AUGUSTUS ‘07
Musici van het Limburgs Symfonie Orkest.
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Ontspannen aan de start van de Bavaria Ronde.

BAVARIA RONDE Al vanaf 1985 wordt het centrum van Maastricht

CINEMA LUNA Het begint een aantrekkelijke traditie te worden: op

een woensdagavond in augustus veroverd door de wielerfans die weten

vrijdagavonden in juli en augustus gratis in de openlucht van betere

dat de profronde van Maastricht betekent: genieten van sfeer en

films genieten. En dat ook nog op fraaie locaties, in een relaxed sfeertje.

gezelligheid langs het parcours van het Vrijthof via het Onze-Lieve-

De organisatie is in handen van Videotheek New York en T36 Media.

Vrouweplein en de Markt weer naar het Theater aan het Vrijthof. In de

Zij presenteren dit jaar moderne classics in de binnentuin van Le Cortile,

middaguren verzorgt Ad Wijnands een wielerclinic voor de jeugd.

in het Mgr. Nolenspark en bij Kasteel Vaeshartelt. Om half tien is er

Als nieuwtje is er een wedstrijd voor de Top Dames Elite, waaronder

steeds een korte experimentele film van studenten van film-, toneel- en

Marianne Vos, met een tijdrit, een afvalkoers en een criterium. Bij de

kunstacademies, gevolgd door een hoofdfilm, zoals de komedie ‘Jalla

profs is de overwinning voor Bram Tankink. Hij laat Laurens ten Damme

Jalla’ van Josef Fares. De provincie Limburg en de gemeente Maastricht

en alle anderen achter zich. De Limburgse supporters zijn tevreden met

behoren tot de sponsoren van dit multiculturele gebeuren.

Marc Lotz op de zesde stek. Het blijft droog, behalve in en rond de
cafés, die tot drie uur ‘s nachts open blijven.

JEAN INNEMEE OVERLEDEN Met zijn heengaan heeft Nederland,
en zeker Limburg, een grote en veelzijdige muzikant verloren. Al eind
jaren vijftig begint hij bekend te raken als zanger en bassist bij The
Mosam Skiffle Group. Het internationale succes komt als The Walkers in
april 1971 de tophit ‘There’s no more corn on the brasos’ uitbrengen,
waarvan drie miljoen exemplaren hun weg over de hele wereld
vinden. Ook ‘Mandolinen in Nicosia’ met de Zangeres zonder Naam
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en ‘Memphis Tennessee’ blijven lang populair.

Jean componeert in 1976 ‘Vaan Eysde tot de Mookerhei’, waarmee hij

uitbreiding, zuidelijker aan de Hoge Kanaaldijk. Zo beschikt de club na

het eerste Limburgs ‘Vastelaovesleedjes Konkoer’ wint. Hij is niet alleen

een aantal bouwactiviteiten over jeu-de-boulesbanen, een zwembad

componist en arrangeur, maar geeft als regisseur en producer ook

met ruime ligweiden, een nieuw havengebouw en een restaurant annex

kansen aan jong talent, van wie hij tevens de belangen weet te

clubhuis. De bijna elfhonderd leden wordt zo een scala aan recreatie-

behartigen. In de jaren tachtig is hij zanger en bassist bij de groep

mogelijkheden geboden in een prettige en ontspannen sfeer voor jong

Carboon die successen kent met lp’s over het harde mijnwerkersbestaan.

en oud. Met een fantastisch feestweekend heeft MCC dit jubileum

Daarna keert de oude garde van The Mosam Skiffle Group en

gevierd. Na de feestavond op zaterdag volgen een schippersmis, een

The Walkers nog eens terug als The Mosam Skiffle Train en weer is

brunch en een spectaculaire waterskishow op zondag. Van PvdA-

Jean Innemee van de partij. Velen zullen zich hem ook herinneren als

wethouder Jean Jacobs ontvangt de watersportvereniging hierbij de

een bescheiden en sympathieke man. Jean overleed in het jaar dat hij

Koninklijke Erepenning met bijbehorende oorkonde en beschikking.

zeventig zou worden.

NAAR MAASTRICHT OP DE STEP Twintig jaar geleden richtten
MAASTRICHTSE CANO CLUB (MCC) VIJFENZEVENTIG JAAR

enkele Maastrichtse studenten de Nederlandse Autoped Federatie op.

JONG In 1932 begint MCC als een echte kanoclub met ligplaatsen aan

Jaarlijks worden vele wedstrijden en competities georganiseerd.

de Closset-werf. Daar komt later een loods bij aan de Blekerij. Bij het

Natuurlijk moest men in het jubileumjaar ‘Back to the Roots’: de deel-

25-jarig bestaan verschijnt een eigen kantine. Vlak daarna komen de

nemers leggen in vijf dagen het vierhonderdtachtig kilometer lange

eerste waterskiërs. De aanleg van de Kennedybrug in 1965 dwingt de

Pieterpad af en finishen op de Sint-Pietersberg.

club te verhuizen, maar dat betekent meteen een enorme kans op
Horeca, toeleveranciers en dierenbescherming presenteren in het Kruisherenhotel De Groene Kaart. Met die menukaart kan in dertien Limburgse
restaurants ook culinair worden genoten van duurzaam en diervriendelijk geproduceerde ingrediënten.
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Ook Thomas Berge mag het publiek vermaken tijdens het TROS-Muziekfeest ‘Op het Plein’ ofwel op het Vrijthof.

ZOMER VAN BELVEDERE MET FOLLIES Vier maanden lang gaan

werkzame ontwerpers voeren dit unieke project uit in opdracht van

drie follies de ontwikkeling van het stedelijk herinrichtingsproject

Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij, een samenwerkingsverband

Belvédère symboliseren. Het zijn visueel prikkelende experimenten

van de gemeente Maastricht, ING Real Estate en BPF Bouwinvest.

waarmee architecten plaatsen markeren die later onherkenbaar zullen
zijn, maar hen inspireerden als locaties die door de geschiedenis heen

NIEUW HORECABELEID De gemeente Maastricht heeft een nieuwe

bepalend waren voor de mens om er zich te vestigen. Maurer United

horecanota gepresenteerd. Hierin staat het streven naar meer kwaliteit

Architects bouwt op het hoogste punt van de Belvédère-berg een open

en allure voorop. Hoogwaardige initiatieven zullen de kans krijgen om

schuur met uitzicht over het Maasdal. Het bouwwerk van Christoph

van Maastricht nog meer een bourgondische, universiteits-, winkel- en

Seyferth biedt met zijn luifels bescherming. Het staat op het laaggelegen

internationale stad te maken. De horeca speelt hierbij een belangrijke

schiereiland Bosscherveld, in de directe nabijheid van het water.

sociale en economische rol, waarbij het niveau moet passen bij het

Ron Bernstein bouwt het open geraamte op het talud bij de spoorlijn

imago van de stad. Het eenzijdige en traditionele aanbod moet door-

ter hoogte van Sluis 19, op een kruispunt van wegen. Het is zeer te

broken worden. Op meer plaatsen in de stad moet vernieuwende en

betreuren dat deze laatste follie bij de Bosscherweg al na een paar

kwalitatief goede horeca komen, ook vanwege de concurrentie met

weken totaal is vernield. Staan de resten van deze tijdelijke creatie zo

andere steden. Een en ander wordt in goede banen geleid door de stad

ook symbool voor de veranderende maatschappij waarin cultuur te vaak

te verdelen in zones: het winkelcentrum, de horecaconcentratie rond de

respectloos het slachtoffer wordt van vernielzucht? En waarin men

Markt, Vrijthof en Kesselskade, het overige centrum binnen de singels

niet meer straffeloos een idee mag uitdragen? De drie in Maastricht

en de woongebieden naar de periferie. Per gebied gaan specifieke
voorwaarden voor de horeca gelden. Nieuw in dit beleid zijn de kansen
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voor initiatieven met kwaliteit, allure en Europese uitstraling.

Winkels mogen ondersteunende alcoholvrije horeca inrichten en er
komt een openingsverbod van vijf tot zes uur in de vroege ochtend.
Parasols op de caféterrassen mogen nog slechts vier bij vier meter groot
zijn. De nieuwe nota laat een positiever geluid horen dan de vorige uit
1997, waarin de nadruk lag op handhaving van strenge regels. Op de
inspraakavond laten binnenstadbewoners een kritisch geluid horen.
In hun ogen gaat de nota slechts uit van ondernemersbelangen.
Zij achten verruiming van het horeca-aanbod overbodig en verwachten
door overlast meer aantasting van het woongenot in de binnenstad.
Voor de ondernemers is de regelgeving nog steeds bezwaarlijk.

LITERAIR ZOMERFESTIVAL Onder de naam Het Grote Verlangen
vindt er in de Limburgse Euregio een aantal interessante ontmoetingen
plaats rond literatuur, muziek, theater en cabaret. In Genk, Hasselt,
Heerlen en Maastricht komen vooral schrijvers en dichters bijeen.
Zo discussieert de jonge talentvolle Vlaamse schrijfster Saskia de Coster
in Centre Céramique met de schrijver en columnist Hugo Borst, waarbij
het trio Rob van Bergen voor de muzikale noot zorgt. De Nederlandse
Maren Stoffels en de Vlaamse Anne Provoost zijn twee jeugdboekenschrijfsters die samen een voordracht verzorgen. De aanwezigen
hebben de gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten
signeren. Bij een derde Maastrichtse sessie treffen Daan Doesborgh,
Gökhan Girginol en Bart Chabot elkaar.

CONCOURS D’ELEGANCE Voor de tweede keer wordt op de
terreinen achter het Geusselt-stadion een concours voor tuigpaarden en
hackneys gehouden onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie. De wedstrijden, waarbij de Nederlandse top
present is, worden afgewisseld met showblocs zoals een men-clinic en
een politieshow. Zondag maken veertig historische rijtuigen op de Route
d’Elégance een tocht naar Valkenburg en terug. Ook nu is er tussen de
wedstrijden voor Friese paarden volop variatie op dit ‘Horse Event’ met
een bierwagenrace, ‘Pony Grand National’ en een dressuurclinic.

‘Kroonprins van Guinnee’ op staatsbezoek in Maastricht.
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Wat aanvankelijk nog maar een gerucht was wordt werkelijkheid: het succesvolle weekblad De Ster wordt overgenomen door de Nederlandse
Weekbladen Groep (NWG) waarbij ook De Maaspost is ondergebracht.

ORGELCONCERTEN Het internationaal gerenommeerde Europees

BEIAARDCONCERTEN De Stichting Carillons Maastricht zoekt het

Orgelfestival L’Europe & L’Orgue is met een traditie van tientallen jaren

hogerop en organiseert concerten vanuit de befaamde klokkentoren van

één van de culturele hoogtepunten in de zomermaanden. De concerten

de Sint-Servaasbasiliek. De jonge Japanner Toru Takao laat de luisteraars

mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling. Weer zijn Hans

in de pandhof en de omgeving van het Vrijthof genieten van een

Leenders en Marcel Verheggen er namens de Stichting Pro Organo in

gevarieerd programma, waaronder Japanse koto-muziek en ‘Rhapsody

geslaagd met Europese toporganisten een serie concerten van hoog

in Blue’ van George Gershwin, die zeventig jaar geleden in Hollywood

niveau te presenteren. Colin Walsh (Engeland) en Thierry Escaich

overleed. De beroemde Engelse beiaardier Trevot Workman brengt

(Frankrijk) bespelen het orgel van de Sint-Servaasbasiliek, waar Michaël

tijdens zijn concert werken van Chopin en Mozart ten gehore naast

Hoppe (Duitsland) het festival afsluit met een familieconcert van

composities van zijn landgenoten sir Edward Elgar en Albert William

Peter en de wolf van Prokofiev, met Jan Janssen als verteller.

Ketélbey. Onze stadsbeiaardier Frank Steijns geeft het laatste concert.

Hans Leenders geeft een concert op zijn orgel in de Onze-Lieve-

Hij speelt onder meer werken van zijn stadgenoot Benoît Franssen.

Vrouwebasiliek. In het kader van het Limburgs Orgelfestival van

Een week later neemt hij in Weert zijn eigen Reizende Beiaard in gebruik

de Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg is er een orgel-

die hij heeft overgenomen van André Rieu.

wandeltocht door Maastricht. Arno Kerkhof concerteert op het
gerestaureerde orgel van de Sint-Petrus Bandenkerk in Heer.
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NIEUWE BESTEMMING OVERMAZE Staatssecretaris Albayrak van

zo’n anderhalf miljoen euro. Het thema was dit jaar Europa aan tafel,

Justitie stelt de buurtraad en de bewoners van Limmel op de hoogte van

wat tot uitdrukking kwam in de aankleding van de paviljoens en de

de plannen rond de Maastrichtse gevangenis. Deze zal verbouwd

aangeboden gerechten. De restaurateurs hadden daartoe elk een

worden tot een penitentiair psychiatrisch ziekenhuis voor 72 patiënten.

Europees land geadopteerd. De gemeente Maastricht was voor het

Tevens komt er een uitbreiding van de tbs-kliniek van 35 naar 83

eerst deelnemer met het ‘Meeting Point Europe’.

plaatsen. De staatssecretaris zegt een uitgebreid bewonersoverleg toe
om de wensen en zorgen die in de buurt leven te bespreken. In samen-

HERINWIJDING THORAROL In de synagoge van de Joodse

werking met de gemeente en de politie zal veel aandacht uitgaan naar

gemeenschap in Maastricht vindt een unieke ceremonie plaats.

veiligheid en informatieverstrekking. In verband met de verbouwing en

Twee jaar geleden vond men een thorarol, de eerste vijf boeken van het

aanpassing aan de eisen van brandveiligheid verhuizen de meeste

Oude Testament met de Mozaïsche wet. Ze bleek in 1945 aan de Joodse

gedetineerden in de komende weken naar andere gevangenissen, zoals

gemeenschap te zijn geschonken door de ouders van een gesneuvelde

Roermond en Sittard. De nieuwe opzet van Overmaze leidt tevens tot

geallieerde militair. Sinds die tijd bleef de thorarol buiten ieders

een andere samenstelling en een uitbreiding van het personeel.

aandacht. Na een arbeidsintensieve restauratie van de 304.805
handgeschreven letters wordt de perkamentrol tijdens een officiële

PREUVENEMINT 2007: TOP Op deze zesentwintigste editie

ceremonie opnieuw ingewijd in de synagoge aan de Capucijnengang.

sneuvelen enkele records. De naar schatting honderdtachtigduizend
bezoekers zorgen op zondagmiddag voor lichte paniek als er geen
lappen meer in voorraad zijn en ijlings lappen ‘opnieuw’ verkocht
worden. Daarmee stijgt de omzet naar een ongeëvenaarde hoogte van
Europees tafelen op het Preuvenemint.
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Optreden populaire Nederlandse band Krezip bij opening INKOM.

INKOM 2007 - NIEUW ACADEMISCH JAAR Een volgende

In zijn openingswoord wijst hij op de noodzaak om grote aantallen

lichting eerstejaarsstudenten maakt kennis met Maastricht als studen-

niet-westerse studenten naar Europa te halen om de wedloop met zich

tenstad op de INKOM 2007. Via een parade belanden ze op de Markt,

snel ontwikkelende landen als China, Turkije en India vol te houden bij

waar ze de eerste dialectles krijgen van Beppie Kraft, die hier een

een vergrijzende bevolking en dalende geboortecijfers. Door innovatie

optreden verzorgt met de band Krezip. Voor de tweede keer is een

van het onderwijs en het ontwikkelen van jonge talenten streeft de UM

voorronde van het Nederlands Kampioenschap Mobielwerpen in drie

naar ‘Leading in learning’. Overigens heeft de Maastrichtse universiteit

categorieën onderdeel van deze week. Nadat de toekomstige studenten

al een sterk internationaal karakter met studenten uit negentig landen.

de broodnodige informatie hebben gekregen, besluiten ze de INKOM

Onder de meer dan tweeduizend nieuwkomers bevinden zich vijfen-

met een feest in het MECC. Ook wordt er naar gestreefd de Maas-

zestig masterstudenten (meest van buiten de Europese Unie) die aan

trichtse bevolking meer met het studentenleven in contact te brengen.

kwaliteitscriteria hebben voldaan om met speciale beurzen van in totaal

Daarom zijn belangrijke activiteiten naar het stadscentrum verhuisd en

meer dan een miljoen euro aan de UM te komen studeren.

kan de geïnteresseerde student ook op de Markt terecht voor informatie over het sociale en culturele leven in Maastricht. De radiozender

KOM ONDER DE BRUG Eindelijk is het dan zo ver. Je kunt hem van

Maastricht FM belicht met dagelijkse middaguitzendingen de studen-

twee kanten bekijken: het is de eerste of de tiende. Maar op de laatste

tenactiviteiten. Na de introductieweek begint het echte werk als Jo

dag van augustus wordt de boog van de Sint-Servaasbrug dan toch

Ritzen, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit

geopend door Luc Winants, wethouder Stadsontwikkeling. Daardoor

Maastricht (UM), het academisch jaar heeft geopend.

ontstaat voor de wandelaars een onderdoorgang, de schakel in de
Maaspromenade van het stadspark tot aan de Van Hasseltkade. Van de
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originele materialen heeft men uiteindelijk niet veel voor hergebruik

weten te redden. Zodoende is hiervan in de nieuwe omgeving weinig

CAMPUS: DE BOUW KAN STARTEN Woningstichting Servatius

terug te vinden; slechts een stukje oude pilaar kwam ‘boven water’.

gaat tegenover het azM voor de Universiteit Maastricht een campus

De hele operatie met overlast duurde aanzienlijk langer en kreeg een

bouwen met vijfhonderd studentenkamers, kantoorruimten, apparte-

veel hoger prijskaartje (1,2 miljoen euro) dan aanvankelijk gedacht

menten en een multifunctionele sportaccommodatie. Tot in de Tweede

werd. Aan de stadskant is nieuwe baksteen gebruikt met natuurstenen

Kamer toe is er een half jaar lang gedebatteerd over de gigantische

platen in de kap. Wat op de brug het meest opvalt, is de grijze stalen

massa gepatineerd koper die de Spaanse architect Santiago Calatrava

balustrade die van velen ongenadige kritiek krijgt. Er kan geflaneerd

aan het dak en de gevels wil gebruiken. Vanuit de milieubeweging was

worden langs de Maas, maar over de afwerking van de boog is het

het verzet groot, maar de woningstichting handhaafde haar plan.

laatste woord nog niet gevallen. Protest en teleurstelling alom! Een actie

Drie onafhankelijke deskundigen op het gebied van bouwrecht komen

levert ruim veertienhonderd handtekeningen op. Architect Jo Coenen,

na bestudering van de plannen tot een bindend advies en de conclusie

verantwoordelijk voor het totale Markt-Maasproject, reageert hierop

dat de gemeente geen juridische redenen heeft een vergunning te wei-

en is bereid de balustrade aan te passen aan de stenen omgeving.

geren. Nu er deze maand ook een vrijstelling voor het bestemmingsplan

Hij lanceert het ludieke idee iedereen een steen te laten sponsoren,

is verstrekt, kunnen de bouwwerkzaamheden in Randwyck beginnen.

zodat de Maastrichtenaar zijn steentje zou kunnen bijdragen aan een
meer gewenste balustrade. Zover hoeft het volgens wethouder
Luc Winants niet te komen. Hij gaat op zoek naar een aanvaardbare en
betaalbare oplossing in natuursteen. We zullen wéér geduld moeten
hebben.

Afbraak Sporthal Randwyck maakt weg vrij voor bouw campus voor de Universiteit Maastricht.
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SEPTEMBER ‘07
Plaatsing ‘blikvanger’ voor het festival Musica Sacra.
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Drie kopstukken van het jubilerende LSO: directeur John Floore, dirigent Ed Spanjaard en hoofd communicatie & marketing Gert Geluk.

OPENING JUBILEUMJAAR LIMBURGS SYMFONIE ORKEST (LSO)
Als er iets te feesten is, kan een jaar niet lang genoeg duren. Het LSO
bestaat 125 jaar en viert dat met een jubileumprogramma dat op
1 september 2007 start en in 2009 eindigt met een tentoonstelling en
een boek. Roermond, Venlo en Maastricht beleven de feestelijke ouverture met gratis concerten waarop werken van Carl Maria von Weber en
Antonin Dvořák ten gehore worden gebracht. Later deze maand beleeft
Maastricht een wereldpremière: de jonge Limburgse violist en componist Marijn Simons (Geleen, 1982) schreef ter gelegenheid van het
jubileum zijn tweede symfonie. Zijn eerdere werken worden overal ter
wereld uitgevoerd. Hij laat zich inspireren door het veelal romantische
idioom van Gustav Mahler, van wie het LSO deze avond onder leiding
van Ed Spanjaard ‘Symfonie nr. 1, Titan’ uitvoert. Het orkest zal elke
maand van het jubileumjaar een artistiek hoogtepunt presenteren.
Tevens adopteert de provincie Limburg met een bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro vijf openluchtconcerten, die in de provincie
plaatsvinden onder het motto ‘Van en voor Limburgers’. Deze grootschalige uitvoeringen kunnen mede door verdere sponsoring gratis
22 • jaarboek maastricht

worden bezocht.

HEROINEPROJECT VAN START Vanaf nu kunnen de Maastrichtse

door deskundigen beoordeeld en waar mogelijk doorgegeven aan de

verslaafden in de gebruikersruimte aan de Gerardusweg terecht voor de

organisatie, die voor een goede afhandeling zorg moet dragen. Minister

verstrekking van drugs. De Mondriaan Zorggroep begint met methadon

Guusje ter Horst ziet het meldpunt als een laagdrempelige aanvulling op

op recept voor een kleine groep zwaar verslaafden. Een maand later

de bestaande mogelijkheden. Zij acht een integere en transparante

wordt de verstrekking uitgebreid met gratis heroïne. Het gaat om

overheid van even groot belang voor het vertrouwen van de burger als

een landelijk hulpprogramma van het Ministerie van Volksgezondheid,

een overheid die zorgt voor veiligheid.

waarvoor in Maastricht circa 175 verslaafden in aanmerking komen.
Omwonenden van Wyckerpoort-Zuid hadden liever spreiding over

FLIKKEN MAASTRICHT Na het Vlaamse Gent is onze stad nu het

de hele stad gezien en vrezen overlast in hun woonomgeving. De Mon-

decor voor de Nederlandse versie van deze dramaserie. In de komende

driaan Zorggroep neemt maatregelen om hinder te voorkomen; er mag

maanden zijn dertien afleveringen te zien. Nadat maandenlang

alleen binnen gebruikt worden en op vaste, verruimde openingsuren.

opnamen zijn gemaakt, beleven we nu op de televisie de eerste uitzending. Tussen alle fraaie beelden van plekjes en panorama’s in en rond

MELDING INTEGRITEIT Landelijk bestaan er al klachtenregelingen

Maastricht moet er ook nog een moord worden opgelost (bij de Jeker is

en vertrouwenspersonen. Daar is nu ook in Maastricht een meldpunt

het lijk van een conservatoriumstudente gevonden). Dat lukt Angela

bijgekomen waar burgers en ambtenaren terecht kunnen met klachten

Schijf en Victor Reinier als rechercheurs uiteraard. Velen zullen echter

over integriteitsschendingen van ambtenaren en bestuurders. Het is een

meer oog hebben voor de wijze waarop onze stad in deze en alle

proef van een half jaar, waaraan tevens wordt deelgenomen door de

volgende afleveringen in beeld is gebracht. Deze eerste kennismaking

provincie Limburg, de Belastingdienst en ministeries. Meldingen worden

met het ‘criminele’ Maastricht levert meteen meer dan een miljoen
kijkers op, en daar zal men bij de TROS, maar zeker ook bij VVV

Circus Renz strijkt weer neer bij De Geusselt. In het grootste circus van
de Benelux treedt ook deze vrolijke groep pinguins op.

Maastricht, dik tevreden mee zijn.

‘BRUIS’ - WELKOM OP DE MARKT Het Mondiaal Centrum
organiseerde al eerder het Welkomfestival. Hier worden diverse culturen
gepresenteerd via infostands, een show van uitheemse mode, muzieken sportworkshops en drie markten: de wereld-, de millenniumdoelenen een mondiale kunstmarkt. Zo kan de bezoeker zich een beeld vormen
van de grote diversiteit aan culturen die in onze stad hun plaats vinden.
Het festival moet leiden tot meer wederzijds begrip. De Stichting
Maastricht Rwanda verkoopt T-shirts om het schoolgeld van Rwandese
kinderen te betalen. Voor het eerst neemt de Muziekgieterij Maastricht,
die ruimte biedt aan regionale popmuzikanten, deel aan het festival
Bruis 2007. Op het hoofdpodium treden acht nationale en Europese
bands op. Samen met een talentenpodium vormt dit een prima
stimulans voor de Maastrichtse popcultuur. Aan de inwendige mens is
gedacht bij de multiculturele eetkraampjes. De combinatie van beide
festivals levert een gevarieerd evenement op dat zeker ook de jongeren
aanspreekt.
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‘Graduation Ceremony’ van de Maastricht School of Management (MSM). Voor de eerste keer wordt de Philip Houben Award uitgereikt.
De instelling van deze onderscheiding is een hommage aan de voormalige burgemeester van Maastricht en gaat naar de student die voor Maastricht
en MSM de beste ambassadeur zal zijn.

VICTOR DE STUERSPRIJS Elke twee jaar kent de gemeente

‘’T BRANDWEER’ De Stichting Ateliers Maastricht (SAM) voert in

Maastricht deze prijs voor bouwkunde toe aan een persoon of instelling

opdracht van de gemeente het stedelijk atelierbeleid uit. De SAM

die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de hedendaagse architectuur

verhuurt al zo’n honderdvijftig betaalbare en passende ruimtes aan pro-

of monumentenzorg. Dit jaar is architect René Thijssen de winnaar van

fessionele kunstenaars, kunstenaarsinitiatieven en opleidingsinstituten.

de bronzen penning voor de manier waarop hij zijn eigen woonhuis en

Het zijn veelal beeldende kunstenaars die dankbaar gebruik maken van

atelier aan de Brusselsestraat heeft gerestaureerd en heringericht.

dit streven naar een steeds breder cultureel klimaat in de stad. In de

Het hoekhuis is een zeventiende-eeuws pand waarvan de gevel in de

garage van de voormalige brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat

achttiende eeuw is vernieuwd. De jury heeft veel waardering voor het

heeft SAM een nieuwe presentatieruimte in de binnenstad gevonden.

feit dat Thijssen respect heeft getoond voor de kwaliteiten van het

De hal van driehonderdvijftig vierkante meter biedt onder de naam

oorspronkelijke monument. Met de keuze voor een woonhuis beloont

‘’t Brandweer’ gelegenheid voor tentoonstellingen van hedendaagse

de jury volgens GroenLinks-wethouder Wim Hazeu de passie voor het

kunst, culturele evenementen, lezingen en werkdagen. De opening

vak, terwijl ook grootschalige restauratieprojecten genomineerd waren.

wordt verricht door PvdA-wethouder Jean Jacobs en René van den
Bergh van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij, de eigenaar van
het pand. Onder de titel ‘Blokken, think outside the box’ is de
openingstentoonstelling van vijf SAM-kunstenaars te bezichtigen,
ook tijdens het weekend van Het Parcours.
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HET PARCOURS Het Limburgs Symfonie Orkest en de Wiener

exemplaar in ontvangst van het boek ‘Het ligt op straat’, waarin Gonnie

Philharmoniker Fanfare openen op het bordes van het Theater aan het

Meijer en Paul Tieman een beeld geven van de ‘vloerbedekking’ van de

Vrijthof het culturele seizoen van Maastricht. Daarna zijn er in het

Maastrichtse straten en wegen. Ook bierbrouwerij De Keyzer van de

theater optredens van professionele gezelschappen. Uitvoeringen van

familie Bosch, de Hoofdwacht, het Regionaal Historisch Centrum

de Mastreechter Staar zijn alvast een voorbode van het jubileum-

Limburg en enkele kerken trekken vele belangstellenden.

programma waarmee het koor in 2008 zijn 125-jarig bestaan gaat
vieren. Op de zondag verovert Het Parcours de binnenstad met

STADSRIT FORS DUURDER Vervoersmaatschappij Veolia dreigt

tweehondervijftig optredens door vijftienhonderd artiesten in diverse

verlies te gaan lijden. Dat leidt tot verhoging van tarieven. Het populai-

culturele instellingen en cafés; op veertig binnen- en buitenpodia.

re ééneurostadsticket wordt daarvoor aangepakt. Met een extreme

Zo kunnen de naar schatting tachtigduizend bezoekers kiezen uit het

prijsstijging naar tweeënhalve euro haalt de busvervoerder zich de

ruime aanbod aan voorstellingen en presentaties. Het publiek krijgt

woede en kritiek van velen op de hals. De dagkaart gaat van drie naar

alvast de smaak te pakken als de Maastrichtse Operètte Vereiniging en

vier euro. Ook burgemeester en wethouders waren van deze verhoging

het Avanti Symfonieorkest hun Maastrichtse operette ‘Student zoonder

niet op de hoogte en sturen een protestbrief. In de gemeenteraad

cent’ op het podium op het Vrijthof aankondigen. Een ander bruisend

is vanuit alle partijen ongenoegen en teleurstelling te beluisteren.

centrum is Plein 1992 waar Marike Jager succes oogst en de infomarkt

Het gemeentebestuur van Heerlen laat dezelfde kritiek horen, aangezien

Cultuur op Céramique wordt gehouden. Dit is een gezamenlijke acti-

de steden er juist naar streefden het openbaar vervoer in de centra

viteit van het Bonnefantenmuseum, Centre Céramique, Derlon Theater

te bevorderen. Met het eurokaartje was het voor een bezoek aan de

en het Nederlands Architectuurinstituut Maastricht. Het Bonnefanten-

binnenstad zeer aantrekkelijk om de auto te laten staan. Nu moet er

museum biedt de bezoekers een muzikaal onthaal, de opening van

een aanzienlijke prijs betaald worden voor het succes ervan, met

een tentoonstelling en korte rondleidingen. Het initiatief van Argus

waarschijnlijk een hogere parkeerdruk en meer luchtvervuiling tot

Buurtplatform maakt van het Statenkwartier een Kunstkwartier, met

gevolg.

name op het Misericordeplein en aan Achter de Barakken. Het
Regionaal Historisch Centrum Limburg is dit weekend een literair cen-

MUSICA SACRA Dit Europese festival voor geestelijke en kerkelijke

trum met onder meer vertel- en voorleessessies. Het is slechts een klei-

muziek beleeft de vijfentwintigste editie met een rijk gevarieerd

ne greep uit het omvangrijke programma, want ook op bijvoorbeeld de

programma met als thema: Visioenen van eeuwigheid. Er zijn onder

Graanmarkt, het Bassin of het Onze-Lieve-Vrouweplein is het

meer concerten met het Limburgs Symfonie Orkest en de Nederlandse

goed toeven bij optredens met een grote diversiteit. Limburg is bij de

Bachvereniging. Het Schönberg Ensemble en het Asko Ensemble

deelnemende kunstenaars bijzonder goed vertegenwoordigd.

verzorgen het slotconcert in het Theater aan het Vrijthof met de
instrumentaal-vocale compositie De Tijd (1981) van Louis Andriessen.

MODERNE MONUMENTEN Het thema van de Open Monu-

De Maastrichtse organist Marcel Verheggen vertolkt in de Sint-Servaas-

mentendag 2007 is de architectuur uit de twintigste eeuw, van 1900

basiliek ‘Les Corps Glorieux’ van Olivier Messiaen. Studium Chorale

tot 1965. Via lezingen en exposities wordt de aandacht gevestigd op

boeit onder leiding van Hans Leenders in de Sint-Martinuskerk met

de vooroorlogse stadsuitbreidingen van Blauw Dorp, Mariaberg en

onder andere ‘Lux Aeterna’ (1966) voor zestienstemmig koor a capella

Trichterveld en op de architectuur van de wederopbouwperiode in het

van György Ligeti. Tien werken beleven hun première. Verder zijn er

Wittevrouwenveld, Limmel en Nazareth. In het Trichterveld zijn

films, toneeluitvoeringen en lezingen. Het festival geeft wederom op

proefwoningen opengesteld. Via rondleidingen en wandelingen maakt

hoog niveau een beeld van de sacrale muziek door de eeuwen heen,

men kennis met Vaeshartelt en de tuinen of Van de Stokstraat naar de

uit allerlei culturen. In de geboden concertenreeks en voorstellingen

Ravelijn. De Open Monumentendag is met negenhonderdduizend

behoren de musici uit de eigen regio beslist tot de top.

bezoekers uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen
van ons land en leidt vaak tot interessante eenmalige openstellingen.
Zo kan men in Maastricht nu een bezoek brengen aan Hoeve de Heihof
in Amby en het Huis met het Handje (Achter de Barakken). In dit
laatste pand neemt GroenLinks-wethouder Wim Hazeu het eerste
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Als eerbetoon aan zijn in april overleden vader Pieke vervaardigde Manny Dassen een muurschildering. Het kunstwerk is aangebracht op de
binnenplaats van het Dinghuis waar Pieke Dassen tot 1967 zijn poppentheater, de zogeheten Poesjenellekelder, had.

RAMKRAAK IN WYCK Op klaarlichte dag beroven drie gemaskerde
mannen een juwelierszaak in de Stationsstraat. Met een gestolen auto
rammen zij de pui en dringen de winkel binnen. Op dat moment zijn er
geen klanten in de zaak. Zonder bedreigingen weten de daders juwelen
en sieraden bij elkaar te grissen. Een passerende vrachtwagenchauffeur
probeert nog met zijn auto de weg te versperren, maar de overvallers
vluchten met een andere gereedstaande gestolen auto. Landelijk
krijgt deze beroving, die overdag in een winkelgebied plaatsvindt,
veel aandacht. Via het televisieprogramma Opsporing Verzocht,
dat beelden van de bewakingscamera’s uit de winkel toont, komen
tientallen tips binnen die hopelijk leiden tot aanhouding van de daders.
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VERHUISPERIKELEN COFFEESHOPS De gemeente heeft drie

François de Veyestraat. Ook de Belgische buurgemeenten verzetten zich

Coffeecorners op het oog waar zeven van de vijftien coffeeshops

tegen dit spreidingsbeleid van Maastricht, dat volgens hen in strijd is

vanuit de woonbuurten in clusters van twee of drie terecht moeten

met het Schengenakkoord. België en Nederland hebben geen overeen-

komen. Zo wordt een te sterke concentratie vermeden. De corners

komstige wetgevingen en daarom streven de Belgische buurgemeenten

komen buiten de bebouwde kom te liggen, waar ze beter te controle-

naar een Europese oplossing van de problematiek. De burgemeester

ren zijn. Een van deze locaties is de Köbbesweg. De snelle aanleg van

heeft deze maand de vergunning van een coffeeshop aan de

een voorziening hier wordt belemmerd door een bewoonde dassen-

Scharnerweg ingetrokken. De wet Bevordering Integriteitsbeoor-

burcht. Met de verplaatsing van twee wietboten naar deze plek gaat de

delingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) geeft de gemeente de

eigenaar van bedoeld terrein niet akkoord. Burgemeester Leers weet

mogelijkheid zich zo te beschermen tegen criminele activiteiten op basis

overeenstemming te bereiken door een tijdelijke vestiging van de twee

van een vergunning. Met deze (definitieve?) sluiting blijven er in

wietboten in verplaatsbare kantoorruimten bij de jachthaven Pietersplas

Maastricht nog veertien coffeeshops over.

toe te staan. De Eijsdense gemeenteraad blijft zich verzetten tegen de
komst van coffeeshops op vijfhonderd meter van de gemeentegrens.
Ook de recreatiebranche heeft bezwaren tegen deze locatie vlakbij het
dagstrand Oost-Maarland en het watersportgebied. Het streven blijft
om de voorlopige voorzieningen nog in 2007 te realiseren. Ook voor de
dassen moet een nieuwe stek gevonden worden. De twee andere
Coffeecorners zijn gepland bij de grens aan de Brusselseweg en aan de
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Hulpbisschop Everard de Jong bezoekt de tentoonstelling Cuypers. Architectuur met een missie in het NAi Maastricht.

CUYPERSJAAR Dit jaar heeft het Nederlands Architectuurinstituut
(NAi) de inventarisatie van het werk van de beroemde architect Pierre
Cuypers (1827-1921) afgerond. Dit leidt tot tentoonstellingen in de
Rotterdamse en Maastrichtse vestigingen van het instituut onder de titel
Cuypers. Architectuur met een missie. Hierin wordt een uitvoerig overzicht gegeven van zijn leven en werk. Zo besteedt NAi Maastricht met
tekeningen en foto’s speciaal aandacht aan het jaar 1897, waarin
Cuypers zich richtte op de omvangrijke restauratie van kasteel de Haar
in Haarzuilens. Ook zijn geboortestad Roermond viert het Cuypersjaar
met een expositie in het Stedelijk Museum; voorheen zijn eigen woonhuis en atelier. Er verschijnen drie boeken over deze vanuit zijn passie
voor de gotiek vernieuwende bouwmeester, van wie het Centraal
Station en het Rijksmuseum in Amsterdam de bekendste monumenten
zijn. Zijn maatschappijvisie komt duidelijk tot uitdrukking in het ontwerpen van tientallen kerken, waaronder de Sint-Martinuskerk in Wyck.
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TRICHTER VOOR EMANUEL BECKERS PvdA-wethouder Jacques

MOSAEGUSTO! OPEN De ‘fine food market’ opent in Mosae Forum

Costongs reikt de bronzen penning uit aan deze Maastrichtenaar als blijk

haar deuren in de oude gewelfkelders tussen de Maas en het stadhuis.

van erkentelijkheid voor zijn bestuurlijke activiteiten op onderwijs-,

De feestelijke opening liet door technische problemen een tijdje op zich

maatschappelijk en cultureel gebied. Emanuel Beckers is als secretaris

wachten. In een immense historische ruimte van vijfendertighonderd

binnen de Stichting Mosa Lira de stuwende kracht achter het basis-

vierkante meter is na voltooiing van de vertraagde inrichting letterlijk

onderwijs in de binnenstad en de fusies die van Mosa Lira een sterke

alles te koop en te proeven op culinair gebied. CucinaMosae met een

bestuurlijke organisatie maakten. Ook zet de heer Beckers zich in voor

restaurant, Saveurs als traiteur en Preuve Limburg met streekproducten

de organisatie van de Heiligdomsvaart en voor het bevorderen van

leveren samen het concept voor de eerste culinaire versmarkt in de

Maastricht als bedevaartsplaats.

Benelux. Zij bieden ook kookdemonstraties, wild en gevogelte, ambachtelijk brood, groente en fruit. Een formule die het proeven, koken en ook
het kopen van vers voedsel in een sfeervolle omgeving tot een feest
moet maken. Velen pleiten ervoor deze aanwinst elke zondag open te
stellen. Over uitbreiding en differentiatie van het aantal koopzondagen
(nu twintig) en de winkeltijden wordt al maandenlang gediscussieerd,
maar een duidelijk beeld tekent zich nog niet af. Het kabinet komt even
later met het voorstel het aantal koopzondagen op maximaal twaalf te
houden. Alleen toeristische gebieden kunnen goed gemotiveerd om verruiming hiervan verzoeken. De Tweede Kamer gaat beslissen over deze
aanscherping, die ook voor MosaeGusto! consequenties zal hebben.

Na enig geduld kan het publiek zich vergapen aan alles wat MosaeGusto! aan ‘fine food’ en de bereiding ervan te bieden heeft.
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Officiële opening van Mosae Forum door kroonprins Willem-Alexander en spectaculaire afsluiting door de Plasticiens Volants.

OPENING MOSAE FORUM Na jaren van sloop- en bouwactiviteiten
is het zover: kroonprins Willem-Alexander verricht de opening van deze
kroon op het Markt-Maasproject. De officiële ceremonie is ingepast in
een theatrale voorstelling door studenten van de Toneelacademie en het
Conservatorium Maastricht. Studenten van de Academie Beeldende
Kunsten Maastricht verrassen alle zittende raadsleden met een insigne.
De gehele herstructureringsoperatie omvat de bouw van nieuwe stadskantoren met raadzaal, de herinrichting van de Maaspromenade met de
verkeerstunnel en de autovrije Markt alsmede de onderdoorgang bij de
tiende boog van de Sint-Servaasbrug. Op het gebied van de infrastructuur werden nieuwe busroutes, busbanen en de gesplitste aanlanding
van de Wilhelminabrug in het plan opgenomen.
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Sinds 1664 vergaderde de gemeenteraad in de ‘Tempel der Rede’ van

De opening door de prins is een feestelijke happening met als hoogte-

het stadhuis. Nu hebben de leden de beschikking over een ruimere en

punt het openluchtspektakel van de Plasticiens Volants. Deze Franse

modernere accommodatie. Burgemeester Gerd Leers noemt de raadzaal

theatergroep brengt een kleurrijke show van licht en muziek met lucht-

Maastrichts nieuwe ‘Huis van de Democratie’. Tevens zijn in Mosae

ballet en vliegende draken, vissen en vogels. Ook het Marktcomité is

Forum een eerder geopend winkelcentrum en een parkeergarage met

verheugd dat er een eind is gekomen aan een lange bouwperiode rond-

elfhonderdvijftig plaatsen gerealiseerd. Deze laatste voorziening

om de Markt en biedt de gemeente bij de opening een grote taart

verwerft meteen een Award van de European Parking Association van-

aan. Tijdens de opendagen kunnen alle Maastrichtenaren de raadzaal,

wege de luxueuze inrichting en de goede verlichting. Het sluitstuk vor-

die openheid en communicatie uitstraalt, bewonderen. Kan het ‘Huis

men de appartementen aan de Gubbelstraat die in 2008 gereed komen.

van de Democratie’ ook nog een ‘Tempel van de Rede’ blijven?
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OKTOBER ‘07
De ‘Classic Express’ in Maastricht. Deze eerste rijdende en uitschuifbare concertzaal is door het Prinses Christina Concours in het leven
geroepen om de jeugd kennis te laten maken met klassieke muziek.
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Jeugdige gebruikers van de nieuwe verzamelplaats voor de creatieve industrie AINSI.

VROUW EN WETENSCHAP Belangrijke functies in de wetenschaps-

Hiermee aanvaardt zij de bijzondere leerstoel Gender en Wetenschap

wereld worden veelal ingenomen door mannen. Om aandacht en ruim-

aan de Universiteit Maastricht. Het Maastrichtse Centrum voor Gender

te te vragen voor de vrouwelijke talenten wordt er door de actiegroep

en Diversiteit staat in Europa goed bekend. Het centrum levert een

Women in Science Education and Research (WISER) een tweedaags

belangrijke bijdrage in het doorbreken van tradities en streeft naar

evenement georganiseerd voor circa honderd vrouwelijke wetenschap-

vermeerdering van het aantal vrouwen op hogere posities binnen de

pers, bestuurders en politici. Ronald Plasterk, minister van Onderwijs,

Nederlandse universiteiten.

en Jo Ritzen, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit
Maastricht, beamen dat de dames zeker in Nederland nog steeds

KUNST OP SPHINX-MUUR Het oude fabrieksgebouw aan de

zijn ondervertegenwoordigd, terwijl er voldoende gekwalificeerden zijn.

Boschstraat maakt deel uit van een gebied in ontwikkeling: Belvédère,

Deze bijeenkomst met een groot aantal internationale spreeksters en

een nieuw stadsdeel met vele functies. Belvédère Wijkontwikkelings-

pleitbezorgsters beoogt meer vrouwen als hoogleraren en bestuurders

maatschappij heeft de Amsterdamse kunstenaar Jan van der Ploeg

van wetenschappelijke instellingen aangesteld te krijgen. Aan de hand

opdracht gegeven deze transformatie in een kunstwerk uit te drukken.

van vijfennegentig stellingen wordt gedebatteerd over de rol van de

Van der Ploeg heeft gekozen voor een schildering op de honderdvijfen-

vrouw in de wetenschap. De lijst met stellingen wordt door de dames,

zestig meter lange muur. In zeven kleuren heeft hij diagonale banen op

in navolging van Luther, aan de deur van de Sint-Janskerk gespijkerd.

de bakstenen muur aangebracht. Tussen de banen blijft het metselwerk

Prof. dr. Mineke Bosch spreekt in de kerk haar oratie uit: De last van

zichtbaar. Hiermee drukt hij ook de beweging van de toeschouwer,

de overlevering, gender en de herinneringscultuur in de wetenschap.

de voorbijganger, uit. Het kunstwerk op de vier meter hoge muur zal
drie jaar blijven staan.

34 • jaarboek maastricht

EEUWFEEST STER DER TOEKOMST Tijdens een uitbundig

WEEK VAN DE GESCHIEDENIS Het thema van deze vierde lande-

feestweekend viert harmonie Ster der Toekomst haar 100-jarig bestaan.

lijke week is Wonen in Nederland. De activiteiten in onze stad vinden

Het muziekkorps is voortgekomen uit een zang- en toneelgroepje

plaats onder de titel Zicht op Wonen in Maastricht. Deze komen tot

van de arbeidersbeweging. Met financiële ondersteuning van de coöpe-

stand door samenwerking van instellingen en verenigingen vanuit de

ratie Het Volksbelang konden instrumenten worden aangeschaft.

culturele stadsbiografie www.zichtopmaastricht.nl. De opening is een

Het muziekgezelschap kende in al die jaren vele hoogtepunten. Zo was

live televisie-uitzending vanuit woonzorgcentrum Scharwyerveld.

er in 1937 de reis naar Luxemburg. In 1951, tijdens het eerste Wereld

Rond het veelomvattende thema Van Grot en Loft zijn discussies,

Muziek Concours in Kerkrade, speelde het in de hoogste afdeling. 1956

lezingen en exposities georganiseerd en worden films getoond, die

was een jaar met reizen naar Zürich en Amsterdam en het jaar dat de

schetsen hoe de Maastrichtenaar door de eeuwen heen woonde.

drumband en het majorettenkorps aan het muziekgezelschap werden

Via stads- en architectuurwandelingen bezoekt men allerlei soorten

toegevoegd. Het majorettenkorps is in 1988 opgeheven. Het jubileum

woningen. Bezoekers kunnen tijdens de ‘oral history’ projecten terecht

wordt gevierd met een rondgang door de stad, een ontvangst

met hun herinneringen en anekdotes over wonen in de diverse stads-

op het stadhuis, concerten, een receptie en op zondag - na het

wijken. Audiofragmenten hiervan worden geïntegreerd in de website

Frühschoppen - een benefietartiestenparade. De Ster der Toekomst

over Maastricht. Een historische familiedag wordt gehouden in Centre

schenkt de volledige opbrengst van deze middag aan de Stichting

Céramique, waar de jeugd haar eigen huis kan bouwen in ‘Kinderland’.

Gehandicapten Sport en de Stichting Reuzengilde Gigantius.

Multicultureel etentje in Nazareth.
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Tijdens een Checkpoint-bijeenkomst in het stadhuis halen oud-strijders herinneringen op.

GELE RIJDERS TACHTIG JAAR Ook R.K. Harmonie Sint-Caecilia

het beoefenen van de profane muziek.’ En dat is na anderhalve eeuw

‘De Gele Rijders’ Wittevrouwenveld viert feest. De voormalige harmonie

nog zo! Het vijfentachtig leden tellende koor heeft een gevarieerd

Sint-Caecilia kreeg in 1957 de uniformen van het korps Rijdende Artillerie

repertoire van geestelijke en wereldlijke muziek. In 1965 werd het

de Gele Rijders. Deze uitzonderlijke gedaanteverandering was aanleiding

koor gemengd en bij het eeuwfeest in 1957 werd het predicaat konink-

de naam van het muziekkorps uit te breiden. PvdA-wethouder Jacques

lijk verleend. Op het feestprogramma staat een optreden van vier

Costongs wordt tijdens de feestavond geïnstalleerd als de nieuwe

koren, ieder met hun eigen karakter: Vocal Group Celebrations,

beschermheer van de zestig leden tellende harmonie. Het harmonieorkest

Het Mestreechter Gelegenheidskoer, Kinderkoor Sjamaes en het

uit het Wittevrouwenveld presenteert zich aan de Maastrichtse bevolking

Sint-Caeciliakoor zelf. Later volgt een ontvangst op het stadhuis, waar

met een goed verzorgd eigen musicalconcert met zang en dans.

aan het koor de Gouden Eremedaille van de gemeente Maastricht wordt
toegekend vanwege zijn verdiensten voor het culturele leven in de stad.

KONINKLIJK SINT-CAECILIAKOOR HEER HONDERDVIJF-

In de eigen parochiekerk wordt een pontificale hoogmis opgeluisterd

TIG JAAR Een weekend met her en der in de stad jubilerende

met begeleiding van een strijkersensemble. Een jubileumconcert met

muziekliefhebbers: ook in Heer zijn allerlei activiteiten rond het motto

medewerking van bariton Ernst Daniël Smid en sopraan Suzan Erens is

‘honderdvijftig jaar muzikaal verenigd’. In 1857 werd hier, gesteund

een volgend hoogtepunt in het feestprogramma. Het predicaat konink-

door pastoor Hoelen, het mannenkoor opgericht. Het is hiermee een

lijk krijgt een extra tintje als burgemeester Gerd Leers tijdens de

van de oudste koren in de regio. De stichtingsstatuten vermelden:

jubileumreceptie aan Paul in de Braak en Harrie Colen de onderschei-

‘Het opluisteren van de kerkelijke hoogtij- en feestdagen, en daarnaast

ding uitreikt die behoort bij hun benoeming tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Beiden hebben grote verdiensten voor de amateur-
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muziek in Maastricht en omgeving.

DE NEDERLANDSE DANSDAGEN

Onder

de

aanduiding

Dansdagen overweegt Maastricht na tien succesvolle jaren te verlaten

‘Favorieten’ hebben professionele dansers de beste voorstellingen van

om vanaf 2010 in Amsterdam te profiteren van een betere dansinfra-

de Nederlandse dans geselecteerd voor de dansweek. Vanwege het

structuur. Deze stap zou in Maastricht uiteraard zeer betreurd worden.

tienjarige bestaan zijn er vier wereldpremières onder de titel ‘Cover’:
remakes van historische hoogtepunten uit de Nederlandse dans. Tijdens

BESTE CRUYFF COURT IN MAASTRICHT Op een Seminar in het

het gala in het Theater aan het Vrijthof worden de dansprijzen 2006-

Olympisch Stadion van Amsterdam is de court op het Old Hickoryplein

2007 uitgereikt. De Gouden Zwaan is dit jaar voor Caroline Harder,

uitgeroepen tot de beste van 2007. Daarbij spreken de Johan Cruyff

omdat zij volgens de jury ‘door haar inzet, haar uitzonderlijke

Foundation en de Stichting Cruyff Courts KNVB hun waardering uit

kwaliteiten als danser, coach en mens voor de dans in Nederland - en

voor de inspanningen van de vele betrokken partijen. Deze blijken uit de

met name Rotterdam - zeer veel heeft betekend.’ Michele Jimenez krijgt

activiteiten, het beheer en onderhoud, de creativiteit en samenwerking

de prijs voor de beste dansprestatie in het ballet Carmen. Emio Greco en

van allen. De gemeente ontvangt van de directrice van de Johan Cruyff

Pieter C. Scholten ontvangen de Zwaan voor de beste dansproductie.

Foundation een plaquette die een plaats zal krijgen op het plein.

Tevens is er een prijs als stimulans voor jeugdig talent voor de

Samen met onder meer het basketbalveld, de speeltuin, het volley-

oud-balletdanseres en talentvolle choreografe Monique Duurvoort.

balveld en het wijkcombinatiegebouw vormt het sportveld uit 2006 een

De prijs van twaalfduizend euro moet zij besteden aan een nieuwe

ontmoetingsplek voor alle doelgroepen in Wyckerpoort. Activiteiten

voorstelling. Zo beleeft Maastricht ook de première van Mosa

worden hier mede georganiseerd door de gemeente, de Stichting

Trajectum, de voorstelling die Harry de Wit als winnaar van vorig jaar

Trajekt, de basisschool, het Sint-Maartens College en het CIOS.

met zijn prijzengeld maakte. Het bestuur van de Nederlandse
Omdat ‘wonen’ het thema is van de Week van de Geschiedenis, wordt de voormalige mergelgrotwoning van Greetje Blanckers (1886-1980) opnieuw
ingericht en opengesteld voor bezoekers. De Stichting Oud St. Pieter moest heel wat hobbels nemen om deze unieke openstelling te kunnen realiseren.
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Honderd jaar geleden beleefde Maastricht de première van de komische opera ‘De Kaptein vaan Köpenick’. Een serie nieuwe opvoeringen wordt
voorafgegaan door een plechtige mis in de Sint-Servaasbasiliek. De ‘Kompenei vaan Köpenick’ is hierbij prominent aanwezig.

OKTOBERGALA EN HET GOEDE DOEL Ronde Tafel 174 organi-

‘POVERTY REQUIEM’ In 2000 hebben 189 lidstaten van de

seert elk jaar een galadiner waarmee de deelnemers serviceprojecten

Verenigde Naties in de acht millenniumdoelen vastgelegd hoe ze in

in de regio ondersteunen. Deze keer gaat het grootste deel van de

vijftien jaar tijd de armoede in de wereld wilden terugdringen.

opbrengst naar de Cedric Paulussen Stichting, in 2002 opgericht voor

Met uitvoeringen van het wereldmuziekstuk ‘Poverty Requiem’ van

het verlenen van steun aan ernstig zieke kinderen die buiten de regulie-

Peter Maissan in minstens twintig landen wil men de wereldleiders erop

re kanalen intensieve en gespecialiseerde zorg nodig hebben. Met de

wijzen dat die periode nu half is verstreken. Op Wereldarmoededag

bijdrage van het elfde Oktobergala steunen Ronde Tafel 174 en de

uiten ongeveer hondertwintig zangers en zangeressen van vijf

Cedric Paulussen Stichting de Pediatrische Intensive Care Unit (PICU)

Maastrichtse koren, twee solisten en een percussiegroep dit muzikale en

van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM). Voor het azM

politieke statement in het Landbouwbelang. Ook het meezingende

wordt een transportunit ontwikkeld, een mobiele PICU om ernstig zieke

publiek draagt zijn steentje bij aan dit pleidooi tegen ellende en honger.

kinderen vanuit andere ziekenhuizen veilig hierheen te vervoeren.
Ook het kinderschoolkoor Canzonetta en Stichting Vrienden van

JAZZ MAASTRICHT Jazz Maastricht Promenade is de nieuwe naam

de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek delen in de opbrengst van dit nobele

voor het City Programma: een lang weekend met tachtig optredens van

initiatief.

driehonderdvijftig musici. Er valt op dit festival veel te genieten voor het
toenemende aantal liefhebbers van gipsy, soul, blues en alle andere jazzstijlen. De programmamakers zijn er weer in geslaagd bekende namen
naar de vijfenveertig podia in de Maastrichtse cafés en hotels te halen.
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In Lumière speelt de Gipsy Jazz Formatie Basily nadat daar de film

Muzikanten voor het leven in première is gegaan. Naast optredens van

studieprogramma’s toekennen: 8,0 voor Economics en 7,8 voor

nationale grootheden als trompettist Eric Vloeimans en Harmen Fraanje

International Business, waarmee dit laatste als een van de beste univer-

is er ook ruimte voor jong en regionaal talent. Er zijn twee workshops:

sitaire programma’s van ons land wordt gewaardeerd. Dat de UM erin

‘Jazz by Kids’, improvisatie voor de jeugd, en een met de Amerikaanse

slaagt het internationale karakter gestalte te geven, blijkt uit het feit dat

pianist Bobby Jones. De Promenade-bus pendelt tussen het station en

in elk van de nummer-éénopleidingen het hoogste cijfer wordt gegeven

de binnenstad. Jazz Maastricht kent nu twee onderdelen: dit najaars-

voor de mogelijkheden om in het buitenland te studeren. Vooral de

festival en in maart, tijdens de TEFAF, het Jazz Maastricht Masters

‘international exchange programmes’ van International Business (9,5)

Festival als opvolger van het Jazz Theater Programma.

en van Economie (9,3) komen met een ongekend hoge score uit de bus.

PRIMA RAPPORT VOOR DE UNIVERSITEIT MAASTRICHT (UM)

SAMENWERKENDE INDUSTRIETERREINEN MAASTRICHT (SIM)

Jaarlijks verschijnt er een ‘Elsevier Ranking’ van Nederlandse universitei-

BESTE ONDERNEMERSVERENIGING Voor vakblad Bedrijventerrein

ten en hogescholen. In totaal zijn zeventienhonderd hoogleraren en

heeft een deskundige jury een aantal verenigingen genomineerd voor de

hoofddocenten en tweeënzeventighonderd studenten ondervraagd.

verkiezing van De Beste Ondernemersvereniging van Nederland 2007.

Van de UM komen vijf van de zeven opleidingen bij de studenten als

Aan SIM is deze titel toegekend. Het juryrapport vermeldt dat SIM heel

beste uit de bus: Economie, Geneeskunde, Gezondheidsweten-

snel heel veel heeft bereikt. De jury looft de enthousiaste samenwerking

schappen, International Business en Psychologie. Ook in de waardering

bij het opstellen van een calamiteitenplan en een plan voor bedrijfsveilig-

van hoogleraren is Gezondheidswetenschappen in Maastricht de beste.

heid. Er is respect voor de manier waarop SIM volume weet te creëren

Bij de Faculty of Economics and Business Administration, is bovendien

en belangenverstrengeling voorkomt. Het samenwerkingsverband heeft

een stijging te constateren in de cijfers die de studenten aan hun

volgens de jury veel aandacht voor de behoeften van de gebruikers.

Signeersessie van schrijfster Bibi Dumon Tak in La Bonbonnière tijdens de Kinderboekenweek.
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Het eerste Festival Jong! is een groot succes en smaakt naar meer.

WAARDEVOLLE VONDST BIJ OPGRAVINGEN Van het Juliana-

waar bekende dj’s tot in de kleine uurtjes muziek draaien. Bijzonder is

kanaal naar de onthardingsinstallatie in Rothem wordt een waterleiding

ook de aandacht voor Shakespeare met jeugdvoorstellingen en work-

aangelegd. Bij de archeologische opgravingen daaraan voorafgaand

shops. In de Muziekgieterij is een masterclass waar jong creatief talent

zijn aan de Meerssenerweg bij het Dr. Poelsoord resten aangetroffen

eigen songs kan schrijven. Op het veelzijdige programma vol dynamiek

van de Via Belgica, ook wel Via Agrippinensis geheten. Dit is de oude

staan verder onder meer toneel- en filmvoorstellingen, de musicals

Romeinse heirweg vanuit Bavai over Tongeren naar Maastricht en

De Brief voor de Koning en Nijntje op vakantie, een tentoonstelling

Keulen. Hierdoor is, na het westelijke, nu ook het oostelijke tracé van de

over jeugdanimaties en een voorleesmarathon. De jeugd heeft in deze

weg vrijwel duidelijk; van de Romeinse brug over de Maas naar het

herfstvakantie genoeg te kiezen en kan ook zelf met ideeën komen.

Geuldal. De archeologen vonden dikke en dunne eikenhouten palen

Initiator Guido Wevers, directeur van het Theater aan het Vrijthof,

waarop klei en grindknollen als deklaag zijn gelegd. De palen dienden

kan terugblikken op een geslaagd en goed bezocht cultuurfestival voor

als heipalen in de drassige ondergrond. Een van de palen blijkt uit 169

de jeugd, dat mag uitgroeien tot een traditie.

na Christus te zijn.

PROF. DR. J.J. CARPAY OVERLEDEN Een van de grondleggers
FESTIVAL JONG! Met een breed aanbod van culturele activiteiten

van de academische geneeskunde in Maastricht is overleden. Dr. Carpay

voor de jeugd van vier tot twintig jaar presenteert het Theater aan het

leidde het Sint-Annadal ziekenhuis vanaf 1987 als voorzitter van de

Vrijthof samen met vele instellingen dit nieuwe festijn. Voor het

directie en was aansluitend van 1990 tot april 2003 voorzitter van de

openingsfeest ‘Dance I said’ is het theater tijdelijk verbouwd tot disco,

raad van bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM).
Tevens was Jan Carpay in die periode hoofd van de onderzoeksgroep
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Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment.

In het Maastrichtse ziekenhuis heeft hij zich onder andere ingezet voor

EERBETOON VOOR ANNA WIJNANDTS-LOUIS Nadat in 1919

intensieve samenwerking met de Faculteit der Geneeskunde van de

het actieve kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd, was het Anna

Universiteit Maastricht en grensoverschrijdende uitwisseling van

Cornelia Wijnandts-Louis (1882-1957) die in 1920 als eerste vrouw voor

medische patiëntgegevens. Onder zijn leiding heeft het azM een

de SDAP gekozen werd in de Maastrichtse gemeenteraad. Gedurende

enorme groei doorgemaakt en heeft de academische gezondheidszorg

de eerste zeven jaren was zij de enige vrouw in het stadsbestuur.

zich hier sterk ontwikkeld. Al vanaf 1971 bekleedde hij tal van bestuurs-

In totaal was zij 25 jaar volksvertegenwoordiger in onze stad. Bij de

functies in de gezondheidszorg. Bij gelegenheid van het 12,5-jarig

nieuwe raadzaal in het Mosae Forum wordt zij geëerd met een

bestaan van het azM werd dr. Carpay benoemd tot Officier in de Orde

plaquette van de kunstenaar Jos Keulen, die door PvdA-wethouder Jean

van Oranje-Nassau. Bij zijn afscheid van het azM in 2003 ontving hij de

Jacobs wordt onthuld. Deze herdenkingsplaat is een initiatief van de

erepenningen van de stad Maastricht, de provincie Limburg, de Faculteit

Maastrichtse Vrouwenraad. Tevens zal er volgend jaar een biografie

der Geneeskunde en de Award van het azM. Na dit afscheid werd dr.

over deze politica verschijnen van de hand van Catharina Eijs, die onder-

Carpay benoemd tot deeltijds hoogleraar Beleid en Organisatie

zoek doet naar de persoon Anna Wijnandts-Louis en haar invloed op het

Gezondheidszorg aan de Faculteit Biomedische Technologie van de

maatschappelijke en politieke leven in Maastricht. Daartoe heeft de

Technische Universiteit Eindhoven. In zijn intreerede gaf hij in juni 2003

Stichting Elisabeth Strouven een subsidie verleend aan het Centrum

onder de titel De verborgen toekomst zijn visie over de gezondheids-

voor Gender en Diversiteit. Het projectvoorstel dat Catharina Eijs

zorg. Mede door zijn inzet kwam door samenwerking tussen de

en Mineke Bosch opstelden, voorziet bovendien in onderzoek naar

Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit Maastricht en het

de ontwikkelingen op het gebied van gender en politiek tijdens het

azM de masterstudie Medical Engineering tot stand. Prof. Dr. J.J. Carpay

raadslidmaatschap van Anna Wijnandts-Louis.

is 66 jaar oud geworden.
Oude tractoren bij de Landdag op de Markt.
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NOVEMBER ‘07
Concert Koninklijk Erkend Mannenkoor Borgharen in de Sint-Janskerk.
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BOEKHANDEL SELEXYZ BESTE WINKEL De jury van de Retail
Jaarprijs kiest Selexyz-boekhandel in de Dominicanenkerk tot beste
winkel van Nederland. In het juryrapport wordt met lof gesproken over
het brede en vernieuwende concept, dat als internationaal toonaangevend wordt gezien. ‘Op geniale en grensverleggende wijze is hier met
veel respect voor het historische karakter van de kerk, een stimulerende
koop- en winkelomgeving gecreëerd.’ Vooral de mix van boekhandel,
horeca, forumdiscussies, signeersessies, debatten, muziekuitvoeringen
en lezingen zorgt volgens de jury voor een multimediale ontmoetingsplek.

VELDEKE LANCEERT DIGI-DICTIONAIRE In 2004 verscheen
‘De Nuije Mestreechsen Dictionair’. Deze is gebaseerd op de vijf jaar
eerder door het gemeentebestuur erkende officiële Veldeke-spelling van
de Maastrichtse taal. Op de website van Veldeke Krink Mestreech,
de vereniging die zich inzet voor het behoud van de ontwikkeling van
de Maastrichtse taal en cultuur, kunnen nu ook Nederlandse woorden
worden vertaald in het Maastrichts. Verder biedt de site de gebruikers
de mogelijkheid vervoegingen van werkwoorden alsmede toepassingen
van voornaamwoorden in het dialect te bekijken. Het is de bedoeling
de digi-dictionaire in de komende tijd verder uit te breiden. Met dit
initiatief wil de vereniging meer mensen en in het bijzonder de jeugd
bereiken.

PLANNEN ENCI LEIDEN TOT BURGERINITIATIEF Met de
inzameling van bijna tienduizend handtekeningen onder een petitie
tegen de voornemens van cementfabriek ENCI voor verdere mergelafgraving, zet de actiegroep Sint-Pietersberg Adembenemend deze
kwestie op de politieke agenda. Provinciale Staten en de Maastrichtse
gemeenteraad zullen er zich nu over moeten uitspreken. Voor een
dergelijk burgerinitiatief zijn minimaal vijftienhonderd handtekeningen
nodig. De uit 1948 daterende afgravingsconcessie loopt in 2009 af,
waarna het afgegraven gebied zou worden omgevormd tot een
natuur- en recreatiegebied. Marktontwikkelingen waren eerder dit jaar
aanleiding voor plannen van het cementbedrijf om tot 2015 door te
gaan met afgraven. De actiegroep bestrijdt de noodzaak van verdere
afgraving; er is op de Europese markt voldoende gebrande mergel
beschikbaar. Overigens wordt erop gewezen dat de verbrandingsactiviteiten van ENCI verantwoordelijk zijn voor bijna twee procent van
de totale koolstofdioxyde-uitstoot van de Nederlandse industrie.
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Kerkboekhandel selexyz ‘beste winkel van Nederland’.

KWALITEIT NEKT M’EAU De Maastrichtse rechtbank spreekt het

wordt groots gevierd. De jublieum-cd is opgenomen in de kapel

faillissement uit over het bedrijf Pure Spring Maastricht. Dit bracht nog

in Rijckholt. De uitgevoerde werken geven een overzicht van de ont-

geen jaar geleden het Maastrichtse bronwater M’Eau op de markt.

wikkelingen van de mannenkoorzang gedurende de bestaansperiode

Dit exclusieve water, te schenken uit een fles van Italiaans design, was

van de Staar. De cd voert de luisteraar van de ‘Hymne an die Musik’,

vrijwel uitsluitend te krijgen in betere restaurants en trendy horeca-

een van de eerste werken van de Staar, via opera en operette naar de

gelegenheden. Dat het bronwater, gebotteld uit de oude Trega-bron in

meer eigentijdse sfeer. De muzikale leiding is in handen van dirigent

Limmel, nu niet aan de kwaliteitseisen blijkt te voldoen en daarom niet

Roger Moens met aan de vleugel Michiel Ballhaus. Solistische mede-

meer verkoopbaar is, vormde de aanleiding voor het door de eigenaren

werking wordt verleend door basbariton Bèr Schellings en musicalster

van Pure Spring Maastricht zelf aangevraagde faillissement. Het bedrijf

Chantal Janzen.

onderzoekt nu of de eigenaar van de bron, Trega International,
geweten heeft dat het water niet aan de kwaliteitseisen voldeed.

OOK EEN NIEUWE NAAM VOOR VINKENSLAG Het woonwa-

Dit onderzoek moet uitwijzen of de opgelopen schade van vele tonnen

gen- en bedrijvencentrum Vinkenslag kampt al lang met een negatief

kan worden verhaald.

imago. Een nieuwe naam moet de wijk helpen daar van af te komen.
Nu de sanering van het woonwagencentrum zich in de afrondende fase

JUBILEUM-CD MASTREECHTER STAAR Als aftrap van het

bevindt, is de tijd daarvoor rijp. De wijk heet voortaan De Karosseer; een

jubileumseizoen van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar

woord afgeleid van het Franse carrossier. Dat betekent carosseriebouwer

reikt burgemeester Gerd Leers het eerste exemplaar van de jubileum-cd

of autoschadehersteller en sluit goed aan bij de hoofdactiviteiten op het

uit aan André Rieu. In 2008 bestaat de Staar 125 jaar; het jubileumjaar

bedrijventerrein.

Het in sprookjespark de Efteling opgevoerde concert André Rieu in Wonderland wordt een week lang vertoond op het grote witte doek van Minerva
Bioscoop Maastricht.
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Inwijding van de nieuwe kapel op het bedrijventerrein voor de autohandel De Karosseer door monseigneur Hanneman, de deken van Maastricht.

VESTEDA BEKRITISEERT HORECANOTA Volgens Huub Smeets

GEMEENTE KOMT MET NOG MEER CONTROVERSIELE

heeft het stadsbestuur veel te weinig oog voor de kerntaak wonen.

PLANNEN In kort tijdsbestek presenteert de gemeente een aantal

Dit stelt de directeur van woningfonds Vesteda in zijn inspraakreactie op

plannen dat ongetwijfeld ook veel tongen zal losmaken. CDA-wethou-

de nieuwe door de gemeenteraad te bespreken horecanota. Het groot-

der Luc Winants bijt het spits af met het ambitieuze plan om de

ste private woningfonds in Nederland heeft diverse plannen om

stedelijke buitensportaccommodaties, die nu nog over alle wijken zijn

appartementen en andere woonruimten te ontwikkelen in en bij het

verdeeld, in de komende twaalf jaar op te laten gaan in vier optimaal

centrum van de stad. Die plannen worden echter bedreigd door de

uitgeruste en gebruikte kwaliteitssportparken. Het exclusiviteitsdenken

nieuwe horecanota, die ondernemers veel meer vrijheid belooft.

van de (voetbal)clubs moet volgens de wethouder zijn langste tijd

Het wonen in het centrum wordt daardoor minder aantrekkelijk. Daarbij

hebben gehad. De accommodaties zullen voortaan gedeeld moeten

wijst hij op het verlies aan inwoners in het centrum van Maastricht.

worden door verenigingen en overdag gebruikt moeten worden door

In twee jaar tijd hebben niet minder dan vijfhonderdvijftig inwoners het

senioren, recreanten, scholen en naschoolse opvang. Alleen op deze

centrum verlaten. Smeets noemt de horecanota eenzijdig en voorziet

manier denkt de gemeente dure voorzieningen rendabel te kunnen

aanzienlijke schadeclaims als de bewoners meer overlast ondervinden.

maken. GroenLinks-wethouder Wim Hazeu verrast de bewoners van

Hij bepleit voor de hele binnenstad een plan, dat gestoeld wordt op de

de stad met de mededeling dat de rode afvalzak gaat verdwijnen.

Stadsvisie 2030. Daarin moet wonen, naast leisure, winkelen, toerisme,

De milieuperrons zullen worden uitgebreid met extra bakken, waar men

horeca en verkeer de aandacht krijgen die het wonen in Maastricht

het restafval op ieder gewenst moment zelf heen kan brengen. Toegang

verdient. Inspraakreacties van anderen laten soortgelijke geluiden horen.

tot de centrale inzamelcontainers wordt verkregen via een elektronisch
pasje waarmee ook wordt afgerekend. Alleen in de binnenstad
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verandert er vermoedelijk niets. Dezelfde wethouder maakt voorts

bekend dat de weekmarkten op woensdag en vrijdag, op en bij de

ties voor de expositie behoren het nieuwe AINSI-cultuurcentrum in de

Markt, een compleet nieuw aanzien zullen krijgen. Beide markten zullen

Peutz-hal van de ENCI of de voormalige Sphinx-fabriek in de binnenstad.

zo worden ingedeeld, dat ondernemers uit dezelfde branche zoveel
mogelijk bij elkaar staan; vergelijkbaar met de vismarkt op de

HENRI JONAS, ZIJN MUZEN EN DEMONEN Onder deze titel

Boschstraat. Dit moet leiden tot een meer overzichtelijk geheel en een

opent het Museum Spaans Gouvernement aan het Vrijthof een exposi-

minder rommelige aanblik. Nu is het maar afwachten wat er van de

tie rond de Maastrichtse beeldend kunstenaar Henri Jonas (1878-1944).

verschillende plannen overblijft.

Met dezelfde titel verschijnt er een monografie van de hand van
Monique Dickhaut. Volgens de schrijfster, tevens directeur en conserva-

NIEUWE TRAJECTA IN MAASTRICHT Er komt een opvolger voor

trice van het museum, is Jonas de interessantste Maastrichtse kunste-

de tweejaarlijkse expositie van hedendaagse moderne kunst in Limburg,

naar uit de eerste helft van de twintigste eeuw. In de monografie

die onder de naam Trajecta in de jaren tachtig werd gehouden.

probeert Dickhaut weer te geven wie Jonas werkelijk was, hoe zijn leven

Maastricht krijgt in november 2008 de primeur. Dit maakt PvdA-gede-

eruitzag, wat hij tijdens zijn korte schildersloopbaan maakte en wat

puteerde Odile Wolfs bekend. Zij verwacht een honderdtal deelnemers

daarbij zijn drijfveren waren. Voorheen had zich nog niemand daar

voor de groots op te zetten tentoonstelling. Dat zullen niet alleen beel-

diepgaand mee bezig gehouden. Door de tentoonstelling en de mono-

dende kunstenaars zijn die in Limburg of de Euregio werken. Wolfs bena-

grafie wordt aan de veelzijdige schilder, tekenaar, graveur en glazenier

drukt dat de selectiecommissie ook kunstenaars probeert te interesseren

63 jaar na zijn overlijden een plaats toegekend in de Nederlandse kunst-

die in Limburg gestudeerd hebben en nu elders werken. Er moet nog een

geschiedenis van het interbellum. De vijfenzeventig geëxposeerde wer-

nieuwe naam voor de expositie worden bedacht. Tot de mogelijke loca-

ken vormen slechts een fractie van het grote oeuvre van Henri Jonas.

Actievoerende leden van FNV Bondgenoten sluiten op symbolische wijze het kantongerecht in Maastricht. Zij protesteren daarmee tegen de plannen
voor de versoepeling van het ontslagrecht. Die zouden leiden tot het wegvallen van grote aantallen ontslagaanvragen bij de kantongerechten.

jaarboek maastricht

•

47

Duo X-Elle levert het ‘vastelaovendsleedsje’ 2008: ‘Jao, dao kump Maria’.

ELFDE VAN DE ELFDE OFFICIELE FEESTDAG? Een min of

werd echter door diverse partijen aangevochten. Zij vonden het onder

meer als grap bedoelde oproep van de Sjeng Kraft Kompenei om de

meer principieel onjuist om mee te betalen aan voorzieningen waar

Elfde van de Elfde tot een officiële vrije Limburgse feestdag te laten

gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Men voelt er niks voor om via

bestempelen leidt tot gemengde reacties. Gedeputeerde Odile Wolfs

omwegen mee te betalen aan het wegwerken van achterstallig onder-

ziet er wel wat in. De reactie van de Limburgse werkgevers laat zich

houd. De bezwaarmakers worden door de rechtbank in het gelijk gesteld.

raden. Het zou te duur worden; een snelle becijfering wijst op een

Die bestempelt de opknapbeurt niet als een wezenlijke verandering van

kostenpost van minimaal honderdvijftig miljoen euro. Een woordvoerder

de oude situatie. De gemeente kan hoger beroep aantekenen.

van de Kompenei zegt op het idee te zijn gekomen door de Dag van de
Waalse Gemeenschap; dan heeft iedereen in Wallonië vrij.

GAAN ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT (AZM) EN
KLINIKUM SAMEN BOUWEN? Nu spreekt men nog over ‘contou-

MAASTRICHT LOOPT BAATBELASTING MIS Door een uitspraak

ren voor samenwerking’; een haalbaarheidsstudie zal echter moeten uit-

van de Maastrichtse rechtbank loopt de gemeente Maastricht in de

wijzen of de toekomstplannen van het azM en die van het Klinikum

komende vijftien jaar vrijwel zeker ongeveer zeven miljoen euro aan

Aken kunnen leiden tot gezamenlijke nieuwbouw. Daarbij dient, volgens

inkomsten mis. Die moesten van pandeigenaren en winkelketens in de

de onderzoeksopdracht, nadrukkelijk ook gekeken te worden naar de

binnenstad worden geïnd via de baatbelasting. Met de opbrengsten zou

wenselijkheid de besturen van de twee ziekenhuizen in elkaar te

de gerealiseerde nieuwe bestrating en verlichting van de winkelstraten

schuiven. Naar verwachting wordt de haalbaarheidsstudie over een

mede dienen te worden gefinancierd. De afgedwongen baatbelasting

half jaar afgerond.
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MUSEUM AAN HET VRIJTHOF Het plan om de naam van het

ALWEER RECORDOPBRENGST PREUVENEMINT Het Struys-

Museum Spaans Gouvernement te veranderen in Museum aan het

kommitee kan uit de opbrengst van het Preuvenemint 2007 in totaal

Vrijthof lag er al langer. De mogelijkheid om het huidige museum uit te

151.209 euro schenken aan ruim veertig stichtingen, verenigingen en

breiden, door het aan de achterzijde liggende pand Papenstraat 2 er bij

organisaties. Een jaar eerder bracht het culinair festijn veertigduizend

te trekken, vormt de aanleiding dat plan te verwezenlijken. De exposi-

euro minder op. Dankzij het prachtige weer trok het Preuvenemint dit

tieruimte wordt na verbouwing vier keer zo groot. De metamorfose tot

jaar een record aantal bezoekers dat zich voorzag van een recordaantal

stedelijk museum houdt in, dat de nadruk zal worden gelegd op de

preuvenelappen.

geschiedenis van de stad vanaf de zestiende eeuw tot heden. Kunst zal
hierbij een grote rol blijven spelen. In 2010 moet het nieuwe museum

SINTERKLAAS HOEFT GEEN NEDERLANDS TE PRATEN

gereed zijn. De helft van de vijf miljoen euro, die de verbouwing en de

Ger Thelosen, de voorzitter van de stichting die de intocht van

museale inrichting gaan kosten, is al bij elkaar gebracht.

Sinterklaas in Maastricht organiseert, laat weten dat de ‘goede sint’ ook
in de toekomst Maastrichts zal praten als hij wordt verwelkomd in deze

GROEI AANTAL TOERISTEN Niet minder dan achttienenhalf

stad. Met die uitspraak reageert Thelosen, zelf geen rasechte ‘Sjeng’, op

miljoen mensen bezochten het centrum van Maastricht in 2006. Volgens

de stroom van reacties die loskwam nadat een van oorsprong Groningse

de Toeristische Index Maastricht betekent dit een groei van een miljoen

zich in een ingezonden brief ergerde over de Maastrichts sprekende

bezoekers ten opzichte van het jaar ervoor. Die groei komt vooral

Sinterklaas. Zij voelde zich hierdoor niet erg welkom in de stad waar ze

op het conto van toeristen en bezoekers van evenementen. Van de

sinds vijf maanden woont.

achttienenhalf miljoen bezoekers kwam iets meer dan tien miljoen uit
Maastricht zelf om te winkelen of voor een bezoek aan de horeca.
De overige bezoekers bestonden uit toeristen (zesenhalf miljoen),
zakelijke toeristen (een half miljoen) en bezoekers van evenementen

‘Sinterklaos kump aon in Mestreech’.

(een miljoen vierhonderdduizend).

‘D’N INGEL VAAN MESTREECH’ ZOEK Math Hardy is droevig
gestemd; ‘D’n Ingel vaan Mestreech’, zijn reuzen-evenbeeld, is spoorloos. De metershoge pop, die gezien wordt als hét symbool van de stad
en officieel petekind is van stadsreus Gigantius, was opgeslagen bij de in
Zutendaal wonende moeder van Hardy. Gaat het hier om een serieuze
diefstal of om een grap van carnavalisten? Niemand weet het, maar
de vrees bestaat dat ‘D’n Ingel’ niet aanwezig zal kunnen zijn bij het
uitroepen van de prins en wellicht ook niet bij de carnavalsoptocht.

WILDE STAKING SCHOLIEREN In het hele land voeren scholieren
actie om het verplichte aantal van duizendveertig lesuren per jaar terug
te brengen naar negenhonderdzestig. Een delegatie van driehonderd
Maastrichtse scholieren reist af naar Den Haag voor een protestdemonstratie. De leerlingen van het Sint-Maartenscollege zijn van mening dat
die actie niks voorstelt. Staken moet volgens hen méér effect sorteren.
Tegen die achtergrond breekt een wilde staking uit; een spontane via
mobieltjes en het internet ontketende kettingreactie. Er wordt op het
schoolplein met eieren gegooid, maar de zaak loopt niet echt uit de
hand. De aanwezige politie hoeft dan ook geen aanhoudingen te
verrichten.
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Topkok Hans van Wolde en zijn team vallen in de prijzen; de hoofdprijs laat echter nog op zich wachten.

MVV VEERT OP, MAAR GRIJPT NAAST PERIODETITEL Het is

leiden tot vertraging van de bouw van het bij het Bassin geplande

aan het aantal toeschouwers bij thuiswedstrijden te merken dat MVV

theater-, casino-, hotel- en winkelcomplex. De gemeente Maastricht

bezig is aan een wederopstanding. Dat is vooral te danken aan de

wil voor het einde van het jaar met Joop van den Ende een intentiever-

Belgische topschutter Gunter Thiebaut. Er gloort zelfs iets van hoop

klaring over het theaterplan tekenen.

op de periodetitel. Uitgerekend bij de hiervoor beslissende wedstrijd
in Helmond mogen er, volgens een beslissing van burgemeester

RESTAURANTS KRIJGEN SPECIALE VERMELDING IN

Fons Jacobs, geen MVV-supporters het stadion in; dit vanwege rellen in

MICHELINGIDS De restaurants De Bissjop en Manjefiek krijgen in de

het vorige seizoen. Protesten tegen die beslissing halen niets uit.

nieuwe Michelingids een ‘Bib Gourmand’-vermelding. Die eer danken zij

Dus moeten de MVV-supporters op een groot scherm in stadion

aan de gunstige prijs-kwaliteitsverhouding van het in hun restaurants

De Geusselt live zien hoe hun club met 2-2 gelijkspeelt tegen Helmond

gebodene. Bij de beoordeling door de inspecteurs van Michelin geldt het

Sport en daarmee de kans op de periodetitel verspeelt.

gebruik van regionale ingrediënten als een pluspunt. De betrokken
restaurateurs, respectievelijk Jeroen Holten en Wiel Rekko, reageren

VERTRAGING THEATERPLAN JOOP VAN DEN ENDE In

opgetogen. Teleurstelling was er daarentegen waar te nemen bij Hans

samenhang met een onderzoek naar corruptie in de vastgoedwereld zijn

van Wolde van restaurant Beluga, die zijn droom - een derde ster van

twee topmannen van Living City, de vastgoedpoot van Joop van den

Michelin - (nog) niet in vervulling zag gaan. Dat GaultMillau van Wolde

Ende Theaterproducties, gearresteerd. Omdat Maastricht daardoor

onlangs tot Chef van het Jaar verkoos en het blad Lekker Beluga

mogelijk met een andere projectontwikkelaar in zee moet gaan, kan dit

tot beste restaurant van Nederland uitriep is echter ook niet mis en dus
felicitaties waard.
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VERDER HERSTEL ONZE-LIEVE-VROUWEBASILIEK NOOD-

gemeentelijke horecanota om de schijn van belangenverstrengeling te

ZAKELIJK Geheel onverwacht vallen brokstukjes van daken en gevels

vermijden. De burgemeester ziet zich in die opvatting gesteund door

van de basiliek; reden voor nader onderzoek met een hoogwerker.

een onderzoek van het onafhankelijke Bureau Integriteit Nederlandse

De daklijsten blijken in slechte staat. Bij regen sijpelt er water naar

Gemeenten (BING), dat zich baseert op bepalingen in de Gemeentewet

binnen. Het voegsel tussen de stenen spoelt weg en valt naar beneden.

en de Algemene Wet Bestuursrecht. Hoen ziet de bemoeienis van Leers

Uit voorzorg wordt het voorplein van de kerk afgezet en de deskundi-

als wantrouwen en eist vervolgens in kort geding intrekking van het

gen constateren dat haast is geboden, anders gaat het van kwaad

rapport van het BING omdat de totstandkoming en de inhoud niet

tot erger. Mogelijk moet de kerk met veiligheidsnetten worden

zouden deugen. Hij verliest dit geding, hetgeen voor hem aanleiding is

ingepakt. Pastoor Fons Kurris zal opnieuw op de bedeltoer moeten

om het CDA-woordvoerderschap neer te leggen. Daarnaast is er een

gaan. Dit terwijl de noodzakelijke reparaties aan de kapconstructies,

conflict ontstaan tussen de burgemeester en CDA-fractievoorzitter

de westbouw en de absis nog niet eens geheel zijn afgerond.

Gerard van Rens over diens financiële positie; grote schulden zouden
hem chantabel maken. Om die reden heeft Gerd Leers er al in 2003 bij

MAASTRICHT PROEFREGIO AANPAK DRANKMISBRUIK Om

zijn partijgenoot op aangedrongen om niet namens het CDA het woord

de aanpak van drankmisbruik onder jongeren effectiever te kunnen

te voeren bij majeure zaken met grote financiële belangen. Na zware

laten verlopen wijst het kabinet vijftien proefregio’s aan en trekt daar

druk van een deel van de CDA-raadsfractie treedt Gerard van Rens

ook geld voor uit. In die regio’s kunnen gemeentelijke toezichthouders

uiteindelijk terug als fractievoorzitter. Later weigert van Rens zich neer

naast de Voedsel- en Warenautoriteit boetes opleggen als ondernemers

te leggen bij het besluit van zijn partijgenoten dat hij de fractie moet

de Drank- en Horecawet overtreden. De gemeenten moeten vooral

verlaten. Uiteindelijk stapt hij toch uit de fractie, evenwel zonder zijn

toezien of de leeftijdsgrenzen goed worden gehanteerd. Aangenomen

raadszetel op te geven. Tenslotte doet van Rens aangifte tegen de

wordt dat een gemeente beter kan inschatten op welke plekken zich

burgemeester en wethouder Luc Winants. Beiden worden ervan

problemen voordoen. Dat Maastricht als proefregio is aangewezen

beschuldigd dat zij hun ambtsgeheim hebben geschonden door de

hangt samen met de door deze stad ingediende voorstellen om

gemeenteraad en de pers informatie te verstrekken over zijn financiële

drankmisbruik tegen te gaan.

positie.

RAPPORT NIOD OVER DEBYE In opdracht van het Ministerie van

ZESDAAGSE OP DE FLES? De voorzitter van de Stichting

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is door het Nederlands Instituut voor

Eurozesdaagse, Jan Hoen, en organisator Frank Boelé besluiten het

Oorlogsdocumentatie (NIOD) onderzoek ingesteld naar de vermeende

wielerevenement dit jaar geen doorgang te laten vinden. Voornaamste

steun van Nobelprijswinnaar Peter Debye uit Maastricht aan het natio-

reden hiervoor is de precaire financiële toestand van de Zesdaagse; het

naal-socialistische regime in Duitsland. Het verslag van dit onderzoek

benodigde budget van acht ton is amper voor de helft afgedekt.

verschijnt in boekvorm onder de titel: ‘In naam der wetenschap?

Die situatie wordt geweten aan het feit dat Jan Hoen, de drijvende

P.J.W. Debye en zijn carrière in nazi-Duitsland.’ De schrijver, dr. Martijn

kracht achter dit wielerevenement, lange tijd in beslag is genomen door

Eickhoff, concludeert ‘dat de gelauwerde Debye voor de wetenschap

‘andere dingen’ en ook nog problemen kreeg met zijn gezondheid.

en zichzelf koos. Zijn optreden als fysicus en wetenschapsorganisator

De hoop bestaat dat volgend jaar een doorstart kan worden gemaakt.

werd gekenmerkt door een combinatie van idealisme en opportunisme.’

Wat het afblazen van het evenement betekent voor de door de

Debye wordt echter niet afgeschilderd als nazi.

gemeente beschikbaar gestelde opstartsubsidie is niet duidelijk.
Vorig jaar is het toegezegde bedrag van vijfenveertigduizend euro voor

GESPANNEN SFEER IN HET STADHUIS EN IN DE RAAD-

drie jaar in één keer uitbetaald!

ZAAL Twee moeilijke kwesties houden burgemeester Gerd Leers en
uiteraard ook de media al de hele maand in hun greep. Zo is daar het
conflict tussen de burgemeester en CDA-raadslid Jan Hoen over de
vermeende belangenverstrengeling van laatstgenoemde. Leers heeft
Hoen, die diverse functies in de horecawereld bekleedt, al eerder
aangeraden niet namens het CDA het woord te voeren over de
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DECEMBER ‘07
Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar tijdens de presentatie van de jubileum-cd in Centre Céramique.
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Alles telt mee bij het meten van het succes van ‘le plus fast’.

PROEF ‘LE PLUS FAST’ SUCCES De verleden jaar begonnen proef

Daaronder staat: Hier woonde en werkte van 1929 tot 1967 de dichter

met de Maastricht-Brussel Express blijkt volgens een woordvoerder van

Pierre Kemp. Wiel Kusters, schrijver en hoogleraar letterkunde aan de

de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS succesvol te zijn. De alleen

Universiteit Maastricht, is bezig met een biografie over de dichter.

op werkdagen rijdende ICE-trein stopt op het traject Maastricht via Luik

Met zijn boek wil Kusters bereiken dat er meer belangstelling komt voor

naar Brussel maar drie keer en sluit daar aan op de hogesnelheidstreinen

Pierre Kemp, door velen beschouwd als de belangrijkste dichter van

naar Parijs en Londen. Op het traject Maastricht-Luik stappen dagelijks

Maastricht.

achttienhonderd mensen in en uit. Daarmee is de verbinding
winstgevend. Mede vanwege het grote aantal reizigers op het traject

BURGEMEESTER IN RACE VOOR JOB BIJ OMROEP Bronnen

Luik-Brussel zal ‘le plus fast’ binnenkort worden verlengd.

in Den Haag en Maastricht bevestigen dat Gerd Leers in de race is voor
het voorzitterschap van de raad van bestuur van de Nederlandse

PLAQUETTE PIERRE KEMP PvdA-wethouder Jean Jacobs en Paula

Publieke Omroep (NPO). De burgemeester zou, mede vanwege de

Kemp-Heessels, schoondochter van de Maastrichtse dichter, onthullen

grote concurrentie voor de job, volop bezig zijn met het organiseren van

een plaquette die is aangebracht tegen het pand Turennestraat 21

de eigen lobby op en rond het Binnenhof. De functie bij de NPO komt

in Wyck. Op de gedenkplaat is Pierre Kemp (1886-1967) op karakte-

medio 2008 vrij. Direct na het bekend maken van dit bericht is de

ristieke wijze afgebeeld: turend onder zijn hoed en in het zwart gekleed.

burgemeester onbereikbaar voor commentaar.

Verder zijn er twee dichtregels van Kemp te lezen: ‘Ik woon allang in een
huis in de lucht. Iets hoger dan de vogels in de bomen.’
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ILLEGALE KAP KASTANJEBOMEN CDA-wethouder Luc Winants

PATER LAETUS OVERLEDEN Op 86-jarige leeftijd overlijdt pater

van stadsontwikkeling reageert zeer ontstemd op de illegale kap van

Laetus (Willy) Keulaerds OFM. De franciscaan zette zich zestig jaar

22 kastanjebomen in Randwyck-Noord. De kap geschiedde bij de

lang op zijn eigen aimabele wijze in voor het onderwijs, de jeugd, de

voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden op de plek waar de

sport, de zieke medemens en de pastorale zorg. Pater Laetus begon in

studentencampus moet komen. De wethouder stelt woningstichting

1947 als moderator en cathecheet van het toen nog in de wijk Sint

Servatius aansprakelijk voor het illegaal verwijderen van monumentaal

Pieter gelegen Henric van Veldeke College. Van zijn pensioen tot zijn

waardevolle kastanjes met een ongelooflijk natuurhistorische waarde

overlijden was hij in diezelfde wijk actief als pastoraal assistent.

voor de stad Maastricht. Hij wijst erop dat met de woningstichting,
opdrachtgever voor de bouw van de campus, overeengekomen was dat

FLIKKEN MAASTRICHT IN BOEKVORM De onlangs uitgezonden

de betreffende bomen verplaatst zouden worden. Servatius erkent dat

politieserie Flikken Maastricht is zó succesvol dat de TROS heeft beslo-

dit in de kapvergunning duidelijk stond omschreven. Later stelt de

ten met de serie door te gaan. Volgend najaar komen er dertien nieuwe

woningstichting dat de eis tot herplanten niet reëel is; volgens onder-

afleveringen. De reacties van de Maastrichtenaren op de eerste serie zijn

zoek was verplaatsen risicovol en te kostbaar. De gemeente laat het er

gemengd. Men is wel gecharmeerd van de beelden van de stad, maar

niet bij zitten en verplicht Servatius per dwangsom driehonderdduizend

de verhaallijn en de met weinig dialect doorspekte acteerprestaties

euro te besteden aan even waardevolle bomen.

worden maar matig gewaardeerd. Voor de echte liefhebbers verschijnt
Flikken Maastricht nu ook in boekvorm. Voorlopig zijn er vier boeken
gepland. Ze handelen over oorspronkelijke verhalen, dus verhalen die
niet dienen als uitgangspunt voor televisiescenario’s. Het eerste deel
heeft als titel Sportzaak en speelt zich af rond de laatste Amstel Gold
Race waaraan Michael Boogerd deelnam.

Winterpracht op Daalhof.
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In 2008 is het honderdvijftig jaar geleden dat Bernadette Soubirous in Lourdes Maria-verschijningen kreeg. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben
de Nederlandse bedevaartverenigingen een nieuw Maria-lied laten componeren. Bij de feestelijke presentatie in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek zingt
sopraan Judith Petra het lied Maria’s Kroon.

STORM VAN VERONTWAARDIGING REDT RODE AFVALZAK

VERWARRING ROND PARKEREN AAN DE CABERGERWEG

De weerstand tegen de vorige maand gelanceerde plannen van

Automobilisten die hun auto tegen een aantrekkelijk dagtarief van vijf

GroenLinks-wethouder Wim Hazeu rond het afvalbeleid blijkt onder de

euro willen parkeren op de vernieuwde parkeerplaats aan de

bevolking en de politieke partijen zó groot, dat deze op zijn voornemens

Cabergerweg weten niet waar ze aan toe zijn. Op de Noorderbrug staat

terugkomt. Hazeu wilde in de wijken buiten het centrum stoppen met

een (klap)bord dat hen onregelmatig attendeert op dat parkeertarief,

het ophalen van het restafval aan huis. De mensen zouden zakken met

terwijl iets verderop een bord vermeldt dat de parkeerplaats is

restafval, om het even van welke kleur, zelf naar ondergrondse inzamel-

vervallen. De ene dag is de parkeerplaats open, de andere dag is

bakken moeten brengen. De wethouder kiest nu voor ‘proeven’ met

deze weer gesloten. Boze tongen beweren dat beheerder Q-Park de

containers voor restafval, om burgers de vrijheid te bieden niet meer aan

parkeerplaats pas open stelt als zijn duurdere garages in de binnenstad

ophaaltijden gebonden te zijn. Vuilniszakken uit de regio Maastricht

vol zijn. GroenLinks-wethouder Wim Hazeu weerspreekt dit. Overleg

worden inmiddels per trein vanuit het bedrijventerrein Beatrixhaven

met Q-Park leidt tot de mededeling dat de parkeerplaats structureel

naar de vuilverbrander in Moerdijk getransporteerd. Dit scheelt

open gaat.

tweeduizend vrachtwagenritten per jaar en is daarmee minder milieubelastend.

STARTSEIN BOUW SUPERMARKT AMBY De buurt heeft er
meer dan dertig jaar op moeten wachten, maar nu geeft wethouder
Luc Winants dan toch eindelijk het startsein voor de bouw van een
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supermarkt. Deze maakt deel uit van het project Ambiance in het

centrum van Amby, dat zich verder richt op de bouw van vier winkels,

DE TRICHTER VOOR PASTOOR KURRIS Uit handen van PvdA-

koop- en huurwoningen. De eerste fase, de bouw van de winkels en

wethouder Jean Jacobs ontvangt pastoor Fons Kurris van de Onze-

koopappartementen, wordt uitgevoerd door Assen Projekten B.V. In een

Lieve-Vrouwebasiliek de stedelijke onderscheiding De Trichter. Deze

tweede fase bouwt woningstichting Maasvallei huurappartementen

onderscheiding, een bronzen penning, wordt hem toegekend uit erken-

en stadswoningen. Beide partijen investeren twintig miljoen euro in het

telijkheid voor zijn jarenlange inzet voor de handhaving en verbetering

project.

van de liturgie en de liturgische muziek in Maastricht.

MVV OPNIEUW GETROFFEN DOOR UITVALLEN STADION-

FANFARE SINT-CORNELIUS VIERT JUBILEUM In 1897 werd in

VERLICHTING Wat onlangs bij de uitwedstrijd van MVV tegen ADO

de toen nog zelfstandige gemeente Borgharen de fanfare Sint-Cornelius

in Den Haag gebeurde, geschiedt opnieuw bij de uitwedstrijd tegen

opgericht door de kerk en notabelen ter ondersteuning van kerkelijke

Stormvogels/Telstar in Velsen. Niet lang voor het einde van de

feesten. In de laatste decennia werd regelmatig deelgenomen aan

wedstrijd tegen ADO stond MVV op een riante voorsprong toen de

concoursen, waardoor de fanfare kon promoveren en enkele eerste

scheidsrechter vanwege uitval van de stadionverlichting er een punt

prijzen in de wacht wist te slepen. Anno 2007 bestaat de fanfare dus

achter zette. De KNVB zette de tussenstand van 0-3 later om in de eind-

honderdtien jaar en viert het muziekgezelschap - in de jaren zestig

stand. Enkele weken verder staakt de scheidsrechter in de vijftigste

uitgebreid met een drumband - dit jubileum met een galashow in het

minuut de wedstrijd tegen Stormvogels/Telstar. MVV staat dan met 0-1

Theater aan het Vrijthof. Niet minder dan driehonderd bewoners gaan

voor. Volgende maand moet deze wedstrijd hervat worden. In een voor

vanuit het kerkdorp met bussen naar het Vrijthof om de groots

MVV boven verwachting succesvol seizoen kan niemand zeggen of het

opgezette show, waaraan een keur van artiesten medewerking verleent,

hier om toeval of sabotage gaat!

bij te wonen.

De duiven laten zich niet zomaar vangen!
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Trein schiet door de remmen.

FECALIËN OORZAAK TREINONGEVAL CENTRAAL STATION

WEGVANGEN DUIVEN VAN START Veel mensen vinden duiven

MAASTRICHT? Het is vooralsnog slechts een theorie, maar volgens

leuke beesten, voeren deze en dragen daarmee bij aan een groeiende

een anonieme treinmachinist is het afval uit treinwc’s de vermoedelijke

populatie. Anderen spreken, vooral vanwege de grote hoeveelheden

oorzaak van het ongeval waarbij een trein door de remmen schiet.

uitwerpselen met hun bijtende werking, liever over vliegende ratten.

Het is de intercity uit Alkmaar die dit overkomt. De trein rijdt tegen de

Hoe men er ook tegenaan kijkt, de situatie rond de Sint-Lambertuskerk

keermuur van het perron en daarbij raken vier personen licht gewond.

is wel erg uit de hand gelopen. Daarom start men met een actie om

Zij en de machinist worden uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd;

vierhonderd duiven te vangen. De gemeente laat deze duiven voor de

na onderzoek kunnen allen weer naar huis. De spoorwegen stellen een

rest van hun leven in volières plaatsen. De eieren die ze daarin leggen

onderzoek in.

worden weggehaald en vervangen door stenen exemplaren. Op die
manier zal de populatie daar op natuurlijke wijze uitsterven. Krijgt dit

STADSBESTUUR WIL MEER KOOPZONDAGEN Het koopzon-

project navolging in andere delen van de stad?

dagenvoorstel van PvdA-wethouder Jean Jacobs kan rekenen op veel
tegenstand, zelfs coalitiepartners GroenLinks en CDA hebben moeite

RAADSVERGADERING MUZIKAAL VAN START In december

met zijn voornemens. Het nu voorliggende plan behelst de uitbreiding

1882 maakte de gemeenteraad geld vrij voor de oprichting van een

van 18 naar 21 officiële koopzondagen voor het centrum van de stad.

stedelijke muziekschool en een stedelijk orkest. De school groeide uit tot

Versmarkt MosaeGusto! en kerkboekhandel Selexyz mogen hun deuren

respectievelijk Kumulus Muziekschool en het Limburgs Symfonie Orkest.

zelfs alle zondagen openstellen.

Als dank hiervoor zorgen beide instituten voor een muzikaal begin van
de maandelijkse gemeenteraadsvergadering.
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EUROPEES HOF MOET ZICH NU BUIGEN OVER CONFLICT

RENS VERSUS LEERS EN WINANTS Kort nadat de in opspraak

SERVATIUS-VROM De Raad van State schuift de behandeling van

geraakte Gerard van Rens bekend maakt met onmiddellijke ingang

een al lang slepende zaak tussen woningstichting Servatius en het

uit de gemeenteraad te stappen, doet het Openbaar Ministerie (OM) in

Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Roermond uitspraak over de aangifte die Van Rens deed tegen burge-

(VROM) door naar het Europees Hof. De ruzie tussen de twee partijen

meester Gerd Leers en CDA-wethouder Luc Winants. Justitie zal geen

gaat over de vraag of Servatius al dan niet in België woningen mag bou-

strafrechtelijk onderzoek instellen. De burgemeester en de wethouder

wen. Servatius bouwde al een aantal woningen in Luik en wil nu in het

hebben, zo stelt het OM, hun ambtsgeheim niet geschonden en zich

Belgische achterland van Maastricht verder gaan met woningbouw. De

niet schuldig gemaakt aan smaad en laster jegens het ex-raadslid.

Raad van State beschouwt de kwestie als een bij uitstek Europese zaak.

CARNAVAL 2008 SLUIT AF ZONDER ‘HIERINGBIETEKONZÈR’
ENCI WIL TIEN JAAR LANGER MERGEL WINNEN Werd er tot

Zoals het er nu uitziet, dreigt het traditionele ‘hieringbietekonzèr’ op

voor kort nog van uit gegaan dat cementfabriek ENCI tot 2015 wilde

‘asselegoonsdaag’ volgend jaar geen doorgang te vinden. Volgens het

doorgaan met het afgraven van mergel, uit de nu bij de provincie

organiserende Marktcomité Maastricht kunnen niet voldoende sponsor-

Limburg opgestarte vergunningsprocedure blijkt het bedrijf nog tot

en subsidiegelden bijeen worden gebracht. ‘Met pijn in het hart’ zegt

2020 te willen doorgaan met mergelwinning. De bestaande vergunning

het comité daarom af te zien van een derde editie op de Markt.

laat dit toe tot in het jaar 2009. Voor een nieuwe vergunning moet er
eerst een milieu-effectrapportage worden opgesteld; dat vergt ongeveer
een half jaar.
Het Huis van de Kerstman, de nieuwe attractie van Winterland. Jong en oud kunnen er terecht voor een kort bezoekje aan de in deze periode druk
bezette Kerstman.
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Olifanten aan de lunch tijdens het Wintercircus in het MECC.

‘X-MASTRICHT SHOPPING NIGHT’ Voor de mensen die een met

in de wijk. Mogelijk kunnen er negenhonderd woningen, het merendeels

kerstkoren en kerstmuziek verhoogde kerstsfeer willen opsnuiven en

gestapeld, aan de voorraad worden toegevoegd.

voor hen die aan x-aantallen koopavonden en koopzondagen niet
genoeg hebben, blijven de winkels zaterdag voor de kerst tot tien uur

NIEUWE HUURDER ‘D’N AWWESTIENE’ De Stichting Huis-

’s avonds open. Tegen de verwachting in wordt het erg druk in de

vesting Mastreechter Staar verhuurt ‘D’n Awwestiene’, de voormalige

binnenstad en de winkeliers doen goede zaken. De ‘Shopping Night’

Augustijnenkerk aan de Kesselskade, aan Armand Huijnen die er een

wordt afgesloten met een groot vuurwerk.

horecazaak gaat exploiteren. Onder de naam ‘Dilouda’ - wat staat voor
dinner, lounge en dance - wordt een avondvullend concept ontwikkeld.

WONINGBOUW OP ZINKWIT-TERREIN MOGELIJK Het stads-

Met de nieuwe huurder komt er voor de stichting een einde aan

bestuur maakt bekend dat de verontreinigde grond op het braakliggende

een enkele jaren durende onzekerheid in vooral financieel opzicht.

fabrieksterrein van Zinkwit aan de Borgharenweg geen beletsel hoeft te

Het faillissement van Nightlive, de vorige exploitant, ligt al weer enkele

vormen voor woningbouw. Er worden, met betrokkenheid van woning-

jaren achter ons. De Staar blijft overigens gewoon repeteren in de kerk.

stichtingen Servatius en Woonpunt, zelfs al plannen uitgewerkt voor het
ten noorden van tegelfabriek Sphinx/Trega gelegen gebied. De plannen

KWALITEITSDISCUSSIE WERPT SCHADUW OVER WINTERLAND

kunnen in Limmel op een warm onthaal rekenen. De wijk worstelt al jaren

Vlak voor de start van Winterland, waar voor het eerst bier zal worden

met een eenzijdige bevolkingssamenstelling. Het gevarieerder maken van

geweerd, lijkt alles nog pais en vree. Het stadsbestuur besluit met terug-

het woningaanbod kan bijdragen aan normalisatie van de verhoudingen

werkende kracht subsidie toe te kennen aan het Vrijthof-evenement.
Dit vanwege het economische belang voor de stad en de kwaliteits-
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verbetering van de afgelopen jaren. Kwijtschelding van een deel van nog

Actiegroep Wilde Dieren de Tent Uit protesteert tegen de aanwezigheid van olifanten in het MECC.

niet betaalde precariorechten en leges plus een eenmalige bijdrage aan

af te blijven; het evenement zou voor hen bijna van levensbelang zijn

een nieuwe attractie, het Huis van de Kerstman, kost de gemeente hon-

geworden. De vereniging zegt dat Winterland nog nooit zo mooi was als

derdvijfentwintigduizend euro. PvdA-wethouder Jean Jacobs laat weten

het nu is en pleit ervoor de tijdsduur weer naar zes weken te brengen.

dat het Winterlandbestuur zich de afgelopen jaren zeer coöperatief heeft

Tevredenheid over Winterland is overigens ook waar te nemen bij de

getoond om de overstap te maken van pregnante kermissfeer naar kerst-

cliënten van het Leger des Heils aan de Boschstraat. Zij zijn een middagje

sfeer. Enkele weken later rakelt de wethouder, tot grote woede van het

te gast op het Vrijthof en kunnen daar gebruik maken van diverse attrac-

Winterlandbestuur, de kwaliteitsdiscussie weer op. Hij oppert suggesties

ties en worden ook nog getrakteerd op een buffet met erwtensoep.

voor nieuwe veranderingen: een kleinere schaatsbaan, minder kermis,
een open ingericht plein, ruimte voor kerstzang en kleinschaliger opzet.

‘LES PARAPLUIES DE CHERBOURG’ Het feestelijk aangeklede

De wethouder staat niet alleen in zijn kritiek op het evenement dat

Theater aan het Vrijthof biedt, als culturele buur van Winterland, de

Maastricht in economisch opzicht beslist geen windeieren legt. Individuele

Nederlandstalige theaterversie van de beroemde klassieke film van

burgers en belangengroepen uiten in de media hun ergernis over wat ze

Jacques Demy en componist Michel Legrand. Deze kerstshow wordt net

bestempelen als particuliere commerciële belangen van kermisexploitan-

als de film volledig gezongen. De reacties op deze uitvoering van

ten en ambulante handel. Er is ook sprake van oplopende irritatie over de

‘Les Parapluies de Cherbourg’, geproduceerd in samenwerking met

centrumdrukte die de leefbaarheid ernstig bedreigt. Buurtplatforms uit het

Opera Zuid en het Limburgs Symfonie Orkest, zijn positief. Gesproken

centrum vragen het stadsbestuur en de organisatie van Winterland

wordt van een charmant kerstspektakel en voor de echte specialisten

om overleg met wederzijds respect voor elkaars belangen. Vereniging

een unieke belevenis.

De Vriethof Oondernummers laat zich in de discussie eveneens niet
onbetuigd. Zij roept het stadsbestuur op met zijn vingers van Winterland
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JANUARI ‘08
Scène uit ‘De Kaptein vaan Köpenick’.
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Drukbezochte nieuwjaarsreceptie in het stadhuis.

OPENSTELLING WINKELS OP ZONDAG LOONT Onderzoek

JUBILEUM HARMONIE WILHELMINA WOLDER Met een

wijst uit dat het aantal pintransacties in de binnenstad op koopzondagen

sprankelend nieuwjaarsconcert in de kerk van Wolder start de vooral in

in 2005 en 2006 ruim vijf keer hoger uitvalt dan op gewone zondagen.

de regio als ‘De Blouw van Wolder’ bekend staande harmonie de

Volgens onderzoeker Maurice Oude Wansink van OWP Research wordt

festiviteiten rond haar 100-jarig bestaan. Drumband Wilhelmina

Maastricht op gewone zondagen bezocht door vijftienduizend mensen.

verleent haar medewerking aan het concert. Harmonie Wilhelmina

Op koopzondagen is dat aanzienlijk meer: ruwweg tussen de vijftig- en

ontstond in 1908 als gevolg van spanningen in het kerkdorp.

vijfenzeventigduizend mensen. De verwachting is dat de cijfers over

De bestaande harmonie werd opgesplitst in de ‘blouw’, die de arbei-

2007 nog hoger zullen uitvallen.

derskant vertegenwoordigde, en de ‘greune’, die de boeren vertegenwoordigde. Laatstgenoemde heette aanvankelijk fanfare Wilhelmina en
werd na de oorlog omgedoopt in Harmonie Sint-Petrus en Paulus.
Ondanks de rivaliteit tussen beide muziekgezelschappen geven ze
tegenwoordig samen concerten en bezoeken elkaars activiteiten.

PAUL BOSCH OVERLEDEN Op 88-jarige leeftijd overlijdt de
eigenaar van de uit 1758 daterende historische stadsbrouwerij De
Keyzer. Dankzij de inzet, het inzicht en het doorzettingsvermogen van
deze laatste telg uit het brouwersgeslacht Bosch, bleef dit unieke
cultuurhistorische brouwerijcomplex, waar nog tot 1970 bier werd
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gebrouwen, voor Maastricht behouden en voor bezoekers toegankelijk.

MAASTRICHTENAAR LEIDER OPUS DEI De in deze stad

FC LIMBURG MAAKT VEEL LOS Het pleidooi van gouverneur

geboren en in 1988 door paus Johannes Paulus II tot priester gewijde

Léon Frissen om de Zuid-Limburgse voetbalclubs Roda JC, MVV en

Christian van der Ploeg wordt leider van Opus Dei Nederland. De regio

Fortuna Sittard samen te voegen, leidt tot reacties van zowel voor- als

Nederland van deze beweging is sinds 1990 een zelfstandig onderdeel

tegenstanders van zo’n fusieclub. Omdat de voorstanders veelal niet in

van de rooms-katholieke kerk in Nederland. De beweging opereert

de openbaarheid willen of durven treden, lijken de zich niet onbetuigd

buiten de structuur van bisdommen en parochies. Haar activiteiten

latende tegenstanders in de meerderheid te zijn. Met teksten als ‘MVV

liggen vooral op het terrein van het onderwijs. In Maastricht runt de

veur altied’ en ‘Anti FCL’ wordt het gouvernement in Maastricht zelfs

beweging een studentenhuis. Opus Dei is in het jongste verleden vaker

beklad. Uit welke hoek die leuzen komen lijkt duidelijk. Het pleidooi van

beschuldigd van geheimzinnige en semi-sektarische praktijken en speelt

de gouverneur is vooral bedoeld om de regio aantrekkelijker te maken

een sleutelrol in Dan Browns bestseller De Da Vinci Code.

voor internationale bedrijven.

RICHARD I STADSPRINS ‘GROET MESTREECH’ De ‘groete
oonbekinde’ blijkt, op het ‘benkelik momint’ tijdens de proclamatie op
een afgeladen Markt, Richard Jongen te zijn. Hij gaat tijdens de
‘Mestreechter vastelaovend’ als prins Richard I over ‘Groet Mestreech’
regeren. In het dagelijks leven is de 41-jarige Jongen general manager
bij staalbedrijf Corus International Benelux. In verband met de vroegste
carnaval van de eenentwintigste eeuw moest de proclamatieplechtigheid al op de eerste zondag van het nieuwe jaar worden gehouden.
‘Vreuge prins Richard I vaan Groet Mestreech’.
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In het MECC zijn de voorbereidingen voor de internationale oldtimerbeurs InterClassics in volle gang. Er worden maar liefst zestig verschillende typen
Ferrari’s gepresenteerd.

DRUGSRUNNERS FINANCIEEL UITGEKLEED De aanpak van

BEZOEK ONDERGRONDSE KAPELLEN EN SCHUILKERKEN

drugsrunners door onder andere het politiekorps Limburg-Zuid is een

Onder het motto Op zoek naar het verborgen geloof vindt voor de

groot succes. De jonge, hoofdzakelijk uit de Randstad afkomstige,

tweede keer het Ondergronds Kerkenpad plaats. Drie dagen lang

criminelen worden volgens de uit Amsterdam overgenomen cabrio-

kan het publiek unieke ondergrondse kapellen bezoeken en de sfeer

methode aangepakt. Dit houdt in dat de runners, die buitenlandse

proeven ten tijde van onder meer de Franse Revolutie en Napoleon.

coffeeshopbezoekers op soms zeer agressieve wijze naar illegale dealers

De invloed van de kerk op het maatschappelijke leven werd toen hard

leiden, worden aangehouden voor onder meer verkeersovertredingen.

aangepakt. Een groot deel van de priesters weigerde zich hierbij neer te

Als ze veel geld bij zich hebben en niet kunnen uitleggen hoe ze

leggen en ging in Zuid-Limburg illegaal verder met de zielzorg.

daaraan komen, wordt dit - op beschuldiging van witwassen van

Dit gebeurde ondergronds in een heel netwerk van kapelletjes in

crimineel geld - in beslag genomen. Dat gebeurt ook met hun vaak

mergelgroeven. In Maastricht zijn de kapellen uit de tijd van de Franse

dure auto’s. In iets meer dan een half jaar tijd worden op deze wijze

Revolutie en de schuilkerk uit de Tweede Wereldoorlog te bezichtigen.

55 verdachten aangehouden. De buit van de politie: 22 wapens, bijna
40.000 euro en 39 auto’s.

INWONERTAL ALWEER GEDAALD Maastricht telt op 1 januari
2008 net geen honderdachttienduizend inwoners meer. Dat is ongeveer
duizend inwoners minder dan een jaar tevoren. Hiermee zet de in 2005
ingezette daling van het inwonertal gestaag door. PvdA-wethouder
Jacques Costongs zegt niet op te kijken van de vooral door de
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vergrijzing veroorzaakte terugloop van de bevolking. Hij maakt zich

echter wel zorgen over het verlaten van de stad door inwoners die

BEWONERS HERSTELKLINIEK BLANKENBERG VERHUIZEN

kiezen voor economisch sterkere regio’s als Brabant, de Randstad en

NAAR KLEVARIE Eerst verhuizen de kantoren, de afdeling fysiothe-

Utrecht. Het college moet volgens Costongs scherp inzetten op econo-

rapie en de dagbehandeling. Daarna het meubilair van onder meer de

mische ontwikkelingen. Dat is beïnvloedbaar. Het scheppen van goede

recreatieruimtes en de keuken; de patiënten zijn als laatste aan de beurt.

voorwaarden moet het voor mensen aantrekkelijk maken om zich hier

Hiermee komt een einde aan de herstelzorg die het academisch zieken-

te vestigen. De wethouder kondigt aan dat beleidsplannen op korte

huis Maastricht (azM) in Huize Blankenberg te Cadier en Keer bood aan

termijn moeten worden afgestemd op de bevolkingsdaling. Hij krijgt

patiënten die, na een ziekenhuisopname, wat meer tijd nodig hebben

hierbij ook te maken met schoolbesturen die zich zorgen beginnen te

om te herstellen. AzM Herstelzorg gaat nu tijdelijk verder in verpleeg-

maken over leegloop van scholen. Onderzoeksbureau APE heeft

huis Klevarie in Maastricht. Daar zijn zestig kamers ingericht voor de

berekend dat tussen 2007 en 2025 in Limburg het aantal leerlingen op

verhuisde patiënten die te kennen geven het mooie uitzicht en de

basisscholen met bijna een kwart zal afnemen. Het middelbaar

tuinen in Cadier en Keer te zullen missen.

(beroeps)onderwijs zal in die periode 28 procent van de leerlingen
verliezen. Met name in Maastricht en Parkstad, waar in verhouding veel

Q-PARK STOPT ALS HOOFDSPONSOR MVV Na het lopende

ouderen wonen, verliest het onderwijs hierdoor 35 procent van de

seizoen verliest voetbalclub MVV zijn hoofdsponsor tevens shirtsponsor.

leerlingen.

De directie van Q-Park laat weten dat het parkeerbedrijf in alle
Europese landen steeds harder groeit en dat dit verantwoordelijkheden
meebrengt naar onder anderen de aandeelhouders: ‘het sponsoren
van een Nederlandse club past niet in dat Europese beeld.’

De parketpolitie voert actie voor meer loon. Er wordt gestaakt, maar de actievoerders blijven wel fysiek in en bij het gerechtsgebouw aanwezig om de
veiligheid te garanderen.
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Vader, oud-prins Loe Buytendijk, en zoon, voorzitter Kanselarijraad Tempeleers Frans Buytendijk, op het Gala Prinsebal.

GEEN EERHERSTEL VAN UNIVERSITEIT MAASTRICHT (UM)

zijn loopbaan; hij was echter geen nazi. Overigens schrijven Gijs van

VOOR PETER DEBYE De door de universiteiten van Maastricht en

Ginkel, voormalig directeur van het Debye-instituut in Utrecht, en twee

Utrecht ingestelde Commissie-Terlouw adviseert om de naam Peter

medewerkers van dat instituut in een open brief aan onderwijsminister

Debye te handhaven. In tegenstelling tot de Universiteit Utrecht legt de

Plasterk, dat het NIOD-rapport onder de maat is. Het rapport schiet

UM dit advies naast zich neer. De UM houdt daarmee vast aan het door

tekort en bevat fouten. Voorts zijn er suggestieve en speculatieve

haar eerder ingenomen standpunt de tweejaarlijkse Peter Debye-prijs

conclusies getrokken. De gemeente Maastricht verbindt geen conclusies

niet langer uit te reiken. Het beeld van de Maastrichtse fysicus en

aan het advies van de commissie en behoudt de Peter Debyelaan en

Nobelprijswinnaar Debye is niet verenigbaar met de voorbeeldfunctie

het Peter Debyeplein.

die gekoppeld is aan een prijs. Voor de universiteit staat het wetenschappelijk werk van Debye niet ter discussie, maar zijn geringe

MOGELIJKE VERHUIZING FILMTHEATER LUMIÈRE ZORGT

maatschappelijke betrokkenheid des te meer. De Commissie-Terlouw

VOOR ONRUST Aanleiding voor de onrust is het nog globale voor-

was ingesteld in afwachting van de in november 2007 verschenen

nemen van gemeente en private partners om een kunsthuis te vestigen

resultaten van een onderzoek van het Nederlands Instituut voor

in de voormalige Timmerfabriek van Sphinx aan het Bassin. Er loopt een

Oorlogsdocumentatie (NIOD) naar de handelwijze van Debye in de

onderzoek naar de haalbaarheid van het aldaar onderdak bieden aan

jaren 1943-1945. Dit wees uit dat Debye een opportunist was, die in

het Limburgs Symfonie Orkest, Het Vervolg, IntroSitu, Huis van

nazi-Duitsland vooral bezig was met het belang van de wetenschap en

Bourgondië en Filmtheater Lumière. Medewerkers, oud-vrijwilligers en
andere filmliefhebbers vrezen voor een verschraling van het filmaanbod
alsmede van de identiteit van het filmtheater als de huidige zes
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kleinere zalen worden verruild voor vier grote in de Timmerfabriek.

In de gemeenteraad zijn vragen gesteld over de financiële aspecten en

muzikanten. Dat gebeurt in het vooral met niet meer zo jonge muziek-

de noodzaak van de verhuizing. Vier jaar geleden werd het filmtheater

liefhebbers goed gevulde en bloedhete jongerencentrum D’n Hiemel.

immers nog voor tweeënhalf miljoen euro verbouwd.

Harry Heltzel, zanger en gitarist van de eerste Maastrichtse beatband
The Sharons en schrijver van een aantal hits voor anderen, geniet

PLANNEN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING SPHINX IN DE

zichtbaar. Ook de Tempeleers komen Heltzel, die veel carnavalsliedjes

INSPRAAKFASE Het college van burgemeester en wethouders gaat

schreef, een eerbetoon brengen.

akkoord met de uitwerkingsplannen voor het deelgebied Sphinx,
onderdeel van het herinrichtingsplan Belvédère, en legt deze ter inzage.

OPERATIE COFFEECORNER BEGINT Op twee locaties, gelegen

Er zullen ook enkele informatiebijeenkomsten worden belegd. Ofschoon

aan de Oosterweg (Heugem) en de Francois de Veyestraat (Sint

de sloopwerkzaamheden van het Sphinx-complex al vergevorderd zijn,

Maartenspoort), begint de inrichting van tijdelijke verhuisplekken

grijpen de wethouders Luc Winants en Jean Jacobs de terinzagelegging

voor coffeehops. Voor de bouw van de tijdelijke onderkomens zijn

aan om er nog een officieel tintje aan te geven. Zij doen dit door,

vergunningen uitgereikt aan vijf coffeeshophouders die in het kader van

met assistentie van een kraanmachinist, nog enkele overeind staande

het spreidingsbeleid vrijwillig naar de rand van de stad willen verhuizen.

gebouwtjes af te breken.

De coffeeshophouders hebben ingecalculeerd dat de bouwstart
gedwarsboomd wordt door juridische procedures. De Belgische minister

MUZIEKLIEFHEBBERS NEMEN AFSCHEID VAN HARRY

van Binnenlandse Zaken, Patrick De Wael, gaat de verhuizing aankaar-

HELTZEL De ernstig zieke Maastrichtse muzikant wil zijn leven

ten in het overleg van collega-ministers bij de Europese Unie.

uitluiden met een zelf samengesteld concert, uitgevoerd door bevriende
In het gouvernement ontvangt Rowwen Hèze de plaquette en de oorkonde die behoren bij de Limburger van Verdienste. Dit uit waardering voor de
belangrijke bijdragen die de band levert aan de dialectmuziek en het uitdragen en het behoud van het Limburgse culturele erfgoed.
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Gedeputeerde Odile Wolfs overhandigt de bij de Limburger van Verdienste behorende plaquette en oorkonde aan Lei Meisen.

LEI MEISEN GEHULDIGD De provincie Limburg benoemt Lei

M E E R G E L D N O D I G VO O R WO N E N B OV E N W I N K E L S

Meisen tot Limburger van Verdienste. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse

Het project Wonen boven Winkels Maastricht (WbWM) heeft tot doel

ontvangst van de Blauw Sjuut en de huldiging van carnavalsartiesten

bijna zeshonderd studio’s, kamers en appartementen in het centrum te

in het gouvernement. Lei Meisen, werkzaam als voorlichter bij de

bouwen. Hiermee moet het stadshart, ook in de avonduren, levendig

gemeente Maastricht, zet zich al jaren in voor het behoud en het

worden gehouden. Aandeelhouders van WbWM zijn de gemeente,

uitdragen van Limburgse tradities en gebruiken. Veel Limburgers kennen

de Universiteit Maastricht en woningstichting Woonpunt. Deze partijen

Meisen als presentator bij de ‘Boètegewoene Boètezitting’, de aftrap

hebben financiële middelen, mankracht en kennis gebundeld om dit

van carnaval in Venlo, en als initiatiefnemer van de oprichting van de

ingewikkelde project in de binnenstad gezamenlijk tot stand te brengen.

Sjeng Kraft Kompenei, organisator van de Elfde van de Elfde.

Tot nog toe zijn binnen dit project, waarvoor vanuit andere gemeenten
grote belangstelling wordt getoond, tweehonderdnegentig woningen
gerealiseerd. De bouwkosten zijn echter zodanig gestegen, dat het
verbouwen van de etages boven winkels voor nog eens tweehonderdvijftig woningen een forse verhoging van het benodigde financieringskapitaal door de gemeente noodzakelijk maakt. Ook de veranderende
behoefte aan woningen, tot uitdrukking komend in de voorkeur
voor een eigen entree in plaats van een gemeenschappelijke ingang,
werkt kostenverhogend. Bovenop de door de gemeente toegezegde
middelen voor leningen vergt een en ander een aanvullende investering
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van tweeëntwintig miljoen euro.

HERSTEL HOGE FRONTEN De eerste fase van de uit veiligheids-

komen. Andersom geldt dat de ruimte een minder naargeestig karakter

oogpunt noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de vestingmuren in

krijgt als er andere functies aan worden toegevoegd. Een officiële

de Hoge Fronten aan de Statensingel is klaar. Het rechter gedeelte van

reactie van de gemeente, die nauw betrokken is bij de plannen, is er

de zeventig meter lange muur is nu voorzien van nieuwe mergelblokken

nog niet.

die moeten zorgen voor de nodige versteviging. Bij de uit de achttiende
eeuw stammende vestingwerken vielen herhaaldelijk brokstukken naar

GEMEENTE WIL BEREIKBAARHEIDSPROBLEEM BEHEERS-

beneden. In de Hoge Fronten, een beschermd natuurgebied, werd ook

BAAR MAKEN In een interview in stadskrant De Ster geeft

de begroeiing aangepakt. Voor het begin van de restauratie werd een

GroenLinks-wethouder Wim Hazeu een inkijk in de manier waarop de

zeventigtal beschermde plantensoorten verplaatst en deels weer terug-

gemeente topprioriteit wil geven aan maatregelen ter verbetering van

gezet. Voortzetting van de werkzaamheden hangt af van de daar

de bereikbaarheid. Hij geeft toe dat de problemen van overvolle wegen

levende muurhagedis. Er mag pas gestart worden aan het herstel van

op drukke dagen, de files en de ergernissen afgelopen jaren onderschat

de vestingmuur als de hagedissen uit hun winterslaap ontwaken. Dit zal

zijn. Er wordt hard gewerkt aan een samenhangend pakket van maat-

ergens in april of mei zijn. De gemeente coördineert dit project samen

regelen, waarvan de invoering nog wel een aantal jaren kan duren.

met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, Beheer Hoge Fronten

Zo wordt er een nog nooit vertoond ontheffingssysteem ontwikkeld om

Maastricht.

de binnenstad selectief toegankelijk te maken. Dit dient gepaard te gaan
met de aanleg van voldoende alternatieve parkeermogelijkheden, zoals

AANKOOP VREDESTEINCOMPLEX Naar verluidt staat Belvédère

Park&Walk- en Park&Ride-terreinen aan de randen van het centrum en

Wijkontwikkelingsmaatschappij op het punt het pand Vredestein aan

de stad, evenals de aanleg van een halte voor de lightrailverbinding

de Cabergerweg te kopen. Aankoop en vervolgens sloop van

Maastricht-Heerlen. Er wordt ook gedacht aan aanpassingen in het

het deels leegstaande fabrieksgebouw is van groot belang voor de uit-

doseerlichtensysteem. Hazeu, die de drukte een compliment voor de

voering van de plannen van de ontwikkelingsmaatschappij. Op termijn

stad noemt, benadrukt dat alle maatregelen worden afgezet tegen dat

wordt de Cabergerweg opgeheven, zodat de Hoge en Lage Fronten

ene doel: Maastricht bereikbaar en leefbaar houden.

met elkaar kunnen worden verbonden. Daardoor ontstaat een groene
long rond de binnenstad. Dit houdt wel in dat onder andere ook

S TA L E N L E U N I N G E N T I E N D E B O O G WO R D E N N I E T

Meubelboulevard Pans aangekocht moet worden.

V E R VA N G E N De veel bekritiseerde stalen leuningen van de
‘gerestaureerde’ tiende of, zo men wil, eerste boog van de

UNIVERSITEITSORKEST MAASTRICHT (UOM) BESTAAT

Sint-Servaasbrug worden vooralsnog niet vervangen door natuursteen.

DERTIG JAAR Het UOM is een symfonieorkest met ruim veertig

Dit laat CDA-wethouder Luc Winants weten. Het afbreken is volgens

leden, voornamelijk studenten en medewerkers van de Universiteit

hem te duur. Vervangen van het staal door natuursteen, dat beter past

Maastricht en de Hogeschool Zuyd. Spetterende concerten in

bij het monumentale karakter van de brug, kost minstens honderd-

Maastricht en Roermond luiden het jubileumjaar in. De 15-jarige

duizend euro. Dat geld ontbreekt op dit moment. Het stadsbestuur

cellist Bas Jongen, die het Prinses Christina Concours 2006 won, draagt

vindt de kosten ‘niet opwegen tegen de bezwaren die geventileerd zijn’

daaraan bij als solist in het celloconcert van sir Edward Elgar.

en ‘dat de gekozen oplossing in principe een goede is.’ De critici
moeten zich maar vastklampen aan het woord ‘vooralsnog’ en geen

PLANNEN UITVAARTCENTRA MOETEN DE DOOD UIT

kans voorbij laten gaan om het stadsbestuur te doordringen van hun

TABOESFEER HALEN Uitvaartcentra Sassen-Dielemans-Dickhaut

bezwaren!

en Dela hebben vergevorderde plannen voor het bouwen van een aula
op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg. In die aula moet
naast crematie- en begrafenisceremonies ook plaats zijn voor culturele
activiteiten, trouw- en doopplechtigheden. Daartoe zijn drie afzonderlijke gebouwen gepland: een mortuarium, een crematorium met aula en
een funerair grand café. De twee uitvaartcentra verwachten dat mensen
zich bewuster worden van de dood als ze vaker in het crematorium
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Een van de vele ‘zaate herremeniekes’.
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Centre Céramique maar net groot genoeg voor het tentoonstellen van het skelet van de Mamenchisaurus.

SINT-PIETERSBERG WERELDCULTUURERFGOED? In de

PEKING AAN DE MAAS Met de spectaculaire tentoonstelling

Beneluxeditie van het gerenommeerde tijdschrift ‘National Geographic’

China Dino lijkt het wel alsof Maastricht voor even is veranderd in

pleiten kenners van het gangenstelsel in de Sint-Pietersberg, John van

Peking aan de Maas. Achter de grote ruit van de stadshal in het Centre

Schaik en Jacquo Silvertant, voor de door de UNESCO af te geven

Céramique staat het skelet van een kolossale Mamenchisaurus te

status van wereldcultuurerfgoed voor de Sint-Pietersberg. Volgens

pronken. Dit vervreemdende aanzicht van het moderne interieur van de

Silvertant is het gangenstelsel ‘een negatief van de middeleeuwse

hal doet verbaasde voorbijgangers even stilstaan. Het lijkt alsof ze in de

bovengrondse werkelijkheid’. De beoogde status zal wellicht nog lang

film ‘Jurassic Park’ terecht zijn gekomen. Ook in het Natuurhistorisch

op zich laten wachten. De gemeente is thans, in samenwerking met

Museum Maastricht zijn enorme dino’s te bewonderen. De duo-exposi-

België en Frankrijk, bezig de vestingwerken aan de Hoge en de Lage

tie is een groot succes, niet in het minst vanwege het nevenprogramma

Fronten voor te dragen als wereldcultuurerfgoed.

dat rond allerlei aspecten van de opkomende grootmacht China draait.

MOSAEGUSTO! Het gaat niet echt goed met de prestigieuze culinaire
markt MosaeGusto!, gelegen in de eeuwenoude gewelven onder het
nieuwe winkelcentrum Mosae Forum. Er waren aanvankelijk wat
bouwkundige startproblemen. Daarom kon de spectaculaire versmarkt
niet aan de vooravond van het Preuvenemint 2007 worden geopend.
Pas een maand later was het zover. Nu vertrekt ook al de eerste
ondernemer, de Greenshop. MosaeGusto! trekt te veel kijkers en te
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weinig kopers.

OPEN DAG CENTRUM VOOR CREATIEVE INDUSTRIE Iedereen

de Maastrichtenaren, die hun oude binnenstad overspoeld zien door de

kan nader kennis maken met AINSI, dat staat voor ‘Art Industry Nature

dagjesmensen, neemt hand over hand toe. Geen wonder als men

Society Innovation’. Het centrum is ondergebracht in de in 1927, naar

bedenkt dat die toename neerkomt op 55 bezoekers per 100

een ontwerp van de bekende architect Frits Peutz, gebouwde produc-

Maastrichtenaren.

tiehal van de ENCI. Op de eerste etage is een theaterruimte gecreëerd
waar in januari de eerste voorstellingen hebben plaatsgevonden. Op de

BENNY NEYMAN OVERLEDEN De sympathieke Maastrichtse

tweede verdieping hebben de eerste kunstenaars hun intrek genomen in

zanger Benny Neyman overlijdt op 7 februari op 56-jarige leeftijd.

mooie werkruimtes die worden beheerd door de Stichting Ateliers

Hij was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Toch was het nog vrij plotse

Maastricht. Tot slot worden door AINSI ook kantoor- en atelierruimtes

overlijden van de populaire zanger een klap voor zijn vele Maastrichtse

ter beschikking gesteld voor jonge innovatieve, creatieve bedrijven.

fans. In de jaren tachtig scoorde Neyman enkele grote nationale hits.

AINSI is een belofte voor de toekomst van creatief talent in de stad.

In 2005 trad hij nog als gast op in de show van André Rieu op het
Vrijthof. Het was zijn ‘finest hour’ en met zijn Ode aan Maastricht

TOERISTEN EN DAGJESMENSEN Ze komen in steeds groter

bracht hij zijn fans een laatste groet. Hij zong het lied in vier talen.

getale naar de oude stad aan de Maas: toeristen en zogenoemde

Het was zijn laatste optreden voor een groot publiek.

dagjesmensen. Tussen 2001 en 2006 nam het toerisme in de stad toe
met maar liefst 65 procent. Daarmee laat Maastricht de grote steden
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ver achter zich. Het gaat vooral
om een forse toename van het dagtoerisme. De ontevredenheid onder
Madeline Albright, diplomate en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, overnacht in het Kruisherenhotel. Haar kortstondig bezoek aan Maastricht heeft te maken met een besloten overleg van de Collectors Group. Ze geeft aan nog eens terug te willen komen.
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Media in de mist bij calamiteitenoefening in de Beatrixhaven.

NACHTGOLFEN Op 8 februari vindt een nieuw Maastrichts evene-

UITBREIDING POPULAIRE SCHOOL De Nutsschool, gelegen nabij

ment plaats: een nachtelijk partijtje golfen. Voor de eerste keer wordt op

de autosnelweg A2, is een populaire school omdat ze een prima naam

de Dousberg een nachtwedstrijd georganiseerd door Maastricht

heeft en een goed opvangrooster voor kinderen van werkende ouders.

International. De baan is verlicht met walmende fakkels en de golfballen

Nu krijgt de school eindelijk de zozeer gewenste uitbreiding met acht

zijn lichtgevend. Fanatieke golfers hopen op een herhaling van het

hoogwaardige en goed geoutilleerde klaslokalen. De groei van de school

evenement in de komende jaren.

is niet te stoppen. De GGD waarschuwt tegen de uitbreiding omdat de
luchtkwaliteit in de omgeving van de school schadelijk zou zijn voor de
leerlingen. Dat argument lijkt velen echter ‘uit de lucht gegrepen.’

COUSCOUS EN ZOER VLEIS Dit is de titel van de traditionele
jaarlijkse musical die de leerlingen van het Sint-Maartenscollege opvoeren. De musical wil een spiegelbeeld zijn van de huidige samenleving: de
onmogelijke liefde van een Marokkaanse jongen voor een ‘Mestreechs
meidske’. Maar de musical legt ook een link met de beruchte Zinkwitstaking in Maastricht in 1929. De auteur van het muziekstuk, Theo
van Aalst, slaagt erin deze bijna ongeloofwaardige koppeling op een
overtuigende manier op het toneel te brengen.
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EEN MILJOEN EURO VOOR MARIABERG PvdA-Wethouder

KRIMP VAN DE BEVOLKING In de regio Maastricht en Heuvelland

Jacques Costongs verblijdt de inwoners van de buurten Blauw Dorp,

zijn voor de nabije toekomst veel te veel nieuwe woningen gepland,

Proosdijveld en Trichterveld (wijk Mariaberg) met een cheque ter

zo concludeert de Monitor 2007 Regionale Woonvisie. Die overcapa-

waarde van een miljoen euro. Daarmee kunnen de bewoners van de

citeit is het gevolg van de krimp in de groei van de bevolking.

wijk in de komende jaren naar eigen goeddunken projecten of kleinere

Het bouwvolume moet nodig worden bijgesteld. Voor Maastricht geldt

evenementen ontwikkelen die de buurten er bovenop moeten helpen.

de afspraak dat dertig procent van de bouwproductie uit huurhuizen
bestaat en zeventig procent uit koopwoningen.

‘WITTE DAME VAN MAASTRICHT’ ONTMANTELD Het Eiffelgebouw, het voormalig fabrieksgebouw van Sphinx aan de Boschstraat
is ‘uitgekleed’. Alle gebouwen op het acht hectare grote terrein rond
de Eiffel - loodsen, opslagplaatsen en productiegebouwen, die geen
bijzondere cultuurhistorische waarde hebben - zijn gesloopt. Het terrein
wordt ingericht als een prestigieuze woon-, werk- en winkelwijk.
De ‘naakte’ Eiffel wordt daarin de grote blikvanger.

Sneeuw of confetti bij het inhalen van Prins Carnaval?
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OPTREDEN TUSSEN DE SCHUIFDEUREN In zes riante huiskamers van woningen aan de Alexander Battalaan verzorgen amateurmusici uitvoeringen van kamermuziek. De concertenreeks is een
initiatief van de Stichting Bureau Amateurkunsten Maastricht. Relaxed
met kousenvoeten op de salontafel of juist in een beetje deftige
ambiance luistert men naar uitvoeringen van hoge kwaliteit. En maar
stiekem hopen dat de telefoon tijdens die ene bijzondere aria niet zal
gaan rinkelen! Alexander Batta is een beroemd Maastrichts musicus
uit de begintijd van de Maastrichtse muziekschool, die dit jaar haar
125-jarig bestaan viert.

VROEG CARNAVAL ‘Vastelaovend in Mestreech’ valt dit jaar wel heel
erg vroeg. De snel invallende duisternis zorgt ervoor dat de staart van
de traditionele grote optocht het specifieke karakter van een feeërieke
‘lichtjestour’ krijgt. Het is een kleurrijk spel van lampjes en lichtjes dat je
niet zo snel meer zult zien tijdens het carnaval. Volgend jaar valt het
carnavalsfeest weer later in het jaar.

TEFAF-PERIKELEN De gemeente wil niet dat TEFAF verwatert door
te veel randevenementen en nevenactiviteiten. Mondjesmaat worden er
vergunningen gegeven voor concurrerende kunstbeurzen in de stad.
Men denkt dat een te ruim aanbod aan nevenactiviteiten afbreuk zou
kunnen doen aan het prestige van ’s werelds grootste kunst- en antiekbeurs. Burgemeester Gerd Leers is bang voor negatieve uitwerking van
het hele randgebeuren op de core business van TEFAF en die blijft toch
zo veel mogelijk gericht op de verkoop van kwalitatief hoogstaande
kunst en antiek.

< ‘Verkleijder mèt de vreuge vastelaovend’.

Korpschef Wim Velings kondigt zijn afscheid
van het politiekorps Regio Limburg-Zuid aan.
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Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie en GroenLinks-wethouder Wim Hazeu installeren ambassadeurs Krachtwijk Maastricht
Noordoost.

LUMIÈRE-PERIKELEN Een actiecomité - spontaan gevormd door
omwonenden, theaterbezoekers en vrijwilligers - begint een posteractie
om Filmtheater Lumière op de huidige locatie te behouden. Het comité
richt zich tegen een mogelijke verhuizing van Lumière naar de aan
de Boschstraat gelegen Timmerfabriek. Dat zou slecht zijn voor de
leefbaarheid en het (artistieke) klimaat van het Statenkwartier.
Nico Haenen, directeur van het filmtheater dreigt met juridische
stappen als de posters niet per omgaande worden weggehaald. Lumière
hoeft niet doodgeknuffeld te worden, al is Haenen blij verrast door de
sympathie voor Lumière van de zijde van de buurtbewoners.

ZACHT WATER Eindelijk: vanaf 28 februari stroomt nu ook ten
westen van de Maas zacht water uit de kraan. Weg met de hardnekkige kalklaag in wasmachines, koffiezetapparaten, waterkokers en boilers.
Maastricht heeft niet langer het hardste water van ons land. Nu de
Waterleiding Maatschappij Limburg de kraan opendraait, krijgt heel
de stad water met een hardheidsgraad 10. Maastrichtse huisvrouwen en
-mannen kunnen de vlag uitsteken!
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‘STUDENT ZOONDER CENT’ Daar is-ie weer: de tweejaarlijkse

ACADEMIE MAASTRICHT Ooit werd de opleiding Kunstnijverheids-

megaproductie van de Maastrichtse Operètte Vereiniging. Ook dit keer

school genoemd. Nu heet het instituut nog Academie voor Beeldende

een dialectversie van een bestaande operette. In dit geval ‘Der

Kunsten Maastricht. De nieuwe naam wordt Academie Maastricht.

Bettelstudent’ van Karl Millöcker, vertaald en bewerkt door Arie

Waarom? Uit onderzoek is gebleken dat niemand de officiële naam van

Voorzee. Dat is wat de Maastrichtenaar wil: een plezierige feelgood-

de opleiding gebruikt, maar dat Academie Maastricht de gebruikelijke

avond in ‘d’n Theater’ met een aardig romantisch verhaaltje en veel

benaming is. Dit instituut maakt overigens deel uit van de Hogeschool

meezingers. De ‘Student zoonder cent’ is erin geslaagd de bezoeker na

Zuyd.

de voorstelling - de aardige melodietjes neuriënd - met een fijn gevoel
naar huis te laten gaan.

M2LIVE Drukte van belang in het Bonnefantenmuseum. Vijfduizend
bezoekers voor de jongerenmanifestatie M2LIVE. Een groot succes:

TOPPERTJE Zoals elk jaar is er ook nu weer een topstuk op TEFAF

dans, zang, goochelkunst en toneel in het markante gebouw van

dat het meest spraakmakend kunstwerk lijkt te zijn. Dit jaar wordt een

Aldo Rossi. Daarbij ook elf tieners die een zelf samengestelde kunsttour,

volgens kenners uniek schilderij van Vincent van Gogh aangeboden.

een ‘arttrip’, met belangstellenden maken door de bestaande collectie

Het is een laat werk van de getormenteerde Brabantse schilder getiteld

van het museum. De jongeren konden ook hun plannen voor de

Kind met sinaasappel. Het schilderij stelt een tweejarig jongetje voor met

stad bekend maken. De voornaamste wens van de tieners is de komst

lang blond haar dat een sinaasappel stevig omklemt. Overigens wordt

van een heuse (mega)discotheek in de stad.

meer werk van Vincent van Gogh aangeboden tijdens de kunst- en
antiekbeurs.

Optreden van jong talent tijdens de vierde editie van M2LIVE in het Bonnefantenmuseum.
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Op basisschool De Schans leest zangeres Angelina voor aan peuters uit het boek Het kuiken met de waterpokken.

ROUWPROCES Uit onderzoek blijkt dat zowel mannelijke als

LICHTPROCESSIE Een bezoek aan de oudste Lourdesgrot van

vrouwelijke Maastrichtenaren van wie de partner overlijdt, depressiever

Nederland, gelegen aan de Ursulinenweg, is het doel van een lichtpro-

zijn dan de gemiddelde rouwende in Nederland. Vierhonderd inwoners

cessie. Hiermee worden het anderhalve eeuwfeest van de Maria-

komen jaarlijks alleen te staan door de dood van hun levenspartner.

verschijningen en de bedevaart naar het Maria-heiligdom in Lourdes

Waarom is de depressie waarin een rouwende terecht komt in

feestelijk herdacht. Voorafgaand vindt een ziekenzegening plaats

Maastricht diepgaander dan elders? Stichting Traject liet onderzoek

in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk in het Wittevrouwenveld.

doen en daaruit komt naar voren dat de Maastrichtse rouwenden een

De lichtprocessie gaat door het centrum via de basiliek van Sint-Servaas

façade ophouden, zich ten onrechte groot willen houden. Traject biedt

en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek naar de Lourdesgrot. Voor even

hulp in de vorm van een ‘troostservice’, waar men over de rouwver-

herleven rijke roomse tijden.

werking met een vertrouwenspersoon kan praten. Deze kan begeleiding
geven om de draad van het eigen leven weer op te pakken.

Ter gelegenheid van honderdvijftig jaar Lourdes trekt
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een lichtprocessie door de binnenstad.

MAART ‘08
Serenade voor Het Haantje.
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Berendag in het azM.

MEELIFTEN DOET GEEN AFBREUK De angst dat ‘meeliftende’

BIERFESTIVAL In Festi-Village heeft het tweedaags bierfestival ‘Kom

satellietbeurzen afbreuk zullen doen aan het cachet van kunst- en

Preuve’ plaats. Bierproeven blijkt tijdens een proeverij nog gecompli-

antiekbeurs TEFAF is onterecht. Dat concludeert Ton Stille van The

ceerder dan wijnproeven. Meer dan 23 brouwerijen - voor het meren-

Antiquarian Book & Print Fair, die nu al enkele jaren wordt gehouden in

deel afkomstig uit België - doen mee aan het evenement. Limburgers

de Sint-Janskerk en de Lutherse kerk. Integendeel, de satellietpresenta-

blijken hun bier een tot twee graden kouder te drinken dan de andere

ties zijn juist een versterking van TEFAF en geven een extra dimensie

Nederlanders. Nooit geweten! Het festival steunt ieder jaar een goed

aan het hele TEFAF-gebeuren. Ze maken de stad Maastricht er alleen

doel. Deze editie maakt het mogelijk zevenduizend vijfhonderd euro te

maar aantrekkelijker op voor bezoekers van de prestigieuze kunst- en

doneren aan het Toon Hermans Huis Maastricht.

antiekbeurs in het MECC.

‘LA RÉVOLTE DES MANNEQUINS’ Het loont de moeite tijdens
TEFAF een rondje te maken langs dertien speciale etalages van grote
winkels in de binnenstad. De winkels tonen tezamen ‘La révolte
des mannequins’. Etalagepoppen te midden van velerlei attributen in
vervreemdende situaties en ambiances. Dit nevenevenement van TEFAF,
in de vorm van een etalagewedstrijd, wordt door bezoekers van de
binnenstad bijzonder gewaardeerd. Het brengt schwung en sfeer in de
binnenstad, die men graag wat levendiger wil maken gedurende de
internationale antiek- en kunstbeurs.
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‘ARTISTIC RESEARCH’ De Hogeschool Zuyd en de Universiteit

BROODNODIGE RESTAURATIE De twee torens van de Onze-

Maastricht gaan een gezamenlijke masteropleiding verzorgen onder

Lieve-Vrouwekerk moeten hoognodig gerestaureerd worden. De linker-

de naam ‘Artistic Research’. De opleiding is bedoeld voor onderzoek

toren staat al enige tijd in de steigers. Er is enorme schade vastgesteld,

door kunstenaars, binnen de wereld van de beeldende kunst.

bijvoorbeeld als gevolg van weggespoelde voegen, ontbrekende

‘Artistic Research’ betekent voor beeldend kunstenaars, musici, acteurs

verbanden tussen stenen, scheuren en een gebrekkige dakbedekking.

en theatermakers een kans om wetenschappelijk onderzoek te doen

De restauratie kost maar liefst negenhonderdduizend euro. Over dat

naar een onderwerp uit hun eigen discipline.

geld beschikt het kerkbestuur niet. De gemeente, het bisdom en de
provincie hebben toegezegd een deel van de kosten te dragen. Het is

OORLOGSSLACHTOFFERS WAARDIG HERDACHT Twaalf

juist dit jaar vijfenzeventig jaar geleden dat de kerk tot basilica minor

inwoners van Wolder sneuvelden in of kort na 1940, het eerste jaar van

werd verheven.

de Tweede Wereldoorlog. Door de onthulling van een bronzen plaquette komt er eerbetoon voor de Wolderse helden. De plaquette met de
namen van de gesneuvelden is aangebracht aan de gevel van de
Sint-Petrus en Paulus kerk van Wolder. De plaatsing is mogelijk gemaakt
door de Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder.

Liefhebbers genoeg voor de oude filmposters die Filmtheater Lumière opruimt.
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Kinderen van de openbare basisschool Het Palet bakken pannekoeken voor de bewoners van Woonzorgcentrum Scharwyerveld.

RAADSLID HOEN VERTREKT Jan Hoen, raadslid voor het CDA,

‘SLEVROUWE’ VIERT FEEST Vijfenzeventig jaar geleden werd

trekt zich per direct terug als plaatsvervangend voorzitter van de

‘Slevrouwe’ verheven tot basilica minor. Dat moet gevierd worden.

Maastrichtse gemeenteraad. Zijn besluit is een gevolg van het feit dat

Als opmaat tot de feestelijkheden wordt op Tweede Paasdag een

zes van de negen fracties in de gemeenteraad onlangs het vertrouwen

fraai boekje gepresenteerd, waarin Maastrichtenaren hun dierbare

in hem hebben opgezegd. Hoen benadrukt in zijn schrijven aan de raad,

herinneringen aan de mooiste romaanse kerk van ons land noteerden.

dat de discussie rond zijn persoon is gebaseerd op verkeerde beeld-

In oktober volgen nog een varende processie op de Maas en een open-

vorming. Die kon ontstaan door onjuiste interpretatie van uitlatingen

luchtjubileumspel.

van zijn kant in een open brief over het functioneren van de gemeenteraadsleden van Maastricht.

VIRTUELE GRENSCONTROLE Burgemeester Gerd Leers is in
gesprek met het Ministerie van Justitie over de mogelijkheid om op de
autosnelweg A2, tussen de Belgische grens en de grens van de gemeente Maastricht, een vorm van continue virtuele grenscontrole in te
voeren. Met deze maatregel moet beter zicht worden verkregen op het
doen en laten van de circa vierhonderd drugsrunners die de stad en haar
omgeving teisteren. De bedoeling is een systeem van nummerplaatherkenning in te voeren, zodat de kentekengegevens in een groot
bestand gecombineerd kunnen worden met andere gegevens over de
eigenaars van verdachte voertuigen.
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INTEGRITEITSTOETS De gemeenteraad is akkoord gegaan met een

RENOVATIE De Maagd der Armen-kapel, gelegen naast de Sint-

zogenaamde integriteitstoets. Alle leden van de raad zullen vrijwillig een

Matthiaskerk aan de Boschstraat, is helemaal gerenoveerd. Over enige

dergelijke toets ondergaan. De toets is bedoeld als test om te bepalen in

tijd zal ook nog het Mariabeeld worden vervangen door een ander,

hoeverre raadsleden ‘met verschillende petten op’ het risico lopen te

waardiger exemplaar. Nieuw of vernieuwd zijn het schilderwerk, de

worden beschuldigd van niet-integer handelen. De toets is sinds 2006 al

verlichting en het hekwerk. De werkgroep Banneux Notre-Dame heeft

voor wethouders verplicht. Maastricht voert als eerste stad in ons land

de opknapbeurt eigenhandig uitgevoerd, nadat de kapel en het beeld

zo’n toets in voor gemeenteraadsleden. Dat is een uitvloeisel van de

zo’n tien jaar geleden ten prooi waren gevallen aan grof vandalisme.

nogal spraakmakende affaires rond de integriteit van twee prominente

De kapel is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Banneux en werd in

raadsleden. Ook burgerraadsleden wordt geadviseerd de vrijwillige toets

1953 gebouwd. Het beeld dat toentertijd in de kapel stond, werd

te ondergaan, ofschoon zij officieel geen raadsleden zijn.

volledig kapot geslagen. Het nieuw te plaatsen madonnabeeld zal op
1 april in Banneux worden gewijd.

Het nieuwe madonnabeeld arriveert bij de Maagd der Armen-kapel.
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CULTUUR, NU OF NOOIT PvdA-wethouder Jean Jacobs stelt in een

LOODDIEFSTALLEN In de eerste drie maanden van 2008 worden

toelichting op de Cultuuragenda 2009-2012 dat Maastricht nu zijn kans

rond de honderd looddiefstallen in Maastricht gemeld. De dieven

moet grijpen en moet investeren in cultuur. Gebeurt dat niet, dan zal de

hebben het gemunt op waterafwerende loodslabben van allerlei huizen.

stad instellingen als het LSO, Opera Zuid en productiehuizen gaan

Ook wordt lood van platte daken afgesneden. Veel bewoners merken

verliezen. Bovendien mist de stad dan een voor de hand liggende

vaak niet direct dat het lood van hun huis is verdwenen. Het uiteinde-

economische troef. Jacobs pleit voor het maken van een cultuursprong,

lijke aantal diefstallen zal daardoor trouwens veel hoger uitvallen.

zowel in de fysieke infrastructuur als qua beleving, deelname,

De diefstallen vertegenwoordigen een waarde van enkele tientallen

mentaliteit en productieklimaat. Er liggen drie kansen voor zo’n

euro’s aan lood, maar de werkelijke schade voor de gedupeerde

toekomst: Maastricht wordt door Den Haag aangewezen als één van de

bewoners loopt in de duizenden euro’s.

acht bevoorrechte ‘culturele brandpunten’; Maastricht kan zich
kandidaat stellen als Europese Culturele Hoofdstad in 2018 en cultuur
als belangrijke drager van de stedelijke ontwikkelingen in het
Belvédèregebied.

< Voorbereidingswerkzaamheden restauratie Sint-Lambertuskerk.
De financiering van de feitelijke restauratie is nog onzeker.

Fakkeloptocht van Amnesty International voor vrede en vrijheid in Tibet.
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Witte Pasen.

125 JAAR MASTREECHTER STAAR De Koninklijke Zang-

STUDENTEN FLASHMOB Op 28 maart vindt de eerste geslaagde

vereniging Mastreechter Staar viert haar 125-jarig jubileum en

flashmob plaats in de Grote Staat. Wat is een flashmob? Een impulsieve

Maastricht zal het weten: een boeiende interactieve tentoonstelling in

massa-performance, maar wel mysterieus en anarchistisch. De eerste in

het Centre Céramique, een aantal jubileumconcerten plus een groots

Maastricht geplande flashmob in 2003 werd afgeblazen. Anno 2008

optreden met André Rieu en zijn orkest op het Vrijthof begin juli.

kan men wel van een flashmobsucces spreken. Verbaasde voorbijgan-

Natuurlijk mogen een jubileummis en een jubileumboek niet ontbreken.

gers en winkelend publiek kijken naar een vijftigtal studenten, die als

Het boek wordt geschreven door muziekhistoricus John Hoenen. Het zal

versteend in een pose blijven stilstaan als levende snapshots. Rond half

verschijnen in het najaar van 2008. Kroon op het hele jubileum-

drie in de namiddag stonden de studenten vijf minuten lang, als

programma is de ’korenmarkt’, die openstaat voor alle koren uit

bevroren, doodstil in de Grote Staat. Het is leuk, creatief en lekker gek,

Maastricht en omgeving.

aldus de deelnemende studenten.
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Kindertelevisie Bert Buis van het Maastricht
Universitair Medisch Centrum+ bestaat vijftien jaar
en dat moet uiteraard groots gevierd worden.

Tijdens de ‘Mestreechter Sportverkezing 2008’ wordt voetbalster Karin Stevens gehuldigd als sportvrouw van het jaar 2007.
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APRIL ‘08
Jubileumrevue van Vriendenkoor 1882 uit Limmel.
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Opening Filmfestival in Timmerfabriek.

TAXI’S VAN DE MARKT De Markt is nog maar net opgeleverd of

EUREGIONAAL FILMFESTIVAL MAASTRICHT Een boeiende,

er wordt al iets gewijzigd. De taxistandplaats voor de SNS-bank

maar ook zeer ongemakkelijke documentaire over de voedingsmidde-

moet plaatsmaken voor een tweede bushalte en een wachthuisje voor

lenindustrie wordt vertoond als openingsfilm van het Euregionale

reizigers. Ook zal er op die plek een aantal fietsenrekken worden

Filmfestival Maastricht. De filmvoorstelling heeft plaats in een onlangs

geplaatst. Dertien vervangende taxiplaatsen worden nu ingericht op de

gerestaureerd gedeelte van de oude Timmerfabriek van Sphinx aan de

kop van de Markt en de Boschstraat. Dat alles gaat honderdvijftig-

Boschstraat. Het is de eerste in een reeks van circa honderd films, die

duizend euro kosten.

tijdens het festival worden vertoond. Zou de Timmerfabriek dan toch de
nieuwe locatie worden voor Filmtheater Lumière? De gemeente en de

DE MEEZING-KÖPENICK Als slot van een serie zeer succesvolle

Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij willen de Timmerfabriek een

opvoeringen van de komieke opera ‘Kaptein vaan Köpenick’, van Fons

belangrijke culturele functie laten vervullen. Lumière zou daarin een

Olterdissen, is er een meezing-Köpenick-voorstelling. Uit volle borst

voorname rol kunnen spelen.

mag men meezingen met al die liedjes die tot het collectieve geheugen
van Maastricht zijn gaan behoren. Zo veel voorstellingen lang hebben ze
hun lippen op elkaar moeten houden en nu mag het voor een keer
voluit: ‘Iech zit hijj op ‘n heij, geine cent mie op m’n preij, wat moot
iech toch mer goon beginne?’
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WILDGROEI MOET EINDIGEN De wildgroei aan publieksevene-

GOUD VOOR ANDRÉ RIEU In 2000 ontving André Rieu het Ereteken

menten in het bijzonder op het Vrijthof is een doorn in het oog van

van Verdienste van de stad Maastricht. Nu ontvangen Rieu en zijn

velen. De nieuwe Evenementennota van de gemeente spreekt van

Johann Strauss Orkest de Eremedaille van de stad Maastricht in goud.

een fundamentele koerswijziging. Kwaliteit staat op de eerste plaats.

Dit gebeurt in het historische stadhuis en op voorspraak van de gemeen-

Er moet een eind komen aan de overbezetting van het Vrijthof.

teraad. Rieu cum suis leveren telkenmale een bijzondere prestatie voor

Doorslaggevende factoren voor de organisatie van een evenement

de stad. Zijn optredens, waar ook ter wereld, zijn een nimmer aflatende

moeten zijn: het belang voor de reputatie en de kwaliteit van de

promotiecampagne voor de Limburgse hoofdstad. Men wijst bovendien

stad, maar ook de leefbaarheid van de stad. Concreet betekent dit,

op de economische waarde van Rieu’s inspanningen voor de stad.

dat er minder evenementen op het Vrijthof moeten plaatsvinden.
De evenementen die er worden georganiseerd moeten voldoen aan de

ONZE-LIEVE-VROUW EN DE KAPTEIN De eerste auditie- en

criteria van ‘reputatiemanagement’.

figurantenavond voor het openluchtspektakel, dat in oktober zal
worden gehouden op het Onze-Lieve-Vrouweplein ter gelegenheid van

STADSONDERSCHEIDING Fernand Jadoul, directeur Public Affairs

de viering van vijfenzeventig jaar basiliek, heeft plaatsgevonden in de

van het APG en honorair consul van Luxemburg ontvangt De Trichter.

Redoute. Het jubileumspektakel wordt geregisseerd door Frans Meewis.

De prijs bestaat uit een bronzen erepenning met daarop de stadsengel.

Deze kondigt aan veel, heel veel figuranten en spelers nodig te

Jadoul krijgt de stadsonderscheiding omdat hij zich al meer dan drie

hebben en… nagenoeg de gehele Köpenick-crew doet spontaan mee!

decennia met al zijn bestuurlijke deskundigheid inzet om het culturele

Het enthousiasme straalt af van de verenigde families Köpenick en

leven van Maastricht en de Limburgse regio mede vorm te geven.

Slevrouwe. ‘Dat gebäört toch allein in Mestreech!’

Fernand Jadoul neemt felicitaties in ontvangst na toekenning van De Trichter.
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Bloemkunstenaar Gerd Verschoor terug in Maastricht.

GERD IS TERUG Kunstenaar Gerd Verschoor, die in de vroege jaren

Preuvenemint is populairder bij niet-Maastrichtenaren dan bij de

tachtig van de vorige eeuw een excentrieke en bijna legendarische

inwoners van de stad; 7,2, terwijl Maastrichtenaren het evenement een

bloemschikschool dreef in Maastricht, is terug in de binnenstad. Vijftien

6,7 gaven. Kritiek op het Preuvenemint was er ook; het evenement is

jaar verbleef Verschoor in New York, waar hij decoraties verzorgde voor

te duur, te elitair en tot echt ‘preuve’ komt het nauwelijks.

de jetset, boeken schreef en spraakmakende kunstwerken vervaardigde
van materialen uit de natuur. Gerd maakt nog steeds bijzondere kunst-

POPULAIRE SLOOPFLATS De flats langs de autosnelweg A2,

werken en is daarnaast ook weer een bloemenwinkel begonnen in

die op de nominatie staan gesloopt te worden voor de aanleg van een

de Maastrichtse binnenstad: Gerd Verschoor Bloemen. Inderdaad een

tunnel onder die weg, zijn zo populair dat ze in korte tijd allemaal weer

niet-alledaagse bloemkunstenaar.

verhuurd zijn. Toch zal eind 2009 de slopershamer toeslaan in de flats
aan de President Rooseveltlaan, Viaductweg, Professor Cobbenhage-

PREUVENEMINT EN WINTERLAND GEWOGEN Op het Vrijthof

straat en in het Wittevrouwenveld. Misschien zijn de woningen zo

zijn Winterland en het Preuvenemint de twee grootste publiekstrekkers.

populair omdat ze relatief goedkoop zijn: vierhonderd euro voor een

De Maastrichtenaren geven beide evenementen een voldoende.

driekamerwoning. De bewoners weten dat ze er op korte termijn weer

Dit blijkt uit een representatief geachte enquête. Winterland krijgt van

uit moeten, maar zullen te zijner tijd door woningstichting Woonpunt

de inwoners een 6,2 en van de bezoekers een 7,1. De ondervraagden

geholpen worden bij het zoeken naar nieuwe woonruimte.

geven evenwel te kennen een minder kermisachtige uitstraling en
meer aansluiting bij het kerstgebeuren op prijs te stellen. Ook het
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ABSEILEN Abseilen vanaf het dak van het Centre Céramique; het is
een van de achttien sportevenementen voor studenten als onderdeel
van de sportweek die de Maastrichtse studentensportraad Musst samen
met woningstichting Woonpunt heeft georganiseerd. Musst wil zoveel
mogelijk studenten aan het sporten krijgen. Het Abseilen was trouwens
wel het meest spectaculaire onderdeel van het programma dat de
studentensportraad aanbood.

DE STAAR OP DE ROL Ooit, ongeveer een eeuw geleden (1906)
maakte het legendarische Staar dubbelkwartet Morreaux een opname
op een wasrol. Die is helaas verloren gegaan. Een Edison fonograaf
werd ingevlogen vanuit Londen en dit ontbrekende deel uit de
grammofoonplatencollectie van zangvereniging de Mastreechter
Staar is nu opnieuw op wasrol vereeuwigd. Zo zal de beroemde platencollectie (bij Philips) die de zangvereniging roem bracht tot in Australië
weer compleet zijn. Overigens gebruikte Vodafone een fragment van
het door de Staar gezongen Limburgse volkslied voor het maken van
een ringtone.

Aanschuiven in de rij voor een seizoenskaart van MVV.

Chantal Janzen, de kersverse ambassadrice van het Ronald McDonald Huis
Maastricht, geeft het startsein voor de verbouwing van het Maastrichtse Huis.
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Na het vrijmaken van de schootsvelden, herstel van de grondwal en een restauratie komt Fort Sint-Pieter beter in het zicht te liggen.

JOODSE HERBEGRAFENIS Onder het Sphinx-terrein aan de
Boschstraat ligt een kleine voormalige Joodse begraafplaats. De daar
aangetroffen stoffelijke resten van twee personen - overleden aan
het einde van de achttiende eeuw, namen niet bekend - worden herbegraven op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg.
Dat gebeurt met inachtneming van alle Joodse begrafenisrituelen.
De hoofdrabbijn van Nederland noemde de herbegrafenis van de
Joodse Maastrichtenaren een uniek signaal van verdraagzaamheid.

CHINA DINO DEFINITIEF SUCCES De grote Chinese dinotentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum Maastricht en het
Centre Céramique is een megasucces geworden; dertigduizend mensen
bezochten de twee locaties. Dit doorslaand succes van China Dino is
een bevestiging van de opleving van het culturele klimaat in Maastricht.
Op vele fronten is er op cultureel gebied sprake van groei in de stad.
Het museum haalde met China Dino in drie maanden tijd meer bezoekers in huis dan er in een heel jaar naar het De Bosquetplein komen.
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Scholieren onder indruk van China Dino in het Natuurhistorisch
Museum Maastricht.

PISTOLEN IN DE COLLECTIE Museum Spaans Gouvernement
heeft op een veiling in Nijmegen een fraaie collectie achttiende-eeuwse
pistolen gekocht. De vierentwintig pistolen werden deels gemaakt
door Maastrichtse wapensmeden. De pistolen behoren tot de mooiste
wapenproducten die er in ons land werden gemaakt.

Eresaluut van ‘De Köpenicker Kompenei’ bij het graf van Wilhelm
Voigt, alias ‘Kaptein vaan Köpenick’, in Luxemburg-stad.

Naar aanleiding van het verschijnen van de biografie van Michael Boogerd is deze oud-wielrenner te gast bij selexyz Dominicanen voor een interview
en een signeersessie.
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MEI ‘08
Tentoonstelling van de jubilerende Harmonie Wilhelmina Wolder.
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Preparatie van een lijk voor de opnamen van het tweede seizoen van de Maastrichtse Flikken.

‘MUGUET’ VOOR JOSETTE Op 1 mei krijgt Josette de Jong de

THE MAASTRICHT FORENSIC INSTITUTE GEOPEND In

ereprijs ‘Muguet de Maestricht’, die onlangs door de section Maestricht

Maastricht opent het tweede Nederlandse Forensische Instituut.

van de Alliance Française is ingesteld. Deze onderscheiding wordt ieder

De nieuwe instelling heet officieel The Maastricht Forensic Institute

jaar uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt

(TMFI) en het instituut is ontwikkeld door DSM en de Universiteit

voor de Franse taal en cultuur in deze stad. De prijs bestaat uit een

Maastricht. Het TMFI richt zich vooral op DNA-onderzoek, chemische

bronzen beeldje van Anke van Kooten en is vernoemd naar het lelietje-

analyses, materiaalonderzoek en digitale technologie, maar gaat daar-

van-dalen, dat men in Frankrijk gewoonlijk op 1 mei aan ouders, een

naast ook onderzoek doen op het gebied van psychologie en spraak.

vriend of geliefde aanbiedt. Josette de Jong doceert Frans aan de

Het TMFI start met 55 werknemers en de belangrijkste afnemers van de

Leeuwenborgh Opleidingen en is tevens vice-voorzitter van de Alliance

onderzoeksresultaten zijn de politie, justitie en advocaten.

Française. In 1937 werd de section Maestricht van de Alliance Française

Verder zal het TMFI ook contra-expertises uitvoeren indien een onder-

des Pays-Bas aangesloten bij de Alliance Française van Parijs.

zoek van het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag in een

De Maastrichtse sectie kwam zelf voort uit de in 1902 opgerichte

gerechtelijke procedure wordt aangevochten.

Maastrichtse kring Amis de la Langue Française.
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MOBILITEITSMANAGER VOORKOMT VERKEERSINFARCT

WILLEM VLIEGEN-PENNING Ger Houben van de Stichting Rama

De gemeente Maastricht start met een actief mobiliteitsmanagement

ontvangt de Willem Vliegen-penning 2008. De stichting, waarbij

om de stad bereikbaar te houden als in 2010 wordt begonnen met

Ger Houben vanaf de oprichting in 1987 is betrokken, zet zich in voor

de aanleg van de ondertunneling van de A2. Volgens GroenLinks-

culturele en sociale uitwisselingsprogramma’s tussen de Nicaraguaanse

wethouder Wim Hazeu kan een dergelijk mobiliteitsmanagement de

stad Rama en de stad Maastricht. Deze uitwisseling heeft geleid tot

verkeersdruk met tien tot vijftien procent verminderen. In overleg met

concrete acties in de woningbouw en de herbebossing. Ook is er een

de grotere werkgevers van bedrijven, overheden en de universiteit

bibliotheek opgericht en werd een radiozender geïnstalleerd. Aan het

wordt personeel aangespoord om het gebruik van de auto terug

uitwisselingsprogramma werd voorts inhoud gegeven via een internet-

te dringen. Men wil dit bereiken door het stimuleren van het openbaar

project voor basisscholen en een uitwisseling met kunstenaars. De naar

vervoer, het aantrekkelijk maken van het gebruik van de fiets,

een van de grootste sociaal-democraten uit de eerste helft van de twin-

het opzetten van een Park & Ride-systeem, de inzet van kleine

tigste eeuw genoemde onderscheiding is ingesteld door de Maastrichtse

shuttlebusjes en het bevorderen van carpoolregelingen. Voor deze

afdeling van de PvdA. Willem Vliegen was zeer actief in de arbeiders-

aanpak heeft de gemeente voor de jaren 2008 en 2009 een bedrag van

beweging in deze stad. De penning wordt jaarlijks uitgereikt aan

driehonderdduizend euro gereserveerd.

een persoon, vereniging of een groep mensen die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie van de medemens,
waarbij solidariteit een leidend beginsel is.

Met een historische optocht wekt Harmonie Wilhelmina het verleden van Wolder opnieuw tot leven. Truus Willems figureert daarin als koningin
Wilhelmina.

jaarboek maastricht

•

105

Voorafgaand aan het ENCI Open Schaaktoernooi kan op de Markt worden genoten van een levend schaakspel.

WATERPOORT LEIDT WEER NAAR HET WATER De omgeving

DRIE DODEN OP A2 Op zaterdagochtend 11 mei komen drie jonge

van de historische Waterpoort aan de Stenenwal in Wyck is veranderd.

mannen om het leven als hun auto met grote snelheid tegen de

Onder de poort is een trappenpartij naar het water van de Maas

betonnen muur van de A2-traverse botst. De politie had grote moeite

aangelegd. Ook zijn er in de helemaal vernieuwde kademuur twee

om de identiteit van de jongens te achterhalen. Pas na twee dagen bleek

plaquettes over de historie van de stad aangebracht. Het plan,

dat het ging om drie jongens van Noord-Afrikaanse afkomst uit de

ontworpen door architect Jos Nijssen, maakt deel uit van de hoog-

Randstad, die in het lokale circuit als drugsrunners bekend stonden.

waterkering die langs de Stenenwal is aangebracht. De bovenste helft

Een vierde inzittende van 21 jaar heeft het ongeluk overleefd. Naar aan-

van de Waterpoort is in 1890 door de gemeente Maastricht gesloopt,

leiding van het ongeluk heeft burgemeester Gerd Leers bij het kabinet

maar werd zeven jaar later op last van de minister van Binnenlandse

gepleit om meer geld uit te trekken voor de bestrijding van de overlast

Zaken naar een ontwerp van de Roermondse architect Pierre Cuypers

die de drugsrunners veroorzaken op de autosnelwegen rond de stad.

gereconstrueerd. De oorspronkelijk Simon Mertenspoort genoemde
Waterpoort gaf toegang tot een loskade aan de Maas. In het midden
van de negentiende eeuw werden er nog schepen geladen en gelost.
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BURGEMEESTER OOK ‘DOCTOR OF LAW’ De University of

euro per nacht. Het is wel opmerkelijk dat de l‘Empereur haar duurste

Central Missouri onderscheidt burgemeester Gerd Leers met het ere-

kamer als presidentiële suite aanprijst en niet als een keizerlijke suite!

doctoraat van ‘Doctor of Law’. Hij krijgt deze eervolle onderscheiding
vanwege zijn inzet bij de bestrijding van de drugsoverlast in Maastricht en

ZONNETREIN IN STERRENSTAD Maastricht heeft er een nieuwe

voor zijn inzet bij de opvang van Amerikaanse studenten die aan de

toeristische attractie bij: de Zonnetrein. De stadstrein heeft een felgele

Universiteit Maastricht studeren. Eerder werd ook de Maastrichtse onder-

kleur en op de daken van de wagons zijn zonnepanelen gemonteerd.

nemer Benoit Wesly aan dezelfde universiteit gelauwerd met een eredoc-

Zo wordt het milieu veel minder belast. De prijs van een ritje in de

toraat. Als dank voor deze erkenning schonk Wesly de 26 meter hoge

Zonnetrein kost vijf euro en is daarmee net zo duur als een ritje in de

‘Friendship Tower’ voor de Campus van de Universiteit van Missouri.

‘Roeje Sinjeur’, de concurrerende stadstrein.

NOG MEER EER VOOR DE BURGEMEESTER Grand Hotel de

STUDENTEN KUNSTACADEMIE STAKEN Studenten van de

l‘Empereur vernoemt een presidentiële suite naar burgemeester Gerd

Academie Beeldende Kunsten komen in actie tegen de bezuinigingen op

Leers. Dit gebeurt volgens directeur Marcello Pauw van de l‘Empereur

het lerarenkorps. Het vervroegd pensioneren van docenten en het niet

als eerbetoon aan de Maastrichtse burgemeester, die hij bewondert

verlengen van tijdelijke contracten leidt tot een verschraling van het

vanwege zijn daadkracht en doorzettingsvermogen. De Leers-suite heeft

onderwijsniveau. De reputatie van de Maastrichtse academie is in de

een oppervlakte van 74 vierkante meter en is voorzien van een jacuzzi,

gevarenzone gekomen. De studenten hebben op het Herdenkingsplein

infraroodsauna, huisbar, thuisbioscoop en massagedouche. Afhankelijk

enkele grote kruisen geplaatst naast een condoleanceregister, waarin stu-

van het seizoen betaalt de gast hiervoor driehonderdvijftig tot vijfhonderd

denten van diverse richtingen hun concrete zorgen kunnen beschrijven.

Tijdens de Ragweek zetten Maastrichtse studenten zich in voor het goede doel. Daarbij staat ook ‘pudding- of vlaworstelen’ op het programma;
je moet er maar zin in hebben!
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Door beeldend kunstenaar Hans Lemmen ontworpen keien geven elk ‘landmark’ rond het Albertkanaal gewicht.

PETRUS REGOUT KRIJGT STRAATNAAM Op voorspraak van de

KEIEN AAN DE GRENS Het Grensschap Albertkanaal heeft in het

straatnamencommissie wordt nu eindelijk toch een straatnaam

grensgebied tussen Maastricht en de Belgische gemeenten Lanaken en

vernoemd naar Petrus Regout. Op het voormalige Sphinx-terrein krijgt

Riemst een veertiental bijzondere plekken gemarkeerd met reusachtige

het centrale plein van dit toekomstige woongebied de naam van de

keien. Deze ‘landmarks’ wijzen de bezoekers op sporen uit het verleden

stichter van de Maastrichtse aardewerkindustrie. Daarmee komt een

en verhalen over de geologie van de bodem en de ontwikkeling van de

definitief einde aan de jarenlange strijd rond het eerherstel van Petrus

natuur. Ook worden verbanden gelegd met historische gebeurtenissen

Regout, die vooral in de crisisjaren tussen 1930 en 1940 werd

zoals veldslagen, belegeringen, nederzettingen van de Neanderthalers,

afgeschilderd als uitbuiter van de arbeiders. Vooral dankzij de inbreng

de Romeinse weg en de eerste landbouwers.

van de huidige PvdA-wethouders Jacques Costongs en Jean Jacobs
kwam de rehabilitatie van Petrus Regout zonder politiek gesteggel tot
stand.
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MASTREECHTER STAAR VESTIGT RECORD MET MEGAKOOR
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke
Zangvereniging Mastreechter Staar geeft een gelegenheidskoor van
niet minder dan 1.030 zangers en zangeressen een uitvoering op
Plein 1992. Het koor brengt, onder leiding van PvdA-wethouder Jean
Jacobs, het ‘Mestreechs Volksleed’ ten gehore. In het aangrenzende
Centre Céramique is een expositie rond het jubilerende mannenkoor te
bezichtigen.

SPOORBRUG IN DE STEIGERS De Maastrichtse spoorbrug wordt
grondig opgeknapt. Een ijzeren gordijn van steigerbuizen omhult de
grote boog over de Maas. De rails worden vernieuwd en alle stalen
onderdelen worden opnieuw geschilderd. Het is de bedoeling dat het
werk aan het eind van 2008 gereed komt, want in 2009 wordt de
spoorlijn naar Lanaken weer in gebruik genomen voor het goederentransport naar de papierfabriek van Sappi-Lanaken.

De voor een grote opknapbeurt ingepakte spoorbrug over de Maas.
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JUNI ‘08
Bijna honderd leerlingen van Muziekschool Kumulus mogen tijdens drie concerten meespelen met André Rieu.
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Openbare basisschool De Kring in de wijk De Heeg viert haar dertigjarig bestaan.

‘WO IST MEIN FAHRRAD!?’ Aan de vooravond van het EK-voet-

UNIVERSITEIT MAASTRICHT (UM) GELIEFD BIJ DUITSERS

baltoernooi sommeert burgemeester Gerd Leers de kioskhouder op de

De UM is zeer in trek bij Duitse studenten. Dit jaar studeren er 3.175

Servaasbrug om de oranje T-shirts met het opschrift ‘Wo ist mein

Duitse studenten aan de UM en dat is 26 procent van het totaal aantal

Fahrrad!?’ uit de handel te nemen. Volgens de burgemeester zou deze

studenten. De meeste Duitse studenten volgen Engelstalige cursussen

tekst Duitse passanten kunnen kwetsen en voor de Nederlandse

en leren ook geen Nederlands; ze rijden ’s avonds weer terug naar huis,

passanten is de grap van de gevorderde fietsen ook wel achterhaald.

zodat er van integratie nauwelijks sprake is. Rector magnificus Gerard

Kioskhouder Peter Aelmans heeft de T-shirts weggeborgen.

Mols is nochtans zeer tevreden met de Duitse studenten, die volgens
hem talentvoller zijn en harder werken dan de gemiddelde Nederlandse

MOSAE FORUM KRIJGT ARCHITECTUURPRIJS Het aan de

student. De UM gaat de komende jaren door met het actief werven van

Markt grenzende project Mosae Forum wint de Architectuurprijs van de

studenten in de grote Duitse steden.

gemeente Maastricht. Volgens juryvoorzitter Jo Crepain vormt het
project een belangrijke schakel tussen de Maasboulevard, de Markt en
het kernwinkelgebied. De gebouwen zijn op eigentijdse wijze ingepast
in het stadsweefsel en sluiten zorgvuldig aan bij het monumentale
karakter van Maastricht. De twee architecten, Jo Coenen en Bruno
Albert, ontvingen de bijbehorende Victor de Stuers-penning uit handen
van GroenLinks-wethouder Wim Hazeu.
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De Maastrichtse zanger ‘Erwin vaan ‘t Merretkoer’ gaat in september,
samen met een aantal Limburgse artiesten, een feestje bouwen in het
Rotterdamse Sportpaleis Ahoy. Bij de persconferentie wordt Erwin
getrakteerd op een bekeuring. Betaling daarvan zal wel geen probleem
vormen; er hebben zich immers al vijfduizend mensen ingeschreven
voor het concert in Rotterdam.

MAXIMA EREGAST MASTREECHTER STAAR Bij het galaconcert
in het Theater aan het Vrijthof ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van de Mastreechter Staar is prinses Maxima eregast. Er worden koorwerken uitgevoerd van de componisten Verdi, Mahler,
Gounod, Coleman, Giesen, Niles en Rogers. De meeste koorwerken
worden begeleid door het Limburgs Symfonie Orkest, dat dit jaar ook
ziin 125-jarig bestaan viert. Samen met de solist Bèr Schellings zingt
Maxima het Argentijnse kinderliedje ‘Manuelita la Tortuga’. Ook wordt
de ‘Hymne an die Musik’ gezongen. Dit werk heeft de Mastreechter
Staar in 1886 voor de eerste keer ten gehore gebracht. De Mastreechter
Staar werd in 1883 opgericht en op dit moment telt het koor honderdveertig zangers.

Onderonsje tussen prinses Maxima en Staar-president Jan Voorvelt bij het galaconcert van het jubilerende zangkoor.
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GroenLinks-wethouder Wim Hazeu in actie bij de sloop van het voormalige KPN-gebouw. >

DE TRAM KOMT TERUG De gemeente onderzoekt de haalbaarheid

STAD GAAT VERJONGEN IN PLAATS VAN VERGRIJZEN Het

van een tramverbinding voor personenvervoer tussen Hasselt en

stadsbestuur van Maastricht blijft alles op alles zetten om achterstanden

Maastricht. De tram moet via het nieuwe Belvédère-gebied de stad

te voorkomen, de economische structuur te versterken, werkgelegen-

binnenkomen, vervolgens langs de Boschstraat en de Wilhelminabrug

heid te scheppen en alle buurten leefbaar te maken. Dit is de ambitie die

naar het Centraal Station rijden en daarna doorsteken tot het acade-

in de Stadsvisie 2030 wordt uitgedragen. Volgens een onderzoek

misch ziekenhuis Maastricht (azM). In het plan, genaamd Spartacus,

van het Economisch Technologisch Instituut Limburg, het ETIL, zal de

betaalt Vlaanderen vrijwel alle kosten. Alleen het traject door Maastricht

bevolking van de stad de komende dertig jaar met bijna dertigduizend

moet door de gemeente en andere Nederlandse overheden worden

inwoners afnemen. Om dit doemscenario een halt toe te roepen wil

gefinancierd.

het gemeentebestuur de positie van de beroepsbevolking op de arbeidsmarkt verbeteren en het woon- en leefklimaat voor jongeren aantrekkelijker maken.

De vervoersautoriteiten van Vlaanderen en Nederland, onder wie de
Vlaamse minister Kathleen van Brempt en de Nederlandse minister
Camiel Eurlings, ondertekenen een intentieverklaring tot realisering
van de tram Vlaanderen-Maastricht.
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Tijdens Maastrichts Mooiste Defensie Topsportmarkt is ‘Lord of the
Rings’ Yuri van Gelder de absolute publiekstrekker.

SLOOP KPN-KANTOOR AAN DE NOORMANNENSINGEL
Slopers beginnen met de afbraak van het voormalige KPN-kantoor
langs de A2. Daarmee start een langdurige opknapbeurt van de wijken

Zestien jongens beginnen aan een estafette met elektrische rolstoelen
van Maastricht naar Maassluis. De deelnemers lijden aan de spierziekte
van Duchenne. Het gaat niet alleen om de prestatie, maar ook om het
inzamelen van geld voor de bouw van een speciaal ingericht vakantiehuisje.

aan weerszijden van de stadstraverse. In de toekomst zal de huidige
drukke A2 hier vervangen worden door een rustige stadsboulevard,
waarlangs fraaie kantoren en wooncomplexen zullen verrijzen. Op de
plaats van het KPN-kantoor komt een woon-werkcomplex met in het
hart een vijftig meter hoge woontoren, ontworpen door architect
Jo Coenen. Het oude KPN-gebouw werd in 1979 gebouwd naar een
ontwerp van architect Theo Boosten.
Burgemeester Gerd Leers past bestuursdwang toe bij de bestrijding van
de handel in drugs.
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JULI ‘08
De Capella Sancti Servatii.
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André Rieu moet hier nog even wachten op de door de Staar met een worst afgeroepen zegen van de heilige Clara.

RIEU SPEELT SAMEN MET MASTREECHTER STAAR EN

MASTREECHTER STAAR BRENGT WORST VOOR CLARA

LEERLINGEN MUZIEKSCHOOL Dit jaar is de jubilerende

Woordvoerder Frans Hermans van de Koninklijke Zangvereniging

Mastreechter Staar te gast bij het Johann Strauss Orkest van André Rieu

Mastreechter Staar overhandigt een reusachtige worst aan zuster

tijdens de zomerconcerten op het Vrijthof. Gekleed in witte kostuums

Susette van de Zusters Onder de Bogen. De zusters zullen in gebed tot

zingen de leden van de Staar uit het blote hoofd bekende songs, als

de heilige Clara bidden voor gunstige weersverwachtingen, omdat de

‘O Fortuna’ uit de Carmina Burana, ‘Waltzing Mathilda’ en het

Mastreechter Staar drie dagen op het Vrijthof met het Johann Strauss

‘Mestreechs Volksleed’. Negentig jonge strijkers van Kumulus

Orkest van André Rieu optreedt. De heilige Clara heeft volgens een

Muziekschool mogen in het kader van het 125-jarig jubileum van

oude Maastrichtse traditie de gave om alle weergoden gunstig te

de Muziekschool met de Maastrichtse stehgeiger André Rieu op het

stemmen en dan is één worst effectiever dan duizend paraplu’s.

podium staan. De leerlingen hebben wekenlang gerepeteerd onder
leiding van muziekdocente Mia Beckers. Samen met André Rieu spelen

ROKERSVERENIGING TEGEN ROOKVERBOD Bo Tilly van café ’t

zij het vioolconcert in a kleine terts van Antonio Vivaldi.

Jachhoes aan de Brusselseweg richt een rokersvereniging op om het
rookverbod te omzeilen. Hierdoor kan er in café ’t Jachhoes toch
worden gerookt. De klant moet zich bij binnenkomst inschrijven als lid
van de rookvereniging. Het lidmaatschap is overigens gratis en zo staan
er na twee weken al vierhonderd leden ingeschreven bij het rokerscafé.
Met deze stunt verschijnt Tilly zelfs op het landelijke televisiejournaal.
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‘Je mag allerlei verenigingen oprichten, dus waarom geen rokersvereniging?’, zegt Tilly, die al sinds 1964 in het café werkt.

‘SJENG’-GEHALTE WETENSCHAPPELIJK VASTGESTELD

LEERS NU OOK VOORZITTER NPS

Aan de Universteit Maastricht promoveert Juulke Friesen op een onder-

volgt per 1 augustus Roger van Boxtel op als voorzitter van de

zoek naar ‘Sjengen’, zoals Maastrichtenaren worden genoemd door

Nederlandse Programma Stichting (NPS). De NPS verzorgt de uitzen-

zowel zichzelf als door Limburgers van buiten de stad. Friesen heeft 100

dingen van NOVA, Andere Tijden, het Klokhuis, Sesamstraat en

straatinterviews afgenomen, 266 op internet ingevulde enquêtes geana-

Raymann is Laat. Veel van deze programma’s zijn gericht op de

lyseerd en ten slotte met de vertegenwoordigers van 37 buurten in

integratie van culturele minderheden. De benoeming geldt voor een

Maastricht gesproken. De enquêtevragen hadden betrekking op het

periode van vier jaar. Volgens Leers kan hij deze nevenfunctie zodanig

dialect, carnaval, uitgaansleven, muziek en kennis van de Maastrichtse

combineren met het burgemeestersschap dat zijn ambt er op geen

cultuur. Uit die informatie schetst de onderzoekster een beeld van

enkele wijze onder zal lijden.

Burgemeester Gerd Leers

hoeveel echte ‘Sjengen’ Maastricht telt en in welke woonbuurten het
‘Sjeng’-gehalte het hoogst scoort. Volgens Friesen is culturele identiteit

MAASTRICHT IN DE CRIMINELE TOP Maastricht valt een

belangrijk als tegenwicht tegen de globalisering, waarbij grenzen tussen

twijfelachtige eer te beurt. De stad staat op de vierde plaats van de

landen en culturen vervagen.

criminele toptien, achter Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Volgens de
tellingen van het CBS steeg het aantal misdrijven het afgelopen jaar naar

‘EVERYTGING POINTS TO MAASTRICHT REGION/SOUTH

een record van 15.053. Volgens districtchef Frans Kooijman wordt de

LIMBURG’

De nieuwe campagne voor de ‘branding’ van Zuid-

stijging vooral veroorzaakt door veelplegers, die zich in het bijzonder op

Limburg gaat in Heerlen van start met de slogan Alles wijst op

auto-inbraken hebben toegelegd. Ook het preventief optreden van de

Zuid-Limburg; voor buitenlanders ‘Everything points to Maastricht

politie heeft een stijging veroorzaakt, omdat het voorkomen van een

region/South Limburg’. In de Heerlense schouwburg wordt de promo-

misdrijf door het CBS ook als misdrijf wordt geregistreerd!

tiefilm van de regiobranding Zuid-Limburg vertoond en hiermee wordt
onomwonden aangetoond dat de Zuid-Limburgse regio beschikt
over de beste scholen, de beste universiteit, de beste ziekenhuizen,
de mooiste natuur, de beste cultuur en het beste bedrijfsklimaat.
De provincie en de Zuid-Limburgse gemeenten stellen voor de komende vier jaar acht miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van deze
imagocampagne. Het is de bedoeling dat de gemeenten beter gaan
samenwerken en niet meer elkaars vliegen afvangen.

De Afrikaanse wielerformatie van Allez Allez Zimbabwe krijgt veel
aandacht in de Ronde van Wolder.
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Impressie van het zomercarnaval aan de Kesselskade.

DROOM EINDIGT IN NACHTMERRIE Bij de Wiebengahal is een
kunstwerk van de Zwitserse beeldend kunstenares Barbara Caveng
vernield en in brand gestoken. Het kunstwerk T.R.A.U.M. maakte deel
uit van een expositie in de Maastrichtse vestiging van het Nederlands
Architectuurinstituut (NAi), waar een tentoonstelling over de architectuur van de slaap wordt gehouden. Het kunstwerk bestond uit een
mobiele slaapplek die door iedereen ook als zodanig gebruikt zou
kunnen worden. Het kunstwerk had eerder al in verschillende Europese
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steden in de openbare ruimte gestaan.

Hulpdiensten in actie bij het kantoor van Vodafone aan de Avenue
Céramique. Daar wordt een poederbrief ontdekt; nader onderzoek
wijst uit dat het om poedersuiker gaat.

Leden van de rapgroep De Pikketrillers bij de opnamen voor een
videoclip.

Werkzaamheden ten behoeve van de heringebruikname van het spoorvak tussen Maastricht en Lanaken.

jaarboek maastricht

•

121

