zeer rcgclm;atig t reft men dan bovendien h2rddrugs :un. Een
inval in het eüblissement le,•ert vervolgens voldoende aanwijzingen op om de ua<.lk te
sluiten" Naar sch.atti.ng zetten de ge7.amcnlijke koffiehuizen in 1993 voor 25.000
guklen per dtag 0 1n aan sof\drugs alléén (ruim negcn miljoen op jaarbasis!). lndivi"
duele sluitingen veroorzaken overigens sledtts rimpelingen bii de totale handel. Als
alle duizend drugstoerist.en d ie Maastr icht dagelijks aandoen. vijf gran1 drugs kopen.
zijn er vijfk.ilo in omloop. Elke dag. l.n een j<a#lr v.·orden op die m.1nier w ·n tweedui·
zend kilo omgezet. alléén in Mustricht. het eîg.en gebruik \•an de /\(aastricht:se
verslaafden niet m('Cg.crekcnd. i\linstens honderd personen houden zich bezig met
middelgl'ote drugshandel.
In een berichtje van 11 regels in de knnt van 29 rM3rt 1993 is sprake van 'een
kleine controle' in de Belgische provincies Luik en Limburg. v.•airbij G.SOO personen
in de grcinsstrct!k met Nederlands Limburg zijn OOI rokken. Het levert de politie een
~ng.tt op van 7.e\•entien ki lo softdrugs.. tweehonderd gram harddrugs, :UOO Xl'C•
tabletten en een menigte pistolen. knuppels, messen en boksbeugels. Op 31 januari
1993 loopt op 1\iat1.str icht Airport tijdens een routineoontrole ct!n vTouv.· uit CuQCaO
tegen de lamp. Ze h~ft acht kilo cOC3î n.C bij i ich met een stroatw33rde V3n een
1niljoen. In Beek is het de ttNtc grote \'ilrtg.S t. De koerierster is zwanger, zonder
twijfel, maar haar ~weri ng. d"t u tot het kocrierswerk is gedwongen vanwege 7.ware
ziekte van een dochtertje. blijkt v.als..

In de drugshandel gaan enorme bedragen om. dat is bekend. De direct t"rn1cc
samcnhangendc criminaliteit is eveneens enorm. Zij is in vijf ja31' bijna vertienvou"
digd. In het eerste kwart.aal van 1993 v.·ordt aangifte gedaan van 419 gt'Villll•n van

diefstal uit aulo's, bijna vijf per d~ In
1\taastricht worden driemaal zoveel
personen hel slachtoffer van zakken.rollers al$ in de rest van het land en
het aantal inbraken ligt een kwart
boven het lotndelijk gemiddelde. Het
jaar 1993 le\'ert tevens de trieste
b.111:1.n.s op wn \•ijf moorden, op tv.•ff
na zogenaamd drugsgebonden.
Medio 1994 v.·ordt de situ-1tic in
Wyck g.ri.mmig. 1\i.ct de regelmaat van
de klok worden de controles in het
junkcnpark herhaakl. Na een gc\•echt
tussen junks e n Politie, begin juni,
groeit de politienuKht; het aantal te
controleren d ealers en junks groeil
mee. Bij een van de acties is de burg~"
mees1er op enige af$tttnd ;a:inv.·ez:ig.
Hij constateert. met de om~·on enden.
een toenemende Ov<lrlast in de directe
omge\•ing. De be"·oners v.in de Louis"
L.oyen.sstraoit verwijten hei stM.sbe.stuur laksheid. Is er nog "'el een weg
terug? >.toet men niet. onder crkcn.ning van de drugshandel op str.iat,
een gcdQOSUJne inricht.en, bijvoorbeeld onder de Noorderbrug. en vcrvol.gcn.J dr.ts.tisch optreden tegen alle handel daarbuîtcn? /..fott men \'Crder niet eîndclijk de
discussie durven openen o~·cr grati.J vcrstrtkking v11 n h.1rddrugs a."ln de eigen hope..
loos \'enlaafden?
Yrijdagrn'teht 15 juli 1994 kornl het t1nt\\.'OOrd op de vragen. Ourgemte.Ster
Houben kondigt voor tenminste drie dagen ttn noodbeve) ar. ~let gaat die morgen
om vijf uur in. De pal it.ie mag ie<lereen d ie niet in Maastr icht v.•oont. zonder meer de
stad uitzetten. Tegelijkertijd ~1ordt het junkenpark ontruimd en gesloten en start de
politie in hee.1 Zuid ~Limburg een opj113gbeleid. De ter$tt dag worden i n ,\'laastrieht
r uim 350 niets vermoedende drug.stoeristen teruggestuurd.
Na drie d;tgen v.·ord1 het noodbevel omgeiet in ee.n openb.1re ordebevel. Het
"·ordt \'OOral toegepast bij .samenscllolingen in \Vyck om nieuwe haarden van drugs.handel in de kiem te smoren.. Sijkomend voordeel van de oper:itie, die landelijk de
aandacht trekt de .-kleine' criminaliteit is enige dagen na de sluiting "31l het ju.nJ:.en.p:1rk vrijv.·cl tot nul ged~ld. .1-\ lf er noS een bewijs \'OOr de samenNng nodig iJ, is het
1
nu geleverd.
Vermist
De allcsoverhttrsende drugsscene "'ordt slecllts af en toe naar de achtergrond
gedrongen. Bij de pfotulinge ,·erdwijn.ing van de achtl ienjarige studente Tt1nja Croen
houdt de stad wekenlang de adem in. Tanja verdwijnt spoorloos i n de nacht van
31 augustu$ n;a een ontgroeningsavond van studentenvereniging Circu1nflex. alleen
onderweg van Maastricht naar haar kamer in Grons \'cld. Haar collega's h.ang<'n de
stad vol met p.11nfletten, zonder resultaat..
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Bijna een jaar later lost de politie een aantal \'erdwîjningen van jonge vroul'.'en
in de omgeving \l#n Eindhoven op. Zij t.ijn vermoord. Dt ge~rrC'$tterde \'Crdachte
vertoefde op het tijdstip van de verd\'l•ijning van Tanje Groen op een camping in
Valkenburg. f_.en bekentenis blijft uit.

8ij de verdwijning v;11n twee jongens uit
de gesloten afdeling Keerpunt van Huize Sint·
Joiefte Heer gebeurt er een:t niets. Oe meeste
weglopers komen immers vanzelÎterug. Na.
drie weken worden de jongen$ eehtcr dood
aangetroffen in een van de gangenstelsels vl.3k·
bij het in$tituut. Ze h<lddcn Uçh in een onbc"
waakt ogenblik door een vleermuiropening
naar binnen gt.""'urmd. alleen bcwapt.'11d met
een zaklampje. De adjunct..directeur wordt vnn
plîchts\'crzuim beticht. omdat hij de vermiS""
sing niet tijdig 7.0U hebben gemeld: de politie
van Valkenburg van lakshl'id. omdat zij.
ondanks aanduidingen van k!Mgenoten van de
"·erdwcnen jongen$, pas na bijna drie weken in
het bewuste gangenste.lse.I is ga.in zoeken.
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Op 11 oktober 1993 komt mini$tCr Ernst HiN(:h &llin v;an Justitie n~r /o.t;aastrioht de
verbouwing openen van het vroegere 2îekenhuis Sint-Anna.dal tot rec.htOOnk. N.3
bijn.3 twee eeuwen g.a.;at justitie opgelucht m;a.ir met enige weemoed de binnenstad
\'Crlatcn. Na dat Jan.ge vcrblîj( in het voormalige Franciscanenklooster un de Minder"
broedersberg i$ men dermate uit zijn j;asjc gegroeid, d<lt nieuwbouw onvermijdl.'"lijl:. is.
Aanvankelijk wordt gooptet-rd voor een nieuw gerechtsgebouw op het Ceramique"
terrein.. 1n3ar het wordt Ann.idaJ, v.·a..rdoor gelukkig de kantorcn(unctie van
Maastricht"\Ve5t niet verder v.·ordt ontmanteld.
J)e mini$ter pleit bij die gelegenheid voor etn nauwe samenwerking tus.srn de
politiekorpsen van de Euregio. ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit
over de grenzen heen. Hij is bereid voor io·n experiment gelden ter beschikking te
stellen. Een "''oord\•oerder \•an de politie merkt in dit \•erb.lnd opdat de contacten op
dit moment nog beperkt xijn. Enige hooggepl<'o1lste fl•nciM>nari.ssen kennen elk.aar.
dat is alles.
De rijksbouwmootter ha.ndhufl ~lu kk:i.g het grootste deel va.n het oude
gebouw. dat vlak voor de Tv.·ttde \Vereldoorlog in ru"''bou"'• gereed is maar p:as in
1951 in gebruik k:in worden genomen, omdat de bevrijders voan 1\1.~stricht het in
korte tijd volledig hadden uitgewoond. Jammer, héél jammer is het d3t hij de schitterende b:lksteen onder een vuil"witlc \'C-rflao'lg meent te moeten verbergen en dat hij de
oude kapel doorlijk verminkt. De ranke torenspits moet wîjken voor een kunst"•erk(?).
het uun-.•erk "een geschenk van de ,\iatistrichtsc bevolking· verd"'·ijnt. 1letft men in
d.ie t"-'CC eeuwen. dat men in een voormalig kerkgebouw huisde. zich ooit daaraan
gestoord?
Naast alle werk dat moet worden \'err'icht met een te krappe bezetting. verlangt
de minister ook enige accentverschui\'ingen. De zogenaamde 'pl uk...ze~ken· krijgen
voornang. 01ndat ie leYen' afschrikwekkend werken. Door criminele activiteiten

verdiend geld moet in handen van de staat terecht komen en wel w veel mogelijk.
Het gaat soms om rornlidabe.le bedragen, w-a.1r\'oor de eigenaren getn pl"usibcle
verklaring kunnen geven. In t"fn halfjaar \vordt aldus anderhalf miljoen gulden
verbeurd verkla:ard..
Een parketmedewerker, belast met de registr.itîe v.an înbeslaggenomen goede...
ren, v.·ordt betr:ipt op het doorsluiz,en van vertrouwelijke informatlc naar het crimi"
ndc circuit. Geplaagd door speelschulden is hij met de informatie &31111 leuren.
Na zes jaar registreren wij \Vtcr ttn ontsnapping uit 'Maastr icht Hillon', het
Huis vtin &waring te Limmel. Temidden van een golf van uitbr.-kcn blijft het in
/\1.aastricht lang rustig. ins.ar op de eerste werkdag van 1993 is het raak en neeint een
van de 135 gedetinterden de benen. Hij v.vrdt in 1993 in Nederland gevolgd door
s8 lotgenoten. "''rurvan er op het einde van het jaar nog t ien vrij rondlopen. In
1994 lijkt het beter te giun: in het etnt·e half~r \vt\Cn s lechts tien personen te
ontkomen. waarvan de heJt't spoedig weer in de kraag wordt gegrepen.
61j het grote publiek blijft het heenzcndingsbclcid erg.crni$ opv.'ekken. In de
tv.·ttde helft van 1993 worden er in ,Nederland elke week gemiddeld vijftien verd:k:h,
ten w~estuurd door een tekort""'" oetlen. In .\iaastric.ht moet men er in drie
maanden 13 laten pn tegen 48 in heel 1991!

AffairtJ
In de verslagperiode wordt een W3te zondvloed van
artikelen over w.-t gem.Ushalvc, en niet stood.s objectief,
als corn.iptie v.'Ol'dt betiteld, over de Jeurs van de t"'·ee
regionale kr•nten in Zuid, Limburg uitgestort, gemid,
de.Id precies één a r1il:el per verschijnin8$dag! VOOt".tl de
1eu-r$ te Maastricht krijgc-n de ene jobstijding na de
andere Ollder ogen. Als gevolg van de wgenaamde
affaire Baars, de wcgtnbou\ver uit Klimmen. die i n 1992
verklaarde dat hij elk jaar tonnen smeergeld betaalt a.1n
o ...erheidsfunctionarissen en ambtenaren i n Limburg.
omd.11.dat de enige methode is om 7.ijn orderportefeuille
gevuld te krijgen. sUrt een u1tgebreîd journalist iek en
jul"idis.ch ondenoel:. In die \•o!gordc. Terwijl de ene rui
de andere politicus en hoge ambtenaar wordt ontmas,
kerd, valt het op hoe onwennig en hulpeloos de getn>f,
fen overheden aanvankelijk reageren. ln pijnlijke zwijgzaamheid kijken zij vanaf de
zijlijn IOC.
Er komt geen openb..ar debat in provinciale staten noch în deTu·ecde Kamer. De
gcmeenter:iad ~n ~str-icht bespreekt pas exact vier rn.1anclcd na het terugtreden
van wethouder J. ln de Braekt (5 november 1992) de ontstane situatie.
Met een berot:pop het ~~u1n. d:1t je over strafzaken niet $pretkt w lang ~bij
justitie in behandeling zijn. komen bestuurders niet ver meer. Daar zorgt de stroom
kranteberichten wel voor. De journalisten Henk L.ingenberg en Joep Oohmeu """
De Limburger \','Orden vrijgesteld \'oor het onderzoek en houden de affaires op kook,
te1nperituur. Zîj hebben er blijkba:ir geen vertroo"'·en in d..1t hun artikelen worden
geleu>n, noch dat de lezen over een normaal ontwikkeld geheugen beschikken. Hoe is
het ändcrs 1e ...erldarcn dt1t zij s teeds :als de na.1 m v:in een der betrokkenen valt, elke
kttr opnieuw in extenso vertellen waarvan hij "''ordt verdacht? ln de 6raekt
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78 in.aal in een der twee kranten, voorname.lijk in de periode januari-september 1993.
Wie kan dan nog objectief tegenover zo'n zaak staanl
M:iar ,.!!el erg.er is het d:1t hoofdofficier van Justitie mr J. Fransen op 27 april
1993 verklaart ''oldotnde bewijs voor corruptie te hcbbtn vergaard om In de Braekt
'nog \'ÓÓr de wmer' te dagv~arden, w:u't 'de dagw.1rding tegen hem is 1.0 goed als
klaar'. Vrijwel ~n jaar later herhaalt jutlit.ie deze stcllig_e mededeling. maar opnieuw
verstrijkt de 7.0mer. Dan ~·ord l het ttil: de ezel héréfl zich al tweern.ui aan dezelfde
steen gestoten.
11'1 de On.lekt heeft t ich intussen onmogelijk gem.ukt. Zo1:1ng:illeen de reis n3.lr
Egypte aan de orde is. krijgt hij van burgcmCC$lCr en collcp""wcthoudcrs, de CDA"
fr;'l(tie en het afdclinS'bestuur het \'OOrdeel van de twijfel. \\.'3;.lrbij de overige fract ie$
in dt> gt>meenteraad zich met enige reserve a.a.ns.luiten, Uit het onderzoek borrelen
echter meer ('studie')rciun op, waar!14 COA"fractievoonitter Tit. ao,·ens, die op
oudjaar 1992 in een radîo"interview zijn politieke lot nog \'erbindt aan dat van de
y,·ethouder. \1Jalc voor \'Mlenavond na een onderhoud met l 1' de 8r~kts advocaat de
politieke verdediging abrupt staakt. Samen met loc.aal partijvoorlitter mr F. Croutars
O\'crreedt l\ij In de 6raekt af 1e treden als y,·ethouder. Opdat rnornent i it deze iegelijk
met aannemer J. Baars tien dagen in de cel ·jn het belang van het onderzoek'.
1'erecht verklaart In de Br~t dat 1erugtreden als v.·ethouder en 7..t-ker als
raadslid \'OOr de buitenw.Kht gelijk sta.at met schuld bekennen. Even terecht vanuît
zijn visje wil hij het onderioek afwachten \'66r hij iijn raad.netel wc<-r inntcmt.
In juli adviseren CDA~p.a.rtij~ en fractiebestuur hem vervolgens dringend ook
iijn r:iad ~tel ter befchil king te stellen. Hij krijgt twee maanden b«lenl:tîjd. Tevergttfs, In :september wordt hij uit de CDA-fractie geut. In de Braekt is uit, Maar op
1 augus-tus '994. cenent\\.·inti,g ma:u,den na opening van het ,,ooronderwcl:. is er nog
steeds geen dagvaarding.
Als een donderslag bij he1dt>rt> hemel treedt op i april 1993 YVO..\\.•ethouder
i>. Neus terug. onmiddellijk 1\Mfot de F!OI) in t ijn "'·ethoudersb1ner en thuis op zoek
is geweest naar gegevens of hij een verbouwing van t.ijn woonhuis door een VTîend~
a.annemer al cL1.n niet heeft bet.1ald. Voor de wethouder, die verant,voordelijk is \'OOr
het aanbestedîngsbeleîd. politiek een dodelijke zaak. Dat Neus die consequentie
zonder dr;11len ;aanva;1rdt. le,·ert hem "waardering en mededogen' op. fi ij noemt iîjn
pl.aats in de gemeenteraad weer in, want. zo is zijn overtuiging. •ik heb niets gedaan
v.•a1 niet door de bet1gel bn'. Justitie denkt d<1<1r :Jndtl"$ over en sttlr1 een str:ifrech1e"
lijk onderwek. Op 1 augustus 1994 wacht oud"wethouder Neus vîjf\ien maanden op
iijn da.gv~rding.
Het verhaal van de twee \\.'ethouders van ~1.aastri cht is ingt>bed in de affaires
rond het a:innemingsbefeîd van provincie en gemeente. \'an openbólar ~;1nbcs1eden is
bij beide overheden tot nu toe uklen sprake. Varu.f begin januari 198<> worden civiel·
technische werken te J.4a.uticht opgedragen ..:in ctn \''ijf..., later ies~l :aannemers uit
de regio. Cchcd legitiem.: in de strijd tegen de grote werkloosl1cid heeft het systttm
bewnen vruchten af te y,·erpen. C>at de Sf'OCP :aannemen v66r,·erpderingen houdt.
\\.'&1.rin dc aannemingssom (înclusit>f een calculatiebedrag voor de overigen) precies
Yo'Otdt vastgffteld en daiirn1oe optreedt als kartel, is l~k~tr en sinds 1986 bij de \\.'el
verboden. f'let hoofd van de afdeling Civielt> Techniek \'an Publieke Werken trok toen
aan de bel. rn.ur t ijn brief. w;a.1J'i.n hij in niet mis te verstane bewoordingen afrekende
met de ·farce van de ondershandse aanbesteding'. belandt in een bureaula. In mei 1992
onthult Oe Limburger dat de onderlinge prijsafspraken nog stectU be-$t<ta.n en beweert

dat de methodt dt overheid miljotntn httft gekost. Het stadsbestuur houdt vol nitt!
van dt ... ttbodtn voorverpdttin.gtn te hebben gtWdtn en W'll W;ti(hten met het poM<ren v2n event~t ruvordtrîf\gtn bij de ouruwmttS tot tu bttîndi.ging v.an d• •tnrrtehkhJM ptOC"tdure lf'gft' hen. Mrn i.s ervan overtuigd ebt et. pinHntdup nltt o(
nau"~•JU mttr httf\ hoewn te betiftn: "wij voelen ons niet ~W want wij
nw1m 11..-ds fin\ btttlmiiig en pas dur-na volgt de insduljving \'iln de a.anrwmer"Dt fetkn klpru-tnfl"c-n dne utllingn.un.t. al raoct t t bij wordtn gacpl dit de
ttr'fte pn'"tocû van htt opt'nbrur aanbest.cdi~ wnvalt
Ml untttllin
van de economie. In ;,_nu.ui 199} wordt als vrolg van hd nWu~ bttdd voonpdd
ebt pro\·1nciet en pmttnttn \~I g~d verdienen. want es- ui eim prijunoorlog
ontJU...n. tiet klopt: in het ttn-te kwutaaJ v.-ordt dr~ miljoen verdiend. •llttn 1n
.\IMttriclll.
De aannern1ny\\•ercld re~gtt:rt begin 1993 ltlagrig: men voor1peh f1ilht1e1ncntcn en ongewilde fuslff. 'bovendien zal het Llmbutg.te verenlglng1leven. dat bt~
tlaat bij de gr,1tie v11n het btdrijfsleven. het \•oortaan zonder floancie.le tteun moettn
doen'. ocu llclue ch;an1age leidt tot woedende l't3Ctie1 in pro\•fncl.nlc tt"ten. Alt
13.'lltle provincie gi...11 l.imburg vervolgens over tot het openbaar aanb6tcden van
v.·t'rkt"n bovc1' vijf 1011. Oi1 betelce1, t' dat dr'iek"'•iu·t win het tot;.Ie bouwb41dget van de
provinc1~ op('nb.ur "'·ordt aanbfostttd. meer dan elders,_

'*'

Ot vijf ov•rg.blev•n "••uMnwerkende' wegenbouwer• Y.\n M.uftricht krijgen
een Khikk1ng aa"itbodim. Zij beultn, (\) cni_ge ountling. gr-if bijru tWH ton de m.ln.
oplifn ~ ~nMYMr ~n wil doorv«hten. Hij persistttrt d.tt bur~mtttttt en
wrthouden pncjtt op de~ W2ren tti de unnt:mer• du.J niet tchuld1g 'llJn. De
r«httt gttf\ Mm hrt voordttl nn de twij(d m kondigt un pu Ulllfl'..-Ü. te dotn n.a
afrondlng """ «n JUriditth ondenoel: 0\-er de vraag of Ml tud:tbfttuvr W'ÎJI nn de
~ J•pr"Un. DM.rn.a Y01gt nogm.ul.s uitstd. f'.Wlk':li)k tot n.a ~ a(rondlng \'if;fl
htt ttr.afr«:hte11jlondenod. tegen In de ihclL
l• • • Wr-a
Voor de gtmttnte 1t de onhe:ilsbeter nog niet leeg. In de btgrljpehjle concurrt>ntie·

11rijd met de opptrm.ichtigt> Llmburge:r te Maastricht komt hec l.imburp Oagbbd op
1juli1993 mtc dt prlm,ur. d•t de v.-·ethooders J. Hoen en K. l.ttndtrt worden ix-"
tehuldtgd vnn corruptie. l!A>n klassiek voorbeeld V-i\n de klok en de klepel. De kr.int
httft geruchten ovtr betalil'\gen in natur" en andere duistere pl'oikti1ken, die in vak·
bo*'d1k_ringtn dt rondo doen, aan de verkttrde pe:rsonen toegetchrwun. Dt wet hou"
der• tittn rectll1~tie en winnen. \Vat er dan wN #an de hand 1" blijft lang in het
duitttr. In ffn aantal ellenlange sessies t rachten burgcmttster en wet houder• achter
het hoe en wiaJrom ~n de bcKhuldigingtn van de vakbondtleiderf P. Campt (CfO)
en 1,.. Vcldhuiun (ABVA"KABO} te komen. Tenslqtte wordt men het «nJ ovtr een
t:."<krn ondenotk tn btn..adert de burgemet,ter de \·oormaligc voorzitter Vin de
piltteMenu1re-enquftttemmi ssie o\·er RSV en oud·minister v;an Binrwnl"nd.loC! Zi.Mn.
dr' C.P v,a_n Oii'L fn m.t\imd drW maanden mort hij ondcr.wrLen Wiit tt ~ i' voan
vu~n OYtt ontotloutmre ~ndeli•n nn bestuurden en hop •mbttnartn.
x.derkden ",_"et« v.a"bonde-n -d.jn door ·Wlow' ~tndte .ambttNittn ~
OVtt kromme pnl.tijken in de ambt.tlijU top.
Op 1411.d1 1993 bttngt Van DiJk ""tnbg uit. Tot groet optucht•n.s v.ain htt
stadt.bettuur ltvert het ondttzoek ~n aa.nwijring:n voor t"r.aude o( corrvpc~ op.
mMr v.·el frtn hl-1« botl ulf-n die nid in de haal: njn Ort oud ~m1n11ttr btvtth flen
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diepgaand onderzoek aan n.aar de wijze v.an \'Crgoeding van (top)ambtcn:iren, naar hel
ill dan niet naleven van de regels inzal:e nevenruncties en betalîngen in natura. Er is
voor wat dit laatste betr eft sprake van onder andere een schi.ldertlul:. et1l VQUw,
w<igen. meubelen en N i.zcn. Oe fiscus is voqr tienduizenden guldens benadeeld. Van
Dij\: stuit te\'ens op de in\'entarisatie van de nevenfuncties en ne....enwerk:uamheden
"'an de gemetnte3mbtenaren uit 1987 en vindt het onbegrijpelijk dat daar toen niets
mee is gedaan.
l)e hetr Van Oijl: krijgt ook df opdracht \'OOî het \'ervol.gonderroek en dat gaat
na maanden van treuzelen en schermutselin.gen. zoals lus.sen B. en W. en Veld huizen,
in november \'illn start. lntus.sen heeft het st.lldsbestuur alle beloningen waar men
niets va.n v.•îst. achterar gesanctioneerd en «n bclastiogdC$kundige in de ~rm geno,
men om met de IÎ$C'.US tot een vergelijk te komen over de verw:w:hte naheffing. De
tweede al. na een \'Orige ontsporing in de periode 1g83~ 1g88. Toen v.·crd 1,2 miljoen
gulden gevorderd. t)e buittnv.·3Cht reageert min.tiehtencl: '?.e zijn toch :iJlenl..al
het:u.lrde'. Justitie en gemttntera.ad doen er vooralsnog het zwijgen toe.
Op 10 maart 1994 vit ondenoekcr Van Dijk de resultaten aldus samen: ·er is
een aanzienlijk aantal ge\'allen geconstatetrd ''an onjuiste tocpas.si.ng van de regels
op het gebit.-d \'iln declaraties en beloningen·. Et:n krant 1t1et1lt d.i.il'uit te 1noeten
concluderen dat de administratie van de gemeente een janboc.'1 is. Een deel vin de
administratie v.-ordt door jwtitie sanlen met het onder"20eksr.lpport opgevraagd. De
leden \'an de gemeenteraad komen te laat tot het inzicht dat de opmerking van Van
Dijk 'tijdens de rit': 'de controle op bestuurders en ;ambtenaren in dit land is véél te
genlakzuchtîg'. niet in 'l minst ''oor hen geldt. Politiek Maastricht reagetrt ongemak~
kelijk: men erkent fehuld. m»r voelt xich toch weer niet schuldig, v.•el verantwoor,
delijk.
Bijkll.ISMft

Als zetel van de Rîjk.:suniversîteît Limburg en \'an het pro, inc&aa.l bestuur r.1akt
~taa.:stricht n.i tuurlijk tevenJ betrokken bij de affaires da:i.r.
Sinds 1993 is het woord bijklussen ttn begrip geworden. l-let verschijn54:1 v.an
de hoge ambtenaar. die er in de tijd van de ba;» (nwr ook daarbuiten!) een adviseur...
se.hap, een bureau, een docentschap en dergelijke op nahoudt. is natuurlijk niet van
•99.l- Wel wordt in d:1t j<'.'lr de opent,,;re j..cl1t et'(lp geoperM.i nlll'!r a:t1lleiding \'an het
kortstondige staal$secretariaat \'an prol R. In 't Veld v.an de ErasmusunÎ\'crsiteit te
Rotterdam. Hij v. ordt na acht dagen 3mbts-tjjd. ve.le illusies armer, n.13r huis gestuurd,
nadat kTanteartikeJen zijn buiten.gewoon groot aantal nevenfuncties hebben ont"
hukt. Prof. J. Cohe n, rector"rMgnificus v:in de R.ljksuni\•er$iteit Umburg.. "-'Ordt i ijn
opvolger. Op dat moment loopt in Maastricht het journalistiek onderwek naar do
handel en wAndcl V.ln ~n .'lantal mcdev.·erkcrs van de R.t op volle toeren. Zij g.e\'en
leiding aan bureaus die \•erbind ingen met het bedrijfsleven ondt'rhouden en onder"
zotksopdraehtcn moeten binnenh;1len. ··o ut' \'i.!rschijnt er, lén dag na de sta.rt van
Cohen ·onder andere belast met het toezicht op het bijklussen" een ~inagroot
;artikel •t·loc goed i.$ prof. mr M.J. Cohen in besturenr Cohen zou begin 1993 als
rcctor"magnificu.s :sîg.nalen over heimelijk bijklussen, zelfs in de ooncurrcrcndc sfeer,
hebben genegeerd., C\'en;lls lede.n van het College v:in Bestuur, die iel(. zo weten
kranten te melden. betaalde advîseurschappen bij bedrij\'en bekleden. Hoc moet men
dan m4..-dewer-kcrs- tcrechtwij'lcn? Voonll v~nv.·ege de concurrerende <lt'liviteiten
vraagt e n krijgt een der dîr-ecteuren ontslag per 1 januari t99óJ. Justîtie blijft buiten
de deur.
1

1

De steen die wegenbouwer Baars zel(în de vij\•er gooide. veroorzaakt s t eeds
wijdere kri ngen. CDA"burge1neesler \ V. vossen ''an Gulpen gaat ten onder samen
met 'zijn' Primosa: Maastricht is i n één klap een miljoen armer. PvdA~boegbeeld, oud..gcdeputeerde en huidige burgemetstcr vin Urunss-um. H. Riem, treedt terug als de
beschuldigingen v.·egens corruptie %.ich ophopen. Twee hoge ambten:.ren van de
provi ncie nemen eventcl\$ steekpenningen aoin en plegen v~lsheid in gesc-hrifte. De
een wordt veroordeeld, de tweede in sla3t van besch uldiging
gc&teld. Oe griffier zorgt voor nog meer onrust in het gouver"
nement door \•an zijn :imbten.-ren te e.ise.n dat, :ils hun iets
over oorruptie bekend is, zij dit onverwijld moeten komen
vertellen. De kranten spitten door en willen de onders te steen
bov<in bij affaire3 die al bijna vergeten zijn, zoals de verkoop
van de Middenlimburgu gr'ii1dplaS$Cl1 aan Aqua Terra en de
adviM.'UrK"l1appcn van groc-putcerde"statenleden bij bedrîj\•en
van onder anderen diezelfde heer &ars. Aiidden in dete stroom
van aantijgingen neemt 'het turbulente pontificaa t van de
opgeja.tgde tussenpaus', gouverneur. E. 1\i;istenbroek. op 18 juni
1993 een einde: ·Baars heeft heel Limburg beschadigd vanwege
de go1fvan :1fT.1ires; hard optreden i$ geboden: Nu J).1$? In 1976
ondcrhandcldt' de weg.enbollv.•er toch al met de fiscus 0\1er de
:ifi-re.kb.tar-heid V:ln die steeds terugkerende grote J>Oft 'steek"
penningen·? 1\i.oest het werkelijk tot het einde v.in de j.tren '8o
duren voo-rdat duidelijk werd dat 8.urf alleen voor de overheid
werkte, met andere woorden. ..1
Gouverneur M:astcnbrock weigert bij gelegenheid van zijn <1fS<:hcid een inter.view aan De Limburger. Uit pure v.·oede over onge(undeerde aanvallen en lenden·
t ieuze berichtgeving. heet heL Oe horulfunctie \'iln het duo Dohmcn"Langcnbcrg
httft er ·een algeheel gevoel v.tn onvrede gecreterd· over hun bronnen" over lekkages
bij polit ie en justitie. over opbLuen \'an f1.1tiliteiten. Eilige \·oorb«llden. Tot twee keer
toe houdt de rechter de journalisten de hand boven het hoofd als getergde verdachten
hen onder ede \\·illen dv.•ingen hun bronnen te noemen. Dat er lekkages bestaan, swt
buiten kijf. het is tè v.lak tè opvallend dat bij FIOD"inva.llen en huis7.oekingcn een
b.1tterij journ.1Hsten en fotogr:afen aJ v66r politie en ju$tit ie pontifiwl op hel tui n~
pad staat te posten. Officieren van justitie en advocaten zijn verbolgen over het feit
d11t zij v:i11k minder en not vaker l:11er op de hoogte zijn dtan de journälisten. En dat
het bombardement \'an artikelen er alleen toe dient hun cliênten kapot te n1aken nog
\'ÓÓr U ~ijn gedagva.1rd. De: FIOD verklaart in de taak van een der pr0vincle<11mbte"
naren 'dat den.aam van de ambtenur. nog vóór de inkt van de \•erhoren v.•as opge.droogd, :il op straat la.g'.
Bij de algemene beschou\'lîngen over de gem~ ntebegroli 11g 1994; eind oktober
199,3. veroordelen de r..,1dsfr.1ctie11 ~n CDA. PvdA en VVD de (,crs: oud nieuws
wordt geregeld als onthullend gepresenteerd; het stadsbestuur wordt ten onrechte
af3eK hilderd als een 'lethargisch wotjc' en men betreurt de voortdure nde~ negatieve
berichtgeving O\'er personen zolang er nog geen rechterlijke uitspraak is. Tetteht.wij;iigi~en en kritische kanttekeningen als deze worden vcrvolgcn$ i.n de knnt stt.'e"
vast 'ondertekend' met ' van onie \'erslaggever(s)'. Toeval?
Het ui1blij\1en van rechterlijke uitsprûcn i.s- iedereen een doorn i.n het oog.
Stra&aken slepen zich 'onmenselijk lang' voort. Provinciemedewerker P. Oohmen
wordt nö' 17 m"1!anden ondenoek veroordeeld voor zaken uit de ptriode ig84."1g86.
Op de behandeling van zijn hoger beroep moet hij vervolgens opnieuw dertien
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rnaanden wachten. Tot in de Tu•eede Kamer wordt erover g.ck.1.aa.gd. Minister
E. Hirsch 6a1Jin vr341:gt begrip: het openbaar ministerie te Maastricht bestaJt uit \•eer"

tien personen. "'aarvan er drîe langduri.g ziek zijn en één onlangs een baan in Parijs
hcell a:inva<1rd in het leader wn het Verdrag van Schei1gen. Officieren uit Brabant
zullen een helpende hand g.un toesteken, belooft hij.
In een interview in oktober l99J verkl33rt de minister dat het fraude..onder·
zoele een hoge prioriteit behoudt. llij legt er de nadruk Op d<it corruptie nicl ÎCI$
typiKh Limburgs is, ma.'lr dat uket'\ in die provi11cie zeer breed "''orden uitgemeten.
rs dit een stille wenk richting het openbaar ministerie te Maastricht? lioofdofficier
fran&en kondigt in februa.ri 1994 aan. dal na de afh.1ndeling vall de uven nog
lopende corruptiezaken er ook weer ttns aandacht aan de gc""'·onc misdrijven moet
"-'Orden besteed. Een mó\and oerder hoeft 'fnude"officier' Van Atle\•eld er \!/eer andere
iake11 bijgekregen.
Op u juli 1994 1neldt het duo Oohn1en"Ungenberg duidelijk teleurgesteld dat
een reeds goedgekeurde huiszoeking bij wethouder Hoen, een week voor diens g.lori,
euze afscheidsfeest. is afgeblazen door de hoofdofficier 'onidat het bewijs in de zaak
Rienl reeds via andere "''eg tot stand is gekomen'. De journalisten constateren na de
'hausst' van rorruptitzalen in 1992 en eerste helft. 1993 een geruisloze koerswijzi"
ging.
Ook op een .indcrc wij7.e 7.u<:htcn de l.imbutg$e overheden onder de journ:dis"
tieke speurzin. Je zult zo'n onden.oeker run de balie kr·ijgen, dîe \•raagt naar alle decla•
raties van wcthoudeN in de l~tlte vier jtl<ir. lln wcl onmiddellijk. Of vr:tagl n:ur de
dossiers wn de transactie met Aqua Terr.i. De normale re.ictie is: hier is 't spul p
daar maar zitten en zoek het uit. \V:a;arop die speurder const.1toort dal de zaak niet
compleet is en dat via de krant meldt ..
Het is opmerkelijk dat de vçra.nt"·oordelijke functiomari ssen bij de O\'trheid
t:ich niet méér hebbe11 bekommerd om de bepalingen in de \Vet Openbaarheid van
Oc$tuur, "''a.ir nergens s~t dat je archiclbcsche.iden in de d) nami$Che en scmi".stati·
sehe fue a.an derden ter (nzage moel geven. De overheid is alleen \•erplicht înform.itie
uit die bescheiden te verstrekken, ntondelingof. indien opportuun. vio. kopiel:n.
;\lleen de Al'(hiefwet, die geldt voor de naar de archîeJbewaarplaatsen overgebrachte
statische bescheide.n. kent het rocht van int.age. \V.annctr bestuurders klagen dat het
\'Oldoen aan alle vragen van onderwekers zeetn \•an tijd kost aan archiefmedev.:er"
kcr.s, zou men wellicht. naar de regel van de wet. alloon vr4gen ""'n onderzoekers
moeten belntwoorden. 1).it kost ook tijd, maar aan twee zijden. Voor het tijdsbeslag
kan ''crdtr gewoon ctn rekening worden in.gediend.
1
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i\tVV bcsint langz.aa.m tterrctjct te zien·. !-lel Î$ de nkc typering v.an een lexer op het
hoogtepunt van de affaire, \\':Urbij letterlijk niemand in 1\i.aastrîcht ongeïnteresseerd
blijft. ln vijf m;windcn wijden de d;tgbladen in Zuid"1,.imburger 13111rtikelen aan.
Administrateur W. Ken.gen van 1\i.VV, ·een man met een verleden maar met
e<ipll<:Îteiten' ;1kh.1s het Arbcidtburc.iu, ziet kan.$ in ten pa.ar ;11ar tonnen lt verdu i s~
teren. Eind septen1ber 1993 doen voorz.itter dr K. Dittrich en directeur R. \\'tijun
aangifte van de vermi»ing v-.an 450.000 gulden. Kengen sl...,'lt terug en doet een
boekje open O\'er een groot aantal misstanden bij de club: ll.lVV \\'erkt met blanco
toegangskaarten en k\\ 00kt zo een iwart"geldpot; de club heeft geen btw :af~ragen
voor de transfer van Er-ic Meijer naar PSV: MVV rommelt maar "''at aan met de ziek,
tewctbcpalingcn en meldt bijvoorbctld geschorste spelers ûek: als verdoezeling va.Il
1
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verdui1lerd geld wemelt het in de 001nini1trot1ie v.in gefingeerde decla.r<1t:Ît$.
l'oum: f)f M11Tlt
De beschuldigingen v.·orden ernstig genomen en enige weken later worden
<1ehleretnvolgcn1 de directtur, de hoofdbuier, de hu l p"31Jmini$l~tcor. ver\•olgtn$
het gehele bestuur en tens lotte enige voormalige (bestuurs)functionarissen in bewarin,ggenomen. 1\tVV: Meer Verdachten Volgen? Oit i$ nog nooit ver-toond. &ij voor"
gaande fraudegevallen. wals bij Ajax, Roda en Utrecht, was de ~jsvoering vrijwel
wnder aanhoudingen ifgcrond. In Maattr-icht blijkt meer aan de h.-nd te zijn. MVV
zoo de Ln..tste competitiewedstrijd van het seiwen 1990"1991 hebben gekocht. De
club h.-d nog één punt nodig om het ercdivi$iesch:ap ,·ciUg te $lellen en du$ "'·erd het
1-2. Hot'\\·el alle betrokkenen ontkennen. komen er \•eel merkwaardigheden aan het
licht: de bewu1te 19,500 gulden ,·an /i.iYV zouden niet taan Utreeht zijn bet.iald, maar
getnvesteerd in de aanleg van ~n parkeerplaats.
NCl..'11, uggen enige fc:r,·ente supporter$, die
ADMINISTRATIE• SPELERSINGANG
hebben \\'Îj zelf aangelegd en we hebben een
tnini n&$~k als beloning gekregen. Toenmalig
voorzitter 8. Lleben (directeur BLM~wegen ..
bouv.·) Z()!.J Ml geld aan grindmag.nai)t Van den
Biggelaar hebben gegeven. die er sponsor•
pl~tsen bij Utrocht voor heeft gekocht. \ 1an dtn
Bigge-laar verwert"t kort daarna een meerder"
heidsbclang bij 81..M. Beide ondernemeN duiken
op in s1neergeldaffaires." Eind m:urt, begin
april 1994 zouden de tien bctroUcn i\i.VV"
functionari ssen voor de l't<:hter komen. Op 1
augustus w.K:htcn zij nog.

MYj

De affaires die hierbo\'cn apar-t zijn be"
""
schreven, lopen in v.·erkelijkheid \'Oikomen door •••111.:.loil
elkaar heen. Er zijn nog n1éér zaken. Samen ge"
ven zij een indruk van het turbulente jsar 1993 dat nog lang in 1994 naklinkt. Een
bloemlezing van zaken die in Maastr-icht e"enccns veel indruk maken:
~ In Brunssum \'/Ordt bij het onderzoek~Riem het voltallige college van burgemeester
en wethouders gtarrcstetrd. L~n landelijke primeur.
~Tweede Kamerlid R. van der t inden 1.ou zijn vakantiehuis in de Alpen door een
\VAO"tr hebben l:ittn opknappen. Van der l..indtn wordt vrijgepleit.
~ Als gevolg van het faillissement van aannemingsbedrijf Schreurs komt een omvang~
rijke bouwfraude aan het lic.ht.
" Het CO,\~limburg en de :afdeling Maastricht nen1en nog steeds giften aan V;il;R
bedrijven, al is het via de om"'''-'i van de Nolens ~ en de Ci"it.autidtting.. C. van Oijk
gxit het ondcrioekcn.
" Ad\'ocaat Rocstcnbcrg v;ïl;n aannemer &ars bcklMgt z.ich O\'Cr lekken bij het onder"
zoeks t~m win het openbaar ministerie onder leiding van Van Atteveld. maar
ontkent zich daarbij te hebben laten ont"allen ·ru moet hij i.n beton gegoten ''"orden.
hij gaat eraan·.
" De uitslag van de accountantsondcr:.r.oek.cn. naar betrokkenheid \'iln en rechtstreeks
in.grijpen it' aannen,erskeuus door de afgetreden wethouders In de Braek' en Neus,
wordt ter discussie gt'1ttld, omdat een accoun tant v.in hetulfde bur~u (niet dei.elf"
de accountant dus) jaren geleden •onvoldoende naar de waarheid' heeft gezocht bij
de zogt-naamdc erfpachtkwestie-. Het ondenoek. "'"Ordt niet heropend.
" Korpsbeheerder burgemeester Houben wordt ervan beschuldigd een rapport O\•er
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uitg;unscriminaliteit in Heerlen en A~aa.slrkht te hebben gecensureerd.. Alles "''ordt
tot misverstanden herleid.
" Bij Samen\.\•eri:ingsverband Heu\tell.and"in"liquidatie komt een \'erstikkende ontbin"
dingslucht vrij: ood"burgcm4..'C'ster li. K<1\$cr Y.ln /\t,argr..tcn wordt in een v"n dt
ontslagk''"esties 1.elrs \•:tn meineed beschuldigd.
" Beunhaasparadijs Zuid"Limburg. synoniem voor Z"''art"geldparo:idijs?
"Burgemeester \V. Vos.sen v.an Culpen wordt uit het ambt gezet en krijgt oneervol
ontsl~
" Oud"~s li d

1

J. Geelcn (Croen Links) n\islcidt de bcb$til'lg.
" Betaalde wethouder Hoen een ton aan renteloze leningen terug of is er toch sprake
v;an .tmcergeld?
Commentaar van hoofdofficier n1r J. Fl"ansen op 23 juli 1994: 'ik be11 n1oe van
die verhalen-. D.lt geldt niet all\.-en voor hem.
Knuffelmotk!

Het is een hard gelag één ja.ar na de onde.rtekening van het Verdr.11g van Maastricht
:tlJ stadsbestuur n1et een pagina"brede kop 'Het Ontluis1erde i\t:tastricht' te worden
gKOnfrontetrd of met uitspr-akcn •Is 'hrt college hangt groggy in de tOU"''t>n·. 'Een
j:ur zwalkel'I rond 1n de 81'3el:t', ':'2ngesl:1.gen college' en 'veertig procent van de
kiezers \'an /o.t;ust:richt heeft: geen \'ertrou\.\ en (meer) in de politiek·; als volstrekt
:tndeN bedoelde vergelijldngen 1.CXtls 'ltaliè begil'lt in Limburg' (Felix Rutten de<:el'lnia.
geleden in zijn Ode (1) aan Umburg) en uit dezelfde tijd ·~taastricht is het Rome v3n
Nederlond' (\':tnwege de vele kerkelijke monumenten) nu \'t-rkeerd worden gecitttrd;
als de oude uitspraak in De: Croenc Amsterdammer "/o.taastricht. Pakrmo aan de ~tau•
uit de motten ballen wordt geh.1.-ld; al$ nieu"'·e l:w3lificatie1 \\'Orden btdxht tils '.\tosa
Corruptum' en. .. aJs Dohmen en Langenberg wordei1 gettrd voor hun speurhond" en
\\'aakhondfunctie in de afT~ire.-Saars tnet de Prijs voor de NederL'lnd5e O;igbl;idjour"
nalistîek 1993. Hij wordt hun op 9 september uîtgereikL l'\\•eede Kamervoortilter
\\'. Otetman ver"'·oordt het jurynppart; 'mi'latsehappelijk "''erk.te hun jour-nalistîek
uit in een menselijk drama dat steeds verder om zich heen grijpt en tegelijkertijd in
een zuivering van de demoet'itie'(," ) 'Hel voo~ van de affairt: in ümbui-g "''Ordt
tenminste nagedacht en gepraat over corruptie; elders in Nederland denkt men nog
d;it corruptie niet beswr.
Medio 1993 "''ordt de geplaagde burgemeester Houben door het winnende
jour°"listenduo en de chef \'an de stadsr\.-d...ctie V»l De Limburger uit.gcda.1gd n1.1
eindelijk eens zijn mening te geven O\'er de affaires. Zij gebruiken daarbij kw.tlif'icaties
~Ls 'het college zit in een i$Olemcnt; het i$ verl.1md; het \'Crtoont tekenen v;an metó\al"
moeheid'. De burgemeester pareert 1.apîdair: "zorgvuldigheid boven stevigheid'. Zijn
OP' telling levert hem en zijn mcde'<Ollegcleden een 'knufTelmotie' van de gcmocntc.raad op.
1

Onderwijs

P

e&iterspeelLalen

Kleurrijke namen hebben ze, de 34 Maastrichtse peuterspeelulen. mals
Pinokkio, 't Speulhoes. Ukkepuk.~ \Vicmelhook. de Vcld.muiskCll, de
C rummelkc$, ' t Ruwetltje en Prittic Sittie. 1-let lt>ven verloopt er niet alt ijd sprookjes·
achtig: het bestuur van Prittie Sittie, o ndergebrac11t bij de A10nhi·sfóriKhoo1 in de
C.1pucijncnstraat, overwcqt beide populaire k>idsters wegens inco1npetentie te onv
s laan. OJt heen een opstand van de ouders tot gevolg. Het bestuur st~pt zelf op.
OOk is vet1 positiefs te melden. De aan de Joppen hof te Heer verbonden
peuterspeel1.aal i.s officieel t"'eetalig s inds de helft win de 15 kinderen (vooralsnog)
alleen Engels spreekt. Elders in Heet blijken steeds meer Nederlandse kinderen de
A1olukse 'Peutertuin' te be1.-0eken. \VethMider t..eenders van ond er metr Welzijn
komt er g raag ttn grotere ruimte voor openen.

Basisonderwijs
f-let basisonderwijs bclecA moeilijke tijden, Steeds dichterbij komt de datum van
1 augustus 1996. wa.nrop alle b.isistcho!cn tenminste 166 leerlingen moeten hebben.
/\1~tricht telt medio 1993 41 basî$$Cholen m et negenduizend schoolgaande kinderen.
gemiddeld 2.10 per school. Zijn er st..~ks :r.es )1 zeven Kholen minder? De maar liefst
16 \>c$turen krijgen er de kriebels van en begin 1993 ko1nen her en der fus iebespre-ldngen op gang. Veel stofdoet de fu.tie Sint--1\ureliusschool i\1i.llpcrtui$ en Heilige"
CCCJ\$cltool fottcnberg opwaaien, Duidelijk îs dat het vertrek va.neen basisschool,
meer nog dan het vertrek van het bankfili;aal. het post:•gentscMp of bepaalde winkel"
voorzieningtn. de be\voners van een wijk beroeren.. De gezellige wijken uit de jaren
1950 e n '6o vergrijzen; de be"'·o1tel'$ willen niet weg en verhinderen zo de komst van
jongt gezinnen, Het s tadsbestuur denkt met de bouw van bejaardenappartementen de
doorstroming 1e bevorderen. Of het alle $Chole n o p den dour het tc,·cn ~n redden?
Ort"i_gt een Khool dicht te gaan, dan zijn de actiegroepen niet ver. In
~talpertuis voert men tevergeefs ~etie door :alle schootkinderen t!dn voor ~n de
Coantecleentr.aat te laten oversteken, hetgeen tot lange files leidt.
In D.lalhof fuseren l~·ee openbare scholen die op een 1tcenworp afst;and ~n
clka.lr zijn gelegen: de achtste openbare basî»ehool van J.•33.Stricht. Triangel, gehuisvest in de voorrn"ligc noodloblen van de f'ons OherdisJCnKhool. Î$ niet levens vat "
baar gebleken en heef\ slechts ongeveer vijftig leerlingen. De rJsie met de Elc.kerlyc.
gaat 1augustus 1994 in. De Oon"BoKO-- t.n Angela.Khool in \Vyckerpoort gaan even"
eens $.ilmcn verder, F.en complic.atie hierbij is dat de Oon-Boscosc.hool een van de aeht
Lirnburgse scholen is die door bissçhop C ij:sen :tl$ tchle k.;1tholieke school i'S erkend.

Ond• rwijsnnddi•ns-t.n
Na een discussie van t,.,.ee j3"lr hakt degen1eentem.1d een paar knopen door die te
maktn hebben met de zog.enaamde onderwîjsranddiensten. 1'•et ingang van het
schoolja."lr 1993-1994 "'·ordt het budge1 voor schoolzwemmen gehalveerd tot 85.c>oo
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guklen, liet overblij\•ende geld \'l()('Ît naar de twaalf scholen uit buurten met t.'Cn
sociaJe ~ch terstand en nó\ilr kinderen d ie nog geen zv.•emdiploma hebben. Z~·embJd
De Dousberg dOft een alternatief aanbod. maar eind september hebben zich daar,·oor
nog ma.1r der1ig k:1ndid.:1:.1tjes gemeld. F..en j..ar eerder kwamen nog meer dan 750 leer"
lingen door de poort".
Als "bizar besluit' omschrijft De Limburger de beslissing van de
gem«nteraad een einde te mAAen ~n de k:uNl:tinnige vorming op de
scholen. Biur is het îqderd:ud1 het st:klsbestuur zegt de ene maand ja
tegen de'noodzuk 240.000 gulden (door de rijkSO\'Crheid wetbczuinigd
i n het bder van het 11fKMfTen v.:in hel PNL-beleîd) zelf op te v.ingen
om een maand later diczclfde 240.000 te l<iten sneuvelen in het bdcr
van de strategische discussie. .. Zeven l~rkrachten moeten worden ont·
sla.gen. inclusief de medell-·erker die toneelstukken \'OOf scholen boekte.
Een en ander is mede hel gt'\'Olg van de fus ie tus.sen de gemeentelijke
afdeling A1nateurist ische Kunstbeoefening en Krl.'"alÏi.'VC Vorming en het
met de gemetnte gelietrde Cent.ruin \'OOr Creatieve Vorming per
t februari •993- De nieuwe naam wordt. \'Îa een prîjsvr.aag, Kumulus.
·op het r:indje van onbehoorlijk bestuur', fulmineer1 de ge1neen.t eraad. als wethouder Ceha"Konings voorstelt fli nk te bezuinigen op de
schooltoeUtn i n groep acht. In het relatief lage bezuinigingsbedrag
(55.000 gulden) zit namelijk ook een spijbelaars project en dat hetft ~n
hoge prioriteit! De kers\'eru wethouder van onderwijs ondergaat bij de
discuss ie haar vuurdoop. ~rb ij weldra s teun van de burgemeester
nodig is. Na een schoNing trekken burgemeetter en wethouders het
voorstel in,
Ecl' a.lnUll gerecht\·~rdigde v.·ensen bn ~ens geldgebrek niet
echt "-'Orden i ngewilligd. Zo Jc"crt een onderzoek door de Rijl:suniver...
s iteit Limburg op dat het met de gymles9en op de scholen miur droe\<ig
is gesteld: tt weinig vaklecrkr<lchten, te weinig lessen, te wtinig
hygi~n e, te v.·eini.g mattr'ia!.en. verkeerde kledi ng en schoeisel". Deputé
l.odewijks vindt dat er meer verkeierslessen op de basis.scholen nodig zijn en stelt
älVJst u.ooo gulden be.K:hikba3r \•oor verk.eersonderu•ijs op de pabo's. In vijf jaar
registreerde men in Nederland elfhonderd verkeersslachtoffers tussen vier en twaalf
ja.1r. Vierentwintig kindjes overleefden het niet."
Het stads.be:stuur verleent 'o\1èl opnieuw 6o.ooo gulden s ubsidie voor de zogc"
n11~mde verlengde schoold>tga:.tn de Heilige.-Geestschool in Pot ten berg. ":én uur per
d~ extra op school betekent voor de kinderen een kennismaking met kunst. techniek,
computerkunde en sport. De school is één ''an de twaalfn,et sociale :Khterstand.
Midd• lb•ar onderwijs
In de s tr ijd om de gunst Vlln de leerling (en zijn ouders!) tracht het middelbc.ur
onderwijs vooral te &00rc n in buitcn&clioolsc ;actjvitcitcn. Sinds tien j..ar ~'cegt het
Jeanne d 'Arc-college z.ich op het internationale tonttl met vttlzijdige contacten in
heel Europa. De Stedelijke Scholcngem« nschap haalt uit.gebreid de pers met het
ondertel:enen van een n ieuw 'Verdrag van 1\{aast richt'. Rectoren van elf Lycea uit elf
Europese landt'n zetten hun handtekening onder l"Cll samcnwcrking.sover«nkomst.
Dit resulteert onder andere in een ontmoet i"gsweek in apr'il. D-.in komen 250 leer"
lingen naar Maastr·icht voor s port, taal en cultuur. culminerend i n een talenfestiV<ll
op de $IOtdag. Q\•er deze act:ivit.eit schrijft Oe Limburger wat zuur 'lege zalen, vol
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Vrijthof, maar \'Olgent de docenten heeft de betrokken journ.tllst "''cl 1Mt opper"
vlakkig rondgekeken bij de vc.rsehillende actl\•lleltcn.
Aiinister Jo Ritun van Ondcrwijt btwt'-t in 1prll 1993de1tMI orn een oor"
kondc·van•"''*lrdering uit te reilen un he1 1t.ld1btstuur, In het beier van De O..g
van Europa voor het OnderwiJJ. M.uttricht hHfi Ml al jatfn prima gedaan op htt
gebied van de interNt•on.ahwring. R1tun gHfi t.0wuir ulf een half uur Ie• uin een
Eurf'&ioklu op he1 'e.annit d'Arc-colltgt. Bij dtt stl~heid rotpt burg;tmotst.er
Houben de ~t.aa1trichtH 1eholen op htt niet te \'er v.i_n huis te ZlOC':kcn en vooral de
Nnden mtt de &ir.glo aan te ha!;en Dat put dan lC\'Cnt in de ~ititk \'an de M.AHI.
het N.mtnwcrkingwc:rband tutten de Jttden Maattr.cht. Al.en. Httrlen•Kt:rkr.lde
H.asJt:lt~k m

Luik.

Enigt m.v.nden lattt httft m1nlJter lbtzcn hd vollcdi.g verLorvm bij de
middelbairt: .schol~ htt Ubintt wil de b..ti.tbt:un voor 11udert:~ '~de
bijstand ''OOr jcmgtr-ien .û.tehafl'm ien pan btlnibbtkn op de 0\#·)urk.urt. 'Ritun is
nn Ondft"W'ijs. m&ar i• hij ooL "•" bo-.t<n w1jtT ltun \lft: op een tpandott. Het lt de
grooute Kholitttnactie 1ind1 de dtmorutnil)t ltgtn de pl.Mu1.ng v.m buisraktu:n
medio ;.ttn 1~ \#ofatnt htt landdijl Altlt Kom1t« Scholic'rm (IJ\.KS) dfdtn
meer din hondtrddulund _,,,nam nn ruim :i,50 tcholtn met. Hn st~ndr: ~·ttr

boJl!ld ...."
ui zdtt " . "" ....... In htt bckr ~n ~ Kltlnf Katl.tpM.f (11nd.t 1971J moittm &ttr-1.inp:n vm
scholen in .\l.aaslricht, Aktn f'R t.u1k dit~ Hn brWf' Khrijwn aan ttn fldiew letf"
tijdtgie-noot in ttn dier Andc-r• 1ted..- owr hot jt jt stad vindt. ~ jt- lttft e:ni..
rvtuurtijk in de t.ul van die ltfltijdJpnooL 0t i\U.UtrichtH pMjJwinn.urt hckn
Guy H~enun fn WdMbrord Eiblboom. Burgtr'l\ftllttr JQ.rgcn Unden ~n Akc:n
noemt het ·een goede mdhode om ool. jongcttn v.1n mffl "f a:tn nauw lt btt.rtkken
b'j het bep;a;dd niet simpiele brwiei het Wffnigdo Eu.ropa «n io voordeli.g mogelijke
t«kom.sl te g.anndrrm. O.t vergt begrip ien rt.tpccl voor tlkurs cultuur tn V(IOr
elbars tul'
Zijn ambtgenoot llouben Viln /\'.autric.ht trttdt met "erve op .1lt quiima1ter in
een sc.holierenqui& ovtr "ksrccht tn SUUl.tinrlchting in het k.adrr van het bt:vrij"
djngsfestival t99J. 01)Jnerkelijk is dllt het bfvip \'Olk.svtrt~n woordigi ng in oombi"
natie met democratie voor problemen zorgt. Of ondtrvr-aagde lccrlingen blijven
zonder uit-zonderin.g hel antwoord Kh~1 l dlg op de vragen: wie heef\ de hoogste macht
in de gemttnte. de provincie en het rljlt?
Hog•school
De a.ij"•hogeKhool Ai.-a.stricht (Jloo s1udonte11) mot de f:icuhtit41n lk."Cldttnde
Kun.sten, Bouwkun1t, .\iu2iek. Theater, f'.cotlomi1chü l)ien1tVi!.rlening. Onderwijs e n
Tolk"Vertaler. ziet in december 1993 li.iar lul11s tchoon de Utholi('kc Hoge Hot('("
school (duizend 11uden1e1l) tot ffn fu.1 ie te brengfn. Van~ het bijtondC!rt k11ra.klcr
van de lo.<1t-1te vcnindcrt de hele ICosc•chool \!In N3.m: Stichting Hogeschool
1-.taastricht mei •lg.t:meen·bijzondtte 1ig1utuur. D;ur1ntt l ttrt de ruit un het front
niet tcru~ it de J1n ''il,n Eyck•aciademie het \'olgende '1lacht.offcf ofv.1ordt zij meege•
nom«i in de dr~ger1de fusi~ol(, w.ul'bij IJle liOO"inJtellingen in (Zuid·)Limburg
z.ijn betroU.en?
Een Oinle strijd tt inmiddelt ontbrand tu.tsen de t~ul(mnserv.11oria in hec
bncl. die muim.u.I vtt'r t\lo·ttd~C..-opleid1n.gen mogm \'trdclcn \'OOr vierhonderd.
gnalient~rde studenten per jur. VLI ttn tlmtnwtrk1n.gsverband tuttt:n AUastricht
en Tilburg pn>been hel Zu.idcn ttn v;an die v'er opleldlng.tn b1nntn te Nl(!n.
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~1aastricht

wil zich inspannen ook gregori:ians en orgel bij die t\\.·eede fMe te

betrekken.
Universiteit

Sim§ T111u op ?.ijn gkwûd111
nlld1t Koninginj11.lian1t J 1't lt
rticliti~lt VIII'! 4t Ri}\s1
11.1tÎWl'$.Ît~l 1.Jm&itrg omlufthttf

(9"/"1976).

T411$ 1'C ;"

1970

\'OO~ilftf'gnJ't'Jf'Jet t.""11 dt!

Co111mWit Yoorbt.rriJing
,'i(nfiKltt F11t11/Jtlt MIMJlritlst.

Op dóndcrd<tg l.S februari 1993
overlijdt dr Sjeng Tans, de •v:idcr'
van de Rijks-univcrsitcit Limburg.
Hij wordt 81 jaar. De M~stri chtfe
slagerszoon Tans studttrde aan de
K..1tholiekc Uni\·crsitcit van
Nîj1negen Nederla1tds en ging. na
een periode v;1n wcrk.IOO$hcid,
lesgeven aan de roomskatholielce
H 8S \'OOr jongens aan de Aylvalaa.n.
In 1945 \\.·erd hij lid van de piepjonge Partij van de Arbeid, hetgeen
in Maastricht nogal wat stof deed
opwa;1ien. De martclaa.rsrol die
Tans zjch later graagaanmeette, is
echter niet tercchL liij "'·crd niet
van school ge)a:tgd, noch kreeg hij
een doceerverbod opgelegd. Een
eventuele terugkttr in 19sS. na zijn
CCr$lC periode k.1mcrli.dmaat.Khap
voor de PvdA, "'erd daarentegen
$d\riftclijl: gcgarandocrd.
Sjeng Tans was l id \•an de
'rweedc Kamer v<1n 1954 tot 1970.
van de provinciale sL.tten ''an
Limburg van 1958 tot 1g66. waar"
van vier j:iar als fraccievooriitter,
e n lid van de gemeetlternad van i\taastr ichL Als 'doorbraak"$0C:i.1list' en eerste katho"
liel:c vooriitttr van de PvdA (1965"1969) speelde hij het klaar Nieuw Links binnen de
partij te houden.
In 1970 ''criiet hij de nationale politiek om zich lhuis in 1\iaasl-richt te gaan
inzetten "oor de komst v11n de Achtste i\tcdisçhe f':icullcit naar Limburg. de huidige
Rt.. samen m et tx"mijndirccteur d r J. Rottier. Vol trots begeleidde hij op 9 j:lnuar'i
1976 koningin Ju l ~na iua.r het priet lerl:oor van de Sint"Servaasl:crk. die zowaar nls
'aul:i· fungeerde, voor de handtekening die de geboorte van de nieuwe universiteit
bevestigde. Hij werd vervolgens twee ja.o'lr voorz.ittcr van het College van Bestuur. Na
1978 volgde hij zijn geesteskind nog vijftien jaar btlangstellend. 1'1-aastric.ht huldigde
hem in 1975 met de eremedaille in goud v:in de $tad.
Oc RijkJuniveniteit is in 1993 ttn 'kk ine, lastîg.e maar ook interess.lnte i1lSLel"
lîng' geworden. aldus rcctor--n1agnificus Job Cohen" Htt Cólleg~ ~n Be-stuur legt dan
de l.aat$le hand aan het 'Stra tL-gisch Plan tot 2000'. De uni,·ersitei1 st.rcefi n.1ar tien.dui7..end s1udenten via het uitbouwen \•an besla.'lndc ft1eulteitcn in de richting van
cultuur en techniek. De drie pijlers van het plan ~ij n: blijvende aandticht voor het
probleemgestuurd onderwijS-Sf'$teem, internatjonalî.sering en zorg voor kwaJîteiL
Reeds lang probeert de universiteit een aantal nieuwe studierichlingen in de

"'acht te $Iepen en draagt voor C:\tr3 rijkssubsidie de togenaamdc onderr.oeksscholcn
aan. instituten die zich binnen een of meerdere uni ...ersiteiten toeleggen op een speci·
fidi: <t:Spe<:t Vl'R de weten.uh<1p. Alltcn door verbr«ling en verdieping ...an het studie.aanbod bn de nog steeds jonge unî\'ersîteit blijven groeien. Maar. kwaliteit g.ut
boven kv.·anlitcit. poneert profes•or Rencm;an, die in j;anu~ri 1993 de dietrede houdt:
"waar stanlpen het motto is, blijft weinig tijd over om creatief bezig te zijn'.
Nieuwe $ludierichtingen moeten v;'lnaf i'lugustus 1993 "·orden <1angcmeld bij de
Commissie Onderwîjs..lanbod. die vervolgens aan de minister van Onderwijs een min
of meer bindend :id...ie$ uitbrengt. ~ta;astricht dient oen $ludicrichtin.g p$ychologie en
fiscale economie in en \\'ÏI komen tot een European la\\' School, een internationale
juridis.chc opleiding voor speci.:ili$tCn in EurOpee$ Recht. Over de ocrtte twee oor~
deelt de Comnlissîe positief, o~·er de derde vooralsnog niet i\t inister Ritzen gaat in
juli 1993 een betliuingover psyC-hologic uit de weg en gccft de RL een half jaar de
gelegenheid de aanvraag verder te onderbou\\'en.
De toekenning vin p,sychologic is opmerkelijk. In M.n<lstricht m~g men in 1995
beginnen met cognîtie•te psychologie. \\>aarbij de manier waarop mensen kennis
ver,verken en op.slaan. wordt btstud~rd. en biopsychologie, de studie ...an de Ghemi,
s.che en natuurkundige processen in de hersenen die daarbij aan de orde komen. Het
is toevallig de achtfte univC'rsiteit die psychologie mag doceren en pr«~ als met de
achtste medische faculteit, die indertijd de basis vormde van de RL levert de besliv
sing hccl "'<Il scheve ogen op bij de andere univtr'$Îteitcn die immer'$ reeds 'en mas.s.e
voor werkloosheid opleiden·.
Bij de NederL'Lndsc org;tni$.1tic voor \\'ctcnsc.h;appelijk Onderzoek (budget 13.5
rniljoen) legt nlen drie ttanvragen voor onderwijsscholen op t.IÛel, namelijk A•ENU.
onderzoek op het gebied \'ttn vocdin& fpijsvcrtcringen st'ofwis$Cling; ,\iETEOR, het
funct'ioneren van organisaties en ondernemingen en WTMC, interuniversitair instî·
tuut op het gebied van \VCtcn.schap.. tochnologic en moderne cultuur. In eerste inst1.1n,
Lie vallen l\1ETE:OR en \VTAiC af.
Op het gebied \'iln de inlcn1ationaliscring verdient het door de RL opge-.tette
werekl~·ijde net"\\•erk van vernieuwende economie.-opleidîngen vermelding. Ook het
i.nstcUcn van de Jacques Délors"JeC'rstoel. \'Crbondcn aan de universiteiten van Aken.
Luik, Diepenbeek, Heerlen (Open Universiteit) en Maastricht. "'ordt positie(ervaren..
Als professor laat dr Leo ·rindcmans, ood·m.inister van Buitenl#ndse Zaken van Belgii:!
7ich strikken. In zijn inaugurale rede stelt hij vast dat de oude idealen van Europa
hebben nfged<a<1n: de \'CN.()Cning Frnnk.rijk,Ouitsl.ind. het voorkomen vó\n een econo.mische crisis zoals in de jaren 1930 en grotere politieke invloed op het wereltonttl.
Zij idjn bereikt. Nieu\~·e idealen "·orden gedwa.rsboomd do<>r afnemende solidariteit.
leder lid lijkt 'Zijn eigen tempo te bepalen. het protectionisme steekt "'·ttr de kop op
en 4.Xln ga..mcnlijkc buitenland.se en veiligheidspolitiek ontbreekt.
Verdere samen~·erking 1net het Limburgs Uni\•ersitair Centrum in Diepen•
beek. waar een groot aantal kandidaatsopleidingen is gC$ituccrd. ll.'Cllidlt zelfs een
fusie, St3a11 op het programma. Maastricht streel\ naar de vestiging van internationaal hoogwaardige bedrijven op het gebied van medÏ$<:hc technologie. z.akelijke
dienstverleni1lg en organisatie$ en instituten, aan.gelokt door universiteit en acade"
mi:Kh z.ickenhuis.
In september 1993 begint de uni\·ersiteit een post-doctorale opleiding
·rroblcms of society. scil'nce and technology in Europcf die be$ta.~t uit een half j3o'lr
college, gevolgd door een stage van een halfjaar aan een Europese universiteit.
\ 1ijfticn universiteiten doen mO('. De gemoente /\i.Wtrieht niet: een sub$idie \'311
170.000 gulden voor twee jaar v.·ordt afge\\·o.en.
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Samen met de Stichting Driekant gaat de universiteit kasteel Yae.shartclt
restaureren en in gebruik nemen. Twee Amerikaanse unî,•ersiteiten. v.•aaronder die
van i\t issouri met onder andere een opleidingjournalistiek. willen er zomercursussen
starten, v.·:i:.1rbij het i\'l;aastricht$e Ëmerson.College \tOOr Journalistiek is betrokken.
Later trekt de unî\'ersiteit zich uit het samenwerll::ingsvtrb:1nd ten.ig.
Het oollege van beftu1.1r haalt zijn schouders op over een aantal onderzoeken.
Wó\arbij de verschillende Nederlandse universiteiten v.·orden ''ergelck.en. Op een der
'hit liji ten' s'"t de R.Lop de tv.·ct.'<lc1ptaats. Bij een ander onderzoek komt 1\'la.istricht
op de achtste v.in dertien plaatsen. De PvdA..-ftlldie van de gemeen tera.id noemt een
enquête ol'\dcr 71(!) s tudenten over hoc zij i\taastricht ervaren, zelfs een onder%0tk.
Belangrijker is het resultaat van een onderzoek n"-'lr de v.·crkgtlegenhcidsaspectc:n
va.n de Il~ \Vctho1.1dcr J;an llocn noemt de uni,·ersiteît, met tv.·eeduizend ntedev.·er,
kers en zevenduizend studenten, terer::ht een zegen voor /\ta.astricht. De instelling
zorgt $.'1 1nen inel internationale instituten. het academisch ziekenhuis en Vijver"
dal. voor 5.Goo banen, waarvan 4..8oo in A1aastricht. l>.lt is tien prOCCnt van de
MaastrichtJe wer~ltgcnhcidJ De universiteit heeft zelf een budget van 210 miljoen
en g.enerttrt Lan35 andere wegen in Zuid,L.imburg nog etns voor 320 miljoen".
Oe uni,•e.rsileit moet voor 1 januari 1995 juridisch heer en meester v.·orden
O\'er haar gebouwen. aldus minister Rit1,en. Prim.'I,. rt<lgctrt i\til<llstricht, maar d•n wel
zonder extra kosten en hel bedr.lgd.tt de minister \ 'OOt ogen s taat mag niet worden
gefixeerd. 'Wij als groeiuniversiteit komen cbn in grote problemen. Oenk m;iar aan de
aankoop van de huidige rechtbank. de uitbreiding \'an het Jezuîetenoomplex en het
verplaatsen van de universiteitsbibliotheek ns:i.r het scbouw van sbdsarchicf en
... bibliotheek. ~t is met de opgcbouv.•de reserves. .-waaronder tien miljoen uit het
boekjaar 1991" bij lange na niet op te v11ngen'. De etr•tc tegenvaller Î$ er al; de nieuw"
bouw 'rond het ziekenh1.1 is", w;a.v 1100 medewerkers e n :z.Boo studenten ttn onder"
komen vinden, kost ZC\'entien miljoen mttr dan begroot.. 0•1ar sUl<lt gelukkig een
overschot v:in elf miljoen pl1.1s een e.xtr.a bedrag \•an de minister van tv.·ee miljoen
tegenover."

Kunst en cultuur

I

nternationalt: uitsValing

Als koningin Beatrix op 25 mei 1993 de Vierde
Billnnale voor Europese Academies Bccldcnde
Kunsten in het Ml!CC opc1,t, heeO. u d3.1r al ruim een
uur incognito rondgelopen om kennis te nemen van
het ni\•e.1u v;,an de Europese 3C4demies. De Billnnale is

bij de officiéle ope.ninga1 enige dagen bezig. Zeventien
topkunstenaars t ijn gestart met het houden van mas"
terc:lasses. Op divt>rse locaties in de stad. W.Jilronckr
~l '\'Crgeten". leetSta<tr1de 001nplex yan Landbouw)».
lang aan de 1\iaas. geven zij enige honderden $ludtn"

ten praktijkles.-op"niveau. Oe manifestatie tre.kt in
tot.aal 1-soo studenten. waaronder voor htt eer:Jt een
behoorlijk contingent uit Oost-Europa. Voor hun
reis· en verblijfskosten wordt terecht een aanz.itnlijk

dctl van het org::1nisatiebudget gereserveerd.. De expo"
sit ie in het MECC trekt iJ..500 bezoekers, terwijl nur schatting35.ooo mensen deel#
nemen a<1n een of :indere activiteit. '?OOls de kunstroute en de films V\1R Europde
fi lmxOOemies. Uniek is het zogen;aamdc Cr.11mce-r"oonoerto voor 175 kerk... en cariJ . .
lonldokkcn. d.it op de a\•ond voor de opening over de stad beiert. iedereen heeft het
gevoel aan"'•ez.ig te zijn bij iets wat nooit is vertoond en wellicht ook nooit meer
vertoond tl)! worden. Het S<:hept een merk"'•oordige band. Overal zie je mensen in
opperste concentr<1ti.e staan luisteren: M4ll.astrichl 66n grote concertzaal. De Hoge;
«hooi "'•ordl terecht gepreun voor haar org.anisatîe. Maastricht is eYen Culturele
Hoofdstad van Europa.
In sçhril contrast 1net het succes van deze Bi~nnale staat enige 1nltlndt:n later
de Crafiek;Bi~nnale in het 1'4ECC. georgnni:seerd door de 'Stichting Internationaal
Museum voor E.xlibris en Kleingrafiek' te Vollenhove. Ruim twt.'(.-du.izcncl kun:i;ten;aars
uit heel de wereld le\•eren samen vierduizend kunst"'·erken aan. rs het deze massaJi;
t·eit die de be-zoekers verre houdt? \Vie onvoorbereid wmaar wU kennis nemen van
wat er zoal is tentoongesteld. dut1.clt het :al na een kwartierl Organisator Nuyten
heeft anderhalf miljoen gulden in de expositie geînvestttrd, maar op de heln van de
rit heen hij p;as anderhalfduizend bczockc-r• kunnen "''elkom heten...
Hoe a_nderf Îf het gesteld ntet The Europeao Fine Art Fafr [f~~·AF). die in
m3:lrt 1993 en 1994 "de tiende in deze vorm; 1\taa$tricht tot Kunstcentrum van de
wereld m;ukl. liet :il j.1ren overweldigende succes bewrgt de organisatoren in toenemende mate een luxc.-problcem. Elk j;aar "''Ordt de kunstb<lurs groter en exclusie\•er en
neemt het ;a.intal deelnemers toe:. Relatie( r~ente aanvullingen als de textilii." de
archeologie" en de jul\•e1encollcrtic-S delen in de bloei. Extrn aandncht is er voor de
prescnt.1tic v.1111 teve11 Antwerpse musea in 1993. bij gflegenhcid van ·,\ntv.·erpen
Culturele Hoofdstad van Europa· en etn ji:ur later voor de wereJdberoemde Hermi;
ta.ge. het museum in Sint.-Petersburgdat nodig aan restauntie toe is en ~Is cUnk voor
l.5 miljoen gulden steun uit Nederland ztstig tc.>pstukken naar TEFAF stuurL Af en
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toe sl<&al de org;ini.s;,tie de schrik Onl het hi.lrt,. 1,1;1:1 dt ttand v11nwege le grote drul:te
moet worden gesloten en lange r ijen mensen staan te wachten. Vermoordt het feest

z.îchulf?

De stad Maastricht presenteert zich jn 1993 bij TEFAF met de bovengenoemde
Kunst"Biènna.le en in 1994 met de foto--exp(>$itie 'Lijnen en licht in .\t3.'1$tricht; archi"
tectuurfoto's uit de periode 1950-1975' van de voormalige ·stadsfotograaf Frans
uhayc (1909-1983).
Sinds 1991 wordt de expositi' \Vorld Press Photo met veel succes in de "l;a.ig"

Sbit'f ;'Clt Ml E11.rogro.ffi11'.proj«t
mrJ tk mtlhulJi~ w11 Ji

g'Nffiris<.lu1Jt1'ing lW1t Wtrntr
Zu.llflJJr.lm bij Trintttal
"P 7 jM1tÏ 199J.

drempelige' Dominicanenkerk gehouden. Ofru gr'2tit tocg.'lnkctijl:e bloemlezing uit de
winnende persfoto's vtan het voorbije j.aar tl'ekt tot dertigduiund bezoel:ers in ttn
maand. Allen verlaten zij de kerk onder de indruk, :c.elfs zodiJni.g dat ie vcrlellcn
niemand het bewek aan de tentoonstelling te zullen aanbevelen vanwege het grote
aant.iJ nnvr;1ntc opnamen, die nog
schrijnender over komen door het
grote form"al. J·let oontin.gent
oorfogs" en catastrofe(oto's over"
W\.otgt en la.at nie1n.and onberoerd,
maar men mist node de andere kant
van de medaille. de rubrieken d.'lge.lijks leven. feesten en sport.
l ntern3tio~l scoorl
1\iaastrîc.ht tevens hoog op het
gebied v.1n ~n speci11al soorc schil~
derkunst. de graffiti. 1oderdaad.
"""ar men in andere pl~ts.en spreekt
wn de plaag van de S'a.ffitî, is het
vcrkhijnul in ~strieht keurig
gekanaliseerd tot kunstvorm. Niet
i.llleen worden illcg.1lc kl11dderijen
stelselmatig verwijderd. maar •offi"
eiele' graffiti promoveren er tot
kunst in de buurt Niel ovet"al wordt
dal op prijt ge$teld. Zo moet~
omstreden graffitilcunstv.·erk aan de
VolMbondv.·eg op verzoek v,,n de
buurt worden \'erwijderd. O:urentegen gebruikt 1\taaslricht het monumentale v.·erkstuk van \Verner Zwak.hälcn op de gevel van vtrfî3briek 1)'imetal Nobel 31$ start \•oor
een F.urog.raffiti-project. dat alle~·egen \\'Ordt geprezen en een \•oorbeekl voor
andere Europe1c ftede n v.·ordl genoemd..
Na tien jiar inSJ"nningen komt begin janu11ri 1993 het be.richt uit I Uili~ als een
koude douche: 'Rome wîl LÎmburg;se ~tarcus Aurelius niet'. Bttldhou,ver Arthur
$pronken en de Stichti ng AioircuJ AurcliuJ Ujn indertijd op cig<!n houtje begon1,en
met het \'Crvaardi.gen van ttn replica van Rome's beroemdste ~n enige ovcrgcblc\•en
bronzen bocld uit de oudheid, het ruiterstandbeeld van kti.ter Marcus ;\urtliu$, d•t
negentien ttU\\'en de Capitolino sierde maar nu \•anv1ege i.warc aantasting naar ttn
1nuscunl is overgebra(:hL tiet N3tionalc l nstitu1.1t ~·oor Restauratie in ltalil dtnkt
binnen een jaar a-n kopie \'an het bronzen beeld gereed te hebben. Arthur Spronkcn
zoekt nu een nieuv.·e bestemming (in Maastricht?) voor die onderdelen die hij inrnid.del.s heeft gerealiseerd. waaronder het majestueu1.e paardehoo(d.

N•tJOfl••I
Op het ge~ed v;1n de mu::itn: ha1!t Mustric:ht n:ttior\311l potitit"C de ptrt. ~loewel ~
toekomst ~n Optn Zuid onukt:r bljjft. zolang de ::iu.idclijb provir'ldet Nrukn
hdul(dt" btdr• .U Mi rijk (.1ndtthalf miljoen gulde\ op ja.lrbas1t) op tt(el te ~
blijft het &rt&lltt:~ nivew. ~voor spnnbk:ndt productia. In maart 1993 b-iigt
het optr~p a.in iovwl.$te rqietitittuimt.e ~ ~t.Mtl.rt<ht stelt YOOr"
~ drw jMt ~ K.ruithttmktrk In- btschill:ing. die voor .nckrtulve Ion 1n gt"Cttd·
heod ....,.., p.t<hL Opt"·Zuid wil graag het p k Kn1ishtttnmmpl<>. pon
grbnailcn nu de stld toch ~·ttgt er ttn Huis '"OOr de K.W \fl v.n tt Nktn. mur
het tt.tdtbettuur dtn\..t un meer gebruikers. toal.s Studium Ct"ne:r1..lf' van de RL tn de
Stk:hûng Intro. die conctrten \~R t~i ntigste ttuW'M' bmennu:zJet orpnltctrt.
Voon1tn1ogtn alt Optta·Z.Uid en L_jmburgs Symfonie-Or~t (ISO) bfljvtn
~taan btj de gr01tlt \'In de m1n1ster \•an \\'VC, die om de vitr ~ r 7:iJn Xunttenplan
pttse:nlttrt. Rttdt twttmul l\fffl het voort~Wn van het LSO heel Limburg op de
b.arric~tn g~br.acht. In april 1994 ma.akt de demissionaire mini1ter Il, d'Aneonn v..n
WVC bekend, d11t h~ mini•terie in het vervolg beter vooroverleg u i voeren met de
lagere ovl!rkeden over het Kunstenplan, omdat ook zij inziet d111t het niet l111ri.g.er
a.11\g;a.1t d.11 ttcden en regio's moeten c:onsuteren •zo heb je een symphonlcorke•l en
zo heb je er gc<n'.
ltet LSO tinlm.t'rt intutten aan de weg. Dirigent Salvador i\\u Conde "''ordi
uitgenodigd met tijn orkest driemaal in de natK:inale muziektempel. het Am.sterdamse
Co.'ICltrtgdlouw, op 1.e tr~tn. Een subsidie van anderhalve ton. nodig VOCM' het
uitbrr.idt:n v.an Ml orl tst v<tn Gj.5 n.our 66 fomut.Îf'~tffn. a.it t t •vwn'fll~I nid. in.
Op u april 1994 londist het orkeft dalrmtegtn in Amstmbm m /.tuJtrkht &:an.

ebt het de wtfttdbtrotmde rioli..st m dirigt:nt Sblomo /l.Untx hccft pcontr;l(tttrd ah
Qf~ dirtg.t>nt tn d.at het orkest ~n door het tiewn pt als 1.SO. Syinfonieorltst
\'m /.Uattrichr. Ort cirkel is rond: in 1883 wttd htt ~ M.MsttiChu Steddij\: Orlnt
~ht; 1n 1955 ug bu~metf.ttt Afichids: van XessenKh DJn intpannlrtgm
bdoond httl Lamburg \'OOr 'ri1n' orbst te btm bda1m t>.n ~ndttdt de nam Y<ln
l\\SO 1n 150. In 1994 m.alt nwn lttteht "''ttr g.ebnlik vin de 1nt.ernatt0Nlf u 1tJtr1"
ling Yln de naam t..tustrK:ht. M.as Conde vertttkt na. ZiC$ jaar na.ar Ml Sym(onifOf'kHt
van l)Uneldorf.
Mu•ic.a Sac,.._ de jurlijkse concertc)'clus v<tn gewijde mutiet In enig_• monu"
mcntol~ t.iu1tr1ehtH ~rk.en.. it bij selcgenheid v:in zijn tiende uitgave in tcptembtr
1993 gewijd •11n het thema Lijden van Christus en /.iari~ maar erg ttrlkt hctn. men
i.ic:h dn.tr niet 11.'ln gehouden, it de tonft.:iteri ng: 'gttn 11ood, het progr•mma 1tond op
hoog nivcJu'. 111 1994 1.al het (estival in het teken staan van Mar!J, 'de Schoon ste
ooder de Vrouwen'.
Provi.claal "a.w

ln alk provinc1dloo(dsttden kent men het fe:nometn: provinci;1,1I en loa.11 bestuur
zitlt"n op e:IU..rt hp tn cUt Wttltt niet on\·erdttld gunstig. /t.taa.ttrkht vormt gttn
u1twnd4't'1na. Wonltn dt ~-at onge-mak~ijl:e Wfd.erzijdse Vtthoud1npn m~

wroorz.Mlt doorcbl bttluurdtts mambtenarm qn bt:tde ovtrtledtn dic:ht btJ elLur
worwn? Of doord.lt t•'gfm«ntea.mbtcnattn. dito in die slftkltJM h.tr-uc:hit un hun
top 1:1twn <tn \'ttVOf.gtn.I ontnrtden n;ur dt" pl'O\-.ncioc wq,promo"t'<tttA. nu hun gr.un
Nltn1 Ugt hwrdcdtieptrt oonall nn het t.ereehtkomm nin htt l.amburp vo1u"
handig C<t-ntnim ~ lnflltuut i.n 'de pokttt' bij Siturd ln pWtJ v.tn 1n dt hooldttad7
En dat hittdoor dt grote ius \·an ht>t Volkskundig lrutilUut. de Documtnt.atte
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l,.imburg van de Stadsbibliotheek. verzeild raak.te bij de beruchte museumuitruil en
vervolgens jaren kon nuiten na.'lr provincL.'131 $Ubsidie1 Pas nu het peperdure experi·
ment te Limbricht ter ziele is, kan de Documentatie Limburg z.ic:h eindelijk opnicuv.•
verheugen in provinc1t1le symp.11hie.
Spreiding van culturele voorzieningen over de provincie is toe te juichen, maar
wmmige instclli.ngcn horen nu ecnm:1al in de provinciehoofdsL'ld thuis, 7..elrs als die
decentraal ligL De Stichting Kunst en Cultuur Limburg(de voorm<llîgc Culturele
~d) te f..taast riclit verzd -tich dan ~k hevig tegen verhuizing n11:ar Sittard \'/a3t u,
s:unen met een groot aintal pro\•inciale welzijnsinstellingen. moet OP!?an in de
Stichting Symbiose.
En wat te denken van de museumspreiding? Naast het nieuwe Bonnef.intcn.
het provinciale museum voor Kunst·e n en Oudheden, dat in m..1art 1995 zijn deuren
i.tl openen, komt in Ve"Jo het provinciaal Histori.sch en Volkskundig Museum" .
indu!!Îef de hi!!toric V<&n ~iaa!!lricht?? Nederlands oudste industrie1t4'd k..1n verder
n\et rechl hel induslrieel..archeolog.isc:.h museum claimen, dat ediLer al!! provinciaal
Museum voor lodu$t.rie en Samenleving aan Kerkl'O'lde toe\•3.lt. Oe loatie Kerkrade
wordt in provinciale staten onverholen een t\'o•eede Prîmosa genoemd! Feit il! dat voor
musea. hetzelfde geldt als voor v"arcnhui.zcn of cafés: in tl~rs nabijheid helpen u
elk.i.1r meer dan dat ze elkaar beconcurreren.
voor de vijfde m11~l m113kt het
Bonnefantenmuseum zich op om te
vtrhuitcn. Het oude i\1useum voor
Kunst en Oudheden, samengesteld uit de
oollectief v:in ,\1a:ifLrichtJ Oudheidkun"
dig Cenootsch.ap uit de Jaren iS.40 en
Limburg1 Ce&ehicd" en Oudheidkundig
Genootschap uit tSGJ. begint zijn
geschiedenis in het Oinghui$, vanv.•3'r
het în 1914 naar het voormalige P'rotes"
t.ants \\'eethuis a.in de L.enculen!!tta.at
verhuist en in 1952 naar het Bonnefan"
tenklooster a;tn de Ezelm..1rkt Hier krijgt
het in de jaren 19Go zijn onafhankelijk"
heid en vertrekt in 1978 samen mei de
naam naar de Entre Deux. midden în de
$L<'d en dC$0nd3nks iet\'o•at vtrboTgen.
1.~ edio jaren 1gSo \VOrdt het mu.seum via
de genoo1nde museumuitruil volledig
eigendom V<ln de provincie,
Nog in 1993 begint het Bonne-fan"
tenmuseu1n z.i jn collecties i n te pakken. Op de valreep koopt men een kostbaar beeld
\';an Ann:a"tc" Ori~ n van Jan v:in S-tcffcswoorl en bn men t ich verheugen over het
gener-euu gebaar van het echtpaar Poll ing. dat 5.5 00 stukken kostbaar Maastricht.s
a.trdcv.•erk aan het museum &ehenkt. ,\tet cxpositie.J ~·an de eigen .schilderijen van de
Breughels. van munten e n Romeinse sculpt uur \'.til het doek over het museum i n de
Ei1tre Ocwc.
Op het Ceramiqueterrein komt de ru\•tbouv.• van het nieuwe Bonnefanten ~
museum in de loop van de herfst 1.993 gereed. Een en ander gólllt ge~~rd met de
beker.de schennu(S(>Jingen. Voor de nieuwbouw httf't de (abrieksschoonteen~mel"
waterslot van de \Vicnbengahal moeten plaats nuk.e n. van provlneici.ijde 1.00den

beloften i ijn gedaan de mirk;tnte schoorsteen. als een herinner ing aan het îndust:riêle
verleden van de Cera.mique. weer op te bouwen, maar die beloften kan men t ich in
199.}. als <"rchitecl A. König een ;act ic $1Art voor de
wederopbou\11 nabij het restant van de \ Viebeng;ihal,
o~ns niec meer herinneren. Hoe de P~rtij Nieuw

Limburg en O'GG ook )\•ederopbouw eisen, de
provincie h~ft er geen gcld voor over. Dit hoeft
vrijwel ukcr te maken met de tegenvallers, waarmee
men t ich bij de bouw van het mu.seum gcoonfr on"
tttrd ziet.
In juli 1993 rekenen gedeputeerde $l;aten de
vcrbouwerttrde provinciale staten voor dal het
museurn 1ninstens 3.S miljoen duurder wordt dan de
beg..rote lS miljoen. Het kidt tot een vinnig d ebat in

september. De opdraiehtgever moet met de billen
bloot. De aanbesteding blijkt reeds bijna t)\•ee

miljoen duurder te zijn uîtgcvaUcn din bcrc.kend.
Externe advies.- en ingenîeursbureaÛs hebben ruim
een l\.1lf miljoen eX"tr.'l bij de pr(lvincie gedeelaretrd
en 2-0\''el de terreininrichting en het grondwerk als
de bou\\' \•an de (lpstallen hebben elk n<>g eens ;icht
ton extra gekost. Bo\•endien moeten de nutsvoonieningen (lp last v3n do br3ndw1..'(!r voor een h~ miljoen extra '"'orden aangepast en
\'Crtoont hot restant V.ln de \Viebengnhal voo5 zeven t(ln meer :Mln bouwkundige
gebreken dan men heeft berekend. Ondanks ntssic,·c kritiek gaan provincî.ale staten
aocoord met het extra krediet. De pro,·incie Î$ gewaarschuwd. ,.,icn reageert gcpril:.keld :als blijkt dat Nutsbedr ijven Maastricht t'"" maanden te la.it beginnen met het
droog stoken van het gebouw en de aannenl ers. de H(lllandse Beton~Aiaat$Cllo'1ppij en
de &ouw Combi notie Maastricht, M ople\'erinpt~rmijn met 35 dagen overschrijden.
De pro\'Încie dient een schade<:laim in, die echter onmiddellijk wordt beant\\'OOtd
met claim.$ ''an de ;t;;'ln.nemet'$. Zij wijten de vert raging ~n ·andere partijen'.

HtJ °1l'lllltNWI' ~- M fdlwitls·
lorm l'oll'f Jt Cmimi9w JM tJtOtSt
W'OIÛtll galoo,:.. _ , ~lr

w'O.l"lit.11 letropgtbc11:nl.
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Kunst en cultuur 1 cu l tu ur beleid

Het bonte p;alcl van stedelijke cultupruitingen wordt slechts ten dele bestreken door
de gemeentelijke dienst Kunst. CUituur en Onderwijt (KCO) met iijn afdelingen
Onderwijs. "tedi:i (St:ad&bibliothetk), Kumulus (~iuziekschool en Creatieve Vorming),
Theater a3n het Vrijthof. Stadsarchief en N;atuur"Hif toriS(h Mu.Jeum Z..1;.astricht.
Stadurchcologie, monumenten:r.org en resuiurat~ ressorteren onder de dîcnst
Stadront"'·ikke.ling en Grond.zaken (SOC). ttn aantal taken i.n de "'·elzijnssfeer onder
Sociale Zaken en \Vel:zijn (SZ\V), het beheer ~·an bcpaakte aocommodaties onder
Publiek \Verken en Sport (P\VS) en sommige manif«taliC$ onder de 6e$tuur$dienst.
Kortom. cultuur zou gemeentebreed de nodige aandacht moeten krijgen. Bij de
behandeling van het strategisch plan van de geml'('nte '/\iaastricht op de drcrnpel van
1000· valt cultuur als prioriteit echter buiten de boot. Pas bij de onderhandelingen
O\·er hei eolleg.eprog.r-amma 1994"1998 in de lente van 2994 promoveert cultuur
alsnog tot prioriteit 'mei s-tip'.
Een j:ur eerder presenteert KCO de nota Strategische Visie in definitieve
versie n<J «n <Jant-al m~ndcn betprck.ingcn 'in het \'eld'. De CDA"fractie in de ge-meenterW heeft weinig goede woorden voor de nota. De PvdA"afdeling i\iaastrichl
wijdt er, een \veck \'OOr de gemee nter~.sverki ezingen van 2 m:urt 1994, een avond
lltln. .\ten const:ateert dolt veel subsidies in i\ta.astricht zijn "vastgeroest' end-at een
foNC ingr~p. bijvoorbeeld in de subsidiëring v.2n harmonieèn, fanfares en koren.
.tiet.hl$ electoraal verlies kan opleveren en strijdig is met het verkiezingsprogramma.
Dit verklaart onom"'·ondcn dat de PvdA vooral in de eigen ,\faastrichtse cultuur moet
in,·este.ren. Zoals het CDA.
liet is dan ook de vra;tg wat er terecht komt ,·an het kernpunt van de visie:
'Oe gemeente zal op het gebied van kunst, cultuur. onderwijs en mcdi.a vooral de ;aan"
dacht. energie en middelen richten op de 'b.1sisfu1,ctie', op activiteiten en voor?Je...
ningen die met het oog op mrg. achterstand. dra;agvlak en infrastructuur in ieder
geval voorhanden dienen te zijn en op de 'ontwikkelingsfunctie', op die activiteiten
en vool'?..ieningen, wa3rmee de stad zich in de toekomst sterk kan en moet maken·.
Het extra geld '·oor de1..e doelstelling moet voor een deel •in het midden' worden
weggeh.uld. Op de vraag van de CDA-fract~ naar concretisering. van deze \·oorne"
mens geven burgemOC$t4lr en wethouders niet thuis.
In pl:uts \~an steun komen er vervolgens eerst a;anv.allcn op de culturele basi"
voorziening. liet rijk bo1.1wt v01n:af de beginjaren 1990 de subsidies die als PNV
gelden bekendst.Jan. de Perspectieven#Nota (Zuid#)Limburg. Vooral instellingen van
cultuur en v.·clzijn hebben erv:n geprofiteerd. In M:ustr icht "''orden naast de "''el·
idjnsse<tot vooral de stadsbîbliothccl; en de stichting CCV getroffen. Het Centrum
\'OOr Cre<.1ticvc Vorm,gcving ziel xich van de ene op de andere dag \'erplicht zijn hand
op te houden bij het gemttntebe$tuur t-n wordt prompt in de armen gedreven Y,lln de
KCO"afdcling A1nate1.1ristiKhe Kunstbeoefening en Kreatieve Vorming (AKKV). met
de Muziekschool als \'oornaamste pooL Per 1 janu;ari t993 moet de fu $Ïc AKKv"ccv
haar beslag krijgen. maar het CCV \•erut i ich ta.1i.
Alle mooie uitgangspunten in de Strategische Visie KCO t<'n spijt blijkt de
gemeenteraad in januari i993 niet bereid de kunstzinnige \'Orming op de basis.scholen

ar

in afgeslankte vorm te redden en durvoor 243.000 gulden tt: voteren. Het CCV
krijgt alleen 1teun van Groen Llnkt. In ovtrgrote mft'rdtrhr.kt gut de raad vervo)"
ge.ns acooord met de fu1ie. In m.aart mogen de burgtrt v11' ,\1.autrlcht ttn naam
bOOtnktn \'OOr ~ nie<u"'t irutituut lln Kunen wint met 'Kumulut, ttntrum voor
de Kun.sten'. Kumulu1 bHwt uit twH a(dtllngt:n de 1fdtling Audio--vlsuecl. Bttl,
dc-nd dn,m, tn Littnituur, gevHtigd aan dt Htrbcnu1•1rut en de afdeling D;ans ~
~tui:iek in de ~tuziebchool un de S-int"Maar1c-rupoorL
StadsbiW&odaeek
De l.orting op de PNVrubtMttc w«dt bij do 1tad1bibliothttk '\'OOI' hd groots:k deitl
opgt'\'&ftF" vil OVC'f'TUJM door de girtnttntc. maar de volgende .a.an''al iJ c-r al. Van.af
1991 ton htt rijk ~nden pr0ttnt op de WnentduippthJ~ Steun· FUnicm (WSf).
het suk\die ebt etn Mnt.d emtrMI gt"iqtn b1bliolhtM:n ontvangt 'VOOt de u.nxh.af
'<ln duu "''t'lnuch&ppdiili bod.tn. w-.wvan de Mie rep>~ bn prOOtettn.

In 1993 neemt de sW Ml klott nog voor hMt rtkni,.,. mMT vMVlf 1994 moet ck
bl'liliolhttk hd btdn,g ui( bijttn bttnitn YU ftn '\'ttmindttlr14e 'YiJ\ Ml unul ti;d"
fChrifUbonnc"PMnle'n.. tn ebt b: fuift ~~nip t«COr •ar Ata.astrimt ft'l1 voonprong
httft op bt'bl:Klthrb-n In vtrpii!lbJrt 1udt"' Uit ttn dabttrdîmd ondttmà: blijkt
d>1 •Ws1ri<h1 liet ' - " bottntbucl&<I httft (en daar -.it nog op plonQ.., •'ftl
te ""'""'' optnlnpu rim.
Ove-r dt Mie h1n •• de M'f'Vltt n»r M burgtt pdurirnde dt laatstt v11hn ,aar
teruggd>prtn. In 1979 ZIJn t t nog ttt b1bl1.othttlfil1.1Wn. In 1991 iluit filmt D.ulhol.
in 199.J gevolgd door 1\blbttg.n Amby tn m«lao 1994 door Konings pk-in. Nu rHte"
ren er nog t-.<tt: "U.lptrtui.t voor "t~1trkht"We.-t .n H.-r voor OosL Of t.T\'OOr in
de pWu ~lomen bîbliobut i• en bli1n een bpm1ddtl .n •taal in 1994 op het punt
zcl( ten offer te vallen un de vol~ndc bt:;c.u1nigl:"lfgol(.
OnbepijpdiJk voor de gewone m1n I• het ~n ook dat het gcmcentcbettuur
ttn voorsttl van dt PvdA•f...ctie ~rnttmt in de zogtn.aamde Noordknoop van ck:
Cef'amique (het noordelijke gedethe van het ambitieul.c uitbr;ridi.ngtpbn) nabij de
~roje-cteerde <1frit v01n de voctg;.in.xtrtbrugover de &\ta.tJ. ttn nieuw onderkomen te
bou\'1-en "oor de Stlldsbibliotheek en het Slllidt;archief v•n i\\iwtll"icht. ló mogelijk in
combinatie met ctn of mterdere internution;ile iiutituten. Het in 1978 geopende
.-rchief" en bibliotheekoentrum a.1n Grote Loolertttl".aat en Ntc-uwtnho<Jtr~t "·ordt
da..irmee a)\\'ttr vertalen. tiet wordt verkoc.ht n.an de Rijk1univertiteit voor huisvn"
ting v:in de unlver1iteittblblk>theek.
Als argumtnlen voor de verhui1ing geeft n1en a1111 dnt de bibliotheek slecht
bereikbaar is (hoewtl. • de t\'l'tthondtrd mettr afstand van dt dichtstbijzijnde
bushalte blijft op de Ctranti(tUCeven groot Cl\." dtt Rl. x.iel die afstand blijkbaar niet
~lt een bt:cw:111r), dut er te wei nis p:1rkffrrulmto voor bnocikcr• i• in de n3:lltt omgc"
ving (klopt, ma.ir ia die er "-'cl in de Noord~noop?) en dat met n.ame het Stadsarchief
te ""'e inis depotruin\le he<tft (uhbreidin,g :1"n de C~ot• LOoicr11fi-.ut lt Inderdaad
moeilijk. maar mogelijk). Opmerkelijk ia d.1t niet KCO maar SOC de grote \'OOrvechter
i1 van de plannen. SOC wil leven in de brouwerij op Ccramiquc en maakt prne ~n"
spraak op mil~ntn gulden• subfidie bij de nieuwbouw, ttrwijl men de oudt ttntrale
voor rneer geld aan de univer1itc-it bn \'er,opcon dan het eompJcx indertijd heeft
gekosL Pilant dttail. al1 \'oornu1n1te •rttumttll voor de ptptrdutt: aanpissin.g van
het ~1indC'rbroedrrte0mplc: ... in plut• v;in bijvool'bttld niruwbouw in Ramt:.,.,1,c:k.
heeft hct RijU.rchtd' in Llmbura de korte af>t.and ~nocmd tusse:n het RijUarohid en
het Ard\ief" en biblio-thettcentrum \'lln de tud.
Als de blbliothttk unlondigt dit N dt verhuizin& nur Oott het
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biblioth«kfili;.aa) Hoor ook wc1 di cht kan, wordt het de fractie van de Senioren te
gortig. Zij pleit voor handhaving van Heer en rekent het stadsbestuur voor, dat voor
de tv.·ee ton die de bibliobus kost twee volwaardige filialtn haddtn kunnen open
blij\•en. De opmerking wordt \'oor kennisse,ting aangenomen.
\ 'olgens ~!.spraken uit 1989 moel de Stadsbibliotheek. het abon~
nementsgeld vier jaar lang met een rljk.sdaalder verhogen tot 35
N'v ENrA R.\ s
gulden in 1993. Oeze im popul~ire m~atregcl wordt voor zieken
l
en gehandicapten \'er?.acht door de symp.athiek.e boek-:aan..-huis$Crvi« die Op 17 m;a;art van start ~t. Een keer per vier "·eken
konlt een bibliotheekmedev.•erker bij o.:L reum.ipatiènten en
mcrucn met een fobie, het pakket boeken vervangen.
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St.ad.s•rchief

Bij hel Stadsarchiefbn men terecht apetrots zijn op de kloeke

inventaris van de archieven van het Burgerlijk Armbestuul'
(1815,1965). die tijdens een .symposium over armenzorg op 15
oktober 1993 '-''Ordt gepresenteerd. Een rijke vindpla.:i1.$ voor
de his torie va.n alle dochters van het 8.A.: gezondheidszorg.
psychiatrische zorg. ouderenwrg. sociale 7"1ken en v.•el1';ijn. 1\iiur
ook over de $ladsontwil:l:cliogen de regionale landbouv.• vindt men er gewichtige
in(ormatîe.
Scgin 1994 duikt bij een ;1n1jquarla..<1t 04.!n <aantal book.en op dat jaren geleden
door p;irtirulieren bij het Stadsarchiefïn bruikleen is gegeven. 1'\ls ook ölntieke boek~
omslagi:n v:1n archietbe$(hc-iden worden vermist, valt de verdenking op een mede,
""''erker van het Rijksarchief die, zools gebruikelijk is in het Nederlandse arclûefv.·~ten,
vrij l<>eSö'n& heeft tot het archiefdcpot v,Jn de $t<id. Hij blijkt een antiquariaat te
hebben. Dagblad De Limburger vergiiloppeert zich vervolgens door de7.c diefstallen in
verband te b•engen met de $ituatie bij het Stadsarchief in i991, die aanleiding werd
voor gemttntearchî\•aris Jennisken.s om terug te treden. Alsof een handela.ar stukken
eerst ruim drie jaar onder zi<:h houdl voor hij ze le koop aanbied tl
Na jarenUng tegenstribbelen, 1'.1aastrichl beschikt nan,elijk via de publicaties
van de S1tchting Historische Reeks over voldoende p0pulair~"•ctensc:hap pe-lîjke
geschiedschrij\•ing. besluit het Stadsarchief de kar te gilln trekken voor de reekt: '1"\ch
Lleve Tijd: t"•intig oeuv.·en Maastricht en de ~ti&il$t.richteNren'. Tv.•intig maandelijkse
ane\'eringen. t hematisch gerangschikt rijk geUlustreerd en voor een 1,iér schappelijke
prijs. Het eerste nummer 1.al &eptembcr 1994 verschijnen.
Hablur·HistoriKh MUStilnt
Tegenover Bibliotheek: en Archief is het N~tuu_r" i.li$ tOr isch Museum van /\iaastricht
(NfilL.\i) pas echt moeilijk te bereiken. In de smalle Looie.rsg.rocht en Grote Looi ers~
Sir.lat kan geen bug keren of wenden. ïoeh d enkt het museum niet ia.in verhuizen.
Wel aan een ingrijpende verbouwing die het tot het modernste natuurhistorische
museum v:1n Nederland moet m3ken. In mei 1993 arriveert het bijna negen meter
lang_e :skelet van ttn ~1osa:saurus uit de laatste periode van hel Krijt, ufn 7.e\•entig
miljoen j:Qr geleden.. Het 1noet dè trekplei.ster van hct vernieuwde muscun1 worden
naast de nagebootste vuursteenmîjn in de kelder. lel""'•at ge:unuseerd volgt 1\•aas:tricl't
de pog.i n~n v;an 'tijn· Europarlementariars J.W. Dcrtens en ~t. Verhagcn. Zij starten
een actie om de wereldberoemde .\tosasauru:skop, die tv.•ee eeu\\•en geleden door de

Franse veroveraars naar Parijs is overgebracht. naar /\taMtrieht terug te halen. l)e
optj1nlsten: als de musea hier ttnm.lal aan zouden beginnen. is het hek van de dam.
The•tcr ••n Ml Vrijthof
In 1994 kan men het Theater ~n het \' rijthof nog net nieuw noemen.. Oirecteur
P. ~n Hfft rnöl<lkt d;,n ook geen schijn van kans als hij halverwege het j.aar voorstelt
de theaterstoek!-n te verkopen.. Ze deugen niet. omd:1t u nu al kra.Jwn en omdat Li.nge
mensen te "'einig beenruimte hebben v;an,1:cge de brede stoelleuning. nodig \'OOr de
luchtver"ersing. We zullen er \'OOrlopig mee uit de \'OCtcn moeten kunnen. oordeelt
het stöldsbcstuur.
Het The.!ter kan terugiien op een sueoesvolle start. Het suOCCJ wordt geprolon"
gcerd: de Raad V<ln St<ite geeft: de gcm«nte grotendeels gelijk în haar strijd n1et de
provincie, die met de hinderwet in de hand alle •ctiviteitcn op het p<>dium, in de ual
en het theatercafé na ..-Lf uur 's a\•oods " •il \•erbîcdcn.
De abonnements\·erkoop voor de seizoenen 1993"1994 en 1994"1995 laten
l~ngc rijen wachtenden zien. tot Helmstraat en Grote Gracht toe. In 1994 krijgen alle
wachtenden een kopje koffie. Ceksch,erend wordt opgemerkt dat 3.1 die mens.en in de
rij s taan voor rij twaalf. de enige met voldoe:nde ~n ruîm te.
Het onder7.oek van oud"minister C. van Dijk no\.'lr mogelijke mi$$t<tnden bij de
gtmtcntt, levcrt enige opmerldngcn op over de personttlssîtuatie bij het Theater.
Oud"dîrecteur Sociale Zaken en oud1:.djunc:tgemeentes.eeretaris Ai. Jammert ~'l t
vcr"olgens de Theaterorganisatie doorlichten. Een van zijn conclusies îs dat de perso"
neel.sproblematiek die bij het voormalige Cultureel Ce.ntrum (Stad1schouwburg.
St;aargebouw) bc$-tond. goeddeels mee is verhuisd naar het Theater. Het betreft: niet
alleen problemen met de (hal(1)ze.lf.st.:1ndige Stichting Civiele Oicn$t~·crlcning. die
onder andere het Theatercafé en ...ierras exploiteert. maar ook met de vaste bezetting.
waar vanouds enige koninkrijkjes ~ n taai leven leiden.
0e Thc.ltcrorpnisatic trekt al gau\v ha.tir handen ;af van de oude Stadssc:houw"
burg. de Bonbonnière. De med~er;l:eN zijn het pendelen 1noe. Oegin 1994 kornt er
dll<lrom etn einde aan de lunchpauze<:onccrtcn op woensdag i n de Redoute. die jaren"
lans w·n l\\·~honderd toeschou\lo·ers trokken. Er wordt naar een ahern•tieve locatie
getocht. maar van"·ege de kO!tcn va.llen s uc:ctssievclijk het Conservatorium. de
~tuziekschool en d'n 1\\\'Westi ene, het nieu\\o'e repetitielokaal ''an de Mastreed\ter
Staar. af,
Teleurstellinsen 7ijn e:r verder als de directie tracht popconcerten ie org.1ni"
stren op het tnorme podium van htt llleatc.r. lk Pinkpoporginiutîe van J. Smeets
blijkt een monopoliepositie te hebben bij de rontractering.
ln~rnt org•nlsatie

De dienst Kunst Cultuur en Onderwijs leeft q03 Ofgllni.satic boten 2:ijn .st<Jnd,
oordelen de concerndirecteuren van Fln.mciën en van Personeel en Organisatie
tijdens ttn raadscommi"ievergadering i n deeember 1993. Er \\'erken teveel mennn
en de top is te z:w.aa.r. Een en ander kon1t ter s pr.akc ~r aanleiding van een effi"
c:ienc:y-ondenoek. "•a.aruil blijkt dat de die11st ee1' nliljoen kan bezuinigtn. Sindt die
offici~lc start van KCO in mei 1990 is dit de eerste for:se aanslag op het bud3et. 1\let
een vacaturestop en een reorganis.atie probeert men de problemen het hoofd te

bieden.
Na zeven jaar centralisatie wordt het bij KCO blijkbaar \\'~r tijd voor een
decentrale organisatie, De afdelingen Kumulus. Theater, Dibliothtek en Are.hief
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krijgen hun vroegere onafhankelijkheid voor een dttl terug op basis van contractma#
n1.gemcnL Onderwijs en Musel.un komen v.·elJicht volledig op eigen benen te s tian.
de eerste als Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs. de tweede als geprivatiseerde
insttlling. l)e seiccor N.:ituuredue.·uie. die onder het Naluurhistorisch .\iuset1m rt$$0r#
teert en V.'B.'ltvan onder andere de Kinderboerderij Oaalhof en de Ki ndertuinen deel
uicmaken, wordt samen met een aan1.:il soortgelijke uctoren ondergebr:i.cht in een
nieuw centru.m voor Natuur# en 1\tîlieu #educ-.atîe. Het g.a;at opereren v.anuît de
gemeentelijke kv.,ckcrij in het Jc.kerdaL
1

Acc.ominod1ties
De bouv.' van wat OOr$pronkelijk het Muziekhuis, vervolgen:1 gaandeweg het l'he<.1ter
aan het Vrijthofgaat heten, kost de Staltz11.1I het leven. De co11ce.rttaal uit 1907
\1rordt <11ls het ware ingeruild. De opbrengst vru1 het gebouw, dat plaats n1oct maken
voor een appartemenlencon1plex, wordt geînvesteerd in het Theater. Door aanneming
van de motic#Van Aelst hteA. de gemec:ntcraad \'Order bt."$10ten dat ook de oude
$tadSS(hoowburg moet "'' orden afgestoten na het gereedkomen van het Theater. Het
verhaa1 van de Eurohal is vergelijkbaar. Door de bouw van htt /\lECC v.·ordt zij over"
bod i~ het Ai ECC duldt geen concurrentie!
In korte t ijd verliest de $!ad w twee açcommodaties voor grote groepen per"
sonen. De St.aarzaal blijft gev.•oon sta.'ln en 2ou nog vier ja.1r voor manifestaties als de
zit-tinten vin de Tempefocrs hebben kunnen functioneren. Pas in juli 1993 zijn de
bouwplannen klaar voor het appartementencomplex van d e Luikse architect Charles
V:i.ndcnhove. m:a;ar zijn de ~woirenpr0<:cdure$ nog ma.ar net gestart. Tot vijfm;aal toe
wordt de spoedige sloop aangekondigd. De enige ver:i.ndering op 1 augustus is dat de
ops t.allen voor anderhalf miljoen ~n \\1 ilma Va$tgood 4ijn verkocht. Inclusief oen
bedrag van Go.ooo gulden voor ar<heologisch bodemondel"1.oek. \ Vordt vervolgd.

lmprmie '"'"'Je N.tk Zul op Je
l:Jdnt Gritml (l!J!JJ): c'M1iJJds

11KKJt fld°'lrl"" litwrilff wn lttr
umlgtdtdtt op 4t Grot< GrimJ.

Platte Zaal

Bijna S;tn1enzweerderig benadert tijdens Preuvenemint 1991 een untal Tempeleers de
loden van het St.ruyskommitcc ten voor een. ln 1991 komt er een einde aan tien jaar
steun voor de Sint...Servaasbasilie.k~in-restauratie en zoekt het Struyskommitee een
nieuw 'Hoofddoel·. Een nieuv.·e accommodatie met een platte vloer.
een ·Plat te Zaal', is een prima doel. v.•ordt hun ingenui.sterd.
1îjdens de overdr.icht v;an het batig saldo van dat Preuvenemint
legt het Struyskommitee het fu ndament voor het idee door een
bedrag v;an duiiend gulden per lid te fourneren. De in de UOt1
aanwezige wethouders Hoen en l.eenders zijn enthousiast Daar
blijft het vooral$nog bij. Als het volgende Prt."Uvenernint in de stci#
gers st.aat, is er van de zijde \'an het stadsbestuur nog slee-hts een
intcntÎC\'erk.larins- Ouidclijk i.s wel dat de c.xploitoatic v;an w'n
Platte ZaaJ in particulittt hrutden moet liggtn. In de loop van 1993
e n 1994 komt er meer duidelijkheid. Oe rlatte 7.MI wordt ingebed
în het ambitieuze /\{aasoeversptan. dat er onder andere voor moel
iorgcn d1,1t de verbinding lus.sen ftad en rivier wordt hersteld.
Door het kanaal /\{aastrioht#luîk (1850) e n zijn opvolger, de
Maasbouleva.rd, is dte verbinding danig \'ers toord. Aan de oostzijde
\'an de rivier vr.lgen de Grote en de Kleine Griend om herinrichting. De Architecten Wcrk..Crotp, met de architecten Neuhofe n

--

llumbté. ontwerpen een Platte Zaal o p de Kleine Griend. maar die is d.aar\•oor juist te
eng bemeten.
&on Platte bal ttgen de brug op de Gro te Griend, verbonden met het restau"
rant.- en ternsgedeelt.e op de Kleine Griend. haalt het 1nedio 1004- De uitmonding
van de FranciscuS" Rom.ilnusweg naar de Wilheminabrug dient er\1oor te \.\.'orden
gewijzigd. O.:.t gtiat het e.:!r$l gebeuren. ln het potje v.tn het $tru)'$kOmmittc wachten
dan al zes ton.

Bonbonnièr•
Ren gev~ht achter de coulissen tunen ,\iat1Strichten<!lar 6. Wesly e n biergisiint
lleineken over de aankoop en bestemming vrut de oude Stad,schouwburg. wordt
medio 1993 in het voordeel van Heineken beslist. In septernber deponeert de:tt ;i.ij1t
\'OOr$lellcn bij het stad,bcstuur, dat sll"(hls l~·ec voorwaarden stelt behoud van de
knusse theaterzaal voor kamermuziek. cabaret e n dergelijke en van de Redoute voor
ontvangsten. Op 15 janwari 1994 ver.wrgcn de harmonie Sint"Petrus en Paulus uit
\Volder en fanfare Aurora uit 8.1eKe1n (beide lands ka1npioen) voorlopig het laatste
concert in de zaal Twcetneenh.alve f!laand later ondert eken.en de gemeente en
Heineken een overeenkomst, W,l.1rbij '1-ij bepalen d:it Heineken \'OOr 1.es en de gemeen~
te voor anderhalf miljoen de schouwburg verbouwen tot een complex met faciliteiten
\'OOr hottca, hande.I en cultuur. De programmering voor de in oude luister herstelde
Bonbonnière en Redoute u.l niet \1 Îa het Theater aan het Vrijthof verlopen.
Ateliers
ln een stad met ~·cc bccldcndc");unstacadcmies en een aangenaam
lee!l:limaat ligt het \•oor de ha.1td dat veel kunstenaars na hun
af,tudercn blijven hangen. De vraa.g naar atelierruimte is dan ook
grooL Voor vijf.- à 7.eslt0nderd kunste11aars r.ijn slecltts zestig
ateliers bt.'$Chikbaar. De Maastricht.se kunstenaarsgroep Villa
deU'Arte, in de lente \'an 1993 omgedoopt tot Stichting Ateliers
Maastricht (Si\11.l). wil vóór tggS honderd ateliers ext ra vinden.
l.eegsta3nde schoolgebouwen 7..ijn bij de SA1\i favoriet, martr het
lukt de enthousiaste initiatiefnemers nitt het letg$l.tande
Veldekeoollege in Sint" Pieter in bezit te nemen. Dat wordt een
:ippartl.'mcntcnoomplfx. In juli 1993 hebben w meer su~ in
Boschpoort, waar de monumentale voormalige Sint..Alfonsusschool
wordt ingericht tot atclierrruimte voor zeven kunstenaars. SA/\i. is
op de goede weg. De gemeenteraOO netmt het idee van zulke
kunstenaa.rsoorpor;ities over en ziet zelfs kans dat er vóór het jaar
2000 t\\·echonderd nieuwe ateliers bijkomen.
,\let de roep om een presentatiepodium voor beeldende 1
kunst loopt het 11iet 7.0 voorspoedig. Eind april 1993 roept de
lnitiati.efgroep Beeldende Kun$t Platform ~taa.stricht de gemeente
op 2.0'n podiurn in te richten. Noch de Jan~va11~[)•ckacade1nie, noch
de Academie Beeldend~ Kun.st $lellen voor afgestudeerde kunste"
naars ei..positiefaciliteiten beschikbaar. Betaalbare expositieruimte
vindt men "·e-rdtr niet in de galer-iC$ en bieden ook de ~taast.richtse
openbare gebouwen nau\.\.'elijk.s. Ruim een jaar Later wijst de raads~
commissie \'OOr c.iltuur om financiële redenen de aanvraag af. Ze.Lfs
steun van de Stichting Kunst en OJltuur l.imburg mag niet baten.

C'ut.TUUIHUID

Sloop tw11 J.t o,nwfl1n "'" lid
Hmriit \-.In V1/J,~ adn J1
A_yftwfll'.r11 lt'lf lit.laonv t'lt.ll J1
!ro11w \'iln 4pfdl'tt:m<nkn; lllltt11

ik- twryn!t:I Wijft gespiJ"''-
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ln navolging van cni,gc grote steden verrijst ook in ,.,.laastricht een 1\lega-bi0$tOOp.
weet de directie van bio$coop 1\iABI in de Kleine Gracht begin 1993 te melden. llct
complex dat zes bioscoopulen met santen 1.700 stoekn onder één d.al ga.at omv;itten,
V.'Ordt gebouv.·d achter de voorm;ilige LTS ;aan de Sint.-1\la<1rtcnslaan. Nauv.·elijks is
het nieuws bekend, of La.naken kondigt aan dat zijn supercinema al bijna gereed is.
,\(aast richt \'erwacht weinig concur;rentie ondanks de coneu.rrcrcnde prijzen \'an de
Bclgi.schc collega's,
Architectenburt.1\1 Hotn m~k.t van de ~iaastrithtsc v~ti.ging een glazen
gebouw met entree op de hoek Sînt.-i\iaartenslaan.-Wilhelminasingel en ...·erbonden
met de oude 1,;rs vi.:1eicn gnnd-afli in het voormalig gymnastickloba.I. De 1\1(etro).C(oldwyn) 1\t(ayer)bîosooop zal eind september 1994 officieel worden geopend.
Nog meer mega.. Hel «.htpaar Leufkens heeft bij de gemeente pla1tnen inge·
dle.nd voor een superdîscotheek. Het is de initi2tiefnemers een doorn in het oog dit
'h:tlfZuid.-Lin1burg' elk \v~kcnd de mega-di&co's in Belgisch Limburg bezOE"kt.
Architect Arno 1\teys presenteert ttn plan voor d isco 'L'Au~ lmper-iale' met een
ca~iteit win 3.500 bezoek.en.. f'lct complex mag hooguit tv"rulfhonderd vierkante
mct1:r in beslag nt'men van de gemttnte. Binnen het stadsl>estuur l1<1n men het
\•ervolgcns niet een" v.·ordcn over de locatie:. De m«rderheid van het college kan
instemmen met de loc.1tie Heugem.-Zuid aan de !'and van het sarnen rnet Eij$den te
ontwikkel.en nituwè indu!trieter-rein. \Vethoudt.-r J, Wevers van Ruintlelijke Orde.ning en zijn colleg;.i R.. Leenders v;an Cultuur en
Fi.nanci~n zijn tegen. vanv.·ege de kv.·etsbaarheid
van de onlgeving ten zuiden vin Heugem. Zij
pleiten voor een plaats op Randwyck. bijvoorbeeld
in de hoek Kennedybrug,·spoorlijn n<'.'lr L"uik.
VoordN'i v;an deze plek îs d<1t gebruik kan \\.'Orden
gemaakt van de p:irk:eergelcgenhcid rond het
MtCC.

Kunst en cultuur 1 cultuurconservering

Cultuurconservcrirtg in brede t.in omvat archeologie,
monumentenzorg. de restauratie en het gebruik \•an
monument.1le gebou\'ten en voor\\.'t:rpen, het muscum..en archievenbelcid en de taalcultuur.
A.rcheclogle
De st.art \•an de afdeling Gemeentelijk Oudheidkundig
Uodemo1,derioek r-.1~stricht (0061\1) per 1 december
1979 is een zegen voor de stad. In ~inder dan vijftien
~<tr hebben dr1 ·r. P:uihvysen e n ~ijn mensen O\'ertui
gend be"·ezen dat ·~iaastrîcht staat op z.îjn verleden'.
Een a.'lntal speetacul:iire en minder spectaculaire
opgravingen heeft verba.zend veel nieuws over het
otrflte millennil.un v,in de stadJgeschiOOenis llan het licht gebr:icht. Nurm.:ite de
bouwactîvîteiten in en rond het centrum toenemen. is er mttr werk aan de winkel.
Provinci.'ll.ll arche<>loQO& dr1 H. Stocpkcr constatctrt in april 1993, ebt er bij de ttrchoo-logîe get>n sprake is van recessie. Er komt gelukkig steeds meer gtld bc:sc:hikbaar voor
opgravingen.. omdat overheid en goegemeente het nut ervan beginnen in te zien.
In ~taastricht is 1nen daarvan reeds lan.govertuîgd. In oktober blijkt dat over"
duidelijk ;ds de genteenler..ad,, be$tookl door vel".weksehrine1l van instellingen"
verenigingen en particulieren, tegen elke korting op het budget voor archeologie
slemt.
l n het beg.in van 1993 zorgen de lotgevallen \•an de opgegraven vcstîng\\'<':rken
op hel Cér;amiqueterrein \'OOr e(!n mat1ndenl.'LElge polemiek. Het halve land bemoeit
zich met de toekomst van de spectaculaire vondsten ten zuiden van \Vyck. die de
Ol•de gmhiedcnis \•;an het 0011elijk stadsdeel hebben
ontdekt Vooral het schitterende lkStiende-ttuwse
P:arm;abastion rn:oaakl de tongen lof. Hoe Ja1nn1er is het
dat de stedebouwkundige ontwikkeling van de
Ctramiquc indertijd niet is opgedragen ~n die groep
Ameribanse architecten die, jaren geleden op bezoek
in /\l~trieht. regelrecht na.'lr het St..clsarchiert03en
en zich daar oude kaarten van het terrein lieten voor"
lcggcn. llun Ntderl;andse oolle8f!'s vonden zo'n bct.ock
niet nodigen zo kon die ene bocllt in de Avenue
Ccr:unique eJC01ct O\'er het P.arma~stion terecht
komen.
De Stichting M,....strich1 Vestingstad, zeer i.n
haar nopjes over de vondst van zoveel onbekend
muur" en \'e!tifl.g\\·erk. dril;igt de restanten en met
name het Parmabastion bîj de minister van \\'VC voor
:i1s beschermd monument. Lukt diit niet, dan dienl het
1
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n1inslen~ als bouwkundig monu.ml.'nt te worden ~ngc"
merkt. Doordat de industriêlen in de ,·orige eeuw fabrieks.terreln nodig hOOW!n di'lt niet stttd.s ovel"$troomde. zijn de
oude vestîngv.·erken toen slechts afgeknot en is metershoog
O~nd muurwec-k. be\\•Nrd gebleven. lnd.crdaad, de vond"
sten zijn archeologisch relatief jong. maar zij hebben toch
een grote w~rdc voor M~stricht.
BegJn februari 1993 wordt het tempo \'lln de voorbe~
reidingen voor de bouw v.an de Á\'Cnuc opeen$ opgevoerd.
vrij"'·el tegelijk met het oordet>I van de Rijkscommissie
Archcolog.ic dat de vondsten ni.ct a1s rijksmonument
\\'Orden erkend. Aten trekt een sleuf door het Patmabasti<>n
en begint de afdekking ten bchOC\'C van het "'·cglichaam. Er
is één $Chrale troost: eenvijfde van het opgegraven muur"
\\'trk wordt opgenon1cn in het toekomstige C11arles"Eyck"
p.1rk aan de Maas. Het betren de 1niddelttuwse Recentoren en de aansluitende muut"
gedeelten richting loiaaspunttoren en voormalige bordenfabriek. In april 1994 \'allen
daarentegen de fundamenten van de eerste om\\•alling ten offer a.1n sloop... na meer
dan vijf ~uwen. Tegelijk \\'Orden de te restaureren restanten \'rijgelegd. Niet duîde"
lijk is nog hoe de spectaculaire pottenbakkersovens. die in de n:i.bijhcid \•:tn het
Bordenfabriclr:je zijn gevonden. v.·ordcn gt'COnS('r\'etrd.
De archeologen zijn inmiddels elders actief ge,"orden 7.0Clls: op de plek v:tn de
SC'IOOpte Wrsenf.1brick in Sint" Pieter, het centrum Voln het middeleeuwse dorp. Op
de parkeerplaats Vin het vroegere ziekenhuis Sînt.-Annadal zoekt men n3tlr het t~
en de overblijfulen v~n de 'Romeinse &ain· en op de bodem van de ~iaas naar de staat
van de fundering en andere restanten van de Romeinse brug. Een verbouwing aan de
StOlr:$tr:aat geeft rnogcUJk.hedcn in en om het huis te weken naar gedeelten \'lift de
Romeinse thermen. Na protesten van amateur*archeologen "''Of'dt het ondenoek ten
t.uiden v:in R.andwyek ópnieuw ter ha.nd genomen. De gemeenterud heeft er t\\'te
ton extra krediet voor over.
Even spectaculai.r al$ in de Sint"~rva.asbasi.liek beloon het onderzoek in de
Pandhof van de On:re,..Lieve.-.Vrouwebasiliek te worden. ebt ''oor 1994 op de tol sta.at.
De stOOsarcheok>og i$ er vrijwel zeker ''an daar de oudste (bisschops)kerk ''an ons
land aan te treffen. eens gebouwd op of naast de Romeinse tempel, \\'83rvan de
voorhof in de beginjaren 1g8o onder liotel Ckrlon is aangetroffen. /\ten droomt .il
over een gecombineerd ondergronds museum! Jamnler genoeg moet de opgrttving
worden uitgesteld tot 199s,. vanwege het O\·crladen programma v.in de stadsarc.heo"
log.en en het feit dat de financiering nog niet helen\aal rond is.

Monumenten

Een der belangrijkste monu.menten van Maastricht, het SUdhuis van Pieter Post uit
tGGl. lijkt het vlammende prot:tst v~n de stad tegen bezuinigingen van het rijk op de
rt'$tauratic van monumentale panden. spontaan te ondersll'epen. Het Suidhuis moet
namelijk subiet in de steigers tn als d;1t niet $nel genotggebeurt. helpt hct gebouw
ttn handje: op :19 juli 1993 valt een vervaarlijke steen uit de voorgevel vlak naast t\\·et
keuvelende dames op de tnp en wordt het gebouw ijlings afgezet. Als de plannl.'n van
de minister doorgang vinden. nloet de stad met tonnen rninder restaur-Jtiegcld tot
komen. Terwijl er zulke dure rcstaur.'lties als van het St1dhuis, Kasteelhoeve De
Hoogenweerth en kasteel Vaeshartelt op hun afronding wachten...

Een snelle berekening leert dat de restauratie van
1\1..astricht.s be$tuursoentrum 7:J. miljoen gaat kosten,
alleen de gevels. de toren en het dak... Begin 1994 s t:aat
het gebouw in de tteiget$ en ttart hel onderzoek met
radardetectÎe. De slechte staat van de gevels wordt
be\•es1igd.. Even ziet het ern;w uit dat het Stadhuis
enige jaren geheel moet worden gesloten. n\:ur bij nOOer
inzien \\.'Ordt d it cnigtiins voorbarig g(.'OOrdccld.
Architectenbureau S:ltijn stelt een res~uratieplan op.
Dan tullen wij het weten.
Het stadsbestuur dient in de«1nber een eigen
monumentenverordening bij de gcmocntcraad in, "''aar"
mee men het monumentenbeleid een eigen gezicht wil
geven. EniAe d.1gen Liter vertelt wethouder J, \Vevers
tijdens een S)'mposium over de culturele identiteit van
de stad, dal de rijk"bezuiniglngen "'·eLLicht zijn op te vangen via sponsoring. De stede_..
lîjke overheid kan intussen niet een~ vofdoende geld vrij maken voor het opstellen
\'an een gemeentelijke monumentenlijst. waar\·oor zo'n zeshonderd meest jongere
panden. die niet op de rijkslijst staan. in aanmerking komen. Gelukkig dat ten provin"
ei:.tle commissie etn deel van dit '"crk overneemt. Op 6 mt'i 1993 start een ~lectie van
dertienduizend gebouwen in Limburg uit de periode 1850--194,3- Men streeR erna.1r
tien procent de offiei~le monumentcnst.atus te bcz.orgen.

0. Stuers
Victor de S1uert (1843"1916). de ,\i3;1strichuc topambtenaar bij Binnenlandse ?.aken.
die terecht \'ermaard is geworden als opr-iehter van de monumentenzorg. zou in 1993
en 1994 met wclACvallen hebben deelgenomen a.tn de uitreiking van de n.iar hem
genoemde monumentenprijs van ~la.astriehL
Tot yote vre\l.gde v;an de st.-d gebruikt de Rijksuniversiteit Limburg een groot
aantal historische gebouwen als instituut of kantoor en zorgt daar1nee voor veel
levendigheid in de binnenstad. Ook de Suat is blij, omdat ingt'bruikneming van
bestaande gebouwen \•ttl m inder kost dan nieuwbouw. Het gemeentebestuur ziet met
\\•elgevallen dat de gebou"'•en met pièteît "''Orden behandeld en goed onderhouden.
Veel markante panden v.·orden robe.hoed voor \•erval.
Tijdens de Open Aionumcntcndttgop 11scptcmbe-r1993
ontvangt een glunderende drs L. \ 'rede\'oogd. voorzitter
van het College v:in Bestuur. de Yietor"de"Stucrtprîjs.
Nu is iedereen blîj.
De prijs voor 1994, de ..c:ht.stc in de reeks. wordt
op 1 julî. de Dag van de Architectuur. uitgereikt :li" de
ont~·crpcrs van het t-lcrdenkingsplcin. d~t op die d.1g
"''ordt opgeleverd. Toegegeven. het lijkt m in of meer op
een thuis"'·edstrijd van de \\.·clhouder van Ruimtelijke
Ordening en de directeur Stadsontwîkkeli1,1g. want %ij
hebben in het voortraject natuurlijk invloed op de
ontwerpen gehad. Ma.ar de kwaliteit van het nieuwe.
hOt\\·el omstreden academiegebouw. de 73 gerc~îJterde
~·oningcn en de sfeer van het plein verantwoordt de
keuze ten volle.

Htl iltgil'll mtf HtrlU"lith'tft.
maar &r11n-t.nkort vmdûj'l'J ' '
:}f.WT \YflfllÎ.l'Td

lttJ'n'ff;, r'Of'J

Jid jfta//U1Îs tJI tuf. lftd tw/
#~yrl;,

Wtt/t!J11Urjolm Wr.>m (r.)
1)('1#rluutdig1 án L. Vrttû\~
;:oonjtltr l'411 Art Co/kst t.\111
&#wur wn dt RI. N VktM"de"
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Stichting M••JlrichtVe.stin9stad
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In toenemende nl3le m3akt de Stichting 1\t3::1st:richt Vestingsl.00 tich
verdienstelijk ''<>Or de stad. Uegonncn ~Is groepje cnthousiastclingen dat de
Hoge Fronten en het Bastion Waldeclc se.hoon hield en "''aakte tegen
vernielingen, is de Stichting uitgegroeid tot een gcrenommetrd onder"
wcksinstituut. verrorgt :tij honderden rondleidingen en is %ij een geW\lar"
deerde gesprekspartner voor gemeente en VVV, ~ten is er ook nog sta-ds
niet \•ies van Rink de h.an4en uit de mou\\•en te steken. In de 1.01ner van
1993 "-'Ordt bet g;'lng.enstel&el van Bas-tjon Saxen blootgelegd en eind
o~tober is men gereed met het bouwen van een rijdend \'eldgeschut.
Alleen••. ~an huÎS\'l"!ti.ng !Chortte het nog "'el eens. Als de pro\' Încie
begin 1993 Fort Willem voor een .syinboli.sch bedrllg :a.'li' de gemeente
\'Crkoopt. wîl dit er studentenvereniging Tragos en de Stichting Maastricht
\'estingstad in onderbrengen. ,\t3.'lr VestingsL-.d he-efl :il een tijd procfge"
dr~ai d in de ttc-lpoort en hoopt daar n;a de rest<auratie ''an Nederlands
oudste poortgebouw terug te keren. Niet :dlet!n om het 31$ bntoor te
gebruiken maoir tevens als muM?Um. De open deur van de poort heen een
grote 3.1nl-rekkingskr<1eht op de toeristen en Mi i• op"ollcnd hoeveel er
n.'l;ir de 'Belle Etage' kJautercn. Een nieuy,·e bron wn înk.omsten is aange"
boord en dat is ook nodig. nu de huur sinds de ~Slaur:itie Oink Î$
verhoogd.
Op 24 septe.1nber 1993 "''orden de Hoge Fronten, de bcw.tard geblc,•en ,·utin.g"
v.·erlcen ,..'l_n de noord\'fC$lbnt van de stad, opengesteld voor het publiek. De t"'•eede
restauratiefase is afgerond. Na \'eei strijd lus.sen degenen die de Ve1tingwérken
volledig ,"i_lle-n terugbrengen in de oorspronkelijke staat (strak. zonder bomen en
struiken) en anderen die de ruige natuur to\'eel mogelijk wil1en si»ren. ls een
compromJs gesloten. Een dctl ''an het gebied wordt beschermd n.atuurmonument en
is in bepaalde periodes van het ;aJr niet toeg.'lnkelijk. In hei andere gt';'lt Vcsting$tad
inten.sief rondleidingen verzorgen. De man die zijn naam g;af aan de Linie van
Oumoulin. komt in de persoon van Bèr Veugen rijn twintigste '*'"'Ie helptrt:
IOC$prcken.

Berenkuil
In een rest.tant v:an de vestîngv"erken v.•ordt in 1920 een berenkuil ingericht om de
/..laastrichtse jeugd kennis te laten maken met dieren. Na 73 jaar V<11t het doek als de
vijrentwintigjarige beer Jo in augustus 1993 verhuist naar Ouweha.nds Dierenpark in
Rhenen. De legcndaris.che beren /..lax en Polla werden indertijd gekocht van een
Hamburgs circus. Zij wonen in de kuil tot onder de oorlog. I n 1950 koopt de stad
tv.·ec nit"U"'e van dierentuin Valkenburg. die ook de nan1en /\taxen Polla krijgen. Na
wat kindersterfte krijgt het µ.ur in 1968 een berendrieling. ,\tet iijn vijven in de rela.tîcf enge kuil leven. is onmogc..-lîjk. De ouders verhuizen naar de Zoo in Zwartberg.. In
1993 is alleen Jo nog in leven. In het berenbo$- in Ouwehands Dierenpark begint hij in
no\•cmber aan zijn eerste winterslaap in een van de kunstholen. Hij voe:lt e:r zich
blijkb.ur thuis.
In i\laastricht komt langzaam de discussie op gang wat er nu met de kuil moet
gebeuren. 2.ij kabbelt een ja:ar na het vertrek wn Jo nog voort.

B•.ssin
Het industri~le monument Het B.usin, de binnen.haven die in de jaren 1820 wordt gcg;r<1vcn in de
tuinen vtu' het voormalige kloostereomplcx van
de Nieu"•en Biescn, wordt gere$taurct"rd. Het
liefste wil ,\ia:istri<ht er een ~'ll:ht haven \'OOt
plezierboten van nlakcn.. Dat bttngt leven in de
brou""erij in Maastricht.-Noord. Rijkswaterstaat is
echter mordicus tegen, omdat de stad met de
uitgebreide pi.as.sen en aanlegsteigers ten zuiden
van \Vyck en Randwyck \'Oldoende capaciteit
heeft. ~ond de jXtrwisseJing 1993~1994 ~·orden
plannen ont"•ikkeld voor een dr-ijvend maritiem
musa.un, c.1réketders, g.1leries, atelierruimte en een
uitbreiding van het OOlendcnde hotel P<iuw.
&!n ander n'useum is al verder dan het
maken \•an plannen. Na t\v(!C jaar voorbereidingen
richt ven.lmel:ur J. Selb.xh uit het Belgisch*
Limburgse Rekem in het p.and Crote Cr.lcht 41 een
museu1n in voor 2jjn unteke popptnoollectie. Tijdens de bouw van het TI'eater a:an
het Vrijthof deed het p<1nd dienst als toegang tot de bouwplaats. Maastricht heeft er,
:aldus U. en \V" een iungena1ne sl echt~·eer\'oorzien ing bij. Om speculatie tegen te
gaan, ht.-eft Sclbach moeten beloven het museum tjen jaar open te houden.

'" lefaft.11 (J(J wt'rl Je t,wi.111.'il.J
w11 lrd &we'" Ulllrlj g<1at•11.rttfll. ind~'tflttl ;'(l()f'WUl.ff1

"'°"'

Vttm~hciw-.v (r.); .11•
u nog
lei'tff lomtn Î1' fit 14Vf'jldkrs.

Rljksarchlef

De rC":st.aur.11tîe v.110 het Mindcrbroedcrskloostcr, "·aarin vanaf 1883 het Rijksarchief in

Ljmburg is gevestigd, verloopt na wat a.invangsproblemen voorspoedig. Naast en
onder de oude kloostervleugels. pal naast etn Jekertak. wordt citn depot voor vljfcn.t~·inlig si rekkende kilometer l'ltchie(gecr&rd. De kantoorruimte wordt opnîa.i~·
ingedeeld. Bij de bou"' van de kelderverdieping •tuit men op de ceNtc walmuur, die
ooit aan de uitbreiding v-.an het kloos-ter ten offer viel. Architect 0. van Roosmalen
va.n Rijksgebou"·codien•t komt ver,·olgens op het (on.uiige) idee het doorlopen van
de omwalling te visualiseren door in de gevel Langs de Sînt-Pieterstraat een scheur în
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het muurwerk a.1n te brenge1,. 'l)e scheur van het Rijksarchief 1t\áólkt de
tongen los.'t lijkt ""el een bomaanslag van de IRA'. Er komt een heuse discuss iea\•ond met suggesties als: had de oode Sint"Pic:iter$poort. die ter plckl:e
$lcehts enige d«:imeters onder stoep en "'egdek is rungetroffen. toch zichtbaar gen\Mkt o(de contouren van de n\uur tegen de g\?'\·el. 1'.taar deze K"heur."
<Ut ui wennen worden, hiél Lang.zaam.
Als de nieuwe :M:commodatie in gebruik is genomen, volgt de retl3u"
r.:etie ~n de kerk. Daarin kOfllCO de publieksruimten. zodat de mensen eindelijk. na. meer dtn ttn ttuw, de m~gn i fieke gotis.çhc kerk "'ctr kunnen bcwon"
deren.

Ik ~litMr 1111" Van Roo:sllt#k" in

""Rii"""'"ef.·.

wltt n-.n1 o, Je f«Je r{ttabl

Literatvur
In andt-rhalfjaar \•erKhîjnen zo'n dertig pu~icaties in ofover J..4a:utricht,
~n relatief hoog at11\ t.al. Er zijn archiefinventariS$Cn bîj, waarvan de aeticr"
adius niet veel verder reikt dan de verschillende studiezalen, zoals de inven ~
t.aris van ··0 e familie l)e 6ounam de R)'Ckholt (1545"1957)'. Of gencalogi~n als
'Achthonderd jaar Van \Versch'.
De $lichting His1orische R.ecks i\i~stri cht. die sind$ vijf\k-n ja.ar de
reck.&en Aiaastrichts SiJhouet en Vierkant i\i.aastricht uitgeef\., int:roduceert
een nieuwe serie met boeken over Limburg. 8ij gelegenheid van vijftig ~r
bevrijding Wals eerste het boek ·Umburg.se Monumenten \'ertellen· verschijnen. V:an elke Limburgs.e gemec:nte wordt U n oorlogs" ofbcvrijdin.gamonument
a(gcbec.ld en het vcrhoo1 ervan bc$chrcvcn, Bovendien wordt een ov<"rzicht van alle
overige monumenten opgencmen.
l.n de vanouds bekende reeks Maastrichts Silhouet verschijnt het deeltje
'Spaans Couvernemen.f en bij Vierkant M.:1astricht de boeken 'Ouderenzorg in
M-.stric.ht; \•-ijf ccu"·en XII Apost4.'len' 4.'ll 'Sint"Strva.aslegende', terwijl 'Vier Jaar
Zwijgen; J..iaastric.ht in dagboekfrag:ntenten en herinneringen. 1940"1944· op de pen

ligt.
Het boek 'SinvServaaslegende· h..,1Jt de landelijke pen v.iin\\·ege het symposium
da.t aan de presentatie vooraf gaat. Archivaris R. de la Haye denkt te kunnen bewijzen
dat Ma.istricht de verkeerde SinvSer\'33$ a.ls $ladspatroon \'ercm-1. 'Zijn' Sint.-Servaas
heeft ongeveer vijfenzevent:ig jaar later g.eleefd dan tot nu i.s aangenomen en sterft
omstreeks 450, het jur dat de Hunnen de s111d 1\>teti verwoeslen. Oe historische
eer$lC ~rvaas "hij nam deel aan een aantal concilies in het midden van de \'Îerde
eeuw- heef\ dus een n:aamgenool ge.had. hetgeen op iich niet u> vreemd is. L.cgcnde"
vorming in de middelccu"·cn hecll vervolgens gezorgd \•oor een 'vermenging' van
beîde personen, aldus D? 12 Haye.
~nd.ieht verdienen zeker nog. het monument.tie boek van dr Jos Pe1Ty 'De
Voorman: een biograr.e van \Villem Hubert Vliegen'; het proefschrift van J, Ceurts
over de gefChicdcnis \':ln Maastricht in de usticndc ttuw 'On.s.ser stadt in sulkcn
gcdranghe'; de bunde-1 •f.tagister Artium', opgedragen aan br Si.gismund Tag.age en de
'Ordinn.rius \';tn de Sint--SerY,111.S' voin die ns broer.
Op het gebied van de stadsontwikkeling verschi j1\l 1w viet j3i11r studie de
' H Î$tOris.çhe Structuuninalyu \'an Maastricht'. verder ttn boek over 'Kleur in de
Stedelijke Bebouwing' en ' Architectuur en Stedebouw in Limburg. 1850--1940'.
Va.n gehed andere aard zijn de roman van Rosalie Sprooten '1'1uren van Glas'.
over psychiatrische wrg in de jaren 1970: het antwoord van dertig vrOU\\'tn en ~._<n
man op ' Maastricht oon ander "<'rhaal' en zeker ook '94 Re-asons to lo\'e 1'1aa.stricht'.
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...
Hc..>t boek dat de stad in 1991 vcr\'aardîgde als cadeau voor de Eurotop. \\'ordt als
··s werelds best vorntgege\'en boek' bekroond. A1aastrichts voorlichter Pieter Beek
schreef de tekst. Kim Z\\•arts leverde de foto's en Piet Gerards t<-ktnde voor de

...,

vormgeving.
Stra;111tnaamgwing
?.e1den 20t'gt de straatn3.1mgeving in t\i:ustricht voor echte commotie. In het nabije
verleden is dat alle-en het geval bij de numgevi.ng van de brug. die helaols als gevolg
van de onenigheid htl'1r ·wcrkrut)m' Noordetbn.ig h~n behouden. en rond de pl3n~
ncn voor een Salvador.-1\lkndcstraat. De voorstellen van de CommÏ.$.SÎC voor de

Stratitnamen inuke het Ceramiqueterttin brengen medio 1993 «hter v~I beroe~
ring lCh'tcg. NiiMt namen voor kunstcn.aar:i die groot zijn geworden in de kcrami"
sehe indu.sttie en na.1nen van (voor1n11lige) gl.u· en aardewerkfabrieken. adviseert de
commissie twee voorname str<Jten te noemen naar de pioniers "an die industrie:
Petrus Regout 1, stichter van wat later de Sphinx gaat heten en \\'inand Cler1non1,
de '\'ader' van d~ Latere Ceramiqu~·. Ttrwijl 'half Nt.'Cll•rland' inmiddels <.'Cn Rlogool"
straat bezit (overigens vaak genoemd naar een ruizaJt van Petru$. de Nijmeegse
hoogleraar Robert Rt"gout SJ" die samen met Titus Bn.ndsma in het «mccntrati~
kamp O:tic:hau s1erR) "il het in ,\taastricht opnieuw niet lukken. Ruim een eeuw na
het overlijden van Petrus Reg.out 1. dte Ad "an ltter50n in zijn proefschrifi terecht de
'V11der, R:ud.g.ever en Beschermel" v11n zijn :arbeiders noemt, moet deze ras"onder"
nemer en «>rste groot"industrittl nog steeds boeten voor de kapitalistische v.·an"
&den van zijn zonen. \Vin:and Clermont wordt "•èl in genade aangenomen. Hij is
precies dculfde groot"induttricd, alleen. rond het industriële proocs bij de
Cenmique v.·orden \'30 meet af :un letterlijk en figuurlijk hoge muren opgetrokken.
Die ain de Al<1aszijdc wordt pas in 1993 gesloopL"
Op het voorm31Jige parkeerterrein va.n het oude zîekeuhuis Sînt"Annadal komt
een uitbreidingsplan in ont\vikkclin.g. dat "''Ordt aan.geheeht <1an de wijk
Brusselsepoort. Om de honderdjarige
inzet van ZO\'CCI Zusters O nder de
Bogen in de ziekenzorg te eren, wordt
de voornaamste si.raat genoemd naar
hun stichter, Elis.ibeth Cruyters. F.en
aantal bcroemdt wetenschappers.. die
met gt.7.0ndheidszorg te maken h ebben.
vergCU:llen haar.

Vlttlrouder)11n Horn, •lrijd in
war «11 (qril)grq, aal db J1'e
1.11'dk UOOf ~·" ofs.cMJ als
11.ldltMtT ;wlt.

l l 0 ja.1 AlitJtrM"littr 5'.111Zr,
luJdtf

Uefhebbers

De amateuristische muziekbeoefening is

in 1'.t33Strichl steed.s een zeer belang.rijke
factor gcwccsL Het is niet "rccmd
hiertij eerst a:an de ,\{astru.c:hter Staar
te denken, een van ~{"'1$trichts ''oor"
naan,ste '.tmOOs.sadeurs', die in 1993 haJr
11c>-'jarig besta.nsft.'CSl viert. Bij die gele.gen heid wordt Eugène Jansen aJs presi"
dent gcfnstallecrd door gouverneur
mr &.J.i\t. baron Van Voorst tol Voorst.
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buîteng1.1woon crcprcsident. Hij \'Olgt drs Charle.s
Gemmeke op, die de presidentshamer sinds t9B5
hanteerde:.
De St.131'\ ma.1kt zich wrgen over de vergrîj-iing van
het koor: dat doen troo":ens ook andere kortn die Ju bi,
leren: Crescendo uit /lmby (40 ja.1r) en het Heugems
~lannenkoor (15 ~r).

Bfj de harmonieèn en f3nf3res gl3l er geen j:a:ir

voorbij zonder jubileum. Bij gelegenheid ~n hun it5·

j:arig besl;.\.1n in mei 1993 ontVOU"-'en 'de Creune' v3n
\Volder, de harmonie Sint~ Petrus en P<1ulus, grootse
p!l;nnen. Men wil :C.O"-'d oen gooi d0C11 n3illr het "-'CreJd,
kampioenschap. tijdt>ns het \Vereld·Muzie:k•Concoors te
Kerkr.lde in juJi i99J.. als naar hel k.1mpioenschip Vi'ln
Nt'derland tt> Brunssu1n in januari 1994 Het eerste lukt
niet. hoev.·el een eerste prijs met Jof \'OOT 343 punten oen
schitterend resultaat is. Met nog één punt meer slaagt
het kOrp$ er "'·el in de nationale k.ämpiocn,swimpcl te
vero,·eren. de eerste landstitel in de lange historie van 'de
Creune·. Proficiat.
'!<let i1 do liefde, de liefde voor muziek'. ~~
slogan brengt op 14. 15 en 16 mei 1993 ruim drieduizend
muzikóllnten in 1\i:.;:111tricht bijeen voor de Amóllttur•
~tuzleltdagen" Ook in andere landen besta.lt inmîddels
een dergelijke 0.1g v:in de i\luiiel:. C>e autcursrtchtenor"
ganis.atie BUM.;\/STE.MRA reikt 83n Maastricht een
herinnering.iplaqucttc uit en een geldprijs van vicrdui,
:zend gulden vanwege de voorbttldfunctie \'lln de stad.
Jan1rncr i-1 <llleitn dat er rcgeln1atig meier mu$ÎCi op hel
podium zitten dan in de zaal. Een ja3r later is het nos
niet OOter.

NO& een jubileum: accordeonvereniging S<:ala
bestaat 65 ja:tr en de 8G·)arî.ge \Vim Nelissen is e\'en lang
Cult11itrlilHldfT RA~ i.tmlM
(lffiJdm) luJJlgt 'de Gf'l'.11'"' ;-.z"

Weidt-'""'' /n1" H'l'llt-prift ""''
lofop ltt.t \VAIC, w..:.i;,.,. N.t
~ ltd thuisfront f1t.it :fe" hoe
Jt11 hm j'hillttff (17 j·Ii 1993).
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lid." Het lustrum v.·ordt gevierd met ttn internation11<1l
acrordoon(estîval in de SphinxU1aL
Jou
Ooit begonnen als gezellig c-a(é(estÎ\>al lijkt de jazz in M3.1stricht in 1989 defi1titief
vaste voet ~n de grond te krijgen met het tc-rste, professionele Jazz Mccca met inter"
nationale bc'J!ctting. Het amateur··fcstî\•al kwijnt wat \\'cg. De vierde aflevering van
Jatt. 1\tccca komt medio 1993 echter :ion een zijden dr3ad te hangen.. als ~niutor
Bure<1u Achet onvoldoende sponsors weet te vinden. Omdat men het pTO\'Încîa.il en
gemeentelijk .subsidie veilig wil stellen, besluit de orpnisottic hel festiV;J:I een j;)llr op
te schorten. Onmîddellijk bloeît het Jekerjau:festival van dea1nateurs weer op.
6egjn 1994 wordt duidelijk d:t Jaiz Me«a \'O<>rgoed ler t.ielc i$. 1n 1\t;a.'l.$trieht
start men ogenblikkelijk met de organisatie van een nieu\v meerdaags jazz(estî\•al.
midden in de stad. Eerste ane"ering: najaar 1994.

_.....

'Htt tdirttuwcndt tekort Nn poppocl~' beïnvloedt 011 gtrvi~ ti)d de ditcut1ic ovtt
de popmu2.1ck 1n Mt i\l.urtrit:htM. Was t t maar ttn ~illt: ual met uc:hnitcM
voon'cningtn. 1nclu11á gtluid1wcring en '-oldoende QpCitcit. .. Alt »n Mu voor"
wonlt 'f'Old.Mn. ~ ccmetudttftl B.ast:ment 5 en Aditow Popmux.itkbcocfening
in hun J.Un'C1'f~ O'ttt 1!)91. dm bn me:n op &a-m.ijn ulft &Ondtt tu.bf idat tot.
Or Slichtuig topmu"lit-l Umburg dalttnt.tgm m.&al.t in dtulfck ptriode
a&Mpn.ak op veirt mttr (Pf0\1ndal) subsidie dm 'ck ,·ertddde roof """ 40.000
gulde:n vm nu. Acht maanden bter "--ordt de Yereddde fooi verg.u"9 Met ttn v.tra
bcdf'IS \'J.R IS.000 iuldcn. De n1ct bijsttt dankbare orpnisatie noemt dtt.e 'nood"
steun een vttlbtlo\'tnd opstapje'. De etts:te trede ui mt.n "~I n iet Nkon."
Kommtr en L~·f'I ool; bij Geu.s&e:ltpop. Hrt structurde 1ubtidtt , ."n 4..000

w...,..,

g ulden v.th 1n 19911tn offer aan een algt:mene be-niinigingsronde op tubftdiff. Het
levf'l"t CUl1uurwethouder mr Il Lttnders brieven vol bittcl"f verwijten op. ~•~t·
pop be•chuld1gt l\e1 gemetntebutuur niet serieus te 2ijn ingl.'.'~an op zijn argumcn"
ten. Jlet protett levert een jaar uit&tcl van executie op. Met het •lic:h101' van eon
g.'lr.1ntu~(ond• hoopt men in de verd~re toekom.st zonder subsidie te kunnen driNicn.
De t iende editie van Ceus!Klltpop. die v.in juli 199J,. verregent echter volledig.
Er ko1nen nog geen dub:end menstn opaf, ffn h.•art van norm.wl. Tot O\'tcrm.ll'lt v11n
r11.mp moet men i1ch voor de r«.hter verantwoorden voor gc:luidso,·erlalt ti;dent de
aflevering v11n 19!)1. c:etuUig ~t vrijspraak dàn.la:ij eni.ge vormfouten in de ct.g"
"·.wrdutg. tcu ~r weken later v<11Jt men wat het wttr bt:trefi in het ~rwJe« uitcrsk:
tropiKhe wmpenturen en een bn:ndende zon. Wet.r blijven \ tien ....-irs; _.ttr "ijn tr
klachten ovtr de "d«ibtllf-n"~rrtur'.
Gdu~IMt kJopc alf een rode draad door all« pop--uit"·ott1"8'n hftn.
i\ttitrra.u.!1 u,..cn de orpn~torm ebt popconotttt:n m i\W.trkht mloor onmcitt"
hit wordtn. Dt 011\~~ v.tn ~ H.a.nnonie Ster dtt TodomJI un M 8rf'de..

f;.tra.tt l unn.tn erowr n'ltt pntm. Hft pod»"bdlof>ft:eoncknotk cl.at dt gtn'Wftte
mtlmf'ltrt. ondtt .tndtte tn behM'l;<e ,."n de toekom.stip Pbtte 7.ul. toont un dat
htt hHI mot1li1k l• t~·H zo ''erfeh.i:Dmde bebngrn. popmiwd: f'n ati. OWl'igf act1vi·
letten, in Hn accominod•tie te ve-renigen.. Waar een architect de ual z.et .tlt 'open
met \·•I gl<11t' den\r;.t de promotor v~ popmuziek immcl'I u.n etn btton1wn doos..
Podiu"btst0t"trt
Oe Nederl•ndn Voll10pcr<11, Opera Comique. At'10$ en Nckcr, i\tctttecchter Oper~tc•
\•erein1..oging. Mt11re«ht \'olltl:.steiater... al dae gezel.schappen van wol'(! liefhebbert
dingen n•1r de JitUniJl v;,i,n het publiek en ruaar een aanl<1.l •vo11den In heit 1'hcatcr Bij
de pren1ière n1oet een lu1pit.111lkrachtig publiek dan zo 1nogelijk honderd gulden de
mJn betalc-n om Llch een avond te laten verv.rennen en ttgt:Ujk d t Ntl• voor het
fin;.1ncifle tucat te leggen. N.t een a.-tntal gelukte ~flevcring.en l:Jeaînt deze Formule
echttt tt hJpcren
f'n p>I)(' pohtwU poktr fprtlt dt N•rbndjf Volktoptra 1n )OlftWlrl 199J.
i\ten "'111.J.S.ooe> gulcliPn tcubsldie van.de prorincie. m '-"tl s:lnletul'fd tttW11I deu
tl«+it• een wnm.dip toncg:ing wil doc'n VM1 )O.ooo guJditn \'OOf' Hn produc:tW.
Ot Volltoptra ondrr lftding '"J.ft CDA·•°t'lhoudtt J. Hoen spedt hoog tptl in de
Wd.f'ntctup ebt cl. COA·SUttnfnc:tie op de buric:adtn wil .,.ar\. Ctfteund door de
P-1.IJ N1euw Umbu rg (PNl) hMft men H'l'I memkrhrid in dl S&.at«n. lttd• (ractiH
vinden ebt CS te "-'nftlg oog hebben Y'OOr prod..cticf Y~n t..i.mbutg.H: bode-ra.
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PvdA-gedeputeerde G. Kockelkorn, gelr#
ritterd door de zijns inziens aanm;11i,
gende brief van het bestuur van de
vo1k.$(1j>er:\ ven.et iieh n.1mens gedept.1~
1
teerde staten taai: CDA en PNL willen
na melijk het door llrovinci.-.le stilten
goedgekeurde cultuurbeleid alsnog
onderuit luien. Zijn bod, etn extra
verhoging op productiebJ:sîs die het ene
jaoir naar de Volbopcröi Maastricht en
het twttde naar Orpheus În Roermond
gMt. wordt van de hand gewei.en. 1\ten
"'il het onderste uit de kan. Bijna een j.aar
splijt de k"''Clltie de Staten. '! lier rijdt de
lobbykar' schanlpert de PvdA#fractie.
Koc.kclkorn moet in november
onder het juk door: ·ne Staten zijn ons
heilig en als z.ij per se willen terugkeren
op eerder genomen besluiten, d:1n moet dat maar'. Oe druiven zijn zuur en de wijn
er\'an zeer wrang. Een ton subsidi(', st n.1ct ur~I.
i\iet het geld neemt de Nederlandse Volksoper.i de musical Hello Dolly in
productie al$ exlr;a opluittcring V;lln de gouden bcvrijdingthcrdenking in september

1994.
Ik Mie §rotp s,Jtn is, s.il!l'trt mtl

'f•mf•r SilfJ}(Ht.tl'' .,,""'"tig
llij ok lramlrnift§ liijht1
~ lfmtnt ~vn Fons ó!ttl'lilsst11
a.1" Jt Grot~ Looknstnioit;
li11b i'Ol'>I' de Kirptti1t l:!if,
&yt.!sowl wmtnu.

Go

Regisseur Huub Noten heen er altijd van gedroomd een ouderwets cîro.:is te
l.1ten herleven. llij grijpt het vijl\i.gjarig be$tu.ntfce1t voan de "Zingende Pótsvrouwe·
aan onl met het koor en het Mestreechs Vollekstejat<'r zijn droo1n te \'Cr\\·ezenlijk<'n.
Nostalgie viert hoogtij: ctn zigeunerkamp, gymnastiekdemonslrï.1liC$ op het Vrijthof
.-nno 1900 e n na de pauze een 'oosterse markt' met ttn keur van artiesten en exoti;
$Che dieren. Er zijn negen uilvoeringen in een reuNehtige circustent voortien 'in de
Koo1npe' in de t"•ttde hetn van maart 1994 Loc.atîe en tijdstip blijken de zwakke
punten: het is in die periode kil en toer
nat en \'eel potentiële circusgangers.
vooral ouderen. verkiezen de w;11rme
huiskamer boven de modderpartij naast
het politieburt.'lu. SJ«hts de helft V;11n de
verwachte achtdui7.end mensen komt
opdagen.
Een half jaar eerder trekt de zo;
vcelste uitvoering \'an de Kaptein v:101n
Köpenick wel volle zalen. Raymond
WillcmJ en echtgenote Truus Lemme1\S
schitteren (\'OOT het laatst. naar z.ij
iieggen) in de 'kcmikken opera' \'tin Cuus
en Fons Olterdissen. De traditionele mis
in de Sint..-M<'ltthijs, in vol ornaat bijge;
" 'oond door alle 350 medewerkers van
het Yollekslej<tler. wordt gevolgd door de
ont hulling van een gedenkstttn în de
gevel \•an l\ûrkt 14. fons' voormalige

\\'oonhuîs. en een bloemenhulde bij het monument in de Grote Looiersst:raat. Studiekring "11\om:is More viert zijn tweede h.i$lrum en iortt voor de afzet van de honderd.guldenkaarten voor de gala-avond. Het socces van 1985. toen de Köpenick werd
opgevoerd bij het afscheid vó'ln burgemeester Baelen, \1rordt geëvenaard.
Minder lovende kritieken 2ijn er voor ·ne Sókkertant' van Moos en Neker (juni
1993) en ·l)e 81om v.tan t-faw;iil vin de !1.1· Cftreechtcr Opcrèttevertincging (mei 1994).
De gezelschappen blijken niet goed raad te \•telen met het enorme podium in het
Theater. l)c acteurs zijn gocdde-els onvcrf~n~r en worden bovendien door de
begeleidende muziek overstemd.
V eldeke

Als dt' Veldeke·Krink Mestrtteh van de Provinciale
Vereniging Veldeke niet de groot$te \·erenig.ing V<ln
Maastricht is. dan is zîj wel de snelst groeiende.
Zo' n ze11' teven ketr per j;a:1r roept het bc$tuur zijn
honderden leden bij elkaar. En betreft het een carna·
vals· of kerswvond. dan n1oe1 men iet Ijk de g:rooute
zaal van de stad huren. Succes verzekerd..
Oe M:i:utrichtS<e volkSl!\lltuur k.1n tich ver.heugen in een groeiende belangstelling. Jn 1993 ver·
Khijnt de vijfde, on~·ijtigde druk vó'ln de 'Oiksje naer
van 't Mestreechs' (HJ. Endepols. 1955). Het taaleigen
v:in de st..id is intuJsen ~I wter jaren onderwe-rp van
studie door groepjes enthousiastelingen. onder andere
de 'Stichting de nu ie 1\1cttrccchscn Oiksjcn.'lil"'. De
\\'Ckclîjkse samenkomsten \•an de rOOactîcoommÎS$ÎC
mo.eten leiden tot een nieuwe, gchetl heniene uit!P''e
van ·o·n Diksjena<'r'.
Op 6 noventber 1991 verschijnt de ett'$lC uit8PVC
van de 'Kroniek vaan Mestr1."l('ch', een paginagrote mengelîng van wetenswaardig.heden over de stad, i1t Ot M.USpo$t. l)it soort initlntieven is l'RCC$tal gedoemd \veer
snel te verdwijnen. \\'ant het is een enorm kar\vei met een groepjt' vrîjwilligers (al zijn
ze enthousiast!) elke v.•eek een hele krante)Xt.gina te vullen. Op 1 augustus 1994 heef\
de redactie echter al 141 pagina's afgde\ erd en kondigt met trots aan dat de lezers een
ingebonden exe1npl3.1r van de eerste honderdvijftig kunnen bestellen.
De honderdste pagina op 19 september 1993 is een dubbele. De Kroniek is dan
een kroniek. ,\1et %e"·enmijlsl:a.1rzen e1t ee1t knipoog snelt de red11e1ie in een grote
slinger door de historre V<Jn de st.ad. Als "eelkleurige poster \'Îndt de aOevering \ ttl
aftrek.
De bekende dla.lektsjrijver Pol Brount.s \\'Or~t in ju 1ti 1994 75 jaar. De Veldeke·
krink wil hem een koekje \•an eigen det>g a.'lnbieden.. de verh:alcnbundel 'Laehe is
oonnöttcg'.

De 1$'fa(i1' Pol Brwntf in
4ir11rn ltt:tof
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Kunst en c11lt1111r 1 eve nemen ten

Bevrijdi ng

Mlt oorlogssl11clit.offin iwtt
t.'4ltft-'*h~. hijt'1tgt.br11tld op "''
1'mk"ä~ IUlll àtt Sint;
Strt~ftr:'

Jt Sim"AJoysitjJ,K/wJol lr«ft Jt
p!aqli.t1tt g~rJ.

Grote gebeurtenissen "''erpen hun schadU\l.'en vooruit. In 1993 wordt men zich er
terdege win bewust ~t M:iastr-icht in 1944 de etr$l bevrijde st~ ~n Ncderl~nd w:as,
aJs her en d('r de herd('1lking.scommis.sics als paddestoelen uit de grond schi('ten. In
i\.i~str-icht is het al niet anders: commissies voor de jubilerende bevrijdingsett..'lfettc.
voor de ontvang5l van de veteranen, voor het 'waterfttst', \'oor uposîtîes. En alle"
n1"31 doen ie een bel-oep op hetzelfde bedrijfsleven voor :ip()nsorin.g. 8urgen1ce:ster
Houben stelt ijlings een coO-rdinatieoomité voor al deze initiatieven in onder ,·oorzit"
1crKh<1p vin zijn kabinetuhcf 6. v..1 iJms. ~teen jaar voor het zover is. presenteert
de commissie haar plannen. \l.'aarin ook de provincie participeert. /\{aastricht zal de
landelijke Start van de bevrijdingsfetsten tot en met mei 1995 voor z.ijn rekening
nemen. Het bevrijdingsvuur dat door
µ
AV"34 ,•3nuit Norm3ndii'.! n.''3:r 1\t~slri cht
wordt gebracht. zal van hieruit \'erder
•
worden vervoerd met de toenmalige front"
Lijn mee. De provincie maakt ttn reizende
expotitie in tien exempUren die ~n #1lc
Limburgse gemeenten wordt aangeboden
en ter plekke met eigen matcri.~I kAn
worden uîtgcbrcîd. De foto--cxposîtie van
het Rijksinstit1.11,1t ,·oor Oor108Jdocumen,
tatie over het dagelîjks le\·en in de oorlog
wordt in i\ta.i$lricl\t fort aangevuld en u i
twee expositÎt>hallen in het provinciehuis
\•uilen.Zij moet de loeSC.h<>u\\.'ers uideggen
hoe belangrijk. na alle angst en terreur. de
bevrijding wa$. verder komen er tentoo1,"
stellingen in de Dominicanenkerk (llo'aarbîj
een \'an curios.1 die de burgers levtrtn), in
de Stadsbibliotheek en het Are.hief (met
specifieke oorlogsdocumenten} en in de
Kazematten O\'er de schuilkelderperiode.
De be\Tijders van toen, zo'n twee,
honderd worden er vcrw.teht, \vordcn in
de W3tt.en g.elegd. Voor de minder draag.krachtigcn worden reis en verblijf gcspo1tsord. Zij krijgen oen overladen programJn.i'I
voorge1(:hoteld, met een tickert.ape--pamde, een water... en ''olksdansfeest, de aankomst
van het bcvrijdingsvuur en de musica.l llcllo Dol!)'.
Bij de verdere uitwtr-kin.g worden alleen nlaAr dingen aan het progranun.a
toeg.evoegdl Op 13 september bijvoorbeeld, als \Vyck het gouden bevrijdingsf1..-csl
viert, :cullen een kranslegg:i11g bij het bevrijdingsmonument op het Koningsplein en
C('n concert in de Koepelkerk \ ooraf g;i.an ~an een defilé van oude legervoe-rtuigen en
het dopen van het boek Vier J113r Zwijgen, besproeid 1net Bevrijdingsbier v;u1 Ridder.
1

En op de \'et-l'tiende wil de provincie graag een ao.lde.mische zitting in de Sint·
Janskerk. met aanbieding van het boek Limburgse /\tonumcnten Vertellen ian priru
\Villcm Alex.1nder. de vertegenv.·oordiger van het koningshuis.
In april 1994, vîjfmaanden voor het er staan moet. krljgt Appie Oritlsma de
opdncht voor het \'CrV<\.irdigen van ffn be,•rijding$monument. Nadat de Old·
Hickoryveteranen tot t"•eemiul toe aan de stad herdenkingstekens hebben ~nge•
boden. m<ig er nu v.·cl eens ten gff(henk van de be\rrijde bevolking komen. Na enig
geharrewa.r v.•ordt de lorutîe bestemd. namelijk op de plaJts pal ten zuiden V.1n de
Kcnncdybrug. w;,a.'lr de Amcrik;1ncn op t4 teptembcr 1944 een pontonbrug sloegen
naar de Blekerij op de v.·estoe"er. Appie Drielsma schetst ecn enorm monumen t met
betonnen pilaren. waarv~n de meest v.·estelijke in de /\iaas $t$11l. 1\.ta.tr dit keurt Rijk$·
waterstaat af. Het 1nonument komt vervolgens aan wttrsz:ijden van het 6cts" en
\'OOl~ ter plekke. De kun$tenair, die juist "mcde·winnaa~ is geworden van de lelijk·
heidsprijs \•an de gemeente Den Haag voor zijn oorlogsmonument daar, v.·erkt onder
hoogspanning aan zijn eerste grote monumtnt in Ai•astrichl. Profeten in eigen stad...
De financien voor het bevrijdingsfeest moeten voor meer dan de helft bij elkaar
worden gesprokkeld. Een van de actl<!$ is het ~n de m<1n
brengen van 1.0 mogelijk alle tiendui:t.end bevrijdingsce.rtîfi"
caten. voor elke hond11"rd meter""" de duir..endkilomettr$•
lange route Normandîti"Maastrîd1t één. Gouverneur
Van Voorst tot VO<>r$t koopt het e.ir&le, op i.9juni 1994.
Oat is véél te la:'!t In lw~neenh:tlve maand. mèt :zomerva·
kantic, kun je nooit meer tienduizend citemplarcn vcri:open.
Reu~enfH.St

RetJ.Ungildc Gigantius. op Onnozele Kinderen (2.8 december)
1968 opgericht, viert zijn :zilveren bestaansfeest met de Vijf"
de Rcuzcn$tOCt op zondag 5 juni 1994. Tr.tditiegetr°'-'"''
wordt de opwarmer op Zóiterdag. straattheater op 'e-1ke' hoek
,·an de $lad gc\·olgd door een happening op het Vrijthof.
geteisterd door regen. Aiaar zondag is het droog. precies als
de gi_gantische $loet zich in ~·egi.ng ut. Rtusachtig veel
n\ensen Qm7.omen de straten en genieten met volle teugen
\'an de drlcduiztnd boni uitgtdoste figuranten en de
reuttn uit Engeland, Spanje. Fr-ankrîjk. Belgiê:. Zv.•itserland.
Duitsland en Nederland. Klasse. Dit zijn de kleine St..'lppen
na3r ~n verenigd Europa.
Temidden van tille 'broonke' en andere wijl:feesten die
aan de zomervakantie \'OOr.l.f pn, \vordt ~t ric4it eind
jul'li 1993 bezocht door achttienduizend homosexueJen die,
aangc\·oerd per Roze E.-.:prestrcin,. hun Rou z."terdag "ieren,
d<lt 'j.ltlrlijks terugkerend lichtend hoogtepunt van vrijheid
en menselijkheid, maar «.-ven$ een alarm$i~wal in tijden
v.·11ar disc.rin\inatie en bedreiging van minderheden weer de
kop Op$tcken·, aldus verwelkomt wtthouder R. Leenders \•an
o.a. Emancipatie zijn gasten op het Vrijthof: Na een 'Rose
Störm· door dt $Ud zijn ze daar ntergestreken om te
luisteren naar onder mttr Beppie Kraft en de Zangeres

)rtist op b}J bnd: Jt ;<:Oll Joor-m
Ált.llMll' rit.Vri~""' !J''lÎNll
UfJI J~ RncyJu!ott (hJt-1 Rt:lr.;Îll

''"'"" 11jt Gri.mkrgt")·

Zonder Naan1 die specWI voor deze gele.gen heid is te.ruggekccrd op het podium.
8eppie Kraft heeft enige dag.en
ttrdrr î.n Amby mceg('hOlptn het ttrstc
'Sjravelfesti\'ll.I' v..n Limburgse artiesten
tot ccn suoccs te maken. Een nieuw fedlt
is geboren.
De Stichting P.:irticulier ft,iliatie(

i\laastricht.-Middcn ,\merika (PIMM,\). die
iich sinds 1987 in:r.et voor de leniging van
noden in de arme 1'.1.iddcn"Arnerikaansc
l~nden. bereidt de bouw va1\ een derde
school \'OOt, ditmaal in Guatamala. In de
OominiC<Jnenker-k organiseert de TROS·
televisie op ~G september l993 $ilm('n met
de stichting een gala"3\'0nd. Een aantal
artiesten en \ erenîgingen. zoals Loc
'l'owers., het 1\ta.1stridus S;tlon"Qrkest en
de i\1.astrttehter St<iar, treden belangeloos
op. De ~L1"avond is de afsluiting van een
~ntal uitzendingen in het beier v.in de
reeks Spec~I Adventure, waarbij onder
andere bekende l.\',"JlCUOncn op zoek gingen naar edel met<i.:il in de mijnen v;in Zuid,
A1nerik:a. 0.Urv.ln gem:ukte siel'3den "''Ol"den tijdens de slobvond in de Dominica·
nenkcrk verkocht. Beg.in 1994 .start de houw "an een multifunctionele .s.çhool in de
binnenlande1' wn Guatemala. Het succe.s van PIMi\tA is goeddeels te danken aa.n de
korte lijnen tussen i\(aastricht en vertrouwde personen daar. wals consul \Vcvers in
El Salvador en de t imburg.se priester Steeghs in Guatemala.
1

CArit RltMSSt4v sptth in ik
&:icymt«t Je ls~hilJtr, spttltt

Vastitlaownd

Pri:ru 'iViM I ...,. Nt ·onropr "f'?t

De "\iestreechter Vastelaovend" van 1993 begint met het traditionele Prins--oetrope

Mm't'l'.

op de Markt op l4 januari. Wim Kno1s.. de derde in de prinsengeneratie Ciel (1937) en
Cuus (1963). is evenals zijn vader en grootvader aanne"
mer. Enige dagen later is hiJ eregast bij het 4x11"j;irig
feest van De Keemeleers in \Vyck.
Een ;11nder jub ile~•m viert het LSO. d;11t voor de
veertig.ste maaJ zijn speciaal carnavalsconcert presenteert.
W.1l in M<1astrieht begon, is inmiddels tot in de vertte
hoeken van beide provincies op het progranlrna genomen.
Cc-heel nieuw is het feest van Oc Tcmpclccrs. d~t
het gemis \•an zittingen moet goedmaken. de Nostallc"
goasie. Een avond nostalgisch zwijmelen in de sfeer en de
kleding van vroeger trekt een volle Redoute. Vastenavond
is onuitputtelijk voor "'ic zich erdoor l.iat inspireren, in
dit geval Bèr Essers. Wegens succes geprolongeerd.
Refererend a.1n het hoogwater van januari 1993
beginnen de te<:hnische hulptroepen van de Tempeleers
in het najaar aan een P-rinsewagen met oen gigantische

clov""· tot zijn middel i.n het water. Een wel 7.kér profetisch idee met het
hoogwaler van Kerstmis voor de deur!
~rry ~rghman.s.. een fysiothenpeut uit \Volder, treurt bij zijn pro"
cl.amatîe op 16 januari 1994 beer Jo na en roept de duiu11den kleumende
toeschou"'·ers op er ·een beregoede c•rn.ival' van te maken. De lege berekuil
brengt studentenvereniging Tr:tgos op het idee d~r de :ian hun torsen
toevertrouwde Vrouw Wielcmosj te verstoppen. Dispuut Ext:ravaganza van
de Hoge Hotelschool steeh ha11r d:tlr en dit leidt tot een ,.,.el utr SJ>C(itllc
' verzoening', waarbij de inboedel van $0Cië\C'it Tragos kort en klein ~·ordt
geslagen. Dat httt studentikoos optreden.
llct is bittt'T koud tijdens de vastenavond van 1994. Tijd om lange
nachten binnen door te brengen. Beppie Kraft haah 51.000 lange nachten
met hilar CD v.in die titel, goed voor Cl'n gouden CD. André Rieu \'olgt haar
onmiddellijk met zijn \•ertolking va11 het 'Hieringebieteko11zèr' van 1993.
De Z•te Htrmetiie

In februari •sSS onthult burgemeester Houben 64 vierk:ante meter p.1neel,
gC$Childerd door Chrit R.ousstau. als carnavaJsversiering In den Ouden
Vogelstruys. Alles \Vat naam heef\ op het gebied van ear-n:a\•al is aa.n ....·ezig.
Bij die gt•l<"gcnhcid merkt mevrouw M. 1-iouben op dat je \•an enige details
van de geschilderde ~testreeehter V:istel110\•end pr;im.a prentbrief'bt1rtcn
kunt m;akcn. Prompt is een nieuw comité geboren.
Die zomer wordt besloten beeldhou ....·er Htin van Wetering op te dragen een
beeldengroep te ntili:cn die 't Zate Hcrrncnickc uitbixldt, dat typische product van de
vastenavond. \ 1an \Vetering dient weldra een begrot ing in V(IOr tt-n bronzen

,\C.tls ll11rtly. "'" lrtgd \"'41f
ACutnwh. 9thtd i11 dijl ·i" Jt
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beeldengroep van vijf figuren: honderdvijftigduizend gulden. Het comité zet z.îjn
schouders onder het bf"'\'Cl en mtt vcrkoo~ies van de uu prentl:;a.1rten. a;tnge~
vuld met donaties van enige sponsors, lukt het de f'inanc.iering rond te: krijgen.
Plot$eling kost de beeldengroep d.-n een ton meer tn ?..ttkt de vcrr11ste initia1 iefnemers
de moed in de schoenen. Het lobbyen van enige MBJ;strlcht.se zakenlieden helpt de
trein gelukkig weer op de rails.
Bij de kunstenaar komt er echter zand în de motor en tot zesm;aal toe wordt de
aRcvcrinsscJatum van elf november. rcsJ>C(tievelijk c.irnaval niet gehaald. Tegen
Kerstmis 1992 is het tth:te beeld gereed. Bij stukjes en beetjes is het aan meka.lr gelast
door M. Cortlcver in Puth ~Schinnen. Voor hem Î$ hel oen hel$ ko:aN•ci de lcgpuucl
van stukken brons tot bttlden te \'Ormen.
Als dan ook nog de plMU voor het monument op het Vrijthof is V.,lSt.gesteld ~
de kunstenaar wil afwn de oorspronkelijke. rechts van de Hoofdwacht· kunnen de
voorbereiding.en voor de onthulling bcginnt"n.
De nieuwe plek is schuin tegenover het kantongerecht aan de zuidzijde van het plein.
De groep komt als ht't ware het Vrijthof op JMrchercn. f-ICl feest belooft een wart
happening te worden,. waarbij tienullen 7.ate Hermeniekes acte de présence geven.
Een onvervalste novemberstorm gooit root in het eten. Het bonkige monument 't
1.:ue Hermenieke wordt onthuld ZO.'lls het tot stand is gekomen: met turbulentie.

Het l:L.'!tste, lange "''eekend v:i.n augustus i.s reeds tien jaar gereser\'eerd voor 't
Prcu\'encmint. Voor tienduizenden hçt sein om die mengeling V<\n eten en drinken
op niveau en een gevarieerd muziekprogramma mee te maken. Als iedere bezoeker
tien preuvcnelappen à twee gulden koopt. trekt het immense openluehtrcst11.1r:tnt in
vier dagen io'n honderdduizend bt:zoe.ker.s. De totale omzet s.chommelt immers de
laatste jaren rond de t"'·t.'C miljoen.
Oe feestvierders ko1nen al lang niet meer uit /\iaastrioht allttn. Hele bt.is· en
treinladingen van ciders komen er op af. nog afge-~icn van de \·eNtopte lóévoerwegén.
Dit la.itste blijkt bij het Twaalfde
Preuvencmjnt in 1993 ctn uitstek.ende
slecht.-\\•eervooniening, Als je toch geboekt
hebt. kom je ook.
J
Na het Twa.i.lfde volgt het Dertien·
de. .. ltven ovcr\vecgt het comité dit 'over te
slaan'. Men wil het Dertiende Preuvene.mint(sje) vieren bij gelegenheid van. het
koperen beswn v;1n het Preuvenemint in
maart 1994 en dan in 11ugustu:f met de
\'eertiende ane\•ering verder gaan. Dit plan
\'indt geen genitde, het •l.S jarig bestaan$-'
fetst echter destemeer. In de feestelijk
\·crsierdc Dominicancnkcrk huldigen de
hoofdsponsors Dunhill en Brand alle mede.v1erkcrs \·an het ft.'f.St. En dat z.ijn er
honderden. Bierbrouwerij Brand maakt van
de g('!cgenhcid gebruik het nicu\ve Meibock
te presenteren.
Tijdens het l'w;aalfde Prtuvencmint
kunnen de bezoekers in de schitterende
llxpositicst.md kenni.snemen \'i\n v.•at er
steeds gebeurt met het jaarlijkse batig saJdo.
In elfjaar hecA het Struy1kommitee, naast
de een miljoen \•oor de Sint-Servaas en vier
ton re:fervering voor de Platte z.a.,], meer
dan twee miljoen gulden uitgekttrd aan
'nevendoelen'. wals verenigingen. gehandi#
apten. Derde \Vereld en culturele zaken.
bijvoorbi.-eld rt.'$lauratie,_ Etn geweldig
resultaat.
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Acht dagen m.t tcn1gkecr van het vijfµarlijksc 'Ad limi.n:i'"bczocl:. :un de

paus. samen met de overige Nederlandse bisschoppen, legt bisschop
dr J.i\t Cijscn van P.ocrmond volk.omen onvcrn•xht z.ijn ambt neer. De reactie i.n het
Limburgse is er ttn van opluchting en verdriet Een vloed van ingezonden brieven is
het gevolg. Even lijkt het "'eer op lt j;aar geleden toen de omstreden bisschop aantr.id.
twtt rronten die zich s teeds verharden. In ttn brie( aan zijn gelovigen vraagt de
biOOop vergeving; 'n1ogen er va11.o1f nu geien Cijsianen en anderen meer zijn. maar
alleen nog slechts dienaren van de ene Christus.' Aartsbisschop Sin1onis geeft (te?)
$nel oennrnenlaa.r. Hij hoopt op 1..-tn ht.-cl andcr(l bi$sdlOp, 'een man die t.'tn t.'Chte
herder :r.al z.ijn. een man die kan lachen. zo iem:1nd zal in Limburg heel "'·elkom zijn.'
De inkt van Cijsens brief is amper droog. .. De Limbur&"" kranten drag_cn kandidaten
aan voor de opvolging. Omstandig wordt uitgelegd dat het kathedraal kapittel, onder
vooriitttl"$Cha.p van de voor malige bouwpastoor van De Heeg en huidige deken van
Heerlen, Frans Wiertz. wel een voordracht van drie personen maakt, maar dat de
biuchoppeneonfc.rtntic die bn wij1:igcn en aanv~1Ucn, C\'Cnölls nuntius mgr Lemaitr",
het k.ardînalencollege en tenslotte de paus dat kan doen.
HOOPSCVCnd is dat er over de in de pcN genoemde 'cpiseopabelcn' niet reeds
een stemmenstrijd losb..trst wals în de periode voorofg:unde aan de be11oe1ning \•an
biffChop Cij$Cn. Oeie kondi3t .,,.n tl.ch in het Oostenrijk.se Walpcrfdorf tcru.g te
trckktn bij dt zusters van Sî nt Petrus Cla\•er aldaar. Voor het zover is. wordt de
bitschop door de paus benoemd tot titulair"biucliop \'an M.iastric:ht. In de "St'rvaa.s~
week' komt dit bericht uît Rome binnen, hetgeen de scheidende bisschop de gelegen·
heid biedt toch nog min of n1eer officieel af.scheid te nemen van zijn diocees op Sint"
Servaasdag 13 mei 1993. In een overvolle Sint.-Se.r\·aasb:lsiliek bezweert de bisschop
'de lamp brotndcnd te houden: 0..n ,·ertrekt de jonge ridder in dé Orde van de
Nederland.se Leeuw naar het 'zuiden. Voelt hij het als een ballingsoord? Binnen een
j;aar duiken hier berichten op ~Is iou mgr Gijs.en naar Limburg t·erugke-ren en zich in
bij Sittard willen \'estigen.
Op de \'OOrdriM:ht vl'ln het ka:thedraal kapittel suat naar verluidt deken \Vicr-tz
als eerste g_enoemd. In februari beg.int het voorstel z.îjn rondreis langs de instanties.
Ën 20\\'~r: op 12 juli wordt Frians \Viert~~ nieuwe biuchop v;an Roermond. Tot ;i;an
zijn wijding op zaterdag 25 september behoudt apostolîsch administr-Jtor dr H. van
der Meer de dagelijk$e leiding \•an het bisdom..
Bisschop Frans \Viert:z wordt gewijd terwijl de regen met OOkken uit de hemel
vtilt. Hij krijgt echter ~n Wllrm onth:l.'11en begint tijn z"·arc t.:iak onder het motto
·cecf Heer Uw kerk liefde en geloof.' Nadat hij een jaar bisschop is gewttst. is de s(eer
in de kerk van t imbtirg veranderd, minder gtspannen.

or

P•ro<hies

De oudste basilica minor van Nederland, de ~siliek van Onze.-Licve,Yrouw"
Tenhemelopneming. viert als zodanig haar zestigste verjaardag. ~igr l.emmens. 7.el(
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jaren kapelaan in ·de Slevrou\\'e', had het i n het begin \'3.n z.îjn episcopaat binnen één
jaar kL13rges1>ee1d de w:t.arschijn1ijk oud.ste nog be$L-attnde ker·k van Nede.rlnnd d it
predikaat te bezorgen, In 1g81 promoveerde de kerk vervolgens tot '&silica patriar"
eha1is', H-1l basiliek met een p:ius.etijk :a.lwr en Lroon. Het verja:rrd:tgsfeest wordt
uitbundig gevierd. zoals g.ebruikelijk in ·de basiliek'. met afgevaardigden \'<ln collega"
Nsilickcn in Nederland en Euro pa.
Er zijn mttr jubilea. De Sint"Antonius.-..·an"Paduap.-irochie van Nazareth
btst.aat vctrt igjaar. V~ naf 1.g53 t\\'tlaien Fronci s.canen er in nederigheid de soepter.
laat5telijk beschikte men over eicn pastoor uit l talii', maar die vert rok naar Afrika.
Ool tonder eigen ~stoor wor'dt het een gezellig feesL
Stttd.s meer parochies hebben gttn eigen herder meer. De parochies van Sint"
Jo:c.ef van BelfOf't en Sint.-Theresi.a "'1n 6iesland hebben sanlen één pastoor. evenals
van Sint"Pieter"Boven en "Beneden. Naarmate het aantal priC$lCrs arnccmt en het
;,sant.al praictize~nde gelovigen eveneens ial die ontwi k.keling ve.rder gaan. In
Borgharen ruimt pastoor Wa!>$tnbtrg na een reeks conflic-t en. culmincrtnd bij de
eerste-communieviering van 1993, het \'eld. Eens t e meer \\'Ordt duidelijk hoe voor ...
zichtigje moet zijn oud"mîssionarissen plompverloren in Nederlandse parochies te
pl:iatsen. Een ja.1r van behelpen \'Oli t. Bij de installatie van zijn opvolge.r, pastoor
Backus uit Blerick. gliml;acht deken Hann em.-n: 'ik stel u \'OOr aan ctn ix-stoor die mèt
u het \valer in huis krijgL'
In de grootste parochie van het bisdom Sint"Petrus,"IJandcn te Heor met onge.veer elfdu izend zielen, wordt in no,·em bt!r oud~vicaris dr P. Moonen als pastoor getn"
stallccrd. Zijn voorganger J, Cocnen is de nieuwe deken van Venray gc" ·orden. De
p:utoor Vi'ln de Koepelkerk, p:iter J. van Uden vtin de con.gre33tie van het Heilig Hart,
'\\'Î$$(-lt \'an parochie en p t na.ir \Volder.
T\\'te l\1ohikanen onder de priesters \'an Ai autrichl, Ciel Hom mes (oud·
pastoor van de Sint"Serva.as) e n Lei Oirix, pastoor van de Sint"La.mbertus, vieren hun
gouden priesterfeest en kondigt•' aan het wat kaln1e-r aan te gaan doen" Mogen ze?
Beiden zijn 74."
PJstoor Oiri_x heeft al ja.ren zijn toevlucht moeten nemen in een noodbehuizing
a.in de Victor.-de"Stucrsst.raat. nadat zijn majestueuze Sint"Lambértuskerk wegens
in.stortingsgeva3r moest worden gesloten. Al vaker dreigde er gevaar en bleken repa"
raties nict afdoende. Als een zwaard van Damocles hängt de slopershamer bo'·en het
beeldbep.1lende kerkgebouw. Kon het maar alvast als jong monument door de O\'er·
heid \\'Ordt>n erkendJ Be7.org.de paroehit1nen zetten t'llC$ op alleJ. Zij menen btg.in
1994 te kunnen aantonen dat het gebouw te redden is. Als die ene verzakte pilaar kan
worden verankerd, is al vcfl bereikt. De St icht ing Rctt;Aur:ttie Sint"Ul.mb<irtuskcrk
organiseert de :.ctîe 'De Pileer wan Lambeer' t>n wekt naarstig naiar een multî(unctîo"
nelc be.stemming van het gebouw n.i de rC$tölur;1tie. Suc:ce1 zij hun vergund.
Nbg \•ier markante kerkgebouwt>n stnan in de steigers. De Koepelkerk et>n
schepping van Alphons Boostcn en in 1993 Z<l''en.i.g j;aar oud, '4-ordt in negen maan"
den uitwendig onder h11nden genomen. Bij deTheresiakerk wordt het enorme kerk"
dak vernieuwd en de dorpen Amby en \Volder ervaren dat kerken uit de ''Orige eeuw
(opnieu"') aa.1' groot onderhoud toe zi jn. Hulpbisscl1op nlgr Castennan5 komt g.raag
de vernieU\\'de kapel ''an Vij\'Crdal ope~n, nadat de Sticht ing Hulpfonds Preuvene-mint heen gezorgd voor schitterende nieuwe stalen deuren. Tegelijk ''ieren 35 vrij·
willigeN van de eredienst hun koperen jubilaun.
In de gemttnter~ad komt het tot etn discussie over het door burgemeester en
wethouders gelanceerde \'OOrstel het subs idie voor godsdienst onderwijs op openbare

scholen af te schaffen. De raad gaat o\·erstag en accordeert ook de inpngsdatum.
t januar·i 1ggJ. Oie vlieger ga.at evenv.·el n iet op, wa.1\l die datum Yah midden in het
schooljaar. Volgens een enquête. v.·aaraan ruim 46$ van de betrok.ken ouders mee"
doel, is men in ruime m.11e bereid een eigeri bijdr:age voor het godsdienstonderwijs te
leveren. Dus kan op 1 augustus alsnog het doek vallen voor ah"·rer een stuk over .heidssubsidie.
Ch ofjiciili afil11itir.g 1we U
mt1111r11tle t'd" tk sm1-StmiimIJ.rsilitl op 28 mti l 99J gailt
ftl"'•nl mtt htt in.eitUtk11 ,,.." «11
00Ûo)l1dt in Jt 1,,m1p Wl"f;
$(Ufiarû Fril' ,\&mntM \WI Jt
Rnt'1rtn1tintiditi"j ~ iûl.n1 M.
Hattlltl.!Mlrl !N"OI

All l'ltOtl fti.Mm.

De Sfnt··S.rvaas

Een l11ng gel:OC$tcrde v.•ens g:iat in ven·ulling a1s i1\ :april t994 in de Oost.-c:rypte v11n
de Sint Scrvaas hct zogenaamde lapidarium wordt geopend. een museum, waarin de
stenen opgta\'ing.sresultaten zijn tentoongttttld.. l-let geld ervoor .stamt nog v:in een
Preuvenemint medio jaren 198<>. tot.Il in het noordertransept 'de lange mins' v.·erd
gevonde n en 100.000 gulden werden bestcn1d voor het zichtbaar maken van de
opgravingen.
Een laatste aanwinst \'OOr de Sint Serv:aa.J:
beeldhouwer Jef Courtens ver\•aardîgt het dubbeJ"
beeld 1\tonulphus en Condulphus. de twee
bisschoppen van 1.iaastricht d ie de ~tagnum
·remplum bovtn het grafv11.n Sint Servaas
bouwden. De bron7.en heiligen krijgen een plaats
na11.st de westbouw en hel 8ergport.ul.

Sful Si'mra l«rt bij ilit gtlf9t-"1iril
4t /itaa:strklurmrrm t1t lnm ltidm tû
lnittm (Bir Vt•gtJt).
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Op 19 ol:tobn- 1993 utten \•ttttgm."•oord'sr'n v.n v1jf ,·trtnigîngn
die gtbruiL maken va.n de lerrcinen vMi Sportpark Wetl in C.btrg.
N.mcn JKt '111-cthoudt'r W. Kuipt:r van ondtt a.ndttt Sport hun handttLc-ni"" onder
een O\'t'.Tttnli.on\tt die h~ beheer over de velden aan de '°eteni:gl~n ovtrdrMgt. De
wethouder sptttLt bij die gtleg_enheid O\•er ttn mijlpaal in de /.i&l:$trk:htte .-pontn~
dit ie. De gcmetnte b1ijfl verintwoordeliJk voor het technisch onderhoud van de
sportvelden en 11 bereid achterstallig onderhoud e:n de aanlq van een undot(C'n'·eld
''oor h~r rekening Ie nemen. Ook bi; de spol't dut etn teruglredende overheid, die
met de genoemde operatie ttn bezuipig.ing realiseert van vijfticodul1.cnd gulden. Al$
de trend doonet. \\'Ordt die bt',uinigjng steeds groter 7.od.1'1dan bij dl! dien•t Publieke
\Verken fn S1)0rt Nnen kunnen vervallen.
Ztlfwtrku;imhtid bij de 2m2teur1porter1 moet in de pl~t• trtd•n van het
blindf'lingt vertrouwen d~t de o\·erheid a:Ue klusjes opkNpt. Hel i.t Mn he&t omte:h:a ~
keling die het er voor de bntuurdert '"'n de vereni3îngtn niet makkelijker op m»kt.
Dili •tc1len toch .JI ttn tttuggmg in het ledental Y.Ut. omcbt hn lm.iglopcnd 1ubeiidie
v:an de gmtc"tnte contrlbutiewrhogin.g met %Îcl\ brengt. 0.t leidt •nd tol ttn n«r"
Wflilt\H tp1tML

In dit lt<ht bn.1itn it het ve~'Onderlijk ebt zo 'lflleitiig vt"rt-Ri.g)"lft' gir:1nltt\"Y
t«rd bli1M>n tt zi1n tn ht1 idtt nn htt minîstuW vm We:lliJn. Volhf,irM>ndlwkt m
Cultuur (WVC).cbt. ... rnim met Mgtmeenk.~ intq.mtqwq«t 'f'OCM'allochtone
jongcnn v" htt hdmut.s.c:Np v.m sportWttnigingtn subtid»ttf1. Sl«ht1 l'l'IC1edubs.
Sport,·e:re:niJil"I Don 8oJ(IO tn de .\iatitrichue R.eddings--Btipde Wilt" ,·ooralinog
dt spc-ong 1n htt di~ln he:t zicht'''" de ge:rn«ntenadsYerkieiin,en ditcUJtitren tn janu.11ri 1994 de
pol1litke: l)Att1_ttn me:t de vertni,pnge:n over het sportbeleid. Ge::metntttaadslld 1tan
f;.yssen ~lotnt de: amattur1poners voor dat hun sport de ge:mttn~h<'p 1>tr j.ur titn
mil,otn guldtn lr.oft 1mr st»n slt'Chts twee mdJOCn gulden Lnkomttcn ttgtnover.
Zelf"·crl.:uunlhtul en het aanboren van eigen inkomstenbronnen -z.ijn dut ttn drin~
gunde tit \Va.lr 'bloedarmoede' dreigt. kunnen fusies een oplottin.g bilden. Alt daar
in Borgh11rtn en Itteren fpr:ike v.in is, gti:an beide gemeen•c.h.appen do b;a.rric.;iden op.
In Lim1nel loopt ce11 connict over het onderhoud v.Jn het tw~ od°tl\vcl4 v11n voet ~
bale.lub RKVCl. hoog op. Oe dotl~len worden a.an de. ketting gelegd. Ook owr de
bouw van «n tribune naast het hoofdveld aan de Judca"·cgga;u\ de golvtn hoog. De
AROS-ttehtcr mM e:r un te pu komen. In dit gr;a.1 wint de gtmttntc en blijn de
bou"· verboden. Y.ln~ het Ytrstoren v;m ht1 open Urilkkr tuttcn Ml monumf'nul< LmdjOXd Romt, h<t Dr·Pod.-d en wl<d 8ethl<h<m.
Op 1portW! f.fb'N vtrtontn ck 1.nU.tcuf'Y'tt'ttigingtn het "C'l"tl'OU"'de bfttd:
~·t>r promottt '"""de ten JtDt dt-gradatie van dC' .tnder. Voetbll,ttenigsng
SUnd.Mrd bert-1lt NI dttti$p;tr '-·ttr M ünte KW- .a btu:knt dtu pc»itiie nu tets
minditr door de: inJtdlin& vin de: Hoofdkbsse Obttg prorno'fftrt '\'OOI" elf t'lfll•eedf
\.ttr ae:httr f'I k.a.tr m bttt1k.t N Zit\·m )Ut opnieuw de Dtrde J.W.
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De dameshockeycJub /o.(aastrîcht promoveert naar de O\•erg.ang.sklasse, maar
een ja.'lr later moet men al\\.'eitt 1ne1 een pl).'ltS in de Eerste KIM genoegen nemen".
Or•nj•
Minder d.:U\ ver~·:.cht wordt ,\!~S lric:ht gegr~n door de koorts van het Wereld"
Umpioeiuchap V~tb.il i.n de Verenigde Staten. dat eind juni 1993 begint. In
A"aastric:ht geen zee van oranje, gffp uitpuilende carh, Deze hebben wel ontheffing
v.an het &luitings.uur gekregen. Dat wordt 04.00 uur. Op het Vrijthof wordt een :tetie
gehooden voor het pl:1o1t$Cn v:in h.1ndtekeningen op een spandoek. Samen met dcrge.lijkc acties in andere steden moet dat leiden tot een supportersdoek wn twintig bij
dertig meter met '2$000 h.indtekeningen; tot.ale gewicht: ruim honderd kilo!
&n ja.lr \•oordat de Or<anjesterren van 1994 in de Verenigde Staten in :tet ie
kotnen, iet het duo Vleugels.- van dc:r K.ant in A~tricht t.'Cn huldiging op touw ''an
het ·sterrcneU\al van 1953'. het uit Nederlandse \'oetbalprors-in•het.-buitenland
samengestelde elftal, cL11 in een benefiét"interland ten behoeve \'an de slachtoffers
van de watersnoodramp in Parijs Frankrijk versloeg. Indirect heeft dit "''apen(eit in
Nede:rl:tnd geleid tot de invoering vin het betaalde voetbal. Fr.lns de ~iunek. en de
zijnen \\'Orden in april 1993 een lang \\.1eekend in de nost.1lgische wJtten gelegd. Hun
opvolgers wn 41 ;.1:.r L11er worden n~ de bcltcnde 'troublc< van de voorbereiding 1n
de k"•artfinales uit.g_eschakeld door de latere "''ereldk.ampîoen Brazil~.
MW

Eri'.t ,~r.
IMlllrPSV.
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Als Erik i\teijer nu nog had mcegC$pceld, w.is het
enthousiasme în 1'.laastricht zeker groter geweest.
De popul.iritcit v~n de slllgcrswon uit Mccr'$$sen
is beg.in 1993 op de golven van de publiciteit
ge:siegen tot grote hoogte. MVV's topsoorcr sp«lt
daar handig op in. rn januari. bij een tussentijdse
oontru.ctvcrlcn,ging tot 1998, heet het nog: ·allt.'Cn
een club met een vracht'\\.'agen vol geld krijgt 1nij
uit Oe Geusselt v.·cg'. i\tVV doet het uitstekend en
mag lange tijd hopen op Europees voetb:ll. De
soout.s, zelfs v.anuit Milnchcn en Stuttgart. ver.dringen zich rond het veld. tot Bayern ~i\tunchen
en Stuttg.irt 1oe.
Op basis van de sterk verbeterde accommo.da1ie. de goede service aan het publiek en het
vertoonde spel \lo'ordt de club tijdens het negende
profvoetlxtlg.ila v:in de Vereniging VOOr Contr<l<:t"
Spelers club van het jaar t99J. Een glunderende
\•oorzitter Dîttrich neemt de prijs in het Autotron in Rosrn.:ilcn in ont\'angsL
,\i...,ftriçhl.$ ''odctte i\1eijcr krijgt oen uitnodiging voor de sclectie van het
Nederlands elftal en maakt samen met Regi 81inker v.in Feyenoord t.ijn debuut in de
\VX,"l:walific.-tiewed$trijd tegen San Aüri.no (7"()). Ruin• drie \lo'eken later, op 15 april
1993, kaapt PSV de MVV~$pi t$ voot drie n1iljoen gulden ''OOr de neus van VFB
St~1ttga.rt weg. De provinciale sportprijs ovl.'r 1991 kan Erik Meijer niet meer voor
Limburg behouden.
Op 15 mei 1993 spctlt M\'V ttn thuiswedstrijd tegen Feyenoord, de eerste
wedstrijd die live vanuit Oe Geusselt '\\.'Otdt uitgezonden. M.1astric:ht is uitgC$tOrven.

echter nitt v;inwcge de wtdstrijd. maar door de voorzorg.sm~lregtlen die de ttede"
lijkt horec' httn etnomen. Vrijwel alle terr.ustn rijn wq:gttuimd en~ a(b i:ijn
potdlCht. 'Botrtn ttjn jullie', is nog het meest norm.tie commentallr v'n de •(JnJ•
;\tVV bttfutl Ml Hlzotn ·91-'•93 md. ttn pbau rn dit nuddtnmoot. ~ttt dt Wtloop
q n tw.1ntt.g prot'n'l ntHT ~sb.lrten begint men opt1mistt.teh ;un hft n~•"t
-b>JiTrad.itMgltlfOUW bijna i• de .surt flnd *J&1JStus: ttn ~ AlJ dt dub fltn
nw.nd lat.f'f' nog pn CM'.rwinning httft ~wordt de onnul 1.n De Ceuttelt
hoorb&ar Op htc ~nt dJit de nsultttl'n duidelljk ttn stijgende lijn gaan '·tttonc-n
Lomt htt tot een l.e1harde confrontttie met jmtitic. Maar d.aarovtt t~tNI mett...
Vlak voor het fe"i»rn '94-'95 ''ervolgt ~iVV ~ ttn.ovat~ ''an het eisen ttldion
met de bouw v;tn ttn nlnl"'C O\'Crb:ppin.g bc:n·en de M.ustribune. Na enigf Jtrubbe"
hngcn. ondtr andere met AiVV·Ol. de 'moeder' van de profclub. wordt tevtnt de totrtte
1p.lde in de grond Jtetlokcn \'OOr ttn nicuv.·c tr.a.inin~nmodalie u.n de Scvtren"
11tr<Mt. op l~t «(enveld dat tot dan toe bij .A1VV·o2 en White Stur in gebruik Wltt.

K•"plo."'"
Twtcma.al worden In de verslagperiode de 1\ta.utrichtse k.ampioe.ncn gehuldigd. In
januarl 1993 ontv,1ngt Ol)'mpiJC.h kólnoêr i\tark We-ijzen de goudtn tportmedaille van
de 11-tad, 1t tr Acht m.aal zilvtr ''oor Nederbndse lcampioerwn en t~'HITU.1.1 bron.J, F.e-n
jaar bttr 11 de mtd.11ISt-oogtt beduidend minde-r: tltchu mtt bnotn. tatkwon"cto.
zwemmen. Mgtlfn m bilj;irten ~·orden nationale titelt binneng.h.u.Ld. lijdt junioren
bdrd\ htt tM"won-ck\ irwemn-An. ~n en turfen.
In de ptri(erie """de sport hoort htt body~Wildtn thult. Joh.n Schi&dtr h;ult
in april 199.J Ml N«krl.ancb bmpiocndup ''"OOI' het cent Ntîll" ~Viütricht tn Lilwn
Bindt. de meest gttpWrdc 4bnw van M stad. doet Mm dat ttn ;.ar later na. De
Tri<-h1~1lk, d~ wordt uit~ an pertonen die ~\Mstncht otr.a nu.msbe-kndMtd ~·en. , ..it tm dttl .an M "\l\~rt&dbmpioen bridgen. Enrá Lrul\t:na. De
~igt ptttUtiict <v;an hd Ntion.tte voetbaltQ.m q n Nig.eri.11.at.cn ool asti1tm1"
tr<tLttcr Jo Bon(r~rt dun-oor in a..nme:rking komen. ..
AutOCXJUrnar Phil 8'ttiuns (19) wordt in juni 1993 uhtitnodlgd \'oor de inter"
nationalt Bh1\V~ta.1tntenj~ht op de NCirburgring in de Ei(el. N1tionate bmplocn
Basti.ta.nJ wordt er 'tltthtt' vierde, een gt\\'e-1digt pl'fftatie. Een jaar lattr neemt hij
dttl ta.n de 14"uurt race van Francorchamps. Bijna dubbe.l 7.o oud it Rob v"n Slijpe
w.11111«-r hij al• trY+artn r~ltyrijdtr detlnetmt 3.1n de Mille h1ighll in 11111~. ttn hi.sto"
rische •utOr\Kt. ltiJ VfMngtlukt op 16 mei 1993 op "'eg naar z.ijn hotel
Al• Pit Vaenn in het voorji.1r van 1993 hoort dö11t iljn Bflgiutw concurront
voor het "'trtldk•mpioenuhap wielrennen in de categorie boven tiKh\igJ411r de
driutt voortpclling w;a;agde 'die-en Vo>c.cn in Oo$tcnrijk er11(t• i:ullen ri;dtn', koopt
hiJ sub1tt een home·tr;iiner al• opwarmertje voor de dag.eJijbe fr;aininS1kitometert
buiten. Pit wint. Voor de goede orde: Pic it 86. tijn Bc-lgi.K.hc eoU~ Sj.
Kr•nte-interview• kunnen gevaarlijk zijn. 0..l ondervindt ook .tq\l"fher Eric
v"n der Ptu11m. mttrvoudig n.atioNióll lu.mpiotn. die in april t99J uit htt Ntk>n.t~
tum voor htt Eur<>pftf Umptoeru<tup wordt verwijderd N; wott minder -vittende
\11tl.th"lf1' 1n htt bUd Sq!USh"-or-ld. Gchcd uit het ytld gaLlgcn il hi1 nàtt. vb" ttnill
wint h11 n1n vitttk rutîoru!e t.îtfl op rij. ttn ja.Jr Littt gtVOtgd door de v11(Jc
Topttnnlt op het VriJthof te 1'taastricht1 Het lijkt t t nc:n op 111 de Jud wordt
ui1\trlortn '"OOf' de orpn1sacie v•n de Oavàu:up-inttrla.nd N«ltf'Ltnd·Z""·«ln\.
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tiet stadsbestuur n1oot daarvoor t'Cn ton op tafel lt.oggcn, maar vi ndt dat tcvt-el voor
wat extra na.imsbekendheid. Nog tweemaal stelt men Maastricht kandidaat voor

Davlscup"l'o·eds-trijden. nu in het 1\i.ECC. Tweemaal tevergeefs. Slechts- een dt1non"
st:ratîe proftennnis vi ndt in december dooçgan.g.. De show wordt er gemaakt door ood"
gedienden als Okker en Nastase. Zij stéten qua.si de show, 1.6 v.·einig heiot-:kers Ujn er.
De negende profronde van 'stadsbrouv.•erij De Ridder' wordt verreden op
10 :i1.1g1.1sluf. V:inwegc wedstrijden ddcrs en een krap vergoedingsbudget vcrsehijnen
er weinig toppers :un de start. Toe~ omzomen naar schatting meer dan \'eertigdui...

zend ~~kerf hel ~reou r1 e n
juichen Ad Wijn.inds (}4) toe. Zov.•el
voor de <lanvang van het profçritc"
rium wordt hij gehuldigd (omdat h ij
het na veertien profsei7.0encn \'OOr
gezien houdt) als erna_ als winnaJr.
Naar dt.-zc uitslag kan men v.·at fron"
send kijken, pijnlijker is dat de
ilndt.'1'C i\ta.astrichtse dt.'t.ofncmer
Patrick Strouken en ook Wiebren
Yccn.stra betrapt \Vorden op doping"
gebruik.

Begin t993 verliest de spor1"
wereld v.in M~strk:ht een V.ln hilar
grote figuren: Steph:tn Scîbicki over"
lijdt. een autoriteit op z-wcmgcbied.
onder andere als directeur VJn het
Sportfondsenbad en het Dou.sbcrg"
Pare. trainer \'an de .\taastrichtse
Zwem" en l'o}o"C1ub en bestu.u.rdcr
va11 Sportrondsen Nederland N.V.

M WijtNWls: 11.1in"'.n opfe
afsdu1'Jsd.ag M4Ullt mn Mij!
Wurldûmpi'1tllt Uio"lit." t.111"
Aiomul (L} m M RmW~müs
tMm lt« M /u:xnt.

74

Gezondheidszorg

W

annocr haalt de ·ge'\'·onc' gczondheidszorg de pers? Als er ic1s mis is.
zoals de constatering d3l er in De Heeg opvallend veel cara1>3tiênten
wonen (waarbij overigens de vrees dat dit door de ENCI wordt

verooruakt. niet wordt bewaarheid). Ofals de District,..Cezondhei ds~Dîenst (OCD)

een actie start onder homo, en hetc:rO$CXuCle mannen o m hen op de bekende Onlm<>e-ti1\gsplekken als parken ton parkeerplaatsen voor te lichten over Aids en voor dat
proj«t vrijwilligers wt.'kt; als er in vijfiig a;fés rondomaalje$ \\'Orden gcpl;a.1tst of als
de DCO in het kader van de Hartweek opnieuw curs ussen reanimatie van hart"
pati!lnten s tart.

Structureel gebeurt er natuur!ijk ook zeer veel. 7.00ls het openen van de zoge"
naa.mde Cf?U>nd.heidswijur. een informatiecentrum v-.in e n bij de DCO. met depcn"
dancies in de wijken De Heeg en Oostermaas en binnenkort Mari.aberg en Mal berg.
Voortzetting van bevolkingwndcn.ockcn $t<tiat ook hoog in tiet Vt\t"lndel. zool.s onder"
toel: nNlr borslkanker onder lJ.500 inwoonsters wn f\taastrîcht tussen vijftig en
ze\ enti,gjaa.r. Uit een dergelijk onder.rock in de randgcmoontcn is het nut erv.-n over"
tuigend gebleken: bij een opkomst van tachtig procent werden per duiund personen
er dertien doorve~'CZ(ln en bl~k de helft van hen «n kw.ud~rdi.gc tumor te heb"
ben.. Door snelle actie kunnen in /\1.3:t:Stricht n:1ar schatting tien sterfgevallen per jailt
worden voorkomen.
Het opc1ieuw oplopen \•an het ziektevef'luim bij de gemeente ba.art ~1.aastricht
zorgen. Door oen a.ctief anti"rook" en ~nti"itl«>hol bel eid h.-d het stads}>e,h,1ur gehoop1
de neeno.•:urtu tendens van 1992 te kunnen continueren, maar er is in 1993 een
stijging met ct•n vol procent, ''iln zc"en n.iilr .iieht, gecon.s\41teerd, Hoog Koren vooral
Publieke \Verken en Sport (10,6$). Brandweer (8.2'5) en Soci.lle 7.aken en \Velzijn
1

(8"%).
Groene Kruis

Crote onrust ontst<tinl in mturt 1993 als het Groene Kruis Heuvtllnnd z:ich door rijJc.s"
bezuiniging.en gedwongen ziet acht van de tachtig arbeidsplaatsen te schrappen.
Vooral bij de intcnfievc thui1huJp. :c.Q31.s het wa$tcn. aan" en uitkleden en het in en
uit bed helpen wn (Xltîênten. vallen klappen. Er verschijnen schrijnende berichten
over de botsing tussen hci. beleidsuitgangspunt ~n de overheid 'to lang mogelijk
thuis wonen en \'erzorgen v.an p.itillnten' en de 011mogelijkheiJ de th uishulp op het
bestaande niveau te handhaven. tiet PloJform ThuishulP"Thuiszorg en de R.a:id voor
Uitkeringsgerechtigden 7.ijn ·verbijsterd'. De wethouders Lttnders en Crc.mcrs doen
ttn dringend beroep op staatnocretaris Simons de onevenrietiti.g hoge bezuiniginsen
bij Heuvelland aan te passen. De \•raag onl tlulp nanl in de regio immers toe met
:teVcncntwintig pr0«nt, de n\iddelcn liepen daarentegen terug 1net tien prootnt en
alle werk moet gebeuren met zes procent minder personeel.
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lltt AZ,\(. limkTgJ 9rootRt
t.OMp(tX. ''1'1'111it Jt li«ftl

(op""111t 1988).

AZM

W ie ''an enige nfst<ind de ontwikkelingen rond het Academisch Ziekenhuis
Mtwtrichl (;\Z.\1.) \'Olgt,. moet consuitercn dat het t iekcnhuis de kinderziekten nog
niet is ontgroeid. 1\1.ct de regelmaat van de klok steken interne problemen de kop op
en \~Orden br~ uitgemeten in de kranten. f-let paradc~i.rd hllrtchirurgi~ een ,"n
de motors van de a.cademi!ft'ing. moet tot zijn leed"'•ezen co1utateren dat aan de
uitzondering.sp:>sitie bij het invullen v11n door het rijk opgelegde oo-,ui.nig.ingcn een
einde is gekomen. De oolleg.a's binnen het AZ.\l wîllen niet extra inle\'eren om hart_.
chirurgie er,•an te \'rij""aren.
Principî(!:lc vc-rschillen van inzicht zijn er al in 199J.' brengen de negenhonderd
open-hartoperaties per ;.tlr nu geld op of lijden iij ~tot U'$ miljoen g~1l dent" verlie$1
In januari 1993 wille n de machtige hartpntièntenvereniging.en hierover een gesprek
met het ziekenhuisbestuur en als dat niet.s oplevel't. vragen de h.1rtchirurgcn in kort
gtding tegen hc-t zit'kcnhuisbestuur om ttn extt'rn ondt'rzOt'k. Zovt'r is het al gekO--'
men in het welles, nietes spelletje." Voor de onderlinge verhoudingen i• de g;ing
n~r de rechter natuurlijk fu nt'st en het komt tot een esc.tlatie die INl.lndenlang door,.,
gaat. Dit conAict kent alleen m.ur verliezers, profeteert cardioloog \Vellen$.
In het kort geding stc-1t het ziekenhuisbestuur zich op het standpunt. dat het
over het \'erlies van de hortafdelingg<>td overleg heeft gC\'OCrd, CYcnals OYcr de
budgcttuirc gevolg.en doorvnn en van de opgelegde rijksbezuinigingcn. Het open,
breken van de begroting door één afdeling i.s natuurlijk onmogelijk ionder de andere
met extra bezuinigingen op te zadelen. liet bestuur kan zich d<"snoods verenigen 1net
ttn extern onderzoek. n•aar dan naar de budgetten van alle afdelingen. Oat kunnen
onze externe accountants wel klaren. aldu.s bestuurs\·oor.titter dr Jan Carpay. Stichter
en hoofd van de afdeling hartchirurgie, professor dr Olaf Penn, wil een ander onder"
zoek. waarbij ook de uitgangspunttn van het doorberekt'ning.smodel aan de orde
komen. met andere "''oorden, Penn verdenkt het bestuur v.an hiet door11uiun \'311 het
vermeiende batig saldo van hartchirurgie naar andere afdelingen. zoals de nieu"''e
afdeling neurochirurgie.

A.1nt:)I en positie v;in de perfusionisten. de bedien:.ren \':t:n de h:i:rt"klngma~
chin..-s bîj de operaties. vormen ttn complicerende factor, Sinds 1 januar i 1993 is een
"'etteli;ke regel in'lake hun werktijden \'Jln kr:ieht geworden. l)e perfus ionisten
rîepen terstond de Arbeidsinspectie te hulp. hetgeen het bestuur ~·eer in het verkeer"
de keelg.11 schoot. Penn toont ~n dat er een te.kort is :ian perfusionisten. Elders in
het land \\'Ordt u îtg~an van ttn perfusionist per honderd operaties. Per 1 mei 1993
heeft M#ia.stricht er nog m;).1r drie; en slechts vier in oplcidins,. Hij hoeft minimaal
:zes gekw.ilit'iceerdc functionarissen nodig. ttn onhaJ.lbare kaart bij de opgelegde
SJ.s miljoen bc:iuinigi ~cn voor het Az.M.. Penn vrtcSt terecht dat het binnenkort
aflopende contract met enige perfus ionisten niet wordt verlengd en ""il zich niet
neerleggen bij de fat.ale e<>n1Cquentie: n\inder hartoperaties..
Eind april 1993 barst de bom. Dick de Jong. chef v;an de perfusionisten en
internationaa.1hoog in ó\.1nzien. wordt de toes;.ng tot het ziekenhuis ontzegd ('binnen
een uur moet je je bîezen pakken!'). \\'aarop vier collega's zich spontaan ziek melden.
Pe1u\ kiest de tijde \'3n de perfu5ioni51en. beschuldigt het bestuur van machtsmi.s:"
bruîk en dreigt opnieuw naar de rechter te st<lppen. Alleen een commissie van wijzo
mannen k~n de $Îtuatie nog klaren nu het conOiet 1..0 is geèsarileerd, \•erklaart hij. Er is
werk genoeg voor de commissie: de overm;atige werktijden. de opgelegde bezuini"
gingen e-n de p:itii!ntcnbebngen. Penn weet zich gt$teund door de hartp:i.ti~nten ver,
enigingen. Zij bepleiten Hn afkoelingsperiode van vijf ma.inden.
Het bestuur schorst vervolgens ook h;trtehirurg 0 1.tf Pennen verbiedt hem
nog in het ziekenhuis te komen. Even.als De Jong spant hij een kort gOOing aan. Zijn
collcp.-spccialisten scharen i ich e-nige- dogen later achter het be$tuur: 'Penn heef'l 1ijn
hand overspeeld: hij heeft keer op keer gewt-igerd \>c$1uiten van het bevoegd gezag te
~n\•;a.1rdcn: Bij de beL1ngenvercnigingcn sttekt een storm v;'ln protest op. Het ~at,
wals een journalist becommentarieert. hard tegen hart. Vooral Pcnns voornaamste
ttgen:1pelér, dirtci.eur Jao C<lr!}a)'• rnoet t.et c>ntgelden. Vroeger als tandarts zei hij:
doe je mond maar open; nu. al.s bestuurder is het alleen nog: mond dicht! /\~e n
beschuldigt C.1r~)' vin bijklussen \•ia z ijn BV C:.trvas.
Omdat Olaf Penn de enige hartchirurg is die (kleine) kinderen opereert. bete.kent het oonflict meteen ook het einde van de kinderhartchirurgie te .\taastrichL
Vlak voor het kort geding zegt het ziekenhuis zijn chef"h.artchirurg ont·$lag
l\3n, w;a.1rop der..e de \\'eg n.:L1r C1nossa insl;ut. Hij verkla:1rt zich schriftelijk accoord
met een geringer aantal perfusionisten. accepteert de bezuinigingen en doet afstand
v;tn tijn functie van hoofd van de afdeling hartchirurgie.. Tijdens de rechuzaak komt
het bestuur aandr-.gen met een di.k dossier vol aanvari.ngcn en conRicten uit het
verleden. Pennt :adv~t "''~t dit \•an uJel te kr ijgen, omd.at het te elfder ure is i nge~
br.lcht, \•cel te laat voor zijn cliënt om zich te kunnen verweren. De toon is eçhter
gezet. Oc c:ontro~·er&c spitst tic:h toe op twee punten: heeft Penn de vervanging van
de ,.,.eggestuurde De Jong g_esabotterd en willt n de drie overige hartchirurgen Pcnn
C"<'Cntueel opnieuw als colleg:;. ae«ptercn? Oe uit~praak brengt! vooralsnog geel\ volledige duidelijkheid: het AZM wordt veroordeeld Penn met onmiddellijke ingang gele"
genhtid tt geven de hartchirurgie te hervatten, maar over het afdeling.shoofdS(h.ap
doet de rechter geen uîtspra;ak. Dat is geen zaak voor t.'t'n kort g<..odin.g. maar hoort in
~n bodemprocedure thuis. Beide partijen ,'preken een OOempau:ze van een week af,
waarna Penn op 15 mei de operaties her\•at. Een maand later verlifft het :ti(.'kcnhuis,..
bestuur ook de procedure tegen Dick de Jong.
De Stichting Nederlandse Hartpatiënten vraagt prompt aan de hoofdinsp..>eteur
voor de Volksger..ondhcid. de sLul.ssecret.1ris en de vaste Kamercommissie voor de
Volksgezondheid ttn onderzoek naar het functionere n ""n het 1.iekenh\1i.sbestuur in
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le $tellen. Tt.ogcn:rel van het bt.'$tuur. Penn \\ ordt officieel eervol ontslagen als hoofd
van de afdelingen herbenoemd al$ 'gewoon· hirtehirurg. Verder netmt het bc$tuur
een voorschot op etn te veN•athten advies van de Cezondheîdsr33d. \\ a.arbîj het
aantal :r.iekenhui:r.en w.ur l:inderhartchin.rrgie plaatsvind!, wordt tcruggeb'<'Cht van
ZC\·en naar drie. met bijk.omende voor\vaarde dat daar vier kindercardiologen en t\\•ee
kinderhartchirurg.en in dien.si zijn. Dt R.ud van Sestuur geen voorlopiggcen t~"
Jtcmming de kinderh;irtchirurgie te M r\•atten. Eerst wil men proberen via een
s.tmen\\·erkingsverb3nd met de :'.IC3dFmische iickenhuiicn van Aken tn l..uik ;aan de
voor,vaardcn v;1n de Ct-rondheidsraad te voldoen. Te\•ergee(s...
Het blijft intussen fout ga::in. Er komt ruiie over de o~ven van het zieken"
huisbc1tuur over het aantal hartpatiënten dat tijdens de periode op de wachtlijst
kon\t te overlijden. Tegenover één (in l\.,.et j~1r!) \'\tin het bcttuur noemen de
chirurgen er tv•a.alf in 6'n jaar.
Op 7 juni 1994, us wtken n.1 de rechtsz.,..k, doet de rochtcr uil$praak in de
uiak ,·an het onl.sl01g van renn als afdelîngshoo(d. De hartchirurg wint op alle fron"
ten. Zelfs een berisping uil 1992 moet nog \'fOrden tcruggtd.raaid. Pcnn '"'ordt echter
niet onmjddellijk opnieuw hoofd van de afdeling. Een commissie van externe de.skun"
digen moet zich gaan bezighouden mei de slechte verhouding tussen de Raad van
Bestuur van het Azt..1. en hartchirurg Penn. Daarin moet een inspecteur \fan de
Volksgezondheid zitting hebben. Binnen drie ml).1ndcn moet deoommis.sie er zijn;
binnen c<in Jaar moet zij daarna advies uitbrengen. Zo niet, dan wordt Penn automa"
tisch v.·eer hoofd van de afdeling. Beide p.1rtijen t ijn door de rechter ovcrigl'.'ns ferm
toes.nprok.cn: .un beide zijden zijn grenzen overschreden die tot een onwerkbare
sîtuatie hebben geleid. Dt hartC"hirurg heeft op een 'te zeer onorthodoxe manier' de
tinancifle en pcNOnclc belangen ''an z.ijn afdeling behairtîgd en zich intern en extern
zeer laaklxur uitgelaten over de R.ud ~n &$tuur. Ocze hoeft zich volstrekt onvo)"
doende gereali$CCrd dat er een kloofg;iapte tussen het volgens het ziekenhuis tinan·
eicel haalbare en het volgens Penn medifth noodz.il:.elijke.
ln de periode dat het ziekenhuisbestuur zich beraadt over de uitspl".).tk_ h.Jtllt
men zîjn gram bij de bejaarde \'OOl'titter van de Stichting llartpatiëntcn /l.bastricht.
Joop de la Fonteyne. Dl"Ze krasse bejaarde van 81 jaar had e\'en krasse uitspraken
gedaan bij TV·Cazet, onder andere over rraude van het i~k.tnhuislx>:Stuur. maar moet
die \'OOr de rechter hulikkcn. \'olg.cns beklaagde had de journalist toegegeven hem
verkeerd te hebben geciteerd. Het volgende welles.-nielu Jpel. ..
Het treurspel iitktnhuisbestuur"fenn \\'ordt \'ervol.g.d. Het bestuur g;a.1t in
hoger beroep. De arbeidsinspectie 1il:1 het be$tuur inmiddels opnicu"' opdc vingeN.
nadal i.s geconstateerd dat er door de perfusionisten \\'eer te lange \\'erktijden 'Zijn
gemaakt (tot zeventien uur op één dag. terwijl elf uur het m.axima..il tocl..1;11tbarc isl).
Deze keer komt men er niet met een «hikking van.af. dreigt de inspectie.
1

1

De kinderiickcen ~n htt Academisch Ziekenhuis 1\taastrîcht komen ook tot
uiting bij de interne organiSlltie. In vijf j~r verslijt het ziekenhuis even:wvc.:I
hoofden Pi?rSO!lC(ll e.n Org;anisotie. De IMt'stc is Rien Oamcn, die struikelt over het feit
dat men jarenlang heeft vergeten(?) onregelm.atigl\eidStoe$l#gen te bet<tlen o,·er
verlofdagen.
De sinds 1992 opgelegde beluiniging.en \\'Otden voor een doel o~evangen door
het verder \'etlagen """de ge1niddclde verpleegduur (in 1991 nog elf dage11), maar
daarnaast staan er nog vijOig OOnen op de tochL Pati~nten mogen niet meer gratis
telefoneren. h<tede'l\•crk.en moeten \'OOrtaan voor hun parkeerplaats betalen. Het be"
stuur wil alle nîet~kernt.aken afstoten. \\'.Urdoor 24 onderdelen.1..oals het magazijn.

het mortuarium, de reiniging. de salarisadministrotie, het restaurant en de be\ol·aking
v.·ordcn geprl\•ati.k'trd. Betroffen zijn in tot.aal tv.·eehondcrd à driehonderd mcdewer"
kers.

Niet <'lits Î$ kommer en kv.·cl. Bij zijn afscheid als commissaris v<1n de koningin
7.amelt ing. Emile ,\t:astenbroek twintigdui?".end gulden in voor de ldndertelevi$ie van
het ziekenhuis.
Er worden tientallen goede onderzoeken ged33n, waarvan hier $ltc.hl's- worden
genoemd oen door het AZM gcênt01mcerd Eu ro~s onderzoek Nar groeihormonen
bij volw.:issen mensen die in hun jeugd reeds hormonen kregen toegediend en het
\'OOrnemen tijdens de Eu ro~s.-Russise-he ruimtevlucht \'an 1995 hct botvcrliC$ te
verlagen door extra \•itamine K te verstrekken.
V!jverdal
Psycho·medisch Centrum Vijverdal (550 medev.•erl:ers,350 pati!nten, een budget van
41 miljoen) krijgt eveneens te maken met rijksbczuinigingcn. Structureel moet \·ijf
miljoen v.•orden ingeleverd en die zijn natuurlijk niet op te vangen 1net het afschaffen
van de eindcj.aarsattentic, het betalen van het kopje koffie of het redu«rcn \'an de
schoonmaalcactivîteiten_Qok het verlagen \'.ln de gemiddelde voedingsprijs met een..dcrdc, V<tn h\'<Ulf naar ;ic;ht gulden. biedt geen 50CWs. Er moeten banen weg. in drie
jaar vijft·ig in totaal. Het oog van de directie valt op de veertien leerling"ve.rpleegkun~
digcn die enige jaren geleden zijn u nge""'Orvcn in het kolder van de actie 'm;iak v.'crk
van zorg' en die nota bene bij de aanvang van hun driejar ige opleiding een garantie
...·oor werk kregen. Velen g.1vcn er een vaste OOan voor op en de meesten zijn dertig
j3ar en ouder. Er onl.staal grote onrusL Directeur~personeel H. Pome.r11ntz ve.rbruidt
het bij het pcrfOnccl ~Is hij de veertien lccrling"\·erplccgkundi.gen in oen gesprek
O\•er de sombere vooruîttichten toe\•oegt: 'Ik 7.al jullie tt'l"St een hand geven \'OOrdat
ik jullie ont$la'. Als het al al$ grap is bedoeld, kan hel mededingen ~r de smûelOO$"
heidsprijs. Overigens gaat in mei 1994 door e-nige subsîdiemee\•allers. de druk v.tn de
ketel en iiet 11ct er ~r uit dat hel gcdv.·ongcn colletticf ont$l.1g ~n de b.u,n is.
Heeft de-t.e ontsporing \'an Pomeranl'Z n1ede ge.leid tot de escalatie in het moei"
7.áme fusicprocts \'iln Vijverdal met htt Regionaal Instituut voor Ambulante Gets-te"
lijke Gezondheidszorg (RIAGG)? Het RIAGG is met zeventig mede\\•erkers duidelijk
de kleinere partner in het door Den J-laag als proefproject gewenste fu,sicprocts.
Voonnalig directeur Pomerantt van het RIAGG, vanuit New York en Oavos binnen ~
gtha<'ld om hel instituut af te slanke n, moet in de RIACC...v ijverd;aKombin#tie
(RVq samen"'•erken met de veel minder flamboyante directeur Vrijl.and van Vijver"
dal en de acoounl<lnt Met$Crruaker$. die als derde dir«teur weldra niet m~r bn
bemiddelen tussen de eerste t"''ee. Er zijn ook teveel verschillen. te vergelijken met
die tuJsen een ziekenhuis en een verpleeghuis. ln het eerste v.·ordt de i»tii!nt '"~r lO
vlug 1nogelijk n.tlr huis gestuurd, in het tweede sFreeft men nihr een \'OOrtdurend en
aangcn;a.un verblijf.
De Raad wn Toezicht van het RYC aarzelt in dit licht het fusieproces van het
directieniveau uit te breiden nitoilf' de werkvloer van de beide instituten. Oe onderne.-1ningsraden adviseren nleernlalen het proces onmiddellijk te stoppen. Als be1nidde"
lingspogingcn tussen de $luurlou diree-tielcden geen l"C$1,dtaat hebben, v.·ordt drs
J. Klatter, oud-directeur \'an het ziekenhuis van Delfzijl, ingehuurd als crisi s~mana"
g~. Pomerantz suipt in februari 1994 (gedwongen) op: twct m»nden later wordt het
fusieproje<t alsnog gestopt. Een illusie armer bezinnen beide instellingen zich dan
maar op oon goede sanlenwerking en op de :IC<'ldemlsering ~n hun beider instituten...
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Opllchtfng
Opeens spreekt in november i993 iedereen over het medisch instituut ·signa.lysis
rnstituut Neder-1:.nd', sinds een jaar gevestigd aan de \Vilhelmi1,asi1,gel. Het instituut
heef\ facturen gc:ronden .ilan overledenen \;oor 'kristal"optischc b1otd.iln.illysn'. De
nabest.a#nden s1.appen 1'a11r de politie die ten duistere organisatie op het :spoor komt,
die voor veel g.eld b1oedanaly:sn 1aat \·err ichtcn in hct Engelse Stroud. De genecskun"
dige inspectie heeft 'ernstige twijfels' over het nut van de analyses. de diagnose en de
therapit-voorstellen fpas uw slaap" en/of werkplaats aan'). Als de politie hitlf d{'(Cm"
berde directeur aanhoudt en verhoort, blijkt het kantoor van Signatysis ontruimd.
Ik heb een .indere baan ge\ onden. zegt de directeur.
1

Van hetzelfde laken een pak is het Sonotherapie Center ,\iaastricht. dat een
altern.'ltie\·e behandelingsmethode prop.1geert voor pati! nten met ~1tvtrn.auwin.gen.
ry;melijk met geluidsgolven die via de \ oetrolen hun heilzame "''erk in het gehele
lich.um ioudtn \•errichten. Twintig behandelingen ...en d.tin ben jt gcg;irandeerd
genezen" kosten ZC$1Îenhondcrd gulden. Ziektekostcnvcrzcker.Qars houden zich
afzijdig. Er komen klachten binnen bij de Geneeskundige ln$p«tie Limburg. Oezc
nodigt directeur Hcssing uit een \\'etensch.appclijke onderbouwing van zijn procedé
te leveren. 1-lij t ttlt die in htt vooruitzicht 'binnen drie m3"nden' ijuli 1993), dan
•over ttn half jaar' (oktobe.r). tenslotte 'over anderhalf à t\\'tt ja.lr' (februari 1994). V.tn
de vele kl~chten z.ijn er inmidde-lt ntgen gegro nd vcrklNrd. De lwet :ian htt instituut
verbonden a.rl$en hebben onder druk van de inspeclie het bijltje erbij neergegooid.
De ex" bedrijfsleider dient een Ic.lacht i1' tegt1' de directie, weldr.t gevolgd door de
tt.htgenoot van een der gedupeerde paûlnten. Dodelîjk is het paginagrote kranteJr"
t.ikel, wa:irin een journalist verslag doet van zijn be.handeling.. Hem wordt ogenblik.ke.lijk een behandeling aangepraat vanwege \•a.itvernauwing. Een tegenonderzoek in het
A7.M, vlak erna,. leven op d:it hij ktrngezond is.
1

Medisçh i11fop• rk
De teloorg.1ng van Primota, het veelbelovende recre.itief"cdu~ticf instituut te
Gulpen. heef\ de Zuidlimburgse be$tuurders ietwat kopschU\\.' gemaakt voor derge ~
lijke groouch:lligc projecten. Met een gezonde dosis "''anttOU\.\.'t.n "'·orden de pl:.nncn
van professor Co Greep ontvangen. die in /\laastric.ht ~groot medisch 1nfopark wil
vestigen. Corpus gtnaamd, ten n•tionatd oentrum voor gezondheid. Jammer alleen,
dat met "AskJepion' de stad Rotterdam ongeveer hetzelfde \vil. en \•oor twee •1ncdîsche
pretparken', die beide 400.000 à 500.000 bezoeker.s ptr ;aar moeten trekken, is
Nt.>dcrland nu t.-cnmaal te klein. En al"''eer een \\'elles"nietes spel: wîe was hel eerst
1net het initiatief? In no\·ember besluit de ge1neenteroad van Rotterd.'l1n accoord te
pan met het pro;oct en er onder bepaalde \·oorv.•aarden tv.·aalf miljoen în te inves"
teren. Asklepion,Corpus: 1-0. Pikante details i ijn d.at profess-0r Wil Albeda in beide
plannt-n als adviseur optreedt en dat staats:s«:retaris Simons .llvast i.8 miljoen uit de
begroting van \VVC aan Rotterd:1m overmat1kt, enige dagen \'OOrdaLbekend \\.'OC"dt
dat hij zich b ndida:it sttlt voor de gemeenteraadsverkiezingen .lid.aar.
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Sociale zaken en welzijn
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Hn ttn vr•i hoog ptro:n• zickk\-cnu.im rugtttn dt ~·.rrlr.tts
van Soei.a1e 7.aktn en Wdl:ijn (SZW) in 1993 op<k ene N de andtrt

reorg.iin1.Nl1t b11 hun ditntt. J let \"fflrel: van directeur P. Litpen.t h«A g«n rutt

g.c-br«hL lnltrim·nun~tt Lijt:stn vttklaart gnchrok..,en te 'Lijn ''"" het 1<9,-itt vin
het bYrit.ru Terptlr• t'n TukLtr d"t burgemeetter en ~·etMude.-1 MlviHtrl in U\'en
jMr t.tthltl\ v•n de l\o+'ethonderddtttig med~·erkers le laten arvtorien: er Un \'Olgcnt
dit bure.1u bij de dienJt \'tel efficienter \\'Orden gewerkt. De aanvr1gcn \'OOr een
uitkering ~turt n teveel bureaus. Dossiers worden niet goed bijg.e.houden en er
heerst een vtrg.1dcr<uhuur. \Vethouder J. Hoen tr:icht de 01,rus1 te be'twcrcn. Uit
nadtr 01,derzoek blijkt d.lt het advieSbureau niet alle v.•erk1.aamhtden tieen n1etgeteld.
Het stadllbt'ituur n~ml de r1~rt\1te inkrimpin&'vOONttllt'n dan ook 1l«hl1 ten

dtlt O\'tr Of rormat1e wordt gefu.eerd op 165 in plaats van 150 Wnen.
~let pertonttl k~t 0"'tr enorm.e werkdruk. Lan.gtrt wachttijden en ffn ..,,,"
dubbthng v•n htt a:intal U.1ehttn over het functioneren v.in de dienst .iijn durnn
hf't gevolg. ~rb11 komt ebt de m~erlen worden geeonrrontHrd m.tt ttft<IJ: mttt
.,-mtCVf kLlnttn. Ctmiddeld ttn.m.a.ll pe:r wer-~pt het mit. Er t~n btdrti·
gingen met •bg tn 1ttttkW01pent. Een ambttnaar wonit buikn opgicwacht en lr.nagt
ttn afr•mnwhng. Dt dit"Mt «hlblt tt:n puticulitt btwûinp1ruhluut 1n en de
~ttMn ti.unnm «n airtut om.pn met ~iie Y'Ol#n.
V~ dir«"teur R.. Doedd -ck ttrSk '\TOU•-dijle di.rtd.ftlr btJ de ~lt
iil!dt"rt ckctnn.i· bhif\. ondl.nU ~ mut«gtlen. een iiigrijpt"ndt Ytrbouw1~ nood"
ult'"l11\. v.iin ht1 oude z:iitUnhuis ~~btrg. •-.w- SocWoe Zûr:n s1ndJ twintigjMr
huisL Er n1n dr1na.rnd ttn nieu•••e balie. abrmknoppcn tn bew-ili"IJClmrn·s nodr.g.
ttrw11l ook de personttlsinpng moet worden M·eiligd. Hct -.01ttr1plutje van ttn tn
.iindcr Cl..l miljoenl) rotpt grote twijfels op bij de gemeenteraad.1.o,·ttl geld invet•
ttrtn In ttn ~nd van mttr dan honderd j.aa.r dat niet eens van de gtmttnte ltl lf de
eige.1:ur, het llurgerliJli. Arm. niet bereid over de brug Ie komtn? l">t 11 ltu~ wet•
hOl.tdtr 11\ Bovent rekent de raad voor dat de stad Zttr weinig huur betanlt, veertig"
duizend gulden ptr jiur voor het hele comple.x. Ter vergtlijking: voor hel hurfn \'illn
de lwldtr ...an Nuttb«lrij...en ten behoeve v.iin de Sphiro:collectie 1noot 45.000 gulden
wordl.'n n"--trg.ettld. Met het Burgerlijk Armbütuur it :irgesproktn d:at tcgeno...er de;ic
~ge huur dt gemttntc moct opdr.iaîen voor alk bouwkundige oanp.it1ingcn. De
gcmttnlcrJ.KI la.:it iich niet \'Crmurwtn en f tcnit voor.11ltnog.illl:cn in mei een lrcdiel
\'iln 150.0001uldtn voor arehittttkostA.'n.
MW••
Dr r...:I vitn u1tlc11~htigdtn htblt întuum de mot:i.h)M: brrt1l.bN.rhtiJ

""" dt dioerut. hn on1b«l.tn ~een Ya$1 meldpu._nt Yoor Uacht.en e-n htt \ i.St~t
m1rumabtkid. _\{».,tnc:ht hetof\ htt minimlbelrid in ttn djepr: b ·~opt.
.aldus oud· r.wd,hd Gttird P~trt. Het Jteddijk ~'OnertO\'f:ratg pk-11 Yoor ttn
\'f'rzidf.st.ndiaini \•an N1 ~ stuwmttr. tt:n fonds ,.m gtrllffnte.
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woningbou"•vcrenigîngen. Stichti ng Elisabeth Strouven en Sint"Vîncentius"
\'Crenigjng. n u de rijkso..,erheid heen ..,erboden extl'öl u i t~eri ngen uit het fonds te
doen en een eigen kwîjtsche1dingsbelcîd te voeren. \Voningbouwverenigingen en
Nutsbedr'ijven mogen sindsdien een ber(lil':p doen op het fonds indien ld11nt.en niet
kunnen betalen. De gemeente /.iaastricht staat landelijk op de achtste plaats voor wat
betreft woonl"sten; dus ligt het voor de hand dat er regehn.1tig ee1' beroep wordt
gedaan op extra s teun. Het $l<ldsbestuur breidt het aantal uitkeringen uit het steun"
fonds uit met de lklrn33UChapsgeldFn \•an de Stadsbibliotheek. de G5~plus.-pu ei' het
Cultureel"Jongeren"P<ispoort. Eind 1993 besluit het st~sbestuu r, in navolg.ins, v.in
onder ;.tnd~e 1\mJterd;.tm, R.ottcrd:irn e n Nijmegen, een sto>ds~s in het leven te
roepen. een kortingskaart voor mensen met een uitkering.. De kosten zullen 650.000
gulden per j~r bedrogen.

"De.....

parlementaire enquête n..ar het fun(tioneren vnn de organen d~ beblt iîjn met de
uitvoeri ng v.tn de sociale wetten. maar meer nog de resultaten wn een onderzoek in
Cronln,gen v.•..aruil blijkt dat dert ig) vijftig prooent van de uitkering$gcrcchti.gden
zou frauderen. schudden Nederland "'akker. !l.1aastricht verscherpt de aanpak van
$teunfr:iudeurs. In de not~ •"3udebelcid worden ma~t regclen ó'l<lngckondigd als een
betere controle van de gegevens bij het in beha.ndeling nemen Viln aanVTagen, huis·
bezoeken, bijvoorbetkl bij :aan.gifte van een verbroken umenleving en streng optrc"
den bij signalen van ""ritte' en 'zv.•arte' fraude. In 1993 komen in /l.(aastricht en het
Heuvelland 3J6 gevallen :ian het licht voor een tot011I bedrag van 1,1 miljoen gulden.
Het aantal rechercheurs. zeven in getal. namelijk voor elke duizend uîtkeringsgerech·
t igdcn een. wordt tot elf uitgebreid.
Het gemeentebestuur deelt mtt dat het met de fraude nogal meevalt en wil van
de bfftrijding g«n heksenj..1(ht maken. \ Vel dient de fniudcur het gefniudccrdc
btd.-.ag volledig terug te betalen en wordt bîj ttn bedr~ boven zesduizend gulden
aangifte gedaan bij justit ie. l~raude mag nimn1cr lonend ~ijn. Directeur Dot-del vindt
de uitkomst van een onderzoek van Arie ' 'an der Zwan, die :z8 gemeenten onderzocht
IUlar bijs:uindsuitkerîng en sprak V1n 15 prooent fraude. belachelijk. Van de zesdui"
zend uitkering$gerechtigden van /l.1aastricht werden honderdvijftig dossiers onder"
tocht. Een gedeelte bleek incomplee\. blj\•oorbeeld van"·ege het ontbreken v;an belas"
tinggegevens. hetgeen de stad ttn st nf'korting van het rijk opleverde. De directie van
de dienst S<>eiale Z.1ken en w eliijn verk.L1<1rt in re1Clic d;urop dat de uitkerings"
\\'ett en niet meer x.ijn uit te voeren. Neem nu de verhaalplicht van de gemttnten.
opgenomen in de nicu" ·e bijstandtw« die per 1#ugustus 1993 in werking treedt, op
ex-«-htgenoten die verplicht worden mee te betalen aan de bijstandsuitkering van de
vroegere 1>3rtner. De 1n.1atregel bre ngt iovce-1<M!ministratie..-c rompslomp met zich
mee dat de s tad geen kans ziet per t augus tus te \'Oldoen aan de verplichting, De V:tc:l·
turestop d ie in het k.l:lder v:in de ink.Tirnping is afgekondigd.. is hier mede debet a.an.
Nood brcckt wet om de anderha1fduizcnd gescheiden 1\iaastrîchtenaren die met de
ver~al plieht te m3ken krijgen" te benaderen, i' het r ijk bereid vier tijdelijke mcdc."'crkers te btta1en. Zij worden geconfronteerd met een berg e1notionele problenlen.
Per sa.Ido le~·ert de ~ie veel n•inder op dan v.·~rop wa$ gcr-ekend. Kun je met goed
fatsoen een persoon. die in tien jaar gttn enkel contact heen gehad met zijn of haar
vroegere pal'tner, nu nog in een bij$tandsuitkering betrekken?
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OudereftlMl1ld
~toenemende vcrgr1i1Jng van de bevolking noopt de gemunte ~t"tricht binnen
l1cn jur 1150 woni•n gnchikt te maken 't'OOt' bewoning door oude tcK t.ttr oudcburpn. Kc\!Unt ~ bM:IUmtts mot1m wordtn Vft'"ruimd; in 8't1 met cn.t• bouw~
Ugcn mocun lif\m worden gcbou"'~ huisaruen en hulpYttlmimck uuUintin alt Mt
Crcxnt Knut moeten t6 worden gesprrid. dat u op loop..&Und """de bt;Mrdcn
konwn.. Htt ln ck • 1)\.tn bnd\il.tmr Lomm van spiec:i* btjurdt>:nwoninpn IO'fll
voor de noodu\.tli~Le doontrom.ini tt>:n bt:hon·e v&n jongirt gftll\Mn. Dt bt;unkfl"
tlat 'Raidt'nt~ C.Oron.a' in Limmel die in deoembtt 1993 in pbnltlt wordt gtnoJMn.
heef\ al dn'ttt dit positiit< gevolg. e"l.~ls ttn projoct van lJ oudtrtn•'ORlnstfl In
A.ltrp00rl

Nu de O\'trhclid trn.ur stttreft de ouderen zo lang mogtlljk thul• te 1.atcn
wontl'\, 11 etn goed al.trmtr1ngHytteem onontbeerlijk. In ,\t.u,tr1cht i.t ffn dtrgtlijk
telefoni•c.h tytttt1n ingevMrd in 1gSG. TV.'cehonderdvijf\ig ouderen met ffn gtmid"
dtldo leef\ ijd V;1 n t.:achtig j:ur zijn tr op a3ngesk>ten. De wachtlijst i• lan.g. De dir«tie
van Nuttbcdrijvtn onderwckt o( een systeem van wijblarn1cr;ii1g bn worden
opgcut via het kabelnet.
,
De venorgingthuizen Campagne en Lcncuknhof tt.1.rt('n OJ) 1 fcbrunri 1994
een proj«t d•gwnorging voor thuitwonende ouderen boven de G5 j.ur die wat
geulli"heid bij elkur toeken. Zij betalen c:r graag vijftien gulden per Mg voor. Veel
At.MslrichtH ouderen lieten &ich <111 eerder vier dagen in de wttk nur Cltdicr en Kttr
breng.en voor ttn gnellige OpvJng a~r.
&n andtt 1nttituut ebt al iarfn voorziet in een grote brhori'\it. de muhijd"
\·oonie:nu'I T11Jt"lt5t [)etje", komt in 1993 in de problemen V.aAWflf: ondf'rbrutting
,.an dt ldminastntw. ü wordt ttn ledenstop afgftondigd. Een gr00 v-.m het aan~
dttll"lm't'rt ,·.an j6o nu rwr zeshonderd in 1996 zit tt waaNChijnliJk niet In. to lut
dt org.atu'IJltlft Wf'tm. Vrit •nJwillig.trt ~ervoor dat m.a.ûta,dtn ''lnull drie
lalklU van bt)urdtnhui.un ~ thuu "''CJCd.tn btwtgd ale wordtn opgtdtitnd in

........,..._rck-n
"

•·orMn stH<l.s mttr mondige m~ W.e d..tt nog nif.t wil

irWM. lrijgt bij de TWffd... Kamerverk~ngen dt" rel:t".nîng gt"prntntNrd. blf• t•·ee
bejurdcnf>"'rt•)CR ''C'f'OWttn samen U\'en ute1s. Het nationa~ oudcrcnj~r 1993 hfitfl
'Zeker aan die ~·u1tm.1Ling bijged~cn.. Op een rn:tni(esutie in d• Ooolho( pleit
gtdeJK.llttrde Riet Cre""·eldinger voor een flexibel pcntiocn: 'Cee(oudcrcn de ruimte',
it luJr n1otto. l)e lnndclijle actie 'handen af van hf'-t verzorgin.gJhui1', een re.et ie op
bez.uinit.iiipplonnen v•n het rijk tot een bedrag van driehonderd miljoen gulckn.
brengt , voor h~t ecr1t" bejaarden matt;Mll op strouL Voorzitter Storin1~ n• v•n de
Vereniging vi1n Nederlandse Bejaardenoorden afdeling Li.n1burg conch1dcert bij dîe
gelcg4l'nhcLd de politicl ttaat veel te vtr van de n1ensen ar. Ook in c.-en con.vet in het
1\\f.CC \':In d1rtcteuren vnn bejaardenhuizen. 'De directeur tuuen politiek t n pr;1k"
tiJk'. klinkt dit gtluid atlerwtgen door. Rigide bezuinig.ingsmaa~lcn op ptttoneel
'Worden •fgtw1JHld mtt Nnenpoolactiviteiten voor b.ngdurlg wtrkloun. ttn tc:hool•
voorbttlcl v.tn Vfltul-brotb.l\pohtie-k.
Dt prov1ncUlt ov•rhftd overweegt medio 1993 ttn aantal IJl1M bt').urden ~
t«hu.lt.fn t• tlu1ttn. Dit lot dreigt ool: Huiw Btatrix aan deTonp-rtntrMt 1n
AW.trKht u trtfftn. Het i• met 42 bedckn. htt grooutc ondtr de li:Htntn. Dt dtrc<tw
dirnlt n.n aan •tu1tuig. llYOlt wil het pand om~·en tot ttn zog«n&1md woomorg·

compie-. voor licti~nte oudf'ttll.
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Vervoer op maat

Bij Suidsbus ~~:wtricl\t studeert men op een :lp:irte bus.- en llllC"iregeling voor
ouderen en gehandicapten, Vervoer op /\iaat geheten. Dil.arvoor moeten er op enige
plaatsen sptti;lie bushuisjes vel"rijun die afsluitlwr r.ijn en ver\'tarming en toiletgelegenheid bezitten. De t.ixistandpla.at.scn op de Markt moeten ervoor verhuizen. Een
en ander is het gevolg \'iln de 1\ieuwe \Vet Voorziening Cd\andieapten. die een deel
van het rijksbeleid O\'CrhC\'Clt naar de
gemeenten. Doordat deze \\'et tevens voor
G5.-plus~rs gc..-ldt. is de doelgroep enorm
vergroot en lukt het Stadsbus niet de regeling
per 1april1994 te laten ingaan. De CDA"fractie
in de g.emeentel'31ld vindt overigens dat voor
zo'n groot project een openbare aanbesteding
nodig i$. Het onderu>ekJrapport Behoedr"tam
door de Bocht concludeert. sa.men met de
verantwoordelijke wethouders Bo\·ens en
Dirksen, dat de veelheid van hulpdiensten \'<>Or
o uderen een r:ltjetot is. Gemeente, Crocne
Kruis Heuvelland. Cczinszorg. "·c:Lzijns.stich"
ting Trajekt en OCD \\.'erken volstrekt onvol~
doende samen om het doel van het project
W ijkzorg. het l.ttngtr t hui.s laten "·onen door
de ouderen, le brreik('n. Het project V('rvocr
op ,\i:.at1t is een grote stap in de goede richting.
vindl hel stadsbt"Sluur.
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Gfoh•ndic•pteon
'I )e dagopvang terug naar af: onder dat motto demonstreren de \•ier opvanghuizen
wn de Stichting. Jan &ptist, n#ldat $h\,'ltssecretaris Simons een betuiniging van vijf
procent had aangekondigd. Met achthonderd cliënten in ,\{aastricht en Heuvell;and.
275 profeS$ÏOnelc en vijflig vrijwillige mede\\·erkers viert Jan &pti.st in oktober 1993
tussen hoop en vrees zijn Z1:$lÎg$te verjaardag. ~n het voorzieningenniveau gehandh3"1fd blij,•en? Is er toe?komst voor nicu\\.·e i1\ili3tieven, zools het stichten win een
logeerhuis voor thuis'Vl'Onendc gehandic.iptcn zod;at de gezinsleden ook eens op
"'kantie kunnen? N3ast Huiie 1'.1.aasveld verrijzen drie sociowoningen \\.'tl3rin
33 p.ltiënten kunnen "'onen.

o,?C'lfl-r \'tnlOl'r ilf ;\f1Ml$tn·di1

J8$./;J994:

liet Platform Toegankelijk 1'~aa.strid1t zct de strijd tegen moeilijk bereikbare en
toegankelijke (openbare) gebouy,·en voorL Vooral het stadhuis kan rekenen op \'OOrt"
durende. afkc..'Urende aandacht. A1s de Wet Voor.til•ning Ct>handicaptcn in de gemeen"
tera.ld \\.'Ordt behandeld, komt het stadsbestuur de gehandicapten tegemoet door in de
gelijkvloerse /\tarkt kamer een groot ttlcviesicscherm te installeren. De gemeenten
moeten voorziening.en tot een bedrag van 45.000 gulden uitvoeren. Al met al krijgen
zij hiervoor echter slechts de helft van wat vroeger voor het rijk beschikbaar "'.U.
terwijl de doelgroep door het toevoegen van alle personen boven de 65 is verveel\•ou.-.
di.gd. De gehandicapten voelen zich er armer en ~Jhankelijker door geworden. Het in
de \\.'el voorgeschreven meldpunt voor geh3ndicapten \\'Ordt ondergebracht bij het
bureau ln$praak en Ondersteuning.
De St ichti ng Nieuwe \Verkvormen ut 2ic:h in voor mensen die door

persoonlijke om.st:andigheden 1noeu1;k toeg;tng hebben tot de arbe:id$markL Bij het
tienjarig bestaan, medio 199). is het nog een bloeiend bedrijf. Dt sti chting heeft het
l<1nd$Ch3psbehcer van de Sint.-Pietersberg op zich genomen en hQedt onder andere
een kudde schapen. Zij is ingt"SChakeld bij het beheer van het waterrecreatiegebied De
Vale Griend te Eij.sdcn en van de kindcrbOtrderij te Li1nn1el en ver?.orgt het tuincen.trum bij Vijverdal. 0.larnaast brengt zij personen met een handica.p onde r andere
kantoorvaardigheden bij. Vanwege de achtergrond van de mcdey,•e:rkers:, velen zijn
cx-vcrsLl:i.fden en psychiatrische patî~nten. geldt .als motto voor de sti chting. d;at zij
werk zoekt bij tnCn.$Cn. niet meiucn bij y,·erk.
Donkere wolken pakken z:ich samen boven de stichting als het Europese Sociale
Fonds aankondigt per 1 januari 1994 met de t ubsidiiring van een aantal beroeps·
kraiehten te stoppen. f-let Limburg.s Landschap dat de Sint.-Pietcrsbcrg v.an de provin"
cic he..oft overgenomen. inclusief de $C],aapskudde, wil de 11\e11s.e11 van Nieuy,•e \Verk.vormen niet overnemen. Als de nood rond de stichting tot de l ipprn ia gcstt.ogcn,
$pringt de gemeente /\iatistrieht voor éé1l keer bij en stelt i.50.000 gulden beschikbaar
voor het eerste halfj.lar Yan 1994 Nieuv1e \Verkvormen moet dan wc) accoord gaan
mcl een grondige reorganisatie. \ Vet.houder Hoen denkt daarbij aan het vormen van
één stichting van Nieu,ve \Verkvormen., Maastrichtse Toeleve.rings"Bl'drijvtn (~t.TB)
en Stichting Phocnix. Het m:tg niet meer b:iten: in mei 1994 vr;&agt de stichting het
(aillîsement aan, nadat alJe pogingen om re nderende projCCt('n over te nemen zijn
misl~1kt. AJleqn het d.1gbetttdingsproject is gered da11k:zij overname door de aanver.,vante Stichting Het Kaf\\•ei te Sittard.
MTB

Voor de medewerkers van de ,\i.TB valt er met vastcna\•ond 1993 weinig te vieren. Zij
zijn volop .tii.ln het verhuizen van de Punterweg in de Beatrixhaven naar de ~iolen·
singel in Rand\\'YCk. D.iar is cen gloednieuw gcbouw verrezen. Op mocderd<lg 10 mei
1993 v.·orden de 'buren' v:i.n Ht~em uitge1lodigd 0 1n een kijkje te komel\ nemen.
Zeshonderd nlensen maken er g_ebruik van, e\·en\'t-"<'I aJs er bij de MTB op de y,·...chtlijst
staan. Het \•eranderende r ijksbeleid heen ervoor ge7.orgd d:lt de WS\ V·cen tra renda.bel moeten gaan werken. maar het \1i nden van y,·erk voor de mcdev.·erkcr.s met een
handicap i$ een hele toer. Als extra bedreiging hangt een navordering van het rijk in
de lucht voor een aantal 0\1erheîdsinstellîng.c.n dat jartnlang niet of te y,·einig heeft
bct~l d voor zijn \V$W"y,·erknemer$.
Op 17 september komt prinses ,\ \argriet h('{ compltx officieel openen~ F..tn
maand L11cr leggen twa.1lfhonderd ,\iTS-ers het wer·k neer. Behoud van y,•erkgelegen"
heid.1.5 prooent prijscompensatie en het di chten van het \ VAO"g;:at zijn hun ei se~
Zij v.•orden ten dele ingewilligd.
Hui svesting
/\t.w-tricht heeft tot het jt1ar 2005 ttvenduit.end woningen nodig. Aangezien de rijles·
O\'erheid z:-ich verzet tegen verstedelijking van het platteland en :r.ckcr ~n het idyUi"
1<:he Hcu,·elland,. dient de uitbreiding plaats te vinden in en 0 1n de stad. Het bouwen
in een oude industriestad pat eveny,·el gepaard mt.1. peperdure schoonmaak van de
alom vervuilde grond. Oe st..'ld \vordt \\'at dit betreft 1net de neus op de feiten gedrukt
als de provincie woningbouw verbiedt aan de /\Utthijs Heugenstraa-t. 0,ar stond
Yroegtr de betonfibriek Nijverheid. J)e grond is er ,·erge\'en van de :zware metalen.
In 1993 mag de gemeente honderddertig hui.zen in de sociale stctor bQuy,·en
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(van de bijna tweeduizend i n Limburg) en 125 van de 350 in de \'rije sector. Te\'ens
moet Maastric.ht 149 nieuwe WOOn\\•agenloc..ties <aanleggen. \'3.n is' tOt.1'11 vierhonderd
in de pro\'incîe en krijgt de stad een extra cont ingent huizen voor studenten.
Woningbouwvereniging llcter wonen toont in h.i~r beleidsplan 1994-1998 a11n d:.1
bouwen in de sociale huursector zonder subsidie onmogelijk is. Toch \\'il het rijk per
1 ~1nuari 1995 ttoppen met dit J1.1bsidie. Oc mini.ste-r heen aangekondigd met de
woningbo1.1 w..•erenîgingen een de.al te sluiten. die er op neer komt dat op een bij wijze
v,\n afkOOp$0m uitbct:aald vOO('f(hOt de féhulden in mindering \\•Orden gcbr:aeht. Bij
Beter \Vonen betekent deze oper:i.tie d:i.t de corporatie dan nog voor 35 miljoen bij het
rijk in het krijt :;tool
Juist als alle v1oningbouwverenigingen \\'Ordt ook Beter \Vonen geconfron"
tecrd met lastige huurders en moei.lijk te verhuren ~nden. Dij de OCI) wordt een
1neldpunt ii'gericht voor zeer nweilijk plaatsb.1.re huurders. 1'1t>n strt>en 1iaar dt>
ondertekening van een contract, waarbij de huurder zkh \"Crplicht zich te lat-011 bege"
leidt>n. In de stad staan ong(>Yeer veertig huurders als uer l.astig bekend. Het zijn
mf."ICSt oudcrt>, soms dement·e rcndt allecnsuanden.
Het \Voningbureau 1\iaastricht, het s.ame.n\\•erking.sverband tussen de voor-ma~
ligc dienst Bureau Huisvt>$ti ng en de woningbouwcorporatits. krijgt te Men met
1.ee.r :tgressieve woningxoekenden. 1"tedio 1993 zijn 1i.500 personen ingeschreven,
waarvan ttn behoorlijk ptrcent~gc 'l:ieh m:iar mocilijk kan &ehikkcn in het feit d;it de
woningnood opnieuw stijgt Dit is des te schrijnender nu de sociale woningbouw
voortdurend afneemt, de doou-tromi.nggotddccls Jta,gnoort en er veel inschrijvingen
'\·an buiten' %'ijn. Duronder vallen ook de aan i\ltUslr icht toegt>wnen asielwekt>rs, die
buiten het beruchte puntens.yiteem om. redelijk. vlot oian een \\'Onin.g moeten \\"Orden
geholpt>n. Dat dit l:wlUd bloed u t bij de \\'OChters, is niet eens onlogisch. Het \Vo·
ning.bureau wil dan ook af \'a_n het oude punlCn$f$tccm om de handen \'rij te krijsen
voor de oplossing \'an spec.ialt> ·gevallt>n'.
1-let probleem V<tn de onverhuurb.1arhcid \~n \'Cle woningen heeft alles te
makt>n met het slechte imago v~n so1nmige wijken. Woningbouwvereniging Sint
Mathias gaat driehonderd huurhuizen in De llceg verkopen vanwege dit feit. Elders,
wals i n i\ialberg. wordt het verschijnsel aangepakt door intensiefvernieuwt>nd
buurtbeheer. s treng tlX!zicht op uitwass.en als drugshandel, maatrtgclcn tegen ver"
sk>nzing. het aanstellen van huismeesters e n het bevorderen van zelf\\•erkzaamheid
van de bev.·oncrt in hun eigen \\·oonomgeving. Het werkt!
l)e studentt>nhuisvestin.g is niet langer het monopolit> van het Kamerburo nu
etn aantal c:;ommerci~le kamerbtmiddclingsOOrcaus zich op de m~rkt heeft ge-!tort. In
J991 bemiddelde het Kamerburo nog in twaal01onderd gevallen, inclusief driehon"
derd in Belg.ia. D~r z:ijn •pecialc moeiJijk.hcde.n: het hier algemeen gc-ldende huur"
dersrocht v.•ordt er geri.>geld met voeten getreden. De studenten keren t.ich met name
tegen Khandili.gc verhuurpraktijken in Vroenhoven.
Het bevalt de d.3mt>S en heren studenten blijkbaar prima în Maastricht, "'' ant
twintig prOrCCnt v.an hen blijft n:a het :af•tuderen in f\13"Stricht han.&cn. Natuurlijk
httft dat ook te nlaken met ht>t droc\igc feit dat het onmiddellijk vinden \•an werk.
ctrdcr uitzondering d..tn regel ÎJ ge\\·orden.
De \'(Oningbouw\•erenig.ingt>n Sint ~1.athias e n Sint Servatius \'eranderen van
status en vormen zieh om in een Jtichting.

Woonw.,.ns
Onderwerp van z.org s inds jaJr en dag zijn de woonwagenbe\\•oners. 7.o'n veertig jaar
g.el«l.en kwam het dankzij minist er Marga Klompé tot de stichting van grote
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regionak: kampen. voor het eerst met behoorlijke $anitairt voorii:eningen en moge.lijk heden voor Jdein:s.ch.i.lige bedrijfjes, vaak ook met een eigen school. Het terrein
'"'erd \'E'rhard en behoorlijk omheind. Wat op poipier primtt lee~ ver:inderde echter op
\'e<!l pl.a:tts4!1\ in een na.chtmerrie voor de overheid: de grote kampen werden totaal
onbeheersbaar. 1-ûssaal ~·as het verut tegen de plic.hten van elke burger als het
betalen van ~la.st ing en het \'Oldoen \<30 energienota's. Een reactie kon niet
uitblijven. Met hand en tand vcr:utten de ~·oonw.Jig.enbe,voncrs vin Vinkensl.:ag iich
tegen de spreiding O\•er de gemeente in bmpjes van negen à vîjfiien standplaatsen.
Even groot was het verzet van de burg.ers die werden g.oconfrontccrd met nieu"''C
buren met wie totXLl geen affini~it hadden.
In i993 is het nog niet veranderd. Vinkenslag bestMt nog en dat blijA ook te
als het aan dt ge1neente Maastricht ligt. \Vtl wordt het aantal wagens drastisch
beperkt tot zestig. Bewoners n1octen bovendien aan Vinkensl;ag zijn gebonden van~
wege hun bedrijf. Dit betekel\t in een aantal gevallen een pijnlijke scheiding binnen
families als opa en oma. die nu nog naast de kinderen v.·oncn. moeten vertrekken. Zij
hebben immers geen bedrijf meer. Als de gemeente overstag gaat en in Vinkenslag
twaalf staanplaatsen voor ouderen ~il handhaven naast de zestig p1aatsen~1nel"een"
bedrijf, 1..eg.1 de provincie gedecideerd nee.
~(erkwaard.ig is het verder. dë1t de bcv.'oners \'3n Vinlr:ensJag alloen met htel
veel rnoeite de i\t:1a1s over $leken naar M:1a1strichi...\Ve-st Zodra hun daar in de kampjes
iets niet zint. vertrek.ken ie spoorslags naar het 'moedcrkamp°, In Malberg laat de
gemeente ijlings enige aldus opengevallen pl:aa.tsen opvullen met containers van de
firma Weerts om illegale verv,1ngin.g van ille,gog} vertrokken wagens tegen te gaan.
Als er iel$ is w:.Ar A4a:tStrkht niet om zit te springen. -zijn het \\·oon"''agens \•an el·
ders. Z..ten heeft er nu al teveel In i\taastricht en het 1-tcuvclland geldt 'eigen wagens
certt'. Oe: achtergeblevel\ v.·oonwagenbewoneN in .\ialberg dreigen overigens ook te
vertrekken al.s de containtrs niet onmiddellijk verdwijnen. De O\'Crheid trekt ;aan het
kortsle ei1\CL
1n oktober is htt opnieuw raak als het er-n.iar uit iiel
d.:11 op het ;a:ingrenunde industrieterrein. pal naast het
kampje. een loods V.'Ordt gebou"''d. worden de wagens bij
wijz.e \'3n spreken alv.•eer a.ingekoppeld ...
De provincie houdt 1-bastricht aan de afspraken over
de woon\i/agtnloeuies, en voorta.i.n is het dus ·normaal' dat
aan nieuwe stedebouwkundige uitbreidingspl<tnnen meteen
een kamp wordt gekoppeld. Zo worden in nieuwe plannen
grote locaties van vijftien st.unplaflt-&en gepland in Amby"
Zuid..()ost, de Hat.end:tl\.S en :un de lvlaasvelderweg en het
vierde aan de Luca.ssingcl, NobcUaan. Alleen de locatie
fl~t.end:in s levert geen protesten op: d3:tr woont niemand in
de buurL In Amby en Htugem v.·ordcn di.scrimin<11toirc
brie\'en rondgebraeht, die op hun beurt.de woede op~·ekken
van de bewoners,·ereniging Vinkenslag.
Aan de 1\iolen$ingel verrijst tijdelijk(?) een idein
kampje om de ·overdruk• van ill1.-ga!c "''a.&eqs ln Vinkenslag
tegen te g."tll\. Oe bouw votn een reeds eerder vastgestelde
locatie aan de Rijksv.'eg te Heer wordt via een kort geding
voor 01\bepa3lde tijd uitgesteld, omdat er volgens de rechter
te \veînig overleg met de bewoners ter plekke is gevoerd.
t:.cn afstand van acht meter van elk.aar vinden bewoners en
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toekomstige woonwagenbel\'OnCJ"$ beiden voel te klein: 'wij
\\•illen 's 7.omers nog \\'el eens een radiootje w.1t harder
zetten... zct ons m:iar op een behoorlijke "rstttnd', ;ildus de
vertegenwoordigers v.tn Vinkenslag. \Vordt ongetwijfeld
vervolgd.
Buurtbthttr

DüfritWt•titm l.IOOr" Jt ~"Î"J 11ahi;'
dl 01vrg.uig 'iVifhdmin.#~Awn~
Cmta1fq11r. ".ur tm
1111" crrlii1ttt
A. ~f: r«hb át lioog#mfptrmrl.

""'"'''1'

I

Wttlioalu Jr W. KitlptrorrJhlll'l ·1 bwJ Sja:l1tdnp!d11 in
5'hlln\ wu llijgtkgr111tt1•t1 1.111n de oprninJ t'4ln dt Noonk
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De lttfbfarheîd van de wijken moet ,.,.orden verbeterd. Het
staat i.n .:ille verkiezingsprogramma's en. l\'at verheugender
is, het gebeurt ook. Her en der worden buurtin(ormatie~
centr<1 opgeric-ht, het cent in \Vittevrouwenveld, daarna
...ervolge11s in De H~g. 1\tariabergen /\1alberg. 1\(et de
Wittcvrouwenveld bv' heeft Oo:;tcrmaas te\'ens ht.'1. t.-trste
buurtbeheerbedrijfaan het werk. De medeV1·erkers 7.etten zich in voor
verbetering ''an de mentaliteit van de bcv.·oncrs door het hentcllcn
van kleine sch:Mlegev:illen, het snoeien v:in het openbaar groen en het
opknappen van klusjes aan en in de huizen en de openbare ruimte.
Het helJ>t, gelukkig. In 1\1alberg is de situatie rond de beruchte
Musketruv.•e in één j;aar dr.istisch verbeterd. De wijken Httr. Naz.ircth
en i\kerpoort kijken reikhalzend uit n:ur voonieningen als in
\Vittevrouwcnvcld.
De oude buurthui-zen blijven d:aarn3ast v:in bel:ing. Het oudste
van Nederland, het i\i.artinushuis ~n de lloogbrugstraat in \Vyek.
sluit opt moort 1994 zijn deuren. Renoviltie \'iln het uitgewoonde
<:omplex is nict meer lonend. Het buurthui$ v.:ordt ondcrgcb~eht in
de portierswoning van de gerenoveerde, voorn1alige A1nbachtsschool
aan de Si.nt"Maa:rtenslaan. \Vy<:kcrpoort wil van het zogcn;aamde
Croe1\e 7.aaltje :ir en doet nu>eile een onderkomen te vinden in enige
lt.'Cg_st.wnde loblcn vru1 de Don"Oo$(;0$ChOOI. Voor.alsnog ll.'Orden de-«
plannen verijdeld door de fusie van de twee scholen in de wijk.
ln MaJpertuis Lijkt de Aurclius.schooL die leeg $laat na de fusie
met de S<hool in Potte.nberg. na een jaar al rijp voor de sloop. Er is
gctn ruit meer heel De buurt dringt aan op vcrbouv.•ing tot buurt"
huis, respectievelijk sloop en de bouw van een aantal bejaarden...
\YOningen.
Opv•ng d•klt:t:i:en
Een treurige vermaardheid kregen in 1992 de pogingen van het
gemeentebestuur om een g.r-ocp d.aklozcn onder le brengen in een
''oormtilîge gym7.All ÎI\ Caberg. Nn geweldplegingen van de zijde van
de duidelijk overdonderde Oml\'Onenden w;arcn de dakloz.c-n opnieuw
dakloos. Het stadsbestuur begon in te zien dat g.oed O\'crlcgaan de
bit.sis staat v:in het wel$lagcn Vil-n dit $00rl operatic,_ l)uurtbev.'Oncrs
zijn nergens gediend van overvalnu?thodes. f-lun 01llniddelliike reac:tîc
is ven~t vi• gt\\'Ckl Of de rechter.
Na vijf maanden Slaaphuis aan de Statensing.el wordt er met de
buurt getvaluetrd. lcderoon is content: de ~f$pr.'lken zijn na.gekornen,
de gevreesde overlast blijf\ uit: men zou alleen prijs stellen op een
uitbrcîdîog van de openingsuren. todat de portieken van het tegen"
over het slaaphuis gelegen 'Sint_,./\1athiasbo}ll.•erk' van daklozen

gt.'$paard blijven. liel aanta) bedden voor mannen "'Ordl nu ruimt-en ja.1r functio-neren van het slaaphuis aangevuld ten koste van dat voor vrouv•en. De verhouding is
nu 41 t~nover acht. In 1993 "·orden elfduizend overnachtingen geregîstrtcrcL
7~stig mi:1l moet iemand worden weggestuurd, onldat 't s laaphuis vol is.
Veel ki.anten van de Statensîngel zijn overda.g te vinden in het Koffiehonk 3<'n
de M11ri.l'lstraa1, het voormalige onderkon\en van de Katholieke \Verkende Jongeren,
w.aar zij tussen 09.30 en 18.00 uur binnen kunnen. Er is sprab van een geleidelijke
groei. De buurtbeVIOners \\.'Orden langr.amerhand geoonfronteerd met een fikse overlast. Zij zijn mordicus tegen elke uitbreiding van openingstijd van het Koffichonk
naar bijvoorbeeld 22.00 uur, om io a:in te sluiten bij de openingstijden von het sl~p·
huis. Op 27 februari 1994 timmeren buurtbewoners het pand villundig didlt en
schilderen op de planken: 'Dt buurt heeft er genoeg \'an! \Vij willen niet noodged"•ongcn op dt CD stemmen:
Ex-gedetlne.rden

ln \Volder v.·oont de voorzitter \•an.de Sticht ing Zorg \'OOr Ex"GeJ:ctim'érdcn.
oud"hoogltl'ö'l3r C. de Geus. Voor de op\•ang van ieven oud~gewngenen heeft zijn
stichtîng het oog laten vallen op het vroegere douancUntoor aan de Nederland,..
6e:lgisehe grens. \VQ!der en vroenhoeven sla.an de handen ineen en richten een
comité op teneînde de ex...g_edetineerden te "'eren. Er gaan ruiten aan diggelen bij de
voort.itter en het dou~nek11ntoor_ Het co1nité wordt opgel,even, omdat het overleg
met de stichting en de gemttnte va-st zit en men geen vcrant"'oordelijkheid wenst te
nemen \'OOr nog meer acties. Het conflict eSC3ltt.rt.: het gemeentebestuur v-.an Riemst
verkl.iart zich tegen de Op\!<lng in het grenskantoor, de coJlcga•s van ~iaastricht
kunnen ;'llleen besrip opbreng-en voor 'oprtil'.'ht verontruste burgers', m:ur niet voor
'onverdraagzaamheid. discriminatie en het dreigen met gC"·clddadige aetJes'. Ocu
uit.spraak schiet de mensen \'An Wolder in het \'erkeerde keelgat. Op 8 no\•ember, vijf
maanden na het bektnd worden van de plannen, ,villen de partjjcn de Ulak uitpr~ten.
Het komt dan tot ee1\ vervelende woordenwisseling tussen schepen Houben van
Riemst en collega Lecnders van Ma.a11tr-icht.
Eet\ week eerder heen de stichting besloten af te zien van de gewraakte locatie,
eerder door tegenstanders als een aquarium omschre\·en. omdat \'OOr ~nkoop en
verbouwing votn het dou<lnekantoor 400.000 gulden nodig is. Niemand geloof\ dat dit
de ware reden il!. Alle betrokkent'n blij\·en me'l een vit'Zé smaak zitten. Als de ftî eh"
ting een halfjaar later via woningbouW\'ereniging Sint Servatius een pand wil huren
aan de \Vilhelminasingel gaan de mensen in W)·d. steigeren: 'wij hebben al genoeg
problemen, onze wijk is 7.eer lcwet.sba.1r'.

__

····•••lr""..,""."
•••".1,.,

Economie en Milieu

W

aren in 1992 de ui'2-ichten op een positieve ontwikkeling van de
e<:onqmic :il niet rooskleurig. voor 1993 t.ict het er nci&$leehtcr uit.
In januari is 10.7 procent ''an de beroepsbevolking van Aiaastriic:-ht
en directe omgeving v.·erkelOO$, S.::.oo mensen. Een lichte d'ling in de lente wordt
gevolgd door de jaarlijkse stijging in juli. ''oornanlelijk veroorzaakt door schoo1verla·
ters en fei.ioen:Jin,,loeden. Dt Limburgse econo1nie hoeft tus:Jen $Cptember 1991 en
april 1993 zevenduizend arbeidsplaatsen 'gereorganiseerd, 01ngebogen, gerationali...
mrd e1l herschikt', bij n<M!ere be$ehouwîng :1llem.1al eufemismen voor koud ont.slag.
De Limburgse \Verkge\1ers--Vereniging beschuldigt de rijksoverheid van falend beleid:
er zijn b~\·eel wijzigingen in de sub$idiereg.elingen. te hoge belastingen. te weinig
mogelijkheden om personeel te ontslaan en te hoge milieu-eisen. Als illustratie van
dil l<lt1tste moge dienen de achteruitg,ing v;in cle ~pierb('hoeftc. wv.·cl door de inzak"
kende economie als de s tickeractie op de brie\1enbussen. die de behoefte aa.n papier
voor reclamedrukwerk. doet kelderen. Goed voor het milieu. slcc-ht voor de producent.
In het tweede halfjaar \1an 1993 zien we een aantal bedrijven \\'eer opkrabbelen,
heLus meettal n.a het ontslag \':In vele ticnt~llen medc\verkert. Een kleine blocmJc"
zing; het fusie... en reorganisatieproces bij KNP BT in aprîl 1993 kost tachtig van de
230 medewerkers op de hoofdkantoren hun baan. Enige molandcn l~ tcr is door de
voortdurende malaise een enorme O\'Crcapacîtcit van papier en karton ontstaan,
\\'a.lrdoor in Oude Pekela 450, in Nijmegen 250 en in Unaken 135 (15%) KNP"ers
v.·ordcn ontsla.gen.. f-let bedrijfTI1omas Regout heft in t"'ee operaties 45 van de 550
b.\nen op (K); Sphinx ro:>rg'1niseert de verlie1gevende dochter 'Produits Cér.an1iqu°'
de Tourai.n' te &!lies (fr.~ honderd van de 540 banen sneuvelen (19"): Hoogovens
Buizen b.v. te ~111.-str'icht wil \'OOrt.~n verder g.tan met de helft van de medewerk.en:
65 van de 131 banen ver\•allen: Ciba Geigy ontslaat.er 25 van de driehonderd (8%):
Vissers Wegenbouw 35 \'3n de 150 (L4%); /\tosa 86 van de 866 (to%)."
Het grote aantal faillissementen en bedrijfssluitingen voegt daar honderden
verloren arbeidspl.-.atsen 3.'ln toe. Als vanouds i.s de horCC3 l.:oploper bij de faillissie"
menten, g("Vol,gd door de handel, het verzekeringswezen en de industrie. IN machine·
fabriek Delta ,\i:aastricht is nog goed af, omdat de failliete bo«lel wordt overgenomen
door het &elg.i~he bedrijfTecon; sl«.hts 11 van de 37 medewerkers kunnen even\\•el
mee. Geen hoop is er bijvoorbeeld voor de !A!S mcdev.·crkers v.:in de Wssroothandcl
Unil:.c:tl voor de elf medewerken va.n vcnckcringsmaat.sc:happîj Delta Uoyd dîe hati.r
fi liaal in M:ustricht sluit. voor veertien v:1n de twint ig mOOewtrk.ers van 0$1\\•doch"
ter RlM Nylon, voor de dertien van loodgieter Euro lnstallations, voor de twaal( van
proje<tbureau Industrie en Milieu, voor de ze\•cn vtin Klifa".
Tegenover de rest ,,..n de provincie si.iat i\{aastricht overigens niet eens ttn
slecllt figuur. Sanlen niet o.a. het l.i1nburg.s Instituut \'OOr Ontwikktling en Fi1lan~
cicring (UOF) en de provincie lukt h~t de gemeente. als een soort compensatie voor
de bedrij(ssluiti nge.1, minstens tien nieu\\'e bedrijve1l n.\itr 1\i;aastridlt te lokken. In
het nabije ''crschict ligt nog onder meer de vntiging van enige hotels: Dorint bij De
Geusselt, filialen van de ketens D.\ys lnn en Bastion in de Ulge t"ronten en \Vt$ly's
vijfsterren Royaihotcl bij het gou\·ernemenL Ook de hoofdzetel van de Amerikaanse

Appltbee1•rtttaurllntkt1tn in Europa en van het lsraeli.Khe bedrij( lndigo. produ"
ctnl van disaule ofT.set-drukmachinH zullen zkh in f\ba.it:rkhl vtttl.gtn belde door
bem1dd~hna van dt 1\\».'Jtrichl# ~nman Benoit Wesly.
Dt ~ta.utrKhlH groot1ndustrW mkt Vttdft \'tt'lot'rHn mtt 1ntttnat~

bedn,Y«n. zo"'fl door avttMrMn .ds Oio·~ worden. ·•tn 11 tft'llWt't dim of
~ wonlitn', zoal• ttn eapuin of industry 2ich laat ontv.û~n. ENCI wordt in
MpWmbtr 199J in('tu•ift•ft'IOl!dtt CBR' opgeslokt door Hftdti~ ?.tmtt1t. wur"
door het eonctt"n de v;erde otmcnthbriek v.a:n de ""~d wordt fM1. 1n to~~"
duizend rMd~·erUra. Na de fusie met Bûhmwm Tettm>de C'R VRC In 1p.r1l 1992
heet KNP voortMn KNP BT, hoewel .. per 2 ja.nuari 1994 wordt ttn nog vettere vis
binnen~huld met de o\•ern.Ame van de Oo:stcnrijbe papicrgig1int Lcyk.am t)us
wordt evt'n Liter de num l(Nr Leylam op het btdrij( gt:Msto:n.
'Ovt-tbuurr11an' Sph i~ blij!\ niet ..chtcr. Evcncen1 g.cbruikn\akcnd v•n de
ec:onorniK.he recestie tL'lJ\ Sphinx zijn slag in Zweden en koopt op 10 j.lnuarl 1994 de
f.abrick Outtavsberg. die wèl een goede ingang hctft op de Oullse markt. C: u st.-vt~rg
m.iakt douches, doucheOOkken. badefi. kranen. buizen en a(Yocrtyttt'n1en. De nieuwe
tirm.a Koninklijke Sphlnx Custavsbcrg (KSG) heen vestigingen In iewn landen, etn
om1et van ach1hondt'rd miljoen en vierduizend mensen in dienJt. Ptesldent-direc"
teur J. v11n Vliet nMmt de overna.me de belangrijkste gebtut1tnlt in de 1Go.-jar1ge
historie \•Jn htt btdr11f Sphinx hoeft in Europa slechts t\ll·ee bfrdrij\·tn t• l;1ten voor"
p.in. htt Ouit1-Fr011nu Villeroy en Doch en het Finff Malta. J.ammft gtnotg \'oor
Sptun.1e lukt dit O\'trna.me van de pla3tselijke concurrf'nt MOSA nl.tt.
Ka.. ... YNKOOf'U. . .
~ fusN". ·~ven motil11l lls die tussen MVV en Roda zou tlJn'. li~lt de ~nvocgi"g
l'l.lHm de bctdt Kl.mtt1 ~n KoophAndd. in ~ümbw-g te w01den. De grotttc
IWvr i.n llttrkn. met vijîtiendui.und btdrijvfti t:n 4G mede•"fl'lnt. pel\ t:tch "'"
wnckr 'S. o< ~toot ~·onMn an de kleinere in ilu.flri<:ht. met l11tnduiund Mn.gt"
flott>n btJr11\ tn en dertig med~·erltts. tedeuen
lM d.tt t""·ce K.amert op twin"
tig litomtt« afsund tn tVio'tt stedtn. die otrac:itcl tOt dba.r tijn \'troordMd door de
unwijz.illJ tot ttedtli)k knooppunt, teveel van he1 g_oede is. 1\tur v66r je dan op Hn
lijn tit. lt daar het vcrschH in mt'ntaliteit en brakter van de bekle tt'Cretari11tn, is
dur de vra1113 "'''' 1e doen met het gespaarde kapitaal van het mett tuinlge t leerlen en
brttl.:1 mt'n rl<'h ht't hoofd ovtr de vrQ.g W<\.1 r de hoofdr..ttel Vio'Otd1 gcmtigd l).at
wordt natUUrlijl 1\ia.1s1ritlu, monkelt men aan de Maas: 1ne.n heeR daar bij de nie11wbouw otan dtt ,\ta;i.tboulo\'ard toch al rek.cni"8 me<! gehouden? •tet wbrdt ,\taa.ttr1cht,
De Hecrlcn.H 1ecret11ri• N. Simons krijgt ttn gouden handdruk v.an 1~t1\ ton: \'oor"
xittcr W. Schlf'fciltrt verhuist na.ir ~t;,a;ist.r~t. zijn c:olleg;a A. Ver1tHgh neemt r.af·
tchtki tn wordt voonitkr van de Limburgse Werkg.e\•er••Ve~niging. In J-lttrltn
bhJvtn •llttn nog tni~ u1tvotrcnde taken. beftuur en dircctit maken bttcld a:in de
etttr v;tin dt 1\IMJ.

geen

lln• ........

Hd fuswpr°"° tuJ.Wn tw« provincûle ~beidt onckrdttl '""VNV. De

L&Mbwgtr an ~Uutnc:ht tn htt DasbW voor NOOfd"Umburg te Vtnlo. vtttoopc.
r\'f'nttnt Utt mQftU.lm. Sog meer dm tussen Httrien m ~Wi-trieht iJ tt ftn. poot

mtntal1tt1lt'\'crtc=h1I tutwn de hoofdstad er\ de handelsstad. Jn Vtnk> at ~t&Mlric~t

91

--

, ••••••• "•••t•lc:•t

..." ..."" .....

volgens velen alleen maar ver.
De VNU.-directie dringt begin 1993 ll3n op spoed. De beide directeuren,
A Dekker te Maastricht en J. Geritste Venlo. komen ovcrttn ttn fusiemanager aan te
stellen in de persoon van Il Rijbroek van t-iet gelijkn:imige OOviesbure.1u uit Rijswijk..
Deze moet op korte termijn een nieuwe hoofdredacteur aanstellen en binnen het
1n.1n3gementteam \13n beide kranten de samenv.·erldngspl.ttnnen \•oorbereiden. Beide
zijn van groot bci:lang omdat de nia.a"'C krétnt met 1gG.ooo abonnees metttn de
grootste regionale l:r::u'l v:an Nederl;?nd \\.'OC"dt O:al schept verplichtingen. ' Utge1'
beide steden mur wat l(iichter bij elkaar·. verzuchten de onderhandelaars regelJNtig.
En hoe on41fhal'\kelijk blijft de redactie Venlo?
1\ls de zaak m uur\•ast zit grijpt 'buitenstaander' Rijbroek in arren moede na.ar
ffn p.urdcmiddel: hij wil beide vcttigingen ophtffen en Un nieu\\.·e rruil:en in 1'horn,.
precies halver\'1ege. Directeur A. Dekker verdedigt Ma.astricht met hand en tand en
"'Ordt prompt ~n de dijk gezet. Zijn str ijd lijkt niet tevergeef:J. Dt huidige productie~
technieken 1na.ken t rou\\.•ens redact ies op lwtt loaties zeer "V>•el mogelijk. In 1995 is
de fu$ie n>nd.1.0 meldt interirn.-directeur J. Win ~nn bij zijn benoeming in septem ~
ber t99J. Het wordt tijd: ook de hoofdredacteuren nemen hun (unctie alleen maar
"'aar tot de nitu\\.' benoen1de George vogel.:1ar (44). nu nog hoofdredacteur van de
Drent.se Courant en het Groninger 0.lgblad. in /\iaastrîc.ht aan de slag kan.
Hij wordt da."lr de ba:a:s v:in een groep medev.:erlr:ers diie zich eindclijl< heell
ven..oend met de verhuizing uit het hart van de stad naar 'de polder' van Randwyck.
Vooral de t tad1Jredac1i-e heeft zich tegen de verhui~ing ven.tl. Zij toont nog iet$ v~n
de oude journ.alîstîeke instellîng van •het nieuws ligt op straat' en îe kunt het beste
midden tusun de burgers functioneren'. Utns nug de s1.:1dsred.1ctie h(lpen d.1t u in
het gezellige Nieuwswinkeltje aan de Wolfstraat en vervolgens :130 de Havenstr.1:1t
bn blijven. Oe dirCC'lic is « htcr onverbiddelijk: tclf$ een beroep op de rechter, aangc,
spannt'n door de ondernemîngsraad en gesteund door de hele redactie. "'ag niet
baten. o\iedio 1993 v;)lt het doek.

Bffrijv•nt•rNin• n

lot het j.1ar 2000 wil de gemeente M...-stricht negentig hectare btdrijfsterrcin
ontwikkelen en aan de man brengen. Begin 1993 is ruim twintig hecta.re gereed voor
uitgifte en evenveel in \'OOrbereidlng. Op de Ungere termijn denkt men ruimte te
vînden în het Lanakerveld (ten noorden van Oud-Caberg). in Beatrîxhaven ~"V>•est
(tussen Juli.1nakan.1;,I en M.~s), in de 80S5Chervektgrotv(l tn 33n de grens van de
gemeente Eijsden.
So\·en Oud..C-iberg heeNt rust, ma.1.r de ft ilte i$ bedrieglijk. liet Zouwdal ligt er
nog steeds mooi te \\.'eun. niet omdat de st adsbestuurders zulke natuurliefhebbers
zijn. m:a:1r omd:1t de r ijk.sovtrheid het gebied ooit heen voorbestemd voor de ""-inleg
van het Olbergkanaal, een verbinding tussen Maas. Zuîd~\Villemsvaart en Albert,
k3n:taL t!t1' bedrijYenterrein :a.1n het water is n:atuurlijk idea.il en iclfs :ils het k3n..ial
er nict komt, liggen de bedrijven toch \'rij dicht bij het Albcrtkanaal. Op basis van de
in november 1992 gepre$enteerde not" Structuun·isie Crensproject ;\lbertl:on."lal'
Unaken,Ma..str-icht~Ricn1,st praten de gemttnten Lanaken en ,\iaastrîcht sa.men over
hel de rijksgrens OvtNChrijdende indust rieterrein S1ntcrm.'\as. ,\)$de plannen open,
baar \\'orden en de onrust in Oud<aberg toeslaat, bezweert wethouder \Ve\•ers.
verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening. de bewoners dit er hooguit één hectare
industriegebied aan de Nederlandse kant v•n de grens komt. De gemeenteraad onder,
schrijn dit, tot tweemaal toe. Wtvers:· collegia Hoen van Economische Zaken wil zich.
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namt.'n.s burgeml"t.'.Slcc en ~·ethoudcr5. niet binden a..tn die pertincnle uil$praak en
$preekt van ·veel kleiner dan tien hectare'. Driekwart jaar later preciseert hîj dat met
'hooguit zes hectart'. In nw.rt 1994 komt de aap uit de mouw en blijkt hel gebied in
het bestemmingsplan Ma:u1richt.-West tot tien hect:.lre te 1Jjn aangegroeid!
Ondanks de voortdurende recessie verkoopt degcmoentc in 1993 ruim vijf
hectare grortd ~an bedrijven en bn u e.Jfdui1~nd vier·kante meter kantoorruimte en
vijftienduizend meter halruimte voor (surtendc) bedrijven afzetten. ~rbij zijn de
.:ichtticnduizend meter k.:lntoren wn de re<:htb:tnk in het vroegere ziekenhuis Sint#
Annadal niet meegerekend.
N:a de gebruikelijke schermutseling.en rond de bezw:urschriften krijgt het
stadsbestuur eind mei 1994 groen licht voor de ontwikktling v~n bedrijventerrein
Sch.-rn~Noord, een ltl"rein voor schone industrie. Het moet er ook nog n1ooi uîUien
vindt men en daarom behoudt de stad zich het rocht voor zich nadrukkelijk. te\»
n1oeicn n1et de architectuur vart de nieuwe bedrijven.
1\iaastricht en Eijsden komen ovcrecn aan hun gemetntcgrens, tussen Cron$-'
veld en Heugem, samen een groot terrein aan te leggen, waarvan vijftig hectare op
~1.aastri chts gebied is voorzien. f-let raakt daar het oude woonW01ge1t0enlrurn
Vlnken.sl:1g d:1t eveneens de be$temrÎ1ing bedrijventerrein heen gel: regen. feitelijk
wordt da.armee slechts de bestaande toestand gcltgalisccrd. Een duster van vijftig
bedrijfjes. "''erk7"-iam in de :n1toh:1:ndel, geeft 93 h:1:ndelaren brood op de plank. Per
week exporteert men circ.a 7.e:\1enti,gauto's. voornamelijk naar Oos-t.-Europa. Er i$ ten
probleem: de prO\'incie eist cL1t Maastricht het aantal woonwagenstandplaatsen van
honderdvijf\i,g terugbrengt naar maxima.l zestig. Dit blijkt eerder gezegd dan gedaan.
Er is nog een probleem: de grond blijkt dermate ver\'uîld, dat a(graving onvermîjde..lijk is. De schattingen \•an de kosten lopen uiteen van 30 tot 45 miljoen....

MECC

Bijna U'Stîgduizend mensen nemen in 1993 deel aan 44 i.ntcrn.1tion1:le congrcucn in
1350 per congres. De stad passeert Rotterdam en mag
zich na Amsterdam en Den tlaag dt.'rde congresstad van Nederl;and noe1nen. i\tcdio
t994 wotdt bekend dat i\taastricht zi ch een plaats heeft veroverd bij de top"vijftig
van de wereld: trots prijkt de Maasstad op de ).Se plaau.
Yartwege de zeer specifieke problemen die bij de organisatie van congressen
komen kijken. besteedt het MECC dit werk in december 1993 uit aan het 6 u.re.tu Van
N:imen en Wffterl:1:lcen in het Celderse 1.ent. De beu~en blijfi men zelforganiseren.
Sinds de samenwerking met de RAI in 1989 is het aantal beunen alleen ma.'tr toege..
nomen. Oirtcteur 0. Elzing;. spreekt al over uitbreiden. Een derde hal van achtdui"
zend vierk.inte meter op het terrein tus.&en MECC en Limburger is hard nodig. vindt
hij. Vervolgens moet er nog een grote uitbreiding worden ger~Jiseerd op het nieuwe
parkeerterrein in de noord~thock van lbndW)'fk. Da.irmcc i~ d;an de bwrfOpper"
vl~ktc v.:in nu YC-rdubbcld.
De economische betekenis "an het /\1.aastricht:i:c Economiseh en Ex:pc>$iti.e.C.entn.im voor $t01d en omgeving. is enorm. In 1992 bezoeken onge,•eer 250.000 men#
sen een beurs,. tentoonstelling of C\'Cnement in het i\tECC: medio 1993 zijn de prog.noses alv.·ecf" gestegen. danb:.ij de fertomenale Lentebeurs, waar alleen a1 7z.ooo
bezoekers op af komen. De n.a.msbckcndhcid ""'" /\l....stricllt is n;1tuurlijlc een extra
stimulator \•oor het sucoes.
~tet 71 banen in de eigen organisatie en naar uhalting ZC$hOnderd extra in de
regio is het t\1. ECC een belangrijke motor van de "''erkgelegenheîd. In het negende jaar
i\t~stricht,. een ge1niddelde \'3.•'
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\tan zljn bestaan "-'C>rdt in 1992 \·oor het t.oer$t t--en be$Chcidcn wins-t &ebookt van
zeventigduizend gulden. Twee jaar eerder stond men nog ()\'ee miljoen in het rood•..
Toch blijft het nodig d.•1t Maastricht miljoenen subsidieert. tc>t 7.1 mUj~n per jaar of
zestiggulden per A•aa.strichtenaar. Het congresgedeelte kan nu eenmaal niet rendabel
functic>nercn. De gemeenschap krijgt dit geld overigens dubbel en dwars terug~ld:
volgens betrouwbare schattingen zorgt het 1\1.F.CC elk jaar voor ruim honderd miljoen
aan l>cftcdingen in de regie>!
Het l:an natuurlijk niet uitbhjven: binnen een jaar na het bekend worden \t;tn
de «rsle winst begint het 11;:idsbcsluur \tOOn:ichtig te spreken O\tCr verlaging van~
ja:trlijkse subsidie, 'lot \'ij( miljoen of 20'.
Een doel \'an de kl~n.gen die het oongrC$" en bcursgcbou\v voinafde opc-nîng begeleiden, over de infrastructuur rondom het complex. de onbereikbaarheid,
het tekort aan parkeerplaatsen en de hoge parkocrtarieven, \·crstomt in 1993. Ten
oosten \•~n de Kennedybrug )\•ordt vanaf de Kennedysingel een aparte afrit aa1,gelegd
n.1ar de parkeerterreinen. f-let aantal parkeerplekken $tijgt Y.ln dertien" naar uven"
tienhonderd. De kneuterige infrastructuur in deze hoek van Randwyck v1ordt ingrij·
pend vcrbet<'rd. Eén nc~ticf punt blijft: het complex ligt vcrke.:rd•o1n. Bijna alle
bezoekers betreden het gebouw via de 'achterdeur'. v~naf het enorme p.irkeerterrein.
M•astric.ht·Aachen·Airport
\Vat in de Tweede \Vereldoorlog in Beek begon al.s een 'airstrip' van de bevrijdingsle.ger1, is de Laatste d«tnnia uitgegroeid tot het tv.·eede \tliegveld van Nederland. Na de
mijnsluitingen. die in het midden van de jaren 1~ begonnen, heen de rijksoverheid
het 'Vliegveld Scek' als aanj:ager \tln de economie v.1n Zuid" Limburg erkcn<I. urnen
met de toenmalige DAF·fabriek în Born. In de dichtbevolkte regio konden klachten
over het vliegl"w.ui niet uitblijven, gevolgd door verzet tegen de groei van de cc:ono"
mi:w:he bedrijvigheid, het toenemende aantal nachtvluchten en de uitbreidingsplan·
nen. Al tien j<.ar vecht 'Vliegveld Zuid" Limburg' voor de aanleg vi'ln een oostwcslb<aan.
die ~nger is dan de huidige noordzuid gerichte landingsbaan en minder geluidso.,.·er"
last met zich mtebl'tngt. Nachtvluchten zijn Îluniddcls \'Crboden, met als ge\·olg het
vertrek van enige m:utschappijen die gespecialiseerd zijn in het vervoer \'all expres"
goederen.
1\1.et de regelmaat \•an de klok verklaren ministers en staatssecretarissen dat de
uitbouw van lotwtricht"A.îrpc>rt. io:1ls 'Zuid·Lhnburg" vcrvc>lgens heette~ moet door"
g.aan en d.at de aanleg \•an de oostv.·estbaan inzet blijft van het kabinetsbeleid. De
strenge milieunc>rmen lijken het tegendeel te bewerkslelligen. Niem"nd iit Ie "-'ach"
ten op voortdurend vliegtuiglawaai in zijn achtertuin. De vroegere minister van
Verkeer \•an Sclgi~. H. Occroo. vn:1g1 zich, :ils men infol"metrt n:1ar de gevolgen van
de toekomstige oostwestbaan voor Belgisch Limburg. minzaam af'\\•a.trom in een
noordiuid gerichte provincie Limburg per se een 00$lv.·estb.un moet worden :unse"
legd'.

Tus1en hoop en vr~ 7.Îen de voor" en tegenstandert v.:11'1 de uitbreiding van de
luchthaven de beslissing naderen. Kan Maastricht"Ai.rport toch nog uitgroeien tot
etn belangrijk regionaal d istributiecentrum voor luehtvrttcht en exprC$\•ervoer en
daarma- het concurrerende Bierset bij Luik vóór blijven? or wordt het vliegveld
t1chteloos opt.ij geschoven :i:<>als een lid van de Tweede Kol1nerlid sug,gerttrde, toen het
de bijna ttn miljoen ton IU<ht\tracht \•an Schiphol \•ergeleek met de dertigduizend
ton van ,\i""'LStricht: 'dat doet Schiphol er i1' anderhal,·e \\'eek bij'. Oe touile vracht van
Maastrîcht"Airport is în 1992 goed \'oor negentien miljoen omut. ' Een beetje

supermarkt zou zich er voor S<hamen', verzucht een journalist.
Op zoek naar bondgenoten en $ymphatisa.nten doet men de st<'Cl Aken, als
tegenprestatie voor het luttele bedrag van 15.óOO mark, het aanbod het vlieg'o•eld
voortaa.n Ataastricht"Aac:hcn"Airport te noemen.

de Clermontlunet wonen •ind• medio 1993 de certte bev.·onerf vAn 1\ta:istrichu
1neest pretentieuze nooorlogse uitbreidingsplan.. Zij hebben een schitterend uîtzîcht
over de Mao.as en de oude stlld. Eén grote vlakte, alleen doortncden door de deftige
Avenue Ceramique met die S·bochL Winand Clernlont. in 1Ss1 de stichter van de
f;1briek die zou uitgroeien tot het uitgestrekte complex v;Jn de Ceramiquc, tou er bij
su.an te likkebaarden: egaal industrieterrein. waar vond je dat toen? Hij moe5t ge"
noegcn nen1en nu~t hai'slig ~en:aamd gCiegalisoerd ''estingterrein, waarin het werneJ"
de van kolossale funderingen en opgaand muurwerk met grachten ertussen vol puîn
en fabrieksafval. Ata.ar de industi~1cn van toen m.-.tlden clair niet om: een fabrieks.vloer erover en starten met de prod4ctie! 1.oals hij en z.ijn opvolgers het terrein aan"
troffen en met gebou.,.,·cn toedekten. to is het nu tevoorschijn gekomen. Miljoenen
scherven blinken in de 1.on. Zij 7.ijn niet gevaarlijk.
ma.-r de "celkleurige grond her en der is
dat des te meer. Honderdduizenden
tonnen vervuilde grond moeten
worden verwijderd. vervolgens
dekt een 1;a:ag schone grond de
resunten van honderddertigj..1ar îndus"
trWle ~iviteit definitief dicht en tou
de bouv.• van de enorme, volkomen on"
1'la;astricht$<: woonblokken kunnen
beginnen.
ln 1994 zijn lwee oomplexen gereed:
het reeds genoemde woonblok în het noord"
•
oosten en het 6onnefantenmuseum in lwt
zuidwesten. \'oor het overige is het 23
hectare grote gebied leeg. Nee het enige buiten de
\Viebeng.ahal bewaard gebleven gebouw, het zogenaamde
bordenf.."lbi-iekje niet ver van de ,\ta.1$punt1oren, staal rreurig
te wachten op betere dagen. op dagen zonder drugsgebruikers. Op de plaatsen v.•aar
de operatie 'verwijdering vuile grond' :l(:hter de rug is, vormt het onkruid2311d van
eeuwen een groene deken. Net als in 1g51 ,toen op het gedeelte Oud"\Vyc~ en iu
1867, toen de "oor-m:ilige vuti~·erken mochten worden afgebroken, wacht het
1
j
terrein op ondernemers.
Vijf ja:ar gck:<fen... op 7 november 1g8g. ging de gemccntcr:a.ld juiehcnd acooord
met de plannen voor het Ceramîqueterrcîn. was er enthousiasme bij het projectteam
best41ande uit 1\bp, gemeente eri projcd.ontv.·ikJ:el11ars al.t Wilma en was er \'eel publi~
cîteît over de nieuwe stadswijk"met"<11llure. Grote publiekstrekkende acti.\•iteiten als
het Ca.$inod41t Valkenburg ''OOr Aia:astricllt iou inruilen, kantoren van g:rote be"
drijven, super·de" luxe"appartementen aan de ~1.aas tn heel veel ruime v.•oningcn.
zouden samen voor de beloofde allure zorgen.
Na vijf jaar staat iedereen weer met beide benen op de grond. Verschillende
wisuli1\g.en \'3n de v.·acht bij partner Abp hebben d:ur het optimisme van de
Aoln
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begintijd getemperd. Het landelijk inzakten van de kantorenmarkt pat natuurlijk
niet aan i\(aastricht voorbij. Even wordt Rijksgebouwendienst genoemd (met nu eens
váerduitend. dan titnduiU!nd en :ttlfs tv.·~lfd~1 iund m2), ma<1r niemand gelooft
eigenlijk dat een tors bezuinigende rijksoverheid voorlopig dergelijke investeringen
zo ver v;11n Oen i'l<'<!g aandurft..
Hel Bonnefantenmuseum blijkt van buiten (het interieur blijfi tot m~rt 1995
ont~nl:.elijk) een zeer oontro\·Cr$iCCI gebouw. .\ict n.;llmC de toren ~n de ~i.;w., die
in korte tijd reeds vele bijnamen heen gekregen, "''aarvan 'Het ei vnn Rossi' nog de
mec$l on~huldige ls, În;1akt de tongen los. Om milieu~tcchnisc,he redenen mag de
torenbe.de:kking niet in koper worden uitgevoerd ioal' die van tegenpool de Koepel~
kerk. llet kopergroen '"ordt nu ingeruild voor het \'Uilgrijs.
Directeur A. van Crevensteijn rekent op hondetdduiund bezoekers pel' jaar,
175 per dag. maar dan moet v.·cl de voetgangersbrug over de /!.bas zijn gerealiseerd en
hel maanlandschap rond het museum z.ijn opgefleurd. Het opfleurtn neemt in 1994
ctn aanvang met de aanleg van de hoofdontsluitings,veg. de Avenue Ceramique. die
Limburglaan e n Couvernement verbindt met \Vilhelminabrugen Stadhui$. Wegen"
bou\vCOmbinatie Lieben.-Vissers leg:t de negenhonderd meter lange en 4l meter brede
laan aan voor 8,5 miljoen gulden. Op 10 juni v.•ordt r,ij feestelijk geopend.
Van bouw<1etîviteit is in het kern.gedeelte niets te bespeuren. A1leen de reela.meborde:n aan de ;\kers.t:raat zijn groter ge\'\•orden.
ln januari t994 wordt ;11ls het w.lre een nieu"·e start gemaakt met ttn tweede
present:ttie wn het project en de ondertekening v:1n een protoool, w.i11rin ABP,
gemeente, \Vilma, Ruyten; Vastgoed en Bouwfonds zich verbinden in drie jaar 1.135
\\'Oninge1\ 4.000 ml v.•inkels en 25.500 ml kantoorruimte te bouwen. In het protocol
stailt een unieke clausule: om de ontwikkeling van het Ccramiquctcrrein over het
dode punt httn te helpen. wordt :afgesproken dat gedeelteJijk 'op de leegst.and' wordt
gcbouv.·d, tot een totul van drieduizend meter k.olntoorruimte en 140 huizen,
La11g is er sprake van geweest dat de gen1ee11te haar eigen a1nbtelijk npparaat
naar de Ct-ramiquc wu O\'erbrengcn, inclusief raadszaal en fractieruimten. Het blijft
uiteindelijk bij v.•at aanvankelijk de 'Cerabieb' heet, een nieuwe hoofdvestiging \'311 de
Stadsbibliothet>k en het Stadsarchief, aangc\•uld met een nader aan te werven interna;
tion~I instituuL Het complex wordt gesitueerd in de :zogena.1mde Noordl:noop. het
gebied pal ten zuiden \'an liotcl Holida.y lnn Crowne Plaza en bij de afrit van de brug.
Het begin is er, ma.'lr bibliotheek en archief kunnen natuurlijk slechts een gedeelte
van de beoogde ZC\'Cntigduizcnd meter k.:lntoorruimte vullen. Trouwens. moeten
bibliotheek en archief niet eerder bij cultuur(conservering) worden gerekend? 26
bruisend v;11n leven zijn zij niet.

Woningbouw
De 'gewone' \\.'Oningbouw in de $t~d wordt z.ov.·el vi;i het u>gen.aamde inbreiden als

door niCU\\.'C uitbreidingsplannen gere3lisettd. Prochtîge voorbtt1dcn van inbreiden
zijn de projttten Hoogfrank.rijk en Herdenkingsplein, die in m3.1rt en juli 1994
\\.'Orden opgeleverd. De Luikse 11rehite<t Charles Vnndenhove heef\ het binnenterrein
tussen Hoog(r.ankrijk. Herbenusstra.at en Cupucijnc n $tr~t sçhittcrend vor1ngeg.even.:
93 woningen rondonl de knusse Charles Voscour.
Bij de opening van het eve:netn.s zeer ge11la:igde f-lerdcnkir,&$plein betrwrt
dir«tcur H. Srncet.s van de d ienst Stadsontwikkeling en Grond.zaken het jammere
feit dat stads\•ernieuwîng \•an dit nivt."au ht.•1aa11 in de toekontSt niet nlee.t 1nogelîjl:
iJ. ten:t.ij op rtL11ief kleine IOCOlties als in het voormalige kloostercomplex aan de
Capuc.ijneng.ang. Da.ar worden 14 woningen gesitueerd. Vanwege de uitzonderlijk
gunSti.ge ligging ui ool: de \\.'Oningbouw op de Staargebouwlocatie aan hoge \'C.r\\.·ach"
tîngen kunnen voldoen en om dezelfde reden de bouw v:in n.iim \'etrtig koop"
woningen. t"•intig koop11pp.1rtementen en evenveel huurwoningen in het voormalige
VeldekecoUege în Sint Pieter.
Grott bouwprojtd.en worden in 1993 en de eerste helft \•an 1994 niet gereali"
seerd. wel voorbereid. Het plan HaÛndant, na.bij de gelijknanlige boerderij
ten we$lCn v;an Belfort gelegen. koml medio 1993 in de inspraak. De buurt"
raad O.Ulho(zorgt daarbij \•oor een unicum door een uitgewcrl:t :r.lternatie(
plan te prC$Cnlcren. O:at de gem~nte "Wint' is niet verwonderlijk. Het plan
Hll'l.endans komt er, mt't GJS woningen en een standpL.1;1t.s voor vijftien
woonw.a.gens.
De plannen voor Amby.-Zuid krijgen eveneens gC$talt~ 750 hu i 1~n. P'li
ten zuiden ''iln de hu idigc kern" inclusief een woonwag_enlocatîe. Aan de over"
i ijde van de Ambyerstra.lt"zuid worden ruim honderd v.·onin,gen toegevoegd
aan het plan Cnavenhor. Ten westen v11n het Ann.adalcomplex \\.'Ordt de voor.m.alige parkeerplaats en dîrecteomgt"Ving volgebouwd met 2.50 v.·onin.gen.
Curieu$ is de discussie over \\.'Oningbouw in Noordoost"Maa.stricllt.
Limmel, Borgharen en Itteren ·.schreeuwen· om aanvulle nde "'Oningen om de
vergrijzing van hun dorpen tegen te gaan. In Limmel staat ernstige vervuiling
van voorma1ige bedrijfsterreinen woningbouw in de v.·eg. mur Borg.Mren en
Itteren lijken hun :t.in te krijgen: l\1-:ustrîcht wil tot honderdvijf\ig huizen ain
beide kenwn samen toevoeg.en, de provincie de helft en R.ijksw01tersU1:1.l liefst
geen. ltij v.·ordt op 7;ijn \ven ken bediend door het 'normale' he>og"'a.ter van
j3nuari 1993 en meer dan overtuigend door de ca.t.astrof:i1c iondvloed v01n
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Economie en milieu

1

mili e u

Oe M•a.s
lit.-1 is voor oon g.rensst-ad als i\olaastricht niet gemakkelijk met de milieunormen v.in
Nederland in d~ ha.nd goede t0nt3cten met de buren Ie onderhouden. NC(!m de
'eeuwige' $lrijd over de vervuiling \'an h et /\"aaswater. Nederland moet $edcrt de
recente omvorming van Belg~ cot een federale tl.i\at o~·er de Schelde praten mel
Vlaanderen en over de ~la.a$ met \Vallonië. \Va.ar de N'ederland$e mini.ster v.tn
\Vaterswt jarenlang het schoonmaken en uitdiepen van de Schelde1nonding kon
koppelen .an Belgische inspanningen voor een schonere 1\i.aas, kan men nu alleen
beweging in dit 'drama van deoen1,ia' brtngen door het afsluiten"'" de \Vater"
Vl' rdragcn op t.'Cn hog.er ni\'eau te tillen. Zeven 'oeverstaten' van de .\laas (en haar
zijrivieren). Frankr ijk, Luxe mburg. 8elgiè. Walloniè. Vl..andere.n. Ouitsl.ind en
Nederland komen daarvoor op 6 en 7 december bijeen in Parijs. Doel: het instellen
van een '.\t:a.'l$Commissie' d ie de verVl1iling van de r ivier integra.11 moet ~np:i1tktn. Hij
de Rijn fu nctioneert een dergelijke commis.sîe al jaren prima. Veel optimisme i.s er
niet, getuige de felle ~3n\':JI van de Sitt:rdse
Europa.rlement.triè:r Nel van Dijk. die Belgi~
het liefst een boete v~ n anderhalr miljoen
gulden per dag "'i.I opleggen voor het niet
naleven v.:in Europese regels.. Het in hot
n.&jaar van 1993 van kracht geworden
Verdr:tg vtin ,\tati.sl.riçhl geef\ de EuropeJC
C.Ommî.s.sie het ree.hl na.tr het Europese Hof
te l.uxeJnburg te slappen. Dit vero<>rdeekle
Belg.îê al in 1981 voor dezelfde \'ergrijpen.
rn.iar h.1d tn heef\ niet de be\'oegdheid s:.n(.o
ties op te leggen. Nel \ an Dijk slaakt haar cri
de ooeur op 1december1993. op het moment
dat het \V.tterwînbedrîj( De Brabant.se Bies·
bosch voor de 7,esde keer d.1l ja.1r de inn.:ime
van i\taaswater heeft moeten stoppen \'an·
""ege vervuiling in \Vl'lllonii!. Hoge functîo-n.arisscn van de st.ld Luik voegen bij die gele·
genheid een Nederlandse journali.st toe dat in
Wallonië "werk gaat bo\'en milieu'.
Rotterd3m is het v:ttehten moe. Voor
hll.ir drinkwater aangc"-·czcn op de /\taas en
gedwongen voor de zuivering da:irvan j33r"
lijb ruim twintig miljoen gulden neer te
tellen, richt de stad het Project O nderzoek
~iaa.,s (POM) op en \•raagt alle 31 Nederlandse
1\taasgemeec, ten lid te worden. l\'1a.t.Stricht
a.ane.lt; de stad httft moeite met de proce...
dure die erin voorz·iet dat Rotterdam namen.s
1

deµ d«lné!tnt'rf nur de rechter st~pt. als een reg.ding met de ttnmaal Opgttpoorde
, ·ft"Vuilcr niet mo&fhjk is.. Die \'er'Vu.iltr kan httl v.·tl in de EurtgM> wontn. 1-ld gn'Ofg
i1 dit ~lu1trlcht b1J onderhandelingen mee bijvoorbetld l.uik op e-iettn mott Joptn.
Ort 1ud pleit en'OOf ebt xtj :r~lftvtn«n.J ,·e:rwuilttt mott kunn•n aanpall.tn. mW
b.nntn dt tigtl' grmttnt~ *'"ebt alle- ledm htt recht moettn k.riJgt'f\ om t.act1tche
rld.rntn 11Jdtl11\: uit hrt PO.\l t4" l1"edtn. IRC a- ,·uvde:nd• situ.tttet lunntn onlltaan.
bl1jtt 1rwt l'""°'S 1n lnMl'l •99-f vr»gt Alilieudefemie ~blslrk:ht ;gn Rotlf'rd.arn
!.tutrricht voor- et. recht« t. CÛI'" wcgtn1 &o:img"""' ,.ttYUiJd rioolwalb' op de
~t.u.. Alt ...., votn de •Mr ~trw..mde OYttStortbellcns Y.tn het rivknje de Kanjri
fu~rt <M lulftlgrlkht in Borghilren. Als d»c M bevigt rqrnbuien rioolw-ott«:r
zorgt voor vi1s1etftc bliJkt lcVt:ns dait 1.1.aastriC'ht de benodigde vcrpinnin.g voor twt
inrichten vt1n de overstort.en misL Rotterdam vr.ugt dt> z:usterttotd Wilt metr 'aJert"
heid' te bcittikhtcn.
En w•t te dcnlc11 v"n de buurgemeenten Visé. Riemst en Linoakcn? ViM wil
een voornl.ili~e llK.'f'g1.:lgroovc in Uxhe. paJ naast Albertk;11naal en i\tll3$, voltlorten met
huishoudelijk en giOig. indu11rieel af"al fong_etdcntiflettrde sto!Ten'), Er 1• ulfs
1pr•le v•111 het, vl• toen buit onder hf?t kanaal. rechtstreeks lozen van btilnk~wa ler op
de i\iaat! DIJ t.etduizend demo11 str~nlcn tegen deze heilloze plannen tchtlrcn zkh
•l«ht• \'ttrtlg /\1aattric.htcnaren.
V11nuil ttn buis onder ttn brug in t:.btn "Emarl stroomt honderd liter oli• in
de Jeker. Vervu1ltt On\'lndv.ur. E\•en verderop. in Kanl\f, ovcrwttgt het Belg.iKht
w.ttt"rlW:h.tp AqU1fin ttn \\'atenu1ves-ing1iru:Wbtie te bouv.x-n op dt Btlga«h~Nedtt·
bndN gren1, onder de rMnen v.in Chateau Neereanne. Naar verluidt vorlt het Waltt...
.tehap er "-' VOOf' d• intt.t.11.atie aan ~ Nederlancbe bnt '';an de gttnt te laccn
''f'rriJun.. Àbaftrk:ht don het enig juiste en biedt R.iemst aan de rioltt1n.g v•n Kanne
opd~ van ~Uattricht aan~ f!uit.m. \Vttrccn sblt mindtt VttVUihng votn de Jd;tt.
Z.dfhttf\ M ftacbbetl"vr nopt wat bottt op Mt hoofd, w.tnt nog ttttdf wordt.
vooral btj awuc f't&'"OY;al. ~iverd riooi";Jter op dt> ,kktt gdootd. BinMnlort.
heet het 1n juli •99,J. lomt d.un.m ttn e:ind;e ili bij~ Prin,..8iJtchoptingtl het riool
oortr•t«t gt:tttd ~onwn.
en ttn
De wijlf't'I Oud...C.btrg en ~1..a.lberg ondervinden V«I ongm;a.k. v.in het lndUJ.triegfbied Yiln u.n"l.e:n, vooral stank.- en geluid.shinder Y.ln het bed rij( tl0«hst
Celant':k Omiichtlg vra.igt ~boutricht de oYeriast te red·u«ren. mtt .tndcre woorden
de milieunormen iun die v;in Nederbnd aan te pa»e:n. Men heeft een klein druk...
mlddel: de ont1luftlftl'wtg \•an het nieuwe. honderdtwintig hect,11re grote indu•lrit...
gebied k..ln hel bette ~n ttuk over Neder1<1nd1 gebied worden a..ng.clcgd. 1-lel middel
is klein, w<1nl Mrer7-ijds wil de stad &1n deze kant wn de gren1 etn indu•trietC!rrein
in htt k\\•tt.tb.1re 7..ouwd.tl s11ueren.

ror.

1'"1uJttl•
De hi•lori.c:ht 11tut'rin.g \'3n de 1.iuttrtchl:$e groot"indus1rie binnen de wallen t'n
\'t'r'VOl&c-nt op de gC'f.l«:hte vc:stlngtureînen, in btide gev•l~n v4Lbij en tutten de
....-oningen. blijfi problemien vtr00rul:en. Deom"·ont>ndm v.an de MOSA ~n ovtt
gel"1dto\'ttbtt. dat b1J KJiP vrum de uitstoot van l.Qo.Jdio,1,.ide tn "1Uato(oAMle bij de
t;e bc:M.l,,,"tn w.arm1elr.tiehtctntt;tle. Heel t.iastricht houdt ri1n han vut O\fl'" dr pt,n"
nm v-. CNC1 om drost nwrgd er winnen tot riiflflilUrbcwtn NAr,dUj lwintlg
mtttt dcprr d.ln ~ nu .al gnaf\. D.aarvoor mott prr jat iftt mil)O(ft l"bitk mdtt
grondw;1ter '°'orden "tggtpompt. dus 8J.SOO kuub per nw.nd. 1.9-150 ptr W«k. l.7So
ptt d4 115 prr uur. twtt ptt minuut. .. rwtehondtrd emmen: nn tim litt:rf pa
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n\inuuL Schoon tot zeer schoon water. Eerst wil de fabriek het gewoon in de 1\ta.as
dumpen. maar daar St('ktn provincie en gemeente ctn stokje voor. Kan de helf\ \'3n
het totaal :un drinkwater dat alle inwoners van Maastricht per jaar gebruiken. niet
tC"r bcsehik.king \'<ln die burgcN komen?
Buurgemeente Rien\st st.'lpt naar de Nederlandse Raad van State, omdat men
bang is voor een de.s3ftreuie daling VAn het grondwaterpeil. ?tlfwint ENCI een
prooes voor de AROB-rKhter tegen de provincie. die de fabriek te strenge milieu"
normen "'il opleggen w.it betreft d(\uÎUtoot ~n tchadclijke t toffen. De prO\'incie l\1 il
roomser zijn dan de p:ius, als zij ENCJ toest:ut moocimaal 115 milligram zwaveldioxide
per kubieke meter afvallucht te laten loun. terwijl het ministerie vóln VR.01\i 400
milligram haalbaar vindL
Dcg;i.n 1994 stelt de fabriek voor. bij "'Îjze van proef. opnie~1w af"al te pan
vcrbt'andcn. ditmaal bestaande uit ver1nalen autob.lnden, ttStstoffen van stickcrfolie
en kunststofautobumpcrs. Door vermenging met de norm.11le brandstof iou het
i.waveldioxide.-gehalte kunnen worden verlaagd. Pas nadat ENCI heeft toegezegd alle
resultaten van de proef inclusief de metingen van de uiutoot aan de verontruste
milieu.groeperingen over te leggen, wordt het AROB·bel\\•aar ingetrokken.

Afval
Met ingotng \'an het j:ur 1993 wordt de stoMpL'lats Belvédère gesloten. Vanaf 1970 î.s
er het /.taastrkhtse huisvuil, industri~ en &loo~fv.ll gcdcpon~rd. i\iaastricht i1 in
het vervolg :lAngewcun op de stortpl.aats Abdîssenbos.ch in l.3ndgrai(. maar die i.s
nog niet klaar. /.ien krijgt vergunning bij de BclvédilregrOC'\·e een oversl~station in
te richten, een tussendepot l\'Mr het vuil in grote containers k:an " 'orden sanlenge·
perst, zodat de transportkosten enigszins \VOrden gercduçcerd.
1)e Belvédèregroeve moet nu worden 'afgell.·erkt' door er een dikke laag grond
over te spreiden. Na eni.g touwtrekken mag de st.1d da.rvoor groen~ en hout~fv.al
r~peetie,·eJ îjk de tweehonderdduizend ton matig vervuilde grond van het Ceramîque,..
terrein gebruiken. die dan op i:ijn beurt n1et schone klei moet v.·ordcn afg4.-dekt. Volgt
nog de begroeiing. 8ij het inklinken van het stort komt 1nelhaangas vrij, waarvoor de
stad de NV Nutsbedrij"en wil î ntcresscron. Daarna i.s de stortplaats uits tekend als
recreatiegebied te gebruiken. l)e golfers dromen al van een baan van achttien holes!
Voor het zover is moet de s tad bctalC"n. heel veel betalen. Zeven miljoen gulden
:iils bijdr::tge in de afwer king van het vorige s tort i n Berg en Terblijt en eenendertig
voor de 'eigen' Belv~~re. liet is g4N!n \~"Onder dat de overheid de burgers bij het
pre1enteren v:in de rekening niet meer erwn hoeft te overtuigen dat afvalverwerking
peperduur is geworden. Eigenlijk Î$ de burger gnAg berekl met te werken aan het
gescheiden :unie-veren en hergebruiken van afv.al Men koopt massaal composlering.s-,
vaten: .al j<lren loopt de gl.ls..- en papier-inzameling prim.1 en de onderzoeken n;l."lr de
recycling wn pk•stic le,•eren hoopgevende resultaten.
ln ~stricht di~nt in 1994 ocn van de tv.·oc Logistieke Af\•;alstoffen .-CCntr:i
(LAq van Limburg \'lllR start te gaan. alth.ans dat hebbt.n de pro\'incic en de NV
Sturing Afvalverwijdering Limburg (AVL) besloten. Oairin is onder andere een
Cabriek \•oor de con\postering van vijftigduizend ton groente", fruit" en tuinafval
ondergebracht en oon overslagstation waar het overige afval "'Ordt gescheiden voor
hergebruik en transport naar orwel de te realiseren verbrandingsoven ofwel de stort,
plaats. De burger kan zijn gcsehciden afval kwijt op metr dan vijftjg plaat.s.en in de
stid in containers voor blik. potpier, karton, gekleurd glas en wit glas. Of hij r ijdt naar
één ''an de zeYen milieustations voor de grotere vrachten. Alleen." al deze plannen
10()

v.·ordcn ernstig \•ertraagd. Naast de bestaande milieuparken komt slechts het eerste
milieustation gereed. aan de f'rontensingel vrijwel onder de Noorderbrug. tiet kost
650.000 gulden. een ton meer dan was berekend. l)e gemeente is beheerder, het
tr:Jnsport word1 uitbesteed. Twct j;;a.1 r 1.-ter dan is gepland, wordt het milieustation
Frontensinge1 eind juni 1994 plechtig geopend. Hei begin is er.

f\1JUlU

Bod•m

Oude industriesteden hebben een treurige reput:itie voor \lo':ll betreft bodemvcront.reinigin.g. Het sehoon!Mken v;1n de vcr"uildc grond kost handenvol geld. Regelmatig
kunnen bouwplannen niet "'·orden uitgevoerd of lopen enorme vertragingen op.
Nabij de \•roegere betonfabriek Oe Nijverheid in llecr. waar woningen en s tand"
plaat.54.'n \'oor "''oonwagens moeten worden gerealiseerd. blijkt het niet voldoende de
bodem tot t.e\'Cntigcenti.metcr dlepaf te graven. Ook ~ijn negen tuinen in de omgeving ver\•uild. Extra kosten: ruim een 1nîljoen gulden. Na3st het Ceussehs tadion moet
ee1' art'3.'ll v;in bijna een hecure worden Khoongcmaakt voor de bouw van een hotel
en kantoren. De bodem is slechts lic{lt verontreinigd. toch kost de operatie 350.000
gulden. In het verleden met de bcsle bedoelingen opg,ebrachte. zwaar vervuilde grond
nabîj de voormalig_e Ambachtsschool moet nu worden a(ge~ven: meerkoslen drie

ton.
In de vaargeulen en aanlegplaatsen te Maastricht ligt 77.000 kubieke meter
OOggerslib, ernstig vcrwild. Voor ruim tien miljoen gulden kan het "''eggebagg:erd
worden...

Afv•lverwerklng
De aangescherpte milieunormen leveren nog meer problemen op. Op bevel \'an de

;\rbeidsinJpectie wordt begin 1993 de $loop \'iln gcd«lten van het Sint"Annad.11~
ziekenhuis enige malen stilgt>legd. omdat htt sloopbedrijf H. en H. uit Eindhoven het
blijkb".ir niet 7.0 nOluW neemt niet de veN•ijdcring en de o pslag van asbesthoudende
materialen. Er is gttn beschermende kleding gebruikt en de s loopmateri.alen %ijn niet
veilig ver"'·ertt.. Pas nadat een tweetal steeds s trengere wtrkpbnncn zijn overgelegd.
\Vorden de "'·erkz.aamheden \veer vrijgegeven.
Het vern·erken \'llln afvalstolîen i,s niet popula.ir. Aan de Bcrgerstraat. dichtbij
een sjieke woonbuurt. lig t het verwerkingsbedrijf \Veerts. De buurtbe\oo•oners en het
bedrijf 7.elfwillen dolgr..:ig verhuitcn m~r nicm.-nd vt-rl<1ngt M<lr w·n buurm<'n die
stank en sto(tt'\\'eegbrengt en o ngedierte aantrekL Ook niet een professor v.1n de Rt
die d ichtbij de geprojcctetrde nicuv.·e: vc.tigingsplaat$ <'an de ~ndcrt"'CS woont. Hij
\•erkîest het alle bezwarenprocedures te doorlopen, een vol j»r l2ng. Uiteittdelijk
" 'Înt het gezond vtrtbind. een onbuip...mc gemeente en een provincie die bij"'1 twee
ton voor de verhuizing neertelt. Vî.n het bedrijf Rtt&co b.v. in èee\c ho udt de fitm:1
\VCCr1$ zich voo~I bezig met de recycling vt,1n bepaalde soorten plastics, waar kunst.stof'korttls van worden gemaakl Een onderdeel van het bedrijf is \Vee rts·Containe:r~
,·erhuur, met n;ame voor sloop" ·erkulamhcdcn en afvalvcrwcrki.n.g. \Vccrts vi.ndt.
sa1nen 1nt>t enige andere gelijksoortigt> tran,portbed rijven, de aanpak van de gemeen~
te nlet de milieustutions principiccl verkeerd. ·oie dingen horen niet door de over.heid te wordeu beheerd. maar door ons d k> reeds zoveel ervaring nlet gescheiden
3fval,·erwerkin,g hebben vi.;<1 de miUeupairkjes'. is zijn mening. llij den.kt verder die
milieustations te kunnen bouwen voor de helft van de huidige kosten. Voorlopig
blijft hij een 1.0genaamde roepende in de afvalv.·oestîjn.
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Na.l•t•nschap

Rood wn sc-h3lmte 2.ijn ze, de oud.lbe\.,.Oners' VJ;n de Cannerherg. een onderdeel van
AFCENT. Van 1954 tot tg88 hebben :r.c een cnor"me berg afwl gev.•oon in oude
mergelgartge1' van de berg gekieperd. In 1992 z.ijn u V<'rtrokkcn: u wi$lcn v.·cl d;it ~c
de rommel moesten opruimen en de berg schoon oplc\·cren a11n de genu~ente maar_
er \'io·as nogal wal blauw asbest bij het af..•al aangetroffen en dat moet zocr om:.:k.htig
en via speciale methodes worden verwijderd. 1\10C1 de e ne overl\eid de andere weer
eens "oor de rechter da.gen? Maastt)icht is het vast \•an plan.
1
DKibellen

Er gitill in 1'faastricht geen weekend voorbij zonder feest. Nól3rm3te de te1nper-.ituren
het toelaten liefst in de buitenlucht. De kwaliteit \•an de geluid.sboxen doet de rl'SL
·&n geluidswagen met een VolksW<'gen eromheen rijdt bonkend lan.&$; on\schrijft
Paul Schn11beJ deze s.itu:atie lrelTend. De decibellen*terreur heeft in heel Maastricht
toeges l ~en. Veel bure-nruz.ics z.ijn er het gC"o-olg van, hele n11tf \'io'orden onleefb.ur.
Het ligt voor de h:and dat de gemeente de beperking van geluidsoverlast beschouwt
als het vla.ggeschip van het nieuv.·e buurtbeheer. In 1\talbcrg wordl een proef geno"
men met het uitdelen v.:in een gele k:urt na herh3.1lde w.Jarschuwing: helpt dat niet,
dan volgt onherroepelijk inbeslagneming v;1n de ;ap~ratuur. Bouwvereniging Sint
Scrvatiu.t is d il met politie en justitie overttngekomcn.
Een surplu$ aan docibcllcn \'io'Ordt ook het mede door de gemeente georgani,
scerde 6evrijdingsfestiv.il noodlottig: na twee jaar de ste\•igheid van de Onz.c"LicvC'"
Vrou"'•ewal te hebben gct~t. wordt de atlc\·ering vin 1993 achter de Ccusselt gehou"
dei\. En ja"·el hoor, ulfs in Amby is het niet te harden. Vrijwel zeker houden de
deelnemers i.ich nit.'1. aan de voorg.C$chreven norm vin honderd decïbel. ge1neten drie
meter van de boxen. Dit blijkt ook te streng. Nadat ook bij de Lambertus" Broonk op
het Ork>ansplt"in de Om\'io·Onenden In opst<11nd zijn gekomen. stelt de stad eind juni
1994 de geluidsnormen bij. Het meetpunt wordt verplaatst van drie naar vijftien
meter en het maximum van negenlig decibel wordt ver lat(ln. Voorta.an mag bijvoor"
beeld Geusseltpop 115 decibel halen en de Broonken 95. Cafés mogen l\\•aal(keer per
ja.ar hun geluidsnormen overKhrijden. voorn:imelijk vi.:i levende muziek. mits v•u' te
voren aangemeld.
fd11cade
De na.tuur" en milieu,.-cdua1tie op &eholcn is in stedelijke gebieden steeds holrder
nodig. Ki"deren in aanraking brengen met de natuur, via schooltuinen. bezoeken aan
natuurgebieden., kinderboerderijen en het Natuurhistorisch Museum ial niem.tu'd als
onnodig bestempelen. Natuurlijk houdt de natuur" en milicu"educatie niet op bij de
sçhooljeu.gd. Voorlichting in de wijken. bijvoorbeeld over c.hemisehe bestri_jdingsmid"
delen of snoeien van openbaar groen is hard nodîg.. Al jaren is het niet duidelijk
\'io'èlke dienst iich nu \·oor '"'ltuur" en n1ilieueducalie \•erontw()Of'delijlc: 111oet stellen"
Kunst. CUituur en Onderwijs (KCO). Stadsontwikkeling en Grondzaken (Sex;).
Publieke Werken en Sport (f'\V$). Regiopolitie en Regiobr:andweer. alle hebben u met
natuur en milieu te maken. Al jaren streef\ met name de dienst KCO naar integratie
van alle onderdelen (behalve oon1role op O\'ertredingen en 011derioek) in één eduCil.-'
tiecentrum voor /\iaastricht en de regio. Dat hoort voorzien te zijn van een biblio"
thcek,. lc1loblen, praktijkruimte. opsl.-g f11ciliteiten, verg;iderruimten en k.1ntoorac"
oommodatie. Als locatie komen de g.em~n telij.ke kinderboerderij Daalhof en de
gemctntekwckcrij Jckerdal in aanmerking..
'De muurhagedis komt terug op de Sint~PK>tersberg'. schreeuwt de lc:r.lntekop.
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\Val volgl is l'en gcitt!'o\•ollCn.$0kkenverhaaJ ''an het er&1te soort. On1dal hel be.schermde beestje van ca. tien centimeter "Voor z.ijn leefgebied kalkrijke gr.J!llanden
nodig heeft, betekent dal, dat er op de berg bomen moeteu \\.'Orden gekapt'. Het swt
er echt! i.:ven \'erderop is sprake van het uitzetten van muurhagedissen in de zoge"
na.amde lage Fronten, de voormalige vettinggordtl ten noorden ~n Mrostrieht.WesL M:i.1r O\\.'«N?, d~1r wordt hotel bouw gepland. Jongeren van de Vlaamse Jeugd"
bond voor Natuun;tudie en MilicubcKhcrming willen tijdens hun 1.01nerka.mp op de
Sin t"Pieters~rg de jeneverbes g.aa.n beschern1en tegen de steile hellingen van
Tern.aa.ien. Zij ga;in met 4inoeisch~ren omringende bomen(!) te lijf. Vorig j:a:ir hebben
ze ter plekke ook a.I 'enkele hinderlijke braamstruiken verwijderd' vertellen u trots.
Natuurbescherming stclt n.ituurlijk meer voor dan W:lt uit deze citaten klinkt.
Oe Vereniging tot Redding van de Sint ~Pîetersberg (v.•at daar nog van over is) wil de
hele driehoek tu!l.scn ~li.U.$, Albcrtk,.in;aa) en Jd;,er omvormen tot een Euregiona.iJ
Oeseherrnd Na.tuurmonument, \•oorn.amelîjk om het Plateau "an Qicstcrt voor <1fgr<1,...
ving te behoc-den. Zo,,..·cl moeder CBR áls dochter ENCI hebben er hun begerige ogen
op la.ten \'allen. De Obser,•ant. een mooi bev.•ijs \•an snelle herleving van de natuur op
die kunslmaligc bult van grind en klei, ntc>el weer "erdwijne1l Ol'll 1nergelwinning tot
op de 6elgische grens mogelijk te ma)en. De berg verandert in zijn ttogcndecl. een zeer
diepmttr.
Burgemeester en wethouders doen een beroep op E.i.'\CI een deel van het 'uit"
gemergelde' gebied reeds open te stellen voor \\.'3ndeL.X'rs. l)e \•erminkte berg is in
november tot beschermd natuurgebied verklaard. De proviocic onderhandelt als cige"
11.1ar met de Stichting Limburgs Land"
~ap over overname van het hele
gebied. N<1 een j»r blijft alles bij hel
oude. Li1nbul'gS Undschap wil niet
i~n op het uitg;,an.g.spunt van de
provincie 'taak over, man o,•er'. Door
de voorlopige over-n.ime ''an de eerste
is wel de Stichting Nieuv.•e \Verk...
\'Orn1en ter ziele gegotan.
Een journalist van De Limburger
schild<'rt de teloorgang van de berg
sinds in 1913 de afgraving aan de Lage
Kanaaldijk lx-gon. Een geloofwaardig
\•erh381, tot hij begint te jammeren dat
er in totaal sl«hts ·enkele honderden
vierk.ante meters; over blij\'en. Ter
ver-gelijking: het Vr-ijthof Îf één hc«:ire
groot el'I d.at is tienduizend vierkante
meter.
lltt jQt lat Jt ctmr11tin.J11Jtrk
$1ii•t 1'11 Je Sint•Piflffl#Hrg:

rtdtu Jtfabrk~ ~Wf ENCI lfftt dt
t11n11~4
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Personalia en varia
1993
l•t1u1ri
Op 1januari 1993 tdt ,\i.ustrkht 118.31.4 inwontts: er t ÎJn

$070 mttr VTOuwcn d.t.n mannoen ~ Jl.id hnbt:rgt Oogt>'
\'ffr ncgfnhoflderd Btlgcon. ~nhonderd Turken fn "tirVtn~
Mnderd l-13.!ókbnt:n.

Wif'I Frit'drkht. v-.akbondJI!lóln V'óln d4" FNV, 1rttd:t terug.
m.ii;t d.ig.tn nadat 'i:ijn' FNV ·tn etn boate avond om ttn

bond Mi.wfc-tt.t boaiclcrd j;Jar v.li:bc"'·~ng in l>t.J;utridit
httlt gtY'ierd. Hij kri;&t de goudm ertpenn1ng v~n de
pcovincie.
Dr Bt!gi.teht Gentt.1.le B.uil: opr:nt ttn Rh• aan de
6(11.ulk>tutnul
Dr VVV vtd.oopt dt ll'll.IK'ull'lkddft" onder Hotd Otrkla .t.tn
lW't hotel. Het liotel ~rt l.15 j.w.r dexelfde tlJol".

,,,ustrkht Optnt het Oudettnjaar.
felwu.arf

On CN.rkJ GtmmeU trttdt o. .cht jll.llr teru_sals pnesn
~n

•

Htd .l,fu,tfitll toe.pr 11ir .,.,Ja:-11wd vyp u/d1'riftTt111111' ~"
Wlrlîptt \'trfa'""1j,

-·rt

H...rpi.Jte f'hia Bttghout 'tttfi. 8j jaar eud. Dift't.tg ju.r
tpttkk u În het COflCert.gebouv.uWt t'n u doocn:nk .wn
df C'<lnHrvatoria v,m Amsterd.l.rll en Maastricht. Van 1975
tOl 1987 lt u inwoner V.ln ~LM:sttidi.l. Ln 1988 'A'Înl zt de
Spliinx·wltvurprijs,

de Mastrttdiltt Staar.
Viif\tg op de tiendullit1wl Llmburiers httft drie m..u..nd de

gkp.
A Vt"rttet,gh ll°ttdt terug Jls VOOl"litlt't van de KJft\.tt v.an
Kooph.tindd en Fllbr'Îe~ te i\\M19tricht en v.'<)rdt •·oon:hltr
van de Llmburvt
Wn~·Vt"rm13tng.

Bffldhouwt'f Peter Roovett
slt'rft, 91> $.ur O\ld.
Na honderd Jur l:ettl het
po.-tttl van dti elfJM4it
prlntet Wïlht-tmlna.
gttehlklerd doof Hubtn
VOt. 1wr i.1.u1tricht tttug.
DtC11'lrfn·Nypt.bprip. f"«A lS.OOOpkk11.

l!J"' 111W1r Hmry

FJ.i.ubtt,h Amrntt~n. dirt<e-

Si~ lwrlr<l /lat'"~ l'o'tJlrf.mh Ml

triu vJf.. het bejuNknhuis
Amby• .wmt na ~jn.i

t.tien l>tous ontv.angt hft erebod: Hospiti bij haar ar:t<'held
V".ltl dc <>writ.ggrotp Ctna.ndp..tie·4Ctivitdtefl,

Vttntg. j&&r a{~d.

Kunstel\l;M' JM Oeenm uit Venlo ndmt tlin eicP<>flltlit In~
Bibliothttk v:in de RL op alt t ww collagu met h.denkruiHcn
op l1t.t van htt Colley van Btfl\l\lr W()l'dtn '-'f:r'WÎjdtrd.
Oud· p;llflotu J. L.tmrnnd van de Sinl· Tu.trnlapanxhi~
(1g61-19ïG) stttft op 8i·j.lt~e ~fU;d.

Ü "'""'~lltl' 77 llÎtWT
V.Tf"''fr.fTJ În Jr $1#J \Wf"
M1111JM.:ars e11.fimm, rlii9u
Jrgnwr' md pM.n klret'S o,

zswrlf~ KoJkn:
l,6$0gufdt1t ptr$hrk.

·~il
.\\ax 1'ripd1. ad\'()(a.it te ~tu,tri(ht, Ql.td..olid ''.in dc'T\t.·«dc

11wo

R.adcmubr,,oud-dir~r

Viln de Sud.sschouwburg.

'tcrft op 91•j.arist !«Rijd.

K1mer en de gtlftCIC'nlerMd, QUd•voori:iutt v.in i\\VV en.zo..
\Wf'lf. owrlijdt..

Het dod(fll!W;j};er vin dirigtnl Henri Hnm.n1 (1883•1947).
v"Nf 191G dirirt v"n hot Mall5.tric:ht' Stfdtfijk Orl:e51.

l)irtt't.l"U ffC"\i.J. Candcl V.ln Bou...'Wftni$ing Sint•Strv;11iu1
trc»lt tcru.g.

duikt op een ioldcr i.n Ziitrikut op.

Hondt-rd ~r gitltdf.n ""wd1 de Wgencûri.cllt' diri8"nt ~
beiourdier Bcnç.h Frans.sen scborcn.

.\\et dt $int.•$trv.us ali dofeQr "'-ordt r-.britktn Vlln
Nlmw~ Vttfilmd.

"''ttr ttn "'1\1 r""·cri:çruiw.

'

Het Or.i..njtoomiti o'&'niHttt op Konîng.innecbJ iu j.lrm

- ;
Dra: C. Rul)ltN treedt 1trvg. Hif WllS dlr«tt~r v.1n R.uijttt•
V•lgo.td·Croop. wa.irln
b.v:• ?;ijn opgcnoincn.

'*

O.gr.1.fstn'lm van de Sl.nt~M11tthllsUrk ""wckn ter11.ggeplut•t bij 6t iM'SIOr~ tn ttgfl\ clot ktt'k.
H.uu ~tttrtt'1~ wordl «stlN11l11U.1~r v.1.n de~ ll'Cl ~
al1 ~k: d• btwdlng v.an de MUt.it v•n dt •ud en de
btvordcrl1~ v,tn dt cont!M'rdèlt bedrijviglrid._

O.Con1.actY9ff'nigi.n,g Hoor..Wn van l)iftl.ft v.1n .\<latilric:ht
ww,•.lft huldig.ren voornuJige dirttteurtn v.an gcmttnte•

l!}l:e lni;ltllll\$('1'1 Ud t:iil\. bnl.NI VttrtigjNr.
jvai

D\likttt ~n ' n de .\ûat IW.I" rttlt"n v•n de R.omdntc

~ (l(lft'lmits.ie ''""het E11ropt'('S P.it~!T'-E'nt \•erplotrt tniv
~en in 1>1Ns-trkhi OVtt uken a;l.f de Stop v.in Tcm.trotien m
de tubtldKrlng vi.n ~ vl~n 8icrfCC en Boel:.

."~

11\lt'y tlo'"'f'nf, otr•.\U.Slrkhtt'n.ur. •wrft. voor de

Dt" llnljct~n ''An Konlnpnncd.tg k-vcrt .a.t
"t.autrldlt~ren edeln.ttul op;drit O!T;c:ltttn, vltr
R.idckrt. te\Yn goudt'n medailles "trbt>ndim Ml\ di$ Orik VM
Ortn.J-·NU'"""1 •n dtn tih·ettB.

,\\aaflrkhtu volbc1.1lt"\1Ut, in<l-nief de V.lfltfl.1vond, hffft
hij grote ''trdicnstèn.

,\tinittff l:ti'-" ~~ Ondcn.·ijt
optnt de nitl.lwe vltugel van de
ACldt'iD.le &ttldc1W.e KunJ.ten un

de Kru.i#hcr-engang~
Herdwli:npplci.n.

N" 55j.ur wordt de •t.ld1vlag

"''«' r(M)d met een witte •ter. i_..s
link• v•n het Micldt'n.
1)c plaq\ltttcdit' llni nncrt un

het vcrblijr nn K:lrl r-.un- in
,\twtrichi. hoort niet op 'De Hor
Y.m Slijpe' a.ln de Bouillon1trut
m.1ar op een p11nd ain de
TongeNCftr.ut 1hui$.
Wi/11 T~ _...., 1111 2$j4wr
ofsdinJ t'«ll Jt KAVOM (S&AtinJ
K,.itlt«it.t Yoortttut o.ltrwi}r
..\WstNJU) rn 11Wlr ltiJ«r Ui Jt
0tW lWll Ól'lllfjr•1''-11.

In PafmJnJ pat met de VUT. Hij is ~e-Qntl'l-erper ",n

.",..,w_,

wel nieuwbouw t.e 1'1.a.utrkht, md naine v.in Dot llHJ. Hij
wordt R.idder in de Orde van Onnj,,..NaUJu.

RMd•lid k.i.n v.in Hoorni. boq],btrid v.in HNgt'11'1. t1tl'n
plotHliflg.

l'.-ul v.-n l)ijl: 'lt'Ofdt dir«l'"-'r v.in de AcMl<t.t1tic Bttldcndt

0- Ac.id••M voor Douwlouut, 1l.ndt '11.tgU.SlUS tt1'I afdelif'lg
vin <k Amfttt<bl'ltH Hog,~hool. ''trhultt naar de

Kunst""·

-1.

Tongf'J'H:Sl1Mt. Sl.NU#<TW!tb mr Job Cohtn optnt dt

Voor hd vittde int.entllionale StrNlthNt.erf~tiv.il g.ut de
~l.t.Utrkh1u mimesroep ,\bkacbm nur R.\IJIJnd
N.:i 92 jaar vtttrcl.:t dJgblad l)c t.imburgtt definitief uit de

111

bin""'11$tad.

/11 /v1

MaJl...C,ligt ttn ~ll!l~ftT ~ lt ~-rrittlt11

&Jrwlfa. Ko";~ kr Mgm.
CIM~1111'W' Îfff. F.. Mau,.,.Jrro,k ...,..Jt ii/
j" 4t0..Jt tW.11 ~1VaJSlf11.

ii" lf{SLI.,.;,/ Co..i1•Ul""t111'

Rob °'bM)'t if vljftltn..,., (Ht'lll·)pl"(){~balkr bij ).1\'V.
FAn VOOtgangtNbl'\lg ()'Yf'f de f\1* tol'ldtr pi'tN In hel

WJ.C. ~n Bommel (1911•1993). bptlun in de Sint•Strv.t.M,
1»-JIOOI' v•n de '$lcvrouwc' (19$<1-•196.:J.) tn vervo{gent: deken
VJn Wccrt,.ft.(<J"ft.

J•ll
Orol.t t:ijgfîlcWI it: i5 jut l'l~rbum bij "1 R.u'-·«:hjt•. de
cierttc pcutertptelu.11 v.in i\t.wfttidil en een van de ftffle

"''"kr ~t liom miljoen.

t>1rttteur J, \'Llegm van W.\tL (W•ter~Mut.s<NpplJ
Limburg) g.Jät met do VUT na ~jaar dir«e~lwp.
fo.tinisttf H. IYAnro1u vin WVC m Jc>iiO de Onaf Plnhtlro.
Qiropccf Coenmi.wri:f voor lnform.tt~ openend@ School
\"OOr de Journalistid; un de BoKtlstrut.
Vijf l.:uruitenu!"f dtt teUnd~ VQQI' de vijr 1tr1Ch" '0. Kunst
v.m het Ctnietet'f v.i.n 11t1nd Bitrbrou.,.•trij bij gtlegflthtid

van Ncdt?rbnd.

De vice--pretidenten v.in de Rcl.'.htb.Jl\J,;, mr J.C.t. Wo-rt11w1ul
en mr J.H F..\t. SetL-9'. ncm.n .tsclW'id.
Sclk!•buf l\U.i$trkht Jl.ltt umc-n r:'ltl de VVV l°'tiJtifdie
rondriltc'n. ~"'OOr lwl «:NI findt 1977.

Hei ,\l.Jtty Ni~l+Cot'ifOtt l.:riigt citn o-lftei& fl.ltvf alf

vin htt )Mtl.ijl:H PrC'U~nemint. txpoff«•' In de
l)omil'lkAnntkfrk.
Hpttllllbet

In 1un\n btitut 150 j.ur 'tMSl$0ndttWli• 'Op df'

Stetkenbn'g'.

bdlttrd.tr van dt m117ilut., n1l.1tf'njeh1tp V.Jn ~in mei 1987

Q\'erlcden corrponisl..

l\U.rjtm Lam.bril:s ITW.l:.t 'ttn ni'"'"'e st.an' met de Wlmtt

Sympllonl:kcr in het J..t&CC.
Hl't llo$Chttr.a.nt:wArti('r word1 totriilitc:h O>l'llflo1.ifn door de
'IQndcling 'Vaan P'oucmennck.et en d'n Hrili.g.e

Ç(i,.

Tîl'I)' lbkker•Aeru wrtrckt na
~bij de St.cddljke ).tu:ûcksb<x>L

Drie w~l:cn Ndat d• ,\\ltthiaf~Ktmpprijs wordt opgtheVfli.
onthulJen de hu>d:i$t btwonot'f aan de Cruf vtn
\\la&dotebtn.lt 1.7. WMr K~p Y-iln 19JO toe 19J8 woondit. ttn
pl""l-..ettt v-oor de jou.rNlbl ~n dkhttt.

ltarry Ophcij. oud-chcrOndtn\•ij1 en C\lhuur bij de
tçemttl'ltCt«ttl.lric, itcrl\ op ,."l:antic in Sin ()lego (U.S.A.~

P•ter t:miliano Tardir is op b<:«ld: i.n de Sin1 1 Sttvus v-oor
een gotbec1Jgt1\t1:i11$"bijeenh>t:nJ1.

Wttt'8; j.ur ah muiid:pcd.:a"
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Oud·dirtdair C. C ijsm ~n d e Soc:Ule \\'eri:voonicning

•

Oud· rud.1lid Nico Cilisun O'l'erlijdL

Hn "Ameriun Cirau' st»t op de Griend.
Aj.s 'Ode un de Jeker' wordt de nic:u"'~ Ttrnpd«r.1luilt'nd«
~preKnte.:rcl

De \"'OOrnwlist uitsp.u1nins 'Kobl,>e,' herlttft in ttn .1tr.ut•
ck buurt.

1\M.11\ in

J.:in v-.in K.m Î.f \'etr1ig j.ur bij hd jubilerende i:OOf'
C~ndoen krijgt de erenwd.lîUc in zih•er \'ttbonden a:in
de Orde ~n Or.1nje•Na»;lu.

De V..roniaboot wil nur l.et"uWil:rd.tn \'er1reki:en.

De Stichtil'llt Jiln 8.lpti.ft if zes-ti,; j;ur oud en heeft in
.\ia.utricht en om.ftrckcn .dit honderd dtèntcn.

........

Nil\.I KooP'-1 wint met hur «hooi Oe Perroen de poj!z1epcîj1

toe t\'>..uir"~ met hei g.cdkhc
Il fo.,p in J, wi
tr ~ l.ltd M°""'.11 °'"mij
''OM %Cf•

ik,tllk~Mtt

- 111 11 'llW J.t iNftrMI ::t ~itt.

Kastttlhoew De l looscnwttrth ii &crC'.fUurttrd.
Crtiu)llUlr 61 lij Klflfllt 11"11 in 4tJtktr fflvdlnt m uwlli lfd
litrOf'ri<_/tJi"f 11!1 'Ukn '""" ~'trltoutltwNiJ' gu<lttJM~.J J«,,.M
b~m

Mttn ,,..,11 Rinlrut"" lloidttJ1 '"""~/lt.

Hub. \Vol(s nttm t 1\.1 uw.ntien jur "fKhcid at.. org;anis-t v.;m
de Sint-Servau en krijgt in f.cbruari 19SM de <X~ \·.in ~nt •
Syh~ttt.

De lnt«natiorwJc .\tilieuicon(erentie in het ,\iECC moet
k idcn tot ttn Europees EcologiKh Nct...·er i:, ttn O\"t"Tkoepe·
knd orp.ln nn l\l'lionale 1Mtken f'n andf'rc beschennc!e
giebicd..n. Prins Bernhard opent de conferentie.
Sin t.t:~a.1t Jluit het ,\.tlUstrichtw 1-- \'OOI' de Oudttcn. Hij
bn het "'eten.

,\tinbter H. .\Uii·Wq;gc.n Yöln V«kttr en Water.ft01;1t wil de
plmncn V'OOr het C.bcrgkan.t.:11 g.r.ug ruilen \'OOI' ttn o:J-r"'
shiît bij Tcr l\MÎtn.

dKt•ber
Htt postk:intl)()T un hn Vrijt.ho( \'>'Otdt h<iropoind.

But &fJlltiu WTttrlt lij''~'"' ~~Ot lri.ifl Jt "'"""""''

'O'n Tridt.ur',

1o8

11wophile Fnruwn, rnux.iekrtcienHnt v•n De Umburgtr,
n~mt &IJ zod.;inig "(Kheid md ttn org.clconccrt in de Sin t•
Scro·.us.

Archit(d Cca v.1n S9r•"8 v;an de Architecten· \Vtrt-Croep.
011t'lll'erpcr '""' 01"9.<"r andttc het Af(hkf• n1
BibliQCllffkttn.tl'\lm v~n ~ f ud. pt Wtg en W<lC'dt RL:ldtt

felwu.ari
Hu.iu.u J1u1 J.icy~n sto«A.

in de Orde \'<ln Or.1_ajc..-N11mu.

Opt.-..Zuid moet de g_ewtttn înkvercn dit men VOOC' de
oper.i f11Jt..f!'had podit. Z.. moeti:n ttnt onklaar v;ordm

Sll!ll'IUkt.

De •poot"'('Jpolili• opent ttn pollllcfll"I In tl.lllon
Mus1richt.

i994
Jo•""'

!Ict Katholiek Vrouwcngiltk (Vierhondtrd kdtn) bes.- 75
j.Mr en word1 door iMYTOUw Ri.11..ubbcrt de hemel in

gt'Pf~r'I.

N1 vijf ~l'lcr•tÎn Crout.an m 1G3 jwr winki:lncring Jluit
].h1lt0n Orout.ars in d• Crott S~ In 1944 întrodUCft'Jl'dc
htt brdrij(de nylonkouJ in .\\ustrichL
Wtthoud« \\rim Kuiptt pr«tt0\'H'.r1 tol doctor open\ ·pol.i·

tiet Ondft'Wf'rp'.

.....

De hbtorifChc Uarunftbrkk """"'t de Si.nt·Lambcrtwbpel
in Slnt-Pieter 'A'()rdt ~klopt.

Cmtru.1 Olbbelf' l55·tlll sterfdag wordt met «n Ua.nJJcg·

ging bij rijn 'toinbtw· htrd.ICht.
De taehtlgj.arlgf. u.it lt.alit afkomttÎgl! Rib Cnarin it ut.tig
jaar In Maastrk:h.t m bikt tr al ''ttrtigjaar fntes. Voor de
'01'.ir\je•
KóninUijk ZilVn'.

aa..·

In lfd rrir:11w S.atn~in~ttt lwn M411Strickl ll'Or4r Ald trnk
llo0!0J11111r i~mvn.

Jt arr)' 11.Jrdy, o.a. oprichter V<'n ~rna'lill•vert:nigi:ni Ort
At.OMMUrumn te Sint-Pî.t~. tterO.. °"'vcn1ig ~r oud.

Henk Bennen, directeur Villl AnkeNmit.. ~"'el'Lu1 het bfdrij(.
Hij htt:n nog wel de fusie gft'cgdd rnet het bcdrijf,,.n de
Pcortcr uit CH'r1niidenbttg C'n dit l«\'('rt de nieuw. n.wm
Anbrpocwt NV op met een omzet v;11n 1GQ mil~.
De Par1ij ''.In de ArbHd .\t.Mstricht promOOI dt ~rtij 11\C't
een ei;g.en CO: 'Zult$ noc dte R.ocje v~n .\\Cftrtteh._
1
Toinc> Pt"t$C)Clfl, oud·Prir.rotdtn1 v11n de TtmptlttN, tttrl't.

De Ea-tte NedcrUnidn Stehlop«..Croep. \'()Of~Cl\ uit

Prof. dr J, nendrig $lCrft. l.n 1981 "-'t'td hij hoog.Je-raat
interne ~k.und•bij de RL. Bij iljn 1ffdind în oli:tobn'
1993
hij ck AZ\\.~w•rd.

iayat

Het s..n.tl\wt1'1cingtvtrbftnd Hcuvdl.tnd vcraiwltte In het
Slrttk.ge-Wftt J.lA.aftricht .-n r.tcrgtlJ.aOO.

Watetf;l"Ortvncni.g.ing Rand'A~t. bffw.1 25 jA.lr.

.,..;1

!iiJdsbus g.ut als Stadtbuf Mu$tricht NV g-epriv.UiMitrd

fritt Cor~n treedt uit de gtmttnttrud m btl"''ffl'l bij d ~
~nhe~ i ijn ooi!~·· de ~ht woer over te rwl'Mn V;\11

YUdcr.

de .1rn!)1ciwrm.

Theo 11..une, tot 1g87 commîturis v11n poli tie en pl»U\'('f"
vans.end kocptChc(. O'l'erh;ctt.

De Suring.m.chool bint.ut uvw1igj.ur. Stnd:J t9'Jg it h
wrhuisd rwr de KoeNboompud.

Siiak Teleng v~t ~lf achuitnde- m. ntgtntiendt•ttuwse
giJVtttn munten.

J1n1I

Bil ttn ''trhuJsllrmt dullt de ''erlortn g_~·aandt Sint·
Strvutfonttin op. De Sint·Stt,.....,p.lrothic Wt hN.r VOOf dt
P.tndhof ~ll!Urtltn.

lr O.C. v.a.1t Sdaaik (18&:1- rg71} y,-ordt met ttn strutnum
g«rrierd op ~ijn' bttg ~n met cien stttn .,.....,rop hij 'pionier
\•an h~ Sint•PictnJbtrg.onckrwck' l<>'Ofdt gc:AMmd.

Pro(Ci~ g.wt weg bij de R.L. llij UG5.

Dt Stichtil'lg Adie ·GS ''itrt het (eit don men zich 1.l
îrtttt votw ~hl.ndiaipte kin&ren.

r.

:z.s j.ur

••m

Wmwil<>fttl!i1vtiJ JrJ. Dflfj(m;sru {I.) kl;'b
'*-':,.fit
'11'/0rgtblgtT n1 ~t.tr '""' Je C(!.l!fmiuir war Jt Jtr-r"'1'1IN'll,

4,,._ A.Jtn11idtm, 4t .Gt11u •Maa:1tritMst' SIYudtni111111/lorslm,. 4it or
1

•P 1!M/4 1a'Olrllt11 gqii;s..tJL

8iJ djn af.Khtld v.1n de: gf'mttnteraad ontv.1ngt J~ Eijsscn
h•c «-rtbock Ho.phi.
De Si.nt,Thtrdi.tkrl.: g.iat b1 d«- sttig«,_

Drt M·bpdun van S.nt•Pitt« en bestuurslid van dt
BouWYf'r«-niglng Sint·Sttv.ttius. G.P.dt Vrcdt (1907-1994),

."....

Bernh..rd H1lll1tk kid1 "" gd.idfn l!>t.dikr·l'C'rtol)(lng in lw-t
'nieattt.
~ vuurwttk·cni.lteop Konî"3inrwd.eg is dit j;ur voor
i(dfrttn t~nb:lijk..

..,;
In de Ttikyo,-at~ng i\U:l.strldlt wordt de JGS·ste afddin:g
vi:1n het T11l.rnon1ll'\lll\ Bcrliti g«>pcnd. Btrtita: .,.." Ouiua
tn ging in 1871 .wr de ·vermigde Staten, Hij spnk SJ. t.all'n.

Se.lel*• i\Uötrk>it batut 75 l~t. Op.a8 tlll"'l tNg heel
i\t.ustrich1 VOOf 1ien cent de bus in. H.et bedrl:jfheeft lJO
n~od-crkttt ~n GJ buucfl.

NJ de StldJp~it te "luJ-tricht spofden Cttf v.mS.:nt·

Serv.ut en {)rJg.tt.gilde V.tn $i11t~l'VM& zk!t l'l'ltt hrt
8or'tbffld vi:1n de twitig. n.ur Crill'lbergen bij 8nJ:JHI om t>r

no

o->ol lrt:t rYWI dtN att 01111.k R.r~tl>tl!). .\!.r.)"111', Jirt<l,'tlM
BnriJ Biu6ronv.rj.
J111l
De ~vt:rnatr opf'nl r«rmtiegebitxl Pictttspl.11 ten v.ikkn
van :i:iin CouV\"tnemmt.
O\" vijnifttjlri~c Roy Satijn wordt op de Prins• BiuchopJin~I op htt 7dlra~ dood,&Cf'C'Ckn.

~n de ~rva.isprOC'ftsit dttl te ntmen.

Loo: Oui:n.heym if veertigjur utttor bij De Urr.burger. Jlij
krijgt de g.ouckn medaille '~rbondC'!n un de Orde v•n
Or.lnjt>,N.us;iu,

Dt l:ont.tk\-crrin'Jing StJdhoff. df ptrfónff(j\'f'rtttl.ging
vJn de g:crnocntCS«retärit, beJtut veert" ~r.

l!>tn ttn upwitie in het Cou\'CnM";mtnt ""'Ol'dt 75 ~r vrou•
wm.k~rtdtt herdacht.

11"ir,"11 it htt voptc:h ~. Ni111 tiov.n de d.r111 p•a.
1:.n htt duurt w•U..
In aUtlon '-'-utlrkht w0ord1 ttn ('rkh•

\'OOf ttlundc

Ollllf'tt Y"" jOl'\git kindtNn geoprnd,

Voor nC'gt-11 muM.tl'I 'ft'Otdl dtf t.. Vt«I~ tK-ttuurt
voor11Uf'r btj dr RUL. dr rijbunh..,..Jilf'h l ~dfn

~--Ctw.
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edactie en uitgever van het Jaarboek Maastricht hebben besloten de
periode die het Jaarboek Maastricht jaarlijks beschrijft, niet meer vanaf
1 januari tot en met 31 december te laten lopen, maar vanaf de zomer tot en met de
daarop volgende lente. De redenen hiervoor zijn dat de zomerperiode van oudsher
in Maastricht een seizoen is waar relatief weinig activiteiten plaatsvinden en dat de
verschijningsdatum van het Jaarboek Maastricht niet meer in het vroege voorjaar
ligt, maar in het najaar, een beter tijdstip voor het presenteren van een nieuw boek.
Vandaar dat het Jaarboek Maastricht dat thans voor u ligt niet één jaar be~
schrijft maar anderhalf jaar, met name 1993 en de eerste helft van 1994 om boven~
genoemde verschuiving mogelijk te maken. De omvang van het jaarboek is daarmee
ook toegenomen, dit is echter niet in de winkelprijs doorberekend.
Reeds veertig jaar beschrijft de reeks Jaarboeken Maastricht het wel en wee
van stad, inwoners en allen die daarbij betrokken zijn, het geeft daarmee ieder jaar
opnieuw een beeld van evoluerende moderne geschiedenis van Maastricht, een stad
die het waard is om in een dergelijke kroniek verslag over uit te brengen.
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