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VOORWOORD
De Mestreechteneer weurt dèks sjovinisme verwete. In väöl gevalle neet
terech, soms wel. Meh hajt in de gate tot 't de leefde veur z'n stad is die iemes
gruuts op Mestreech deit zien. En leefde kin me noets te väöl höbbe...
Toch kriege v'r gelierd tot 't beter is ouch euver us grenze eweg te loere.
Dat gief 'n beter begrip vaan zake, zeet me. Dat kin wel woer zien, meh veurwat
stoon diezelfde luij daan zoe hel te sjriewe veur lokale radio en teevee? Es die
koume, zal d'r allein nog meh miejer reije zien um neet örges anders nao te kieke of
te luustere...
In eder geval is 't heerlek um bij 't sjrieve vaan 't Jaorbook vaan Mestreech
lekker en óngezjeneerd te kinne navelstare. Zelfs Rothem, Bemele en Kier hove neet
aon bod te kou me. En terech, die hu re jummers neet bij Mestreech. Nog neet...
lech wèl trouwens bès kwiet tot 't dit kier 'n zier zwoer opgaaf waor. In
1996 tèlde fibberwarie naomelek 'ne gansen daag miejer. En door dit sjrikkeljaor is
extra väöl wèrrek verzat mote weure. De lezer heet d'r veurdeil aon, want dee heet
noe 'n nog beter gevöld jaorbook In z'n han.
Ouch urn get anders is d'r reije urn blij te zien: Dit book is 't tiende dat
oonder de vleugele vaan de "Stichting Jaarboek Maastricht" weurt oetgebrach.
Pakke v'r alle oetgave vaan vreuger debij, daan is dit al weer jaorbook nommer 39.
Dit jaor is deveur gekoze urn 't sjrlefwèrrek vaan eine minste kombinere
mèt 't fotowèrrek vaan eine andere mins. In dit geval is Frits Widdershoven
verantwoordelek veur de pleetsjes. Daoneve is d'r ouch miejer plaots gemaak veur
't klekwèrrek. Teks en aofbeeldinge vertèlle zoe eder apaart en ouch sa me 'n
verhaol euver 't Mestreech vaan naojaor 1995 tot en mèt zomer 1996.
Neet alles steit d'r In. Dat geit ouch ech neet. En wee zeet tot d'r in
Mestreech neet vaól gebäört, dee moot mer ins 't jaorbook goon sjrieve. Oet de
berreg informasie is 'n seleksie gemaak zoe-tot sommige dinger vasgelag weure en
d'r 'n tiedsbeeld nao väöre kump. Want urn dat lèste geit 't. Heijen dao is dat beeld
get persoenlek ingekleurd, meh dat moot kinne. Geer es lezer zeet verstendeg
genóg um de feite te sjeije vaan de opvattinge vaan de sjrijver.
Váöl leesplezeer.

Rob Christiaans
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INlllDING
Er vond dit jaar geen overstroming plaats, maar er werd gewerkt aan het
aanleggen en ophogen van dijken en andere afschermingen om ervoor te zorgen
dat de inwoners van bedreigde gebieden de voeten (langer) droog houden.
Nog steeds is niet begonnen met de aanleg van de oost-west baan op
vliegveld Maastricht Aachen Airport. Wel stromen de klachten binnen over het

Werken aan het keren van water
Hopen we_ ..

lawaai van (laag) overvliegende lljoesjins en andere vliegtuigen.
Er gelden ruimere openingstijden voor winkels, maar de verschillende
kleine en grote neringdoenden hebben uiteenlopende belangen. Daarom is er geen
uniform beeld. Ook omtrent de koopzondagen ka n men het niet echt eens worden.
Het MECC is niet meer van Maastricht sinds de aandelen zijn opgekocht
door de RAI, dat muziek ziet in het MECC. De gemeente blijft echter wel forse
bijdragen leveren om het congres- en beurzencentrum, zo belangrijk voor de
regionale economie, st aande te houden.
Maastricht barst uit zijn voegen. Voor nieuwe woningen en bedrijven is te
weinig plaats. De stad wil daarom de gemeenten in het Heuvelland annexeren,
maa r stuit op hevig verzet van diezelfde gemeenten én van de Provincie. PTI
Telecom lu kt het echter wel om deze gemeenten (zelfs tot en met Vaals) onder het
'M aastrichtse' netn ummer 043 te brengen.

Het stadhuis in de steigers als
symbool voor de hele stad.

De woonlasten stijgen gest aag, maar de gemeente verlaagt de huur van
de standplaatsen in de Vin kenslag met de helft, in de hoop dat die gehalveerde
huur dan wel betaald wordt .
Carnaval 1996 wordt geteisterd door sneeuw, wind en kou, waardoor
wintersport en 'vastelaovend' voor een keer gecombineerd worden . Toch viert de
'Mestreechteneer' de hoogtijdagen van het vijfde seizoen vol overgave.
Kortom, een jaar vol tegenstellingen. Met belangen die elkaar bijten en die
toch niet zonder elkaar kunnen. Zoals ying en yang bij elkaar horen, ook al zijn ze
elkaars tegenpool.
Er gingen zaken goed, er gingen zaken fout; er werd gehuild en er werd
gelachen. Maar werkelijk grote schokkende zaken zijn niet gebeurd in Maastricht.
Dit jaarboek gaat daarom over meer alledaagse dingen, hoe belangrijk of
veelomvattend die soms ook zijn.
Toch heeft dit jaarboek een titel meegekregen: "Maastricht in de steigers".
Op veel plaatsen in Maastricht werden en worden namelijk bouwwerkzaamheden
uitgevoerd. Aan wegen, pleinen en bruggen en in de zin van nieuwbouw. Naast
deze letterlijke inval shoek is er ook een figuurl ijke: Maastricht bouwt aan zichzelf.
De stad en haar inwoners blijven zi ch ontwikkelen In een continu proces van vallen
en opstaan; met ambities en plannen voor en hoop op een (nog) betere toekomst.
Dit jaarboek tracht een schets te geven van die ontwikkeling aan de hand van meer
of minder opmerkelijke gebeurtenissen.
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Het is, uiteraard, een gekleurde schets en daarom ook geen kroniek, noch
wordt strak de hand gehouden aan de chronologie. In een tijd van soft-nummers,
extra lange telefoonnummers, passwords en pincodes moet de mens sowieso al
veel onthouden. Een grote stapel feiten hoeft daar niet nog eens bij. Zeker niet nu
steeds meer mensen door te 'surfen' op het Internet vanuit de hele wereld
informatie kunnen vergaren.
Toch valt aan het vermelden van een aantal gegevens natuurlijk niet te
ontkomen, maar het zijn slechts tipjes van de sluier en hopelijk neemt niemand het
ons kwalijk dat we niet alle tipjes hebben kunnen oplichten .
Ook zal de lezer opvallen dat niet alle verha len 'af' zijn. Dat kan helaas niet
anders, want het leven gaat door, ook na de laatste dag (31 juli). De lezer weet
daarom meer dan de schrijver wist toen hij de woorden voor dit boek bijeenbracht.
Oftewel: Maastricht blijft in de steigers staan.

Jaarboek Maastncht
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HET BEGIN
Het is dinsdag 1 augustus i995: vakantietijd. In de O.L. Vrouwekerk wordt
een concert gegeven in het kader van t:Europe & L'Orgue; in 15 wijken worden
activiteiten voor de Kluiverkes op touw gezet; de verhuizing van de politie is
begonnen en Ruben speelt niet op het plein, omdat hij niet zijn hand wil ophouden
("daar ben ik nu te oud voor en al te lang voor bezig; ik moet nu eens serieus
genomen worden"), maar wel structurele subsidie w il krijgen van de gemeente.

TUSSENDOOR
Gepeild
Wat vindt de Maastrichtenaar nu van het een en ander?
Een interessante vraag die voor een belangrijk deel door middel van de
" Stadspeiling i995" is beantwoord. De mondelinge enquête onder 1.350 burgers van
i8 jaar en ouder leverde enkele verrassende resu ltaten op.
De inwoners va n Maastricht zeiden dat de gemeente gerust kan
bezuinigen op parkeergarages, kunst en cultuur, de bibliotheek, communicatie met
de burger en sport en recreatie. Terreinen waar de burgers graag meer geld aan
besteed w illen hebben zij n: welzijn en zorg, werkgelegenheid, veiligheid,
milieuvriendelij k verkeer en milieu. Telkens in deze volgorde.
De gegevens zijn in zoverre frappant, dat alle items waarop bezuin igd zou
'mogen' worden in het vervolg van dit jaarboek aan de orde komen, meestal in de
vorm van knelpunten, waaraan juist meer aandacht, tijd en geld besteed zou
dienen te worden. Maar kennelijk wil 'de Maastrichtenaar' werk hebben, veilig en
schoon kunnen wonen en zich zonder gevaar kunnen verplaatsen.
Ook valt op dat de respondenten in meerderh eid wel ontevreden zijn over
de parkeermogelijkheden in het centrum va n de stad.
Minder opzienbarend is de uitkomst dat bijna 70% van de ondervraagden
weinig tot geen interesse heeft in de politiek. Ook geeft slechts eenderde aan
vertrouwen te hebben in de gemeenteraad.
Verder is gevraagd naar de problemen waar de gemeente met voorrang
iets aan zou moeten doen. Als antwoorden kwamen drugsverslaving, criminaliteit
en onveiligheid op straat uit de bus. De doelgroepen waarop de gemeente zich
voora l zou moeten richten zijn: gehandicapten, ouderen en jongeren. Een grote
minderheid vindt dat ook drugsverslaafden meer aandacht verdienen.
We zouden het bij het constateren van deze feiten kunnen laten, maar
doen dat niet. Het is namelijk zaak dat onze locale overheid nu de handen uit de
mouwen steekt en laat zien de burgers echt serieus te nemen. Daarbij mag zij het
algemene belang niet uit het oog verli ezen -niet elke wens hoeft voor de gemeente
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bevel te zijn- maar ze kan op zijn minst proberen aan de wensen van de burgerij
tegemoet te komen. Ook al past dat misschien niet helemaal in de lange termijn
visie van de 'Strategie Nota' en ook al wijkt het af van het accoord dat de meeste
gemeenteraadsfracties bij de start van de nieuwe Raad hebben afgesproken.

Uit de binnenstad
In de Maastrichtse binnenstad is veel aan de hand. Wat hoe dan ook blijft
is de Maastrichtenaar die er flaneert en zijn inkopen doet, alsook de (dagjes)toerist
die 'en masse' het hart van de oudste stad van Nederland komt bekijken. Maar voor
het overige staat de tijd in de city bepaald niet stil.
Neem bijvoorbeeld de ondernemersvereniging CIMA (City Maastricht), een
vereniging die een aantal straatverenigingen in de (westelijke) binnenstad als lid
heeft. Deze club maakte de afgelopen tijd een behoorlijke identiteitscrisis door. De
animo om lid te zijn/blijven, om samen acties te ondernemen of geld voor
gezamenlijke campagnes bij te dragen zakte tot een dieptepunt. Daarom werd de
CIMA de facto opgeheven (de jure nog niet) en werd een nieuwe
ondernemersvereniging opgericht: de Vereniging Binnenstads Ondernemers (VBO).
Deze heeft individuele ondernemers als leden, onderverdeeld in branches. Deze
club hoopt slagvaardiger op te kunnen treden namens de ondernemers in het
westelijke deel van het stadscentrum.
Dat is nodig ook, want er ligt noga l wat op het bordje van (onder andere)
de winkeliers. Als belangrijkste well icht de 'Integra le aanpak' die samen met
gemeente en het centrummanagement opgepakt moet worden en waaraan het
bedrijfsleven 10-15 miljoen moet bijdragen. Onder die aanpak worden met elkaar
samenhangende oplossingen van problemen verstaan met betrekking tot
parkeren, bereikbaarheid, bestrating, veiligheid, reclame-uitingen, verlichting, etc.
Kwal iteit is daarbij het centrale begrip.
Een probleem hierbij is wel, dat er erg veel wisseli ngen zijn in de winkels
van de binnenstad. Steeds meer, vooral kleinere ondernemers en speciaalzaken,
geven de pijp aan Maarten of verkassen. Dat komt mede omdat ze voor een pand
in hartje centrum veel geld kunnen vangen van filiaa lbedrijven, die dan ook steeds
meer in Maastricht opduiken. iedereen erkent dat hierdoor een stuk van het
aantrekkelijke karakter van het centrum verloren gaat, maar zie er maar eens een
oplossing voor te bedenken. Hier regeert de wet van vraag en aanbod.
Met ingang van juni 1996 zijn de openingstijden van de winkels een stuk
vrijer geworden. Men mag zelfs tot 22.00 uur open blijven. Kleine winkel iers zien
dit echter niet zo zitten. Er wordt dan ook nog niet veel van gebruik gemaakt. Ook
de koopzondagen leiden tot problemen: lang niet iedereen doet steeds mee en dat
levert voor klanten en bezoekers veel onduidelijkheid op.
Een verbetering in de binnenstad is ongetwijfeld het project 'Wonen
boven Winkels'. Dat ambitieuze project heeft zich sterk weten uit te breiden en lijkt
in zijn doelstellingen (het realiseren van 150 woningen boven w inkelpanden) te
gaan slagen.
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Maastricht, stad van en voor dagjesmensen
en toeristen.

UIT DB BINNENSTAD

Twee medewerkers van de 'Struys'
(Bert van der Velden en Guido Janssen) lieten
tijdens de Horecava in Amsterdam zien dat
ze een perfect glas bier kunnen tappen en
serveren. Het leverde hen de titels 'beste
biertappers en serveerders van Nederland' op.
10 !Jaarboek Maastricht

Maastricht, stad om te recreëren.
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In de zomer van 1996 werd de Vereniging van Eigenaren Binnenstad
Maastricht opgericht. Daarmee is Maastricht de tweede stad in Nederland waar
een dergelijk platform van eigenaren van onroerend goed actief is. Deze vereniging
kan, als men voldoende leden weet te verwerven, een belangrijke gesprekspartner
en adviseur voor met name de gemeente zijn omtrent zaken die de Maastrichtse
binnenstad (oost en west) aangaan. Ook deze vereniging, onder voorzitterschap
van Wim Fischer, kan (en zal) bij onderdelen van de eerder genoemde 'Integrale
aanpak' een belangrijke rol vecvullen.
Er is echter nog heel wat werk aan de winkel: Volgens een in 1995 verricht
onderzoek heeft Maastricht niet het beste imago als koopstad. Die eer komt toe
aan Sittard, waar vooral de bereikbaarheid, de goede parkeermogelijkheden, de
gezelligheid en het winkelaanbod hoog scoren. Maastricht heeft daarentegen wel
het gezelligste centrum om te winkelen. What's new?.. ".
Het gegeven dat Maastricht gezellig is, trekt uiteraard toeristen. Er is
echter niet precies bekend wat die toeristen hier aan geld achterlaten, hoe de
toeristenstromen verlopen en samengesteld zijn en welke effecten het toerisme
heeft op de werkgelegenheid in Maastricht. Ook wil men graag weten hoe het
toeristisch produkt Maastricht beter 'in de markt gezet' kan worden. Belangrijke
punten die in het afgelopen jaar onderzocht werden, maar waarvan de uitkomsten
nog niet bekend gemaakt zijn. Verondersteld wordt In elk geval dat het toerisme
van grote betekenis voor de stedelijke economie is. Direct voor de ondernemers in
het centrum en indirect voor alle Maastrichtenaren, neringdoend of niet.
Wel is bekend dat de binnenstad goed is voor meer dan 20.000 banen (dat
is ruim eenderde van de totale werkgelegenheid in Maastricht) en dat jaarlijks in
totaliteit meer dan 15 miljoen mensen door de Maastrichtse winkelstraten lopen.
Vandaar het belang om zaken als bereikbaarheid van de binnenstad, vergroting van
het aantal vierkante meters verkoopvloeroppervlak en kwaliteit van de openbare
ruimte snel en goed aan te pakken.
Opvallend waren de resultaten van een onderzoek naar overlast van de
horeca in de binnenstad. Naar verluidt is 60% van alle klachten over lawaai en
vechtpartijen te herleiden tot slechts 17 (van de 140) cafés. Het blijkt moeilijk te zijn
deze kroegen aan te pakken, althans via de weg van gesprek en overleg, laat Jan
Hoen in zijn rol van voorzitter van Horeca Nederland afdeling Maastricht weten.
Daar ligt dus een taak voor de gemeente (en in haar kielzog de politie).
In januari laat de eerder genoemde Jan Hoen weten dat de verplichte
sluitingstijden voor cafés en andere horecazaken in Maastricht afgeschaft moeten
worden. Dat zou de negatieve effecten van de vrije sluitingstijden van de winkels.
de klanten komen later in de horecazaken· compenseren. Bovendien zou dan ook
de overlast verminderen, omdat de bezoekers dan niet allemaal gelijktijdig naar
huis gaan. Een en ander had het karakter van een schot voor de boeg in het kader
van de onderhandelingen met de gemeente over de Horeca nota.
In het late voorjaa r komt de gemeente dan met de langverwachte
Horeca nota. Hiermee wil ze bereiken dat er een evenwicht ontstaat tussen de
aantrekkelijkheid van de Maastrichtse horeca en de leefbaarheid van de binnen stad. De horeca heeft een belangrijke functie, met name in het bevorderen van
12 !Jaarboek Maaslnchl

toerisme en recreatie, maar de horeca m ag niet ten koste gaan van het woon · en

In het 'verslagjaar' werd wederom een

leefmilieu. Daartoe wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten
horeca en tussen verschillende gebieden, waar w el of geen uitbreiding va n horeca

Kerstmarkt gehouden, de tiende in successie.

mag plaatsvinden. De uit breidingsmogelijkheden zij n in elk geval beperkt. De
horecabranche heeft een aantal kritiekpunten op de nota. De nota zou te rigide
zijn, bijvoorbeeld voor wat betreft de sluitingstijden en de mogelijkheid voor
nieuwe vestigingen. Maar de horeca vindt het wel belangrijk dat de branche
eindelijk eens serieus genomen w ordt en als beleidsterrein w ordt erkend. De
gemeenteraad vindt de nota ook te strak en wethouder Crem ers beloofde de not a

Deze keer ietwat wtgebreider dan in
voorgaande Jaren: ook op het 0.L Vrouwepleln stonden nu kramen in de kerstsfeer.
Hoewel de orgarusatle, onder leiding van
Jan Hoen. haar best heeft gedaan er iets
moois en aantrekkelijks van te maken. is het

op punten aan te passen en de nieuwe t ekst nogm aa ls te bespreken met de

al met al toch weer blijven steken in goede
bedoelingen. Of de hele binnenstad moet

belanghebbenden.

meedoen, óf het hele Vrijthof moet opge-

Op een ander moment laat de gem eente w eten t e vinden dat er ook
's winters terrassen zouden moet en staan op het Vrijthof en de M arkt. Deze
pleinen moeten het gehele jaar door aant rekkelijk zijn voor bezoekers. De
gemeente heeft er zelfs geld voor over om de ondernemers bij het opzetten van
winterterrassen t e helpen.

tuigd worden (als een soort 'Kerst·
preuvenemint') óf men kan het maar beter
achterwege laten.
Op deze wijze -en daar is eigenlijk iedereen
het over eens· is de Maastrichtse Kerstmarkt
niet overtuigend genoeg.

Over kroegen gesproken: de 'Hoeskamer vaan Mestreech' heeft een flinke
opknapbeurt ondergaa n. Daar wa s de buitenkant van het uit 1731 daterende pa nd
In den Ouden Vogelst ruys ook nod ig aan toe. Tijdens de werkzaamheden bleek een
bakst enen zij muur te slecht te zijn om te kunnen ha ndhaven. De muur werd (met
goedvinden van M onu mentenzorg) afgebroken en daarna weer opgebouwd met
de oorspron kelijke stenen. Werkzaa mheden of niet, de 'Struys' was t ij dens de
carnaval geopend.

Op 13 oktober '95 hief de Officiers Mess
d'Alsace zichzelf op omdat het Provinciaal
Militair Commando Limburg (gevestigd in

Bij het Ondernemers lnitiatiefWyck (OIW) kwam en ging Peter M ichal ides
als voorzitter. En dat in de loop van hetzelfde jaar. Door zijn functie als directeur

de Hoofdwacht aan het Vrijthof) per
1 november ophield te bestaan.

van Holland casino In Valkenburg zegt hij onvoldoende toe te komen aan het goed
uitoefenen van zijn voorzitterschap. Zijn opvolger wordt de makelaar Harry van

Het gebouw aan het Emmaplein is door

De Mess is inmiddels verdwenen

Gerwen. Deze richt zich samen met de ondernemersvereniging op een aant al

hotelier Beaumont mooi opgeknapt en

speerpunten: uitbreiding van het aant al leden van OIW, verbeteren van de
scharnierfunctie van Wyck, als spil t ussen de Maa stricht se city, het nieuw e

omgebouwd tot een restaurant met
meerdere functies.

Céramique-gebied en Maastricht-oost , de verbinding tussen, met nam e, de
Rechtstraat en het nieuwe winkelgebied van het Céramique-terrein, het behartigen
van de Wyckse ondernemersbelangen en het realiseren van een positieve
presentatie van Wyck bij bezoekers van M aastricht die via de trein en ander
openbaar vervoer hun bezoek aan de stad in of via Wyck beginnen.
We blijven In Wyck: sinds sept ember 1995 wordt iedere donderdagmiddag
op het pleintje onder de klok in Wyck een redelijk lopende 'Boerenmerret'
gehouden. In een relatief klein aantal kramen worden daar biologisch
verantwoorde en milieuvriendelij k geproduceerde produ kten verkocht .
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En Hotel Bergère in de Stationsstraat kondigt tenslotte plannen aan om i5
hotelkamers en een kantoorruimte bij te bouwen. Andere hotels in Maastricht
breidden al eerder uit. Bovendien lijken de plannen voor de komst van hotels op het
Céramiqueterrein en nabij de Geusselt concrete vormen aan te gaan nemen.
Kennelijk hebben we nog niet genoeg toeristen in de stad".

Vol van kunst en cultuur?
De beeldend kunstenaars in Maastricht voelen zich nog wel eens in de kou
staan. Ze hebben kritiek op het feit dat de overheid niet voldoende opdrachten
uitgeeft, maar ook heerst er een schrijnend tekort aan atelierruimten. Nog geen
kwart van de Maastrichtse kunstenaars kan over een atelier beschikken. Cultuurwethouder Leenders lanceerde dan ook plannen om leegstaande gebouwen
(bedrijfsverzamelgebouwen, scholen en andere panden) om te vormen tot ateliers.
Het doel is om kunstenaars voor de stad te behouden. Een nieuwe, professioneel
toegeruste stichting zal in een later stad ium het beheer en de toewijzing van
ateliers in ha nden krijgen.
Over kunstenaars gesproken: Guus van Eck blijkt met zij n gele, rode en
blauwe strepen ondertussen de 'verplichte' ill ustrator geworden te zijn van al le
publicaties van de gemeente. Kleurrijk. Zeker, maar moet het altijd?
Nog meer plannen : Het voormalige gebouw van het Landbouwbelang aan
de Maasboulevard moet grond ig opgeknapt worden. De gemeente wil er ruim
110.000 gulden voor uittrekken om het gebouw beter geschikt te maken voor het

houden van culturele evenementen. Dat is hard nodig, gezien het feit dat het dak
lekt en toiletten en een keukenblok ontbreken.
Het concertseizoen ging voor het LSO Symphonie Orkest van Maastricht
voortvarend van start. Volgens directeur Detlev Weers stijgt de belangstelling voor
de concerten. Met name trekken de concerten die op de zondagmiddag gegeven
worden meer publiek; een stijging met 10%. 09k de andere concertseries (A en B)
zitten in de lift, zij het wat minder spectaculair.
Later in het seizoen was er voor het orkest reden om in mineur te spelen.
Eind december overleed namelijk Giel Bronckers. Hij was 27 jaar lang directeur van
het LSO en nam in 1988 afscheid van het orkest, na een periode van voortdurend
vechten om het voortbestaan van het LSO te garanderen.
Het Bonnefantenmuseum mag niet over de bezoekersaanta llen klagen.
Negen maanden na de open ing heeft men al 170.000 bezoekers kunnen
verwelkomen . Toch stuurde het museum in december aan 25.000 Limburgers, die
al eens in het museu m geweest waren, een brief met daarin een vrijkaart voor een
bezoek. De simpele, maar ingenieuze gedachte daarachter: "We willen bewij zen dat
ook een tweede bezoek de moeite waard is", meldt directeur Alexander van
Grevenstein. Het muse um hoopt voor de komende jaren op gemiddeld 100.000125.000 bezoekers per jaar.

Het museum had nog meer redenen tot vreugde: het kreeg de beschikking
over 120 zeer fraa ie en kostbare middeleeuwse beelden, de verzameling van de
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overleden Willem Neutellngs, een van de belangrijkste Nederlandse verzamelaars

De Sphlnx zaal is niet meer.

van middeleeuwse religieuze beeldhouwkunst. Zijn weduwe gaf de beelden in

De zaal aan de Boschstraat waar tientallen
jaren sociale en culturele act1vite1ten

bruikleen. Voor Van Grevenstein "een geschenk uit de hemel", want de middeleeuwse beeldhouwkunst is een van de kernpunten van het museum. Voorts kwam

plaatsvonden is totaal verbouwd.

het museum in het bezit van 50 schilderijen, honderden tekeningen en enkele

De nieuwe eigenaar, reder Cees Stiphout,

schetsboeken van Pierre Kemp. Daarmee berust het grootste deel van het beeldend

maakte er een dorpsplem·met-pod1um van

werk van Kemp bij het Bonnefantenmuseum.
De museum-directeur heeft vanaf mei een tijdelijke hulp. G. Minkman

T11dens de open dag (1 oktober) konden de

dat de naam Fesh-V1llage meekreeg

neemt hem de zakelijke leiding uit handen, zodat Van Grevenstein zich op zijn in
omvang toegenomen artistieke taken kan concentreren. M inkman moet het bedrijf

bezoekers zich ervan vergewissen dat ook in

runnen, zo efficiënt mogelijk laten functioneren en proberen manieren te vinden

feesten. wtvoermgen, voorstellingen. e.d.

de nieuwe entourage veel ruimte is voor

om geld te verdienen, zoals met de kunstuitleen.
In het tweede weekend van september'95 speelde de Nederlandse
Volksopera 'Un Ba llo in Maschera'. Een verdienstelijke uitvoering van het stuk van
Verdi, die toch verdeelde recensies ontving. Wethouder Raymond Leenders was er
niet bij. Hij koos voor het bijwonen van het Schlagerfestival in Kerkrade, waar
theaterdirecteur Piet van Hest voor cu ltureel interim-directeur speelt. Van Hest, die
zich mag verheugen In een groeiende publieke belangstell ing voor activiteiten in
het Theater aan het Vrijthof, zei aan het begin van het seizoen 95/96 ook te willen
programmeren tijdens de stille zomermaanden. 'Het is zonde als het dan leeg blijft
liggen'. Kennelijk heeft hij voor het plan wat meer t ijd nodig, want in de zomer van
1996 lag het theater er nog altijd redelijk stilletjes bij.
Wel wordt de belofte nagekomen om meer dans te programmeren. Onder
het aanbod bevond zich zelfs de prestigieuze derde Avond van de Nederlandse
Dans met een sterk programma. Alleen de datum was wat merkwaardig: de avond
van carnavalszaterdag ....
Diezelfde Piet van Hest sprak overigens in hoogst eigen persoon het
radiospotje in om het theaterseizoen 96/97 aan te kondigen en het programmaboekje te promoten.
Nu we het toch over het Theater aan het Vrijthof hebben: eindelijk werd
(door Van Hest) erkend dat de stoelen in het theater niet optimaal zijn. Vele
bezoekers, met name de wat grotere, ergeren zich al jaar en dag aan de bekrompen
ruimte. Lang werd dat ontkend, alsof het publiek zich maar wat inbeeldt of té
verwend zou zijn. Maar nu ziet ook de theaterdirectie in, dat de stoelen vervangen
zouden moeten worden. Op korte termijn zal dat echter wel niet gebeuren, gezien
de krappe financiële mogelijkheden. Of het daarmee iets te maken heeft of niet, de
gemeente onderzoekt of het theater geprivatiseerd kan worden. Eind 1996 moet
hierover meer duidelijkheid bestaan.
Het afgelopen jaar was er een aantal nieuwe dingen te zien en te doen in
Maastricht, bijvoorbeeld het Filmfestival (2-4 februari) en het Poëziefestival (medio
juni). Daarbij dient wel aangetekend te worden dat beide festivals eigenlijk een
soort dependance waren van festivals in Rotterdam. Hoewel..., importeren hoeft
niet slecht te zijn. Het Filmfestiva l (een deel van de Rotterdamse programmering)
speelde zich af in een aantal bioscopen, het Poëziefestival begon klein: in het
Bonnefantenmuseum. Maar wel met dichters van niveau.
Jaarboe• Maastncht
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Medio maart stond Maastricht weer m het teken van
The European Fine Art Fair m het MECC Een record
aantal belangstellenden (55.000) keek ZIJn ogen uit op
vaak dure kunstwerken die de 161 kunsthandelaren
aanboden. Ze keken met alleen. ze kochten ook en
zorgden voor de hoogste omzet ooit. Toppers waren het
'Portret van een Jongeman' van Rembrandt, waarvoor
bijna 8 miljoen gulden gevraagd werd, en werken van
Jan Steen en Frans Hals. Kroonprins Willem Alexander
was een van de geïnteresseerde bezoekers van de Tefaf
(ziefoto). Op de Tefaf mhakend werd gelijktijdig 'Art
Tra1eet' georganiseerd, een kunstroute door de binnenstad. waarbij monumentale kunst en architectuur de
blikvangers waren. Voor de duizenden Tefaf-bezoekers
maar ook voor de eigen Inwoners had deze route boeiende en verrassende werken en plekjes in petto.

Tekenen des tijds: Op 27 en 28 december 1995 werd "Jmgle·
Bal/" gehouden m Theater Kumulus. Een alternatieve
kerstshow voor (aldus het affiche) "iedereen die met meer
naar de kerk gaat~ De show werd gespeeld door Kirsten
van Dissel en de band Vooff and the Boobies

Het mannenkoor de Mastreechter Staar kreeg een nieuwe directeur in de
persoon van de 48-jarige Edouard Rasqufn, werkzaam als chef-dirigent bij
de Waalse Opera in Luik. Per 1 april volgde hij Paul Vonken op.
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VOL VAN KUNST EN CULTUUR
Na m totaal 451aren als bestuurslid (waarvan 28 als voorzitter} te
hebben gefungeerd. nam Louis
Bastiaens in mei afscheid van
Harmonie W1lhelmrna. oftewel
de 'Blouw vaan Wolder'

Op 141unr 1996 werden de trad1t1onele
Marswedstrtjden door de binnenstad
gehouden, eindigend op de Markt en het
VnJthof De organisatie verliep echter niet
vlekkeloos, zodat er meer korpsen dan de
bedoeling was op het VrtJthof aanllwamen en
mrnder dan gepland op de Marllt
Bepp1e Krajt en Frans Theunisz vierden in juni
dat ze samen 100 (2 x 50) geworden waren
met een muz1elifeest in stadion De Geusselt.

Jaarboek Maastricht 1 17

Zelfs de in Amerika wonende dichter Leo Vroman kwam naar Maast richt.
Niet nieuw, maar van grote waarde was weer het festival Musica Sacra
met als thema 'De schepping'. Als vanouds werd het weer druk bezocht en kon men
kwalitatief hoogstaande uitvoeringen beluisteren . Langzamerhand is dit festival
echt een van de topattracties in het Maastrichtse culturele leven geworden.
Live uitvoeringen van popmuziek in cafés nemen zienderogen toe. Steeds
vaker worden bands uitgenodigd in een kroeg te spelen. Een goede ontwikkeling
voor het Maastrichtse popklimaat. Daaraan draagt ook Basement 5 zijn steentje bij
door bijna maandelijks beginnende en doorgebroken groepen op het podium van
de Sterzaal te laten spelen. Dit in afwachting van het gereedkomen van de Platte
zaal aan de Griend, waarvoor Basement s grootse plannen heeft.
Ook de studentenverenigingen mogen we in dit kader zeker niet vergeten.
Zij houden steeds meer muziek-feesten. Ze wisten bijvoorbeeld The Scene en De
Dijk naar Maastricht te halen.
Een popmuziekuitvoering verloopt echter niet altijd vlekkeloos. Neem
bijvoorbeeld de Inkom (introductiedagen voor nieuwe studenten) van 15-18
augustus '95. Omdat de Griend niet meer beschikbaar was, werd de feesttent nu
schuin tegenover het provinciehuis neergezet. Uiteraard werd daar flink muziek
gemaakt, hetgeen tot een incident leidde: ondanks de aanwezigheid van
vergunningen viel de politie binnen en legde de muziek het zwijgen op. Studenten
en popminnend Maastricht raakten hierdoor -terecht· danig ontstemd. Een serie
ingezonden brieven en kranten-artikelen was het gevolg.
Ook de jongere jeugd moet aan de popmuziek. 'Popmuziek moet een vast
onderdeel worden van de muzieklessen op scholen, zowel in het basisonderwijs als
in het voortgezet onderwijs', vindt de Stichting Actieve Popmuziekbeoefening. Het
SAP zegt de plannen gereed te hebben en snel te kunnen beginnen". als er maar
geld op tafel komt.
De SAP heeft in het City Centrum tal van faciliteiten en instrumenten om
(o.a.) jongeren in contact te brengen met en te informeren over popmuziek,
studiowerk, het maken van opnames, e.d. Daar het echter problematisch kan zijn
om klassen telkens naar de Capucijnenstraat te laten komen, hoopt SAP een mobiel
project te kunnen beginnen: met alle materiaal naar de scholen toe gaan. Over een
en ander ·en met name over de financiën· wordt met de gemeente gesproken.
Op popfestivalgebied valt het nodige te melden: Sjravelpop 1996 werd
afgelast, nadat de editie 1995 (in het 1e weekend van september) mede door het
slechte weer voor een strop had gezorgd.
Bij de 'Boerderij' van het psycho-medisch streekcentrum Vijverdal werd in
augustus '95 daarentegen met veel succes het eerste 'Boerderij -Pop festival'
gehouden. Int iem en gezellig en met leuke muziek.
Op

s mei vond voor de zesde keer het Bevrijdingsfestival plaats en wel op

de grasvelden achter de Geusselt. Acht bands prijkten op het affiche met Raymond
van het Groenewoud als topper. Opvallend was ook het anti-racisme graffiti·
sch ilderij, dat ter plaatse gemaakt werd door twee grafflteurs met medewerking
van een aantal kinderen.
18 1Jaarboek Maastrrcht

Op dezelfde lokatie vond op 14ju li het 13e Geusseltpopfestival plaats, nog
steeds een podium voor beginnende en doorgebroken amateurbands uit de regio
(dit keer kwamen vier van de acht groepen uit België). Het eerstgenoemde festival
had te maken met kou, het tweede was zonnig. Beide waren echter gezellig en
behoren inmiddels vast tot de popfestival-cultuur in Maastricht.
Het Kleurrijk Indoor Festival (oktober'95) bracht wat het beoogde:
gezelligheid, informatie, dans, hapjes en veel muziek en vooral: integratie van
mensen van verschillende culturen. Hetzelfde doel werd nagestreefd en bereikt
door foto- en andere exposities, films, verhalen en muziek in het kader van het
festival 'Afri ka in Beeld' (van 23-29 november). Maastricht was een van de t ien
plaatsen in Nederland waar dit 'grootste Afrikaanse festival ooit' werd gehouden.
In 1996 was er geen Parade zoals in 1995 (de organisatie wilde teveel geld
hebben van de gemeente en maakte problemen over een verschuiving naar
augustus), ook geen ldeeFixe Bluesfestival in 1995 (volgens de gemeente was nooit

een harde toezegging gedaan voor subsidie) en ook geen Roze Zaterdag (aangezien
de gemeente niet alleen wilde opdraaien voor de kosten van dit landelijke homo.
feest).
Wel was er (natuurlijk) een Preuvenemint en wel waren er de Music Nights
Maastricht (2-4 november '95) in 17 kroegen, een tent op het Vrijthof en in de
Domin icanerkerk, met o.a. Candy Dulfer. Het Jeker Jazz Festival (20 t/m 22 oktober
'95) in Jekerkwartler ontpopte zich tot een gezellig pretentieloos muziekfestival en
het eerste Wieckse Witte Rhythm & Blues Festival, in 15 cafés in Wyck werd een
groot succes.
Laten we vooral ook niet de Broonssessie vergeten. Na 11 jaar van
afwezigheid werd deze op 24 november in de Dominicanerkerk gehouden. Het
mondde uit in een gezellig muziekfeest met tientallen Limburgse muzikanten die
ooit in bands speelden als Opus, Pussycat, The Sharons en Rolling Beats. In
verschillende bezettingen werd gemusiceerd en klonk menige 'gouwe ouwe'.
Daarbij viel op dat de 'oudjes' het nog best goed deden en dat geen hond erom
maalde als er soms even een kinkje in de kabel kwam.
Goed van opzet waren de Wiecker Meifeesten, die ingeluid werden met

een amateur-wielerronde door Wyck en een feestavond. Een weekend lang was
live-muziek, een ontbijt op st raat, een watersportspektakel en diverse markten.
Helaas gooide de regen roet in het eten. Met name het Waterpoort-popfestival, een
nieuw element in de feesten, leed hieronder.
Van een heel ander slag was het 'Polyfoniefestival' dat zich half januari op
verschillende locaties in Maastricht en omgeving afspeelde. Tijdens dit festival
werden onder meer en kele liederen uit het Maastrichtse Liedboek, uitgegeven in
1554, ten gehore gebracht. Ook via andere muziekwerken (voor kerken, straten en
herbergen) werd een verrassend aard ig beeld geschetst van Maast richt in de 15e en
16e eeuw.
Ook de volkscultuur deed van zich spreken : in september en oktober 1995
speelde het Volleks Tejater de klucht 'Eine naakse en drijj zoonder humme', een stuk
geschreven door Huub Noten, met Mao en Truus in de hoofdrollen. Ondanks
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aanzwellende geruchten dat dit hun laatste keer was, zullen ze ook in 1996 weer
schitteren in een 'dialek-kemedie' (dan een bewerking van de musical 'Me and my
girl'). Nu wel voor het laatst of doen ze het hierna nog een keer?
Ook tot de volkscultuur (alhoewel niet echt van Maastricht) kan het
Smartlappenfestival gerekend worden. Dit werd gehouden in het kader van het 4e
lustrum van de universiteit. In vele kroegen werd live smartlapmuziek gemaakt en
het in grote getalen opgekomen publiek vond het prachtig.
Voor de voorstellingen van 'La Vie Parisienne' had het gezelschap Opéra
Comique Maastricht een originele reclame-uiting bedacht: Een grote foto van de
uitvoerenden, gestoken in kostuum en voor het decor van de produktie, afgebeeld
op de zijkant van een stadsbus. De 'operabus' reed een maand lang door
Maastricht. Stadsbus verwacht dat in de toekomst meer culturele evenementen op
deze wijze gepromoot worden. De vierde produktie van O.C.M., een werk van
Offenbach, leverde een genoeglijke avond vol feesten op, gelardeerd met prachtige
decors en kostuums en goede muziek.
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In januari luidde het professionele Maastrichtse operagezelschap Opera
Zuid de noodklok. Het dreigde zichzelf op te heffen als er geen extra geld komt
voor uitbreiding van het aantal voorstellingen. Per jaar krijgt Opera Zuid 2,6
miljoen gulden, maar dit zou het dubbele moeten zijn, vond directeur Nljsten. Het
gezelschap wil het aantal produkties namelijk uitbreiden van 2,5 per seizoen tot
vier (met 12 voorstellingen per produktie). Enkele maanden later krijgt het
gezelschap de steun van de Ra ad voor Cultuur. Deze vindt dat het kabinet te weinig
geld uittrekt voor cultuur. Daarnaast noemt de Raad Opera Zuid de derde professionele operavoorziening van Nederland en een echte pijler in het Nederlandse
operabestel. Hoeveel meer aan subsidie dit gaat opleveren is nog de vraag.
Goed nieuws was er ook voor de Stichting Intro. Deze kan doorgaan met
haar plannen om een 'klanklandschapsopera' op te voeren, nu de Raad voor Cultuur
subsidie (ruim 4 ton} heeft toegekend. Intro or.ganiseert momenteel vooral
kleinschalige en moderne muziekconcerten. Ze wil echter uitgroeien tot een
muziekwerkplaats voor geluidskunst, met verbindingen naar architectuur en
beeldende kunst. De 'klanklandschapsopera' wordt in mei of juni 1997 opgevoerd in
het dal tussen Eijsden en de Voerstreek.
De door deskundigen als uniek bestempelde acht gebrandschilderde
ramen van glazenier Hans Truijen in de Sint Martinuskerk in Wyck werden
gerestaureerd. De verf was afgebladderd en de afbeeldingen vervaagden. Vanwege
de cultuur-historische waarde van de ramen legde ook de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg geld op tafel voor restauratie van de nog geen 30 jaar oude glasin-lood ramen. Het totale project kostte 450.000 gulden.
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Geen beren meer in de beren kuil in het stadspark en de wasbeertjes zijn er

Zowel in de zomer van 1995 als in die van

ook niet gekomen. De gemeente studeert nog steeds op mogelijke bestemmingen
voor de kuil, waarvoor al tal van ideeën gelanceerd zijn. Een speelvoorziening (in de

1996 zorgde de Stichting Carillons
Maastricht voor een sene concerten op de

vorm van klauterberen) en/of een podium voor muziek- en theatervoorstellingen

beiaard van de Smt-Servaasbasihek.

lijken de beste kansen te maken.

Ze zijn nog steeds gratis toegankelijk.
Geleidelijk aan slaagt deze stichting er in

Eén mogelijke invulling (als theaterkuil) is al gevonden en in de praktijk
uitgeprobeerd door toneelgroep Papaver met een improvisatie-stuk. Het droeg de
toepasselijke titel 'Ontbering'.

meer en meer sponsoren te vinden die
bereid z11n de kosten te dekken.

De danseres/choreografe Marishka van loon presenteerde een nieuw,
eigen initiatief: om de twee maanden in Maastricht en omstreken een
dansvoorstelling brengen met daarin een nieuw en een bestaand werk. Ze wil
langs deze weg geleidelijk aan ook een gezelschap (onder de naam 'Kharisma') met
ci rca 10 dansers en danseressen op de been brengen. Haar eerste voorstelling
kwam in maart op de planken.
M aastricht mag dan wel de tweede monumentenstad van het land zijn,
maar zoiets moet je ook waar blijven maken. Heel belangrijk is dan ervoor te
zorgen dat je monumenten er netjes bij liggen. Met de stadswallen was dat niet
(meer) het geval vanwege een grote mate van achtersta ll ig onderhoud. Eind 1995

Het Kruis van Bourgondië speelde een heel
aparte Macbeth. Apart omdat het stuk
figuurlijk was uitgekleed en tot zijn essentie
teruggebracht. Je hebt iets met het stuk of
niet. stelt artistiek leider Guido Wevers.
De recensente van De Limburger was bang
dat voor haar het laatste gold.

besloot de gemeente daa rom de stadswallen en vestingmu ren in één kla p op te
knappen. Daarvoor is maar liefst 1,25 miljoen gulden gereserveerd. Het karwei moet
in 1999 geklaard zijn.
Een muziekgezelschap heeft een lokatie nodig om te kunnen repeteren en
sociale activiteiten te ontplooien. De Mestreechter Fanfaar Sint Joezep had daartoe

De Wleker Hohengers maakten een nieuwe

het oog laten vallen op de oude machinefabriek aan Achter de Barakken 9-11, het
pand waar de huidige cultuur-w ethouder leenders is geboren. Zijn vader had er

CD. getiteld 'M1dde m Wiek'. De schijf van de
'ambassadäörs vaan de Mestreechter Geis'

een loodgietersbedrijf. De fanfare kocht het pand al in 1991 van de gemeente. Een

telt een groot aantal nîeuwe liedjes in het

inspraakavond in oktober 1995 leidde tot nogal wat protesten bij omwonenden
tegen de plannen. De buurtbewoners waren bang voor (nog meer) overlast, gezien

Maastrichts dialect.

de nabijheid van een aantal horeca-gelegenheden. Bestuu rsleden va n de fanfare
w ezen er ter geruststelling op dat er geen sprake zal zijn van een nachtvergunning
of disco-avonden.
Inmiddels zijn de procedures al ver gevorderd en hoopt de fanfare in 1997
met de bouw t e kunnen starten. Het pand zal daartoe worden gesloopt, behalve de
karakteristieke en stadsbeeldbepalende voorgevel. Deze zal worden gerestaureerd.
Boven het repetitielokaal zullen ook 27 appartementen komen in het kader van het
project Wonen boven W inkels. Het ontwerp wordt verzorgd door de Maastrichtse
architect Meyer Viol.
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Inmiddels een goede traditie: de Open
Monumentendag
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Lrbertel vierde de start van het bedrijf met een
behaor/1)11 feestje met vuurwerk en met een
concert op het Vrijthof
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Dit jaar waren er wederom enkele kunstmarkten: Amma op de Markt en
de tiende Euregionale Kunstmanifestatie op en om het O.L. Vrouweplein.
Ook de kunst in de buurten kwam aan de orde, bijvoorbeeld in De
Haarderhof (Borgharen) en in 't Atrium (Daal hof).
De populaire groep De Nachraove viel uiteen. De stress van het mega·
succes na 'Sjeng aon de geng' werd een aantal groepsleden, naar verluidt, teveel.
Sinds die tijd treedt Frans Thevnisz solo op, daarbij geregeld ondersteund door een
dans- en showgroep.
Er viel weer heel wat te feesten, wat geen wonder mag heten met een zo
rijk bloeiend cultureel verenigingsleven. Enkele krenten uit de pap: Fanfare Juliana
uit Limmel bestond 85 jaar en de majorettengroep 25 jaar, het Klaroen-, Tamboeren Majorettenkorps St. Jan Heer vierde het 40-jarig jubileum en Beppie en Frans
vierden in juni '96 met een druk bezocht feest in het Geusseltstadion dat ze samen
honderd geworden waren. Jongerenkoor Catotsh bereikte de zilveren leeftijd en
vierde dat met een reünie. Op 1 oktober '95 vierden kinderkoor 'Sjamaes en de
Kräölkes' en hun dirigent Guus Frissen het derde lustrum. De drumband van
Harmonie Wilhelmina bestond 50 jaar en zowel de Harmonie Heer Vooruit als
Harmonie Sint Michaël vierden het go-jarig bestaan. Bertus Kerckhoffs was 40 jaar
bij de Koninklijke Harmonie van Heer, maar Chris Pasmans sloeg alles en iedereen
met zijn 75-jarig lidmaatschap van Harmonie Heer Vooruit.
Een pluim verdient de Maastrichtse zanggroep Mingled, o.l.v. Peter
Weltens, die in de afdeling ongelijke stemmen het Nederlandse Koorfestival lichte
Muziek '95 wist te winnen. Tevens sleepte men de wisselbeker in de wacht.
De stedelijke monumentenprijs, de Victor de Stuerspenning, werd op 9
september '95 uitgereikt aan de Stichting Restauratie Atelier Limburg.
Om in deze sfeer te blijven: Medio jull '96 komt het bericht dat de
terrastuinen van Chateau Neercanne, het enige terrassenkasteel in Nederland,
verder kunnen worden gerestaureerd. De tuinmuren en de beplantingen van het
eerste terras zijn al aangepakt en met subsidie van de provincie kunnen ook het
tweede en derde terras gedaan worden.
Met betrekking tot de nabij het kasteel gelegen Cannerberg blijkt
onzekerheid troef. Het ministerie van Defensie zegt nog nader onderzoek nodig te
hebben om duidelijk te krijgen hoe het voormal ige Navo-hoofdkwartier moet
worden schoongemaakt. In het gangenstelsel ligt namelijk i4.ooo kubieke meter
afval (waaronder blauwe asbest) opgeslagen. De gemeente dringt aan op snelle
schoonmaa k en dreigt zelfs met de rechter.
Eind november was Holiday on lee weer te gast in Maastricht. In het MECC
werd onder meer het thema 'Al ad in' kunstzinnig uitgebeeld. Mensen die het gezien
hebben waren onder de indruk van de ijsvaardigheden, maar ook van de geboden
show en het spektakel.
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Ook 'Up with People' een gezelschap van circa 100 jongeren uit 25 landen

De Zingende Pótsvruikes hebben een

deed Maastricht aan. De sprankelende zang-, dans- en theatergroep nam het

nieuwe naam: Mestreechs Jaogkoer De

publiek mee op een muzikale wereldreis.

Kinderkópkes. De 45 leden van 5-17 jaar
presenteerden zich met hun eerste

In Heer is de 51e bevrijdingsherdenking opgesierd door de onthulling van

cd-single 'Ezzebleef'

een monument (een gedenkplaat) ter ere van de Amerikaanse bevrijders en van de
Vereniging Oud-Strijders. Het kunstwerk, van de hand van de beeldend kunstenaar
G. Pieters, kreeg een plek op de rotonde Dorpstraat-Rijksweg-Veldstraat-Kruisstraat.
De elf historische stadsklokken, die dateren uit het einde van de vorige
eeuw, zijn in dit voorjaar gerestaureerd. Ze behielden hun oorspronkelijke
constructies, materialen en vormen, maar kregen wel nieuwe uurwerken en een
snufje moderne techniek: Het gelijk lopen van de klokken wordt geregeld via een
satelliet-ontvanger, waardoor de klokken zich ook automatisch aan zomer- en
wintertijd aanpassen.

Geschreven woord
De Limburger fuseert eind 1995 met het Dagblad voor Noord-Limburg tot
Dagblad De Limburger, een nieuw regionaa l dagblad met circa 200.000 abonnees.
Gaandeweg worden vanaf november veranderingen in de lay-out en het
redactionele aanbod doorgevoerd. Het provinciale, regionale en lokale nieuws zal
uitgebreider aan bod komen, belooft te krant. Er komt ook een vast derde katern,
Scala geheten, waarin 'lifestyle' onderwerpen ter sprake gebracht worden. Het
'Streekjournaal' op pagina 2 verdwijnt. 'De lezers niet minder, maar juist meer
bieden', is het credo van hoofdredacteur George Vogelaar.
Per 1januari1996 kreeg de krant een geheel nieuwe 'smoel'. Een nieuwe
kop en logo, een andere basiskleur (blauw), etc. Toch blijken veel abonnees zich niet
in het nieuwe smoel te kunnen herkennen. Voor een deel kunnen ze niet wennen
aan de nieuwe plaats van bijvoorbeeld sport in het 1e katern. Ook wordt kritiek
geuit op de hoeveel heid plaatsel ij k nieuws. Een veel gehoorde opmerking is, dat de
krant de regio wel erg ruim neemt. Een aantal lezers uit Maastricht ziet te weinig
nieuws uit de eigen stad in de krant en juist meer uit het Heuvelland, of nog verder
oostelijk. Dat leidt dan ook tot vele opzeggingen van het abonnement, hoewel de
leiding van de krant dit voorzien en verwacht zegt te hebben. Maar voor de meeste
abonnees wordt de soep niet zo heet gegeten: zij blijven hun (veranderde) dagblad
trouw.
De krant heeft ook nog andere besognes: het blijkt een probleem te zijn de
nieuwe naam op de gevel van het hoofdkantoor in Randwyck aan te hrengen. De
krant ruziet met architect Von Brandt uit Aken. Deze is namelijk door de gemeente
aangewezen als 'supervisor' en daarmee verantwoordelijk voor de vorm en
aankleding van de gebouwen In Randwyck. De ene partij wil de naam groot en
duidelijk vermeld zien, de andere wil de uiting niet te opva llend laten zijn en legt
de nadruk op de 'harmonie met de architectuur van het gebouw'. De kwestie was
binnen het tijdsbestek van dit jaarboek nog niet opgelost.
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Kunstzinnige beschildering van ramen in verband met carnaval.

Anneke Crönloh komt in het Cuisess Book of l?ecords als langst genoteerde artiest met
een tophit. Tijdens het bezoek van Vera Lynn aan Maastricht had zij door mevr. Lynn
gefêteerd moeten worden. De 'dame' had daar echter geen tijd voor.
Staar-bestuurslid Emile van Hels/and bood Anneke toen maar enkele Staar-CD's aan als
'genoegdoening'.
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Jac. P. Thijsse, de auteur van de vroeger zeer populaire 'Verkade-albums',
waarin de natuur in eigen land werd beschreven, kreeg in Maastricht, 50 jaar na
zijn overlijden, een plaquette. Op 29 september 1995 werd ze onthuld bij zijn
geboortehuis: de commandantswoning achter het Rijksarchief aan de St.
Pieterstraat. Tevens is die dag het boekje 'Onbekommerd, in de voetsporen van Jac.
P. Thijsse' gepresenteerd. Hans Graatsma en Tineke de Jong volgen daarin de
wandeling door het Jekerkwartier die Th ijsse in 1938 in zijn laatste Verkade-album
beschreef.
Eind 1995 ging een van de weinige boekhandels die Maastricht 'rijk' is
dicht. Boekhandel Veldeke zei noodgedwongen de deur te moeten sluiten omdat in
het pand aan de Kleine Staat geen uitbreid ing mogelijk was en er elders in de
binnenstad geen betaalbare huisvesting te vinden zou zijn. Jammer, dat hierdoor
een familiebedrijf en tevens een van de oudste boekhandels in Maastricht gesloten
moest worden.
Nieuw op de markt: Het oorspronkelijk 'Maastrichts' werk van de
Vereniging literaire Activiteiten Maastricht is in 1995 geschreven door Ad van
lterson en heet "Observant Bassin Statie Calvarie'. De presentatie vond plaats op 26
september.
Hans van de Waarsenburg publiceerde eind 199s een nieuwe bundel met
40 gedichten en als t itel 'Zuidwal'. Naast gedichten schrijft hij ook kinderboeken en
literaire studies. Dezelfde schrijver stelde ook een bloemlezing samen, getiteld
'Maastricht in verhalen en gedichten'. Hierin staan literaire fragmenten en
ged ichten die te maken hebben met Maastricht.
De naar Drenthe 'geëm igreerde' Maastrichtse Lilian Ruijters schreef het
boekje 'De Sint Pietersberg en zij n onderaardse geheimen'. De presentatie aan
wethouder Bovens was op 2 september '95 . Het is een toeristisch informatief
boekje geworden met daarin een spannend verhaal dat heel losjes gebaseerd is op
de legende van de vier in de Sint Pietersberg O/llgekomen monniken.
In de donkere dagen voor Kerst verscheen de bundel 'Stil le Dagen in
Maastricht', een verzameling van de stukken die Willem Karel Coumans van 19921994 publiceerde in De Limburger. De ruim 60 bespiegelingen gaan over de dood,
de liefde, de stad, beeldende kunst, kinderen, dieren, poëzie, etc. Het 'dorp'
Maastricht fungeert daa rbij als decor met de schrijver als beschouwer.
Eind oktober vond de presentatie plaats van het boek 'Wat zeuk zoen
vreem vrow in Mestreech?' geschreven door de 85-jarige Sjo Notten. Het is zijn 12e
boek.
Het 39ste boekje in de serie Maastrichtse Silhouetten, een uitgave van de
Stichting Historische Reeks Maastricht, beschrijft de historie van het
Bonnefantenklooster, eind 17e eeuw gebouwd en thans eigendom van de
universiteit.
Van belang is de aankondiging dat de schrijversschool 't Colofon naar
Maastricht komt. In september 1996 zal dit Amsterdamse instituut zijn eerste
dependance openen. In het gebouw van de Toneelacademie worden dan cursussen
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aangeboden op het gebied van proza, poëzie, toneel, scenario en schrijftraining.
Voor Maastricht als tweede vestigingsplaats is vooral gekozen vanwege de
internationale uitstraling van de stad.

Medio november onthulde wethouder
I.eenders de "Olterdissen-baank" die staat
tegenover het grafmonument van de
gebroeders Olterdissen op de Algemene
Begraafpl aats aan de Tongerseweg.

Carnaval
Voor stadscarnavalsvereniging De Tempeleers was het een enerverend
jaar. Zeker gezien de gebeurtenissen in de eigen organisatie. Neem bijvoorbeeld de
boodschap van Funs Kerckhoffs dat hij stopt opper te zijn. Dat bracht de
Tempeleers-organ isatie in rep en roer en men besloot de oud -stadsprins Jean-Louis
Tuinstra tot vice-president te kiezen. De functie van opper wordt sindsdien door
een vijftal elkaar afwisselende Tempeleers ingevuld. De organisatie werd vijf
nieuwe leden rijker, maar restaurateur René Persoon hing al snel zijn muts aan de
wilgen, omdat hij zich verkeken bleek te hebben op de uren die met het
Tempeleerschap gemoeid zijn. Tijdens de jaarvergadering wordt afscheid genomen
van Pie Steffens, die zijn functie als kretser (=secretaris) na vele dienstjaren
verruilde voor een plaats in de Senaat. De nieuwe kretser, Math Hameleers, hield
het echter nog geen paar maanden vol en trad bovendien uit de organ isatie.
Droefenis bezorgde het nieuws dat twee Tempeleers (tevens oudstadsprinsen) het tijdelijke voor het eeuwige verruild hadden: Bèr Essers en Frans
Thewissen. Thewissen was mede-oprichter van De Tempeleers en stond ook aan de
wieg van het garderegiment De Kachel piepers. De laatste jaren maakte hij deel uit
van de 'Senaat' bij de stadscarnavalsorganisatie en legde hij zijn hart en ziel in het
produceren en uitbrengen van D'n Oprechte Mestreechter Kelender. Zijn laatste
Kelender, die van 1996, toont werken van Alexander Schaepkens-van Riemst.
Thewissen had ook een groot hart voor de Maastrichtse cu ltuur, hetgeen hij onder
meer in de praktijk bracht via zijn voorzitterschap van harmonie De Gele Rijders.
Bèr Essers verwierf vooral grote bekendheid als 'otoriteitetoeker'. In deze
rol nam hij op humoristische wijze het stadsbestuur de macht af om ze aan Prins
Carnaval te geven. Dat ging gepaard met stevige maar ludieke speeches, ten
gehore gebracht met zijn sonore diepe stem. Bij de Tempeleers gold hij ook als
ideoloog van de 'Mestreechter Vastelaovend'. Daarnaast zette Essers zich enorm in
voor het behoud van het Maastrichts als dialect (of, zo U wilt: taal) en bekleedde hij
met veel verve het voorzitterschap van de Veldeke-kringk Mestreech.

Willem K. Coumans schreef het boekje
'Beelden zijn net mensen'. Het handelt over
het 'Zaate Herremeniekes Monumint' op het
Vrijthof en diens maker, de kunstenaar
Han van Wetering.

Vrolijker nieuws: Tijdens de jaarvergadering van De Tempeleers werd de
groep 'de Elfjes' benoemd tot 'Vastelaovensvierder 1995'. Deze in het roze gestoken
groep bestaat uit Henny en Eric Slangen en Marly en Jos van Herpen! Tot
Maastrichts carnavalsl iedje 1996 koos het volk van Maastricht het liedje 'Drei Daog
Verlore', gezongen door Ziesjoem en geschreven door Peter Ruijters en Marc
Quaaden. Maar ja hoor, het liedje is weer aanleiding voor een rel. De makers
worden beschuldigd van plagiaat: het zou teveel lijken op 'D'n lngelewals' van
Harrie Holland. De Buma/Stem ra is het daarmee eens: de eerste 12 maten zijn
nagenoeg identiek.
Maar er speelt nog iets anders: welke maatschappij mag het winnende
liedje op schijf zetten en uitbrengen? Het resultaat: zowel Marlstone (van Beppie
Jaarboek Maast richt

129

Charles Peeters werd Stadsprins Tredend m
de voetsporen van Zijn vader (Pierre 1)
regeerde hl) onder de titel S1arel Il dne dagen
met vaste hand over Maastricht Dat
weerhield Annie Abels er overigens met van
pogingen te blijven doen een vrouwelijke
stadsprins m het zadel te krijgen. De
Tempeleers sluiten een dergelijke
ontwiUeling in de toeltomst met geheel uit.
maar van harte eraan meewerken. daar is de
carnavalsvereniging (nog} niet aan toe.
De 'Boonte Störrem' waar 't Moosw1ef op
neerkljltt wordt gevormd door bont gekleurde
paraplu's.
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Als de Stadsprins eenmaal de macht heeft
overgenomen van het stadsbestuur, worden
ook de aanwezige leden van de regering eens
goed te kijk gezet. Dit keer waren minster
Jorritsma en de staatssecretarissen
Netelen bos en Vermeend de gelukkigen.
Carnaval 1996 wordt geteisterd door sneeuw.
wind en kou, waardoor wintersport en
'vastelaovend' voor een keer gecombineerd
worden Toch viert de 'Mestreechteneer'
de hoogtijdagen van het vijfde seizoen
vol overgave.
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Kraft), waarbij Ziesjoem onder contract staat, als de Samenwèrrekende
Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge brengen een CO uit. Dit tot groot
ongenoegen van beide partijen die elkaar over en weer verwijt en maken.
Desondanks werd 'Orei Oaog Verlore' een grote hit: De carnavalvierende
Maastrichtenaar blijkt niet echt wakker te kunnen liggen van auteursrechten en
gekrakeel.
In Amby kozen de Sjlaaibök traditiegetrouw een eigen carnavalshit. Dit
keer 'Al lèh, kom op, laot goon'. Het lijflied van Amby werd geschreven en gecomponeerd door Jo Ritserveldt die daarmee al zijn zevende liedjesconcours won.
De Orde van de Gulden Humor, toegekend door de samenwerkende
Limburgse carnavalsverenigingen, was dit keer voor de organisatie van het
Limburgs Vastelaovesleedsjes Konkoer (LVK). LVK-voorzitter, de Maastrichtenaar
(tevens Tempeleer) Chrit Leenders nam de onderscheiding in ontvangst. Dit jaar
trouwens een Maastrichtse winnaar van het LVK: het liedje 'Drejje', geschreven door
Bert en Ursula Garnier.
Goed nieuws uit De Heeg: na een onderbreking van twee jaar heeft de
wijk weer een eigen carnavalsvereniging. Echt nieuw is die niet, want het betreft
De Kribbebieters, de vereniging die tot dit jaar alleen de jeugdact iviteiten in De
Heeg organ iseerde. Deze club besloot echter het werk over te nemen van e.v. De
Boebeleers die van 1986 tot en met 1993 het wijkcarnaval voor de groten op touw
zette. De Boebeleers hadden interne problemen gekregen en dientengevolge een
tekort aan leden.
C.V. De Trippeleirs uit de wijken Scharn/Heer bestond in 1995 2x11 jaar.

Plechtige aandacht tijdens de Stadsprocessie,
die nog steeds duizenden mensen aantrekt,

Mede-oprichter Wiel Budy vierde op 11 /11 dit carnavaleske jubileum.
Ook het Zaat Herremenieke Naat en Druug bestond 2x11 j aar en vierde dat

zowel in de stoet als langs de route.

met een sterren playbackshow.

Kerk en godsdienst
Soms wordt wel eens gezegd dat het vrijwel afgelopen is met godsdienst
en kerk. Toch zijn er nog steeds tal van godsvruchtige uitingen. Zo leeft in diverse
parochies de processie (hopelijk zonder de gelijknamige rups) nog steeds.
Daarnaast komt de Heiligdomsvaart er weer aan (in 1997). Al de nodige maanden
zijn tientallen Maastrichtenaren bezig met de voorbereidingen hiervoor en
naarmate de tijd verstrijkt zullen er steeds meer mensen bij betrokken worden. Het
thema is 'Boe bis diech', een vraag die ook aan ieder van ons gesteld wordt en
waarop ieder ook zelf een antwoord zal moeten geven.
Tekenen des tijds: Op 15juli '95 hebben de kerkbesturen van de parochies
Sint Anna en Sint Lambertus tot een fusie besloten. De nieuwe parochie Sint
Anna/Lambertus houdt voorlopig nog de twee kerken (waaronder de
noodvoorziening in de Lambertusparochie) aan. De toekomst van de
Lambertuskerk zelf is nog altijd ongewis. Een groot aantal mensen vindt slopen,
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gezien onder meer de stadsbeeldbepalende waarde van het gebouw, uit den boze.
Nog een fusie: Na 41 jaa r zijn de twee parochies van Sint Pieter-beneden
en Sint Pieter-boven weer samengevoegd. Een herstel van de situatie van voor 1954.
Deze parochies hebben, net als de andere, te maken met een teruglopend aantal
kerkgangers (ook al is het kerkbezoek met 10-15% nog vrij hoog) en met het
priestertekort. De twee kerken blijven geopend en pastoor F. Delahaye blijft in
beide kerkgebouwen diensten verzorgen. De gefuseerde parochie telt ongeveer
3500 parochianen.

De laatste Juliaantjes hebben Maastricht
verlaten. De twee overgebleven zusters
(Tarcisia en Johanna) van de congregatie van
de H. Juliana van Falconieri verkochten hun
pand aan de Zwingelput aan het Leger des
Heils. Ze konden het onderhoud van de
woning niet meer opbrengen.
De Juliaantjes zijn in Nederland vooral een
begrip geworden vanwege hun activiteiten

Pastoor J.A. Nunez nam in september '95 afscheid van de St. Hubertus
parochie (Boschpoort) en in maart '96 vierde pastoor Guus Moonen zijn robijnen

in de kraam- en gezinszorg.

priesterfeest. De laatste 17 van de afgelopen 40 jaar was hij actief in de parochie
Onze lieve Vrouw van Goede Raad (Malpertuis).
Oud-deken Pelzer en de huidige deken Hanneman werden beiden benoemd tot 'kapelaan van de paus'. De benoeming hebben ze te danken aan hun
bijzondere verdiensten voor de katholieke kerkgemeenschap. Beiden mogen nu de
titel monseigneur voeren.
Eind juli verongelukt zuster lgnace van Heijningen (71) als gevolg van een
verkeersongeluk in Tanzan ia. Zij was sedert 1988 provinciaal overste van de
congregatie van de zusters Onder de Bogen. Drie zusters die bij haa r in de jeep
zaten raakten bij het fatale ongeluk ernstig gewond.

Bedrijvigheid
In december wordt politiek en neringdoend Maastricht opgeschrikt door
berichten van plannen voor een zeer grootschalig winkelcentrum in Vroenhoven,
pal tegen de grens met Maastricht. Het plan, dat de naam 'Maastrichter Ster' kreeg,
omvat 13 tot 18 hectare die ingevuld gaan worden met onder meer een
tuincentrum, een bouwmarkt, winkels die auto's, boten, meubels, caravans en
tenten verkopen, kleinere winkels, een restaurant en een grote parkeerplaats. Grote
concurrentie dus voor de Maastrichtse middenstand. Het centrum zou goed zij n
voor 1800 arbeidsplaatsen en een omzet van 500 miljoen gulden. De gemeente
Maastricht nam het uiteraard op voor de eigen w inkeliers en maakte ook duidelijk
dat deze arbeidsplaatsen voor een (groot) deel ten koste gaan van
werkgelegenheid in Maastricht. Bovendien had Maastricht net besloten all een
grootschalige detailhandel toe te laten op het voorma lige terrein van Vredestein.
Ook in België kijkt men nogal sceptisch tegen het grootwinkelproject aan. Naar
verlu idt zijn de initiatiefnemers wel bezig (geweest) grond te verwerven voor het
winkelcentrum, maar is de ontwikkeling inmiddels op een laag pitje gezet.
Bouwen en investeren en het behouden en uitbreiden van de
werkgelegenheid waren de hoofdonderwerpen in het nieuwjaarsbericht van Theo
Thuis, stafdirecteur Economische Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente
Maastricht. Volgens de topambtenaar is 1996 het startjaar van grote en belangrijke
bouwactiviteiten en van een meerjarig investeringsprogramma in de stad voor een
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Maastricht winkelstad; hoe lang nog?
Benoit Wesly wil ooi/ fn Maastricht
(nabij de Geusselt} een Applebee's uit de
grond stampen.

BEDRIJVIGHEID
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Initiatiefrijke ondernemers uit de kring van
de Vriethof-Oondernummers organiseerden
medio juli i996 het eerste Eurofestival
Maastricht op het Vrijthof met een 8 meter
hoge Eifeltoren als blikvanger. Het cultureeltheatraal evenement. dat nog moet groeien.
is een vervolg op ter ziele gegane intiatieven
als 'Vive Ie Vink' en 'Petit Paris'.
Met de nieuwbouw van de Academie
Beeldende Kunsten won de architect
Wiel Arets de Betonprijs i995 in de categorie gebruiksgebouwen.
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bedrag van ruim 2 miljard gulden. Dit jaar wordt er via diverse projecten al voor
500 miljoen gulden in de stad geïnvesteerd en dat is, zo becijferde Thuis, goed voor
3.000 mensjaren aan (blijvend) werk.
De End heeft plannen om reststoffen (anderen spreken van afvalstoffen)
en slib te verbranden in haar cementoven. Volgens het bedrijf zorgt dat voor
vermindering van de afvalberg, is het voor de Encl van economisch nut en leidt het
niet tot een zwaardere belasting van het milieu. De rookgassen zouden zelfs
schoner worden. Verschillende milieu- en politieke groeperi ngen kwamen
hiertegen in het verweer en tekenden bij de Enci en de Provincie protest aan tegen
het verlenen van een vergunning. Ook milieu-minister De Boer mengde zich in de
discussie en vroeg de Provincie de Enci aan scherpe eisen te onderwerpen. De
cementfabriek houdt uiteindelijk uitgebreide proefnemingen en gaat, via
informatie-avonden openl ijk de discussie aan met omwonenden, milieugroepen en
andere belangstellenden. Men weet daarmee w eliswaar niet iedereen te
overtuigen, maar toch wordt veel ongerustheid w eggenomen. En volgens de
meetresultaten blijken bepaalde soorten afval in alle opzichten heel geschikt te
zijn om in cementoven 8 verbrand te worden.
ENCI bestond in 1996 overigens 70 jaar. Het bedrijf vierde dit onder meer
met een expositie en een fraai gedenkboek.
Juli '96: de RAI, het grote beurzen - en congrescentrum uit Amsterdam,
neemt voors miljoen gulden driekwart van de aandelen van het M ECC over. De
gemeente (die de overige aandelen houdt) zet tegelijk de jaarlijkse subsid ie om in
een lening en bouwt deze bijdrage geleidelijk aan af. MECC-directeur Eric Rosier
presenteerde bij die gelegenheid de plannen voor de bouw van twee nieuwe hallen
(met in totaal 40.000 vierkante meter vloerruimte) en een parkeergarage.
McDonald's (Geusselt) is niet tevreden over de zichtbare reclame die de
hamburgerverstrekker mag voeren. Kernprobleem: de mast met de grote gele M .
Deze is te laag. Oorspronkelijk was een hoogt~ van 43 meter toegezegd, maar toen
de gemeente zich realiseerde hoe hoog dat wel niet zou worden, is die hoogte
teruggebracht tot 29 meter. In ruil daarvoor mocht M cDonald's zes borden plaatsen
langs de A2. De grond waarop de borden zouden komen, is echter van
Rijkswaterstaat en die instantie ging met plaatsing niet accoord. Probleem, dus,
vooral omdat dat klanten scheelt. Ze mogen dan w el blijven staan, maar daar gaat
de Provincie weer niet mee accoord. De borden van de Maastrichtse McDonald's (en
ook van twee andere in Limburg) zouden het landschapsschoon ontsieren. Het
komt tot een rechtzaak en de Provincie krijgt gelijk.
Nutsbedrijven is in ons verslagjaar begonnen met de aanleg van een
modern glasvezelnet in de binnenstad. Daardoor worden ook moderne
telecommunicatie-technieken (zoals tweeweg-communicatie, home-shopping en
betaal-tv) mogelijk. Ook is de kwaliteit van de signa len-doorgifte beter en kan
meer informatie tegelijk door de kabel verstuurd worden dan door de 'oude'
koperen kabels. De hele operatie kost 13 miljoen gulden. De belangrijkste klant, die
het eerst via de nieuwe kabel aan de slag kan, is de gemeente. En kele maanden
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later krijgt de gemeente een nieuwe telefooncentrale, die meteen op het

Het begon bij de Geusselt; daarna in de

glasvezelnet wordt aangesloten. Bellen met de gemeente is even wennen: De

Wycker Brugstraat en eind 1996 zal er ook
een McDonald's zijn in westelijk Maastricht

nummers beginnen niet meer met 329"" maar met 350.
Nu de lokale televisie nog. Alleen, dat w il niet zo vlotten. De stichting
Kabel Omroep Zuid-Limburg moest van de gemeent e vanaf 1februari 1996
minstens 1 uur per week tv maken, maar dat is er nog niet van gekomen.

en wel in het pand op de hoek MarktSpilstraat. De fastfood restaurants rukken
dus op van oost naar west.

De vraag is, of de kijker wel zo'n behoefte heeft aan nog meer zenders. De
versnippering slaat met de dag harder toe. Grote adverteerders ma ken zich er zelfs
zorgen over. In Maastricht, aldus een onderzoek, kij kt men in elk geval het meest
naar Nederl andstalige zenders, waarbij RT4 de absolute favoriet is van de
Maastrichtse kabelnet-abonnee.
De nieuwe RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Bosscherveld hield
medio september een open dag. Het Zuiveringschap was blij verrast met de
onverwacht grote toeloop. De grote en ook veel kleine bezoekers waren na afloop
eensgezind van mening dat in een dergelijke installatie meer gebeurt dan men
dacht. In deze RWZI wordt het afvalwater van westelijk Maastricht gezuiverd. Het
zuivere water wordt daarna gestort in de Zuid -Willemsvaart.
Zoals iedereen weet is de overheid dol op (het maken van) regeltjes. Dat
kan soms heel ver in detail gaan. Zoals in de richtlijnen die het College van B&W
heeft uitgevaardigd voor de parasols die op de terrassen aan het Vrijthof staan. Die
moeten allemaal zandkleurig zijn, rechthoekig en inklapbaar. In uitgeklapte
toestand mogen ze niet breder zijn dan 6 meter en de draagconstructies moeten
uitgevoerd zijn in een donkere kleur. Ook is uitbundige reclame op de parasols niet
toegestaan, behalve op de neerhangende stroken aan de rand van de parasols.
Bovendien moeten ze zo opgesteld staan dat ze, als ze uitgeklapt zij n, een rechte
1ij n

vormen met de rijweg.
De achterliggende gedachte is dat het op het Vrijthof geen bonte kermis

moet worden en dat de terrassen meer op elkaar afgestemd worden.
Hoe waar dat ook moge zijn, enige verbazing over de detaillering is hier
toch wel op zijn plaats.
Het gaat eigenlijk wat te goed met de M TB, de Maastrichtse Toeleverings
Bedrijven. De MTB blijkt een populaire werkgever te zijn. Het bedrijf heeft, op grond
van de Wet op de Socia le Werkplaatsen, tot taak zoveel mogelijk gehand icapte
mensen aan passende arbeid te helpen. Maar er zijn veel meer gegadigden voor
een baan, dan er plaatsen zijn. "Dat is frustrerend", stelde MTS-directeu r Leo
Schunck. De MTB verschaft werk aan ruim 1200 mensen, maar bijna 700 staan op
de wachtlijst.
Positief ontwikkelde zich de omzet van het bed rijf. In 1995 werd een
recordomzet geboekt van 18 miljoen gulden, 2 milj oen meer dan het j aar ervoor.
Het netto resultaat was 7 ton en ook de orderportefeuille bleek goed gevuld.
Daarmee steekt de MTB gunstig af ten opzichte van andere sociale werkplaatsen.
Op basis van de binnen te halen opdrachten zou de MTB per jaar 100
arbeidsplaatsen extra kunnen rea liseren. Dat lukt echter niet, omdat de subsidie uit
Oen Haag, nodig om een dergelijke werkplek rendabel te maken, achterwege blijft.
Jaarboek Maastricht 1
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Het familiebedrijf Soons uit Amby kreeg de status van hofleverancier. Het
bedrijf in zonwering en rolluiken is in Nederland daarmee het enige in de branche
dat de onderscheiding mag voeren. Het bedrijf ontving het predikaat omdat het al
100 jaar op dezelfde plek is gevestigd.

In september '95 blijkt Philips bereid te zijn ruim 47 miljoen gulden op
tafel te leggen voor de overname van het Maastrichtse bedrijf Pie Medical, dat
gespecialiseerd is in het maken van apparatuur voor medische doeleinden. Dat
bedrag komt ongeveer overeen met de prognose van de jaaromzet van Pie Medica!.
De Mosa is in andere handen overgegaan, maar blijft wel voor Maastricht
bewaard. Mosa was in 1992 overgenomen door de Frans-Italiaanse groep France
Alfa, die van plan was de tegelproduktie in Maastricht uiteindelijk te sluiten.
Voordat dit een feit werd hield France Alfa echter op te bestaan en werd Mosa
overgedaan aan de Italiaanse firma Fin Riwal die andersoortige tegels maakt dan
Mosa. "Dat vult elkaar dus aan en bovendien heeft Fin Rlwal de autonomie van
Mosa gegarandeerd'', laat Mosa-directeur Cees van der Wiel weten. Hij verklaart
ook dat Mosa een moeilijke tijd met forse verliezen achter de rug heeft. Pas in 1995,
toen de porseleinfabriek werd verzelfstandigd en Mosa nog (maar) 653
medewerkers telde, raakte het bedrijf uit de rode cijfers en werd enige miljoenen
winst gemaakt. De vooruitzichten lijken echter niet erg rooskleurig, gezien de
wereldwijde overcapaciteit en de dure gulden. "Meer doen met minder mensen" is
dan ook zijn credo. Inmiddels zijn al de matrij zenmakerij en de showroomservice
afgestoten. In de loop van de komende jaren wil Mosa wel investeren in een
nieuwe wandtegelfabriek. Daar ontstond in 1995 enige commotie over omdat het
bedrijf overwoog die fabriek niet in Maastricht, maar in Lanaken te bouwen. Die
mogelijkheid ligt er nog, maar ook zuidelijk Limburg maakt kans op de investering
van 25 miljoen.
Eind 1995 meldde het Maastrichtse detailhandelsconcern Macintosh dat
de kledingverkopen fors tegenvallen en daardoor de winst onder druk staat. Het
bedrijf probeerde dan ook de kosten zo strak mogelijk in de hand te houden, maar
aan een reorganisatie zit men niet te denken. Ook voor 1996 worden geen al te
gunstige resultaten verwacht, met name omdat de bestedingen door consumenten
onder druk staan.
Nog grotere tegenslag bij het Maastrichtse confectiebedrijf Wiener
Holding. Door de wereldwijde terugloop van de confectieverkoop en de stijgende
loonkosten stond het bedrijf voor de keuze: sluiten of saneren. Gekozen werd voor
het laatste, hetgeen betekende dat 51 van de 170 personeelsleden op straat
kwamen te staan.
Eind mei komt het bericht dat een dreigend verlies van 30-33 miljoen
Sphinx Gustavsberg dwingt tot een reorganisatie. In totaal gaan daardoor 350
mensen hun baan verliezen, waarvan 80 in Maastricht. De redenen voor de
tegenvaller zijn te vinden in tegenvallende verkoopcijfers in Frankrijk en Duitsland.
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Half juni volgt weer een opzienbarend bericht: Nog geen twee jaar na de
fusie met Gustavsberg gaan de divisies sanitair en badkamers op in een nieuwe
onderneming met de Zwitserse firma Keramik Laufen. Dat gebeurt met ingang van

Ondertussen hebben ook de Sidonia's hun
intrede gedaan in het Maastrichtse
stadsbeeld. Met de stripfiguur-naam worden

1997. De tegeldivisie zal worden verkocht, vermoedelijk ook aan Laufen. Door de

slanke telefoonzuilen bedoeld.

ondernemingen in elkaar te schuiven verwacht men meer kansen te hebben. De
twee keramische bedrijven vu llen elkaar aan en zullen elkaars produ kten gaan

Waren er eerst zes bij wijze van proef
geplaatst, het idee blijkt zodanig aan te

kopen en verkopen. Sphinx Gustavsberg blijft wel de houdstermaatschappij van de

slaan dat P1î Telecom er in totaal 40 gaat

gefuseerde onderneming en zal onder die naam ook aan de beu rs genoteerd
blijven. Maar of de naam Sphinx nog in het dagelijks verkeer gebruikt zal worden?

plaatsen. De eerste zuil werd op 22 juni 1995
door burgemeester Houben officieel in
werking gesteld.

Vanwege reorganisaties, fusies of efficiency-operaties vertrok een aantal
(semi) overheidsdiensten uit Maastricht: de sectie Particulieren van de
Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Arbeidsinspectie en het regionaal
bestuur voor de Arbeidsvoorzien ing. Hierdoor verli est de stad werkgelegenheid.
Een en ander noopte wethouder Bovens een brief te schrijven aan het kabinet om
zijn verwarring en zorg hierover kenbaar te maken. Hij bekritiseerde vooral dat al
deze verhuizingen zonder samenhang of afstemming tot stand komen.
Een felle brand zorgde in november voor circa 1 miljoen gulden schade
voor het transportbedrijf Frans Beiten, aan de Galjoenweg. Twee
vrachtwagencombinaties, een aanhanger en zo'n 300.000 kratten gingen in de
vlammen verloren.
Tonnen schade in Maastricht door 15 grote en kleine branden rond de
jaarwisseling. Getroffen werden onder meer het bowlingcentrum Brunswick en de
nog in aanbouw zijnde café-brasserie De Kadans aan de Kesselskade. Beide
branden zijn mogelijk aangestoken. De Kadans zou een maand later openen; dat
werd dus enkele maanden later.
Met de carnaval voor de deur richtte een korte brand grote schade aan het
interieur aan in café In de Bastion aan de Orleansstraat. Maar na enkele dagen ging
de kroeg alweer open.
Een bedrijfshal van het chemisch-keramische bedrijf Cookson-Matthey in
de Beatrixhaven brandde in maart af. Aan de brand ging een explosie in de
productiehal vooraf.

Verkeer en vervoer
De Maastrichtenaar blijkt moeilijk uit zij n auto te krijgen te zijn. Een
gegeven dat de gemeente -en vooral de verantwoordelijke wethouder Armand
Cremers- niet goed uitkomt. Hij wil het autogebruik, met name van het woon-werk
verkeer binnen de stad, juist terugdringen. Daarvoor dienen alternatieve
vervoersvormen aantrekkelijker gemaakt te worden. Meer vrije busbanen, meer en
betere fietsroutes en ontmoediging van het autogebruik, bijvoorbeeld door het vrij
parkeren in het centrum aan banden te leggen. De voornemens werden ook in
daden omgezet. Zo verscheen er een vrije busbaan op de Wil helm inabrug, die voor
het openbaar vervoer de belangrijkste verbinding vormt tussen oost en west. De
werkzaamheden legden echter enkele weken het verkeer over de brug lam.
Jaarboek Maastricht
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De verkeersveiligheid fn Maastricht is, globaal
genomen, met slecht. maar soms gaat het
goed mis, zoals hier op de stadstraverse (de
autoweg door Maastricht).
Het grote venamelen voor een busvaltantie
vmdt tegenwoordig plaats op het
parkeerterrem voor stadion De Geusselt.
Voorheen werden de parlteerpleltlten bi) het
MECC hiervoor gebruikt.
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Met deze tekening liet de carnavalskrant
De Kengkee zien wat men vond van de
'verbeteringen' op het Tongerseplein.
Een belangrijke factor in het voorkomen of
minder ernstig laten zijn van ongelukken is de
snelheid waarmee gereden wordt. Daarom
werd op het Noorderbrugtracé. berucht
vanwege het aantal ongelukken dat er gebeurt,
een uitgebreide snelheidsactie gehouden. Wet·
houder Cremers is bereid een positief gebaar te
maken in de richting van automobilisten die
zich aan de snelheid houden.
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Een aantal ondernemers in de binnenstad klaagde hierdoor flink gedupeerd te zijn.
Voorts is de Tongerseweg voorzien van oversteekplaatsen, op verzoek van de
buurtbewoners die regelmatig acties voerden voor een veiligere weg, waarop
minder snel gereden wordt. Maar wanneer de maatregelen eenmaal genomen zijn,
wekken deze toch teleurstell ing op bij de bewoners. "Door de vluchtheuvels en
versmallingen is de weg juist onveiliger geworden, omdat auto's gaan uitwijken en
op het fietspad terecht komen", betogen ze. De gemeente zegt pas iets te willen
ondernemen als blijkt dat de getroffen maatregelen een averechtse uitwerking
hebben.
Ook wordt het Tongerseplein gereconstrueerd. Het autoverkeer dat de
rotonde op komt en het autoverkeer dat de rotonde verlaat dient aan fietsers
voorrang te geven. Met deze principiële keuze oogst Cremers forse kritiek, vooral
omdat de nieuwe situatie met name in de drukke uren tot filevorming leidt. Het
onderwerp wordt zelfs een van de t oppers in de verschillende carnavalskranten.
Cremers raakt hierdoor niet van zijn stuk: hij houdt vast aan zijn uitgangspunt,
maar kondigt wel maatregelen aan om de doorstroming van het autoverkeer
soepeler te laten verlopen.
Het wordt echter st eeds duidelijker dat Maastricht zoetjes aan echt vol
begint te raken en dat de wegen de verkeersdruk steeds vaker onvoldoende kunnen
verwerken. De groei van de automobiliteit laat zich namelijk niet zomaar afschrikken. Dat wederom, heeft tot gevolg, dat alle afsluitingen van en werkzaamheden aan wegen in de compacte stad Maastricht al snel voor chaos en
opstoppingen zorgen.
Te hard rijden vergroot de kans op ongelukken. Het Noorderbrugtracé is
berucht vanwege het aantal ongelu kken dat er gebeurt. Reden voor de gemeente,
Veilig Verkeer Nederland en de politie in het voorjaar ter plekke een drie weken
durende snelheidsactie te houden. Compleet met grote info-borden en
snelheidscontroles. Dat laatste leverde trouwens honderden bekeuringen op maar
na enkele herhalingen gingen de automobilisten beter op de snelheid letten.
Een bijna voortdurende opstopping v)ndt plaats op de A2 door Maastricht,
de zogenaamde 'Stadstraverse'. Hiervoor zij n de gelijkvloerse kruisingen met
stoplichten verantwoordelij k. Al een hele tijd bestaan er plannen om de zaak aan te
pakken. De beste variant zou zijn het doorgaande verkeer op de A2 in een
tunnelbak door Maastricht te leiden. Dit is echter ook een zeer dure oplossing,
waarvoor de regering veel geld vrij moet maken. Hoewel ook daar de middelen
schaars zij n. dringt de gemeente Maastricht er bij het kabinet geregeld op aan zo
snel mogelij k geld te reserveren, zodat met de ondertunneling rond de
eeuwwisseling begonnen kan worden.
Inmiddels is Rijkswaterstaat gestart met de procedure voor een Milieu
Effect Rapportage, waarbij ook alternatieven onderzocht worden. Zelfs de
omleiding van de A2 aan de oostzij de van Maastricht wordt (weer eens een keer) in
het onderzoek bet rokken. Vooralsnog heet het dat dit eigenlij k pro forma gebeurt,
zodat straks niemand kan zeggen dat niet alles goed bekeken is. En ondertussen
verzamelen de auto's en vrachtwagens zich voor de stoplichten bij de entree van
c.q. de doorgang door Maastricht...
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Vervoer op M aat loopt niet naar wens. Velen maken via ingezonden

Het parkeren voor vergunninghouders

brieven in de kranten of via acties kenbaar niet zo erg 'kapot' te zijn van deze vorm

wordt II\ Maastricht meer en meer

van vervoer, die heel veel te maken heeft met de nieuwe Wet Voorzieningen

uitgebreid. evenals het aantal plaatsen
waarvoor betaald dient te worden. Kij kend

Gehandicapten. Men const ateert dat de speciale hypermoderne busjes en de dure
wachthuisjes (met bemanning) nauwelijks gebruikt worden. Een aantal mensen
vindt dat het hiermee gemoeide geld beter rechtstreeks naar de (zwaar)
gehandicapten toegeleid kan worden om daarmee zelf vervoer te regelen.
Vanaf oktober komen er maatregelen om het VOM-vervoer ruimer op te

naar deze betaalde en gereserveerde
plaatsen zou j e nog gaan denken dat
Maastncht over een enorm grote
binnenstad besdukL

zetten (en daarmee rendabeler te maken). Zo mogen ook niet WVG-gerechtigden er
gebruik van maken en wat later mogen de VOM-gebruikers tijdelijk binnen
Maastricht onbeperkt reizen t egen gereduceerd tarief.
In september '95 laat Stadsbus-directeur Marius Vermaas zich bezorgd uit
over de terugloop van het aantal reizigers. Die is in Maastricht groter dan de
landelijke daling. Hij noemt enkele oorzaken: er zijn te weinig vrije busbanen, het
enkeltje in de bus is t e duur geworden en de mensen zijn meer gaan fietsen.
Stadsbus probeert de wat negatieve aandacht voorVOM en de
tegenvallende reizigersaantallen via een aantal verbeteringen en acties te
compenseren. Zo wordt (samen met Hermes) een rechtstreekse lijn MaastrichtMeerssen (ringlijn 14/15) ingevoerd met lage vloerbussen, waarbij ook Amby,
Beatrixhaven en de stations van beide gemeenten worden aangedaan. Dan is er de
actie 'Twee voor een': op zaterdagen kunnen twee mensen binnen een zone samen
op een enkel kaartje met de bus reizen. Dit kaartje is voor drie gulden bij de
chauffeur te koop.
Als op 25 februa ri de nieuwe dienstregeling ingaat verschij nen er
rechtstreekse busverbindingen tussen diverse stadswijken en het academisch
ziekenhuis. Door gebrui k te maken van de ventwegen langs de Prins Bisschopsingel
kan de reistijd zelfs sterk verkort worden. Verder blijft de dagdienstregeling een uu r
langer doorgaan, ten dienste van het winkelpersoneel en het winkelend publiek en
gaat het busbedrijf op rustige lijnen (naar Lanaken en Kanne) rijden met kleine
bussen. Maar er blijven klachten komen over de ontoereikendheid van Vervoer op
Maat.
Stadsbus was overigens op meer fronten actief: het bedrijf kondigde aan
dat per 1996 de vervoeronderneming Guus Baggen en taxibedrijf Eurotax worden
overgenomen. Beide bedrijven blijven onder hun eigen naam opereren; wel worden
de organisaties op elkaar afgestemd, zo laat directeur Vermaas weten.
Overigens wordt het bussen park van de openbaar vervoermaatschappijen
in Maastricht steeds bonter. Het fenomeen van de reclame-slogan en de beknopte
aandachttrekker wordt meer en meer vervangen door uitingen die hele zijkanten
van een bus, of zelfs de hele bus in beslag nemen. Daardoor kun je bijna niet meer
zien of je wel met een lijn-bus van doen hebt, welke de busonderneming is en om
welke lijn het gaat. Ook de groeiende diversiteit in soorten en typen bussen zaait
de nodige verwarring. Naast de 'gewone' stadsbussen (waarvan zeker 4
verschillende modellen rond rijden) zijn er nog de bussen van de Belgische
onderneming De Lijn, de snelbussen Hasselt-Maastricht (om en om van De Lijn en
van Stadsbus), de 'lnterliners' en andere interlokale bussen van Hermes en Vancom,
dat deels met Ingehuurde stadsbus-bussen werkt. En dan heb je verder nog de
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VOM-taxi's en bussen die rondritten maken. Tegenwoordig moet je daarom bijna
een wiskundige zijn om de dienstroosters in de haltes te kunnen ontcijferen.
Het is zeker kleurrijker, maar het weerspiegelt ook een ontwikkeling in
onze samenleving waarin een steeds hevigere en intensere aanslag op onze ogen
gedaan wordt. Zo ook zorgt het stijgende aantal evenementen er voor dat steeds
meer affiches muren, ramen en panelen in onze stad bedekken, terwijl tal van
reclame-uitingen lantaarnpalen, mupi's, abri's en aanplakborden opsieren.
We zullen van een hoop zaken kennis nemen, of we willen of niet.
In 1995 was het 50 jaar geleden dat Maastricht Aachen Airport als Airfield
Y44 door de Amerikanen werd aangelegd. Thans is 'Beek' de tweede luchthaven van
Nederland. De vraag is voor hoelang. Want wil het vliegveld echt iets gaan
voorstellen en groeikansen hebben dan zal de oost-west baan er moeten komen.
Daartoe had de Tweede Kamer trouwens al besloten. Zoals uit studies blijkt, zal er
dan ook een (beperkt) aantal nachtvluchten moeten plaatsvinden om het vliegveld
rendabel te laten zijn. Bovendien zal dit in positieve zin bijdragen aan de
werkgelegenheid in zu idelijk Limburg, hoewel over de aantallen extra banen flinke
meningsverschillen bestaan. Er zijn zelfs bedrijven, zoa ls M artinair, die een deel van
hun vrachtvervoer via 'Beek' willen laten lopen, mits er nachtvluchten mogelijk zijn.
Maar dat aspect hebben regering en parlement voor zich uit geschoven.
Inmiddels is zelfs de nationale luchthaven Schiphol bereid gebleken (zeker
ook uit eigenbelang) het Maastrichtse vli egveld onder haar hoede te nemen. Maar
de landelijke politiek schuift definitieve beslissingen voortdurend voor zich uit. En
is er al een besluit genomen, dan wordt dat niet uitgevoerd. Het zijn niet alleen de
nachtvluchten op zich, maar ook de milieu-aspecten (en de kosten van het isoleren
van woningen die daarbij een rol spelen) die het kabinet verdelen . Het vliegveld
blijkt voor een aanta l ministers een stokpaardje te zijn geworden. Dus ook na jaren
en jaren van touwtrekkerij is er eigenlijk nog niets bereikt of gebeurd. Behalve dan,
dat de stapel rapporten en elkaar tegensprekende onderzoeken steeds hoger wordt
en dat er hier en daar gesuggereerd wordt om het voor de oost-west baan
bestemde geld maar liever uit te geven aan d'< ondertunneling van de A2.
Er is overigens geen ander onderwerp dat voor zoveel artikelen en
ingezonden brieven verantwoordelijk is als het vliegveld met zijn lawaaioverlast en
de plannen voor de oost-west baan, al dan niet met nachtvluchten.

Bouwen en sociale huisvesting
Soms kan het bijna verbazing wekken dat er nog nieuwbouw plaatsvindt
in Maastricht. Immers, blij kens een onderzoek van de LOZO is Maastricht de
duurste gemeente van Limburg. Zowel wat de huur- en koopprijs van winkels als
wat de grondprijs betreft. Per vierkante meter moet in de hoofdstad gemiddeld 123
gulden worden neerget eld. Bovendien blijken de loka le heffingen, belastingen en
leges ook tot de top van Limburg te behoren.
En terwijl de hypotheekrente daalt naar een historisch dieptepunt, gaan
de prijzen van huur- en koopwoningen steeds maar omhoog.
Toch wordt er nog, en zelfs in verhevigder mate, gebouwd in Maastricht.
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Het belangrijkste bouwproject (of beter: clustering van projecten) is
ontegenzeggelijk het Céramique terrein. Op het voormalige terrein van fabrieken
van de Sphinx-Céramique verrijst een compleet nieuwe stadswijk. Wonen, werken
en recreëren krijgen er alle een functie. Alles bij elkaar genomen komen er i.600
appartementen (de helft koop, de andere helft huur), 70.000 vierkante meter
kantoorruimte, 5.000 vierkante meter winkelruimte, terwijl 20.000 vierkante
meter bestemd is voor culturele functies.
Het zijn echter niet alleen de hoeveelheden die tot de verbeelding
spreken, maar ook de kwalitatieve ambities die de opdrachtgevers en
ontwikkelaars hebben. Dat laatste blijkt onder meer uit de aantallen
gerenommeerde binnen- en buitenlandse architecten die zijn aangetrokken om de
verschillende delen van het project vorm te geven. Delen die met elkaar
samenhangen, maar toch een eigen karakter hebben. Om de eenheid en de
uitgangspunten te bewaken Is prof. Jo Coenen aangesteld tot supervisor van het
hele plan. Hij is verantwoordelijk voor de stedebouwkundige en architectonische
kwaliteit.
Ook al ligt er nog veel grond braak, het werk vordert gestaag. Inmiddels
zijn (aan de noordzijde) de bouwblokken aan de Sphinxlunet en de Clermontlunet
gerealiseerd en bewoond en dat geldt ook voor de wat later gerealiseerde 'Arco Iris'
in de bocht van de Wl lhelmlnasingel en de Avenue Céramique. Aan de zuidzijde
heeft het nieuwe Bonnefantenmuseum (een veelgeprezen ontwerp van Aldo Rossi)
een tijdje alleen gestaan. Maar niet voor lang. Schuin aan de overzijde heeft Indigo
Europe zijn kantoor betrokken en bij het verschijnen van dit boek is de bouw van
het hoofdkantoor van het telecommunicatiebedrijf libertel al flink gevorderd. Het
zicht op het museum vanaf de J.F. Kennedybrug is daardoor minimaal geworden.
Wat zou Rossi daarvan vinden".?
Nu moeten nog de bouwblokken in het middendeel aangevat worden.
Maar als een van de eerste zal de ontwikkeling van de zogenaamde 'noord knoop'
ter hand worden genomen. Hier, achter de achterzijde van de Hoogbrugstraat,
komen winkelvoorzieningen, kantoren, woningen en parkeerruimten, maar ook een
centrum met de nieuwe centrale stadsbibliotheek, het gemeente-archief, een
stadshal en ruimte voor internat ionale instituten. Daarnaast wordt de overeind
gehouden 'biscuithal' omgebouwd tot een theater met circa 200 zitplaatsen, blijft
een gedeelte van de vestingwerken zichtbaar bewaard, wordt de vml.
directeurswoning van de Société Céramique gerestaureerd en komt er een
voetgangers- en fietsersbrug over de Maas.
Discussie is er -hoe kan het anders- ook. Zo hebben de ondernemers van
Wyck al meer dan eens gepleit voor het maken van een of meerdere doorgangen
tussen de Hoogbrugstraat/Rechtstraat en het plein op de 'noordknoop'. Het laatste
is daarover nog niet gezegd.
Voor een ander groot project (in Amby zuid-oost) werden begin november
de overeenkomsten getekend en wel door de gemeente en de Trichter
Ontwikkelings Maatschappij (TOM). Hierin nemen o.a. de woningcorporaties Sint
Servatius en Sint Mathias deel. Het nieuwe wijkje omvat 520 koopwoningen. Naast
het bouwen van nieuwe woningen heeft TOM vooral tot doel de doorstroming te
bevorderen. Doelgroep zijn de mensen die in een huurhuis wonen, maar zich een
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De nieuwbouw van het politie-regiokantoor aan
de Prins Bisschopsfngel schiet al aardig op.
De Maastrichtse 'architecten' van het Céram1queplan: wethouder Raymond Leenders.
prof Jo Coenen en topambtenaar Huub Smeets.
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Een leÎ)k;e in het fnterreur van het nieuwe
gerechtsgebouw. Niets herrnnert hier meer
aan het ziekenhuis dat voorheen in de
gebouwen aan Annadal gevestigd was.
De nieuwbouw van het hoofdkantoor van
L1bertel op het Ceramiqueterrein ontneemt.
vanaf de l<ennedybrug. alle zicht op het
Bonnefantenmuseum.
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koopwoning zouden kunnen veroorloven. De bouw van de woningen startte in het
voorjaar van 1996. Gepland zijn zowel sociale koopwoningen, goedkopere en
duurdere koopwoningen en een aantal woningen in de vrije sector.
In Maastricht-west mag het project Hazendans (tussen Daalhof en de
westzijde van Belfort) niet vergeten worden. Juni 1995 begon daar de aanleg van de
wegen in de eerste fase van het bouwplan Hazendans in Maastricht-west. Kort
daarop startte ook de bouw van de woningen van de eerste fase. Deze fase omvat
230 woningen (zowel huur als koop) en moet in het voorjaar van 1997 afgerond
zijn. In totaliteit worden in het projectgebied 700 won ingen gerealiseerd.
Een kleiner bouwproject is gepland op het terrein PapyrussingelDaaldersruwe, tussen Malberg en Oud-Caberg. Hier dienen 60 koopwoningen te
verrijzen. Omtrent de plannen en de locatie heeft de gemeente jarenlang overleg
gevoerd met de buurtkaders van beide wijken.
Heugem krijgt een nieuw winkelcentrum. Begin oktober werd het
startschot gegeven voor de bouw van 2.300 vierkante meter winkelruimte (voor 8
w inkels en een supermarkt) en 32 boven het centrum gelegen appartementen. In
een apart gebouw komen nog eens 16 woningen. Ook In de wijken Daal hof, Sint
Pieter en Amby kunnen de werkzaamheden worden gestart om tot een
groter/beter buurtwinkelcentrum te komen.
In de wijk Caberg wil het echter niet zo vlotten om er een deels nieuw en
deels vern ieuwd winkelcentrum en een aantal woningen te rea li seren. leken de
zaken, met een supermarkt op het Sint Chrlstoffelpleln, eerst redelijk beklonken te
zijn, later liepen de onderhandelingen tussen gemeente en kerkbestuur weer vast.
Het kerkbestuur bleek meer voor de door de gemeente benodigde grond te willen
vangen dan het stadsbestuur wilde betalen. De kwestie sleept nu al jaren en dat
komt de w inkeliers in Caberg bepaald niet ten goede. Maar naar verluidt komt er in
het najaar van 1996 weer schot in de zaak.
Wat ook in Maastricht gebouwd zou moeten worden is een oosters
badhuis (een 'Hammam'). Hier kunnen allochtone, maar ook autochtone vrouwen
hun lichaam reinigen, een massage krijgen en elkaar ontmoeten. De Werkgroep
Oosters Badhuis zet zich hiervoor al sinds begin 1995 In. Er moet eerst een
marktonderzoek plaatsvinden. De gemeente betaalt hieraan mee, mits het
uitgevoerd wordt door de Wetenschapswinkel. Het blijkt echter niet zo gemakkelijk
te zijn een student te vinden om het onderzoek uit te voeren. Daarom wordt
overwogen het onderzoek onder te brengen bij de 'Ontwikkelingsmaatschappij
voor Buurteconomie'. Ondertussen blijft de werkgroep actief om steun en fondsen
te verwerven voor de badhuis-plannen.
Bewoners van de Ravelijnbuurt en Sint Servatius zijn het niet eens over de
toekomst van de huizen, c.q. de buurt. De een wil de voormalige woon school
renoveren, de ander wil slopen en nieuwbouw plegen. Na veelvuldig overleg lijken
de partijen op een gegeven moment tot overeenstemming te zijn gekomen. Echter,
in een definitieve nota over de toekomst van de buurt, stelt Servatius dat de
vroegere woonschool ni et ka n blijven en plaats moet maken voor nieuwbouw. Het
woord is dan aan de gemeenteraad. later zegt St. Servatius toe niet te zullen
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slopen, maar de wijk wel in te willen passen in nieuwbouw om het isolement ervan

In het 'verslasJaar' hebben de huurders van

te doorbreken.

de vier woningcorporaties elk een eigen
huurdersbelangenvereniging gerealiseerd.

Woningstichting Sint Servatius, met 13.000 huurwoningen de grootste

Bovendien zijn deze groeperingen, samen

woningcorporatie in Maastricht, heeft per oktober 1995 de eigen organisatie fors

met andere huurders- en woonconsumen-

veranderd. De belangrijkste verandering is dat het door de stad verspreide

tenorgarusattes aan de slag om te komen tot
een koepel die op stedelijk niveau de

woningbezit wordt ingedeeld in vier rayons met elk een eigen team. Daardoor
moeten kortere lijnen tussen huurders en verhuurder ontstaan. Voorts realiseert de
corporatie 'De Etalage'. een soort open woonwinkel waar iedereen voor informatie

belangen van huurders zal behartigen.

terecht kan.
Ook Beter Wonen reorganiseert de eigen organisatie, maar hierover
ontstaan openlijke meningsverschillen binnen het bestuur. Uiteindelijk, na
verhelderende keuzes door de ledenvergadering, gaat de wind liggen en krijgt
Beter Wonen een kleine Raad van Commissarissen in plaats van een bestuur. De
corporatie handhaaft wel de verenigingsvorm en is daarmee de enige corporatie in
Maastricht die nog geen stichting is.
Beter Wonen komt nog eens in het nieuws. En wel met het plan om een
zeer specifieke groep huurders tegemoet te komen: mensen met een laag inkomen
die sinds de jaren vóór 1990 een vrij dure woning huren (en daardoor veel
huursubsidie krijgen) en die bij huurverhogingen in de problemen zouden komen,
gezien de bezuinigingen op de huursubsidie. Zou verhuizen naar een goedkopere
woning de normale weg zijn, soms is dat onwenselijk, bijvoorbeeld vanwege een
sterke sociale binding met/in de buurt, terwijl daar geen goedkopere woning
voorhanden is. Deze groep van circa 70 huurders krijgt van Beter Wonen een flinke
verlichting van de woonlastensituatie (tot 100 gulden netto). Het Rijk heeft daar
echter moeite mee, omdat Beter Wonen bezig zou zijn inkomenspolitiek te voeren.
En dat mag alleen de Rijksoverheid doen. Wethouder Leenders stelt zich namens de
gemeente Maastricht echter vierkant achter de corporatie op. "Dit is huurbeleid en
geen inkomensbeleid" schrijft hij Den Haag.
De vier woningcorporaties startten in 1996 samen met het Woningburo
Maastricht een doorstroomexperiment. Daarbij worden duurdere huurwoningen in
de krant aangeboden, zowel voor doorstromers (mensen die reeds in een huurhuis
wonen en naar een duurdere woning willen verhuizen) als voor andere
ingeschreven woningzoekenden. Er komen veel reacties binnen. Op basis hiervan
wordt voor een aantal huurders een einde gemaakt aan een situatie waarin ze te
goedkoop wonen ten opzichte van hun inkomen. Ook wordt een aantal mensen die
al lang ingeschreven staan aan een woning geholpen.
In samenwerking met de gemeente proberen de corporaties ook via het
toekennen van een premie bij verhuizing het scheef (te goedkoop) wonen te
verminderen.
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"Hof van Veldeke"

In de middag van vrijdag 21 juni i996 ging de Nederlandse vlag in top bij
de appartementen Hof van Veldeke aan de Aylvalaan. Het hoogste punt van de
nieuwbouw was bereikt.
Hof van Veldeke ligt in de wijk Sint Pieter, meer specifiek: achter de
bewaarde gevel van het voormalige Veldeke College. Het appartementencomplex
bestaat uit 20 exclusieve appartementen, waaronder twee penthouses en een
ondergrondse parkeergarage. Het complex koopwoningen ligt heel gunstig: op
loopafstand van het centrum en omgeven door natuurschoon.
De architectuur (door Buro Boosten Rats) van het complex is ingepast in
het authentieke karakter van de villawijk. De klassieke hoge plafonds en de
raampartijen op de begane grond en de
eerste verdieping ademen de voorname sfeer
van het verleden. Aan de achterzijde van het
gebouw bevindt zich een ruime binnentuin. In
deze besloten tuin vormt een (ook bewaard
gebleven) deel van de voormalige kapel een
centraal punt temidden van de
oorspronkelijke statige bomen.
De appartementen zullen eind
1996/begin 1997 opgeleverd worden. Volgens
Stienstra Makelaardij zijn de woningen reeds
allemaal verkocht.
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Tweede jeugd Bonbonniàre

De Bonbonnière, het 390 jaar oude pand, waarin tot voor enkele jaren de
Stadsschouwburg was gevestigd, begint half december aan een tweede jeugd.
Oorspronkelijk was het pand in gebruik als Jezuiëtenkerk, maar dankzij
inspanningen van particulieren werd de kerk in 1786 omgebouwd tot schouwburg.
Op initiatief v.m bierbrouwer Heineken en projectontwikkelaar Codacq B.V.
wordt het gebouw nu nieuw leven ingeblazen met als doel: een uniek cultureel
trefpunt aan het Onze Lieve Vrouweplein. Momenteel is men echter nog bezig om
de verbouwing en restauratie uit te voeren. Er wordt veel gemoderniseerd en de
publieksfuncties worden veelzijdiger, maar het monumentale karakter blijft
gehandhaafd.
Als alles klaar is wordt de nieuwe Bonbonnière een plek om elkaar te
ontmoeten In een culturele omgeving. Er is een grand-café met een klein terras
waar men voor een ontbijtje of een doorzakkertje laat in de avond terecht kan. De
Redoutezaal wordt geheel opgeknapt. In deze
en de andere multifunctionele ruimtes kan
men conferenties, tentoonstellingen, feesten,
partijen en recepties houden. Maar, zoals past
bij de vroegere bestemming, komt de cultuur
met een grote "C" regelmatig aan bod, met
name in de voormalige theaterzaal, waar een
dansvloer komt en een trapsgewijs
oplopende vloer met tafels en stoelen. Ook
staan tv-talkshows op het programma.
Exploitant Jacques Joosten betrekt in
oktober zijn kantoor en is dan bereikbaar
voor reserveringen of informatie.

De voormalige Stadsschouwburg
al voor een groot deel in een fris jasje.
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Leren en laten leren
De Rijksuniversiteit Limburg bestond in 1996 20 jaar. Uiteraard werd bij
deze mijlpaal stilgestaan. Door terugblikkende media, maar ook door activiteiten
op en door de RL zelf, zoals het verlenen van ere-doctoraten. Wiel Kusters schreef in
het kader van het vierde lustru m 'Elpenbeen & Mergelsteen', een bundel van 23
stukjes rondom de universiteit. Bij de viering van de 2oste verjaardag kondigde
rector-magnificus Job Cohen de oprichting van het Academisch Onderwijs
Maastricht aan, een instituut dat zich met na- en bijscholing gaat bezighouden.
Het 4e lustrum wordt vanaf september 1996 ook benut om de naam van de RL
officieel te veranderen in 'Universiteit Maa stricht'. Daarmee kan men de
wereldw ijde naamsbekendheid van Maastricht uitbuiten en tegelijk duidelijk
maken waar het bolwerk gevestigd is.
Het schijnt trouwens best goed te gaan met de universiteit. Ze heeft weer
meer studenten gekregen. De instroom van nieuwe studenten st eeg in 1995 met
12,3%. Meer dan 2.300 mensen schreven zich bij de RL in. Dat was grotendeels te
danken aan drie nieuwe opleidingen (Psychologie, European Law School en Fisca le
Economie). Daarmee heeft de RL iets meer dan 8.150 ingeschreven st udenten,
waarvan er overigens somm ige meer dan één studie volgen. De RL blijkt ook als
en ige universiteit in het land in de plus te zitten. De andere zien alle een daling van
het aantal studenten. Overigens kreeg de 8.oooe student (Bianca Grebien,
Gezondheidswetenschappen) de nodige attenties. Volgens College van Bestuurvoorzitter Karl Dittrich zou de universiteit verder uit kunnen groeien, maar steken
de nieuwste bezuinigingsplannen van minister Ritzen daar een stokje voor.
Ook de voorlichtingsdagen van de RL trokken meer (middelbare)
scholieren dan voorgaande ja ren. Het waren er circa 5.000 (een stijging van 10%).
De Keuzegids Hoger Onderwijs die in september 1995 uitkwam, geeft
wellicht een (deel)verklaring voor het succes van de RL In de gids spreken
studenten zich namelijk lovend uit over de st udies Geneeskunde, Rechten en
Economie. Deze zouden de beste zijn van Nederland. Dergelijke complimenten
worden trouwens ook gegeven aan de acteursopleiding van de Toneelacademie
Maastricht. Vrij slecht scoren daarentegen he\ Conservatorium en de Academie
voor Beeldende Kunsten.
Sommigen zullen misschien de indruk krijgen dat Maastricht de laatste
jaren verandert, meer en meer een grotere stad wordt en zich bovendien ontwikkelt tot een stad waar steeds meer kan en mag. Op ta l van gebieden is dat ook zo.
Er gebeurt nu eenmaal meer in Maastricht dan, pakweg, 10-15 jaar geleden; er is
veel meer te doen, met name in de sfeer van evenementen en happenings en in het
bijzonder op het gebied van ku nst en cultuur. Toch is Maastricht ook weer geen
stad waar alles kan. Zo heeft het College van B&W het gebruik van het Vrijthof aan
banden gelegd, omdat de binnenstad-bewoners al genoeg moeten verduren.
Hoewel, dat schijnt niet te gelden voor eenmalige evenementen, zoa ls het
openingsfeestje van Libertel (met Slagerij van Kampen)".
Een ander voorbeeld: Het College van Bestuur (CvB) van de un iversiteit riep
S.V. Banalitas begin december tot de orde vanwege een seksistisch affiche met als
tekst 'Diep in haar". wil iedere vrouw een lid van Banailtas hebben'. Kort daarvoor
had de studentenvereniging al ophef veroorzaakt door een wervingsaffiche met de
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tekst 'beter io bier in j e flikker dan 10 flikkers in je bier'. De club moest hiermee en

Minister Sorgdrager van Justitie droeg in

met eventuele andere onbetamelijke activiteiten ophouden, anders werd de

maart zorg voor de offic1ele opening van de

subsidiekraan dichtgedraaid.
Professor Winand Wijnen (onderwij skundige), grondlegger van het

European Law School
Het nieuwe onderdeel van de Faculteit

probleemgestuurd onderwijs (pgo) en een van de oprichters van de RL, is op 12

Rechtsgeleerdheid draaide overigens al

j anuari onderscheiden met de dr. J. Tanspenning. Dit, bij gelegenheid van de 20ste
'dies natalis' van de universiteit . De Tanspenning komt toe aan mensen die zich op

vanaf september met 130 studenten.

bijzondere w ijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de universiteit en wordt

ZIJ combtneren er Nederlands recht met
Europees en tntemationaal recht.

toegekend door het CvB. De penning is vernoemd naar de eerste voorzitter van het
CvB. Het pgo, een onderw ijskundig model, werd in eerst e instantie ontworpen voor
de Medische Faculteit (la nge t ijd de enige in Maastricht), maar heeft inmiddels
over de hele wereld furore gemaakt.
Sjoerd Romme, hoofddocent bij de vakgroep
De Hogeschool M aast richt profileerde zich vlak voor de zomervakantie in

Managementwetenschappen. ontving de

het openbaar met de 'Coup Maastricht', een gevarieerde manifestatie waa rbij de
drie kunstopleidingen hun beste beentj e voorzetten via presentat ies van het werk

Onderwijsprijs van de Maastrichtse
universiteit, vanwege zijn intensieve inzet

van eindexa m enkandidaten. Het ging all emaal best goed maar j uist de groots

voor de vem1euwtng van leermiddelen.

opgezette feestavond op het Herdenkingsplein viel letterlijk in het water. Daardoor
kon het beroemde M etropole orkest helaas niet optreden en m oest de geplande
m odeshow onder een afdakj e plaatsvinden. Tij dens de Coup werd ook de
prestigieuze Henriëtte Hu st lnxprijs uitgereikt, een prij s voor de meest
veelbelovende afgest udeerde van de Toneelacademie. Burgemeester Houben
overhandigde de prijs aa n Klaartje Ascoop uit Antwerpen, een vierdejaa rs studente
die -aldus de jury- haar talent toch al briljant heeft uitgebuit.
De Hogeschool heeft trouw ens uitbreidingsplannen. Het gebouw aan de
Bastionstraat zou twee verdiepingen hoger moeten worden (ten behoeve van 34
studentenwoningen) en aa n de Brusselseweg zou een nieuw archief moeten
komen en ruimte voor de bibliotheek. Het enige knelpunt is nog het vinden van
ruimte voor voldoende parkeerplaatsen.

De Opleiding Tolk-Vertaler van de Hogeschool Maastricht kreeg in het
najaar van '95 een M aast richt Centrum voor de Russische Taal en Cultuu r. Het
cent rum, dat zich bevindt aan de Grote Grach t, werd door de ambassadeu r van de
Russische federatie officieel geopend.
De vergaande samenw erking tussen de middelbare scholen in Maastricht
kwam in september'95 niet van de grond zoa ls gepland en gehoopt was. De
overkoepelende stichting, waa rtoe het Jeanne dÄrc-College behoort, w ilde
namelijk niet meer blijven praten maa r tot actie komen. Volgens de school moest
er één schoolbestuur komen, dat de gebouwen in de stad bekijkt en opnieuw
invult. Dat zou moeten leiden tot nog m aa r twee of drie scholengemeenschappen,
die echter wel 'breed' moeten zij n: van VBO tot en met VWO.
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Maastricht studentenstad? Op deze vraag
kan men met recht 'ja' zeggen als een
studentenvereniging een grootse b1erestafette
op touw zet
De mergelgroeves in Zuid-Limburg moeten,
gezien hun grote cultuur-historische waarde
nationale monumenten worden. vindt Marjan
Melkert. Zij rondde haar studie cultuurweten
schappen aan de Maastrichtse unrvers1te1t af
met een scriptie over de groeve Zonneberg in de
Sint Pietersberg. Haar belangstelling hiervoor is
verklaarbaar, ze 1s al vijfjaar gids in de grotten
en woont er vlakbij. De grotten kregen overigens
ook over de grens aandacht: in augustus '95
hield de Studiegroep Onderaardse Kalltsteengroeven een Internationaal symposium over de
onderaardse groeven in J?iemst en Maastricht.
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Sas1a Krumnga. (rechts) studente cultuur- en
wetenschapsstudies aan de Maastrrchtse
universiteit, stelt in haar doctoraalscriptie op
haar beurt dat het aan de Boschstraat
gelegen 'Elffelgebouw' van de Sphinx op de
monumentenlijst thuishoort. In het Jaar van
het Industriële Erfgoed geen slechte keuze.
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Het besluit is genomen.
De woonwagenschool gaat dicht.
Jaarboek Maastt1cl11
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Eind december wordt dan toch een convenant getekend waarbij de
scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht afspreken een gezamenlijke koers
te volgen. De ondertekenaa rs zijn drie scholen voor VBO/MAVO, verenigd binnen de
Gemeenschap van Scholen (Technisch College Maasland, DGO Wijckerveld en
Scholengemeenschap Trajectum), twee openbare scholengemeenschappen (de
Stedelijke Scholengemeenschap en het Eurocollege) en drie katholieke
scholengemeenschappen (Trichter College, Sint Maartenscollege en het Jeanne
d'Arc-College). Er komt een gezamen lijke stuurgroep die voorstellen moet
ontwikkelen over een beter aanbod van onderwijsvoorzieningen en die de gevolgen
(personeel en materieel) van een ander onderwijsaanbod moet uitwerken. Ook
moet er een voorstel komen voor een bevoegd gezag (bestuur), dat in staat is
binnen de nieuwe structuren slagvaardig te kunnen besturen.
De mogelij kheid bestond dus dat Maastricht over enkele jaren drie brede
scholengemeenschappen telt: twee in oost en één in west. In westelijk Maastricht
zou deze gemeenschap gevormd kunnen worden door het Trichter College, het
Stedelijk en Trajectum. Eén van de com binaties in oost zou kun nen bestaan uit het
Eu rocollege en de mavo-vbo combinaties van het Technisch College Maa sland en
Wyckerveld. De tweede scholengemeenschap in oost zou kunnen ontstaan door
samengaan van het Jeanne d'Arc en het Maartenscollege.
Maar eind februari wordt bekend dat Trajectum, Technisch College
Maasland en Wyckerveld samen de vbo/mavo Maastricht gaan vormen. Een
instelling met ruim 1.600 leerlingen. De fusieschool bl ijft werken vanuit de drie
bestaande gebouwen. De nieuwe school zet zich daarmee af tegen het streven
naar brede scholengemeenschappen. Mocht dat plan toch doorgedrukt worden,
dan bestaat de kans dat de nieuwe vbo/mavo weer moet worden gesplitst.
Ook het Jeanne d'Arc gaat (opn ieuw) in de contramine, nu met name
vanwege de geplande uitbreiding en nieuwbouw van het Eurocollege. Daardoor
zou er in oostelijk Maastricht een te grote concentratie van grote
scholengemeenscha ppen kunnen ontstaan, die elkaar te zeer zul len beconcurreren,
zo vindt men. Het overleg over de samenwerking gaat hierdoor weer de ijskast in.
Inmiddels heeft de Stedelijke Scholengemeenschap een radicale keuze
gemaakt. De school was twee jaa r eerder begonnen met het opzetten van een
Montessori-brugklas. Sinds die tijd w erkte de schoolleiding aan een langzame
integratie van het M ontessori-onderwijs met het eigen onderwijssysteem. Dat was
voor de buitenwacht echter niet geheel duidelijk. Bovendien moesten de docenten
op twee manieren les geven. Vandaa r dat het 'Stedelijk' met ingang van het
schooljaa r 96/97 een volledig Montessori-lyceum wordt, op een aantal
examen klassen na. De school hoopt met deze ommezwaa i ook m eer leerlingen te
kunnen trekken en de st atu s van kleinste middelbare school in Maastricht opzij te
kunnen zetten. "De knop is om bij 't Stedelijk", kopt Dagblad de Limburger in dit
kader. De onderwijsvernieuwing staat overigens los van de geplande fusie met het
Trichter College, die overigens nog even is uitgesteld.
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Het Sigma College fuseerde in januari met ROV Opleidingen in Sittard. Op
den duur moeten beide samenvloeien tot één opleidingscentrum in westelijk Zuid-

Uit onderzoek van de Stichting
Studentenhuisvesting Maastricht bleek dat

limburg. Het nieuwe instituut telt 400 medewerkers en ongeveer 9.000 cursisten
per jaar. Beide instellingen houden zich bezig met basiseducatie,

steeds meer studenten bij een hospita op

volwassenenonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, het leerlingwezen en
vormingswerk.
Marijn Schouten, leerling van 't Stedelijk, won een ereprijs bij de Europese
Kangoeroe-wiskundewedstrijd. Hij haalde de hoogste score van alle 3.895
deelnemende derde klassers. De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden om t e laten
zien dat wiskunde leuk, speels, creatief en uitdagend kan zijn.
Ook in het speciaal onderwijs in Maastricht is sprake van een (bestu urlij ke)
fusie. De scholen Sint Michaël, Maria Virgo, Servatius en Overbunde willen met

kamers wonen. In 1992 2% en m 1995 11%.

De meesten (61%) wonen in een door
particulieren verhuurd studentenhuis en
circa 21% vindt onderdak via een
woningcorporatie Dnekwart (9.000) van de
Maastrichtse studenten {waarvan het gros
studeert aan de RL) woont op kamers.
meestal 111 de stad zelf. Een tendens: het
buiten Maastncht wonen komt steeds
minder vaak voor

ingang van het schooljaar 96/97 samen een overkoepelend bestuur vormen . M et
name het gegeven dat de overheid steeds meer taken en verantwoordel ij kheden
naar de scholen delegeert was hiervoQr aanleiding. Niet uitgesloten wordt dat een
gezamenlijk bestuur het begin is van een verder ineenschuiven van deze
onderwijsinstellingen.
Het Rijk stelt harde eisen aan de grootte van scholen. Bij minder dan 166
leerlingen mag een basisschool niet zelfstand ig verder. Daarom moeten
basisscholen met een klein draagvlak (bestuurlijk of geheel) fuseren om te
overleven. Een voorbeeld hiervan zijn de basisscholen Gondulphus (Mariaberg) en
Stella Maris (Biesland). Met ingang van het schooljaar 96/97 zal 'De Rotonde', de
(geseculariseerde) naam van de nieuwe school, de poorten openen. En wel in het
gebouw van de vroegere Gondulphusschool. Dat wil echter niet zeggen dat ook alle
leerlingen van beide oude scholen de nieuw e school bezoeken, onder meer omdat
er sprake zou zijn van sociale verschillen. Een groot deel van de vml. leerlingen van
de school uit Biesland meldt zich dan ook aan bij andere scholen.
De drie katholieke basisscholen in Borgharen, Amby en Scharn besloten in
juni tot een (bestuurlijke) fusie in de Stichting Basisonderwijs Maastricht. De
bestuursleden hopen dat hierdoor de Mariaschool in Borgharen ka n blijven
bestaan. Deze had te weinig leerlingen om zelfstandig door te kunnen gaan. De
drie scholen zullen hun eigen karakter en identiteit blijven behouden.
Overigens zullen ook alle openbare basisscholen met ingang van het
nieuwe schooljaar onder de vlag van een nieuw bestuur verenigd zijn.
Maar fuseren helpt niet altijd, of is niet altijd mogelijk. Zo moest de Onze
Lieve Vrouw van Banneuxschool in Akerpoort (beter bekend als de
'Woonwagenschool') begin juli '96 noodgedwongen de poort sluiten. De school
telde toen 83 leerlingen, de helft van het aa ntal dat nodig is om te mogen
voortbestaan. Daarom moest schooldirecteu r Willy Beckers het slot op de deur
doen. M et pijn in het hart, omdat de woonwagenkinderen zich op de school t huis
voelden en het maar afwachten is of de integratie in andere scholen goed verloopt.
Het was de bedoeli ng dat de kinderen naar de in dezelfde w ijk gelegen basisschool
De Poort zouden gaan. Deze kreeg echter een meningsverschil met de gemeente
over de manier van opvangen van de 40 woonwagenkinderen. Uiteindelijk is toch
Jaarbod Maastricht
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overeenstemming bereikt en kunnen de kinderen bij De Poort terecht. Hoewel, het
gros volgt vooralsnog de lessen in het vroegere gebouw van de Woonwagenschool.
De gemeente Maastricht za l zich met het onderwijs steeds minder gaan
bemoeien. Dat wil zeggen, ze wil geen schoolbestuur meer spelen van openbare
basisscholen, omdat dan belangenverstrengeling zou kunnen optreden. De
bestuurstaken worden overgedragen aan een commissie en de administratie en
boekhouding worden ondergebracht bij een onderwijsbureau. Het is de bedoeling
dat de (vijf} anibtenaren die dit werk deden dan mee-verhuizen.
Het gaat niet zo goed met de aanmeldingen bij het Juniorcollege va n
Teikyo. De 2-jarige opleiding voor Japanse studentes kampt met een fors
teruggelopen aanta l leerlingen. Het Juniorcollege gaat nu naar de nevenvestiging
in Londen toe. In Maastricht worden alleen nog kortlopende cursussen gegeven.
Een en ander heeft nauwelijks tot geen gevolgen voor de werkgelegenheid in
Maastricht. Bij Teikyo werken circa 80 mensen.

Sportief Maastricht
Na de eerste duels in het voetba lseizoen 95/96 bleek al snel dat MVV de
hooggestemde verwachtingen niet kon waarmaken . "We will en nog steeds
kampioen in de ie divisie worden", hield tra iner Jan Reker vol. De werkelijkheid is
anders, want MW kan maa r niet winnen. Het gemor begint lu ider te worden
evenals de roep om Reker te laten verdwijnen. Dan eist het MVV-bestuur dat de
trainer de negatieve spiraal doorbreekt. Het mopje doet de ronde dat Reker lijkt op
een kalkoen: beide halen de Kerst niet. Als Reker zich ook nog in negatieve
bewoordingen uitlaat over sponsors en supporters wordt hij bij voorzitter Jan Hoen
op het matje geroepen. De kwestie wordt uitgepraat, maar de resultaten blijven
belabberd. Aangezien meesta l de trainer de zondebok schijnt te zijn, wordt Reker in
oktober ontslagen, nadat MVV op de laatste P,laats van de ranglijst terecht is
gekomen. Meteen kwamen al de -hevig ontkende- geruchten op gang dat MW
geïnteresseerd zou zijn in Frans Körver, net bij De Graafschap ontslagen. Er worden
ook andere namen genoemd, bijvoorbeeld van Fritz Korbach, maar enkele dagen na
het ontslag van Reker blijken MVV en Körver toch een deal gesloten te hebben.
Körver heet een promotie-specialist te zijn. Er worden sindsd ien wel wat betere
resu ltaten geboekt, maar MVV promoveert niet. Misschien dat in het volgende
jaarboek hieromtrent wel een heuglijke mededeling gedaan kan worden.
Noemden we Jan Hoen zoju ist nog voorzitter, thans klopt dat niet meer. In
i996 legde hij die functie neer om directeur van MVV te worden . "Nu word ik voor
hetzelfde leuke werk ook nog betaald", grapt hij steevast als hem om een
verklaring wordt gevraagd. Hoen nam de functie over van de in opspraak geraakte
Ron Weyzen. Tot nieuwe voorzitter werd Benoit Wesly benoemd, een goede vriend
van Jan Hoen. Voor wat betreft de collegiale samenwerking binnen de top van MW
hoeft men dus niet te vrezen.

58 1Jaarboek Maastricht

De Maastrichtenaar Fred Rompelberg, te boek staand als profwielrenner,
grossiert in wereldrecords. Hij heeft er nu

11. Het

meest recente vestigde hij op 3

oktober 1995. Toen raasde hij op zijn speciale 24 kilo zware racefiets met een
snelheid van 268,831 km/u over de zoutvlakte van Bonneville nabij Salt Lake City

De Ridderronde (of officieel: de Profronde
van Maastricht) denderde op woensdag
9 augustus 1995 weer door de straten van de
binnenstad.

(USA). Daarmee werd hij houder van het 'A bsolute Wereld Snelheidsrecord fietsen'.

De duizenden langs het parcours zagen dit

Saillant detail: Bij zijn terugkomst in Europa kreeg hij in België een bekeuring
wegens 'te hard rijden'.

jaar geen amateurwedstrijd meer (die vindt
sindsdien -weer- in Wyck plaats).

In 1997 w il Rompelberg zijn eigen record nog eens, maar dan echt voor de

Wel werd er een demykoers verreden.

laatste keer, trachten te verbeteren.
Voor veel Maastrichtenaren is het JIM (Jumping Indoor Maastricht) een
aantrekkelijke vorm van passieve sportbeoefening. Het MECC zat begin december
in elk geval drie dagen lang telkens goed vol enthousiast publiek (al dan niet
beta lend of uitgenod igd). Het JIM is inmiddels uitgegroeid tot een van de
belangrijkste paardensportevenementen in Nederland.
Ook de Sphinx Trophy, waaraan 1300 j eugdige voetballers uit 8 la nden
t ij dens het pinksterweekeinde deelnamen, hoort in zij n soort tot de grootste van
Nederland. Het evenement werd (a l voor de ne keer) georganiseerd door de

In oktober werd bekend gemaakt dat
Maastricht samen met Valkenburg
(en Margraten) in 1998 het Wereld·
kampioenschap Wielrennen op de weg
mag organiseren.

sportverenigingen Polaris en Daa l hof.
Veel voetbalverenigingen hebben het moeilijk. Mede omdat de gemeente
taken afstoot en de clubs voor grotere kosten komen te staan moeten ze soms
kiezen tussen opheffing of samenwerking. Reden waarom er een aantal fusies op
til. In de lente· en zomermaanden van 1996 wordt één fusie al concreet bezegeld:
MKC en Sint-Pieter slu iten zich aaneen tot één club die domicilie kiest op de Sint
Pietersberg.
Iets meer da n de helft van de sportclubs blijkt t egen verdere privatisering
van de sportaccommodaties te zijn. Men vreest te weinig mensen op de been te
kunnen brengen voor beheer en onderhoud. De gemeente w il het on derhoud juist
helemaa l onderbrengen bij de clubs. De clubs willen da n wel dat daar voldoende
geld tegenover staat.
Facelift voor Zwembad Dousberg. Het zwembad heropende op 23 oktober
'95 na een uitgebreide verbouwing die 5 maanden duurde en 3,7 miljoen gulden
heeft gekost. De officiële open ing vond overigens op 15 december plaats en werd
verricht door burgemeester Houben. Het 50 meter bad bestaat nu niet meer. Er is
nu een 25 meter bad (28 graden), een recreatiebassin (30 graden) waarin zich een
glijbaan, bruisbank, turbodouche, stroomversnelling en onderwatermassagestralers
bevinden. Het water in het instructiebad is ook 30 graden warm. Verder is er een
peuterbassin met een speelobject en voor de ouders i,s er een terras met ligstoelen.
Daarnaast zijn er zonnebanken, wh irlpools en turkse stoombaden aangebracht.
Hoe mooi het ook geworden is, lange baantjes trekken of wedstrijden zwemmen is
er nu niet meer bij. Dat heeft een aanta l recreatieve zwemmers, verenigd in de
groepering 'BROM', het zwembad dan ook meerdere malen verweten.
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en het Jumping Indoor Maastricht....

Natuurlijk was er weer een Observantenloop.."

Oranje-gekte in Maastricht tijdens de EK.

en zelfs de Amstel Gold race...

en de Open Dag blj MVV.
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Oud-MVV aanvaller Jo Bonfrère werd -als
coach- met Nigeria Olympisch kampioen.

Joorbctl Moost1ieht
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De Voetbalschool Maastricht "Dousberg Pare" mocht zich wederom
verheugen in een grote belangstelling. De school was met circa 200 deelnemertjes
(van A- tot en met F-jeugd) al vroegtijdig 'u itverkocht'.
De Maastrichtse Zwem- en poloclub (MZ&PC) vierde in 1995 het 60-jarig
bestaan. De kroon op de festiviteiten was een zwemshow in De Dousberg. De show
speelde zich af in een sprookjesachtige kerstsfeer.
Basketballclub Kimbrja uit Maastricht bestond in september 40 jaar.
Voetbalvereniging RKBFC sloot het 50-jarig jubileum in augustus '95 af met een
voetbaltoernooi. Ook de Biljartvereniging Sint Pieter zag Abraham. De Maastrichtse
Gehandicapten Sportvereniging bestond in juni 25 jaar. Bij die gelegenheid nam
Jean Aussems na 25 jaar afscheid als voorzitter.
En het Jeux de Boulestournooi op het Vrijthof maakte de tweede
lustrumeditie mee. In het tweede weekend van augustus '9s werden honderden
wedstrijden afgewerkt op circa 130 speciaal aangelegde banen.
Maastricht werd in 1995 drie Europese kampioenen taekwondo rijker.
Karien Purnot, Claudia Willems en Linda Jennekens w erden eerste In de categorie
'synchroon'. Het drietal t raint al zes jaar samen bij de vereniging Taebaek en plukt,
na een tweede plek in 1994, nu de vruchten van het werk.
Op 28 en 29oktober1995 vonden in Viersen (D.) de EMA Europese
kampioenschappen voor majoretten en twirlen plaats. Ook Majoretten Twirling
Sports Maastricht deed mee, als vereniging en m et 5 solisten. Er werden Europese
kampioenen uitgeroepen in 20 categorieën. In de categorie Majoretten/Twirl solo 1baton van 11-14 jaar werd Bianca van Zon Europees kampioen. En in de klasse van
de 15-jarigen werd Maggie landerloo vice-kampioen. Ook de complete 19 dametjes
tellende A-groep van M -TSM scoorde een hoog puntental, maar net niet genoeg
om een ereprijs te behalen. Volgens vele meegereisde supporters, maar ook enkele
juryleden, had de groep echter meer verdiend en kampioen moeten worden.
MW02 promoveerde naar de 4e klasse na het w inn en van de titel in de
Hoofdklasse A. In de 4e klasse A werd De Heeg, met Jo Slenter als nieuwe trainer,
kampioen en in de 1e klasse afdeling was dat Amelie. In de hoofdklasse zuid
hebben de zaalvoetballers van Erka uit Heer de kampioenst itel behaald.

Sociaal-maatschappelijke zaken
In dit jaarboek-jaar werd een fossiel tot actualiteit verheven. Het gaat
daarbij om de niet aflatende twist om de rechten op de 'Mosasaurus Hoffmanni'.
De Maastrichtse studente Peggy Rompen beschreef in een scriptie hoe 200 jaar
geleden, kort na de verovering van Maastricht door het franse revolutionaire leger,
de wetenschapper faujas het in de Sint-Pietersberg gevonden fossiel van de
Maashagedis liet overbrengen naar Parijs. Daar blijken list en bedrog aan te pas te
zijn gekomen. Faujas zou het fossiel onrechtmatig hebben verkregen en daarover
ook nog eens bewust hebben gelogen. Zij concludeert in haar scriptie dan ook dat
het Natuurhistorisch Museum in Maastricht zou mogen hopen op teruggave van
de originele mosasaurus, zodat het niet meer met een gipsen afgietsel genoegen
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hoeft te nemen. Douwe de Graaf, directeur van het museum, is daa r niet zo

Ups en downs in het criminele wereldje. De

optimistisch over en zegt alleen te kunnen hopen op een bruikleen voor een wat

politie blijkt zich ongerust te maken over de

langere termijn.

toename van geweld in het centrum, die

Eind maart wordt op de Veldeke-pagina in de Maaspost de kat opnieuw de
bel aangebonden. De redactie van 'De Kroniek vaan Mestreech' doet het voorkomen

met name wordt veroorzaakt door groepen
jongeren die 'machtsspelletjes' met elkaar

dat het fossiele skelet naar Maastricht terugkomt. Het Natuur-historisch Museum

spelen. "Het is een bron van zorg", zegt de

reageert boos: dergelijke berichtgeving zou het klimaat tussen Maastricht en

politie, die anderzijds ook kan mededelen

Frankrijk verslechteren en de kans op teruggave verkleinen. Het blijkt om een

dat door gerichte opsporing en aanpak het

1

april-grap te gaan.

aantal autodiefstallen, vooral in de

Serieus is wel dat staatssecretaris Nuis beloofde teruggave van de schedel

binnenstad van Maastricht. tot een fors

van de mosasaurus aan de orde te zullen stellen in het overleg met zijn collega van

lager aantal kon worden teruggebracht.

de Franse regering. Voorlopig is het bij die belofte gebleven.
Het rumoer rondom de drugsopvang(en) is de afgelopen tijd wat
verstomd. De opvang van een groep verslaafden aan de Sint Gerardusweg mocht
blijven van de rechter. Hij wees de bezwaren van omwonenden tegen de vestiging
af. De andere drugsopvang (voor zwa~rverslaafden en dakloze junks) streek tijdelijk- neer tussen het politiebureau en het sportterrein van de Afcent. Sint Pieter
en het Jekerkwartier waren immers door de gemeente aangewezen als "zoekgebied" voor een (permanente) locatie voor de dagopvang. Na veel overleg met en
tegengesputter van de buurtbewoners werd er, onder de naam 'De Singel', een
tijdelijke opvang gerealiseerd. Als blijkt dat de overlast meevalt zal daar of vlak in
de buurt de permanente opvang voor de groep verslaafden (zware en moeilijk
bereikbare gevallen, aldus de gemeente) gerealiseerd worden. Voor de aankoop
hiervan legt de gemeente, die enkele woningen aan de rand van het stadspark
(kazerneterrein) op het oog heeft, alvast twee ton opzij. De gemeenteraad en de
buurtbewoners voelen echter meer voor de bestaande plek voor de definitieve
opvang. Dat blijkt echter niet mogelijk te zijn. Daarom wijzen B&W de panden Sint
Hubertuslaan 4 en 6 aan als locatie voor de permanente opvangvoorziening. Het
CAO juicht de beslissing toe.
Met betrekking tot de koffieshops heeft de gemeente een beleid wat het
verhandelen van drugs betreft. De overlast blijkt hiermee betrekkelijk.goed in de
hand te kunnen worden gehouden. Ook de zorg voor verslaafden blijkt zijn
vruchten af te werpen. Wel is nadere aandacht nodig voor de drugshandel in cafés.
Voorts heeft de gemeente de indruk dat handel in en gebruik van hard- en
softdrugs de laatste twee jaar sterk zijn toegenomen. "Waarsch ij nlijk heeft het
strikte koffieshopbeleid ertoe bijgedragen dat een deel van de drugshandel zich
naa r de cafés heeft verplaatst", stelt wethouder Veronica Dirksen. Daar moet dus
aan gewerkt worden. De gemeente denkt aan een convenant met de horecaexploitanten die zich hierin kunnen uitspreken tegen drugsgebruik en -handel in
hun inrichting. Op voorhand laten Horeca Nederland en de brouwerijen weten een
dergelijke code te onderschrijven.
Apropos drugshandel: sinds medio 1995 tot 1996 werden 20 drugspanden
gesloten en 11 straathandelaren aangehouden. In verband met klachten en
overtredingen op het gebied van drugs controleerde de politie in die periode 1.754
mensen.
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Minder plezant is de situatie voor de ondernemers In de binnenstad en
met name die welke gevestigd zijn in de buurt van de St. Servaasbrug en de
Markt/Boschstraat. Zij bellen steeds vaker de politie om melding te maken van
overlast, die vaak veroorzaakt wordt door junks. Van haar kant heeft de politie
agenten vrij gemaakt om in het kader van 'blauw op straat' overlastklachten aan te
pakken. Toch bekruipt de ondernemers (en andere Maastrichtenaren) soms het
gevoel dat het dweilen is met de kraan open.
Soms kan 'Maastricht' best aardig zijn voor anderen. Neem bijvoorbeeld de
medewerker van de gemeente die in het najaar samen met een medewerker van
de Provincie naar Boekarest ging om daar te helpen de ratten te bestrijden. Tevens
hielpen beiden in de Roemeense hoofdstad mee bij het opzetten van een milieubeleid. De missie vond plaats in het kader van het Programma Uitwisseling
Gemeente-ambtenaren.
Er wordt ook heel wat gedaan aan concrete ontwikkelingssamenwerking.
Zo bouwt de stichting Pimma scholen in Midden-Amerika en heeft de Initiatiefgroep Stedenband Maastricht-Rama (ISMR) een heel gebied in Nicaragua 'geadopteerd'. In 1996 voerde ISMR acties om in Rama een kinderbibliotheek te realiseren
en tegelijk het cultureel centrum te kunnen opknappen. Via het Café Rama (voor de
1oe keer open, alleen tijdens de carnava l), acties van kinderen van de groepen zeven
en acht van basisschool Elckerlyc en collectebussen worden middelen hiervoor
bijeengebracht. Ook heeft ISMR gezorgd voor een voorstelling van de musical
'Ninos' (kinderen), uitgevoerd door tientallen leerlingen van vijf basisscholen.
'Aardig' is ook dat de gemeente de Marokkaanse veren iging El fath heeft
toegestaan het terrein van het huidige verenigingsgebouw aan de Sint lucassingel
te kopen. Het gebouw mag gesloopt worden, zodat een lang gekoesterde wens in
vervulling kan gaan: een eigen moskee.
Maar mensen kunnen ook onaardig zijn voor elkaar. Zie maar eens de
affaires die zich hebben afgespeeld rondom het algemeen opvangcentrum Impuls,
een particulier initiatief van Eduard Disch. lmP,uls is gevestigd In een huis (van
Disch) aan de Bosscherweg. De bedoeling van het centrum is dat mensen die in
problemen geraakt zijn er tijdelijk een rustig onderdak kunnen vinden en dat ze
vanuit die situatie, alleen of met anderen, naar een oplossing van hun problemen
en naar nieuwe huisvesting zoeken. Het probleem was, dat een aantal bewoners
het 'tijdelijke' wat al te lang trok, waardoor de doorstrom ing stagneerde.
Langzamerhand escaleerde het conflict en wilden de bewoners het pand helemaal
niet meer verlaten. Bovendien verweten ze Disch geen goede huisbaas te zijn en
zich met hun privézaken te bemoeien. Ze beletten hem zelfs de toegang tot de
woning door de sloten te vervangen. De bewoners werden gesteund door de
Belangenvereniging voor Dak- en Thuislozen.
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Het conflict leidde ook tot enkele onfrisse artikelen in de kranten vol met

De Vredesweek 1995 (17-24 september '95)

aantijgingen waartegen Disch zich niet teweer wilde stellen vanwege de privacy

stond in teken van solidariteit met de

van zijn cliënten. Wel traden vrienden van Disch naar buiten om het voor hem op te

getroffenen door de oorlog m het

nemen. Uiteindelijk moesten er een bemiddelaar en een kort geding aan te pas
komen om de impasse te doorbreken. Inmiddels hebben de bewoners allen het

In Maastricht werd daartoe het ·Solidari-

centrum verlaten en zijn nieuwe mensen bij Impuls komen wonen. Er zijn wel

teltscomlté vredesweek 1995" opgericht.

voormalige Joegoslavie.

betere onderlinge afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen.
Uit een onderzoek, gehouden in 1995, is gebleken dat de buurthuizen in
Maastricht niet goed bezet zijn. Vooral overdag staan ze noga l eens leeg. Ook blijkt
de steeds ingewikkelder wordende regelgeving mensen af te schrikken om zitting
te nemen in het bestuur van een buurthuis. De voormalige dorpskernen c.q.

Vanaf 19 september '95 werd door de

zelfstandige gemeenten vormen hierop een uitzondering. Ook de gemeente zit met
een probleem opgezadeld: er moet voor miljoenen aan achterstallig onderhoud en

gemeente de eerste 'lnfokalender voor
ouderen' uitgebracht en verspreid in het

geluidsisolatie gebeuren.

kader van het project 'W1Jkzorg voor

In de loop van 1996 kwam de gemeente met een plan om de zaak te
saneren, onder meer door een aantal .buurthuizen te sluiten en activiteiten te

ouderen en gehandicapten'.

bundelen in andere buu rthuizen. Ook moest het mes gezet worden in onrendabele
za len en andere ruimten in de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Uiteraard
leidde dit tot reacties. Velen zien wel in dat het zo niet langer kan, maar ook wil
niemand het 'eigen' buurthuis kwijt. De discussie loopt nog".
Het afvaltoerisme baart Maastricht zorgen. Inwoners van Meerssen en
Valkenburg die moeten bet alen voor de vuilniszakken die ze aan de straat
neerzetten, blijken met bosjes van de prachtige (en gratis) milieustations en parken gebruik te maken. Duizenden tonnen afval en honderdduizenden guldens
aan kosten komen daardoor extra voor rekening van Maastricht. Even wordt
overwogen een pasjes-systeem, een identificatieplicht in te voeren om deze
ongewenste vorm van toerisme te voorkomen. Het idee strandt echter. Het
antwoord moet dan worden: één zelfde beleid in de hele regio.
De politie van het district Maastricht, althans een groot deel daarvan, is
sinds 1augustus1995 op de Brusselsestraat 84 ondergebracht (in het gebouw van
het vml. Emerson College). Dit, in verband met de renovatie van het eigen kantoor
aan de Hubertuslaan en de aanpalende nieuwbouw van het kantoor van de Regio
Limburg-Zuid. De tijdelijke lokatie is vrij krap en voor bezoekers is parkeren voor de
deur er niet meer bij. Het is dus van alle kanten behelpen totdat de
bouwwerkzaamheden in de loop van 1997 zullen zijn afgerond.
Mede als vervolg op de open brief van de Maastrichtse 38 gemeenteraadsleden over de oorlog en de wandaden in Bosn ië richtten het raadslid Piet
Keijmls e.a. begin augustus '95 de St ichting Maastricht-Bosnië op. Ai eerder kreeg
hij 25.000 gulden van de gemeent e om daarmee bewustwordingsactiviteiten va n
de grond te ti llen. De gemeente gaf daarnaast nog eens 95.000 gulden voor directe
hu lpverlening vla Artsen zonder Grenzen. Begin december hield de stichting een
benefietdiner en haalde daa rmee 20.000 doll ar op, goed om 1.000 j onge vluch·
telingen in voormalig Joegoslavië een jaar basisonderwijs te laten volgen. De
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De Sint Pietersberg werd begin 1995
overgedragen aan de Vereniging tot Behoud
voor Natuurmonumenten. Thans ontsieren
greppels en omheiningen de berg. Een tent
opzetten is er met meer bij, vliegeren kan
allen nog stilstaand en auto's mogen met
meer op het plateau komen. Ook
hondenbezitters hebben minder ruimte,
terwijl wandelaars met meer overal mogen
komen Volgens Natuurmonumenten kan dat
met anders, omdat de berg een groot aantal
(167 soorten) planten en dieren herbergt die
uniek zijn voor Nederland
De Limburger schrijft er in november onder
meer over: "Pas toen de hekken er kwamen
begon het tot de Maastrichtenaar door te
dringen. De Sint Pietersberg, hun berg. werd
afgezet. Daar waar de mensen tot voor kort
kris kras door elkaar de auto parkeerden, hun
vliegers oplieten, een tent uitprobeerden, hun
honden de vrije loop gaven, of spare-nbs op
de barbecue gaar bakten. Is nu draad
gespannen. Niet meer de Maastrichtenaren
maar de Vereniging tot Behoud voor
Natuurmonumenten (850.000 leden) heeft
het er voor het zeggen. Niet iedereen 1s daar
blij mee Zoals bleelt uit de vele reacties die b11
de krant en de nieuwe eigenaar zijn
binnengekomen.·
Enige llJd later deed de nieuwe bergbeheerder
toch wat water b11 de wijn en wordt het hele
terrein ten oosten van de Lulkerweg tot aan
de Ganzendrles (zo'n 4 hectare) Ingericht als
hondenlosloopgeb1ed. Op die manier kunnen
de functies van recreatiegebied en
natuurgebied toch nog verenigd worden
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8& W van Maastricht
hebben de panden Sint
Hubertuslaan 4 en 6 op
het oog als huisvesting
voor de permanente
opvangvoorziening voor
drugsverslaafden die
met deelnemen aan het
methadonprogramma.
Zorg voor verslaafden 1s één
aspect van het drugsbeleid;
het tegengaan van drugshandel
een ander.

gemeente-raad zei overigens tijdens de 51e viering van de bevrijding van
Maastricht (op 13 en 14 september) stil te willen staan bij de schokkende
gebeurtenissen in Bosnië.
De watersnoodramp van begin 1995 kwam toch nog even om de hoek
kijken. De evangelist Van den Boogaart uit Bunde deelde in september namelijk
boodschappen-waardebonnen en bijbels huis-aan-huis uit aan de inwoners van
Itteren en Bergharen. Het geld daarvoor was bijeengecollecteerd in diverse
hervormde gemeentes in Nederland.
"Bomen hebben vanaf nu voorrang" laat wethouder Wim Kuiper eind
september weten bij de presentatie van de Bomennota. Met de nota komt de
gemeente op voor de 32.000 bomen die de stad rijk is. Die moeten in principe ook
allemaal blijven, ook al zorgen ze nu en dan voor enige overlast. Alleen als een
boom er slecht aan toe is, mag hij worden opgeruimd. Via extra gelden wordt het
aantal bomen gaandeweg uitgebreid.
Na al eerder een opvangproject opgestart te hebben voor thuisloze jongeren, is de Stichting Jeugdhulp M aastricht in het najaar van '95 ook begonnen met
het project 'Voorkoming Thuisloosheid'. Dit pilot-proj ect richt zich op jongeren die
een grote kans hebben om een zwervend bestaan te gaan leiden. Wie ervoor in
aanmerking komt wordt tien weken intensief begeleid en krijgt vervolgens nog een
jaar nazorg.
Begin december 1995 reikte burgemeester Houben (voor het 7e
achtereenvolgende jaar) de gemeentelijke vrijwilligers prijzen uit In het kader van
de Internationale Vrijwilligersdag. Dit, ter waardering en stimulering van het
plaatselijke vrijwilligerswerk. Winnaars werden de afdeling Maastricht van het
Nederlandse Rode Kruis (met een oorkonde en een geldbedrag van 1500 gulden),
Annie Abels (vanwege haar inzet voor het infohuis voor Sexualiteit en Relaties) en
Willy Frijns {de oud-vakbondsman die zich op diverse terreinen verdienstelijk heeft
ingezet). Beiden kregen een oorkonde en een ~unstwerk.
Deze prijs willen we aangrijpen om ook van onze kant waardering uit te
spreken voor al die mensen die vrijwillig in veren igingen. buurtorganisaties en
andere groeperingen actief zijn. Er wordt wel eens gesproken over economische
motoren, maar deze duizenden mensen zijn de sociale motoren van de Maastrichtse samenleving. Door te besturen, werkjes op te knappen, rommelmarkten en
andere activiteiten op touw te zetten, jeugd te begeleiden, etcet era, zorgen zij
mede voor het bloeien van de zo belangrijke sociale verbanden in de stad.
Hier en daar, met name bij sportclu bs, komen helaas wel geluiden naar
buiten dat het steeds moeilijker wordt om voldoende kader te krijgen en in stand
te houden. Een zorgelijke ontwikkeling, want als het werk steeds vaker op dezelfde
personen gaat neerkomen, knappen deze uiteindelijk af en zakt het
verenigingsleven in elkaar. Zover is het gelukkig nog niet, maar er moet voor
gewaakt worden dat het ook niet zo ver komt. Dat is een verantwoordelijkheid voor
iedere Maastrichtenaar.
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't Gilde Maastricht. een organisatie voor wat oudere vrijwilligers die zich

zondag 24 september hield de nieuwe

voor anderen willen inzetten, verhuisde naar de Pastoor Habetsstraat 42. De
officiële ingebruikname was op 15 december door wethouder Bovens. 't Gilde
bestond toen circa 10 jaar (al in 1986 waren vrijwilligers gerecruteerd). In het begin

rechtbank een open dag. Duizenden
kwamen een kijkje nemen m het totaal

was 't Gilde gevestigd aan het Vrijthof 26, maar al spoedig moest men door de
groei van activiteiten en door de verzelfstandiging uitwijken naar de Tongerseweg
135, in het gebouw van de vml. broederkweekschool (thans Trichtercollege). Maar de

Sint Annadal gevestigd was

verbouwde complex. waar eens z1elc.enhu1s

groei ging door en de activiteiten moesten ook over andere plaatsen worden
verdeeld. Vandaar de blijdschap van 't Gilde met de nieuwe en ruimere localltelt.
Bij de mei-kermis (dit jaar weer mét reuzenrad en uitreiking van
kermisprijzen) trad opeens een groepje van drie jongeren op de voorgrond die zich
presenteerden als de 'Vrienden van de Maastrichtse kermis'. De fanatieke
kermisliefhebbers (Ron van de Broek, Marco Pluymakers en Ron Janssen) willen
meehelpen om meer van de Maastrichtse kermis te maken. Mede door hun
optreden zijn er plannen in de maak om een soort burgercomité op te richten ter

Eind oktober 1995 hield het Reuzengilde
een dienstenveiling voor het internationale
Reuzenfeest in 1999.
Deze bracht area f 15.000 op.

bevordering van de kwaliteit van de kermis in Maastricht.
In de donkere dagen tussen Kerst en Oud/Nieuw vond in het MECC de
Kerstkermis plaats. Een eerder experiment sloeg niet erg aan en daarom was er
Al een t1Jd broeide hel 1n Oostermaas.
Vele inwoners van de wijk wilden eindelijk

veel aan gedaan om het deze keer wel tot een succes te ma ken. Maar ook nu bleek
het publiek niet erg genegen om in grote drommen naar de indoor-kermis te gaan.
Alleen het ook in de hal opgestelde circus Bongo leek voldoende kinderen met hun

eens van die hen opgelegde wijknaarn af.

ouders te trekken. Kermis in een hal is dus kennelijk niet aan Maastricht besteed.

De wijk zou weer Wittevrouwenveld moeten

De gemeente introduceerde in 1996 de MaastrichtPas. Houders van de pas
krijgen korting bij circa 130 verschillende bedrijven in Maastricht. Bijna 30.000
mensen (minima en 65 plussers) en alle nieuwe inwoners kregen de pas gratis.
De MaastrichtPas werd daarnaast door een kleine 1.000 mensen gekocht. De pas is

gaan heten. net als vroeger
Luclielc.e acties volgden elkaar op en begin
november kreeg burgemeester Houben zelfs
bi1na 1.100 handtekeningen aangeboden om
de vurige wens van de buurtbewoners
kracht b11 te zetten.
De burgemeester liet zich optimistisch uit

in 1996 nog voor 25 gulden te koop, maar zal na dat introductiejaar duurder gaan
worden. Vooral de (spot)goedkope dagtochten voor pashouders blijken zeer in trek
te zijn en bezorgen reisbureau Schoenmaeckers handen vol werk (maar ook

over hun kansen en inderdaad: In mei 1996

naamsbekendheid).

ging de gemeenteraad accoord met de

In en rond Maastricht zijn (en worden) diverse acties gehouden om de
bouw van een Rona ld McDonaldhuis nabij het ziekenhuis mogelijk te maken.

naamsWijziging. Nu de andere wijken nog
waarvan de naam vroeger eindigde op 'veld'.

De Stichting Familieverblijf Kinderkliniek azM (onder vooriitterschap van de
echtgenote van onze gouverneur) ontving hiertoe vele giften. Openings· en andere
recepties worden aangegrepen om fondsen te werven. Daarnaast zetten tal van
groeperingen en individuen (waaronder natuurlij k Math -d'n lngel- Hardy) zich in
voor deze goede zaak.
De dienstenruilcentrale 'Over en Weer', een initiatief van enkele
particulieren, werd formeel in 1995 opgericht en ging in het voorjaar 1996 daadwerkelijk van start. De centrale bemiddelt tussen mensen die een dienst aan te
bieden hebben en mensen die een dienst vragen. Via deze alternatieve vorm van
burenhulp hoopt men ook de sociale contacten tussen burgers te bevorderen.
Aanbod en vraag variëren van een verhaaltje voorlezen tot het vertalen van een
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brief en van het helpen inrichten van een tuin tot het verstellen van een broek of
het bakken van een taart.
Het Jeugdvakantiewerk in Maastricht is in 1996 overgenomen door de
stedelijke welzijnsstichting Trajekt. Omdat het Jeugdvakantiewerk al enige tijd
kampte met een teruglopend aantal vrijwilligers kwam de continuïteit van de
vakantieactiviteiten in gevaar. Trajekt zette een tweede beroepskracht in, gaf de
vrijwilligers extra ondersteuning en zette nieuwe activiteiten op. Het enige
negatieve waar de circa 8.ooo 'Kluiverkes' iets van merkten was dat er in 1996 geen
circus Bongo was. Maar daar kon de organisatie niets aan doen.
Maar weer eens feesten: Het Bureau Burgerraadslieden werd 25 jaar en
vierde dat In het najaar van '95 met een symposium. De afdeling Maastricht van
het Rode Kruis bestond maar liefst 125 jaar. Dat is onder meer gevierd met een
open dag op 16 september. In een krante-interview kondigde afdelingsvoorzitter
mevrouw Bos aan dat begonnen gaat worden met 'terminale thuiszorg', een
project waarbij vrijwilligers hulp verlenen aan mensen die thuis willen sterven.
Peuterspeelzaal Heugem-Randwijck vierde op 30 september het 25-jarig bestaan
met een feestmiddag. Een zilveren jubileum vierde ook de tafelvoetbalclub Beat
Boys uit Borgharen. De Scoutinggroep Sterre Der Zee bestond so jaar en dat werd
in oktober gevierd. Ook in die maand vond het feest plaats van de 50-jarige
gymnastiekvereniging St. Lambertus en van de Postduivenvereniging 'De Arend' uit
Amby die haar 75-jarig bestaansfeest vierde. In het najaar van 1995 vonden in Heer
festiviteiten plaats vanwege het 50-jarig bestaan van Scoutinggroep Anne Frank en
het Zorgcentrum Lenculenhof te Maastricht vierde in november het feit dat het 12,5
jaar geleden gesticht was.
Hoe klein het aantal taboes op sexueel gebied ook geworden mag zijn, de
behoefte aan hulp op dit gebied blijft bestaan en groeit zelfs. Het lnfohuis voor
Sexualiteit en Relaties (voorheen NVSH), dat in februari het 20-jarig bestaan met
een symposium vierde, krijgt naar eigen zeggen jaarlijks 30% meer aanvragen voor
hulp.
Speeltuin Fort Willem vierde in 1996 het 50-jarig bestaan met ta l van
speelse activiteiten. De GGD Zuidelijk Zuid-Limburg bestaat nog een kwart eeuw
langer. In dit kader is onder meer een boekwerk uitgebracht. Het heet 'Voorkomen
is beter dan genezen' en is uitgegeven door de Stichting Historische Reeks
Maastricht.
"Ontroerend en sfeervol", zo wordt de reünie gekenschetst van de 410 oud lndiëgangers die in mei in Maastricht het 50-jarige bestaan van hun bataljon 111-14
van het Regiment Infanterie herdachten. Dit (toen 1.000 man sterke) bataljon
kwam op 8 mei 1946 op in de Tapijnkazerne en werd 6 maanden later voor ruim
drie jaar uitgezonden naar Nederlands-Indië. Het merendeel van de soldaten kwam
uit Limburg.
Voor het vijfde jaar in successie is (in juni) een Buurtbeheer 10-daagse
gehouden. Dat betekende dat er weer tal van activiteiten werden georganiseerd in
de diverse wijken en dat de buurtkaders en de zes Maastrichtse buurtbeheer-
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bedrijven zich op verschillende manier presenteerden. Tot de belangrijkste activi-

In 1996 geen Lambertusbroonk meer.

teiten hoorden de opening en start van het Kringloopcentrum en de opening va n
enkele hondenlosloopgebieden.

Het vierdaagse evenement op het
Orleansplein ging al sedert 1994 gebukt
onder een teruglopende belangstelling van

Sinds medio ju li '96 heeft de Stichting Trajekt drie koel busjes rondrijden

publiek en sponsoren.

ten behoeve van het project Maa ltijdvoorziening. De maaltijden worden niet meer

Toen het noodzakelijke startbedrag van

warm aangeleverd bij de honderden ouderen en gehand icapten, maar kunnen door

20.000 gulden niet op tafel kwam. zette de

de ontvangers thuis worden opgewarmd in een magnetron. Hebben ze die niet,

organiserende stichting er na 13 (!)edities

dan kunnen ze er een hu ren.

een punt achter. In die j aren heeft de broonk
uit de opbrengsten in totaal 110.000 gulden

kunnen verdelen onder de verenigingen in
de buurt.

Politiek bekeken
Het stadhuis aan de Markt is op 13oktober1995 voor onbepaa lde tijd dicht
gegaan. Het College van B&W, het kabinet en andere afdelingen die er plegen te
werken, verhuisden naa r het voorma lige kantongerecht aan het Vrijthof. De slu iting
is nod ig om het stadhuis grond ig te k1mnen renoveren, van binnen maar vooral ook
van buiten.
Het College blijkt de tijdelijke werkplek overigens prima t e vinden. Met
name wethouder Raymond Leenders voelt zich een gelukkig mens: hij vindt zelf dat
hij de mooiste kamer heeft (met uitzicht op het Vrijthof) en hoeft de minste
trappen te lopen. Zijn collega's hebben hun kamer één of twee verdiepingen hoger.
Maastricht, een van de 15 grote steden in Nederland, vernam in oktober
1995 van de regering dat de stad extra gelden krij gt voor de aanpak van problemen
als werk, veiligheid, onderwijs, zorg en leefbaarheid.
Anderzijds voerde Maastricht op ta l van fronten actie om te protesteren
tegen de voorgenomen korting op het Gemeentefonds, een dreigende min-post
van 15 miljoen gulden. Door (aangewakkerde) steun uit de Tweede Kamer en
andere acties (deels samen met Heerlen) is de korting inmiddels nog circa
12 miljoen. Inmiddels heeft de regering beloofd onderzoek te doen naar mogelijk

extra zware gevolgen van de herverdeli ngsoperatie voor de Zuid limburgse
gemeenten die in totaal zo'n 40 miljoen gulden zu llen verliezen.
De ene hand van de regering geeft en de andere neemt. Ze neemt
trouwens meer dan ze geeft, maar wie kan het nog begrijpen?
Maastricht wil uitbreiden en vindt dat uitbreiding moet. De stad heeft
binnen de eigen grenzen niet meer genoeg ruimte om woningen te bouwen en
bedrijfsterreinen te rea liseren. Bovendien heeft de regering laten weten dat
cent rumgemeenten zoa ls Maastricht voldoende grond van bestaan moeten
hebben. Deze gemeenten moeten dus 'herindelen'. Maastricht legde vergaande
plannen op tafel ter annexatie van de omringende gemeenten. Zoals te verwachten was, leidde dit tot felle protesten en grote verontwaardiging bij deze
gemeenten; Meerssen en Eijsden hielden zelfs een referendum voor of tegen
Maastricht. Het antwoord mocht al bij voorbaat bekend verondersteld worden. De
Provincie, die had erkend dat Maastricht ruimte nodig had, speelde vervolgens een
vreemde rol en nam het op voor de kleinere gemeenten. Annexaties zouden niet
Jaarboek Maastricht
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nodig zijn; Maastricht mag zich slechts enkele kleinere gebieden toeëigenen.
Van zijn kant st elde Maastricht ook zijn verlangens bij, maar de opties lopen nog
steeds uit elkaar. De regering moet echter ook nog reageren. De hoop van
M aastricht is daar nu op gevestigd.
Ook binnen de eigen grenzen lijkt de gemeente hebberig te zijn. Zij
maakte namelijk direct gebruik van de nieuwe Wet Voorkeursrecht. Op basis
daarvan kan zij eigenaren van aangewezen terreinen verplichten bij verkoop eerst
de gemeente een bod te laten doen. De gemeente vestigde dit recht op enkele
tientallen locaties in de stad waarvoor bouwplannen bestaan.
Oud raadsleden hebben het in Maastricht maar moeilijk om aan de bak te
komen, althans als het gaat om functies die in het kielzog van de gemeente liggen.
Gerard Peters en John Geelen merkten dat toen de gemeenteraad in september
1995 stemde over de kandidaten voor de nieuwe commissie Communicatie. Daarin
zitten de fractieleiders van de in de Raad vertegenwoordigde partijen en een
zevental burgers die daarvoor een selectieprocedure moesten doorlopen. Peters en
Geelen, beiden lid (geweest) van GroenLinks, kwamen voor op de (ambtelijke) lij st
van aanbevolen kandidaten, maar dat botste met de grillen van de zittende
raadsleden. Zij vonden dat beiden te weinig afstand hadden tot de politiek en het
ambtelijk apparaat. Uiteindelijk werd Peters niet verkozen en kreeg Geelen pas na
enkele schorsingen en drie stemmingen het groene licht.
Hierdoor gekrenkt trok Gerard Peters zijn conclusies en gaf hij, na zich vier
jaar met hart en ziel ingezet te hebben, ook zijn functie van voorzitter van de Raad
van Uitkeringsgerechtigden op. De voorzittersh amer van de RvU werd na een tijdje
overgenomen door Hans Soepboer.
Flexibiliteit wordt in deze tijd van bijna iedereen gevraagd. Maar het
oprekken van regelgeving en het met de wind meewaaien Is door sommigen tot
kunst verheven. Een mooi staaltje hiervan leverde de gemeente In het kader van
haar Bodem nota. Als men zich namelijk aan de (strenge) regels zou houden, zou er
in Maastricht nauwelijks meer gebouwd kunn.en worden (circa 60% van de grond is
immers in meer of mindere mate vervuild). Onbekommerd bouwen kan wel als de
grond helemaal wordt gesaneerd. Dat is echter een onbetaalbare geschiedenis.
Daarom is de gemeente van plan 'functiegericht' te saneren. Dat betekent: de mate
van saneren afstemmen op de bestemming. Grond onder een bedrijf mag dan
bijvoorbeeld vuiler zijn dan grond onder woningen. Ingenieus bedacht, nietwaar?
Namens het CDA-Maastricht kwam Ralph Leenders met een plan voor een
historisch museum. Daar moeten allerlei collecties een plek krijgen die nu elders
zijn opgeslagen, zoals een deel van de Sphinx-collectie en archeologische
opgravingen. Met een dergelijk museum zou Maastricht tevens over een nieuwe
slecht-weer voorziening beschikken. Een winstpunt op het terrein van toerisme en
recreatie. Als locatie had Leenders het pand op het oog waar het College van B&W
thans t ij delijk is ondergebracht. Samenwerking met de buur (het Spaans
Gouvernement) ligt daarbij in de rede.
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Een onderzoek onder 1.000 uitkeringsgerechtigden heeft uitgewezen dat
de sociale dienst van zijn klanten een (kleine) voldoende krijgt. Uitgedrukt in een

10 september. stond dit keer In het teken van

rapportcijfer krijgt de dienst een 6,7. De cliënten zijn wel ontevreden over de vaak

verkeer en ve1hghe1d .

lange wachttijden. Met name de trage afhandeling van telefonische vragen en

Vandaar onder meer de deelname van de
Maastnchtse Rijschoolhouders en de ANWB.

klachten en het lang moeten wachten op een afspraak voor het spreekuur vielen in
negatieve zin op. Wethouder Bovens toonde zich met de resultaten redelijk

De gemeentedag, gehouden op zondag

tevreden, maar "we zijn er nog lang niet•, zegt hij in een reactie.
Theo Bovens (wethouder en daarnaast muzikaal leider van de zaate
herremenie 'Sous bras band Tête de Veau') was half september in beide
hoedanigheden te gast bij een culinair streekfeest in Poix de Picardie, een plaatsje
in de buurt van de Franse stad Amiens. Ook de VW en het Reuzengilde (gestoken
in historische kledij en met reus Gigantius) waren van de partij, evenals diverse
lokale ondernemers (waaronder De Ridder) die daa r hun produkten aan de man
trachtten te brengen. De bedoeling was dat harmonie en reuzengilde een weekend

Jan Reennk (gemeenteraadslid en een tijd
lang fract1evoomtter van de PvdA) nam
begin oktober afscheid van de actieve
politiek Hij vertrok in het kader van zijn
werk naar Arnhem.

lang het regionale 'Fête de la Gastronomie' zouden opluisteren. Dat viel zozeer in
de smaak dat bij het vertrek al een uitnodiging klaar lag voor het komende jaar.
Opvallend was trouwens dat Bovens zich aardig wist te redden uit de vele
verplichtingen en het spreken van de Franse taal.
Maastricht had samen met de Mergelland-gemeenten 350 'Melkertbanen'

Eind oktober '95 presenteerde de dienst
Publieke Werken en Sport Ztjn nieuwe

aangevraagd. Dat zijn banen, bedoeld voor langdurig werklozen, waarvan het Rijk
een groot deel van de loonkosten voor 2 jaar subsidieert. Het Ministerie van Sociale

organisatiestructuur. De kernwoorden hienn

Zaken kende er in eerste instantie echter slechts 42 toe. "Een gevolg van vele

zijn: integraal en buurtgericht Medio '96

onzorgvuldigheden in de beschikking en de overwegingen die daaraan ten
grondslag liggen", vond de gemeente bij monde van wethouder Bovens, die

moet aldus gewerkt gaan worden.

beloofde van de toegekende banen in elk geval een succes te zullen maken en hard
te blijven vechten om er meer te krijgen. De protesten van het gemeentebestuur
om meer Melkertbanen te krijgen hadden slechts gedeeltelijk succes. Het
bezwaarschrift dat de gemeente had ingediend werd door het ministerie
weliswaar gegrond verklaard, maar desondanks verhoogde minister Melkert het
aantal banen slechts met 6. Logische politiek?
Het project eSBeeTWee, opgestart in Wittevrouwenveld en Amby (het
verzorgingsgebied van buurtbeheerbedrijf eSBeeWee), breidde uit. Via het project
worden aan particulieren diensten aangeboden als schoonmaken, strijken, wassen,
boodschappen doen, naai· en verstelwerk, koken en sleutelservice. Dit gebeurt door
vrouwen die een uitkering ontvingen van de Sociale Dienst en nu betaald werk
kunnen verrichten. Sinds begin '96 kunnen ook inwoners van Borgharen, Itteren,

In heel Maastncht Zt)n rueuwe straatvoorzieningen voor papier, karton en glas
het stads· en sh'aatbeeld gaan sieren.
Op zich een positieve zaak dat deze
voorzieningen dicht btj de burgers in de
buurt Ztjn opgesteld Maar soms staan ze
wat onhandig neergezet en moeten auto's
bijvoorbeeld op een fietspad stoppen om
uit te Jaden

Limmel, Nazareth, Wijckerpoort, Akerpoort, Heugem, Randwijck, Sint
Maartenspoort en Wijck van het project gebruik maken. Tevens is de aandacht van
de Rijksoverheid op het project gevallen: het project neemt thans deel aan het
landelijke onderzoek 'Experimenten activering uitkeringsgelden'. De bedoeli ng is
dat eSBeeTWee werk oplevert voor 20 vrouwen.
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Eind november werd in het MECC de "Global Coalit1onfor Afrrca·
gehouden. Cezien de verslagen van de mternatlonale bijeenkomst
schijnt het een vrij matte om niet te zeggen saaie meerdaagse
conferentie geweest te zijn met weinig opvallende zaken.
Of het moet Zijn dat een van de deelnemers kritiek uitte op de
Afnkaconferenlle zelf en een andere deelnemer zich wat
ongenuanceerd uitliet over homo's. Toch waren er conclusies.
Zo zouden vooral de schuldenlasten van de armste landen
moeten worden verlfcht. In de slotverklaring werden voorts ook
enkele aandachtspunten voor de komende jaren genoemd. zoals
bevordering van de economische groe~ de rol van Afrikaanse
vrouwen in het arbeidsproces en het voorkomen dan wel
beheersen van (binnenlandse) conflicten

Kennelijk moest wethouder
Raymond Leenders tijdens de
bezichtiging van de expositie
World Press Photo in de
Dom1n1canerkerk nog leren
hoe h11 zijn das moest kno~n
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Persoonlijk
Willy Schobben (zelf net 80 geworden) jubileerde met zij n Senioren
Orkest. Op 12 september wordt het 12,5 jarig bestaa n gevierd met een concert in
Klevarie. Dit ter vervanging van het geplande feestelijke optreden tijdens het
Preuvenemint, dat onverwacht en om wat duistere redenen niet doorging.
Jo Lokerman, de Maastrichtse verzetsleider die in 1945 in een concent ratiekamp de dood vond, kreeg posthuum de Yad Vashem-onderscheiding. Die
werd op 14 september 1995 uitgereikt aan zijn nazaten. Ook werd ter nagedachten is aan hem in het Yad Vashem-museum in Jeruzalem een plaquette opgehangen. De gemeente Maastricht besloot daarop een straatnaam aan Lokerman
toe te kennen.
Math Hardy, hospes van café Rembrandt aan de Markt, vierde op zondag
24 september een groots 'lngelefees'. De reden: Hardy duikt al 25 jaar bij vele
gelegenheden op als "d'n lngel vaan Mestreech". Honderden vrienden, bekenden,
bewonderaars, notabelen en anderen beleefden op de Markt een spektakel
waaraan tientallen artiesten hun medewerking verleenden.
A.H. Gielens, bestuurslid en oud-voorzitter van het Comité Dodenherdenking Maastricht, kreeg op 2 november het Stedeboek Hospiti van de
gemeente Maastricht uit handen van burgemeester Houben. Hij zet zich al meer
dan 50 j aar in voor een waardige viering van de j aarlijkse Dodenherdenking op
4 mei in Maastricht.
Op 1 december verliet de gerenommeerde hartchirurg en hoogleraar Olaf
Penn het academisch ziekenhu is Maastricht. De precieze redenen voor zijn vertrek
worden niet openbaar gemaakt, maar het is geen geheim dat Penn al jaren grondig
overhoop lag met Ja n Carpay, bestuursvoorzitter van het azM. Hun ambities en
karakters bleken telkens met elkaar te botsen. Dat leidde ook geregeld tot openlijke
conflicten, een verbod voor Penn om zijn wer~ te doen en tot gerechtelijke
procedures (die overigens steeds in het voordeel van Penn eindigden). De stichting
Hartpatiënten Maastricht reageerde verbolgen en liet weten het vertrek van de
chirurg een grote klap voor het ziekenhu is en voor de hartpatiënten te vinden.
Op 7 janua ri overleed mr. A. Ba eten op 75-jarige leeftij d. Hij was enkele
jaren raadslid en wethouder en diende de stad bijna 20 jaar als burgemeester.
Baeten heeft zich in zijn periode als eerste burger onder meer ingezet voor de
komst van de universiteit en de bouw van het MECC. Onder zijn bewind groeide
Maastricht door nieuwbouw van de westelijke wijken en van De Heeg en door
annexaties van o.a. Heugem, Itteren, Borgharen, Amby en Heer. Baeten wist ook in
1981 de Eurotop naar Maastricht te ha len. In 1985 droeg hij zijn ambt over aan
Philip Houben.
Het Maastrichtse Tweede Kamer-lid Maria van der Hoeven laat zich
geregeld zien in de stad. En niet alleen dat: in het kader van een landelijk project
'adopteerde' ze zelfs de w ijk Wittevrouwenveld met als doel actieve buurtbewoners
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te helpen bij het vergroten van de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast liet ze zich

Frans Steffens. 10 jaar lang directeur van de

uitroepen tot beschermvrouwe van het orkest Mixed Harmony Maastricht bij

gemeentelijke dienst Financiën, verliet de

gelegenheid van het 7-jarig bestaan van deze band.

gemeente met ingang van 1996 om een

Wie Jacques Giesen kent, weet dat hij niet alleen besch ikt over een sterke

eigen adviesbureau te beginnen.
Echt weg is hij overigens niet. want zeker

persoonlijkheid en een dito stemgeluid, maar dat hij tevens een groot hart heeft

nog drie jaar blijft hij een deel van zijn tijd

voor de Limburgse kunst en cultuur. Vanwege zijn verdiensten op dit gebied is aan

besteden aan gemeentelijke proj ecten.

Giesen, tegenwoordig rector van de Hogeschool Maastricht, begin 1996 de Visser
Neerlandiaprijs van het Algemeen Nederlands Verbond toegekend. Deze
Nederlands-Vlaamse vereniging komt op voor de belangen van de Nederlandse taal
en cultuur. De uitreiking vond plaats t ijdens een klein symposium over
'Enthousiasme en Kunst als overwinning op een mogelijke ondergangsstemming'.
Giesen was/is onder meer actief in de Culturele Raad, als directeur van de
Toneelacademie Maastricht, mede-oprichter van theat erwerkplaats Het Kruis van
Bourgondië, voorzitter van de Biënnale (1993), als bestuurslid/voorzitter van de
stichting Kunst en Cultuur Limburg en als stimulator van internationalisering van
het kunstvakonderwijs.
Vijverdal kreeg per december '95 een nieuwe directeur: Joop Baars. Hij
volgde Jan Klatter op die bijna 2 jaar interim-directeur was en die in deze periode
betrokken was bij de defusering van Vijverdal en Riagg Maastricht. Ook zorgde
Klatter voor een gezonde financiële huishouding van Vijverdal en voor een herstel
en verbetering van de contacten met derden (overheden, zorgverzekeraars).
Daarmee kwam de psychiatrische instelling na enkele roerige jaren weer in rustiger
vaarwater terecht. Baars is van plan de lijn van zijn voorganger voort te zetten.
In het verlengde van het vorige: M evrouw Marieke 5tegerman -Mourmans
doet al 25 jaar aan gezinsverpleging. In haar grote won ing in de wijk Sint Pieter
speelt zij, ondanks haar gevorderde leeftijd, de rol van hospita, vraagbaak en
huismoeder voor 4 tot 5 oudere psychiatrische patiënten.
Op eerste Paasdag overleed Bèr Sonde ijker op 71-jarige leeftijd. Hij was een
Maastrichtenaar in hart en nieren en stak dat ook niet onder stoelen of banken.
Vele jaren heeft hij als stadsredacteur van De Limburger en ook een tijd lang als
redacteur van De Maaspost de berichtgeving in en over Maastricht ingekleurd.
Sondeijker was een sociaal bewogen man. Hij stond bijvoorbeeld aan de wieg van
het Franciscusoord in Houthem. Maar hij zette zich bijvoorbeeld ook in voor de
totstandkoming van de Historische Reeks Maastricht en een middeleeuwse
maquette van Maastricht.
Op 30 april 1996 stierf Huub Mans. Hij werkte als journa list voor diverse
media in zuidelijk Nederland, maar werd het meest bekend door zij n reportages in
het NOS-programma Van Gewest tot Gewest. Twintig jaar lang heeft hij langs die
weg het mooiste van Limburg en de Limburgers laten zien.
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NU!! GELD"
MET Ulf BANK PAS HALEN

Twee moorden op één dag deden Maasrncht
eind januari de adem inhouden. Het betrof
een roofmoord op een medewerker van het
geldwisselkantoor, hoek Markt-Spilstraat,
en een vrouw die op haar werkplek bij de
universiteit werd doodgestoken door haar
echtgenoot. Defoto laat technisch onderzoek
naar sporen zien.

Medio april kreeg Maastricht bezoek van
niemand minder dan Dame Vera Lyn. in de
oorlog bekend geworden als de 'Sweetheart
of the forces'. Zij bezocht onder meer hel
militaire lrerkhof in Margraten en Jrwam ook
even op bezoek bij de Staar, die voor de
79-jarrge enkele passende liederen zong.
Op defoto zingt ze met begeleiding van de
band 'Swing Design; die eerder in 1996 een
succesvolle tournee door de "States' had
gemaakt.
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André Rieu beleeft ongekende successen. Zijn
CD's vliegen als warme broodjes over de
toonbank (750.000 stutis van Strauss & Co.),
hiJ knjgt ruim aandacht op de tv (is zelfs
dagenlang gevolgd door W1lllbrord Frequin)
en Zijn concerten Zijn 1n een mum van tijd
uitverllocht. In Maastricht iets minder snel,
maar daar heeft men André natuurlijk al
vaall genoeg horen spelen In maart ging de
sucresvolle 'stehgeiger' een week naar
Amerika om Zijn muzikale balletje via 140 tv·
stations ook daar aan het rollen te brengen.
Een gevolg van zijn immense populariteit:
Rîeu heeft hel schijnt echt waar te z11n· Zijn
(bellende en markante) hoofd als merk laten
deponeren/

PERS 0 ONJ.IJK

Ooll Maastncht werd opgeschrillt door de
ramp met het Hercules transporttoestel dat
op 15 )Uit 1996 tn Eindhoven verongelullte met
aan boord de leden van het Fanfaretiorps van
de Komnlllljlle Landmacht. Een van de
passagiers was de Maastnchtenaar Stefan
Hofman (22} die m vele (muz1ell}veremgmgen
actief was Zijn mdrullwekllende en stemmige
begrafenis in de parochiekerk van Caberg,
waar enkele van zijn muziekgezelschappen
speelden, werd zeer druk bezocht, onder
andere door een delegatie van het
stadsbestuur.
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Varia

Prof. dr. Theo van Boven uit Maastricht heeft
sinds 1962 zitting in het Comité van de
Vererugde Naties voor de Uitbanning van

Het aantal inwoners van M aastricht is in 1995 licht gestegen. Maastricht
telde rond de jaarwisseling bijna 118.500 inwoners. De stijging is vooral te danken

Rassendiscriminatie Kennelijk bevalt het

aan mensen die naar Maastricht zijn verhuisd (vestigingsoverschot).

alle partijen goed. want begin dit 1aar werd
hij herkozen.

De zomer van 1995 was warm en de hoge temperaturen maakten veel
burgers bezorgd over de stank van de GFT-conta iners. Op de eerste vrijdag in
augustus van dat j aar ging CDA-fractievoorzitter Han Hoogma met een GFTophaalwagen mee om containers te ledigen. Hij w ilde eens zien hoe het loopt met
de scheiding van groente-. fruit- en tuinafval. Zijn conclusie: het valt best mee (ook
wat de stank betreft).

Beer Jo, de laatste bruine beer die In de
berenkuil In het stadspark vertoefde,
overleed op 28-1ange leeftijd 1n Ouwehands
Dierenpark, waar hiJ al enkele jaren was

De wintermaanden waren vrij koud en er wa s sprake van een 'witte Kerst'.
overal, behalve in het diepe zuiden, waa r geen laagje sneeuw t e bekennen was. Op
oudejaarsavond kwamen de w ijken Bosch poort en Bosscherveld door een storing

ondergebracht. De dierentuin ltreeg

een tijd zonder stroom te zitten. De jaarwisseling werd gekenmerkt door ijzel en
dientengevolge de nodige ongelukken. We gleden zogezegd het nieuwe jaar in. Tot

onverwacht veel condoleance-uitingen
binnen van uit Maastricht. Jo lag de

echt schaatsplezier (of een Elfstedentocht) kwam het echter niet; daarvoor blijft
het ijs te dun.

hoofdstedelingen kennelijk na aan hel hart

Het voorj aar en de zomer van 1996 waren over het algemeen erg droog.
Omdat ook de zon zich vaa k liet zien was het prima weer voor vakantie in eigen
streek en la nd.
De Maastrichtse gevangen is Overmaze kwam In het nieuws en wel via een
indringende tv-documentaire van de NCRV. In zes afleveringen werd een helder en
openhartig beeld geschilderd van het leven in deze penitentiaire inrichting. De
maker van het programma met de tit el "Veroordeeld" had daarvoor 8 maanden
lang gevangenen en personeel van OVermaze gevolgd, gefilmd en aan het woord
gelaten.
Ook de AVRO liet zich zien in Maastricht en wel in verband met opnames
voor het programma 'Tussen Ku nst en Kit sch'. Circa 1200 mensen t rokken met hun
kunst, maar vaker nog kitsch, naar het Bonnefantenm useum in afwachting van het
oordeel van de experts.
Bij het academisch ziekenhuis, dat medio april trouwens 10 jaar bestond,
zijn de plastic koffiebekertjes sinds april vervangen door porseleinen mokken. Het
ziekenhuis gebruikte circa 2 miljoen bekertjes per jaar. In het kader van het milieu
en om kosten te besparen moet het personeel nu de koffie uit porseleinen bekers
nuttigen (en de mokken ook zelf afwassen).
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Haarmode anno 95!96?

VARIA
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Dat Maastricht de oudste
stad van het land Is, wisten
we al. Maar dat er nog
steeds (of weer) ltlameke
Romeinen rondlopen, bleek
het afgelopen 1aar. In maart
trad namel11tr de Romeinse
Garde Maastncht voor het
eerst met een openbare
exercitie naar buiten. De
gardisten, de honderdman
en de senatoren (leden van
het bestuur) zijn alle
gestoken in perfect
nagemaakte kled11 en ook
de attributen kloppen.
Praktisch alles 1s gemaakt
in zelfwerkzaamheid Als de
garde nog wat uitgebreid
kan worden. vormt ze een
echte aanwinst voor een
stad die trots wil Zijn op
haar verleden
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HIT llNDI
Het is woensdag 31juli1996: een warme zomerse dag. Ruben heeft een
eenmalige subsidie gekregen van de gemeente en speelt toch weer op het O.L
Kinderenplein; Marcel Verheggen houdt een orgelwandeltocht; in 12 wijken zijn er
diverse activiteiten voor de Kluiverkes; de weekbladen vallen weer in de bus; de
Amerikaan Carl Andre exposeert drie sculpturen in het Bonnefantenmuseum en we
kijken met zijn allen naar de Olympische Spelen.

J?uben in volle actie.

Jaorbo•t Maastricht
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