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VOORWOORD

Maastricht telde aan het begin van het jaar waarover dit jaarboek handelt I 18. 152 inwoners.
Vrijwel elk van die inwoners overkwam dit jaar wel iets dat voor hem of haar van grote betekenis
was. Sommigen bereikten mijlpalen die het alledaagse te boven gingen. zoals vijfentwintigjarige
of veertigjarige ambtsjubilea, zilveren, gouden, diamanten (één] en platina (ook één] bruiloften of
de honderdste verjaardag van een mevrouw in Amby. Maar ook afgezien van deze min of meer
persoonlijke voorvallen gebeurde er heel veel in de stad. te veel om op te noemen. Ik heb mij
daarom beperkt tot het vermelden van gebeurtenissen en ontwikkelingen die mij voor de
stadsgemeenschap als geheel van belang lijken. Of de selectie voldoet, laat ik gaarne aan het
oordeel van de lezer over.

Februari 1993, Peter Jan Knegtmans
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'Mestreechtenere
laote ziech neet verkoesjele.. .'

In januari 1988, toen ik nog maar enkele dagen in Maastricht woonde,
zag ik bij een van de cafês op de Markt een bord met in krijt de
aankondiging: PRINS OETROPE! en daaronder een vermelding van
plaats en tijd. Als ik beter had opgelet, zou ik waarschijnlijk wel hebben
gezien waarom het ging, maar ik was geheel in beslaggenomen door de
vreemde naam die Prins Carnaval dat jaar had meegekregen: prins
Oetrope 1. Pas veel later drong het misverstand tot mij door.
Tussen 'Hollanders' en Maastrichtenaren doen zich dagelijks misverstanden van deze aard voor. Maar in vergelijking met twintig of
vijfentwintig jaar geleden valt het allemaal reuze mee. Toen was
Maastricht een in zichzelf gekeerde, ingeslapen provinciestad. De
bewoners ervan waren rond 1970 nog zo weinig ingesteld op bezoekers uit noordelijker delen van het land. dat zij als uit een sluimertoestand ontwaakten wanneer zij in algemeen Nederlands werden
aangesproken. Menige van ver komende bezoeker kreeg zo een
onaangename eerste indruk van de Maastrichtenaren. omdat hij of zij
veelvuldig werd onthaald op het in Hollandse oren onbeschoft klinkende 'Wableef!?' Die eerste ontmoetingen, die des te meer irriteerden
omdat zij zo sterk contrasteerden met het cliché van de 'gemoedelijke,
Bourgondische zuiderling'. hebben zeker bijgedragen tot de beeldvor
ming over de hard pratende. arrogante Hollanders. Hoe konden zij zich
anders verstaanbaar maken?
Deze zichzelf in stand houdende culturele kloof heeft historische
wortels. Vanuit het Westen werd van oudsher op de provincie neergekeken. Anderzijds was Maastricht voor de bewoners van de stad
eeuwenlang het middelpunt van de wereld. 'Maastricht was zichzelf
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De echte 'Rue de la Stock'

genoeg', schreef dr P.J .H. Ubachs in zijn in 199 1 verschenen Tweedui-

vóór de modernisering

zend jaar Maastricht. In de jaren twintig en dertig van deze eeuw werd

Foto. Gemeentearchief

die zelfgenoegzaamheid nog eens versterkt door een zekere argwaan
jegens alles wat 'Hollands' was. dat wi l zeggen. bijna alles wat niet
Zuidlimburgs was. Bovendien leek de naoorlogse modernisering van

Maastricht

Nederland aan de stad voorbij te gaan. Maastricht bleef lange tijd een
afgelegen uithoek, waar traditionele vormen en verhoudingen de
overhand hielden.
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Het voormalig kanaal
Maastricht-Luik ter hoogte
van de Kesse/skade.
Foto: Gemeentearchief
Maastricht

Niet alleen de bewoners van Maastricht waren rond 1970 in zichzelf
gekeerd. ook de stad zelf had zich sedert het dempen van het kanaal
Maastricht-Luik als het ware van de rivier en de andere toegangswegen
afgewend. Vanaf het station op weg naar het centrum passeerde de

Henric van Veldeke:

wandelaar eerst een verwaarloosd, vervallen en in de zijstraten hier en

· Die weghe versamenen

daar zelfs verkrot Wyck. Bij de Maas aangekomen kreeg de bezoeker
zicht op een stad van on-Nederlandse schoonheid. Maar het was een

sich all doe.. ·

gezicht op een doods ogende stad. De levendigheid en het mondaine
vertier waren geconcentreerd rond de Markt

Maastricht

en het Vrijthof. Aan de oever van de rivier
toonde Maastricht vooral zijn door sexshops
gedomineerde zelfkant.
Sindsdien is er veel veranderd en toch ook

veel hetzelfde gebleven. Al aan het einde
van de twaalfde eeuw werd Maastricht door
Henric van Veldeke in de legende van Sint-

Fata: Gemeentearchief
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Servaas bezongen als knooppunt van verkeerswegen voor geheel
West Europa Acht eeuwen later stelde het gemeentebestuur alles in
het werk om weer een dergelijke positie met de bijbehorende status te
verkrijgen. Hel imago van de stad werd ingrijpend verbeterd. Er werd
opnieuw gewezen op de bijzondere ligging van Maastricht, dichtbij
enkele belangrijke Europese hoofdsteden, op de positie in het Land
zonder Grenzen. later Europa zonder Grenzen en op de Euregionale
samenwerking met Heerlen, Aken. Hasselt en Luik. Er werd ook
daadwerkelijk hard gewerkt aan openlegging van de stad, onder meer
door de ontwikkeling van het industrieterrein Beatrixhaven en het
zaken- en dienstencentrum Randwyck.
Openleggen van de stad· de
elektrieke leidingen langs het
Vrijthof worden vernieuwd.
Nóg meer decibel/en voor de
juke-boxen in de cafes?
Foto: Foto Luc Hommes
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European lnst1tute of Public
Administracion of ·in goed
Nederlands Europees
Instituut voor Bestuurs·
lwnde.
Foto. Europeon lnstitute of
Public Admmistrotion

Inmiddels telt de stad dertig grotere en kleinere internationale instituten. Met de vestiging van vele instellingen en dienstverlenende bedrijven verloor de stad geleidelijk haar karakter van oude industriestad, al
wisten enkele al lang in de stad gevestigde grote industrieën zich te

. "Populatr bij het winke·

handhaven. De foto van de rond de Noorderbrug gevestigde industrie
op het omslag van de nieuwste stadsplattegrond van Falkplan 1s dan

Foto. Cemeenteorch1et

ook een achterhaalde typering. Maastricht
werd universiteitsstad. congres· en beurs·
stad. voorbeeld van moderne stads·
ontwikkeling, monumentenstad en toeristische attractie. Maastricht moest zelfs de
'tweede stad' van Nederland worden. maar
dan wel met behoud van zijn traditionele
karakter. In zekere zin werd dat doel al in

1992 bereikt, zo bleek uit een NIPO-onderzoek. Bij Nederlandse toeristen was van de
steden Amsterdam het meest in trek, gevolgd door Maastricht Tevenc; mochten de
meer chique winkels in de stad zich verheugen in een stijgende populariteit bij het winkelende publiek uit de Randstad. Voorts

lende publiek . ..

Maastricht
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bleek uit recent onderzoek dat steeds meer Belgen in Maastricht
kwamen winkelen. Daar stond tegenover dat meer Maastrichtenaren
vaker inkopen gingen doen in Hasselt. Genk. Tongeren en MélélSeik. Die
ontwikkeling was echter vooral het gevolg van de toegenomen vrije tijd
en niet zozeer van het verschil in aanbod.
De Eurohal en daarna het veel grotere Maastrichts Expositie en
Congres· Centrum MECC zorgden eveneens voor een stroom bezoekers
uit binnen- en buitenland. terwijl de universiteit nieuw bloed in de stad
MECC: ... stroom
bezoekers... ?
Foto: Gemeentearchief
'vfaastricht
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bracht: veel van het wetenschappelijke personeel kwam van buiten
Limburg en het aandeel van de niet-Limburgse studenten groeide elk
joar. In het studiejaar 1991 1992 kwam ongeveer zeventig procent
van de studenten van buiten de provincie.
In 1991 mocht de stad zich zelfs even koesteren in de illusie hoofdstad
van Europa te zijn Nadat de euforie over het Verdrag van Maastricht
was overgewaaid, kreeg het dagelijkse leven snel weer zijn gewone
loop. Maastricht werd weer wat het in essentie al was: een zich snel
moderniserende provinciestad. met alle bijbehorende spanningen
tussen traditie en maatschappelijke verandering, tussen kleinsteedse
behoudend heid en een streven naar openstelling voor vernieuwing. De
stad leek het moeilijk te hebben met haar nieuwe karakter Zij kreeg de
lasten en de lusten van een moderne stad. Toch was de aardbeving die
Limburg in de vroege ochtend van l 3 april 1992 trof nîet symbolisch
voor de schokken waarmee zo'n moderniseringsproces gepaard pleegt
te gaan. Met een kracht van 5.5 op de schaal van Richter was het de
zwaarste schok ooit in Nederland geregistreerd. De materiële schade
in Roermond en omgeving was aanzienlijk. Net als vele andere Nederlanders. Belgen en Duitsers zat de bevolking van Maastricht 's morgens
om tien voor half vier rechtop in bed. De beving was natuurlijk het
gesprek van de dag, maar de schade in Maastricht bleef beperkt tot
enkele ingestorte of ontzette schoorstenen. Het was maar een oppervlakkige rimpeling geweest.
Veel tekenender voor de modernisering was misschien wel dat met
ingang van 1 september drie vrouwen werden opgenomen in de
'u itrukd ienst' van het Maastrichtse brandweerkorps. Ook de moderne
lelijkheid rukte vanuit Entre Deux op tot aan het Vrijthof. sedert op de
hoek van de Helmstraat een Pizza Hut werd gevestigd.
In het leven van alledag ging in 1992 echter veel net zoals het sinds
mensenheugenis was gegaan. En op bijzondere dagen. als de muziek eropuit trok. schreden de in rokkostuum geklede bestuurderen
van harmonie of fanfare. zich van hun waardigheid bewust, voor de muziek uit. precies
zoals zij dat altijd al hadden gedaan.

Vrouwen bij de brandweer!
Naast de brandpeer spuit
dus voortaan ook de
brandmeer. Het moest er
wel van komen na de buszus
bij de stadsbus.
Foto: Press Agency Beugels
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Elke wijk, club. soos.
groepenng. straat of
huizenblok roept thans ten
dage een eigen Pnns
Carnaval uit. Er is echcer
maar één stadsprins: Jean·
Louis I (Tuinstra).
Foto.· Fotopersbura
Widderslloven

'Verrèk. dat is mienen tandarts!' klonk het op zaterdag 1 februari. na
het uitroepen van Jean-Louis Tuinstra uit Scharn tot prins Jean-Louis
'd'n lerste' van Maastricht. De verkiezing tol Maastrichts Prins Carnaval
van een tandarts uit Scharn. ooit een dorpje buiten de stad. mocht dat
misschien een symptoom van vernieuwing heten?
Na twee jaarslechtweer. terwijl de feestelijkheden vorigjaar bovendien
werden gedrukt door de Golfoorlog, kon tijdens de eerste dagen van
maart worden genoten van een stralend lentezonnetje en een bruisend
straatcarnaval. Op zondag waren er tussen het station en het Vrijthof
naar schatting honderdduizend mensen op de been. De inmiddels tot
traditie geworden aanwezigheid van enkele ministers - dit jaar waren
het Andriessen en Kok - bij de sleuteloverdracht van de burgemeester
aan de prins. op zaterdag, kon worden gezien als erkenning van de
nieuwe betekenis van Maastricht en zijn volkscultuur Voor de ministers
was het een goede gelegenheid weer eens op een positieve manier in
het nieuws te komen.
Evenzeer typerend voor de ·moderne tijd' was aan de andere kant het
vandalisme op grote schaal. De vele vechtpartijen en diefstallen tijdens
carnaval bezorgden de politie handenvol werk. Er vond zelfs een
bankoverval plaats. In totaal belandden 38 mensen in de cel.

'MESTREECHTENERE LAOTE ZIECH NEET VERKOESJELE ,,'

' 7

Als gevolg van aanhoudende kritiek op het
beestachtige onderkomen van de beer werd in
het voorjaar besloten dat de; berekuil in het

Stadspark dicht zou gaan. Omdat echter geen
alternatieve woonplaats werd gevonden voor
de 23-jarige beer Jo. bleef hij het hele jaar in zijn
vertrouwde kuil te bezichtigen Het probleem
werd uiteindelijk opgelost doordat de Stichting
Dierenpark Maastricht zijn verblijf opknapte. Zo
bleef in het park alles bij het oude.
Op een ander vlak werd nadrukkelijk gestreefd
naar herstel van oude waarden. Net als veertig
jaar geleden ging het ·genadebeeld'. dat staat
opgesteld in de Onze-Lieve-Vrouwebas11iek in
Maastricht. op reis langs de dekenaten van het bisdom Roermond, zij
het dat was gekozen voor een eigentijdse. bescheidener aanpak dan de
vorige keer. Een lichte kopie van het beeld, want hel origineel is
eeuwenoud en loodzwaar. zou niet zoals in 1952 in elk dekenaat door
de bisschop worden binnengehaald. De bedoeling van pastoor Wagenaar van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek was het genadebeeld nog eens
dicht b1J de mensen te brengen en het geloofsleven in Limburg een

·". Just resting and thinliing
and humming to myself . ·
(Winnie-l11e·PoohJ. Maar wat
te doen met een eenzame
·aear of Very L1ttte Broin· die
met over een gesch1/it
onderliomen besch1M'
Foto. Fotopersburo
Widdershoven

'E nui 1eslie veur Slevruilie'.
Foto: Cemeentearcluet
Maastricht
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nieuwe impuls te geven. De tocht begon op 1 februari in Roermond en
eindigde in juli in Maastricht. Op Maria Tenhemelopneming kreeg het
- het origineel· van het hoofd van het Deµdr le111e11l voor de Oecumene
in het Vaticaan. kardinaal Cassidy, voorheen als pauselijke nuntius een
graag geziene gast in Maastricht. een nieuwe blauwe mantel omgehangen Cassidy sprak bij die gelegenheid bittere woorden: 'Het licht dat
de Sterre der Zee uitstraalt, wordt verduisterd door geloofsafval,
losbandigheid. crisissituatres. agressie en terreur.' Op dat moment was
in de wijk Heer al een andere traditie in ere hersteld In het voorjaar
werden daar · in een poging tot katholieke herleving? . bij twee
kruispunten weer kruisen geplaatst, terwijl enkele andere wegkruisen
werden opgeknapt of gerestaureerd. In december werd ook in de wijk
Eyldergaard een nieuw wegkruis ingezegend.
De bevolking van Heer en omstreken bleek minder meegaand dan de
De Slevrouwe in de steigers.
Het recent begonnen groot
onderhoud zal tot in de
volgende eeuw duren.
Foto. Foto Luc Hommes

Smt·Servaas. bij z11n leven al
sjouwer en trekker voor de
Heer. moet weer op reis: van
het Vrijthof naor /Jet KeuerKarelplein, bij de lange
gang. De verlichting in de
ommuring 1s of gauw
vermeld en 111 het bassin
dnjven doorgaans vette
friteszokken.
Foto· Foto Luc Hommes

kruispunten Nadat bisschop Gijsen op zaterdag 12 december 63
kinderen het vormsel had toegediend, verliet hiJ midden onder de
eucharistieviering de parochiekerk van de Heeg omdat hij het er te
rumoerig vond. 'Hier was de duivel in huis'. veronderstelde de woordvoerder van de bisschop na afloop.

'MESTREECHTENERE lAOTE ZIECH NLET VERKOESJELE .'

I 9

Sommige gebruiken werden niet alleen in ere gehouden. zij moesten
ook worden uitgedragen Tot de officië'e daden van prins Jean-Louis 1
hoorde het uitreiken van de Tempeleers" aai aan Angenies Brandenburg, schrijfster van hel Jaarboek Maastricht 1991. als erkenning van
haar verdienste voor het uitdragen van de Maastrichtse volkscultuur in
het algemeen en van de Mestreechter Vastelaovend in het bijzonder.
En in 1992 verschenen tevens de eerste deeltjes van een Liergaank
Mestreechs Speulentere spe/Ie en Rijstartele of veters? Bij de presentatie van de boeken deed burgemeester Philip Hou ben een duit in hel
zakje door een nieuw Maastrichts woord te lanceren: verkoesjele Of
zijn neologisme wel door iedereen werd gewaardeerd, valt te betwijfe
Bèr Essers biedt als
voorzitter van de VeldekeKrmk Mestreech aan
burgemeester Houben de
beide delen van de
Liergaank Mestreechs aan.
Foto: John Beenkens
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De schrijvers demonstreren
dot ze óóJt. Jt.unnen teJt.enen:
v l.n.r. zittend: Pol Brounts.
Piet Ceelen. Joop Kurris. Jan
Coumans en Phil Dumoulin.
Foto. John Beenkens

Jen. In elk geval hadden de auteurs hun werk serieus opgevat. Volgens
hen is goed dialect spreken net zo belangrijk als goed Nederlands
kennen.
Het mag duidelijk zijn: het dialect mocht zich in 1992 bij de Maastrichtenaren nog altijd in een grote populariteit verheugen. Daar zit
Achtduizend mensen zagen
'Rue de la Stock'
Foto: Fotopersburo Mei/aart

meer achter dan alleen maar behoud van traditie. Er kwam ook een
nostalgische hang op naar vroeger. toen er nog niet zo veel 'Hollanders'
waren en het leven in Maastricht nog goed was. Dat bleek onder meer
uit de geweldige toeloop naar de in dialect geschreven volksstukken

'MESTREECHTENERE LAOTE ZIFCH NEET VERKOESJELE .•.'
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Ook 'Kaffee d'n hoegsten
lied' trok veel publiek
Foto: Fotopersburo Mellaort

Kaffee d'n hoegsten tied en Rue de la Stock. die het dagelijkse leven
rond het Vrijthof. respectievelijk het vroegere leven in de Stokstraat tot
thema hadden. Vooral het laatste. dat onder leiding van Huub Noten
werd gebracht door het tienjarige Mestreechs Volleks-Tejater. met als
een van de hoogtepunten het door Truus Lemmens gezongen lied
'Mestreech. 't is en blijf veur miech toch ·nen hiele groete sjat'. was een

groot succes. In vijf geplande en drie extra voorstellingen trok het bijna
achtduizend bezoekers naar het Theater aan het Vrijthof.
Met de Maastrichtse pendant van de viering van de Franse nationale
feestdag Ouatorze juillet. Vive Ie Vink. de organisatie van een groot Jeu
de-Boulcstoernooi op het Vrijthof en van het inmiddels al bijna tradi llo
nele Preuvenemrnt, poetste de bevolking daarnaasl haar 'Bourgondische' imago nog eens flink op.
Maastricht kreeg ook te maken met de negatieve aspecten van een
grote, anonieme stad met centrumfunct e Op de dag dat De Limburger
op de voorpagina berichtte dat Maastricht in verband met een omkoopaffaire was omgedoopt tot Palermo aan de Maas. moest het dagblad
tevens melding maken van het feit dat de politie met een grootscheepse inval in het woonwagencentrum De Geusselt en bij enkele
woningen in Oostermaas vijftien personen had aangehouden die wer-

22

1

'MESTREECHTENERE LAOTE ZIECH NEET VERKOESJEU:" .'

den verdacht van handel in drugs, autodiefstallen. illegaal wapenbezit
en talrijke inbraken Een maand later. op 27 juli, begon de politie een
actie tegen de overlast die verslaafden en dealers al geruime tijd rond
het station veroorzaakten. De politie trad veelvuldig op in de treinen
van en naar Luik en de voormalige LTS aan de Sint-Maartenslaan. De
Villa Wyckerveld werd dichtgetimmerd, café
Frisj in de Rechtslraat werd gesloten voor de
duur van één jaar en rond het station en in het
parkje tussen de Sint-Servaasbrug en de
Wilhelminabrug werd intensief gecontroleerd.
In een maand tijd werden honderd mensen
aangehouden.
Enkele maanden eerder was café De Schaapskooi bij de Markt al gesloten in verband met het
verhandelen van drugs en de daarmee gepaard
gaande overlast. De politie waarschuwde bij
die gelegenheid andere café's en koffieshops
die problemen veroorzaakten eveneens te zullen sluiten. Maastricht telde in de zomer van
1992 ongeveer zestig koffieshops.
Nadat het gebouw talloze malen was geteisterd door branden en brandjes werd in oktober
begonnen met de definitieve sloop van de LTS
aan de Sint-Maartenslaan.Achterde oude voorVilla Wyckerveld in betere
dogen
Foto: Cemeenteorch1er
Maastricht

bouw, die overeind blijft. zullen zes of zeven
zalen van de nieuwe Mabi-bioscoop, een bedrijvencentrum en het
wijkcentrum van de wijk Sint-Maartenspoort worden gevestigd.
Een neveneffect van de actie van de politie was dat de prijzen van
harddrugs scherp stegen. waardoor het voor veel Belgen niet meer
interessant was naar Maastricht te reizen. Volgens de politie was de
actie dan ook een succes. maar omwonenden merkten er weinig van.
De nieuwe politiepost. die werd ingericht aan de Parallelweg bij het
station, lijkt daarom niet overbodig. Acht van de 31 agenten die er in
januari 1993 komen te werken. worden speciaal belast met de aanpak
van de drugsoverlast in Wyck. Bovendien zal de douane. na het openen
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van de Europese binnengrenzen. zich volgend jaar in Limburg nadrukkelijk mel de drugshandel en de daarmee gepaard gaande overlast
bezighouden. Het werkterrein van de douaniers wordt uitgebreid tot de
binnensteden van Heerlen en Maastricht, waar douane en gemeentepolitie op proef samen gaan surveilleren en optreden.

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven liep in Maastricht opnieuw
iets terug: van 10 .839 in 1990 via 10.500 in 1991 tot 10. 335 in 1992.

Met de voormalige LTS ging

Daarentegen viel er de laatste jaren een toename waar te nemen van
het aantal woninginbraken. autodiefstallen en gevallen van zakkenrollerij

men er weer wat in: ze wordt

en verontrustend genoeg ook van zware criminaliteit als misdrijven met
wapengeweld en de handel in drugs.

het slecht. maar weldra ziet

omgebouwd tot bioscoop.
Foto: Gemeentearchief
Maastricht
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Politiek en samenleving

Afgezien van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de hongersGeslaagde blik-semactie

nood in Somalië werd het buitenlandse nieuws in 1992 vrijwel geheel
beheerst door de gevolgen van het uiteenvallen van het vroeger

bevolking van /let voorma-

communistische Oostblok. De bittere burgeroorlog in het voormalige
Joegoslavië duurde voort en breidde zich uit. terwijl ook aan de randen

lige Joegoslavië.

van de voormalige Sovjetun ie burgeroorlogen en afscheidingsoorlogen

Foto. Fotopersburo

woedden in onder andere Georgië. Abchazië, Armenië, Ossetië en
Ingoesjetië. De deling van Tsjecho-Slowakije verliep tot nu toe welis-

voor de noodlijdende

Widdershoven

waar vreedzaam. maar voegde een nieuw hoofdstuk toe aan de onzekerheid in Midden- en
Oost-Europa. De economische malaise zorgde
in bijna het hele gebied voor lege schappen in
de winkels en voor grote werkloosheid. Daardoor hield de stroom vluchtelingen naar het
Westen aan. In Duitsland, waar naast de tienduizenden 'Volksduitsers' uit deze streken talloze asielzoekers een soms tijdelijk onderkomen vonden, leidde dat tot felle uitbarstingen
van vreemdelingenhaat, vooral in de eveneens
door grote werkloosheid getroffen vroegere
DDR. In Nederland viel een kentering waar te
nemen ten aanzien van het toelatingsbeleid. Er
werden slechts mondjesmaat asielzoekers op-

I
i:

genomen. Voorts werd - tijdelijk - onderdak
geboden aan enkele duizenden door de oorlog
uit hun huizen verdreven vluchtelingen uit
Kroatië en Bosnië. Voor zover nodig werden zij
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opgevangen in ziekenhuizen. in leegstaande kazernes (onder andere in
Roermond) en door particulieren. Maastricht leverde een kleine bijdrage aan de leniging van de internalionale vluchtelingennood. In
augustus kon zich een veertigtal uit Irak verdreven Koerdische vluchtelingen in De Heeg vestigen.
De in de omringende landen oplaaiende vreemdelingenhaat leek in het
begin van het jaar ook in Maastricht aan te slaan. De bewonersvereniging van de Sterreflat verklaarde zich bijvoorbeeld tegen de
vestiging van een moskee voor Turken in de vroegere sportzaal aan de
Weustenraadstraat. Enkele dagen later. eind maart. werden in Malberg
in het tijdelijke onderkomen van de moskee twee grote ruiten ingegooid en de muren beklad.
De tijdelijke vestiging van een centrum voor daklozen in een sporthal
in Caberg leidde zelfs tot ernstige ongeregeldheden. Omdat het opvangcentrum van het Leger des Heils aan de Boschstraat zou worden
Aan de Stotensingel wordt
een tehuis voor daklozen
ingericht. Wethouder
Leenders loot zien dat daar
ook nètte mensen komen
Wiel Kusters gaf aan het
tehws een motto mee:
'Ook wie de hemel als zijn
dak beschouwt
wil soms ramen en een deur.
wil muren die hij rond zijn
vri1he1d vouwt.
Daarom is hier dit huis
gebouwd ·
Foto: Fotopersburo

gesloten, had de gemeente enigszins lichtvaardig besloten de daklozen
's nachts in de woonwijk Caberg onder te brengen. Het nieuws leidde
op 24 februari tot een uitbarsting van volkswoede. De sporthal werd
door buurtbewoners gebarricadeerd; aan de omheining werden span-

Widdershoven
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doeken mel teksten als ·ceen gespuis bij ons huis' en ·weg met dat
volk' gehangen; ruiten werden ingegooid; de aannemer die de hal wilde
verbouwen. werd met stenen bekogeld en er werd zelfs geprobeerd het
gebouw in brand te steken. De opening van '1et centrum moest als
gevolg van het beleg tien dagen worden uitgesteld tot 9 maart Nog
weer tien dagen later werd het centrum. waar twintig daklozen de nacht
konden doorbrengen. ontruimd nadat medewerkers regelmatig waren
bedreigd en het met brandbommen was bestookt. Uiteindelijk werd op
2 november door veertien daklozen een nieuw tehuis in gebruik
genomen aan de Statensingel 9-11 Dit keer was de vestiging van de
kant van de gemeente veel beter begeleid Dit alles gebeurde nadat in
1991 het aantal racistische incidenten in de stad al was verdubbeld.
Maastricht loopt massaal te
hoop tegen opkomend
racisme 'Wann wird man je
verstehen')'
Foto: Fotopersburo
Widdershoven

Op zaterdag 12 december liet de bevolking van de stad zich echter van
haar goede kant zien in een demonstratie tegen het opkomend racisme. Het belang van de zaak werd nog benadrukt door het luiden van
Grameer t11dens de aankomst van de zesduizend betogers op het
Vrijthof. De 'bonte stoet' werd aangevoerd door burgemeester en
wethouders en de voorzitter van het College van Bestuur van de
Ri1ksuniversiteit Limburg. Alleen wethouder Jan Hoen liep tussen de
demonstranten om. zoals hij zei. de afstand tussen de burgers en de
politiek wat te verkleinen.
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Terwijl in Oost-Europa de staten uiteenvielen. werd in West- en ZuidEuropa door de Europese Gemeenschap gewerkt aan geleidelijke
eenwording. Erg vloeiend verliep dat proces niet. 'Maastricht', het in
december 1991 gesloten Verdrag van Maastricht over een Economische en Monetaire Unie (EMU) en een Europese Politieke Unie (EPU).
bestaat in l 992 nog, maar 'Maastricht' heeft een groot deel van het
afgelopen jaar aan een zijden draadje gehangen.
Het begon hoopgevend, toen op vrijdag 7 februari de ministers van
Buitenlandse Zaken en van Financiën van de twaalf lidstaten van de
Europese Gemeenschap bij gedempt licht en een strijkje in de Statenzaal van het Provinciegebouw in Maastricht hun handtekening zetten
onder het akkoord over een Europese Unie Na afloop werden glazen

Ministers ondertekenen
akkoord over Europese
Unie. Nou ja. akkoord.... ?
Foto: Fotopersburo
Widdershoven
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champagne geheven op het nieuwe Europa. Van de jubeltonen uit
december viel op dat moment echter al niet veel meer te beluisteren.
Twee maanden later stemde het Europese Parlement in met het
bereikte akkoord, maar dat ging niet van harte. Uiteindelijk wilde het
Parlement de nadelen van de democratische tekortkomingen niet laten
opwegen tegen de voordelen van integratie: de lidstaten werden
opgeroepen tot snelle ratificatie van het verdrag. Inderdaad zette het
Franse parlement spoedig een eerste stap in die richting door met grote
meerderheid te besluiten tot grondwetsherziening. opdat de akkoorden konden worden uitgevoerd. Zo werd de invoering van een Europese
munt mogelijk gemaakt en zouden Europese ingezetenen stemrecht
krijgen bij lokale verkiezingen. Kort daarna keerde echter de stemming
over het verdrag. Op 2 juni wezen de massaal opgekomen Denen het
verdrag bij referendum af. Dat veroorzaakte een groot probleem voor
de andere lidstaten. omdat in Maastricht was afgesproken dat het
verdrag alleen geldigheid zou bezitten als het door alle twaalf lidstaten
werd aanvaard. Tijdens een haastig ingelast spoedberaad besloten de
EG-ministers van Buitenlandse Zaken de onderhandelingen over de
verdragstekst desondanks niet opnieuw te openen. In 'Europese'
kringen werd vervolgens opgelucht gereageerd toen de leren bijna drie
weken na de Denen met ruime meerderheid wèl met een verdergaande
Europese eenwording bleken te kunnen instemmen.
In de zomermaanden werd het toch nog spannend. Onmiddellijk na het
Mintster-president Lubbers
legt het allemaal graag nog
eens uit.
Foto: Fotopersburo
Widdershoven
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in Frankrijk een volksraadpleging te houden Dat referendum zou in
september plaatsvinden. Uit opiniepeilingen bleek het aantal voorstanders van "Maastricht' in Frankrijk in enkele maanden tijd snel te
dalen. In het spoor van de vrachtwagenchauffeurs. die de Franse
snelwegen blokkeerden uit woede over een nieuw strafpuntensysteem
bij verkeersovertredingen dat kon leiden tot intrekking van hun rijbewijs. ontstond in Frankrijk een massale protestbeweging tegen de
regering. Het land werd volgeplakt en vol geklad met de leuze 'Non ä
Maastricht.' Eind augustus zou de balans zelfs in het voordeel van de
tegenstanders zijn doorgeslagen. Daarop verklaarde een woordvoerdervan de Britse premier John Major dat Groot-Brittannië, het land dat
tijdens de topconferentie in Maastricht het meeste had dwars gelegen.
het verdrag niet zou ratificeren in geval de Fransen tegen 'Maastricht'
zouden stemmen. Het werd in Frankrijk een nek-aan-nekrace. die op
zondag 20 september nipt in het voordeel van een Europese Unie werd
beslecht. Bij een voor Franse begrippen hoge opkomst van meer dan
zeventig procent had maar net iets meer dan de helft van de kiezers 'ja'
gestemd. 'Europa· slaakte een zucht van verlichting.
In het najaar nam de spanning echter weer toe. In het begin van
november werd in het Engelse Lagerhuis gedebatteerd over de vraag
of de procedure. die moest leiden tot ratificatie van het verdrag, zou
worden voortgezet of dat ratificatie moest worden uitgesteld. Het
debat vond plaats tegen een achtergrond van ernstige sociale onrust,
nadat de conservatieve regering eind oktober had bekendgemaakt
dertig steenkolenm ijnen op korte term ijn te zu llen slu iten. Voor de
oppos1t1onele Labourpart ij, die op zichzelf niet tegen 'Maastricht' was.
vormde dit een aan leiding te proberen de regering weg te stemmen Zij
wist zich gesteund door enkele conservatieve tegenstanders van de
Europese Gemeenschap. Een motie die vroeg om uitstel van ratificatie.
werd op 3 november met slechts zes stemmen verschil verworpen De
toekomst van premier Major was voor even gered, maar blijkbaar was
zijn positie nog zo onzeker dat hij enkele dagen later verklaarde de
ratificatie uit te stellen tot na een tweede Deense referendum over het
verdrag in 1993.
De behandeling van het Verdrag van Maastricht in enkele andere
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landen stak schril af tegen de commotie in Denemarken. Frankrijk en
Groot-Brittannië. In Den Haag waren op een bepaald moment op 2
november in de Tweede Kamer minder parlementariërs dan bewindslieden aanwezig: achter de regeringstafel zaten de ministers Lubbers.
Van den Broek, Kok en staatssecretaris Dankert, terwijl van de Kamerleden slechts Van der Linden en Schutte aanwezig waren. Niettemin
moest minister Kok tijdens het debat nog even het gewicht van het hele
kabinet in de strijd werpen, toen het erover ging of de Kamer nu al
moest beslissen over de vraag of de Nederlandse gulden in 1999 zou
worden vervangen door een Europese munt of dat dit besluit ook later
nog zou kunnen worden genomen. Kok wilde niet van het verdrag
afwijken en eiste daarom een beslissing nu. In het algemeen was het
Nederlandse parlement vrijwel unaniem positief over 'Maastricht.'
Een jaar na 'Maastricht' werd op de Europese topconferentie in
Edinburgh in december een doorbraak bereikt op weg naar algemene
aanvaarding van de in Maastricht bereikte akkoorden. Er werd overeenstemming bereikt over een uitzonderingspositie voor Denemarken.
Dat zal buiten de eenheidsmunt. het gemeenschappelijk defensiebeleid, de justitiële besluiten en het Europese burgerschap blijven. Het
verdrag zal in deze vorm in het voorjaar van 1993 opnieuw aan de
Deense kiezers worden voorgelegd. Deense opiniepeilers kwamen nog
in december 1992 met voor 'Maastricht' gunstige voorspellingen.
Maar hoewel volgens afspraak in Maastricht het verdrag voor het eind
van 1992 door alle lidstaten moest zijn geratificeerd, was dat alleen in
Frankrijk, Italië, Spanje en Ierland het geval.
Algemene ratificatie van het Verdrag van Maastricht lijkt nu niet langer
meer een wensdroom. al is het maar de vraag of het ooit zal worden
uitgevoerd. De bekendheid van de naam van de stad is echter voor
jaren verzekerd. Dat doel van het provincie- en gemeentebestuur was
in elk geval bereikt. Een Duitse vereniging van taalbeschermers, die elk
jaar uit nieuwe en in de volksmond veel gebruikte woorden een 'woord
van het jaar· kiest, zette Maastricht samen met onder andere
Fremdenhass op de tweede plaats. En in Frankrijk werd de naam van
de stad niet meer als Maestricht, maar eindelijk correct gespeld. al
schort het daar nog wat aan de uitspraak.
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Stadsbestuur en stadsontwikkeling

Het gemeentebestuur had voor 1992 en de daaropvolgende jaren
meer noten op zijn zang dan reclame maken voor de stad. In januari
nam de gemeenteraad na een twee dagen durende marathonzitting
unaniem een enigszins abstract strategisch plan aan. waarin de
hoofdthema's van het beleid van de komende tien jaar werden vastgelegd. De stad zou zich in het bijzonder gaan richten op internationalisering, zorg voor de zwakken, het indammen van de verkeersstromen
in de binnenstad en de zorg voor het milieu, de stedelijke ontwikkeling
en de ontwikkeling van de werkgelegenheid.
Het milieu moest in oktober 1992 van burgemeester en wethouders al
wijken voor een stringenter veiligheidsbeleid en betere misdaadHet ·Huis met de Stn/{ aan
de Hondstroot, ooit fel
omstreden symbool van het
krakerswezen. is gerestaureerd en wordt door
wethouder Leenders in alle
rust geopend. Wo sind Sie
geblieben .. ?'.
Foto: Foto Luc Hommes
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bestrijding. Het al dan niet afgraven van de vervuilde grond ten
behoeve van woningbouw op en nabij het voormalige Zinkwitterrein in
Limmel bleef dit jaar dan ook een veel besproken kwestie, die niet werd
opgelost.
Op het gebied van de stadsontwikkeling ontbrak het bepaald niet aan
initiatieven. In het algemeen streefde de gemeente ernaar in de jaren
tot 1995 750 goedkope woningen per jaar te bouwen en de doorstroming van bewoners vanuit goedkope huurwoningen te bevorderen. Het
grote probleem was echter een gebrek aan goedkope bouwgrond.
zodat de Maastrichtse makelaars en projectontwikkelaars betwijfelden
of de bouw van zoveel premie-A-woningen wel haalbaar was. Tevens
stemde de raad in met een plan tot de bouw van zeshonderd nieuwe
woningen in Mal berg en Oud-Caberg, dat beoogde een jonger publiek
naar deze sterk vergrijsde wijken te trekken.

Céramiqueterrein: Veel werk

Voorts werd een begin gemaakt met de uitvoering van enkele twee jaar
geleden aanvaarde plannen: Maastricht, vermaard om zijn fraaie
pleinen. zou er twee nieuwe bij krijgen: één in een nieuwbouwproject

in uitvoering!

tussen de Brusselsestraat en de Calvariestraat en één bij Hoogfrankrijk.

Foto.· Bestuursdienst

Het project van 93 nieuwbouwwoningen in Hoogfrankrijk had mede de
bedoeling het imago van die wijk te verbeteren.

Gemeente Maastricht

In januari werd begonnen met de uitvoering
van het reeds vóór zijn verwezenlijking befaamde, ambitieuze Céramiq ueproject. dat
werken, wonen en recreatie wil combineren.
Aan het eind van het jaar werd echter duidelijk
dat het project al een vertraging van enkele
maanden had opgelopen. onder andere doordat bij de Kroon nog enkele bezwarenprocedures liepen.
De 230.000 kubieke meter met loodhoudend
glas en zinkmineralen vervuilde grond, die hangende een verzoekschriltvan het Milieucentrum
Maastricht bij de Raad van State niet naar de
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stortplaats van de Sphinx mocht worden afgevoerd. vormde een eerste
obstakel. Het verzoek werd half november afgewezen.
Een tweede obstakel werd gevormd door een beroep tegen de inspraakprocedure. De gemeente hoefde echter geen nieuwe inspraakronde te houden over het bestemmingsplan Céramique. omdat de

De werkzaamheden op het

klagers hun bezwaren niet tijdig schnftelijk bij het college van burgemeester en wethouders hadden ingediend. Enkele bezwaren tegen het

Ceramiqueterrein brengen

bestemmingsp~an

werden door de Kroon wel onderschreven. Dit deel
van de plannen werd daarom aangepast. De bouwhoogte aan de

taat-16de-eeuwse

noordzijde van het Céramiqueterrein langs de Hoogbrugstraat werd
gehalveerd tot ongeveer zestien meter en het plan werd ook op enkele
kleinere punten bijgesteld. Het project bleek toen al vele miljoenen

stadsmuur van Wyck uit de

protesten wordt besloten.

guldens duurder te worden dan oorspronkelijk begroot. Bovendien is
er het probleem dat nog geen belangrijke werkgever te kennen heeft

Foto: Fotopersburo

gegeven zich in de toekomstige wijk te willen vestigen.
Intussen dreigt het project nieuwe vertraging op te lopen door de opgraving van een
14e_eeuwse stadswal en een stadswal uit de
15e eeuw met de uitgebouwde Recentoren
en het bastion Bloemendaal, inclusief het
daaraan vastgebouwde majestueuze zestiende-eeuwse Parmabastion. In tegenstelling tot wat altijd was aangenomen. bleken
deze bij de ontmanteling van de stad in de
vorige eeuw niet geheel te zijn afgebroken.
maar slechts met de grond gelijk gemaakt.
De vestingwerken lopen van de waterpoort
aan de Maas een halve kilometer schuin
over het terrein en kruisen de toekomstige
Avenue Céramique. De opgraving van de stadsmuur met versterkingen
werd in oktober voltooid en heette de 'fraaiste ooit gevonden.'
Onmiddellijk ontbrandde een debat over behoud van het Parmabastion.
De Stichting Maastricht Vestingstad stelde minister Hedy d' An co na van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor de hele wal tot beschermd
monument te verklaren. Het Projectteam Céramique (waarin de ge-

resten aan het licht van het

Parmabastion en van een

14•en 1s•eeuw Ondanks

zand erover!

Widdershoven
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meen te en de projectontwikkelaars vertegenwoordigd ziJn) wilde daarentegen hooguit een deel behouden. omdat anders de hele planning in
gevaar werd gebracht. Het team wilde eventueel de Recentoren wel
opnemen in een plan voor een waterpartij en park langs de rechteroever van de Maas. In verband met de affaire werd de stadsarcheoloog
door zijn baas. de gemeente, een spreekverbod opgelegd.
De markl in de jaren '30.
nog zonder gat.
Foto Gemeentearchief
Maastricht

Bij al zijn vernieuwingsdrang streefde ook het gemeentebestuur naar
instandhouding of, waar nodig, herstel van oude waarden van de stad.
Zo haalde het bestuur in mei het plan van stal om het 'gat in de Markt'
weer te dichten. Op de plaats van de te slopen stadskantoren en de
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oprit van de Wilhelminabrug zou een nieuw pand moeten verrijzen
waarin enkele diensten van de gemeente en winkels moesten worden
gehuisvest. De op- en afrit van de Wilhelminabrug zouden opnieuw
worden aangesloten op de Maasboulevard. Het oude besloten karakter van de Markt zou daarmee worden hersteld. In oktober publiceer
den burgemeester en wethouders echter het Meerjareninvesteringsplan 1993-1996 waarin geen geld was gereserveerd voor nieuwbouw
aan de Markt Voor dit en enkele andere projecten zou een andere
financieringsstructuur moeten worden gezocht, bijvoorbeeld in de
sfeer van meevallers en het aandeel van Maastricht in de verdeling van
de landelijke aardgasopbrengst. De Markt zal voorlopig dus wel open
blijven.
Aan een andere kant van de stad werd eveneens gewerkt aan herstel
van het oude stadsgezicht. Net buiten de voormalige stadsgrenzen
werd de restauratie van de achttiende-eeuwse vestingwerken de Hoge
Fronten voortgezet. Tegelijkertijd werd daar een reservaat gecreëerd
voor vleermuizen en voor een zeldzaam diertje, de muurhagedis.
In de zomer presenteerde de gemeente een in opdracht van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
ontwikkeld plan om van de Maas weer een geïntegreerd deel van de
De Hoge Fronten ondergaan
een restauratie.
Foto· Gemeentearchief
Maastricht
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stad te maken. In 1990 had de minister het Maasoeverplan in het kader
van de Vierde nota over de ruimtelij/t.e ordening uit 1988 aangewezen
als voorbeeldproject. Het project moet de eenheid tussen de rivier en
de beide helften van de stad herstellen. Sedert vijfentwintig jaar
geleden melde aanleg van de Maasboulevard en de Kennedybrug het
Stadspark bruut was doorsneden en aan de andere kant Wyck van de
rivier was afgesneden door de Franciscus-Romanusweg, was de stad
los van de Maas komen te staan. Heel voorzichtig, in fasen. wil de
gemeente in de komende jaren het contact herstellen. onder andere
door de aanleg van parken. promenades en een jachthaven aan de
rivieroevers tussen de Noorderbrug en de al eerder geprojecteerde
voetgangersbrug van het Céramiqueterrein naar de Graanmarkt. Die
brug is in het investeringsplan van het college van B & W voor de
eerstkomende jaren echter ook al gesneuveld. De gemeenteraad zal in
1993 enkele zwaarwegende keuzes moeten maken.
Behoud van oude waarden!
Arch1cecc J. Voorveld spreekt
voor autoriteiten en echte
belangstel/enden over de
eventuele restourot1e van de
Sint-Lambertuskerk.
Foto: Foto Luc Hommes

Het twee jaar geleden gestarte project Wonen boven Winkels raakte dit
jaar eveneens in financiële problemen. Wehswaarwerden zes woningen
in de Mariastraat opgeleverd. maar gevreesd moet worden dat de
doelstelling van zeshonderd appartementen niet wordt gehaald. De
subsidies liepen terug en de panden bleken in te slechte staat te
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verkeren. zodat er dit jaar acht miljoen gulden bij moest. Het project
was gedeeltelijk bedoeld om het woningaanbod voor studenten wat te
vergroten. Een zeker zo belangrijke doelstelling was echter tegen te
gaan dat de winkelstraten in het centrum er na sluitingstijd doods en
verlaten bij liggen. In december bleek dat geen overbodige luxe. Eerst
werd 's nachts bij juwelier Martens in de Maastrichter-Brugstraat voor
een half miljoen geroofd. Een paar nachten later werd maar enkele
tientallen meters daar vandaan bij de sieradenafdeling van V & D voor

Juwelier Pierre Martens zag

een ton gestolen.

Foto: Fotopersburo Mei/aart

De financiën van de stad werden dit jaar nog eens extra belast door het
debacle van het 'bezoekerscentrum' Primosa in Gulpen. Het centrum
had volgens de initiatiefnemers een 'informatief attractiepunt' moeten
worden. maar werd door anderen denigrerend afgeschilderd als een
veredeld VW-kantoor. Het was bedoeld om toeristen op de hoogte te

zijn omzet op hoogst
ongewenste wijze stijgen

38

STADSBESTUUR EN STAOSONTWlKKELINC

brengen van wetenswaardigheden op het gebied van cultuur. sagen en
legenden. geologie. flora en fauna en de geschiedenis van de regio.
Men greep hoog: er werd gemikt op tweehonderdduizend bezoekers
per jaar.
Pri mosa kwam nog vóór de opening met Pasen in geldnood doordat het
minder sober was gebouwd dan begroot. De nood werd acuut toen het
aantal bezoekers tegenviel. In mei had de provincie daarom al een half
miljoen toe moeten steken om voortijdige ondergang te voorkomen.
Begin juli hadden nog maar achtduizend in plaats van de benodigde
vijfentwintigduizend mensen belangstelling getoond. In oktober vroeg
een van de schuldeisers het faillissement van Primosa aan. Kort daarop
besloten de aandeelhouders (de Heuvel landgemeenten. Maastricht en
enkele particulieren) uitstel van betaling aan te vragen. Eind december
viel het doek voor Primosa toen de Heuvellandgemeenten en Maastricht weigerden nog meer geld in het centrum te steken. Maastricht de grootste aandeelhouder - was een miljoen gulden kwijt.
Naar aanleiding van de presentatie van een rapport van McKinsey over
verbetering van het stadsvervoer in Nederland, maakte wethouder
Cremers van Milieu. Vervoer. Verkeer en Personeel in januari bekend
dat de Stadsbus Maastricht tot 1995 geen gedwongen ontslagen
hoefde te vrezen. Behoud van alle 240 arbeidsplaatsen wilde hij echter
niet garanderen.
Geen gedwongen ontslagen
bij de stadsbus.
Foto: Gemeentearchief
Maastricht
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De werkgelegenheid in Zuid-Limburg en dus ook in Maastricht vormde
al jaren een bijzonder probleem. In 1978 kampte de provincie met de
hoogste werkloosheid van het land: 9.9 procent tegen een landelijk
gemiddelde van 5.4 procent. Ter bestrijding van deze bijzonder hoge
werkloosheid, die vooral het gevolg was van de sluiting van de steenkolenmijnen. was aan het eind van de jaren zeventig in het kader van de
Perspectievennota Zuid-Limburg het zogeheten PNL-beleid op gang

gekomen. Met behulp van deze extra pot werd in tien jaar tijd de
werkloosheid teruggedrongen tot een voor Nederland normaal cijfer.
In 1991 besloot minister d'Ancona te stoppen met haar PNL-subsidie
aan ongeveer zeshonderd arbeidsplaatsen. De provincie en de betrokken gemeenten zouden een afkoopsom krijgen als zij vöórhet einde van
1991 akkoord gingen. In januari werden de desbetreffende sommen
inderdaad aan de betrokken instanties overgemaakt. Maastricht ontving viereneenhalf miljoen gulden.
Het stopzetten van de PNL-subsidie bracht de continuering van een
aantal arbeidsplaatsen in gevaar. voornamelijk bij het onderwijs en in
de welzijnssector. Dat was onder andere het geval bij het centrum voor
kunstzinnige vorming CCV in Maastricht. In de loop van 1992 bleek na
enige strubbelingen de gemeente bereid drie van de medewerkers
waar het om ging, in dienst te nemen. Voor een viertal andere dreigt

besteding van wegen en

ontslag.

een holt toegeroepen.

Aan onderhandse oon-

grote bouwprojecten wordt

'7

Naast het PNL-beleid van de rijksoverheid hanteerde de gemeente inmiddels geruime tijd een
systeem van onderhandse aanbestedingen.
waarbij bouwopdrachten werden verleend aan
een vantevoren geselecteerd beperkt aantal
Zuidlimburgse aannemers. Naar pas in februari
1992 openbaar werd. maakte het ministerie
van Economische Zaken per brief in november
1991 bij de gemeente bezwaar tegen deze
handelwijze. Volgens het ministerie stond een
dergelijke aanpak haaks op het functioneren
van een vrije-markteconomie. viel hij niet te

olopersburo Me/loort
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rijmen met de verdragen en richtlijnen van de Europese Gemeenschap
en was het beleid in strijd met de Nederlandse wetgeving op dit punt.
Het college van burgemeester en wethouders verdedigde zijn beleid
met het argument dat op deze manier sneller kon worden gewerkt. dat
de regionale economie erdoor werd versterkt en dat de opdrachtgeefsterzo het beste zou weten waar zij aan toe was. Overigens was de nota
waarin dit beleid werd uiteengezet. de nota Aanbestedingsbeleid. nog
niet door de gemeenteraad vastgesteld. Ook bij de provincie en bij
andere gemeenten in Limburg was openbaar aanbesteden trouwens
eerder uitzondering dan regel.
Het gemeentelijke aanbestedingsbeleid kwam echter pas m opspraak
na publikaties in het dagblad De Limburger in april. Toen werd de
Maastrichtse wethouder van Publieke Werken. Sport en Media Jo ln de
Braekt (CDA) ervan beschuldigd samen met zijn echtgenote op kosten
van wegenbouwer Sjaak Baars in 199 1 een reis naar Egypte te hebben
Wethouder Jo in de BraeXt
kreeg dit jaar de tijd om zich
te bekwamen in het Jeu-deBoules. Hier opent hij het
concours op het Vrijthof.
Foto: Foto Luc Hommes
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gemaakt. In de Braekt verklaarde onmiddellijk de kosten van de reis al
aan Baars te hebben terugbetaald, hetgeen door Baars werd bevestigd. Toch was de zaak iets meer dan een onbetekenend incident: het
wegenbouwbedrijf van Baars was een van de vijf geselecteerde bedrijven die voor Maastricht mochten werken in de weg- en waterbouw.
Bovendien had Baars de slechte reputatie ambtenaren en politici om
te kopen om aan opdrachten te komen. Een voormalige ambtenaarvan
de provincie en een ex-wethouder uit Echt waren in verband hiermee
reeds veroordeeld wegens het aannemen van steekpenningen. Hoewel
hij had bekend, was Baars zelf niet vervolgd, omdat zijn misdrijf na zes
jaar inmiddels was verjaard.
Ofschoon een meerderheid van de gemeenteraad het vertrouwen in In
de Braekt behield, werd zijn reis algemeen afgekeurd. omdat de
politiek erdoor in diskrediet was gebracht. Het college van burgemeester en wethouders liet dan ook onmiddellijk alle aanbestedingen van de
afgelopen jaren controleren. Daaruit bleek dat In de Braekt de laatste
tweeëneenhalf jaar niet persoonlijk betrokken was geweest bij de
aanbestedingen van de gemeente. NiettP.m in besloot het college op 2
juni voorlopig geen nieuwe aanbestedingen te doen. Half juni maakte
het college met de presentatie van de nota Aanbestedingsbeleid
bekend dat inschrijvingen voor aanbestedingen van de gemeente
Maastricht voortaan open zouden staan voor aannemers uit binnen-en
buitenland. Alleen kleine opdrachten zouden nog onderhands worden
aanbesteed. De zaak leek voor Maastricht en voor In de Braekt
afgedaan.
Intussen liepen er sedert juni strafrechtelijke
onderzoeken naar onoorbare praktijken bij de
verdeling van aanbestedingen door wegenbouwers in Zuid-Limburg. Een vijftal van hen.
waaronder Baars. zou in 1983 een overeenkomst hebben gesloten over de onderlinge
verdeling van aanbestedingen van de gemeente
Maastricht volgens een bepaalde verdeelsleutel. Voorts had justitie onderzoeken ingesteld
tegen de burgemeester van Gulpen en tegen

Ook andere hoge bomen
vingen veel wind.
Foto.· Fotopersburo
Widdershoven
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twee wethouders in Landgraaf, waarbij Baars ook al in het geding zou
zijn. Tevens werden enkele andere aanbestedingen onderzocht, onder
andere in Gulpen en in Brunssum. Op 3 november stelde justitie
tenslotte dan toch een onderzoek in naar In de Braekt, omdat hij geen
afdoend bewijs had kunnen leveren de kosten van zijn vakantie aan
Baars te hebben terugbetaald. Een dag later legde de wethouder in
verband met het onderzoek tijdelijk zijn functie neer. Toen dat onderzoek naar het oordeel van de CDA-fractie in de gemeenteraad wat te
lang ging duren, probeerde zij de overige fracties over te halen om in
te stemmen met de terugkeer van In de Braekt. Fractievoorzitter Th.
Bovens, die zich tijdens de discussies in mei min of meer garant had
gesteld voor 'zijn' wethouder. plaatste daarbij zijn politieke toekomst
in de waagschaal. Vlak voor oudejaar verklaarde hij dat hij uit de raad
zou stappen als In de Braekt toch schuldig zou blijken.
1n december besloten ook Gedeputeerde Staten van Limburg de regels

Mr. Willem baron Michiels
van Kessenich 1.

voor het aanbestedingsbeleid te verscherpen. Grote provinciale werken zullen in de toekomst openbaar worden aanbesteed. Als gevolg
van alle publiciteit moest Baars dit jaar zijn bedrijf inkrimpen van 1 15
tot 45 werknemers.

Foto: Gemeentearchief
Maastricht

Een debat over het al dan niet invoeren van de mogelijkheid tot het
houden van een referendum in de gemeente.
eind igde op 8 december voorlopig in een onbeslist: negentien vóór en negentien stemmen
tegen. De discussie spitste zich toe op de vraag
of van tevoren een bepaald opkomstpercentage
moest worden verlangd om een uitslag bindend te maken. Als invoering van een referendum een poging is het geschonden aanzien van
de pol itiek weer enigszins op te vijzelen, moet
voor een mislukking worden gevreesd.
In 1992 verloor de stad twee van haar voormalige bestuurders. Op 9 januari overleed in zijn
woonplaats Bilthoven mrWillem baron Michiels
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van Kessenich. Michiels van Kessenich was van 1937 tot 194 1 en van
1944 tot 1967 burgemeester van Maastricht geweest. Hij werd op 14
januari onder grote publieke belangstelling, na een uitvaartdienst in de
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. in Maastricht begraven.
Na een langdurig ziekbed overleed op 2 1 oktober op 7 7-jarige leeftijd
Roef de Vries. Hij was in 1962 voor de PvdA in de gemeenteraad
gekozen en was vervolgens van 1966 tot 1978 wethouder van respectievelijk Openbare Werken en Gemeentebedrijven, Openbare Werken
en Sport en van Sociale Zaken.
Het nieuwe pand van

In februari vierde Bouwvereniging St.-Servatius - sedert 1975 samenwerkend en in 1988 gefuseerd met twee jongere woningbouwverenigingen - haar negentigste verjaardag. Woningbouwvereniging

Woningbouwvereniging Sint
Servatius wordt ingezegend.
Foto: Foto Luc Hommes

St.-Mathias is zo oud nog niet. Zij werd in mei

1\

vijfenzeventig jaar. St.-Mathias werd in 1917
opgericht door enkele vakbondsbestuurders
en notabelen van de parochie St.-Mathias, destijds een arbeiderswijk met grauwe woonkazernes. Enkele jaren daarna nam de vereniging aan de Statensingel en de Herbenusstraat
haar eerste woningen in gebruik. Thans bezit
St.-Mathias vijfduizend woningen, waaronder
vrijwel de hele wijk Nazareth, heel De Heeg en
de 237 woningen van het stadsvernieuwingsproject in Wyck.
In mei kon ook de veertigste verjaardag worden
gevierd van de wijk Akerpoort.

Bewoners van de jubilerende
wijk Akerpoort
Foto· Fotopersburo Me//oort
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Bedrijvigheid in Maastricht:
van industriestad tot dienstencentrum

Na twee jaar van moeizame onderhandelingen hoopte de Koninklijke
Sphinx een nieuwe markt te hebben aangeboord door de opdracht tot
een grondige opknapbeurt van vij~ig toiletten in het Kremlin in de
wacht te slepen. Voorts deed de divisie sanitair van Sphinx in 1992
goede zaken in Duitsland. Frankrijk en de Benelux. Van april tot
november steeg de winst van het concern dan ook met elf procent. De
directie verwachtte daarom dat de winst over het lopende boekjaar die
van het vorig jaar zou overtreffen.
Met de omzet en de werkgelegenheid in de industriële sector was het
in 1992 in het algemeen echter minder goed gesteld. De export daalde
zelfs. De leiding van de KNP gaf te kennen in Maastricht zeventig van
Voorzitter A. Versteegh
opent het nieuwe gebouw
van de Maastrichtse Kamer
van Koophandel. Gebouwen
hebben kamers en sommige
kamers hebben een gebouw
Het pond is (te?) ruim
opgezet. want men hoopt
dat t.z.t. ook de Kamer van
Koophandel van Heerlen erin
zal trekken...
Foto: Foto Luc Hommes
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de twaalfhonderd banen te schrappen om de winst te verhogen. Het
voornemen veroorzaakte onder het personeel nogal wat onrust. omdat
volgens de bonden de werkdruk al onverantwoord hoog was. De onrust
zal er aan het eind van het jaar niet veel minder op zijn geworden, toen
de KNP bekendmaakte een fusie aan te gaan met zijn concurrenten
VRG en Bührmann-Tetterode Dergelijke fusies gaan maar al te vaak
gepaard met saneringen en ontslagen.
In februari werd bekend dat bij de noodlijdende vestiging van Vredestein
in Maastricht, Vredestein lcopro BV, dertig van de honderdzeventig
arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. Om aan verdere inkrimping te
ontkomen, werd het bedrijf gesplitst in twee eenheden een industriebandenbedrijf en een recyclingbedrijf voor rubber. De laatstgenoemde
activiteit stond echter onder zware druk in verband met de stankoverlast. Gedeputeerde Staten dreigden in januari bij een behandeling
van dit probleem voor de Raad van State zelfs de tijdelijke vergunn ing
van het bedrijf in te trekken en het te sluiten, als Vredestein niet heel
snel een afvalstoffenvergunning zou aanvragen. Het bedrijf meende dat
dit niet nodig was, maar gaf uiteindelijk toe. In maart werd bedoelde

vergunning aangevraagd. Het bedrijf bleef open.
Bij de Maastrichtse vestiging van de Verenigde Buizen Fabrieken VBF,
een onderdeel van het Hoogovens-concern. moesten tien arbeidsplaatsen verdwijnen. In november werd door het staalbedrijf Feijen
collectief ontslag aangevraagd voor41 van de 231 werknemers, terwijl
van nog eens zeven andere het tijdelijk contract niet werd verlengd. Bij
de metaalwarenfabriek Thomas Regout zullen vijftien van de 550
arbeidsplaatsen moeten verdwijnen als gevolg van een slecht gevulde
orderportefeuille. En de directie van Bates Cepro bereikte in december
overeenstemming met de bonden over het ontslag van 66 van de 279
werknemers
Omdat er in de industriële sector in 1992 voor het tweede achtereenvolgende jaar opnieuw veel minder werd geïnvesteerd dan voorheen.
dreigt de positie van vele bedrijven op de lange duur te worden
uitgehold.
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Met het vrachtvervoer via Maastricht Airport
ging het eveneens slecht. Dit jaar werd op de
luchthaven veertig procent minder vracht overgeslagen dan vorig jaar.
De detailhandel en de dienstensector deden
het daarentegen in 1992 in het algemeen goed.
De centrumfunctie van Maastricht leek de stad
nieuwe werkgelegenheid te zullen brengen. Plannen werden er genoeg ontwikkeld, maar in een
Sombere berichten rondom
Maastricht Airport. Minder
vrachtvervoer. door verzet
tegen nachtvervoer Extra
politie-bewaxing bij aan
xomst van de laatste vlucht
met vluchtelingen uit Bosnië.
Foto: Fotopersburo Mei/aart

aantal gevallen bleef het bij schone voornemens. Zo berichtte de
directie van de Stichting Holland Casino's in februari het casino in
Valkenburg te willen verplaatsen naar een toplokatie aan de Maas, pal
naast Hotel Maastricht op het Céramiqueterrein. De directie trok zich
aanvankelijk niets aan van alle onrust in Valkenburg over dit voornemen. maar legde zich in september neer bij het advies van de Raad voor
de Casinospelen aan de minister van Economische Zaken, het casino in
Valkenburg te laten.
In maart maakte Gran Dorado (onderdeel van Vendex) bekend het
complex Dousberg te willen overnemen om er een vakantiepark met
zeshonderd bungalows te vestigen. Het park zou in 1994 de poorten
moeten openen en driehonderd mensen werk bieden. Aan het eind van

Toch feest op Maastricht
Airport Air Exel ontvangt
dhr Schurgers als honderd·
duizendste gast
Foto: Fotopersburo
Widdershoven
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het jaar was het echter zeer twijfelachtig geworden of het bungalowpark er wel zou komen . Er was nog steeds geen financier gevonden voor
de benodigde tweehonderd miljoen gulden. Op dat moment was ook
de Stichting Driekant nog bezig de f 13.5 miljoen te zoeken die nodig
waren voor de restauratie van kasteel Vaeshartelt. waar Driekant
samen met de universiteit een conferentieoord wil vestigen. Financiering van de restauratie werd in december nog bemoeilijkt doordat de
universiteitsraad twijfel uitsprak over het nut van de aankoop van
Vaeshartelt. Een besluit over wel of niet participeren door de universiteit werd uitgesteld tot januari 1993.
De hotelbranche was eveneens zeer geïnteresseerd in Maastricht. De
Nederlandse hotelketen Bastion en de internationale keten Days lnn
kregen van de gemeente toestemming driesterrenhotels te bouwen
met veertig respectievelijk honderdtien kamers De Duitse keten
Dorint. die in Maastricht voor f 45 miljoen een viersterrenhotel met
honderdvijftig kamers wilde neerzetten. werd daarentegen afgewimpeld.
Onderzoek had uitgewezen dat in de stad geen behoefte meer bestond
aan nieuwe luxehotels. Een half iaar later stemde de gemeente toch in
met de bouw van een nieuw viersterrenhotel. na een gesprek van
wethouder Jan Hoen van Sociaal-Economische Zaken met de directie
van Dorint. Naar verwachting zal dat er echter niet vóór 1996 staan.

4 7

Kasteel Vaeshartelt. een
conferentieoord'
Foto: Gemeentearchief
Maastricht
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Verwonderlijk was die interesse van het hotelwezen niet. Maastricht
bleek als toeristische trekpleister in Nederland in de lift te zitten. terwijl
de belangstelling voor enkele van de jaarlijks wederkerende evenementen nog steeds groeide. Dat betekende overigens niet dat het
MECC al een winstgevende onderneming was. Op 4 maart besloot de
gemeenteraad met tegenzin tot 1995 jaarlijks

f

7 .2 miljoen bij te

dragen tot dekking van het exploitatietekort van het MECC. Met dat
bedrag hoopte het MECC in 1993 quitte te draaien. Tegelijkertijd
besloot de raad het MECC een gedeeltelijk renteloze lening te verstrekken van zes miljoen gulden. Dit geld was bedoeld om de andere
schulden af te lossen en de ingewikkelde constructie van het financieel
beheer van het MECC te vereenvoudigen.
De in januari gehouden Vakantie Info Beurs. voor de derde keer in het
MECCgehouden. en de achtendertigste internationale Horecavakbeurs
888 werden elk bezocht door bijna dertigduizend bezoekers. The

European Fine Art Fair. die op 1 3 maart opende met een galafeest dat
werd opgeluisterd door prins Bernhard. tal van ambassadeurs. de
gouverneurs van de beide Limburgen en vele gasten die met hun
privéjet naar Maastricht Airport waren gevlogen, trok dit jaar vijfenStijgende omzet voor
Wiekse Witte'; Brouwerij De
Ridder moet een nieuwe
ketel installeren.
Foto: Foto Luc Hommes
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dertigduizend bezoekers. waarvan veertig procent uit het buitenland
afkomstig was. Belangrijker dan de toegenomen publieke belangstelling was dat deze beurs haar positie had kunnen versterken. De

MECC-Actief. Dit lijkt meer

organisatie had enkele topjuweliers als Cartier, Harry Winston en
Garrard weten te lokken. de Lien belangrijkste handelaren in textilia
hadden besloten hun Textura de eerstkomende tien iaar te reserveren
voor Maastricht en voor het eerst gaf ook een drietal handelaren met
kunst uit de Griekse en Romeinse oudheid acte de présence. Na afloop
werd melding gemaakt van een levendige handel. Er was voor enkele
miljoenen guldens verkocht. Zo verwisselde onder andere het doek De
Zeven Provinciën van de zeventiende-eeuwse Hollandse schilder Lieve
Jorisz. Verschuier er voor ongeveer driekwart miljoen van eigenaar. De
Lentebeurs bracht in april een recordaantal bezoekers naar het MECC:

om precies te zijn 100.137 in elf dagen. waarvan ruim tien procent uit
België en Duitsland kwam. De bezoekers consumeerden gemiddeld

op nutteloze uitsloverij.
Foto: Fotopersburo
Widders/Joven
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voor vijftien gulden per persoon en deden op de beurs daarnaast per
persoon voor nog eens vijfenveertig gulden inkopen. Daarmee overtroffen zij de bezoekers van het elfde Preuvenemint. waar gemiddeld
voor bijna f 12.SOwerdgeconsumeerd Detotaleomzetvanditfestijn.
waar zo'n honderdzestigdu1zend mensen op afkwamen beliep dit jaar
bijna twee miljoen. Volgens de organisatoren. het Struyskommitee.
heeft het evenement daarmee zijn top ongeveer bereikt. En in het
najaar trok ook de beurs Huis en Sfeer. over interieur en wooncomfort.
tot verrassing van de organisatoren direct de eerste keer 34.000

Foto: Fotopersburo

belangstellenden naar het MECC.
Naast de genoemde en enkele andere beurzen werden in het MECC
ook verscheidene eendaagse evenementen en een reeks congressen

Widdershoven

gehouden. Zo had Opel het MECC uitgekozen om zijn nieuwe model. de

Condy Dutter op hei JazzMecca.
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Opel Astra. in Nederland te presenteren. Naast verscheidene andere
organisaties hield het Nederlands Huisartsen Genootschap er zijn
jaarcongres. organiseerden ook de christelijke werkgevers van het
NCW er hun jaarvergadering en vierde het Nederlands Oogheelkundig
Gezelschap er zijn honderdjarig jubileum. Daarnaast werden er internationale congressen gehouden. zoals bijvoorbeeld de Ninth International Conference of Histochemistry and Cytochemistry en het achtendertigste Wereldcongres van Auteursrechtenorganisaties van Componisten/Tekstdichters. En tijdens hetJazz Mecca hield de International
Association of Jazz Educators er zijn twintigste jaarlijkse conferentie.
Met het oog op het wegvallen van de Europese binnengrenzen opende
de Belgische Kredietbank in september een vestiging aan de St.Annalaan. De eveneens Belgische Generale Bank wilde niet achterblijven. Zij kondigde aan in 1993 een kantoor te zullen openen aan de
Bouillonstraat.
Het gevolg van deze ontwikkelingen was dat het aantal aangemelde
vacatures in Maastricht met 22 procent steeg en de werkloosheid in
1992 licht terugliep: het totaal aantal werklozen daalde van 6043 in
november 1991 (9,2 procent van de beroepsbevolking) tot 5884 in
november 1992 (9.1 procent). Maastricht liep daarmee wat achter bij
Zuid-Limburg als geheel. maar stak gunstig af bij de rest van het land.
waar de - gebru ikei ijke - toename van de werkloosheid sedert de zomer
veel sneller opliep dan in de vier voorafgaande jaren.
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Cultuur, sport en ontspanning

De belangrijkste gebeurtenis in 1992 in Maastricht op cultureel gebied
was ongetwijfeld de opening van het nieuwe Theater aan het Vrijthof in
en achter het oude Generaalshuis. Ter ere van de sponsors van de bouw
werd de eerste. officieuze voorstelling in de nieuwe cultuurtempel op
zaterdag 4 januari verzorgd door burgemeester Houben. die zich bij die
gelegenheid ontpopte als een volleerd cabaretier. De veertig grote
geldschieters kregen uit handen van Houben en theaterdirecteur Van
Hest elk een beeldje van Toon Hermans. Het gewone publiek kon twee
weken later met de zaal kennismaken tijdens de première van de
'kemikken opera' Kaffee d'n hoegsten lied. een ge7rimenlijke riroduktie
BiJ de officieuze opening van
het Theater aan het Vrijthof
gaf burgemeester Houben
een show voor sponsors en
genodigden Rechts voor: de
gewone Maastrichtenaar
Foto.· Fotopersburo
Widdershoven
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van de Mestreechter Operette Vereniging en 't Zaank- en Operèttekoer
Maos en Neker Naar verluidt genoot het publiek met volle teugen van
de musical en van de in de kleuren rood en paars uitgevoerde zaal, al
waren de stoelen wat krap door een fout in de berekening van het
stoelen plan en bleken de rangnummers moeilijk te vinden doordat aan
de zijkant van de rijen de namen van de sponsors het nummer enigszins
verdrongen. In de kunsten rukt het particulier initiatief onweerstaanbaar op.
Kort na de opening dreigde het nieuwe Lheater een van zijn belangrijkste vaste bespelers kwijt te raken. Op 3 maart werd bekend dat de
Raad voor de Kunst minister d'Ancona adviseerde de subsidie aan het
Limburgs Symphonie-Orkest te staken, precies zoals de Raad dat acht
jaar geleden al had gedaan: de kwaliteit van het orkest was volgens de
'Boe is Fons? Vosteloavend
viere?' Neen! Fons
Olterdissen was ontvoerd
door Grappige Personen na
een door Nederland verloren
voetbalkampioenschap. Hij
staat inmiddels weer op z'n
plaats, onwrikbaar vastgeklonken en verankerd.
Voor hem dus geen flitsende
rush langs de zijlijn.
Foto. Foto Luc Hommes

Raad gemiddeld onvoldoende en de opkomst van het publiek zeer
laag. Tevens zou de Brabants-Limburgse Opera Zuid geen meerjarige
subsidie moeten krijgen, maar in de gelegenheid worden gesteld
jaarlijks slechts één produktie te maken.
Het advies wekte grote verontwaardiging. Opnieuw verschenen overal
affiches met de tekst 'Het LSO moet blijven.' Tegelijkertijd bleek het
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Zuidlimburgse minderwaardigheidsgevoel ook na ruim twaalf jaar
peptalk tijdens de ambtsperiode van gouverneur Kremers nog niet
helemaal verdwenen. 'Wij worden weer eens als tweederangs-burgers
behandeld.' was de reactie van député Ger Kockelkorn op het advies
van de Raad voor de Kunst. Enkele weken later al bleek er weinig reden
Koude Kermis op het Vrijthof
tijdens de officiële opening
von hec Theater aan het
Vrijthof
Foto: Gemeentearchief
Maastricht

tot paniek. De fractiewoordvoerders voor welzijn en cultuur van de
PvdA het CDA en D66 grepen de directe televisie-uitzending van de
officiële opening van het Theater aan het Vrijthof op 27 maart aan om
unisono te verklaren dat de Tweede Kamer heel anders over de positie
van het LSO dacht dan de Raad voor de Kunst. Bij die gelegenheid
bewees het LSO onder leiding van dirigent Salvador Mas Conde met
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medewerking van de bariton John Bröcheler zijn eigen kwaliteit en de
kwaliteiten van de zaal met uitvoeringen van Mahlers Lieder eines
fahrenden Gesel/en en de suite uit De vuurvogel van Strawinsky. Het
kleumende publiek buiten werd door het Struyskommitee vergast op
een mini-Preuvenemint met optredens van de Mastreechter Staar,
verscheidene muziekkorpsen. Beppie Kraft en Les Chau piques. Later in
het jaar vormden de optredens van de violist Shlomo Mintz en van de
pianist Krystian Zimerman andere muzikale hoogtepunten in het nieuwe
theater.
Uit het op 27 april gepresenteerde kunstenplan van minister d'Ancona
bleek dat het voortbestaan van het LSO inderdaad verzekerd was. Het
orkest zou zelfs met zes musici worden uitgebreid. Als tegemoetkoming
in de kosten zou het samen met Het Brabants Orkest één bestuurlijke
en organisatorische constructie moeten vormen. Voorts werd de rijksbijdrage aan Opera Zuid verdubbeld tot anderhalf miljoen gulden.
Samen met een ongeveer even groot bedrag dat door de lagere
overheden zou moeten worden opgebracht. moest dit voldoende zijn
voor twee operaprodukties per jaar. Daarnaast kreeg de Maastrichtse
toneelgroep Het Vervolg f 1,7 miljoen van de minister. theaterwerkplaats Het Kruis van Bourgondië een half miljoen en mocht het
Lösstheater rekenen op projectsubsidie.

Ondanks dat de Afdeling
Muziek van de Raad voor de
Kunst adviseerde het LSO op
te heffen. kreeg haar
voorzitter. H. van /:3eers. de
Sphinx Cultuurprijs. Een sfinx
is ondoorgrondelijk.
Foto: Fotopersburo Mei/aart

Ondanks alle commotie kreeg de voorzitter van
de afdeling muziek van de Raad voor de Kunst.
Hans van Beers. op 2 december de Sphinx
Cultuurprijs 1992 overhandigd voor zijn verdiensten als 'cultureel makelaar.' Van Beers.
ooit directeur van Sociëteit Trajectum in Maastricht en mede-oprichter van Pinkpop, verloochende zijn mening over het LSO als gevolg van
de prijs niet. Het zou moeten samengaan met
Het Brabants Orkest. Zijns inziens werd de
discussie over het voortbestaan van het LSO te
veel beperkt tot de gevolgen voor de werkgelegenheid en het regionale culturele belang. De
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kwestie van de kwaliteit bleef volgens hem onderbelicht. Overigens
sloegen het LSO en Het Brabants Orkest de adviezen en richtlijnen in
de wind Zij besloten slechts tot regelmatig overleg in plaats van tot
bestuurlijke en organisatorische samenwerking.
Er werd in december nog een andere belangrijke kunstprijs uitgereikt.
In het Provinciegebouw kreeg Gerrit KomriJ voor zijn gehele oeuvre de
Frans-Erensprijs 1992. een driejaarlijkse prijs voor letterkunde.
AndreRieu t
Foto: Mevr F Rieu
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De hernieuwde discussie over het voortbestaan van het LSO ging dit
keer voorbij aan André Rieu. Rieu was in 1949 dirigent geworden van
het Maastrichts Stedelijk Orkest · dat in 1955 het LSO werd • en zou
dat blijven tot 1980. Hij werd in december van het vorig jaar getroffen
door een zware beroerte en overleed op 4 februari in Maastricht.
In april kon de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar de vorig
jaar aangekochte en gedeeltelijk vernieuwde 'Awwe Stiene', de voormalige Augustijnenkerk aan de Kesselskade. als repetitielokaal in
gebruik nemen met een eucharistieviering. Op 3 mei volgde er een
concert voor de sponsors die de kosten (f 1,6 miljoen) van de
verbouwing en inrichting op zich hadden genomen en op 20 en 21 juni
kon ook het publiek er een kijkje gaan nemen.

De Mostreechter Stoor
betrok d'n Awwe Stiene.
Foto.· Fotopersburo Melloart
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Twee van de belangrijkste podia in de stad hadden nu afgedaan. Aan
het verdwijnen van het Staargebouw ging weinig verloren Het zal
worden gesloopt en hoewel de buurtbewoners zich tegen het plan
verzetten. zal in plaats daarvan een door de gerenommeerde Belgische
architect Charles Vandenhove ontworpen appartementencomplex
verrijzen .
Minder duidelijk was echter wat er zou gebeuren met de stadsschouwburg. Het uiterlijk van het gebouw had nooit helemaal zijn oorspronke-

De oude Bonbonnière nog in
vo//e glorie.
Foto: Cemeenteorchief
Maastricht

lijke karakter van kerk verloren Door de vele aanpassingen was het in
de loop der tijd van buiten uitgesproken lelijk geworden Het was
oorspronkelijk de bedoeling het complex af te stoten. BIJ de besluitvorming over het nieuwe theater had de gemeenteraad dit destijds aan het
stadsbestuur opgedragen Na de opening van het nieuwe theater leek
de Bonbonniêre echter aan populariteit te winnen. De gemeente
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bepaalde dan ook dat de theaterzaal in oude glorie moest blijven
bestaan en ook de Redoute bewaard moest blijven Wel mocht het
complex worden geprivatiseerd. Het lot van de schouwburg stond in
1992 nog niet vast.
Als gevolg van het verdwijnen van het Staargebouw ontstond behoefte
aan een nieuwe goedkope zaal m het centrum van de stad voor
popconcerten en carnavalsvieringen zoals de Prinsezittingen van De
Tempeleers- een zogeheten 'platte zaal.' Het idee van een 'platte zaal'
werd gesteund door het Struyskommitee, dat er een goede bestemming in zag voor de opbrengst van het Preuvenemint. Van de opbrengst
uit 1992 werd alvast twee ton voor de 'platte zaal' gereserveerd. Na het
bekend worden van de financiële meerjarenplannen van de gemeente
bleek echter dat van die zijde op korte termijn geen geld voor een
nieuwe zaal hoefde te worden verwacht. Inmiddels waren enkele
bestaande lokaties. zoals gebouw De Stuers
aan de Kruisherengang en Fort St.-Pieter. om
uiteenlopende redenen minder geschikt bevonden. Voorlopig lijkt het nieuwe 'Staargebouw'
als surrogaat voor de 'platte zaal' te moeten
dienen en is er dus ondanks alle discussie
eigenlijk weinig veranderd. Alleen is als gevolg
van de verkoopvoorwaarden van het bisdom de
'Awwe Stiene' taboe voor de Tempeleers.
De uitbreiding van de zendtijd van de Omroep
Limburg tot 73 uur regionale omroep per week
verbreedde voor de luisteraars met ingang van 1 november het pakket
informatieve en onderhoudende programma's aanzienlijk. De zendtiJduitbreiding zal-ook in dit geval -worden bekostigd uit de opbrengst van
regionale reclame en sponsoring.

Wethouder Leenders opent
in Doolhof het 'Project
Graffiti". Na jaren van
verguizing dus eerherstel
voor muurbloemp1es

Voor jong en oud viel voorts het hele jaar door van tal van evenementen
te genieten. Met de tentoonstelling Hemel &Aarde trok het Bonnefantenmuseum bijna dertigduizend bezoekers. Dat getal werd gedeeltelijk
bereikt door de wijze van sponsoring. De door het samengaan van de

Foto: Foto Luc Hommes
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PLEM en Limagas ontstane MEGA had zijn bekendheid bij het grote
publiek willen vergroten door al zijn vierhonderdduizend klanten uit te
nodigen de tentoonstelling te bezoeken. Ter plekke kregen deze
bezoekers een kaartje voor de helft van de prijs.

'Kings or Africo'. ·n schitterende tentaonscelling in het

MECC
Foto: Fotopersburo Mei/aart

Dit getal werd in de zomer overtroffen door de expositie Kings ofAfrica
in het MECC, waar onder meer Lweehonderd beroemde kunstwerken
uit het Berlijnse Museum fürVölkerkunde konden worden bewonderd.
Met vijfenvijftigdu izend bezoekers werd het streefgetal echter bij lange
na niet gehaald. Daar kon de belangstelling van prins Claus voor de
tentoonstelling niets aan veranderen.Kwam dat misschien ook niet een
beetje doordat de licht-en-schaduwwerking en de omfloersing van de
stukken het mysterieuze aspect weliswaar versterkten. maar tegelijkertijd het zicht erop verminderden?
In juli liet Prince zijn fans na een flitsende show ademloos in het MECC
achter. In oktober deden The Chippendales. eveneens in het MECC,
niet voor hem onder. Het van 30 oktober tot 1 november gehouden
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derde Jazz Mecca bood met onder andere Fats Domino. George
Clinton, Betty Carter. Nina Simone, Candy Dulfer, Defuncl. Randy en
Michael Breaker en Uonel Hampton elk wat wils voor iazzliefhebbers
van allerlei slag. Een week eerder was in zestien op zaterdagavond 24

oktober uitpuilende cafés in het Jekerkwartier het Jeker-Jazzfestival
gehouden. met bebop, rock. funk. dixieland en salsa. En in november
bleek de ijsshow Banjo's en balalaika's van Holiday on lee met negen
uitverkochte voorstellingen ook al in het MECC- een groot succes. Het
in augustus gehouden festival Ceusseltpop trok vooral 'oudere 1ongeren' onder de liefhebbers van popmuziek.
De harmonie St.-Michaël uit Heugem behaalde in januari in de eerste
afdeling de eerste nationale titel in haar 86-jarige bestaan tijdens door
de Federatie van Katholieke Muziekbonden georganiseerde kam-

Holiday on lee in het MECC:
om door een rmgetje te
holen.
Foto: Fotopersburo
Widdershoven
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pioenschappen. De majorettengroep van het Klaroen- en Tamboerkorps St.-Jan uit Heer werd in mei kampioen van l\lederland in de
tweede divisie.
Op het gebied van de sport bleef het aantal Maastrichtse kampioenen
beperkt Dat nam niet weg dat er enkele opmerkelijke resultaten
werden behaald en er veel spanning werd geboden. MW eindigde in
het seizoen 1991 -1992 als beste Limburgse club in de eredivisie van
het betaalde voetbal met 35 punten uit 34 wedstrijden op de zevende
plaats In het seizoen 1992 1993 stond MW in december zelfs twee
i'v/Wstond in december erg
hoog genoteerd in de
eredMsie en was m 1992 de
hoags1 geplaatste
Limburgse club.
Foto: Fotopersburo Mellaar1

weken lang op de tweede plaats. De Amstel Gold Race. die voor de
tweede achtereenvolgende keer eindigde in Maastricht, werd op 25
april met een machtige eindsprint op de Lage· Kanaaldijk gewonnen
door de Duitser Olaf Ludwig. Op zaterdag 11 juli deed ook de Tour de
France Maastricht aan. De publieke belangstelling was overweldigend.
Langs hel parcours. dat door Maastricht-Zuid via de Kennedybrug en
een deel van de Mergellandroute naar Valkenburg leidde, was bijna

----1-- --
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Cloudio Chiapuw liep de
zege m de 1oarlljkse Ridderronde miss Keek hij ook
tijdens de wedstrt1d de
verkeerde kant op? Of was
hij met opge1\ossen tegen
de stromende regen en de
kletsnatte Maastrichtse
kinderkopjes? Frans
Moossen werd winnaar
Foto: Foto Luc Hommes

De Tour de France deed
Maastricht (wat) aan. De
karavaan passeert de
Belgisch-Nederlandse grens
bi/ Neercanne
Foto: Fotopersburo Mei/aart
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Tourbobo's Anton Ceesink en
Peter Post sparen bii

geen meter onbezet. Frans Maassen, die dit jaar zijn aanvalslust in de
Amstel Gold Race en de Tour niet beloond zag, won op 14 augustus wel

Chäteau Neercanne één

de in de stromende regen verreden Ridderronde. Het opmerkelijkste

couvert uit.

sportieve wapen feit was echter weggelegd voor de voetbalclub Vinkenslag, die Maastricht na tien jaar weer een hoofdklasser bezorgde. De

Foto: Fotopersbureau
Mellaart

club uit het woonwagencentrum behaalde haar achtste kampioenschap in veertien jaar. Het verblijf in de hoofdklasse werd echter geen
groot succes. Halverwege het nieuwe seizoen bungelde de club gevaarlijk onderaan in de Hoofdklasse C.
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Onderwijs, wetenschap en
gezondheidszorg

In de zomer verhuisde een groot deel van de universiteit vanu it het
centrum naar Randwyck. waar de nieuwbouw van de faculteiten der
geneeskunde en der gezondheidswetenschappen als een scheepsbrug
aan het ziekenhuis was gezet. Het gebouw kreeg weinig vleiende
bijnamen, zoals bijvoorbeeld 'Stammheim aan de Maas.' De medewerkers die tot dan toe verspreid waren over talloze vestigingen in de stad

Officiële opening der
Faculteit Geneeskunde en

(het Biomedisch Centrum achter het vroegere ziekenhuis SL.-Annadal.

Gezondheidswetenschappen

Carré, de Kapoen straat. de Van-Kleefstraat. de Abtstraat en het KeizerKarelplein, om er maar enkele te noemen). werden nu weer samengebracht. Achttien jaar na de start van de medische faculteit werd nu

van de Rijksuniversiteit

bereikt wat de grondleggers steeds voor ogen had gestaan: een
complex in de nabijheid van het academisch ziekenhuis. waar studenten. wetenschappers en clinici gemakkelijk bij elkaar konden binnenlopen.

Limburg. Minister Ritzen zet
de bloemetjes binnen. En zo
hoort dot meen ti1dperr. van
bezwniging.
Foto. Fotopersburo
Widdershoven
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Ter gelegenheid van de officiële opening op 9 september verscheen het
in opdracht van de Faculteit der Geneeskunde geschreven boek De
Medische Faculteit Maastrichtvan P.J Knegtmans. dat het ontstaan en
de beginjaren van de universiteit behandelt. Merkwaardig genoeg
kreeg minister Ritzen van Onderwijs en Wetenschappen tijdens de

openingsplechtigheid van het College van Bestuur een ander boek
aangeboden: Twee faculteiten onder (één) dak van Jaap van Term
Diezelfde dag maakte Ritzen bekend dat de universiteit een studierichting internationale bedrijfskunde mocht beginnen. Voorts zegde hij de
juridische faculteit een subsidie van f 450 000.- toe voorde ontwikkeling van een masterstudie Europees recht Tijdens een eerder bezoek
aan de universiteit. in januari. had Ritzen al toegestemd in de start van
een opleiding econometrie. De juridische faculteit breidde bovendien
haar fiscale studierichting u1t met een extra keuzevak Europees belastingrecht. Niet onbelangrijk was verder dat gezondheidswetenschappen
eindelijk haar experimentele status verloor en door opname in het
Academisch Statuut als studierichting officieel werd erkend, Aan een
European Law School van de RL wilde Ritzen echter voorlopig nog geen
geld besteden.
In de loop van het jaar werd voorts bekend dat de kleine universiteiten
van de minister extra geld zouden krijgen om hun wetenschappelijk
onderzoek te versterken De RL kreeg geld om vijfendertig tot vijftig
wetenschappers aan te trekken De verdeling van het bedrag (vijf
miljoen per jaar vanaf 1994) zou tot een fikse ruzie tussen de faculteiten leiden. Het geld was dan ook niet overbodig. Weliswaar nam het
aantal promoties aan de universiteit in 1992 fors toe. Voorts figureerden in de jaarlijks door het weekblad Intermediair opgestelde top
twintig over 1992 van Nederlandse economen twee economen van de
RL en stond op de hitlijst van een ander weekblad. EconomischStatistische Berichten. dr G. Hofstede van de RL zelfs op de eerste
plaats. Bovendien werd het Cardiovascular Research lnstitute Maastricht (Carim) door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-

schappen officieel erkend als onderzoeksschool - een van de negentien
in Nederland. Daarentegen kregen twee andere instituten (het Maastricht Economie Research lnstltute on lnnovation and Technology Merit
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en het instituut in oprichting voor Extramurale en Transmurale Gezondheidszorg Extra) tot woede en teleurstelling van de betrokkenen geen
'Stimulans' -subsidie van de overheid om zich tot een dergelijke school
te kunnen ontwikkelen. Ook kreeg de Rlslechts één van de in totaal 53

Studenten van de Hoge

zogeheten academie-onderzoeksplaatsen toegewezen. bestemd voor
veelbelovende jonge onderzoekers. De universiteit had vijf aanvragen
ingediend.

samengesteld. De stad kent

Na in maart al vertrokken te zijn bij het academisch ziekenhuis. nam de
veel geprezen en veel gesmade professor Co Greep in september
officieel afscheid van de universiteit. Hij kreeg bij die gelegenheid uit
handen van de burgemeester de eremedaille in zilver van de stad

te tillen.

Maastricht. Greep. die had behoord tot de eerste groep hoogleraren
van de medische faculteit. zou echter nog nadrukkelijk als adviseur aan
de universiteit verbonden blijven. Het afscheid van een van de grond-

Hotelschool hebben een
nieuwe versie van hel
Maastrichts caféboek

zeer veel cafés: het werx is
dan ook niet door één man

Foto: Foto Luc Hommes
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leggers van de universiteit, dr A.J.C. Rottier, was onherroepelijk.
Rottier, voormalig president-directeur van de NV Nederlandse Staatsmijnen. was vice-voorzitter geweest van de voorbereidingscommissie
van deun iversiteit en was vervolgens 1id geweest van het eerste College
van Bestuur. Hij overleed op 11 november op 82-jarige leeftijd.
Ofschoon woonachtig in Heerlen. had hij grote betekenis gehad voor
Maastricht.

Pastoors Tagage werd 70
jaar. Dat is piepjong
vergelexen met de Noodkist.

Foto: Fotopersburo Mei/aart

De wetenschapsbeoefening in Maastricht beperkte zich natuurlijk niet
tot de Rijksuniversiteit. Als vrucht van jarenlange nauwgezette arbeid
werden in juni de Raadsverdragen van Maastricht, I 367- I 428 gepubliceerd. Aangezien verdragen uit die tijd nergens anders in Nederland
bewaard zijn gebleven, verschaffen zij uniek inzicht in de wijze waarop
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het stadsbestuur zijn zaken regelde. De verdragen werden vertaald en
bezorgd door mevrouw M.A. van der Eerden-Vonk. met medewerking
van W.J. Alberts en Th.J. van Rensch. Voorts verscheen ter gelegenheid
van de zeventigste verjaardag van broeder Sigismund Tagage, pastoor
in Maastricht en conservator van de schatkamer van de Sint-Servaas.
in december het boek Magister Artium. Het was een bundel van vijftien
opstellen over het onderwijs. de kerk en de kunst in Limburg. geschreven door Tagages vrienden.
Vondsten bij bouwwerkzaamheden en andere archeologische
opgravingen brachten telkens nieuwe gegevens aan het licht over de
geschiedenis van de stad. Zo werden op het Cêramiqueterrein restanten gevonden van een pottenbakkerij uit de Merovingische tijd, dus uit
de vijfde. zesde of zevende eeuw. Tussen de Wolfstraat en de Havenstraat vonden archeologen een ronde, in de grond uitgegraven graansilo
uit de eerste eeuw en resten van een muur van het oude castellum uit
de vierde eeuw. De opgraving van vestingwerken op het
Céramiqueterrein werd hiervoor al genoemd.
Maastrichts tweede universiteit kwam dit jaar minder gunstig in het
nieuws. In maart deden de wildste verhalen de ronde over financieel en
personeel wanbeheer en onderlinge ruzies bij de Teikyo-universiteit.
Zoals zo vaak. bleken zij niet helemaal ongegrond. De plannen van de
Japanse Teikyogroep waren wel erg ambitieus geweest. Er zou tegelijkertijd begonnen worden met een Teikyo Junior College voor Japanse
meisjes. met een Teikyo University met studierichtingen economie en
rechten voor Amerikaanse studenten. met een medisch centrum voor
Japanse werknemers in West-Europa en met een onderzoekscentrum
waar Westerse wetenschappers de deugdelijkheid van Japanse geneeswijzen zouden moeten onderzoeken. Het laatste plan was inmiddels op de lange baan geschoven. terwijl de overige initiatieven
kleinschaliger waren geworden of waren uitgesteld. Maar daarmee
waren de problemen blijkbaar niet opgelost. De verbintenissen met de
inmiddels geëngageerde docenten werden opgezegd. Daarvoor in de
plaats kregen goedkopere leerkrachten een tijdelijk contract. Alge-
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meen directeur Lambert van Beers werd op nonactier gesteld en rector
dr J. Luyten van het Junior College werd een groot deel van zijn
bevoegdheden ontnomen: hij werd proressor bij de Teikyo Univers1ty.
De onderneming kwam ook nog eens in opspraak door het illegaal
tewerkstellen van buitenlandse werknemers. In totaal werden zeven
processen-verbaal opgemaakt. Sommigen van deze werknemers gingen terug naar Japan. voor anderen werd een arbeidsvergunning
aangevraagd.
Bestuurlijke problemen deden zich ook voor aan de Rijkshogeschool
Maastricht. De vorig jaar ontslagen directeur L. Schoenmakers van het
conservatorium. die slechts negen maanden in runctie was geweest.
vocht dit jaar met succes zijn ontslag bij de rechter aan. De rechtbank
verklaarde het ontslag nietig en veroordeelde beide partijen tot nieuw
overleg. Tijdens het dientengevolge op 17 september gevoerde gesprek tussen het College van Bestuur en de ontslagen directeur bleken
de tegenstellingen onoverbrugbaar. Schoenmakers kondigde vervol
gcns aan zijn werk te zullen hervatten Daarop ging de hogeschool

tegen de uitspraak van de rechter in beroep. teneinde de terugkeer van
de directeur althans voorlopig te verhinderen. Deze probeerde vervol
gens met een kort geding die blokkade te omzeilen. Eind december
kwamen beide partijen alsnog een arkoopregeling overeen. die het
ontslag van de directeur bezegelde.
Had het gemeentebestuur niet internationalisering Lot een van de
hoofdpunten van zijn beleid uitgeroepen? Dat was blijkbaar niet aan
dovemansoren gezegd, want in februari ontvouwden basisschool De
Joppenhof en het Jeanne d'Arc-College het plan om een zaterdag
school te beginnen voor Japanse kinderen van zes tot vijftien jaar. Bij
die groep zou grote behoefte bestaan aan onderwijs in Japans en
wiskunde Nu moesten de kinderen daarvoor naar Brussel of Tilburg.
1n het pinksterweekend

werd de zaterdagschool voor zestien leerlingen
en zes docenten officieel geopend.
Niettegenstaande dit lovenswaardige initiatief werden in Maastricht
verscheidene basisscholen in hun voortbestaan bedreigd doordat de
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811 de basisschool De
Joppenhof en hel Jeanne
d'Arc-College stoot de
internationalisenng hoog in
/1ec vaandel.
Foto. Fotografie Jup Van de
Wal

rijksoverheid voor volgend jaar de opheffingsnorm verhoogde van 125
tot 166 leerlingen per school. Volgens een rapport van het Informatieen Adviescentrum Schoolaccommodaties zouden er van de 26 katholieke basisscholen in de stad echter maar twee hoeven te sluiten. als de
overige tenminste zouden besluiten Lot nauwe samenwerking dan wel
fusie.
De meeste van deze katholieke scholen mochten van bisschop Gijsen
trouwens al helemaal niet meer katholiek heten. In 1992 bleek namelijk dat van de 393 katholieke basisscholen in het bisdom Roermond er
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385 niet wilden voldoen aan het door Gijsen opgestelde 'Algemeen
reglement voor het katholiek onderwijs in het bisdom Roermond.' De
1 15 katholieke scholen voor voortgezet onderwijs weigerden zelfs
allemaal, evenals de acht katholieke instellingen voor hoger beroepsonderwijs.
Op zijn beurt redde de gemeenteraad met één stem verschil op het
nippertje voortzetting van de subsidie voor het godsdienstonderwijs op
openbare scholen.
Per 1 augustus ontstond na een monsterfusie tussen het Open Leercentrum Maastricht, het Middelbaar Dienstverlenings en Gezondheidszorg Onderwijs Maastricht en de Middelbare Technische School
Maastricht het Stercollege Maastricht. Dit college telt thans ruim
zesduizend leerlingen Naast economische factoren had de fusie de
bedoeling het aanbod aan opleidingen uit te breiden en voor de
leerlingen doorstroming te vergemakkelijken
In zekere zin werden in 1992 enige idealen verwezenlijkt die sommigen
in de woelige beginjaren van de medische faculteit voor ogen hadden
gestaan. Die faculteit had zichzelf ooit ten doel gesteld de zogeheten
eerstelijns gezondheidszorg- huisartsen, gezondheidscentra, fysiothe
ra peuten, ambulante geestelijke gezondheidszorg - te versterken ten
koste van de al te gespecialiseerde. technisch hoog ontwikkelde en
dure academische gezondheidszorg. Buiten de univers1te1t om werden
nu enkele initiatieven in die richting genomen, ziJ het met soms heel
andere oogmerken. In februari verhuisde een eerste groep van zes
psychiatrische patiënten van Vijverdal naar een gewoon huis aan het
Vrijthof. In januari was al een drietal in Sittard geplaatst Het is de
bedoeling in de komende ia ren in totaal 96 patiënten te verhuizen naar
de centra van Maastricht en Sittard. Het plan dateert uit 1985 en wordt
nu doorgevoerd als gevolg van de brand die Vljverdal in 1991 trof
Een ander plan dat ooit door sommigen in de medische faculteit was
gekoesterd. betrof de stichting van een gezondheidscentrum waaraan
ook spec1al1sten verbonden zijn. Destijds werd gedacht aan een groot
centrum. waar huisartsen. specialisten en mensen uit de paramedische
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beroepen intensief zouden samenwerken en dat een apart academisch
ziekenhuis overbodig zou maken Voor ingewikkelder ingrepen zouden
de patiënten kunnen worden doorverwezen naar een van de streekziekenhuizen in de omgeving, waaronder ook ziekenhuis St.-Annadal.
Ironisch genoeg kwam nu in Malpertuis een privékl iniek, de
Reinaertkliniek. met enkele specia listen tot stand. die inspeelde op de
nadelen van het academisch ziekenhuis: te lange wachttijden en steeds
wisselende behandelende specialisten. Vanaf september konden patiënten er terecht voor kleine operatieve ingrepen of voor een second
opinion.
Aidsdemonstratie . _

Bijna aan het einde van het jaar. op Wereldaidsdag, hield staatssecre-

sotidarite1t....

taris Simons op 1 december in Maastricht een pleidooi voor solidariteit
met Aidspatiënten. Achthonderd mensen gaven aan zijn oproep ge-

Foto: Fotapersburo
Widdershoven
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hoor door ·s avonds mee te lopen in een fakkeloptocht die alle
verwachtingen van de organisatoren overtrof. Tijdens de slotmanifestatie
van de dag zorgden onder meer Benny Neyman. Mathilde Santing.
Paul Haenen en Anneke Grönloh in de schouwburg nog voor enige
verstrooiing.
Al in zijn nieuwjaarstoespraak in januari voorspelde de voorzitter van
de Raad van Bestuur van het academisch z1ekenhu1s Maastricht. dr J
Carpay. de academische ziekenhuizen in Nederland een sombere
toekomst. al was dat niet als gevolg van de opkomst van de privéklinieken. Carpay doelde op de bezuinigingen die het ministerie van
Welz11n. Volksgezondheid en Cultuur de academische ziekenhuizen
wilde opleggen. Later in het jaar maakte het ziekenhuis bekend dat het
in 1993 dertien miljoen gulden moest bezuinigen. omdat het ruim tien
miljoen minder overheidssubsidie zou krijgen Als gevolg daarvan
zullen vijftig van de ongeveer 3300 arbeidsplaatsen worden geschrapt.
Gedwongen ontslagen bij Maastrichts grootste werkgever worden niet
uitgesloten.
Teleurstellend was bovendien dat het ziekenhuis geen toestemming
kreeg voor hP.t uitvoeren van gecompliceerde neurochirurgische ingrepen Staatssecretaris Simons had een dergelijke vergunning wel willen
geven. maar volgens het College voor Ziekenhuisvoorzieningen was er
geen plaats voor nog zo'n gespecialiseerde afdeling naast die in het De
Wever-Ziekenhuis in Heerlen.
Overigens vielen er ook lichtpunten te melden. Het College voor
Ziekenhuisvoorzieningen bepaalde dat het aantal couveuses op de
intensive-care-afdelingen voor baby's in Nederland met vijfentwintig
moest worden uitgebreid . Het AZM. dat een bijzondere taak had en
heeft in de neonatologie. zal daarvan een aantal voor zijn rekening
mogen nemen.
Op 5 november onderging een man uit Landgraaf de vijfduizendste
open-hartoperatie die in zeseneenhalf jaar tijd in het academisch
ziekenhuis werd uitgevoerd. Na zeven wikkelhartoperaties - een in
Pan1s ontwikkeld alternatief voor harttransplantatie - werd dät experiment echter terugverwezen naar het laboratorium. De resultaten vielen
tegen
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Naast de ingrijpende bezuinigingen kondigde Carpay in november aan
dat het ziekenhuis in de toekomst meer patiënten met gewone kwalen
naar andere ziekenhuizen zal doorverwijzen De bedoeling van deze
maatregel is meer bedden vrij te maken voor patiënten die academische topzorg nodig hebben. Dat was precies waarvoor de tegenstanders van een monopoliepositie van het academisch ziekenhuis in
Maastricht steeds bang waren geweest. Volgens Carpay echter hielden
de 'gewone patiënten' meer bedden bezet dan de zestig procent die
volgens afspraak voor hen waren gereserveerd Tevens vertelde Carpay
dat het ziekenhuis van Teikyo ruimte wilde huren ten behoeve van extra
poliklinieken voor oogheelkunde. KNO. dermatologie en plastische
chirurgie.
Door het voornemen een gedeelte van zijn afdelingen over te brengen
naar het vroegere St.-Annadal. leek ook het academisch ziekenhuis de
tijden van weleer weer tot leven te willen roepen . Het ziekenhuis werd
daarbij waarschijnlijk minder gedreven door een nostalgische hang
naar het verleden dan door een drang uit te groeien tot een van de
modernste en beste ziekenhuizen in het land. dat recht kan doen
gelden op de aanwezigheid van alle mogelijke specialismen. De naam
die voor de 'nieuwe' afdeling werd geopperd. was dan ook pretentieus.
Annadal Medica! Center. Bestaat er in Amsterdam niet al een AMC?
Moet er in Maastricht misschien een tweede AMC komen. zoals volgens
sommigen Maastricht na Amsterdam de tweede stad van Nederland
moet worden?
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