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Editie 63!
Jaarboek Maastricht is toe aan zijn 63ste editie (start 1955). Als we tenminste de beschrijvende 
samenvatting van de hand van oud-gemeentesecretaris Antoine Minis over de jaren 1945-1952 niet 
meetellen. In het begin van de jaren tachtig kende het jaarboek enkele momenten van stilstand en 
het jaarboek veranderde in die tijd van opzet en van samenstelling. En natuurlijk van samenstellers. 
Diverse besturen, hoofdredacteuren en redactieleden gaven hun eigen kleur aan Jaarboek Maastricht. 
Ondanks deze verscheidenheid, is er ook sprake van grote continuïteit. Jaarboek Maastricht is (zegt 
men) het enige continue jaarboek in Nederland met een dergelijk lange looptijd. Een traditie is zo 
gemaakt, maar het continueren van die traditie vraagt ieder jaar weer veel inzet. De jaarboeken werden 
dikker, steeds dikker. Van beschrijvende stadsontwikkeling en maatschappelijke beschouwingen werd 
het jaarboek steeds meer een jaarkroniek, met veel foto’s. In 2015 was hierover in Centre Céramique 
een aanschouwelijke tentoonstelling te zien. De uitgevende Stichting Jaarboek Maastricht zag de 
schare trouwe kopers evenwel steeds verder teruglopen. 

Veranderingen
Dat was de reden om een aantal veranderingen door te voeren. Zowel in concept (de kroniek weer 
centraal stellen), als in uiterlijk (vormgeving) en in innerlijk (de ‘stad’ meer aan het woord laten). Dat 
alles is gepoogd vorm te geven in dit nieuwe jaarboek 2017-2018, dat vanaf nu weer zal overgaan van 
gebroken jaren (augustus tot en met juli) naar kalenderjaren (januari tot en met december). Vandaar 
dat dit jaarboek 17 maanden afdekt. Het bestuur zocht een nieuwe hoofdredacteur om de wensen 
vorm te geven en uit te voeren. Maar er zit meer ambitie in de vernieuwing: ook de digitalisering 
schrijdt voort en met alleen een analoog “ouderwets” boek kom je er vandaag de dag niet meer. We zijn 
bezig met verschillende vormen van digitale en snel beschikbare inhoud op te zetten, zodat het niet 
alleen wachten is op dat ene moment in het jaar, waarop het papieren boek wordt gepresenteerd. Al 
is dat iets waar de echte Maastrichtse verzamelaar zeker op wil wachten. Dat blijft dan ook! We willen 
ook dat meer mensen meebepalen wat in het jaarboek moet worden opgenomen. Bijvoorbeeld door 

het hele jaar meldingen van relevante gebeurtenissen 
door te geven aan de redactie, zodat niet alleen 
hun opmerkzaamheid bepaalt wat er opgenomen 
wordt. We kunnen immers niet alles vastleggen 
wat er in Maastricht gebeurt. De redactieleden zijn 
de ‘curatoren van de hedendaagse geschiedenis’, 
die een juiste keuze moeten maken. U kunt daar 
als Maastrichtenaar en als lezer bij helpen. De 
geschiedenis schrijven we vandaag. De geschiedenis 
schrijven we samen. U kunt meebepalen wat we er 
over tientallen jaren nog van weten en wat er dan is 
terug te lezen.

Erik Steffens, voorzitter van het bestuur

Voorwoord
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De stad bevragen
Een jaar in beeld brengen. Welke keuzes maak je dan? Iedere keuze is 
omstreden. Iedere keuze kan kritiek verdragen. Dat is dan ook de reden 
dat de redactie van Jaarboek Maastricht zijn taak zo serieus neemt. 
Om richting te geven aan de keuze van 2017-2018 is een drietal thema’s 
bepaald, die kleur geven aan de berichtgeving in de kroniek en in de meer 
beschouwende stukken. De thema’s zijn gekozen om zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij de grote vragen en ontwikkelingen van de stad, maar ook 
bij belangrijke evenementen. Afgelopen jaren stond de vernieuwing in de 
stad en van zijn inwoners centraal: ‘Nieuwe Maastrichtenaren’ bepalen 
mede hoe de stad uitziet en hoe deze zich ontwikkelt, het thema van 
jaarboek 2016-2017. Maar ook de oude Maastrichtenaren moeten zich 
in het jaarboek blijven herkennen. Dat is de reden dat er vanaf dit jaar 
verschillende gewone Maastrichtenaren zijn bevraagd over hoe zij hun 
stad zien. Mensen die niet snel in de pen klimmen en een brief naar de 
krant schrijven. De hoofdredacteur vroeg hen hoe goed het met de stad 
gaat (thema gouden eeuw), hoe zij de zeven-jaarlijkse Heiligdomsvaart 
beleven en wat de rol van religie in de stad (nog) is. Wat zij van het 
erfgoed vinden en of ze er veel gebruik van maken. Moet er nou een 
stedelijk historisch museum komen? En wat lost dat dan op? Zoveel 
vragen, zoveel meningen.

Jaarboek Maastricht legt vast wat er is gebeurd, maar doet dat ook door 
betekenis te geven en zaken te beschouwen. De drie thema’s hebben 

dan ook elk een eigen toelichting gekregen. In de kroniek is de weerslag 
van de afgelopen 17 maanden terug te vinden. Maar Jaarboek Maastricht 
wil ook agenderen. Door zaken op te nemen, worden ze vastgelegd in de 
herinnering. Daarmee schrijft Jaarboek Maastricht de geschiedenis op, 
maar bevraagt tegelijkertijd de toekomst. En soms geeft ze perspectief 
en inspiratie aan de huidige ontwikkelingen. 

Culturele hoofdstad
Een voorbeeld van iets dat er was in 2018. Of eigenlijk iets dat er niet 
was: de titel Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018. In 2013 
sneefde de ambitieuze strijd van de stad en de Euregio om verkozen te 
worden tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De jury koos voor 
Leeuwarden, die daarvoor gefeliciteerd moet worden. Die stad maakte 
van afgelopen jaar een cultureel feest, met de aanleg van fonteinen en 
onder andere een reuzenstoet. In Maastricht leek de ambitie sinds 2013 
een heus pijndossier te zijn geworden, dat stilletjes werd verzwegen. Dat 
is eigenlijk raar, want de ambitie had een solide basis en een bijzonder 
goed verhaal. Veel mensen realiseren zich niet dat een aantal ambities 
uiteindelijk gewoonweg is uitgevoerd, zij het met minder geld en vooral 
met minder publiciteit. Fashionclash heeft mode verder op de kaart 
gezet, de relatie van de stad met de Heiligdomsvaart en diens betekenis 
zijn uitgebreid gevierd en de aanpak van de ontsluiting van het cultureel 
erfgoed is ongewijzigd opgepakt en tot een start gebracht in oktober 
2018 in het project Terra Mosana, waarbij de gezamenlijke Euregionale 

Inleiding

Gouden eeuw, 
Heiligdomsvaart
en cultureel erfgoed
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geschiedenis wordt onderzocht, gedigitaliseerd en gepresenteerd. Ook 
heeft Maastricht heel slim een flinke bijdrage geleverd aan de grote 
tentoonstelling Made in Holland: 400 jaar wereldmerk, over onder 
andere de export van Maastrichts aardewerk. En bovendien is veel geld 
vrijgemaakt voor het behoud en de beleving van de vestingwerken, zowel 
in het stadscentrum als ook daarbuiten (de Hoge en Lage Fronten). En 
dat is dan weer iets dat naadloos past in de viering van Het Europees Jaar 
van het Cultureel Erfgoed in 2018, waarin Maastricht weliswaar geen titel 
heeft gekregen, maar wel een stevige bijdrage aan heeft kunnen leveren. 
En zo is de cirkel rond! Hopelijk heeft u het meegekregen. Anders ligt het 
in ieder geval vast in dit jaaroverzicht van Maastricht.

1968
Ook blikken we soms terug naar het jaarboek van jaren geleden. In 
2018 is het honderd jaar geleden dat de Grote Oorlog werd beëindigd. 
Eigenlijk was dat enkel een wapenstilstand. De oorlog werd formeel 
beëindigd in 1919, maar ging nog jaren door in een land als Turkije. En 
in 2018 werd 1968 veelvuldig herdacht. Dat jaar kennen we immers als 
hét protestjaar. Maar was dat ook zo in Maastricht? In het jaarboek 
van 1968 wordt op pagina 45 gewag gemaakt van twee incidenten. 
Allereerst een zogenaamde vredesmars, waarbij de politie “een aantal 
op herrie beluste, hoofdzakelijk niet-Limburgse jongeren opving, 
omdat zij zich niet aan de spelregels wisten te houden”. “Dit opvangen 
gebeurde overigens met volledige instemming van de burgerij”. U hoort 

het de toenmalige burgemeester geruststellend zeggen. Het tweede 
incident betrof een rustiger demonstratie tegen de gebeurtenissen in 
Griekenland (red.: verzet tegen het toenmalige kolonelsregime). Maar er 
zijn geen berichten over echte studentenprotesten of oproer te vinden. 
Toch speelde Maastricht wel een rol in die roemruchte jaren. Als u erbij 
was, kunt u het beeld dat elders in dit jaarboek wordt beschreven, 
bevestigen of aanvullen. 

Stadsmonitor
Tenslotte vindt u de stadsmonitor achterin dit jaarboek. Deze monitor 
deed vorig jaarboek zijn intrede en belicht de gekozen thema’s, maar 
dan vanuit feiten, getallen en analyses. Zo wil Jaarboek Maastricht u 
helpen om uw mening te geven over of er nou wel of niet genoeg geld 
aan erfgoed wordt uitgegeven in Maastricht. Of u er voldoende aan 
kunt meedoen of van genieten. En hoe het met de effecten van de 
Heiligdomsvaart is gesteld. 

Hoe dan ook, de redactie spreekt de hoop uit dat Jaarboek Maastricht 
voldoet aan uw verwachting, dat het weer echt een jaarboek van de 
Maastrichtenaar mag worden, en dat dit jaarboek een juiste weergave is 
van de stad waarin u leefde, in 2017 en 2018. We horen het graag!

Namens de voltallige redactie, 
Eric P.G. Wetzels, hoofdredacteur

‘Jaarboek Maastricht schrijft de geschiedenis 
op, maar bevraagt tegelijkertijd de toekomst. 

En soms geeft ze perspectief en inspiratie 
aan de huidige ontwikkelingen.’
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Gesprek met de burgemeester

Annemarie
Penn-te Strake
over de kracht
van Maastricht
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‘De Maastrichtenaar is een fijn mens!’. Met deze stellige 
uitspraak vat burgemeester Annemarie Penn – te Strake bondig 
samen hoe zij de inwoners  van de stad ziet. ‘Haar’ stad, want 
zij voelt zich bovenal burgermoeder. Als burgemeester heeft zij 
haar eigen portefeuille, waaronder openbare orde & veiligheid. 
Op 22 oktober 2018 sprak de hoofdredacteur van dit jaarboek 
met de burgemeester, om te vragen naar ‘de staat van de 
stad’. Hoe staat Maastricht er in 2018 voor in haar ogen? Een 
gesprek over haar portefeuille, haar interesses en natuurlijk 
ook over de specifieke thema’s die in dit jaarboek nader belicht 
worden: de gouden eeuw waarin Maastricht zou verkeren, 
de Heiligdomsvaart en het Maastrichtse culturele erfgoed. 
Belangrijk in haar eigen portefeuille zijn de onderwerpen 
openbare orde & veiligheid, handhaving, internationalisering en 
Euregionale samenwerking. De burgemeester oogt ontspannen, 
nieuwsgierig naar het gesprek en zij antwoordt compact en 
bondig. ‘Waar gaan we het dit jaar over hebben?’
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De staat van de stad?
Veel gaat goed in Maastricht, maar niet alles. De infrastructuur is 
enorm in ontwikkeling en de openbare ruimte wordt mooi ingevuld. 
Er zijn veel indrukwekkende projecten en programma’s om trots op te 
zijn. De herontwikkeling van het Tapijnterrein, de ingebruikname van de 
Groene Loper, de verlegging van de Noorderbrug, Belvédère, de Hoge 
en Lage Fronten, waar stadsontwikkeling enerzijds en behoud en zelfs 
restauratie van de vestingwerken anderzijds hand in hand gaan. En 
niet te vergeten de A2. De burgemeester is supertrots. De stad merkte 
natuurlijk wel dat de projecten uitgevoerd werden, maar alles bleef 
draaien en vooral rijden en het eindresultaat mag er zijn. Een resultaat 
waarmee Maastricht aantrekkelijk blijft als woon- en vestigingsplaats. 
Dat is geen ontwikkeling die plots tot stand kwam: al kort na de Tweede 
Wereldoorlog werd begonnen met de sanering van het Stokstraatgebied, 
de Binnenstad, vervolgens het Boschstraatkwartier en de laatste 25 jaar 
de ontwikkeling van Randwyck en Céramique. “Maastricht is al zo’n 65 
jaar op deze zorgvuldige manier bezig en we zullen nooit klaar zijn met 
de stad aan te passen”.

Maar binnen die stad loopt niet alles even goed en soepel: er leven 
teveel mensen onder de armoedegrens. De burgemeester voelt zich 
hierbij zeer betrokken. Het is daarbij een complex probleem, want anders 
was het natuurlijk al lang opgelost. “Armoede gaat niet alleen over 
financiële armoede, maar ook over sociale problemen, over gezondheid, 
werk en verwachtingen. Bestaande problemen blijven soms generaties 
lang binnen families bestaan. Sommige lijnen lijken zelfs terug te leiden 
naar de momenten waarop de fabrieken sloten en mensen werkloos 
werden”. Aanpassen voor die families was soms moeilijk en bovendien 
is de snelheid van de maatschappij zo verhoogd, dat niet iedereen dit 
tempo meer kan bijbenen. Om deze situatie te verbeteren is volgens 

burgemeester Penn een cultuurverandering nodig, die verbinding legt 
tussen de eerdergenoemde kwesties die samen het begrip ‘armoede’ 
bepalen. Uiteraard onderneemt de burgemeester zelf ook actie, in 
haar rol van burgermoeder. Zonder daar ruchtbaarheid aan te geven 
legt zij sinds een jaar zogenaamde estafettebezoeken af. Zij bezoekt 
daarbij oude en nieuwe Maastrichtenaren en luistert naar hun verhaal. 
Het estafette-element is dat de mensen waarmee zij gesproken heeft, 
zelf bepalen wie de volgende gesprekspartner is. Zo spreekt zij 10 tot 
15 mensen per jaar en haalt daarmee veel informatie en beelden op. De 
gesprekken geven de burgemeester hoop, want zij komt heel veel trots 
tegen. Meer saamhorigheid in de stad en in de wijk lijkt daarbij een 
grote wens van haar gesprekspartners te zijn. Voor de burgemeester 
vormen de gesprekken een bron van inspiratie, waar soms kleine 
actiepunten uit voortkomen, die vervolgens in de gemeentelijke 
organisatie worden uitgezet. 

Een ander voorbeeld is dat haar professionele nieuwsgierigheid 
nieuwe aanzetten oplevert: vanuit haar verleden bij het Openbaar 
Ministerie, waar zij zich veel met kinderkwesties bezig hield, heeft de 
vraag “hoe staat het met de kinderen in Maastricht?” geleid tot het 
programma Kinderen op de kaart, een initiatief dat los staat van de 
estafettebezoeken.

Openbare orde en veiligheid
Met de veiligheid gaat het goed, stelt de burgemeester, de cijfers zijn 
immers beter. Maar belangrijker dan harde getallen, zijn de gevoelens 
omtrent veiligheid. De veiligheidsbeleving is gestegen van een 6.3 als 
rapportcijfer, naar een 6.9, waarmee Maastricht iets beter presteert 
dan voorheen en op nagenoeg hetzelfde rapportcijfer uitkomt als het 
gemiddelde van de G32 – de 32 grootste gemeenten in Nederland. 

Gesprek met de burgemeester
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Op wijk- en buurtniveau zijn veiligheidscoördinatoren benoemd, die 
problemen signaleren, oppakken en oplossen. Ook bestuurlijk wordt 
de veiligheid inmiddels integraal aangepakt, want stedelijke kwesties 
trekken zich niets aan van portefeuilleverdelingen van wethouders. Een 
groot probleem is de grensligging: alle ondermijningszaken – dat zijn 
zaken waarbij de democratische rechtsorde en de openbare orde en 
veiligheid in het geding zijn – zijn internationaal van aard. En alles wat 
Euregionaal is, is al internationaal! Criminelen maken slim gebruik van 
de soms trage uitwisseling van informatie en van de verschillen tussen 
overheidsorganisaties in verschillende landen. Hier is nog een wereld te 
winnen! 

De Heiligdomsvaart en cultureel erfgoed
Zelf woont Annemarie Penn 28 jaar in Maastricht en de Heiligdomsvaart 
- de zevenjaarlijkse uiting van het rooms-katholieke geloof – vindt zij 
heel belangrijk. Het thema van 2018 was ‘doe goed en zie niet om’, een 
oproep tot barmhartigheid van deken Mathieu Hanneman, die in 2016 is 
overleden. De Heiligdomsvaart betekent veel voor de stad en verbindt 
mensen in een gemeenschappelijk doel. De twee jaar voorbereiding die 
de vele vrijwilligers aan de Heiligdomsvaart besteedden, waren mooi om 
te zien. De intensiteit van beleving is misschien wel te verklaren uit de 
betekenisgeving die aan de reliekentoningen vast hangt. De twaalfde 
eeuwse noodkist is bij iedereen wel bekend, maar toen de burgemeester 
meer uitleg kreeg, toen zij het besef voelde dat mensen al eeuwenlang 
hoop putten uit de noodkist en onder welke omstandigheden de noodkist 
werd rondgedragen in de stad, toen voelde Annemarie Penn de relevantie 
en de symboliek van de noodkist pas echt. Ook het culturele erfgoed van 
de stad bestaat uit betekenis en symboliek. Erfgoed verbindt mensen 
en tijden. We moeten er zuinig op zijn, maar we moeten er ook voor 
zorgen dat we aansluiten op de wereld van vandaag. Geen nostalgie, 

maar relevantie. Voor onze identiteit. Van de mensen én van de stad. En 
misschien moeten we ons erfgoed ook wel iets meer tonen.

‘Ik bied u Zuid-Limburg’
In 2017 schreef Annemarie Penn een opiniestuk in de Volkskrant met 
de titel “Kabinet, ik bied u Zuid-Limburg”, waarin het Haagse kabinet 
werd voorgehouden dat Nederland groter is dan de Randstad en de 
rest van het land geen boerenweide is. Iets wat in Maastricht natuurlijk 
altijd al zo gevoeld is. Mocht deze reactie naar het noorden nog een 
beetje bevreemding wekken - de natuurlijke biotoop van Maastricht is 
immers de omliggende Euregio – een vervolgactie betrof de gang naar 
Den Haag om bij minister van Binnenlandse Zaken Ollongren het door 
ondernemingsorganisatie VNO-NCW ontwikkelde concept “TriState City” 
te presenteren, samen met enkele burgemeesters van Zuid-Limburgse 
steden en mede namens Aken en Luik. 

TriState City staat voor een benadering waarbij voor drie landen (drie 
staten) een actieprogramma wordt geformuleerd op het vlak van 
taal, cultuur, economie, werkgelegenheid en grenzeloos leven. Een 
Euregionale economische groei van 9% is de basis voor het rekenmodel 
van ‘TriState’, dat uiteindelijk gaat over de toekomst van Zuid-Limburg 
en hoe we kunnen werken aan het versterken van de Euregio. Dit idee is 
door de minister goed ontvangen! Wellicht kan Jaarboek Maastricht in 
2019 al een tipje van de resultaten van dit actieprogramma prijs geven.

De burgemeester sluit af: “De kracht van Maastricht wordt gemaakt door 
de Maastrichtenaar en die doet zich soms wel eens iets tekort. Hij of 
zij wil het goed hebben, liefst samen met anderen. Maastrichtenaren 
zorgen voor elkaar, omdat ze van nature sociaal zijn. Maar iets meer 
overtuiging van de eigen kracht zou soms wel op zijn plek zijn”.

‘Erfgoed verbindt mensen en tijden. We moeten er zuinig op 
zijn, maar we moeten er ook voor zorgen dat we aansluiten op 
de wereld van vandaag. Geen nostalgie, maar relevantie. Voor 

onze identiteit. Van de mensen en van de stad.’
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Thema

De gouden 
eeuw van 
een stad
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Gouden Eeuw
Maastricht maakt een gouden eeuw door. Een stelling voor de een, 
een vraag voor de ander. Jaarboek Maastricht 2017-2018 heeft als 
hoofdthema gekozen voor het begrip gouden eeuw. Een begrip dat 
door sommige politici als waarheid wordt ervaren, maar ook een begrip 
dat maatschappelijk moet worden ‘geproefd’. Gouden eeuw kan een 
wens zijn, of een intentie. Een ambitie of een streven. Maar kan ook 
een werkelijkheid zijn, of een gevoel. En ervaart iedereen dit begrip op 
dezelfde manier en als passend voor het Maastricht waarin zij leven? 
Natuurlijk hebben we het goed in West-Europa en maken we in dat 
opzicht al tientallen jaren een gouden tijd mee. Maar geprojecteerd op 
een gebied of stad, kun je je de vraag stellen of dat begrip voor iedereen 
werkelijkheid is, of iedereen kan meedoen en of iedereen bereikt wordt. 
Er zijn immers ook bewoners die het gevoel hebben niet mee te kunnen 
liften op de voorspoed. En wat betekent gouden eeuw eigenlijk? Dat er 
materiële welvaart is? Of mag het ook gaan over welzijn, over vrede, 
vrijheid en veiligheid? 

Brede welvaart
Het CBS heeft medio 2018 het rapport uitgebracht Brede welvaart, over 
de staat van Nederland. Buiten het feit dat de Maastrichtse biotoop wordt 
bepaald door de ligging binnen de Euregio en veel minder door de rest 
van Nederland, kan dit rapport toch worden gebruikt om het thema in te 
kleuren. Bij de benadering van welvaart wordt vaak de omvang van de 
economie als dominante factor gezien en het bruto binnenlands product 
(de hoeveelheid geld die wij met zijn allen verdienen) als maatstaf. Brede 
welvaart gaat echter niet alleen over inkomen, maar ook over gezondheid, 
onderwijs en de natuurlijke leefomgeving. Verder bestaat vaak de vaste 

overtuiging dat alles moet groeien, waarmee kwantiteit wordt bedoeld, 
oftewel meer en groter. Kwalitatieve groei bestaat echter ook en die kan 
zelfs de vorm van krimp aannemen. En in relatie tot houdbaarheid en 
duurzaamheid is dat een waarschijnlijk belangrijker aspect om ons land 
en onze stad ook in de toekomst leefbaar te houden.

Welke prioriteiten, welke afwegingen?
Dit rapport meet niet alleen de staat van het land, maar kijkt ook verder 
naar de druk die deze staat legt op de toekomstige generaties en op een 
begrip als duurzaamheid. Door onze tegenwoordige levensstandaard 
verbruiken we veel grondstoffen en vormen we de stad en het 
landschap voor de toekomst. Wat zien we als we deze benadering op 
Maastricht loslaten? De ruimtelijke plannen die nu ontwikkeld worden, 
bepalen immers de leefwereld voor de generaties na ons: de invulling 
van het Belvédèregebied, de verlegging van de Noorderbrug en de 
ondertunneling van de A2 zijn oplossingen voor een actuele situatie en 
een nijpend probleem. Maar in hoeverre is daarbij ook beschouwd dat 
er in de toekomst hierdoor nieuwe kwesties kunnen ontstaan? En een 
oplossing voor het ene probleem (bijvoorbeeld een zonneweide die het 
beleid rondom duurzaamheid invult), kan als reactie een ander probleem 
veroorzaken (het onomkeerbaar aantasten van het cultuurhistorisch 
waardevolle landschap Lanakerveld). Welke prioriteiten worden gegeven 
en welke afwegingen vinden plaats? Gaan toekomstige generaties 
ons iets kwalijk nemen? Door het vastleggen van de veranderingen en 
door het optekenen van gesprekken met beleidsmakers, beslissers en 
burgers, kan Jaarboek Maastricht hierin een bescheiden rol spelen. 
Waarvan akte! 

‘Gouden eeuw kan een wens zijn, of een intentie. 
Een ambitie of een streven. Maar kan ook een 

werkelijkheid zijn, of een gevoel.’
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“Het is te druk in Maastricht!”. “Maar het gaat wel goed met 
de economie!”. “Maastricht moet zich blijven ontwikkelen en 
innoveren op inhoud”. Hoe verhoud je je als ondernemer het 
beste tot de stad? En welke keuzes maak je daarbij? Jaarboek 
Maastricht sprak met zes ondernemers uit verschillende 
gebieden van de economie: van de mondiaal opererende ING-
bank (Ineke Griede) en grote papierfabriek Sappi (Ferdinand 
Koster), via middelgroot ICT-bedrijf Open Line (Hubert Caris en 
Jolanda Quadtflieg), Blanche Dael (Albert Berghof) en Zuiderlicht 
(Peggy van Sebillen) tot de bewuste ‘kleine’ kantoorhouder en 
verzekeraar R. van der Heijden Assurantiën (Roel van der Heijden 
en Guy Bastiaans). Hun visies en opinies zijn verschillend, hun 
inzet in ondernemerschap anders, maar allemaal werken ze 
in Maastricht en dragen ze bij aan de economie, maar zeker 
ook aan de sfeer en cultuur van de stad. Bij alle gesprekken 
lag de vraag centraal: “Gaat het goed met Maastricht?”. En alle 
gesprekspartners beantwoorden die vraag principieel positief. 
De vervolgvragen waren natuurlijk: waar blijkt dat uit en wat 
merken we als Maastrichtenaren daarvan? En soms volgde ook 
een kritische noot.
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ING-bank > “Je kunt zoveel goed doen”, roept Ineke Griede enthousiast. 
Haar werkgever ING-bank is een wereldspeler van formaat, maar tevens 
lokaal geaard. Als een van de 29 wereldwijde systeembanken heeft ING 
een grote verantwoordelijkheid. Griedes functie is die van charity banker 
(goede doelen bankier) en zij is als geen ander betrokken bij goede 
doelen, het creëren van meerwaarde en draagt daarmee bewust bij aan 
een brede maatschappelijke positie van de bank. 

Banken hebben als reputatie dat geld verdienen centraal staat. En 
dat blijkt zeker uit de berichtgeving in de kranten de afgelopen jaren. 
Maar banken zijn ook bezig met het nemen van hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, stelt Ineke Griede. Er is ook reden om dat te 
doen. Hoewel banken vaak geassocieerd worden met geld en rijkdom 
houdt ING zich tevens bezig met het oplossen van een probleem: terwijl 
Nederland bij een van de meest sparende landen van Europa hoort, 
heeft volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 
ca. 30% van de huishoudens in Nederland een te kleine financiële 
buffer (dat wil zeggen minder dan € 3.500 direct beschikbaar), 

waardoor zij bij financiële tegenslag te snel in de problemen komen. 
Voor jonge huishoudens ligt dat percentage zelfs op 66. ING wil daarop 
een antwoord formuleren. Daartoe ontwikkelde de bank het financieel 
fit-programma. Een barometer waarbij uitleg wordt gegeven over de 
economische achtergrond en mogelijkheden en alternatieven worden 
geboden om eigen keuzes te maken. Want de verantwoordelijkheid om 
financieel fit te zijn of te worden, ligt natuurlijk primair bij de burger 
zelf. ING neemt daarnaast ook haar verantwoordelijkheid voor de 
samenleving als geheel via het ING Nederland Fonds, waarbij kleine lokale 
initiatieven kunnen aankloppen en jaarlijks zo’n 260 initiatieven worden 
gehonoreerd. Tenslotte ondersteunt ING ook initiatieven op het vlak van 
cultuur, natuur, sport en ondernemerschap.

Het gaat zeker goed met Maastricht en de Zuid-Limburgse regio. Zuid-
Limburg levert een aandeel van 3.1% van de nationale economie en de 
groei sluit weer aan bij die van het landelijk gemiddelde. Daarbij voeren de 
zakelijke dienstverlening en handel met een aandeel 37% de boventoon 
en landbouw en industrie leveren samen 7.5%. De kentering van de 
oude economie van Zuid-Limburg - gebaseerd op fabrieken, mijnen 
en boerenbedrijf - naar de nieuwe economie, is heel zichtbaar in deze 
percentages. Maar ook een bewijs dat de kentering succesvol is. Toch 
doet nog niet iedereen mee en de tweespalt waarover Thomas Piketty 
spreekt, wordt dan ook door Ineke Griede herkend: de rijken worden rijker 
en de armen worden armer. Hier is nog werk aan de winkel, zoals echte 
aandacht voor armoedebestrijding. 

Terug naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van banken. 
Griede: “de fundamentele verandering in de houding van de banken is 
ontstaan na de crisis van 2008. Met enige verbazing moesten ook de 
banken toen constateren dat het systeem niet kon blijven voortbestaan: 
steeds maar groeien, steeds maar meer, hypotheken voornamelijk 
gebaseerd op groeimodellen”. Het was afwachten tot deze steeds hoger 
oplopende golf een keer zou breken. Eigenlijk wonderlijk dat iedereen 
bleef geloven in de groeibubbel, terwijl toch ook de internetbubbel al 
heel wat jaren eerder niet toekomstbestendig bleek te zijn en eenvoudig 
te kunnen barsten. Nog niet iedereen is overtuigd dat alle lessen zijn 
geleerd. Maar laat het maatschappelijke programma van de ING-bank in 
ieder geval een teken zijn dat de bank zich verantwoordelijk voelt voor 
de bewustwording omtrent de financiële samenleving, voor zijn eigen rol 
hierin en dat de bank hierin daadwerkelijk beleidskeuzes heeft gemaakt.
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de cellulose daaruit. En Sappi heeft daarvoor in zijn laboratorium een 
procedé ontwikkeld, waarmee drielaags papier in één productiegang 
gemaakt kan worden. Daarmee heeft Sappi Europa een nieuwe maatstaf 
in de wereld gezet.  Het in Maastricht in 1850 gestarte bedrijf van nu 
ca. 600 medewerkers produceert nog steeds vanuit de oorspronkelijke 
plek, maar levert ook diensten voor andere fabrieken van Sappi Europa, 
met name voor productontwikkeling. En Sappi ontwikkelt zich verder, 
legt Ferdinand Koster uit. Het bedrijf zet zich in om een actieve bijdrage 
te leveren aan de energietransitie, waarover zoveel wordt geschreven. 
De basis van papier maken is warmte (stoom) en water. Sappi verbruikt 
veel energie. Nu al wordt de restwarmte van Sappi verwerkt in het 
stadswarmtenet. Maar er is veel meer mogelijk: een ketenbenadering, 
waarbij grondstof, verwerking, product, afval en hergebruik een gesloten 
systeem vormen. Voor de opwekking van de benodigde energie wordt 
nu gas gebruikt, maar dat kan ook via natuurstroom of waterstof 
worden gerealiseerd. Koster denkt daarom dat er niet zozeer sprake 
is van een gouden jaar of eeuw, maar dat we aan het begin staan van 
een nieuwe gouden periode, waarin innovaties, productverbetering 
en energiebesparing hand in hand zullen gaan. De ligging in het 
transportnetwerk van de Euregio en de directe ligging aan de Maas zijn 
daarbij nog steeds een groot voordeel. De locatie en logistiek vallen 
eigenlijk terug op de oorspronkelijke uitgangspunten bij de oprichting 
van de fabriek in het midden van de 19e eeuw. Want we moeten niet 
vergeten dat Sappi (voorheen KNP en KNP-Leykam) de enige fabriek in 
Maastricht is die nog op dezelfde plek staat, hetzelfde produceert en 
daarbij de oude fabrieksgebouwen, enkele oude machines, het archief 
en tal van zaken die het verleden laten zien, koestert. Het industriële 
verleden van Maastricht is mooi afleesbaar aan het Bassin, waar deze 
geschiedenis in de negentiende eeuw begon. Zeker de oudere generatie 
werknemers straalt dit nog steeds met grote trots uit.
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Sappi Maastricht > Directeur Ferdinand Koster van Sappi legt uit dat na 
een periode van zeker tien jaar, waarin de toekomst van de papierindustrie 
onzeker leek te zijn, ’t pepierfebrik, zoals Sappi in de volksmond nog 
steeds wordt genoemd, een nieuwe richting heeft gevonden. Van het 
voorheen vanzelfsprekende grafische papier - gebruikt voor het drukken 
van boeken en brochures - heeft Sappi de laatste jaren een expliciete 
kentering gemaakt naar nieuwe producten, waarbij de oude producten 
niet verloochend, maar wel verbeterd worden. 

De zestig jaar oude grafische papiermachine PM6 is daarbij omgebouwd 
naar een machine die verpakkingspapier en specialiteitenpapier kan 
maken. Daarmee heeft Sappi een plek verworven in de productie van 
‘hooggrams’ boardpapier, waarbij diktes mogelijk zijn tot 450 gram 
in hoogwaardige en gestreken kwaliteit (dat wil zeggen voorzien van 
een dunne deklaag). Dit luxe karton, waarbij de kartondrager niet 
alleen verpakking is, is ook onderdeel van de uitstraling (en dus van 
de marketing) van het product zelf. Bestond de vroegere grondstof uit 
lompen – vandaar dat het oudste deel van de fabriek ‘lómmelefebrik’ 
wordt genoemd - nu worden houtvezels gebruikt. Of meer precies: 

Ferdinand Koster
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Open Line Trusted Cloud Solutions > Open Line zit aan het andere kant 
van het spectrum en had als bedrijf in het midden van de 19e eeuw geen 
bestaansgrond gehad. Internet, dat nu zo’n 25 jaar leidend is in … vrijwel 
alles, is de basis voor Open Line. Beter gesteld: het bouwen van digitale 
platforms (voor gegevensopslag, -uitwisseling en softwareontwikkeling) 
en de bijbehorende en ondersteunende programma’s, diensten en 
applicaties (software) zijn de specialiteit van Open Line. 

Hubert Caris: “ons bedrijf is een typisch Limburgse organisatie, met 
Maastrichtse wortels. Met name de wijze waarop samengewerkt wordt 
binnen Open Line karakteriseert het ‘familiegevoel’ van het bedrijf, met 
inmiddels vestigingen in onder andere Amsterdam, Capelle aan den 
IJssel, Eindhoven, Arnhem en Landgraaf”. Sinds de oprichting in 2002 
zijn volgens Jolanda Quadtflieg de gewenste competenties van de 
medewerkers gebaseerd op de bedrijfskernwaarden trots, gedrevenheid, 
klantgerichtheid en plezier. Die zijn minstens zo belangrijk als een 
goed curriculum vitae. Ook de externe kernwaarden zijn geformuleerd: 

vertrouwen, continuïteit en lange termijn partnerschap. Met name 
vertrouwen is een kenmerk waarop voortgebouwd wordt (Trusted Cloud 
Solutions). Dat moet ook wel, want circa 50% van de capaciteit van Open 
Line zit in de ondersteuning en facilitering van de zorgmarkt.

Open Line bouwt bijvoorbeeld platforms voor uitwisseling van 
zorginformatie en beheert data op haar eigen servers in eigen 
datacenters. Daar kun je veel contractueel over vastleggen, 
maar belangrijk is dat er vertrouwen is en dat transparantie en 
controleerbaarheid voorop staan (ISO- en NEN-certificeringen). Hierin 
wil Open Line excelleren. De organisatie selecteert daarbij zorgvuldig op 
kwaliteit, ook van de partners waarmee samengewerkt wordt. Het gaat 
daarbij in de ‘cloudmarkt‘ eerder om competitie dan om concurrentie; 
van competitie worden beide partijen scherper en beter en dat levert 
een hogere kwaliteit op. Onder aanvoering van directeur Jo Verstappen 
is de organisatie hard gegroeid, in tien jaar tijd van ca. 70 naar ruim 200 
medewerkers. Naast groei en overnames brengt dat ook zoektochten 
naar het juiste personeel met zich mee. Er wordt door veel bedrijven in 
dezelfde vijver gevist, maar tot nu toe lukt het – wel steeds lastiger - om 
de juiste mensen te vinden. Deze komen uit heel Nederland, maar ook uit 
België (Vlaanderen), door de innige samenwerking met de Nederlandse 
Hogeschool Zuyd en de Belgische Hogeschool PXL. Open Line levert 
clouddiensten en is sterk in de specialistische dienstverlening daar 
omheen (managed services). Het bedrijf stelt daarbij hoge eisen, aan 
de producten, aan zichzelf en aan de markt, die primair op Nederland 
gericht is. Daarbij merkt de organisatie ook dat bij aanbestedingen van 
lokale en provinciale overheden vaak weinig vakkennis aanwezig is om 
de juiste keuze te kunnen maken. Hierin is nog een wereld te winnen.

Maison Blanche Dael / Coffeelovers > Sinds 1878 is Maison Blanche Dael 
een begrip in Maastricht en sinds tientallen jaren ook ver daar buiten. 
Dat is behalve door constante hoge kwaliteit zeker ook ontstaan door de 
ontwikkeling van Coffeelovers, opgericht in 2000. 

Naast zes Maastrichtse vestigingen, kent Coffeelovers ook vestigingen 
in Nijmegen, Eindhoven en Roermond. Maar verrassend genoeg gaat het 
gesprek met Albert Berghof binnen enkele minuten niet over koffie, maar 
over wereldpolitiek en over de gevaren van bepaalde maatschappelijke 
ontwikkelingen. Over gele hesjes, die een signaal vormen ten aanzien 
van de brede onvrede over de arrogantie van de macht.
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Berghof is maatschappelijk geëngageerd, dat is duidelijk. En dat is 
ook te merken aan de manier waarop zijn bedrijf functioneert. Maison 
Blanche Dael wil heel bewust de producenten laten delen in het succes 
van het bedrijf. En veel maatschappelijke organisaties in Maastricht 
kunnen rekenen op ondersteuning. Tegelijkertijd is het een bedrijf van 
zo’n 100 medewerkers waarin scherp wordt gecalculeerd en waarbij 
Berghof probeert transparantie in de kosten van de keten van koffieplant 
tot gebrande koffieboon te bereiken. Koffie, thee en pinda’s hebben 
een relatief kleine koolstof-voetafdruk, omdat de logistiek eenvoudig 
en vooral compact is. De producenten in bijvoorbeeld Costa Rica en 
Guatamala die voorheen eenvoudigweg hun bonen plukten, realiseren 
zich nu pas welk bijzonder product ze eigenlijk in handen hebben en 
hoe ze de kwaliteit kunnen verhogen. Ze worden bewuster. Voor Maison 
Blanche Dael staat kwaliteitskoffie en -thee voorop, maar tegelijkertijd is 
koffie natuurlijk ook een massaproduct, waar soms heel nonchalant mee 
om wordt gegaan. De positieve kanten van koffie zijn groot: het product 
staat voor verbinding en is opwekkend. Welk contact en gesprek begint 
niet met het aanbieden van koffie of thee?

Pratend over het thema gouden eeuw, vraagt Albert Berghof of het gaat 
over bruto binnenlands product, of bruto binnenlands geluk, met de 
aantekening dat hij het onderscheid niet zelf heeft bedacht. Geluk geeft 
de mate van tevredenheid aan en daar gaat het natuurlijk echt om. Er 
zijn bijvoorbeeld peperdure koffievarianten, waarbij de koffiebessen zijn 
opgegeten en vervolgens ontlast door een loewak, een soort civetkat. 
Dat zou een bijzonder aroma opleveren. Hij verzucht: “dat is meer 
marketing dan kwaliteit. We zijn eigenlijk heel erg verwend en hebben 
toch al alles. De vraag is of iedereen voldoende meedeelt in die rijkdom”. 
En dat brengt het gesprek terug bij delen, duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. De cirkel is weer rond.

Maison Blanche Dael / CoffeeLovers behoort inmiddels ook tot de identiteit 
van Maastricht en is zelf een vorm van stedelijk cultureel erfgoed. Dat is 
ook de reden dat de huidige locatie van het moederbedrijf in 2020 wordt 
verlaten: van de Gerardusweg in Scharn, naar het Brikkegebouw op het 
voormalige Sphinxterrein in Maastricht-west. Daar gaan straks opslag, 
verwerking, de kantoren en verschillende semipublieke ruimtes hun plek 
vinden. Er komt een winkel, ruimte voor workshops en trainingen en 
barista’s zullen er opgeleid worden. Er is veel technische kennis en kunde 
nodig om een goed ‘kopje koffie’ te maken. Aangezien Blanche Dael tot 
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de top drie in kwaliteit wil blijven behoren, ligt de lat hoog. Het nieuwe 
concept is straks herkenbaar aan de kernwoorden ‘inspiratie’ en ‘kennis 
delen’ en mensen mogen komen kijken, proeven, doen of meedoen. En 
uiteraard koffie, thee, pinda’s of bereidingsproducten kopen, want van 
de bezoekers die in de winkel in de Wolfstraat komen kijken en zeggen 
‘blijf dit doen’, maar vervolgens niets kopen, willen Albert Berghof en zijn 
team niet afhankelijk zijn. De stad verandert en de bewoners ook. Dat 
proces is onomkeerbaar en Maastricht evolueert, maar niet zonder dat 
Maison Blanche Dael die veranderingen een positieve wending probeert 
te geven. 

Zuiderlicht > Zuiderlicht maakt vernieuwende ontwerpen en het proces 
dat daartoe leidt is soms kwetsbaar. Van opdrachtgevers wordt dan ook 
verwacht dit proces te respecteren en de creatieve medewerkers de tijd 
en kans te gunnen om met iets geheel nieuws te komen. Om niet als een 
olifant door de porseleinkast te lopen. Daarom staat er ‘No Elephants’ 
bij de entree. De potentiële opdrachtgever is gewaarschuwd. Want dat 

Albert Berghof
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vernieuwde product kan zo eenvoudig lijken en zo treffend simpel zijn, 
dat wel eens de vraag gesteld zou kunnen worden: “hebben jullie daar 
nou zo lang over na moeten denken?” Het antwoord is dus ‘ja’. Maar die 
vraag hoeft niet gesteld te worden. 

Peggy van Sebillen staat aan het roer van een bedrijf dat zijn 34ste jaar 
in gaat. Begonnen in 1986, is Zuiderlicht inmiddels uitgegroeid tot een 
gerenommeerd bedrijf voor ‘branding, design en technologie’ dat zijn 
sporen in het Limburgse ruimschoots heeft verdiend en al heel wat keren 
een internationale prijs heeft mogen ophalen. En 22 creatieve geesten uit 
het hele land maken de verschillende producten. Het gaat niet alleen om 
design, maar bovenal over het hele concept er achter. Alleen vormgeven 
leidt tot uiterlijke schijn. De kracht van een goed ontwerp zit in het 
verwerken van onderliggende waarden, een uitgekiende boodschap, de 
vereiste functionaliteiten en inderdaad een simpel, maar doeltreffend 
ontwerp. Dat heeft een hele serie vaste en grote opdrachtgevers 
opgeleverd voor Zuiderlicht. Van Zuyd Hogeschool, Mosa en Woonpunt 
tot aan het gemeentelijke Theater aan het Vrijthof. Maar ook het concept 
van Brightlands is een idee van dit bedrijf.

Peggy van Sebillen omschrijft niet zonder trots en zelfbewustheid dat 
Zuiderlicht een vaste waarde is in Maastricht. Dat blijkt uit de lange tijd 
dat het bedrijf al bestaat, maar ook uit de manier waarop het werkt: gaan 
voor de lange termijn, consistent werken, de opdrachtgevers succesvol 
maken en daarmee ook een bijdrage leveren aan Maastricht en Limburg. 
Daar hoort een kritische houding bij: de jarenlange beleidsfocus op 
het vasthouden van talent was fout! Dat studenten komen en gaan, 
dat talenten zich laten zien en weer vertrekken, dat is niet erg. Richt 
je niet op het tegenhouden van de vertrekkers. Dat kost energie. Die 
vertrekkers gaan de wereld in, verruimen hun blik, doen ervaring op en 
… komen soms met een gevulde rugzak terug. De focus op talentvolle 
terugkeerders is veel slimmer en levert energie op. De regio mag 
daarbij ook meer zelfbewust zijn en de vele aanwezige kwaliteiten beter 
uitdragen. Investeer in de zichtbaarheid van wat er is en wat er kan. 
Daarmee ligt er een relatie naar de Heiligdomsvaart: die is belangrijk 
vanwege de eeuwenoude traditie en de binding die deze opbrengt. 
Maar Peggy van Sebillen gunt de Heiligdomsvaart ook een nieuwe opzet. 
“Een herbezinning op de betekenis van religie. Die kan immers hoop, 
vertrouwen, stilte, steun, rust en respect bieden. Maar kan de kerk 
hierop inspelen? En wat moet zij daarvoor doen? Een rol voor de kerk in 
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onze drukke maatschappij is er zeker, maar de oude vorm is geërodeerd 
en moet opnieuw uitgetekend worden. We staan op de schouders van 
ons verleden en mogen, of liever moéten dat beter uitdragen”. De oude 
maakindustrie is voorbij, maar heeft de contouren van de creatieve 
nieuwe maakindustrie bepaald. Ook Peggy’s moeder heeft voor de 
Société Céramique gewerkt. Veel families hebben een dergelijke band 
met het verleden. De historische rijkdom van de stad verdient dan ook 
een plek waar deze toegelicht en verklaard wordt. Dat kan ook door 
gebruik te maken van de sterke nieuwe krachten in de stad: de enorme 
verscheidenheid en kwaliteit (!) van de opleidingen, de vele culturele 
instellingen, de grote deelname van bewoners aan verenigingen en de 
internationale ambitie van de universiteit. De cijfers tonen al aan dat het 
goed gaat met de stad. Maar er kan nog zoveel meer!

Van der Heijden Assurantiën > Bij R. van der Heijden Assurantiën zijn 
de meningen verdeeld: volgens Guy Bastiaans wordt het te druk in 
Maastricht. Volgens Roel van der Heijden zijn al die evenementen en de 
drukte juist goed voor de economie. En beiden hebben natuurlijk gelijk. 
Het succes van Maastricht zoals de aantrekkingskracht van winkels, 
het historische centrum (is het slechts decor of een kernwaarde?), het 

‘De kracht van een goed ontwerp zit in het 
verwerken van onderliggende waarden, 
een uitgekiende boodschap, de vereiste 
functionaliteiten en inderdaad een simpel, 
maar doeltreffend ontwerp.’

Peggy van Sebillen
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grote aantal evenementen en de bijbehorende verkeersdrukte, gaan 
samen met hogere uitgaven in de stad. Daar profiteren de ondernemers 
van. De bewoners vinden dat er geen pieken meer zijn, maar slechts een 
constante drukte, zonder rustmomenten. “De stad is niet alleen meer 
voor de Maastrichtenaar”. 

Gelukkig niet, zullen anderen verzuchten. De verschillen in inzicht geven 
mooi weer waar de stad nog keuzes moet maken. Keuzes die zeker niet 
iedereen welgevallig zullen zijn. Toch is ook de gouden eeuw merkbaar bij 
de verzekeraar. De koopkracht van de mensen is duidelijk toegenomen: 
bijvoorbeeld een jongere en dus duurdere tweede auto, een motor, of een 
verbouwing aan het huis. En dat alles moet verzekerd worden. De reden 
om naar Van der Heijden te komen zijn met name de kleinschaligheid, 
het persoonlijke contact en de bereikbaarheid. Het kantoor groeit, 
maar bescheiden. Het is en blijft een ontspannen kantoor, waar geen 
producten worden opgedrongen. Dat werkt niet, is de filosofie van het 
kantoor. Het belangrijkste is om leuke klanten te hebben. En om respect 
voor hun keuzes te hebben. De omgang met de klanten wordt snel in het 
begin van het gesprek duidelijk: “zal iech veur diech ’ns ’n lékker’ tas koffie 
make?”, vraagt Roel van der Heijden. Geen kopje koffie aanbieden, maar 

in de vraag al duidelijk maken dat er aandacht aan besteed zal worden. 
Dat het bijzonder wordt. Misschien is dat wat dit kantoor bijna ongemerkt 
anders doet. Dat persoonlijke contact is natuurlijk minder goed te voelen 
bij internet. Dat gaat bijna anoniem en snel. Toch zien Van der Heijden 
en Bastiaans internet niet als een bedreiging. Het is een alternatief en 
ze hebben zelfs al weer oude klanten terug kunnen halen. Ook hier wordt 
stil gestaan bij de bankencrisis van 2008, met als onderliggende vraag of 
die voor de meeste mensen nou echt voelbaar was, of vooral aangepraat 
door berichten in de media. Dat kan natuurlijk iedereen het beste zelf 
beantwoorden, maar het kantoor merkte duidelijk dat tot twee á drie jaar 
geleden de hand op de knip werd gehouden. Het gegeven dat mensen 
minder geld uitgaven was in ieder geval heel echt, wat de achterliggende 
redenen ook waren.

Over de evenementen in de stad zijn de heren het snel eens: TEFAF, JIM 
en Interclassics zijn belangrijk voor de stad, voor het imago en voor het 
internationale karakter. Al mag Jumping Indoor Maastricht zich meer ‘tot 
de stad verhouden’. Eén aspect wordt node gemist: een poppodium voor 
grote bands. Vroeger nog in het MECC, maar de laatste jaren nauwelijks 
meer. En het aanbod in de Euregio dan? Tja, daar speelt de gemaksdrempel 
een rol: veel mensen vinden het toch al weer te ver om in een andere 
stad een concert te bezoeken, al zal dat echt niet voor iedereen gelden. 
Wil de Maastrichtenaar het liefste alles in eigen huis hebben? De stad 
verandert, de projecten duizelen langs. De Tapijnontwikkeling wordt als 
minder positief beoordeeld: “zonde wat daar allemaal verdwijnt”. 

Is dat raar? Het terrein was vroeger helemaal niet toegankelijk, veel 
mensen hadden geen idee van wat er op het terrein stond, maar nu 
het publiek toegankelijk is gemaakt, heeft iedereen een mening en 
moet alles blijven zoals het was. Verandering veroorzaakt onzekerheid. 
Het gaat om behoud van het vertrouwde, om behoud van persoonlijke 
herinneringen, zaken die een gevoel van onbehagen kunnen voorkomen. 
De Maastrichtenaar is daar gevoelig voor! Misschien illustreert dit 
voorbeeld wel het meest duidelijk het dilemma van Maastricht: hoe 
kunnen we innoveren en de stad ontwikkelen, zonder de vertrouwde 
ankers te verliezen die ons houvast blijven geven?

‘Hoe kunnen we innoveren en de stad 
ontwikkelen, zonder de vertrouwde 
ankers te verliezen die ons houvast 

blijven geven?’

‘Het kantoor groeit, maar 
bescheiden. Het is en blijft 

een ontspannen kantoor, 
waar geen producten worden 

opgedrongen.’
Roel van der Heijden, Angelique Heckers en Guy Bastiaans
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Heiligdomsvaart 2018
In 2018 vond de 55e Heiligdomsvaart in Maastricht plaats, een 
zevenjaarlijkse traditie die met zekerheid al sinds het jaar 1391 bestaat, 
maar die in de zeventiende en achttiende eeuw was stilgevallen. Vanaf 
de negentiende eeuw zorgde deken Franciscus Xaverius Rutten voor 
definitief herstel. De Heiligdomsvaart was in oorsprong een bedevaart 
en een reliekentoning, waarvan in het blokboek van Sint Servaas uit 1460 
na Christus al afbeeldingen zijn terug te vinden. Op die afbeeldingen 
zien we onder andere de toning van de kromstaf van Sint-Servaas en het 
hemelse doek – dat door engelen op het graf van Servaas werd gelegd 
toen hij overleed - die vanaf de dwerggalerij van de basiliek aan pelgrims 
op het Vrijthof werden getoond. Ook was aan de Heiligdomsvaart een 
aflaten-‘industrie’ verbonden, een principe dat we tegenwoordig verlaten 
hebben. Een van de belangrijkste elementen van de tegenwoordige 
Heiligdomsvaart vormen de ommegangen, in de volksmond ‘processies’ 
genoemd. Daarbij laat ‘tout’ Maastricht zich graag in zijn beste kleren 
zien en zijn de religieuze hoogwaardigheidsbekleders in vol ornaat 
aanwezig. Veel decorum, dat echter niet op zichzelf staat, maar vooral 
dient om het belang van de ommegangen te onderschrijven en om 
respect te tonen voor de heiligen die vereerd worden.

Geschiedenis en gebruiken in Maastricht
Religieuze bedevaarten (bidtochten naar de relieken van een heilige) 
vonden in de Euregio al veel eerder plaats dan in 1391: anderhalve 
eeuw eerder kennen we al jaarlijkse bedevaarten naar Maastricht. In de 
Middeleeuwen werden deze afgestemd met pelgrimsplaatsen Aken en 
Kornelimünster (bij Aken). De huidige Heiligdomsvaart is afgestemd met 
de Virge-Jesse-feesten in Hasselt en de Kroningsfeesten in Tongeren. 
Deze worden in drie opeenvolgende jaren georganiseerd: eerst in Hasselt, 
dan Tongeren en ten slotte Maastricht. Het ‘achter elkaar organiseren’ 
was vanouds natuurlijk opzet, om iedere stad de mogelijkheid te bieden 
dezelfde pelgrims aan te trekken. Want de duizenden pelgrims brachten 
ook geld in het laatje, zowel van de kerk, als ook van de plaatselijke 
hotels en herbergen.

Sint Servatius
Al uit de zesde eeuw hebben we berichten over Euregionale bedevaarten: 
Gregorius van Tours vertelt over de reis van Sint Servatius van Tongeren 
naar Rome, naar het graf van Petrus, om een dreigende inval door de 
Hunnen af te wenden. Door de Maastrichtse bisschop Monulfus werd de 

verering van Sint Servatius sterk uitgebouwd en we weten dat sinds het 
einde van de zesde eeuw er duizenden pelgrims naar de plek kwamen, 
die was aangewezen als het graf van de Maastrichtse heilige. De toning 
van zijn relieken maakte het geloof voor velen aanschouwelijk en er 
werden magische krachten en geestelijke energie aan toegekend.

Sint Servaaskermis
Gekoppeld aan Heiligdomsvaarten en reliekentoningen werden ook 
markten en kermissen georganiseerd. De huidige Sint Servaaskermis 
lijkt wellicht een wonderlijke wereldse tegenstrijdigheid die kort voor de 
Heiligdomsvaart plaats vindt, maar die kermis kent zijn oorsprong in de 
middeleeuwse kermissen, die verbonden waren met de religieuze wereld. 
Maar wel vanuit een wereldse inslag: het waren katholieke feesten in de 
vorm van een jaarmarkt, waarbij de wijdingsdag van een parochiekerk 
werd gevierd of een patroonheilige werd vereerd, maar waarbij ook 
vermaak een duidelijke rol speelde, door toneelspelers en zang- en 
muziekgroepen. De kermis werd in de loop der tijd steeds meer een vorm 
van volksvermaak, waarbij het religieuze aspect naar de achtergrond 
werd verdrongen. 

‘Doe goed en zie niet om’
Zo niet bij de Heiligdomsvaart: tot op de dag van vandaag wordt dit 
eeuwenoude feest als een religieus feest beschouwd, de laatste 
decennia steeds meer aangevuld met een cultureel programma, dat 
ten dienste staat van de heiligenverering. Toch staat ook in onze tijd 
van secularisering dit feest onder druk. Het wordt anders beleefd dan 
voorheen. Hoewel het religieuze aspect voorop staat, is er wel een 
relatie te leggen met ontkerkelijking en de gewijzigde rol van de kerk 
in de samenleving. Was vroeger de kerk verantwoordelijk voor veel 
voorschriften en verplichtingen, de huidige kerk wil mensen veel meer 
bewust maken om goed te doen, bewust te leven, wil levensvragen 
beantwoorden en de zoektocht naar ieders echte ‘ik’ ondersteunen. En 
dat vanuit een christelijke geloofsovertuiging. Dat is terug te zien in de 
thema’s die aan iedere Heiligdomsvaart worden meegegeven. In 2018 
was het thema ‘doe goed en zie niet om’.

In 2018 was het thema 
‘doe goed en zie niet om’.
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Jaarboek Maastricht zocht deken Dautzenberg op in verband 
met de Heiligdomsvaart 2018. Het religieuze eeuwenoude 
feest, dat ook een stevige culturele programmering kent. 

Het gesprek werd gevoerd net voor het begin van de 
Heiligdomsvaart, op 14 mei 2018.

D’r Joep
Bij binnenkomst in de pastorie van de Sint-Servaasbasiliek aan het Keizer 
Karelplein wordt iedere bezoeker steevast als eerste verwelkomd door d’r 
Joep, en daarna volgt een warm welkom door deken John Dautzenberg. 
Joep is de vriend, coach en trouwe hond van de deken, die hem praktisch 
overal vergezelt. Een hartenbreker, maar ook een dier dat mensen gerust 
kan stellen en ongetwijfeld altijd het eerste gesprek bepaalt.

Zaaien, niet oogsten
Wat opvalt is dat de deken onmiddellijk begint te praten in Kerkraads 
dialect, op zachte toon, maar ook nieuwsgierig naar waar het gesprek 
over zal gaan. Het is de eerste Heiligdomsvaart die deken Dautzenberg 
meemaakt, na eerder bijna twee decennia priester te zijn geweest 
in de parochie Tegelen-Steyl-Belfeld. Het 25-jarig jubileum van zijn 
priesterwijding in 2017 leverde een boekje op met teksten, geschreven 
door Border Collie Joep. Het gesprek zal gaan over de Heiligdomsvaart 
zelf, maar natuurlijk ook over hoe mensen in het leven staan, welke 
verwachtingen ze daarbij hebben en op welke manier John Dautzenberg 
zelf een bijdrage aan hun zoektocht kan leveren. Hij stelt dat je niet in 
de harten van de mensen kunt kijken. Priesters zijn zaaiers. Oogsten 
moeten de mensen zelf doen; het is niet aan priesters om te oogsten. 
Wel om mensen te activeren, te leren kijken of te luisteren bij een 
zoektocht. En daarbij staat een rotsvast vertrouwen in het christelijke 
geloof voorop.

Sociale media
Deze priester wil mensen raken, mensen inspireren. En daarbij past 
hij zich aan aan de omstandigheden. Niet klagen over wat niet kan, 
maar een oplossing en een nieuwe mogelijkheid zoeken. De kerk en de 
maatschappij lopen daarbij niet altijd in hetzelfde tempo, maar de deken 
zoekt de oplossing in het inclusieve: zowel versnellen van de kerk, als 
vertragen van de maatschappij. En aan elkaar aanpassen, zonder je 
principes te verloochenen.  Zo is hij blij met internet en sociale media. 
Niet omdat alles wat daar gebeurt goed is, maar wel omdat je veel 
mensen op een snelle manier kunt bereiken. 

Het goede voorbeeld
De kerk mag zich voor de deken iets assertiever opstellen, zonder 
dwingend en opleggend te zijn, dat was iets van vroeger. Toen bepaalde 
meneer pastoor alles, inclusief het aantal kinderen in het gezin. Die 
tijd is voorbij en dat is goed. Maar dat wil niet zeggen dat de kerk zich 
overal bij neer moet leggen. Als antwoord op de leegloop van de kerk, 
stelt John Dautzenberg dat de kerk zich beter kan en moet aanpassen 
en nieuwe wegen moet zoeken. Hij geeft daarin zelf het goede voorbeeld, 
door samen met het studentenpastoraat Maastrichtse studenten 
te proberen te bereiken door missen in verschillende talen te geven. 
Buitenlandse studenten komen naar het geloof, weet hij, zij zijn dat van 
thuis uit gewend en zoeken houvast.

Gesprek met de deken
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Gelovig zijn betekent deelnemen
Daarin zit wel een lichte tegenstelling met Maastricht; hier wordt veel 
bepaald door traditie en door decorum. Het sjiek (of chique) aankleden 
van hoogwaardigheidsbekleders zie je buiten Maastricht veel minder. 
En Dautzenberg realiseert zich dat niet iedereen die meedoet aan de 
Heiligdomsvaart gelovig is. Hem stoort dat niet. En ondanks dat je 
gelovig kunt zijn zonder naar de kerk te gaan, is zijn standpunt dat je 
dan wel veel mist: de sacramenten, bijbeluitleg en een inspirerende 
preek. In zijn preken staat altijd het evangelie centraal. En hij combineert 
dat met het alledaagse en met hedendaagse kwesties. Een preek moet 
iedereen aanspreken. Daarom maakt hij het graag klein en persoonlijk. 
En dat werkt. Gelovig zijn is niet alleen aanwezig zijn, maar ook echt 
deelnemen. Deze priester wil mensen helpen iets te ontdekken, in plaats 
van ze te vertellen wat ze moeten doen. Hij hoopt dat ze emoties kunnen 
voelen op basis van hun geloof.

Heiligdomsvaart
Dat brengt ons bij de Heiligdomsvaart zelf, die in eerste instantie 
bedoeld is als reliekentoning en pelgrimage, maar natuurlijk ook een 
religieus en spiritueel feest is. Uiteraard komen er veel toeristen naar 
de Heiligdomsvaart, maar die toeristen worden pelgrims als ze het graf 
van de heilige Servaas bezoeken. Als ze daarbij open kunnen staan voor 
god, voor zichzelf en voor hun emoties, kan dat inspiratie bieden om 
de goede dingen te doen en de juiste keuzes te maken. Hij stelt ook 
grenzen aan de bekendheid van de Heiligdomsvaart buiten Maastricht; 
in zijn vorige parochie in midden-Limburg kreeg hij er niets van mee. 
En als hij in oude jaarboeken foto’s ziet van eerdere Heiligdomsvaarten, 
met rijk uitgedoste geestelijken, is dat voor hem typisch iets van het 
traditionele Maastricht, iets dat onderscheidend is voor deze stad en 
elders in Nederland helemaal niet meer bestaat.

‘Doe goed en zie niet om’
Over het belang van de Heiligdomsvaart: er is grote afstand gegroeid 
tussen wat mensen willen in hun leven en wat de kerk wil bereiken. Roep 
niet dat je iets doet, maar laat het maar zien. Bewijs het. “Doe goed 
en zie niet om”, zoals deken Hanneman zaliger gedachtenis als motto 
mee wilde geven aan deze Heiligdomsvaart. Het uiteindelijke thema 
“barmhartigheid” is hiervan afgeleid. Hoeveel barmhartigheid zie je 
nog? Kan barmhartigheid zin geven aan iemands leven?

De culturele programmering is voor de deken ondersteunend aan het 
religieuze karakter van de Heiligdomsvaart en waardevol als die kan 
bijdragen aan de gewenste inspiratie. Hoe de toeschouwers van de 
ommegangen zullen reageren als de relieken van de vier stadsdevoties 
langs komen? John Dautzenberg weet het niet. Hij is zelf ook benieuwd.

Tuin van barmhartigheid
Deken Dautzenberg is tevreden als de Heiligdomsvaart als inspirerend 
wordt ervaren, dan is ‘zijn’ Heiligdomsvaart geslaagd. Als mensen 
‘sjevraoje’ krijgen, als er saamhorigheid groeit. Dat betekent dat je elkaar 
op een positieve manier in de gaten houdt en tijd voor elkaar maakt. John 
Dautzenberg gaat daar zeker een bijdrage aan leveren. Recentelijk is de 
binnenplaats waaraan de dekenale pastorie gelegen is, omgevormd tot 
een rustpunt, een plek van verstilling, met zitbankjes waar hij mensen 
wil laten verpozen, laten bezinnen, even een tussenstop wil laten 
maken, voordat ze de drukke straat en de snelle wereld weer betreden. 
Hij heeft de tuin al een naam gegeven: “tuin van barmhartigheid”. En d’r 
Joep ligt hier vaak en graag tot rust te komen.

Gesprek met de deken
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“Als twee Armeniërs — waar ook ter wereld — elkaar 
ontmoeten, dan ontstaat daar een Armeense 
gemeenschap”, zo luidt vrij vertaald een uitspraak van 
de Amerikaans-Armeense schrijver William Saroyan 
(1908-1991). En eigenlijk is dat precies wat er in 
Maastricht gebeurde, nadat enkele Armeense families 
er in 1990 neerstreken. Gevlucht voor de oorlogen in het 
Midden-Oosten en de Kaukasus (Nagorno-Karabach) 
startten zij een gemeenschap die tegenwoordig uit 
circa 150 gezinnen bestaat. Een gesprek met Armand 
Karaoglan en Vasken Sarkis, bestuursleden van de 
Armeens-Apostolische Surp Karapetkerk in Maastricht.

Interview

De Armeense 
gemeenschap
in Maastricht
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Karakter
‘Armeniërs zijn reizigers’, zo karakteriseert Karaoglan de bevolking 
van Armenië in drie woorden. En van nature ook een beetje onrustig, 
iets wat van generatie op generatie wordt overgedragen. Ze waren en 
zijn ofwel handelaar (en trekken rond), ofwel vakman (en bieden hun 
specialistische diensten aan), ofwel vluchteling. Het Armeense volk kent 
namelijk een eeuwenlange geschiedenis van trekken en vertrekken, van 
vluchten en opbouwen en van verbinden. Want delen van wat voorhanden 
is, zorgzaam en zelfstandig zijn, trots en ondernemend zijn, zijn andere 
karakteristieken waarmee Armeniërs  getypeerd kunnen worden. 

Geschiedenis
Vrijwel alle Armeniërs zijn lid van de Armeens-Apostolische kerk, een 
orthodox christelijke religie die teruggaat tot de oorsprong van het 
christelijke geloof. In 2001 werd gevierd dat de Armeens-Apostolische 
kerk 1700 jaar geleden gesticht werd, toen deze christelijke religie 
tot staatsgodsdienst van het oude Armenië werd verklaard. En dat is 
bijna een eeuw eerder dan het jaar 380, toen keizer Theodosius het 
christendom tot staatsgodsdienst van het Romeinse rijk uitriep. De 
Armeense kerk heeft dan ook eigen leiders, een eigen liturgie en een 
eigen taal en schrift, die al die eeuwen standhouden en tot op de dag 
van vandaag gebruikt worden. Armeense missen worden nog steeds in 
het oud-Armeens gehouden.

Armenië en Maastricht I
Al in de 17e eeuw was er een Armeense gemeenschap en een Armeense 
kerk in Amsterdam, gesticht door Perzische kooplieden die handelden 
in stoffen, kruiden en specerijen. Begin jaren ‘80 ontstond er een 
Armeense opleving in Nederland, toen velen vluchtten voor de politieke 
situatie in Turkije. In Almelo ontstond destijds een gemeenschap van 150 
families, waarvan de meesten aan de slag gingen in de textielbranche. 
De aanwezigheid van deze gemeenschap werkte als een magneet en 
trok en trekt nog steeds nieuwkomers aan.  Inmiddels is er in Almelo 
een grote gemeenschap van 700O leden. Ook de in Istanboel (in het 
Armeens “Bolis”) geboren Armeniër Armand Karaoglan kwam toen in 
Almelo terecht. Op zijn 18e, in 1990, vestigden zijn ouders zich als een 
van de eerste Armeense families in Maastricht. En spoedig ontstond er 
een nieuwe gemeenschap. Een van de andere vroege families was die 
van Vasken Sarkis, die in 1995 arriveerde.

Armenië en Maastricht II
Maar de band tussen Armenië en Maastricht was ouder. Op het dertiende 
eeuwse fresco van Thomas van Aquino in de Dominicanerkerk staat 
het verhaal van de moord op 10.000 Armeense soldaten afgebeeld, 
die omwille van hun geloof werden gedood. Een martelarendood. En 
natuurlijk was Sint Servatius van Armeense oorsprong, zo stellen de 
beide bestuursleden. Hoewel weinig feiten over het leven van Sint 
Servatius bekend zijn, zijn er vele legenden, overleveringen en uiteraard 
de Armeense herkomst van de naam Servatius. In het Armeens wordt 
deze naam uitgesproken als ‘Zarouand’ of ‘Zaravand’. Sarbatios en 
Servatius zijn Griekse en Latijnse varianten daarvan. De vestiging van 
de Armeense families in Maastricht was dan misschien toeval, maar 
het erfgoed van Servatius dat al 1600 jaar in Maastricht in stand werd 
gehouden was voor hen een godsgeschenk waardoor zij zich snel thuis 
voelden in Maastricht.

Armeniërs in Maastricht I
Dat thuis voelen kreeg een extra dimensie doordat bisschop Wiertz hen 
welwillend ontving en de ruimte bood om kerkdiensten te houden in 
rooms-katholieke kerkgebouwen, maar zeker ook toen deken Hanneman 
stelde ‘jullie horen erbij’, en zij meermaals deel konden nemen aan de 
Heiligdomsvaart en lid konden worden van de Raad van Kerken. Want voor 
Armeniërs staat hun geloof op één lijn met hun identiteit. Waar in West-
Europa het geloof wel of niet belijd kan worden, voor Armeniërs is dat 
hun houvast, hun anker, maar ook de basis van hun levensmotto’s: een 
gemeenschap vormen, samenwerken, delen, integreren en overdragen 
op jongere generaties. 

Armeniërs in Maastricht II
En dat is precies wat zij in Maastricht hebben gedaan: een plek zoeken, 
hun religie belijden, cultureel en maatschappelijk samenwerken en een 
nieuwe gemeenschap opbouwen. Na een zoektocht van enkele jaren 
hebben zijn nu hun vaste plek in de voormalige Christus-Hemelvaartkerk 
van Pottenberg, waar zij niet alleen kerkdiensten houden, maar ook 
culturele activiteiten organiseren. Niet alleen voor zichzelf, zij delen 
die ook met de buurt en met iedereen die interesse heeft. Hoogtepunt 
voor de gemeenschap was de Armeense kruissteen (Chatsjkar) die zij 
aan de stad Maastricht hebben aangeboden en bij de Sint Servatiuskerk 
plaatsten in 2016, waarmee zij hun dankbaarheid wilden tonen voor het 
behoud van het religieuze en culturele erfgoed van ‘hun’ Servatius, de 
Maastrichtse stadspatroon.

Interview
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Interview

‘De vestiging van de Armeense families 
in Maastricht was dan misschien toeval, 

maar het erfgoed van Servatius dat 
al 1600 jaar in Maastricht in stand 
werd gehouden was voor hen een 

godsgeschenk waardoor zij zich snel thuis 
voelden in Maastricht.’
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2018: Europees jaar van het Cultureel Erfgoed!
2018 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot het “Jaar van het 
Cultureel Erfgoed”. Een beslissing die pas laat in 2017 is genomen en 
gecommuniceerd. Weer “een jaar van …”, maar wel een jaar dat de 
redactie van Jaarboek Maastricht graag wil uitbuiten. Want erfgoed is 
belangrijk voor een stad, zeker voor de stad die zich de oudste stad 
van Nederland noemt, voor een stad waarbij het historisch bewustzijn 
groot te noemen is, maar die volgens de burgers en bezoekers niet 
altijd voldoende aandacht geeft aan zijn erfgoed. Het rendement van 
erfgoed is groot. Niet in de eerste plaats in geld, maar veel meer in de 
kwaliteit van leven, in imago en identiteit, in een gevoel van behagen 
en saamhorigheid. Erfgoed begint - net als voldoende ruimte, een goed 
milieu en veel natuur - een steeds belangrijkere plaats in het leven van 
mensen in te nemen. 

Erfgoed zorgt voor inspiratie
Erfgoed zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen, dat hun leven 
zin heeft en dat aan hun leven zin gegeven wordt. Erfgoed maakt een 
gemeente duurzaam, door historische landschappen, gebouwen en 
ondergrondse archeologie zorgvuldig in te passen of te ontzien. Of door 
middel van herbestemming van historische gebouwen, boerderijen, 
kerken, industriële complexen en landhuizen. Door kastelen en 
landschapsparken een nieuwe functie te geven, door creativiteit in die 
omgang te ontlokken en doordat die nieuwe bestemmingen verrassende 
ontwikkelingen mogelijk maken. Dát geeft stedelijke structuren diepgang 
en gelaagdheid. Dát maakt de onderliggende verhalen zichtbaar en geeft 
duiding aan oude plekken. Tenslotte zijn deze aspecten allemaal van 
belang voor de toeristische aantrekkelijkheid, voor het vestigingsklimaat 
en voor een gevoel van algeheel welbevinden. Want het wonen en 
werken in een historische (maar niet nostalgische!) omgeving, geeft 
rust, ruimte en vooral inspiratie. En we kunnen niet zonder inspiratie. 
Ontwikkelingen gaan vaak over groei, maar een ontwikkeling kan ook 
bestaan uit vergroting van kwaliteit, uit het toevoegen van waarde en uit 
het bewust maken van de mens  in relatie tot zijn omgeving.

Lange traditie
Maastricht heeft in deze ontwikkeling een lange traditie. We laten 
inderdaad weinig van onze collecties zien en hebben geen stedelijk 
historisch museum, maar wel een berg aan verhalen, beelden en 
reconstructies. We hebben een historisch gegroeide stad, die zorgvuldig 
wordt aangepast aan de tijd en die door middel van inbreiding, toch 
kan uitbreiden. Wat van belang is, is dat onze burgers en bezoekers 
veel meer gebruik kunnen maken van het stedelijke erfgoed. Dat ze 
er van kunnen genieten en dat er een veelheid aan activiteiten wordt 
georganiseerd. Daarbij zijn zij ook zelf aan zet, door aan te geven wat ze 
zouden willen. Door betekenis te geven en verbanden te leggen, laten 
we onze omgang met erfgoed de ontwikkeling doormaken van latent 
aanwezig, naar bewust handelen en kunnen meer mensen genieten van 
de verhalen van de stad.

Inspiratiebron voor het Europa van de toekomst
In dit jaarboek willen we nadrukkelijk een aantal voorbeelden van 
onze omgang met ons erfgoed laten zien. Van oud erfgoed, zoals het 
opgegraven bandkeramische dorp op de Cannerberg, maar ook het meer 
recente erfgoed, zoals de verhalen over de Joodse Maastrichtenaren in 
de Tweede Wereldoorlog. Of het drieluik dat van het Maastrichtse stadhuis 
is gemaakt. Al die verhalen dragen bij aan onze gezamenlijke identiteit. 
En als het ons lukt om die te koppelen binnen een Euregionale context, 
komen onze wortels steeds iets dichterbij. En door een archeologische 
of historische bril naar onze maatschappij kijken, is hét middel om te 
verbinden, om grensoverschrijdend te denken en om samen te werken. 
In dat opzicht kan Maastricht en de Euregio een inspiratiebron zijn voor 
het Europa van nu en voor de toekomst.

‘Erfgoed maakt een gemeente 
duurzaam, door historische 

landschappen, gebouwen en 
ondergrondse archeologie 

zorgvuldig in te passen of te 
ontzien.’
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Voorzitter van Stichting Maastricht Vestingstad Koos Consten 
wil beginnen met een compliment: “chapeau dat de gemeente de 
vestingwerken weer teruggeeft aan de stad! Dat getuigt van visie en 
de integraliteit van de vestingwerken komt weer terug”. In de loop 
van de afgelopen decennia waren de vestingwerken versnipperd 
geraakt en fysiek van elkaar losgezongen. Dat maakt het vertellen 
en beleefbaar maken van het verhaal moeilijk. En dat is precies waar 
SMV voor staat: “het verhaal vertellen”, zegt Chrit Masotte.

Van één naar twee stichtingen
Dat is dan ook meteen de reden dat Stichting Maastricht Vestingstad 
(SMV) zich opknipt in twee stichtingen. Eind 2017 is naast SMV een 
nieuwe stichting opgericht, met (voorlopig) hetzelfde bestuur: Stichting 
Vesting Museum Maastricht (VMM). Waar de eerste stichting zich richt 
op het (ongevraagd) adviseren van de gemeente met betrekking tot het 
behouden en beleefbaar maken van de vestingwerken, gaat de tweede 
stichting zich enkel richten op het informeren van ‘voorbijgangers’, en 
op het beleefbaar maken en het digitaal beschikbaar stellen van de 
vestingwerken. Die ‘voorbijgangers’ zijn Maastrichtenaren en toeristen 
die al dan niet toevallig langs de Helpoort lopen. Want van daaruit werkt 
de VMM. Zij wil de eerste publieke kennismaking met de vestingwerken 
verzorgen, van waaruit een basisverhaal wordt verteld en getoond en 
van waaruit verder wordt verwezen naar partners, locaties en musea. En 

daarom werken SMV en VMM dan ook graag samen met initiatieven als 
Erfgoed Beweegt, de afdeling Cultureel Erfgoed van de gemeente, Terra 
Mosana en aan gemeenschappelijke jaarthema’s in de stad.

Eigendom en eigenaarschap
Over één aspect hoeft niemand zich zorgen te maken: de betrokkenheid 
van bestuur en vrijwilligers gaat ver, heel ver. Met veel vrije tijd en 
geen enkele gemeentelijke subsidie mengen zij zich vol overgave in alle 
discussies die de vestingwerken aangaan. Van infrastructurele plannen 
tot gebiedsontwikkeling en van digitale ontsluiting tot consolidatie 
& restauratie. Dat valt allemaal onder de noemer ‘eigenaarschap’. 
De vrijwilligers voelen zich ‘eigenaar’, net zoals trouwens veel 
Maastrichtenaren die geen vrijwilliger zijn van de SMV zich ook ‘eigenaar’ 
kunnen voelen. Dat is iets anders dan het eigendom hebben. Dat 
eigendom ligt bij de gemeente, die de kaders en richtlijnen vaststelt, 
budgetten toewijst en formeel aansprakelijk is voor het onderhoud. 
Collega’s van de landelijke opererende Menno van Coehoornstichting 
hebben overigens een Maastrichtse afdeling, waarbij ‘correspondent’ 
Jos Notermans zich ook met kennis en kunde in de discussies mengt. De 
gemeente kan hieruit veel profijt trekken en doet dat dan ook. Al vinden 
Consten en Masotte het soms nog net te weinig.

Stichting Maastricht 
Vestingstad vertelt 
het verhaal van de 
vestingwerken

Interview
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Geleerde lessen
Dat legt een heikel punt op tafel: de houding van SMV is veranderd. 
Voorheen kon SMV heel principieel zijn en de voet dwars zetten. Dat 
bleek niet altijd de beste manier van samenwerken. Het formele overleg 
met de gemeente ligt weliswaar in een beleidsdocument vast, maar met 
informeel overleg bereik je vaak veel meer. SMV wil betrokken worden bij 
het proces, zodat ze haar visie kan delen met de planontwikkelaar. De 
stad en zijn inwoners verdienen dat, aldus de voorzitter. Dat betekent 
soms ‘veren laten’ bij planontwikkeling, maar het betekent ook dat SMV 
veel vaker dan voorheen gevraagd wordt voor haar expertise. “Liever 
negentig procent succes dan niet aan tafel!” Buiten de gemeente 
kennen veel toeristen, maar ook Maastrichtenaren, SMV voornamelijk 
van de rondleidingen. Met 35 gidsen sturen zij hun bezoekers door de 
Hoge en Lage Fronten, langs vestingmuren, informatieborden en door 
het elf kilometer lange ondergrondse gangenstelsel. De informatie die 
her en der vermeld staat, hebben zij vaak zelf aangeleverd. Ook 150 VVV-
gidsen leiden rond, maar die doen hun werk ook elders in de stad. Gidsen 
van SMV zijn specifiek geschoold in de geschiedenis van de vesting.

Integraal werken
Bij planontwikkeling staat SMV vaak naast de ecologen, de mensen 
van groen en de cultuurhistorici. Anders dan natuur en ecologie 
hebben de vestingdeskundigen veel minder mogelijkheden die wettelijk 
afdwingbaar zijn. Juridisch op punten spelen is dus lastig. Daarom kiest 
SMV ervoor om vooral samen op te trekken. Ecologie en restauratie 
gaan soms prima hand in hand, bijvoorbeeld door het regenwater in de 
toekomst af te voeren naar de Lage Fronten. Daarmee wordt meteen aan 
de Lage Fronten als natte zone van de vestingwerken recht gedaan. En 
als muren gerestaureerd moeten worden, kan dat prima in combinatie 
met aandacht voor flora en fauna, zo is de laatste jaren veelvuldig 
bewezen. Want ook de vestingwerken zijn dynamisch: van een rigide 

verdedigingsgordel om de stad, zijn ze door de mens geconstrueerd tot 
een industriegebied en natuurgebied dat meerdere doelen dient, zoals 
economie, natuur, toerisme, recreatie en educatie. Een ander voorbeeld 
is de kans om een groene verbinding te maken tussen het Bassin en de 
Lambertuskerk — van Lage naar Hoge Fronten — met in het midden het 
recentelijk gerestaureerde Fort Willem, waarmee twee problemen in één 
klap worden opgelost. Er ontstaat zowel een natuurzonering, als een 
nieuwe toegang tot de vesting, die bijdraagt aan het integraal vertellen 
van het verhaal.

Wensen
De gemeentelijke programmamanager voor het onderhoud en 
restauratie van de fysieke vestingwerken Wijnand de Radder is een 
aanwinst. Maar een wens is dat er iemand aangesteld wordt die het 
hele verhaal regisseert. In de Vestingvisie 2010-2025 staat “behouden, 
beheren, beleefbaar maken”. Dat beleefbaar maken, het vermarkten en 
het vertellen van het brede verhaal is nog onvoldoende uitgewerkt en 
onvoldoende te zien in de stad. De vestingwerken vormen een enorm 
fysiek monument in de stad, ze hebben eeuwenlang een groot deel van 
de geschiedenis van de stad bepaald, ze zijn zichtbaar en bezoekbaar 
en er zijn nog veel onvertelde verhalen. In marketingtermen heeft 
Maastricht met de vestingwerken een unique selling point (een uniek 
verkoopargument). Dat kan beter ingezet en uitgebuit worden om het 
historische karakter van de stad te onderstrepen. Mensen die dat ook 
belangrijk vinden, kunnen ‘vriend van de vesting’ worden.

En dan is er nog een laatste wens: de zojuist opgerichte Stichting 
Vesting Museum Maastricht zoekt nog vrijwilligers. Mensen met 
interesse in de vestingwerken, voldoende kennis van buitenlandse talen 
en de gedrevenheid om het verhaal over te brengen aan ‘voorbijgangers’. 
Een berichtje naar de stichting volstaat.

Chrit Masotte & Koos Consten
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“Zij die niet van Sint Pieter zijn, weten niets van Sint Pieter”, en vrijwel 
alle mensen die betrokken waren bij de oprichting van werkgroep 
Oud Sint Pieter, waren niet van daar. In 1988 was er dan ook meteen 
scepsis bij de bewoners van Sint Pieter, toen een op dat moment nog 
onbekende werkgroep een expositie maakte over de geschiedenis 
van Sint Pieter in een zaaltje naast de kerk  (Sint Pieter-boven). Dat 
draagvlak is inmiddels anders: na 30 jaar werkgroep/stichting Oud 
Sint Pieter en na 22 jaar een seizoensmuseum draaiende houden in 
een vleugel van hoeve De Lichtenberg boven op de Sint Pietersberg, 
zijn de leden en de vrijwilligers van de stichting een vraagbaak 
en verzamelpunt geworden van de historie van het voormalig 
zelfstandige dorp Sint Pieter.

Sluiting
Op 4 november 2018 sloot het Sint Pieters Museum op de Lichtenberg 
haar deuren. Niet voor de winter, zoals ieder jaar begin november, maar 
voorgoed. Het open houden van het museum was na 22 seizoenen teveel 
geworden. Teveel voor het bestuur en teveel voor de vrijwilligers. Met 
deze sluiting verdwijnt een museum dat in de loop der jaren ca. 100.000 
bezoekers heeft ontvangen en verhalen heeft verteld over de berg, de 

Stichting Oud Sint Pieter 
over het Sint Pieter 
van vroeger en nu

Interview

natuurlijke historie, de mergelontginning, de paleontologie (fossielen), 
de geologie (stenen), de biologie (planten en dieren) en de culturele 
historie (mensen). Het museum was vooral bekend bij wandelaars 
en toeristen en gelegen in een vleugel van hoeve Lichtenberg. En het 
museum was onderscheidend: je mocht spullen vasthouden (dat mag 
nooit in een museum) en honden waren welkom. Bovendien werden 
bezoekers actief benaderd met verhalen en aandacht.

Ondersteuning
Vanaf 1997 was het museum gevestigd ‘op de berg’. Alle zondagen was 
het museum open van 12 tot 16 uur, van april tot november. En altijd 
met vrijwilligers. Stichting Oud Sint Pieter kreeg geen structurele 
ondersteuning voor haar activiteiten. Slechts één keer is een 
gemeentelijke subsidie aangevraagd en verkregen: bij het twintig jarig 
bestaan, toen een speciale expositie werd ingericht onder de titel 
Tableau de la Troupe. Verder stelde Natuurmonumenten – de eigenaar 
van hoeve De Lichtenberg – de vleugel van de boerderij kostenloos ter 
beschikking. Sponsoren en schenkingen maakten de vele activiteiten 
mogelijk.
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Twee kapellen en een tijdschrift
De stichting onderhield niet alleen het museum, maar brengt al dertig 
jaar een tijdschift uit onder de titel Sint Pieter Vroeger en Nu, zij 
organiseert vele activiteiten in Sint Pieter en ook twee kapellen worden 
onderhouden: de Rochuskapel op de Sint Pietersberg en de Antoniuskapel 
naast Casino Slavante. Alle activiteiten blijven na 2018 bestaan, behalve 
het museum. Het is wel wat zuur dat de sluiting van het museum samen 
valt met het 30-jarig jubileum van de werkgroep/stichting en ook nog 
eens in het jaar dat door de Europese Commissie is uitgeroepen tot 
‘Europees jaar van het Cultureel Erfgoed’.

Effect
Na zoveel jaren heeft de stichting zijn plek in Sint Pieter wel verdiend. 
Er zijn veel gesprekken gehouden met oude bewoners, verhalen 
werden vast gelegd en collecties aangelegd. Bij veel activiteiten van 
verenigingen en instellingen van Sint Pieter kon de stichting een rol 
spelen. Het onderzoek beperkte zich niet alleen tot de geschiedenis, 
maar omvatte ook de natuur, de cultuurhistorie en educatie. En veel 
van de verhalen zijn inmiddels gepubliceerd in het eigen tijdschrift, of in 
speciaal uitgegeven boekjes. 

En nu?
De collecties zullen na de sluiting elders moeten worden ondergebracht. 
Daartoe zijn de vele contacten die de stichting al die jaren heeft 
onderhouden, van groot belang. Centre Céramique, Natuurhistorisch 
Museum Maastricht, het Regionaal Historisch Centrum Limburg 
en andere instellingen zullen helpen om de collecties op de juiste 
plek onder te brengen. Voor een toekomstig informatiecentrum van 
Natuurmomenten, op de berg, of in de groeve, stelt Stichting Oud Sint 
Pieter zijn kennis, kunde en objecten beschikbaar. Veel van wat de 
stichting de laatste 30 jaar heeft opgebouwd, blijft op die manier dan 
ook behouden. Maar dat het Sint Pieters Museum op de Lichtenberg 
straks niet meer bestaat, dat is wel heel erg jammer! Conservator Jo Morreau
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Augustus 2017

Tango in de openlucht bij ‘Quartier Latin’
Hemelsbreed zitten er een paar honderd meter tussen het Vrijthof, 
waar Beppie tijdens het Preuvenemint op de zaterdagavond het publiek 
laat ‘sjunkelen’ en het Looiersplein midden in het Jekerkwartier, waar 
diezelfde avond Argentijnse klanken uit de boxen schallen tijdens de 
29e Tango avond bij Stadscafé Lure. Het mooiste pleintje in het Quartier 
Latin van Maastricht is omgetoverd met een speciale nieuwe dansvloer 
waar Tangueros en andere dansliefhebbers kunnen genieten van 
prachtige muziek en dito sfeer. Daar waar het in het begin van de avond 
nog  aftasten is, wordt het allengs drukker op de dansvloer. De zwoele 
zomeravond past geheel bij de sfeer van de Tango.

Drukbezocht KunstPlein OLV
KunstPlein OLV is de naam van het jaarlijks in augustus terugkerende 
kunstevenement op het Onze Lieve Vrouweplein. KunstPlein OLV is een 
perfecte etalage voor de professioneel werkende kunstenaar. Tijdens 
twee zomerse dagen kan het publiek struinen langs de vele kramen 
op en rond het plein, het werk van de kunstenaars bekijken en met de 
kunstenaars in gesprek komen. Dit directe contact tussen kunstenaar 
en bezoeker maakt KunstPlein OLV zo aantrekkelijk en interessant. 
Om een gevarieerd aanbod te kunnen tonen, nemen zowel oudere als 
jongere kunstenaars deel aan dit kunstevent. Kunstenaars en bezoekers 
uit heel Nederland en de Euregio hebben de weg naar deze kunstdagen 
gevonden, waar naast het kijken ook gelegenheid is om te verpozen 
onder het genot van een drankje en live muziek.

Derde editie Ironman Maastricht
Na een spannende race bereikt Michael Weiss op de Markt als eerste de 
finish van de derde editie van Ironman Maastricht. In een tijd van 8 uur, 
18 minuten en 9 seconden blijft hij de Belg Michael van Cleven, die lange 
tijd op kop loopt tijdens het laatste onderdeel van deze triatlon, ruim 
vijf minuten voor. Onder luid gejuich van het enthousiaste publiek komt 
publiekslieveling Bas Diederen als derde aan op de meet. Bij de dames 
gaat de winst naar de Spaanse Saleta Castro die vorig jaar nog genoegen 
moest nemen met plek twee. Haar tijd deze editie is 9:37:17. Het halen 
van de finish tijdens de Ironman Maastricht is voor velen een onhaalbare 
prestatie, voor anderen een beloning voor noeste trainingsarbeid. Het 
gros van de ruim 1500 deelnemers zal de finish tijdig halen,  maar voor 
een aantal wordt het bikkelen om vóór 24.00 uur ‘s nachts de rode loper 
op de Markt nog te bereiken, want daarna is het te laat!

Tangodansen voor Stadscafé Lure

KunstPlein OLV
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Een vrolijke studenten Inkom Ironkids voor de jonge doorzetters

Augustus 2017

De Ridderronde met Tom Dumoulin

Vrijwilligers van de Ironman

Geen lappen meer! Vanaf 2017 een Preuvenekaart.
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Het Armeense feest van Stichting Ani

Augustus 2017

Mucho Mundo in het Jekerkwartier

Dansen in het park voor jong en oud
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Armeens cultureel feest van verbroedering 
De Armeense Stichting Ani in Maastricht organiseert een cultureel feest 
rondom de Armeense kerk in de wijk Pottenberg, met als voornaamste 
doel de onderlinge band met de bewoners van de wijk, stad en regio te 
versterken. Naast Armeense folkloremuziek en dans zijn er ook diverse 
stands en kan men heerlijke gerechten proeven. Veel van deze gerechten 
zijn versierd met de Nederlandse vlag om ook op deze manier de 
onderlinge band aan te geven. Kinderen kunnen zich tevens uitleven op 
een groot springkussen. De Armeense Stichting Ani is al sinds 1996 actief 
in Maastricht en zet zich vooral in voor het behoud en het bekendmaken 
van de Armeense cultuur.

Spectaculaire parade op de Noorderbrug
Op de plek waar normaal dagelijks meer dan 50.000 auto’s rijden vindt 
een uniek spektakel plaats. De straattheateracts van Theater Titanick 
en Les Plasticiens Volants werken eenmalig samen en verzorgen een 
unieke en gratis toegankelijke parade op een bijzondere plek: bovenop 
de Noorderbrug in Maastricht. Bouwer Strukton, projectorganisatie 
Noorderbrug en de organisatie van festival Cultura Nova slaan de handen 
ineen om deze bijzondere buitenvoorstelling mogelijk te maken. Meer 
mensen dan verwacht willen met eigen ogen de parade ter opening 
van de nieuwe Noorderbrug zien. Een uur voordat de parade langs zal 
trekken is het al mudjevol op de brug, reden voor de organisatie om ook 
de krul naar de brug voor het publiek open te stellen. De Noorderbrug in 
Maastricht krijgt een nieuwe aanlanding aan de westzijde van de Maas. 
Hierdoor moet de doorstroming van het verkeer verbeteren en ontstaat 
aan de noordkant van de stad een nieuw park.

Oude tijden herleven bij dansen in het park
Dansen in het Park was in de jaren vijftig en zestig een veel bezocht 
en bekend fenomeen. Menig Maastrichtenaar heeft er gedanst en velen 
hebben er hun levenspartner gevonden. Op de derde zondag van deze 
maand worden oude tijden herleefd bij Dansen in het Park, dat ook 
daadwerkelijk in het Stadspark plaats vindt. Dansen in het Park is al bijna 
zeven jaar een begrip in Maastricht. Niet alleen om te dansen, maar 
ook om vrienden, kennissen en oud collega’s te ontmoeten. Achter de 
draaitafel William Bartels, de initiatiefnemer van Dansen in het Park. Er 
worden niet alleen evergreens, golden oldies en schlagers gedraaid, maar 
muziek voor iedereen. Het zijn voornamelijk ouderen die de dansvloer 
bezoeken, maar zo nu en dan blijkt dat ook de jongere generatie graag 
de voetjes van de vloer laat komen. 

Opening zonnecentrale MECC
Wethouders Gert-Jan Krabbendam en John Aarts geven gezamenlijk met 
Rob van de Wiel, directeur van MECC Maastricht, een druk op de knop 
voor de inschakeling van de zonnecentrale die bestaat uit ruim 1.000 
zonnepanelen. Het zonnedak, gerealiseerd door Rooftop Energy, heeft 
een oppervlak van bijna 3.000 m2. Voor dit project heeft het MECC een 
subsidie ontvangen van het Rijk, waardoor zij mee kan werken aan de 
gemeentelijke duurzaamheidsambitie van Maastricht. De installatie 
gaat ongeveer 278.000 kWh produceren en voorziet daarmee in 
ongeveer 13 procent van de totale elektriciteitsbehoefte van het MECC. 
Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse elektriciteitsvoorziening van ruim 
125 Maastrichtse huishoudens. De zonnepanelen zorgen voor een CO2-
reductie van zo’n 140 ton per jaar. De installatie heeft een levensduur 
van minimaal 25 jaar.

Augustus 2017

‘Op de derde zondag van deze 
maand worden oude tijden 

herleefd bij Dansen in het Park, 
dat ook daadwerkelijk in het 

Stadspark plaats vindt.’
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De nieuwe 
Noorderbrug is al 

open. De af- en oprit 
bij Boscherveld nog 

niet.

Grijpers en 
kranen slopen 
de bestaande 
Noorderbrug

De nieuwe 
Noorderbrug 

aanlanding in 
Maastricht-west

Augustus 2017
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Compagnie Plasticiens 
Volants vrolijkt de 

openingsceremonie van 
de Noorderbrug op.

Augustus 2017
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Dierenambulance Limburg-zuid viert feest
Na twintig jaar actieve inzet en dankzij de steun van velen kunnen de 
dieren in nood in Zuid-Limburg nog steeds rekenen op de nodige hulp. 
Tijdens een feestelijke rommelmarkt, aangevuld met interessante 
workshops, bijzondere muzikale optredens, informatieve stands en 
natuurlijk een heerlijk hapje en drankje is er in en rondom de vestiging in 
Maastricht tevens een open dag voor belangstellenden.

Eerste editie Wyck Électronique
Samen met ondernemers uit Wyck wordt voor de eerste keer een 
nieuw muziekfestival georganiseerd in het hart van de wijk onder de 
naam Wyck Électronique. Het festival richt zich op alle facetten van 
elektronische muziek en fungeert tevens als verbindende factor voor 
dance liefhebbers. De ambitie is om Wyck Électronique de komende jaren 
te laten uitgroeien tot hét muziekevenement waar bewonderaars leren, 
genieten en inspiratie kunnen opdoen over alles wat te maken heeft 
met elektronische muziek. Wyck Électronique wil zich de komende jaren 
richten op de ontwikkeling van workshops, lezingen, inspiratiesessies, 
exposities, een lp-markt, cross-overs tussen jamsessies met dj’s en 
(klassieke) muziekinstrumenten.

Start van Arty Farty
Arty Farty is een lifestyle-markt op Plein 1992 waarbij creatieve 
ondernemers uit Maastricht en omstreken een platform krijgen om hun 
producten en kwaliteiten te laten zien. Het aanbod van Arty Farty is 
een diverse verzameling van vintage kleding en meubels, eigen design, 
mode, muziek, accessoires, brocante en kunst. Daarnaast is er om de 
honger te stillen een ruim aanbod van drank- en eetkraampjes (van 
‘asian’ tot ‘burrito’). Alles onder het genot van een dj en live-muziek.

Expats bekijken de 
collegekamer van 
het gerestaureerde 
stadhuis

September 2017
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Wyck Électronique

September 2017

De tentoonstelling 
Verloren Jeugd over 
kinderarbeid in Centre 
Céramique
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September 2017

Een voorstelling 
tijdens het Parcours 
in de hal van het 
Stadhuis
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Fotografe Cigdem 
Yuksel voor de 

Hoofdwacht op het 
Vrijthof

Veel toeloop tijdens Het Parcours
De binnenstad van Maastricht is omgetoverd tot een cultureel paradijs 
tijdens de 22e editie van Het Parcours Maastricht. Met een record aantal 
deelnemers, 250 activiteiten en een Groene Loper van 4 kilometer lang 
is het genieten in de vele straatjes, hoekjes en gebouwen die dienst 
doen als podium. Mede dankzij het prima weer is het op en rond de route 
flink druk en soms dreigt er zelfs een opstopping. Met rondleidingen, 
workshops, kinderanimatie, filmvertoningen, toneelvoorstellingen en vele 
muzikale- en dansoptredens is het een divers menu dat het publiek 
voorgeschoteld krijgt. 

Bijzondere opening foto expositie
Bij de Hoofdwacht aan het Vrijthof wordt de indringende foto-expositie 
‘Syrian child labour’ van Cigdem Yuksel geopend. Vijf  trombonisten, elk 
op een andere positie op het Vrijthof, spelen een compositie van Merlijn 
Twaalfhoven. Door de samenkomende klanken van de trombones heen 
klinkt voor de Hoofdwacht de stem van dichter Maarten van den Berg. 
Cigdem Yuksel (1989) woont en werkt in Nederland als fotojournalist. Ze 
is autodidact en werkt veelal in opdracht van de Volkskrant. In mei 2016 
reisde ze naar de Turkse stad Gaziantep en maakte een portretserie van 
Syrische vluchtelingenkinderen in Turkije. Met ‘Syrian child labour’ won 
Cigdem de Zilveren Camera 2016.

Europese Archeologen congresseren in Maastricht
Bijna een week lang duurt het congres van zo’n 2.500 archeologen die 
lid zijn van de ‘European Association of Archaeologists’. Gemeentelijk 
archeoloog Gilbert Soeters en congresorganisator Niels Klinkhamer 
waren de grote trekkers op de achtergrond, waardoor dit congres een 
groot succes werd. Voor de vakmensen waren er honderden lezingen en 
tientallen excursies in de Euregio. Voor de bewoners en bezoekers van de 
stad was er ook van alles te zien: een Romeins kamp op de Kesselskade 
en een nagebouwde Romeinse boot op de Maas.

De Romeinen naderen 
Maastricht tijdens 

het congres van de 
European Association of 

Archaeologists

September 2017
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Honderden bezoekers bij laatste activiteit Gebouw M
Voordat de sloophamer zijn werk doet en een einde maakt aan Gebouw 
M op de Tapijnkazerne vindt er nog éénmaal een grote activiteit plaats in 
de vorm van Supermarket. In het najaar van 2013 opende Gebouw M voor 
het eerst haar deuren voor een culturele activiteit. Sindsdien genoot 
het publiek in de voormalige militaire werkplaats van een reeks leuke en 
gevarieerde evenementen. Ook bood het gebouw ruimte voor repetities 
en andere activiteiten. Door forse subsidies en bijdragen van fondsen 
kon beheerder Tout Maastricht dit aanbieden tegen een laag tarief. 
Gebouw M was slechts enkele jaren voor deze functie beschikbaar. 

Start werkzaamheden verbeteringen MECC
De aangekondigde werkzaamheden aan beurs- en congrescentrum 
MECC Maastricht starten deze maand. In deze fase van de kwalitatieve 
verbetering van het complex gaat het entree- en parkeergebied ‘P3/
P4‘ op de schop. Het meest in het oog springende onderdeel van de 
herinrichting is de aanleg van een centrale boulevard die de noord- 
en zuidzijde van parkeerterrein 4 scheidt. De met een bomenrij 
geaccentueerde boulevard zorgt voor een functionele en ruimtelijke 
ordening van het binnenterrein. 

Geslaagde 2e editie Festival aan de Maas
Muziek, zon en veel publiek, dat zijn de ingrediënten van het 2e Festival 
aan de Maas, dat plaatsvindt tijdens Het Parcours, de opening van het 
culturele seizoen in Maastricht.  Winkelcentrum Mosae Forum bestaat 
tien jaar en dat wordt gevierd. Op een bijzondere locatie langs de Maas 
treden op: Flip Noorman, The SLIM Vitzkids, Steph Habets & Danique 
Nelissen, de Kumulus Big Band en de Big Band Conservatorium Maastricht 
& Jazz Maastricht. Helaas komt de beoogde afsluiting door Danny Vera 
te vervallen in verband met technische problemen. Ter compensatie 
gaat Danny Vera met veel fans op de foto.

September 2017

De Distinguished 
Gentlemens Ride 
Maastricht op de 
Markt

Pikvogele in 
Maastricht: 
Dartsmasters 
in het MECC
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Danny Vera
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Protest tegen 
kerncentrale Tihange: 
tweede kamerlid 
Frank Wassenberg 
was er bij.

Na het zomerseizoen 
volgt het traditionele 
hondenzwemmen in 
het Geusseltbad.

Naspelen van de 
bevrijding: de 
Amerikaanse Military 
Police signaleert 
Duitse officieren in het 
Jekerkwartier.
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Parkfeest in Amby
Amby viert met een groot feest in het Severenpark het 150-jarig bestaan 
van de huidige H. Walburgakerk en de recente restauratie van het interieur. 
Deze restauratie is mogelijk gemaakt door donaties en de inzet van veel 
vrijwilligers. Aan het parkfeest nemen vele verenigingen en instanties 
deel. Er zijn muziekoptredens, sportdemonstraties, speurtochten en 
rondleidingen. De bekende Maastrichtse artiesten Frans Theunisz en 
Huub Adriaens geven het parkfeest een extra feestelijk tintje.

Tihange: open of dicht?
Belangengroepen en enkele politieke partijen willen dat de kerncentrale 
van Tihange sluit en zij maken dat kenbaar bij het Gouvernement in 
Maastricht. De Belgische centrale, die al vele jaren scheurtjes vertoont 
en die volgens verschillende partijen tot levensgevaarlijke situaties kan 
leiden, moet dicht. De ten zuidwesten van Maastricht gelegen centrale 
heeft volgens de betogers een reikwijdte die de landsgrenzen ver 
overstijgt.

Tom Dumoulin wereldkampioen tijdrijden
In Noorwegen heeft Maastrichtenaar Tom Dumoulin tijdens het WK 
wielrennen de wereldtitel behaald bij het onderdeel tijdrijden. In Bergen 
deelt Dumoulin zijn race uitstekend in en hij stoomt gestaag naar zijn 
eerste wereldtitel. Hij finisht 57 seconden voor Primoz Roglic die zilver 
wint en bijna anderhalve minuut voor Chris Froome, die de bronzen 
medaille behaalt.

September 2017

‘Belangengroepen en 
enkele politieke partijen 

willen dat de kerncentrale 
van Tihange sluit en zij 
maken dat kenbaar bij 
het Gouvernement in 

Maastricht.’
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Opening nieuwste blikvanger in Maastricht
Na Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Leiden en Breda is het nu de 
beurt aan Quinten Dassen (‘storemanager’ Maastricht) en Edwin Boer 
(‘operational director’) om de Maastrichtse vestiging van Hudson’s Bay 
te openen. Na tien tellen aftellen gaat om elf uur de schaar in het lint 
en worden de deuren van het nieuwste luxe warenhuis in Maastricht 
geopend. Het publiek waarvan een deel reeds vanaf negen uur voor 
de deur stond, wordt door de medewerkers getrakteerd op een groot 
applaus en al snel wordt het warenhuis bevolkt door voornamelijk 
Maastrichtenaren die graag als eersten en met eigen ogen komen kijken 
hoe de transformatie van V&D (de Vroom) naar Hudson’s Bay heeft 
uitgepakt.

75 jaar ‘Bananenboxer’
Op de Markt wordt het 75-jarig bestaan van familiebedrijf De 
Bananenboxer gevierd. D’n Ingel deelt onder gezellige feestmuziek de 
ene na de andere banaan uit aan voorbijgangers en klanten, daarnaast 
kan iedereen genieten van gratis hapjes en drankjes en kunnen zowel 
kinderen als ouders zich laten schminken. Hoog bezoek komt er van 
wethouder Jack Gerats die de familie Vroegop feliciteert en hij roemt niet 
alleen hun vakmanschap en de familieband, maar vooral de gezelligheid 
die bij dit bedrijf centraal staat.

‘Na Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam, Leiden en 
Breda is het nu de beurt 
aan Maastricht: Hudson’s 
Bay opent haar deuren in 
de Grote Staat.’

Maos en 
Neker speelt 
In de 7en  
hiemel

September 2017
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De 41ste Dies 
Natalis-

viering van de 
Universiteit 
Maastricht

Documentaires 
kijken in een 

houten schelp 
tijdens Docfest

September 2017
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De restauratie van 
een groot geschilderd 
schouwstuk uit de 
collegekamer van het 
Stadhuis
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Groene reuzenpilaren voor mensen en vogels
Zes reusachtige haagbeuken worden geplaatst op de Groene Loper, bij 
de oversteekplaats Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat. Ook bij 
de rotonde op de Scharnerweg, aan de kant van de Torenflat, zijn zes 
groene reuzenpilaren geplaatst. Over een paar jaar zijn de beuken naar 
elkaar toe gegroeid en vormen dan de letter M. De vier bogen bieden zo 
een groene doorkijk naar de wijken aan weerszijden van het voormalige 
A2-tracé en vormen symbolische groene poorten voor het oost-
westverkeer, met name voor fietsers en voetgangers. 

Gemeente introduceert kindpakket 
Met het kindpakket krijgen ouders of hun verzorgers snel en laagdrempelig 
toegang tot alle regelingen en andere ondersteuningsvormen die er zijn 
voor kinderen. Het pakket is een initiatief van de gemeente Maastricht. 
Het kindpakket draagt bij aan de uitvoering van het armoedebeleid en is 
een van de uitgangspunten van de gemeente Maastricht in het kader van 
de bestrijding van armoede in de stad. Onderdelen van het kindpakket 
zijn onder meer de vergoedingen voor sociale en culturele activiteiten 
en schoolkosten, de stichting Leergeld en het jeugdsportfonds en 
jeugdcultuurfonds. Ook de lokale ‘banken’ waar mensen terecht kunnen 
voor spullen hebben hun plek gekregen in het kindpakket. De fietsen-, 
brillen- en schoenenbank zijn bovendien uitgebreid en zijn aangevuld 
met initiatieven voor nieuwe kleding en tweedehands computers.

Oktober 2017

Zes reusachtige 
groene haagbeuken 

voor de Groene Loper

Dodenherdenking 
op de begraafplaats  
aan de Tongerseweg

‘Over een paar jaar zijn de 
beuken naar elkaar toe gegroeid 

en vormen dan de letter M. De 
vier bogen bieden zo een groene 

doorkijk naar de wijken aan 
weerszijden van het voormalige 

A2-tracé’
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Week van de ouderen biedt divers programma
Van 1 tot en met 8 oktober vindt de week van de ouderen 2017 plaats, 
die met honderden deelnemers wederom een groot succes blijkt 
te zijn. De week van de ouderen is een bruisende week voor en door 
senioren, met tientallen activiteiten en evenementen op verschillende 
locaties, speciaal voor 55-plussers en bijna allemaal gratis. Nieuw 
dit jaar zijn onder meer rondleidingen door het Stadhuis, de ENCI-
groeve en bij koffiebranderij Blanche Dael, een theeceremonie met 
Marokkaanse moeders in trefcentrum Wittevrouwenveld en lessen ballet 
en zelfverdediging voor senioren. Daarnaast verzorgt het MUMC+ een 
middag met een rondleiding rond het thema ‘gezond ouder worden’. 
Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens een bezoek aan de 
ENCI-groeve en bij een rondleiding en proeverij in de Tapijntuin. En wie 
lekker wil eten in goed gezelschap, schuift aan bij een gezond diner in 
Athos of in buurtrestaurant Bij Manus.

Miljoenenimpuls voor sportpark Heugem
Sportpark Heugem krijgt een impuls van 2.742.000 euro. Van dat bedrag 
wordt het sportcomplex opgeknapt en gemoderniseerd. Het complex 
wordt voorzien van twee kunstgrasvelden, één natuurgrasveld en één 
natuurgras-oefenveld.

Dag van de vlaai
De ‘Maastricht-vlaai’ is sinds begin van dit jaar te proeven bij vijf 
toonaangevende bakkers in Maastricht: patisserie Peter Lemmens, 
de Bisschopsmolen, bakkerij Hermans, bakkerij Souren en patisserie 
Royale. Als ‘kers op de taart’ wordt op 25 oktober de Dag van de Vlaai 
georganiseerd, waarbij vijf authentieke vlaaismaken te proeven zijn. 
Niet alleen bij de bakkers zelf, maar ook op de woensdagmarkt, waar de 
Maastricht-vlaai verkocht wordt. De opbrengst van de Dag van de Vlaai 
gaat naar het goede doel Quiet Community Maastricht.

Een ouderenwandeling 
van de Mosae Zorggroep 
tijdens de Week van de 
Ouderen

Oktober 2017
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Stoepzitter Ton Stille 
blijft rustig zitten in de 

Rechtstraat. 
Geen probleem!

Samen met de 
burgemeester vlaai 
proeven tijdens de 

Dag van de Vlaai

Sloop van gebouw 
M op het terrein van 

de Tapijnkazerne

Oktober 2017
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De Enci-groeve 
is weer deels 
toegankelijk voor 
wandelaars

Een ‘ode aan de 
waardigheid’ op het 

Herdenkingsplein

Heropening van grotten bij 
Chateau Neercanne na de 

brand door ‘brandweerman’ 
Peter Harkema

Wielerlegende 
Eddy Merckx
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Maastrichtenaren brengen een ode aan de waardigheid
In het kader van het project Ode to Dignity vindt er eind oktober een grote 
muzikale manifestatie plaats op het Herdenkingsplein in Maastricht. Het 
gratis openluchtconcert is een bijzondere uitvoering onder leiding van 
de geëngageerde componist Merlijn Twaalfhoven. Samen met dichter 
Maarten van den Berg en een bont gezelschap van zangers en musici 
brengt ‘tout Maastricht’ een ode aan de waardigheid. Er wordt gezongen 
en gemusiceerd door Les Philfolles, De Ghesellen van den Sanck, 
Jeugddrumband WVV’28, Sterremix, Opera Comique, Passa Tempo, 
Stem des Volks, Vocal Group Odeon, Kamerkoor Quartna, leerlingen 
van het Sint Maartenscollege en van het United World College, solisten 
van het Conservatorium Maastricht en vele anderen. Ook het publiek 
krijgt een muzikale rol toebedeeld. Ode to Dignity is een initiatief van 
productiehuis Intro in Situ en wordt georganiseerd door dit productiehuis 
in samenwerking met Tout Maastricht. Het project vraagt aandacht voor 
kinderarbeid en zet kinderrechten in perspectief. 

Inmetselen tijdcapsule bij Hoge Fronten 
In maart 2017 is aannemer Koninklijke Woudenberg in opdracht van de 
gemeente Maastricht gestart met de eerste fase van de restauratie 
van de vestingmuren in de Hoge Fronten (de zogenaamde Linie van Du 
Moulin). De werkzaamheden zijn in oktober afgerond en aan het einde 
van de maand plaatst wethouder Gert-Jan Krabbendam van Groen Links 
een herdenkingskoker in een muur, naast een gerestaureerde poort. 
Hiermee markeert hij het einde van deze werkzaamheden. De koker is 
natuurlijk voer voor toekomstige archeologen en bouwhistorici!

Eddy Merckx opent wielerbeurs 
De driedaagse wielerbeurs Euro Cycling XP wordt voor het eerst 
gehouden in het MECC en trekt duizenden bezoekers. Een belangrijke 
trekker is de opening die wordt verricht door vijfvoudig Tour de France 
winnaar Eddy Merckx, een echte wielerlegende. 

Enci-groeve weer open voor natuurliefhebbers
De ENCI-groeve wordt op 5 oktober weer opengesteld voor publiek. 
Bezoekers die willen genieten van de natuur zijn opnieuw van harte 
welkom. De groeve moest in juni gesloten worden vanwege een 
overweldigende belangstelling, waardoor er vooral rondom het natuurbad 
onveilige situaties ontstonden. De groeve is nu zodanig aangepast dat 
er geen onveilige situaties meer kunnen ontstaan en wandelaars en 
natuurliefhebbers weer kunnen genieten van deze bijzondere omgeving. 
In de groeve geldt tot nader orde een zwemverbod.

De Trichter voor Toon Jenniskens en Wim Mes 
Op 1 oktober 2017 wordt De Trichter uitgereikt aan Toon Jenniskens 
en Wim Mes. De Trichter is een stedelijke onderscheiding bestemd 
voor diegenen die zich in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de gemeente Maastricht. Beide heren nemen afscheid als 
bestuursleden van de Stichting Historische Reeks Maastricht. Nagenoeg 
vier decennia gaven zij leiding aan de stichting in diverse bestuurs- 
en redactiefuncties. De banden met de stichting zijn nog niet voorbij, 
omdat beide heren hebben aangegeven om hun langjarige expertise als 
lid van de redactiecommissie te willen blijven voortzetten. Ze hebben 
bovendien ruimschoots hun sporen verdiend als auteurs van vele 
publicaties in de reeksen Maastrichts Silhouet en Vierkant Maastricht 
en verschillende andere publicaties. Wim Mes en Toon Jenniskens waren 
vanaf 1979 betrokken bij de Stichting Historische Reeks Maastricht. Deze 
stichting heeft tot doel om goed gedocumenteerde en geïllustreerde 
publicaties over de monumenten en geschiedenis van de Limburgse 
hoofdstad uit te geven.

‘De ENCI-groeve wordt op 5 
oktober 2017 weer opengesteld 

voor publiek. Bezoekers die willen 
genieten van de natuur zijn 
opnieuw van harte welkom.’



62



63

Vijver de Vief Köp.
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Toine Hermsen verlaat Maastricht
Topkok Toine Hermsen sluit zijn restaurant in de binnenstad. Hij gaat niet 
stilzitten, want op 1 juni 2018 opent hij een nieuw restaurant op de grens 
met Meerssen. In dat etablissement ‘Toine en Shoom’, zal hij het rustiger 
aan gaan doen. Zo is er maar plaats voor 15 tot 26 stoelen. Verder is 
de keuken alleen van vrijdag tot en met zondag open. Toine sluit met 
zijn vertrek uit de binnenstad een moeizame periode af. Hij verloor zijn 
tweede Michelin-ster en het economisch tij zat flink tegen, net als zijn 
gezondheid. Met zijn nieuwe liefde Shoom start hij in het buitengebied 
opnieuw. Toine: “Ik ben altijd een man van de natuur geweest”. 

Winkelleegstand daalt
De leegstand van winkels daalt gestaag. Het Planbureau voor de 
Leefomgeving maakt bekend dat op 1 april 2017 de leegstand 11 procent 
is. Op dat moment staan ook de winkels van V&D en van Perry Sport 
leeg. Inmiddels is het percentage leegstand in het stadscentrum 
teruggelopen naar 5,8 procent. Dat betekent dat Maastricht 25ste staat 
op de ranglijst van 55 Europese steden met de minste leegstand. 

MVV-voorzitter stapt op
Bert Kersten stopt als voorzitter van MVV. Per 1 maart 2018 vertrekt 
hij. Bert, een zoon van een voormalig MVV-speler en oud-deputé van 
Limburg, vindt dat het tijd wordt om het stokje over te dragen: “Ik heb 
vanaf mijn start in 2015 gezegd dat ik deze job maximaal drie jaar zou 
doen”. Kersten is 67 jaar en heeft zeven kleinkinderen: “Het moment 
is daar om afscheid te nemen”.  Kersten trad in 2015 aan als opvolger 
van Paul Rinkens, onder wiens leiding een mogelijk faillissement werd 
afgewend. Kersten slaagt erin de laatste schulden weg te werken. Ook 
lukt het hem de banden met de buitenwacht te verbeteren: “De club was 
erg naar binnen gericht”. Ondanks zijn vertrek ziet Kersten dat er nog 
veel werk aan de winkel is. Met name de inkomsten moeten omhoog om 
de financiële armslag te vergroten. MVV gaat naarstig op zoek naar een 
opvolger.

November 2017

Een defensie-oefening 
langs de Maas bij Hotel 
Maastricht
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De nog maagdelijk 
nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling bij het 

centraal station.

David Icke sluit zijn 
wereldwijde tour af in het 

MECC. In 12 uur spreekt 
hij zijn controversiële 

ideeën uit.
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De intocht van Sinterklaas

De sfeerverlichting 
van Magisch 
Maastricht wordt 
opgehangen bij Mosae 
Forum.

De overhandiging 
van Jaarboek 
2016-2017, editie 
62, aan een nieuwe 
Maastrichtenaar
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Spetterende opening carnavalsseizoen
De ‘elfde van de elfde’ valt dit keer op een zaterdag. Ondanks de regen 
bezoeken heel wat carnavalisten het festijn. De meeste feestvierders 
zijn op zaterdag vrij en trotseren de weergoden. Het Vrijthof is bomvol 
met zo’n tienduizend gasten die staan te springen en te hossen. Ze 
komen uit alle windstreken, zelfs uit Den Helder. Er zijn 160 verenigingen 
present. Allemaal genieten ze van de gezelligheid, de muziek, de drank 
en de ambiance.

Led-primeur
De stad heeft een primeur door op grote schaal over te stappen op 
ledverlichting in straten en op pleinen. De lampen zijn niet alleen 
energiezuinig en duurzaam maar tevens goed voor het welbehagen van 
vleermuizen. De nieuwe straatverlichting is voorzien van een vernuftig 
stukje technologie. Die maakt het mogelijk de lichten op afstand te 
monitoren en eventueel te bedienen. Gaat er ergens een lamp kapot, 
dan komt er een signaal binnen in het centraal computersysteem. De 
lichten kennen drie standen: een gewone stand, warm, wit licht voor 
de spitsuren en amberkleurig, gedimd licht voor de nachtelijke uren. 
Vooral die gedimde lichten ontzien de vleermuizen. Er komt overigens 
een vleermuizen-onderzoek dat de populatie in kaart gaat brengen. Ook 
wordt onderzocht wat de beste en mooiste manier is om monumentale 
gebouwen en markante plekken te verlichten. 

Protest tegen bouw
Bewoners van de Ravelijnstraat en omgeving zijn tegen de bouw van 
twaalf nieuwe woningen. Op het voormalige veld van voetbalclub 
Standaard zijn woningen voor het hogere segment gepland. De bewoners 
vrezen echter een aantasting van het vrije uitzicht. Bovendien zijn ze 
bang dat er een uniek stukje stadsnatuur verdwijnt. Het gebied vormt 
immers een mooie natuurlijke overgang tussen de Hoge en de Lage 
Fronten. Ook zijn er oehoe’s en vossen waargenomen. 
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‘Nekum Brut’ de beste
Math Bollen van Hoeve Nekum is beduusd als hij verneemt dat zijn 
mousserende wijn: ‘de Nekum Brut’ tot de beste van de beide Limburgen 
is gekozen. Aan de verkiezing nemen 24 wijnen mee die  volgens de 
traditionele  methode zijn gemaakt. Vijftien wijnen komen uit Nederlands 
Limburg en negen uit Belgisch Limburg. De tweede plek is voor ‘Pinot 
Brut’ van wijngoed Thorn. De ‘Zwarte Parel’ van wijnkasteel Genoels-
Elderen’ is derde.

Beleid decoraties onder de loep
Het stadsbestuur gaat het decoratie-beleid onder het vergrootglas 
leggen. Aanleiding is een door het CDA ingediende motie. Daarin pleit 
de partij ervoor om een gemeentelijk lintje in te voeren voor de jeugd 
tot en met 21 jaar. Dat zou uitgereikt kunnen worden aan jongeren die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. Het college zegt toe dit 
voorstel te bestuderen. 

Ex-PvdA’er op kieslijst Seniorenpartij
Frans Bastiaens, voormalig voorzitter van de PvdA-fractie in de 
gemeenteraad, staat derde op de kandidatenlijst van de SeniorenPartij 
Maastricht (SPM). Bastiaens stapte op als raadslid na onenigheid binnen 
zijn eigen fractie. Op verzoek van de SPM zal hij terugkeren in de raad 
maar dan als lid van hun partij. Bastiaens: “Ik begin nu aan een nieuw 
hoofdstuk bij de SPM waar ik me heel erg welkom voel”.

Maakindustrie is niet weg
Een groot misverstand is dat de Maastrichtse maakindustrie weg zou 
zijn. De tentoonstelling: ‘Groeten uit Maastricht’ van samensteller Bart 
van den Boom laat hedendaagse Maastrichtse maakbedrijven zien. Ze 
zijn zo vernieuwend dat ze op mondiaal niveau toonaangevend zijn. In 
de expositieruimte in het Eiffelgebouw zijn vernieuwende producten te 
zien. Zo produceert de oude Thomas Regoutfabriek, waar eerst spijkers 
en draadnagels werden gemaakt, nu geleiders voor kantoormeubilair. 
De oude papierfabriek (KNP) levert momenteel als SAPPI hoogwaardig 
verpakkingsmateriaal voor onder meer iPhones. De expo blijkt voor veel 
mensen nieuwe gezichtspunten op te leveren. 

Organisatie ‘KunstTour’ stopt
Na achttien edities houdt de ‘KunstTour’ op te bestaan. De organisatie 
houdt het voor gezien. In een open brief heeft stichting ART2Connect 
dat bekend gemaakt. De stichting slaagde er ieder jaar in voor een luttel 
bedrag het grote evenement te organiseren. Dat succes was te danken 
aan de sterke betrokkenheid en altruïstische  inzet van veel mensen. De 
stichting vindt dat het klimaat voor beeldende kunst een nieuwe start 
verdient. “De kansen liggen er!”. 

Expositie in Japan over Maastrichts aardewerk
Bij archeologisch onderzoek in Deshima in 2015 zijn grote hoeveelheden 
Maastrichts aardewerk in de bodem ontdekt. De gevonden scherven en 
fragmenten zijn door de gemeente Maastricht aangevuld met complete 
stukken uit de fabrieken van Petrus Regout. Die stukken maken nu deel uit 
van een expositie in de Japanse stad.  Wim Dijkman van Centre Céramique 
is daarbij betrokken. De aanleiding voor de tentoonstelling is de restauratie 
van het eiland Deshima bij Nagasaki. Vanaf dit eiland werd eeuwenlang 
handel gedreven met het Japanse vasteland. 

Groot rouw- en gedenkpark
“Het is een lange weg geweest”, aldus wethouder André Willems bij de 
presentatie van een plan om de monumentale begraafplaats aan de 
Tongerseweg op te knappen en uit te breiden. Volgens dit plan wordt het 
kerkhof omgebouwd tot een multifunctioneel rouw-  en gedenkpark. Als 
de gemeenteraad akkoord gaat, komt een miljoen euro beschikbaar om 
onder meer een herdenkingspark in te richten alsmede een plek voor 
natuurbegraven.

Bert Jongen wethouder
Na discussie binnen D66 is Bert Jongen alsnog voorgedragen als 
nieuwe wethouder. Hij vervangt Mieke Damsma die vertrokken is naar 
de gemeente Midden-Drenthe waar ze tot burgemeester is benoemd. 
Jongen was al eerder in beeld maar toen was de officiële procedure 
niet gevolgd. De portefeuille van Jongen omvat onder andere cultuur en 
onderwijs.
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De oude VVV heet 
al jaren Maastricht 
Marketing en heeft nu 
een nieuw interieur.

De expositie 
Shelter City 
Maastricht 
in Centre 
Céramique.
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Albert Berghof van 
Maison Blanche Dael 

wint Maastricht 
Award.
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Protest tegen vrachtwagens
Het protest tegen zwaar vrachtverkeer op de Tongerseweg neemt 
toe. Ruim vierhonderd handtekeningen zijn gezet voor het plan om de 
weg af te sluiten voor vrachtwagens. Bewoners klagen steen en been 
over de geluids- en trillingsoverlast, de verkeersveiligheid en over hun 
gezondheid. Wethouder John Aarts is tegen de afsluiting. Hij stelt voor 
3,5 miljoen euro uit te trekken om op de weg een nieuwe funderingslaag 
aan te brengen om zo het geluid te dempen en trillingen tegen te gaan. 
Bewoners voelen daar niks voor. Zij vinden zelfs dat ook toegangswegen 
dicht moeten voor zwaar vrachtverkeer. 

Zware bestuurscrisis
Welzijnsorganisatie Trajekt verkeert in zwaar weer. De OR en de 
personeelsvereniging zeggen het vertrouwen op in de Raad van Toezicht. 
Ze spreken over een “onveilige werksfeer” en een “afrekencultuur” . 
Die situatie is ontstaan na het ontslag van interim-bestuurder Jos van 
Balveren door de Raad van toezicht, die bestuurder Anne Buskes wegens 
ziekte verving. 

Maasbrug op nieuwe euromunten
Stephan Satijn is sinds september de nieuwe directeur van de Rijksmunt 
in Utrecht. Hij combineert deze functie met het wethouderschap in Venlo. 
Satijn is geboren en getogen in Maastricht. Als nieuwe muntmeester mag 
hij een merkteken kiezen. Hij grijpt de gelegenheid aan om de nieuwe 
munten te voorzien van een afbeelding van de oude brug in Maastricht. 
Satijn: “Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht 
werd getekend. Dat was in feite de kraamkamer van de euro”. De nieuwe 
muntmeester slaat de eerste twee euromunt in de pandhof van de Sint 
Servaasbasiliek. De eerste munten met de Maasbrug zullen in 2018 in 
omloop komen. Eerst komen de twee euromunten aan de beurt, dan die 
van één euro gevolgd door de munt van vijf cent.

De gestileerde 
Maasbrug als 

meesterteken op 
alle Nederlandse 

euromunten.

Het Wiecker Tribbenaol 
daagt dit jaar Frans 

Theunisz voor het 
gerecht.
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Start uitbreiding Muziekgieterij
Poppodium de Muziekgieterij wordt uitgebreid. Het krijgt een nieuwe 
zaal voor 1.100 mensen. Cultuurwethouder Mieke Damsma en directeur 
Wim Smeets verrichten de aftrap voor de bouw. Dat doen ze door een 
heimachine in werking te zetten. De genodigden heffen daarna het glas 
champagne. 

Kunstwerk in het Bassin
De toren van het Landbouwbelang aan het Bassin is voorzien van een 
geschilderde stadsengel. Virginie Moerenhout wil met deze schildering 
de stad een cadeau aanbieden en een statement maken. De engel richt 
zich naar het Bassin en naar het Sphinx-terrein dat volop in ontwikkeling 
is. Moerenhout wil met haar werk tonen dat het Landbouwbelang een 
culturele vrijplaats is die helaas totaal wordt genegeerd. Het kunstwerk 
is nog niet af. Boven de engel komt nog de tekst: “Besjerm us”. 

Sauter neemt wijnkelders over
Wijnhuis Sauter neemt de oude wijnkelders van de paters in Cadier en 
Keer over. Klanten kunnen daar straks tussen eeuwenoude eiken vaten 
wijn proeven. En dat is een heel andere ambiance dan het moderne 
gebouw op industrieterrein Beatrixhaven, waar het bedrijf nu gevestigd 
is. In de zomer van 2018 zal Sauter verhuizen naar de grotten van Cadier 
en Keer. Wijnhuis Sauter is in 1904 begonnen als wijncafé in de Wolfstraat. 

Stadsnatuur
Initiatiefgroep Stadsnatuur Maastricht wil de hoeveelheid groen in 
de binnenstad verdubbelen en heeft daarom een ‘stadsnatuurvisie’ 
opgesteld. De groep heeft onderzocht hoe de stad groener kan worden. 
Rob Jansen: “In vergelijking met steden als Nijmegen is er hier relatief 
weinig groen. In 2040 moet dat areaal twee keer zo groot zijn”. Volgens 
de groep óógt Maastricht wel groen, maar getalsmatig valt het tegen. 
Jansen pleit met zijn groep voor een visie op de langere termijn. Hij heeft 
een zogeheten ‘kansenkaart’ gemaakt met plekken waar – nu of in de 
toekomst – ruimte is voor groen (natuur) of blauw (water). De blauwe kleur 
betekent nieuw water, zoals het bloot leggen van de overkluisde Jeker. Ook 
liggen er kansen voor de groene pareltjes die her en der in de binnenstad 
liggen, bijvoorbeeld de (niet-publieke) oude kloostertuinen van de Beyart 
of die van de Zusters  Onder de Bogen.
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Stied Witlox (1927-2017) 
Met het overlijden van Aristides Witlox (15 april 1927–19 
november 2017) ontvalt Maastricht een kleurrijke figuur. Zo 
hij iets was, dan was ‘Stied’ militair en leraar in hart en nieren 
en tevens fervent voorstander van eerherstel voor generaal 
baron Dibbets. ‘Stied’ meldde zich - nog geen achttien jaar 
oud - in januari 1945 bij de landmacht als oorlogsvrijwilliger. 
Hij volgde zijn militaire opleiding in Engeland en vertrok in 
mei 1947 naar voormalig Nederlands-Indië. Hij keerde in 
1950 terug naar Maastricht om vervolgens zijn militaire 
loopbaan voort te zetten als reservekapitein bij het Regiment 
Limburgse Jagers. Witlox studeerde vanaf 1950 tot 1956 
sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam om 
vervolgens carrière te maken als docent geschiedenis en 
aardrijkskunde aan het Stedelijk Lyceum in Maastricht. Zes 
jaar later werd hij conrector aan ‘zijn’ Stedelijk. Stied – zoals 
zijn bijnaam luidde op school - was als docent uitermate 
streng, te streng volgens veel oud-leerlingen, maar het moet 
gezegd: hij was ook strikt rechtvaardig. De invoering van de 
Mammoetwet in 1968 en de daarop volgende reorganisatie 
van het middelbaar onderwijs was hem een ware gruwel, een 
aantasting van het niveau van het onderwijs. Stied Witlox 
was dé pleitbezorger voor eerherstel van de gehate baron 
Dibbets, de generaal die in de periode 1830-1839 de stad 
wist ‘te behouden’ voor het noorden tijdens de Belgische 
Opstand. Na voltooiing van de Noorderbrug stelde Witlox voor 
om deze nieuwe brug te vernoemen naar Dibbets omdat deze 
op de plek van de aanlanding van de brug in de voormalige 
vestingwerken was begraven, wat de hoogste eer was die 
men een militair in de 19e eeuw kon toekennen. Aan die eer 
hadden de Maastrichtenaren al zo’n anderhalve eeuw lak. De 
anti-Hollandse gevoelens waren in de stad zeer heftig. Witlox 
en enkele medestanders besloten in de vroege jaren 1980 elk 
jaar ter herdenking van Dibbets een krans te leggen bij een 
van de pijlers van de Noorderbrug, immers de vermoedelijke 
plek waar zijn gebeente nog zou kunnen liggen. Zijn gietijzeren 
grafmonument was al in 1927 in alle stilte verplaatst naar de 
Tapijnkazerne. Helaas zal Stied Witlox niet meer meemaken 
dat er nu een plantsoen in de omgeving van de Noorderbrug 
de naam van baron Dibbets zal krijgen.
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Opening van het 
Magisch Cultuur 

Festival van Magisch 
Maastricht bij de 

‘Slevrouw’

Zangeres Maan 
bij het Magisch 
Cultuur Festival

Sfeerverlichting in de Heggenstraat

Zangeres Leona 
Philippo bij het 
Magisch Cultuur 
Festival
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Magisch Maastricht
Een week voordat de Kerstman zijn intocht maakt, wordt ‘Magisch 
Maastricht’ officieel geopend. De verlichting brandt, de schaatsbaan en 
de chaletjes zijn open en het reuzerad draait. Er is dit keer geen grote 
openingsceremonie. Het plezier van de bezoekers is er niet minder om.

Café ’t Pothuiske
Bert en Margareth Didderen houden ermee op. Ze hebben hun café ’t 
Pothuiske over gedaan aan Coen Smits en Rianne Nabben, bekend van 
café de Pepel in Wolder. Didderen is zeer te spreken over zijn opvolgers: 
“Vakmensen, op en top. Wat zij in Wolder hebben gepresteerd, is 
ongelooflijk”. Didderen zelf zit al 43 jaar in het vak. Hij is ooit begonnen 
bij Taverne Jean, tegenover het station. Via de Vogelstruys (17 jaar) 
verkaste hij naar ’t Pothuiske, waar hij uitbater is. Na 22 jaar vindt hij het 
genoeg geweest.

Sint Servaas bestaat!
Begin december ontstaat er enige beroering in de stad als Dagblad 
De Limburger een artikel publiceert waarin twijfel wordt geuit over het 
bestaan van Sint Servaas. Deze woorden worden in de mond gelegd 
van enkele Maastrichtse onderzoekers, die deze echter nooit hebben 
uitgesproken. De redactie heeft een onderzoek naar de wortels van het 
vroege christendom in de Euregio verkeerd begrepen. In dit onderzoek 
wordt uiteraard ook het historische bewijs van Sint Servaas onder de 
loep gelegd. De vergissing is bijzonder pijnlijk, omdat de Heiligdomsvaart 
op dat moment juist wordt voorbereid, waarbij de stadspatroon centraal 
staat. Geloofskwesties zijn uiteraard geen onderwerp van het onderzoek. 
Inpassing van de beschikbare gegevens binnen de vroege geschiedenis 
van de Euregio wel.

Leiding stapt op
De perikelen bij welzijnsorganisatie Trajekt baren de gemeente grote 
zorgen. Wethouder Jack Gerats neemt twee ‘zwaargewichten’ in de 
arm om de crisis te bezweren. Het gaat om Frans Wilms, bestuurder bij 
Radar (een organisatie voor mensen met een verstandelijke handicap) 
en Wil Rutten, oud-gemeentesecretaris van Maastricht. Aan de crisis 
bij welzijnsorganisatie Trajekt lijkt daarna een einde te komen. De 
Raad van Toezicht stapt op. Voorzitter Guido Reehuis maakt dit via 
een videoboodschap aan het personeel bekend. Reehuis is de eerste 
die per 31 december 2017 het veld ruimt. Met zijn vertrek hoopt hij dat 
de rust terugkeert. De dagelijkse leiding komt voorlopig in handen van 
organisatie-adviseur Joost Spithoven. 

Een ton voor zwembad Maasveld
Het Struyskommitee schenkt € 100.000 aan Maasveld voor de bouw 
van een nieuw zwembad. Het is meteen de grootste donatie voor een 
goed doel in de 36e editie van het Preuvenemint. De opbrengst van het 
Preuvenemint is dit keer uitzonderlijk hoog: € 152.024. Het geld wordt 
besteed aan 37 goede doelen, waaronder het zwembad. Maasveld, 
een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten, is bezig met een 
grondige renovatie van haar locatie in Heugem. De werkzaamheden voor 
de aanleg van een multifunctioneel centrum zijn in volle gang. Voor een 
zwembad is onvoldoende geld. Mede door de gift van het Struyskommitee 
wordt de realisatie daarvan mogelijk gemaakt.

‘Het Struyskommitee schenkt € 100.000 aan Maasveld 
voor de bouw van een nieuw zwembad. Het is meteen 

de grootste donatie voor een goed doel in de 36e 
editie van het Preuvenemint.’
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Cremerspenning voor Ton Breuls
Het Natuurhistorisch Genootschap Limburg overhandigt de rector 
Cremerspenning aan Ton Breuls. Die penning krijgt hij voor zijn verdiensten 
voor de studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven (SOK). De ereprijs is 
in 1985 ingesteld. Ze is vernoemd naar Joseph Cremers die in 1910 het 
Natuurhistorisch Genootschap oprichtte en de eerste conservator was 
van het genootschapsmuseum in 1912, het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. De penning is ontworpen door Stefan Graatsma. 

Kompenei valt uiteen
De Sjeng Kraft Kompenei valt uiteen in twee aparte stichtingen. De 
splitsing moet een einde maken aan de ruzie binnen het bestuur. Drie 
bestuursleden gaan verder in een nieuwe stichting; de anderen blijven 
verbonden aan de Kompenei. De nieuwe stichting neemt voortaan de 
organisatie op zich van de jaarlijkse ́ Stumpkeszitting´. Ze krijgt € 85.000 
mee om ook nieuwe evenementen te organiseren. De Kompenei houdt 
zelf € 225.000 in kas om eventuele calamiteiten bij de ́ elfdevaande elfde´ 
op te vangen. Bij de verdeling van het vermogen is een ton overgebleven. 
Dat geld gaat conform de afspraken naar goede doelen. 

Surséance van betaling
Zorginstelling Virenze krijgt uitstel van betaling, ze maakt teveel verlies. 
De zorg voor de tienduizend cliënten komt echter niet in gevaar, zo 
stelt interim-bestuurder Loek Radix. De instelling telt bijna driehonderd 
fulltime arbeidsplaatsen verspreid over dertig locaties in het hele land. 
De rechtbank heeft advocaat Dominique Roomberg aangewezen als 
bewindvoerder. Virenze heeft overleg gevoerd met zorginstellingen als 
Mondriaan uit Heerlen en Levanto uit Sittard om de zorg daar onder 
te brengen. Locaties buiten Limburg zouden in handen komen van 
Max Ernst GGZ in Arnhem. Het overleg met deze instellingen is echter 
gestrand. Door die mislukking heeft Radix zich genoodzaakt gezien bij 
de rechtbank om uitstel van betaling te vragen. Later in de maand zal 
Virenze alsnog failliet worden verklaard en moet Roomberg als curator 
het faillissement afhandelen.

Sneeuw in Maastricht

December 2017
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Protest tegen de 
uitzetting van Afghaanse 

vluchtelingen op de 
trappen van de Hoegbrögk

De opening van de 
schoolbibliotheek 

De Talententuin 
Mariënwaard
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Wethouder Bert Jongen 
reikt de Henriette 
Hustinxprijs uit

Een biljet wordt tijdens 
de ‘geldbeurs‘ Maastricht 
International Fair tegen het 
licht gehouden

De twee Theatervleugels

Voedselpakketten 
samenstellen op het 
United World College 
Maastricht
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Twee antieke vleugels
In de foyer van Theater aan het Vrijthof staan twee antieke piano-
vleugels te pronken. Ze zijn beide gebouwd door de firma Steinway & 
Sons en onlangs aangekocht in Hamburg. Theaterdirecteur Jean Boelen 
en pianist Hannes Minnaar mochten de vleugels daar uitzoeken. Minnaar 
is winnaar van de Nederlandse Muziekprijs van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ene vleugel stamt uit 1875 en de 
andere is een replica van de allereerste Steinway uit 1836. Aan Minnaar 
de eer om een van de vleugels (die € 135.000 kosten) voor het eerst in 
het Theater te bespelen.

Jeugd adviseert over bestrijding armoede
In het stadhuis neemt wethouder André Willems het eindrapport in 
ontvangst van studenten van het ROC Leeuwenborgh. Ze hebben in het 
kader van hun studie het armoedevraagstuk bestudeerd. Op verzoek van 
de gemeente zijn zeventien studenten tien weken lang bezig geweest met 
het onderwerp. In het rapport doen ze tal van suggesties over hoe om te 
gaan met de heersende armoede onder jongeren in de stad. 

Maastricht behoudt zijn sterren
Beluga, Chateau Neercanne en Tout à Fait behouden hun Michelinsterren. 
Beluga behoudt er twee; de twee andere ieder één. Chateau  Neercanne 
krijgt al voor de 33e keer op rij een ster. Beluga is nu het enige tweesterren 
restaurant van Limburg. Da Vinci (Margo Reuten) verliest namelijk haar 
tweede ster. 

TEFAF blijft
De kogel is door de kerk. Kunstbeurs TEFAF blijft tot zeker 2028 in het 
MECC. Dit tot grote opluchting van het stadsbestuur en de provincie. Het 
is immers bekend dat er wereldwijd op de kunstbeurs wordt geaast. Nu de 
overeenkomst rond is, kan de gemeente het MECC grondig gaan opknappen. 
De kosten bedragen circa dertig miljoen euro, inclusief vierhonderd 
extra parkeerplaatsen. De gemeente zegt verder toe de Hoofdwacht 
op het Vrijthof beschikbaar te stellen aan het MECC. Het monumentale 
gebouw komt ‘om niet’ ter beschikking. Er is voor het gebouw nog geen 
bestemming vastgelegd. Wel wordt erover gedacht de nieuw op te richten 
‘TEFAF Education’ er in onder te brengen. Die organisatie gaat kunstexperts 
inzetten om hun kennis te delen met anderen.
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Openheid van zaken
Het Elisabeth Strouvenfonds is al jaren omgeven door mysteries. Zo is 
nooit bekend gemaakt hoe groot het vermogen is. Wel weet menigeen 
dat het fonds jarenlang giften aan goede doelen geeft. De bestuurder 
van het fonds, Dik Mol, wil meer openheid van zaken geven. Er is een 
nieuwe bestuursstructuur, een nieuwe koers en een helder beleid. 
Verder is de nauwe band met Envida formeel verbroken. Het Elisabeth 
Strouvenfonds en de rechtvoorgangers van Envida (Vivre en Stichting 
BA) maakten voorheen samen deel uit van het Burgerlijk Armbestuur, een 
gemeentelijke instelling die bestond tot 1964. De bedeling en zorg voor 
de armen en de zieken, die voor de Franse Revolutie door de kerk en door 
particuliere initiatieven werden bekostigd, werden sinds het midden van 
de negentiende eeuw door het Burgerlijk Armbestuur uitgevoerd. Na de 
invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 hield de armenzorg op 
en is het kapitaal in Stichting Elisabeth Strouven ondergebracht. De ba-
sis van het fonds bestaat uit geld dat afkomstig is uit de ‘verzwegen 
domeinen’, uit de Franse tijd (1794-1814). Dit fonds is het grootste ver-
mogensfonds van Limburg en het vermogen bedraagt 130 miljoen euro. 
In 2017 keert het fonds 2,3 miljoen euro uit aan goede doelen, verdeeld 
over sociaal-maatschappelijke en culturele doelen. Sinds kort is er ook 
geld beschikbaar voor natuur- en landschapsontwikkeling. 

Wonen Limburg neemt 73 woningen over van Woonpunt
Woningcorporatie Wonen Limburg koopt 73 woningen van Woonpunt. Het 
betreft woningen in de wijk Céramique. Door die verkoop komt Woonpunt 
in beter vaarwater. De corporatie was immers in financiële problemen 
gekomen. Door die situatie werd Woonpunt door de Autoriteit Woning-
corporaties gesommeerd een verbeterplan op te stellen, waaronder het 
besluit om woningen te verkopen. Voor de huurders van de verkochte 
woningen verandert er niet veel. Hun rechten worden langjarig gega-
randeerd.
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De intocht van de Kerstman

De Dickens-show tijdens het 
Magisch Cultuur Festival van 

Magisch MaastrichtDecemberdrukte in de stad
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De foto-expositie 
Eendagsvliegen van 

Franco Gori in Centre 
Céramique

De Sphinx-passage 
met bijna 30.000 

historische tegels

Gospelzang in de 
Onze Lieve Vrouwe 
van Lourdeskerk in 
Wittevrouwenveld
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Onvrede onder studenten
De Maastrichtse Studentenraad komt in het geweer tegen de heersende 
politiek. De raad: “Studenten stoppen iedere maand zo’n duizend euro in 
de lokale economie, denk maar aan huur, boodschappen en een avondje 
stappen. Maar ze worden neergezet als profiteurs. Op straat worden 
ze voor rotte vis uitgescholden en verantwoordelijk gehouden voor 
veel overlast”. De raad vindt het tijd om de noodklok te luiden vooral 
voor de huisvestingsproblematiek. Maastricht kampt immers met een 
kamertekort. De pas opgerichte politieke partij M:OED gaat daar iets aan 
doen. Ze stelt wel nadrukkelijk dat ze geen studentenpartij is.

Herinneringsbank
Aan het begin van de Groene Loper wordt een twintig-persoonsbank 
officieel in gebruik genomen. Deze zitbank moet de herinnering levend 
houden aan de A2 die er heeft gelegen. De bijzondere bank is ontworpen 
door Rob van Avesaath en Gertje Dormans. Het gevaarte  is ruim 14 meter 
breed en 1500 kilogram zwaar. De bank is vervaardigd van restmaterialen 
van de bouw van de tunnel: stalen damwandprofielen, houten rijplaten 
voor bulldozers en betonijzers. De bank is een geschenk van de uitvoerder 
van de bouw. Hij wil iets teruggeven aan de buurt vanwege alle overlast 
die de werkzaamheden hebben veroorzaakt, met als motto: “Een bank 
verbindt mensen”.

Kerstdiner
Onder auspicien van welzijnsinstelling Trajekt worden ongeveer 
tweehonderd alleenstaande senioren onthaald op een smakelijk 
kerstdiner in het Van der Valkhotel in Heer. Peter Noten leest in het 
Maastrichts twee kerstverhalen voor. Troubadour Laur Rutten luistert de 
maaltijd op met een aantal Limburgse liedjes. De avond is onder meer 
bedoeld om mensen die alleen zijn met kerst met elkaar in contact te 
brengen.

Historie Sphinx in 29.760 tegels
Tussen het Eiffelgebouw en de Pathé-bioscoop aan de Boschstraat 
ligt de Sphinx-passage. Ze is omgedoopt tot een galerie. Een groot 
tegeltableau van 120 meter lang en 5 meter hoog siert de wanden. Het 
is gratis te bewonderen. Bart van den Boom is de ontwerper van deze 
bijzondere expositie. In 26 hoofdstukken laat hij de geschiedenis zien 
van de kristal-, glas- en aardewerkfabrieken. Het is een waar kunstwerk 
geworden, cultuurhistorisch verantwoord en een visuele traktatie. 
Oude zwart-wit foto’s, kleurrijke logo’s en ontwerpen voor beschilderd 
porselein zijn overgezet op bijna 30.000 wandtegels van 15 bij 15 
centimeter in 80 verschillende kleuren. De immense tegelwand is verder 
aangekleed met vitrines  vol erfgoed uit de Sphinxcollectie: soepterrines, 
botervlootjes, eierdopjes, dekschalen, theepotten, luciferhouders, 
siervazen, wijnkruiken en toiletemmers. Een opmerkelijk detail: de tegels 
in het wandtableau zijn gemaakt door de MOSA. 

Ruben Oppenheimer
De bekende Maastrichtse cartoonist Ruben Oppenheimer wordt 
gesommeerd om een spotprent van de Turkse president van het 
sociale medium Twitter te halen. Na een klacht van Erdogan heeft een 
Turkse rechter Twitter  opgedragen om tachtig tweets met cartoons te 
verwijderen. Oppenheimer peinst er echter niet over om het Turkse bevel 
op te volgen. De kwestie komt zelfs in de Tweede Kamer aan de orde. 
De reactie van minister Grapperhaus van Justitie beperkt zich tot een 
formeel antwoord: de vrijheid van meningsuiting is een groot goed in 
Nederland.

‘De bekende Maastrichtse cartoonist Ruben 
Oppenheimer wordt gesommeerd om een spotprent 

van de Turkse president van het sociale medium 
Twitter te halen.’
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De torens van 
de Sint Servaas
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Duik in de Maas
Op het dagstrand in Oost-Maarland wordt voor het eerst een Nieuwjaars-
duik georganiseerd. Ongeveer negentig mensen wagen de sprong in het 
koude water. De nieuwjaarsnacht verloopt rustig. Het aantal spoedeisende 
zaken in Maastricht UMC+ blijft steken op minder dan zeventig. Volgens 
een woordvoerder is dat aantal ongeveer hetzelfde als het jaar ervoor. Vijf 
patiënten worden behandeld voor letsel als gevolg van vuurwerk. Verder 
blijkt dat alcohol een rol speelt bij verwondingen. Die relatieve rust blijkt ook 
op te gaan voor de hele provincie. 

Meer meldingen over verwarde personen
Uit de rapportages van Maastricht Informatieknooppunt van de Ge-
meenteraad blijkt dat het aantal registraties van overlast door verwarde 
personen is toegenomen. De cijfers over de eerste drie kwartalen van 
2017 moeten nog verder geanalyseerd worden. Ze zeggen enkel iets over 
de trend en niets over de inhoud. Met name burengerucht, dat een toe-
name van 19 procent kent, krijgt extra aandacht van de hulpdiensten. De 
stijging van het aantal incidenten met verwarde personen wijten velen 
aan de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. 

Wethouder wijst kritiek van de hand
Wethouder André Willems gaat niet mee met de kritiek van SP en het CDA. 
De partijen hebben moeite met de staat van onderhoud van het Geusselt 
zwembad en met de schadelijke effecten daarvan voor de badgasten. 
Met 270.000 bezoekers per jaar is het volgens de wethouder nauwelijks 
te voorkomen dat het bad “iets minder schoon is”. Hij erkent wel dat de 
schoonmaakwerkzaamheden aan bezuinigingen onderhevig zijn. Maar 
hij ontkent dat er minder goed en minder vaak gepoetst is. 

Gashouder
De 27ste editie van de sponsorloop ‘Zweit veur Leid’ kent een uitzonderlijk 
parcours. Pronkstuk van de loop is het gashoudersgebouw waar de 
deelnemers doorheen mogen rennen. In het parcours is ook opgenomen 
de start en finish bij Lumière en de passage op het Sphinx- en Sappi-
terrein. Mede vanwege het prachtige weer trekt de loop voor het goede 
doel zo’n duizend deelnemers. Voorzitter Marc Stoffelen kan een cheque 
van € 60.300 overhandigen aan Maasveld. Het geld is bestemd voor 
een aangepast zwembad voor haar bewoners, één van de drie gekozen 
goede doelen.

Januari 2018
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Hoogwater bij 
Borgharen op

5 januari 2018

Drie koningen op 
drie kamelen in 

feeërieke sferen

De nieuwe ingang 
van de ondergrondse 

fietsenstalling in de 
Stationstraat is in 

gebruik vanaf 
1 januari 2018

Een extra wintereditie 
van de 2e Army Show in 

het MECC: 20.000 m2 
militaria en meer
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De nieuwe carnavalsvlag

Prins Rolam en prinses 
Susanna tijdens het 

Prinsenbal van de 
Tempeleers
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Prins Rolam I
Vermomd als Reus Gigantius wordt hij door de stad gelaveerd. Even na 
drieën is het zover en springt Rolam I als een gek op het podium op en 
neer. Hij is de nieuwe stadsprins: Rolam Nievergeld (41). Geheel volgens 
de traditie is hij getrouwd (met Susanna Soeters) en heeft hij kinderen. 
Drie welteverstaan: de zesjarige tweeling Lucie en Sarah en zoontje Vic 
van drie jaar. Carnaval is Rolam met de paplepel ingegeven. Zijn ouders 
Harie en Berthie Nievergeld waren in 2015 de Vastelaovendsvierders van 
het jaar.

Bananenkweker in Maastricht
Bonne Wielinga krijgt de nodige media-aandacht van landelijke en 
regionale televisie- en radiostations. Experts buitelen over elkaar heen 
om er verslag van te kunnen doen. Volgens hen zijn de bananen van 
Wielinga van een uitzonderlijke goede smaak. Veel van de in Nederland 
gekweekte bananen zijn meestal klein en allesbehalve eetbaar, maar 
de 36-jarige Wielinga slaagt er in bananen van een bijzondere soort te 
kweken. De geboren Fries is bouwkundig tekenaar en heeft inmiddels 
in zijn Maastrichtse woonkamer een bananenboom van drie meter 
staan. De boom vergt tien liter water per dag. Verder vraagt hij een 
goede drainage en meer dan voldoende Mediterrane mest. Ook heeft hij 
tropische temperaturen nodig. Om die reden staat de verwarming dan 
ook een paar graden hoger dan bij een doorsnee Nederlands huishouden. 
De boom draagt zo’n negentig volwassen vruchten. Wielinga laat ze 
rustig rijpen en deelt ze vervolgens uit aan familieleden, vrienden, 
kennissen en aan de media. Anders geloven ze niet dat de bananen 
zoeter zijn dan die in de supermarkt.

Nieuwe carnavalsvlag
Burgemeester Annemarie Penn plaatst symbolisch de nieuw ontworpen 
carnavalsvlag op de markt. De vlag is een initiatief van de gemeente, 
CentrumManagement Maastricht, de binnenstadondernemers en de 
Tempeleers. Er zijn er vijfhonderd van gemaakt. Ze worden op allerlei 
plekken in de binnenstad opgehangen en blijven vier weken hangen, tot 
en met de carnavalsdagen. Volgens Odin Wijnhoven, woordvoerder van 
de Tempeleers, moeten de vlaggen ervoor zorgen dat de stad in aanloop 
naar het festijn carnaval ademt.
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Speurneuzen in de buurten
De gemeente en de politie ontdekken een nieuwe troef in de aanpak 
van buurtcriminaliteit: de hond. In het kader van het al langer lopende 
project: ‘burglar proof’, worden hondenbezitters aangemoedigd om in 
hun woonbuurt nadrukkelijk ogen en oren open te houden, onder het 
motto: “Ik speur mee en bel 112”. Hondenbezitters kennen hun eigen 
buurt immers beter dan menig politieman. Ze constateren eerder en 
beter als er onraad is, zeker als ze met hun hond een keer of drie per 
dag wandelen. Om dit project te promoten zal een team van zes agenten 
elke donderdag van twee uur tot elf uur ’s avonds de wijken ingaan om de 
hondenbezitters te attenderen op de belangrijke rol die zij in het kader 
van buurtpreventie kunnen spelen.

Studentenstop in 87 straten
Met ingang van 9 januari 2018 geldt voor 87 straten een studentenstop. 
Dat is 16 straten meer dan in 2016.  De stop betekent dat er in deze 
straten geen panden nieuwe toestemming zullen krijgen om studenten te 
huisvesten. De groeiende universiteit zorgt weliswaar voor meer banen 
maar zorgt ook voor meer overlast. Dat is dan ook de reden waarom de 
gemeente het huisvestingsbeleid voor studenten onder de loep neemt. 
Het leidt ertoe dat maar een beperkte groei van studentenkamers 
is toegestaan. De Universiteit Maastricht is niet gelukkig met deze 
ontwikkeling. Ze verwacht dat daardoor het studiejaar 2018-2019 start 
met een tekort van 500 kamers. 

Maastricht scoort
Maastricht is koploper als het gaat om het afvalbeleid dat in 25 gemeenten 
is gemeten. De vergelijking over 2016 laat nog zien dat Deventer aan kop 
gaat, wat het scheiden van afval betreft. Nu staat Maastricht eerste. 
Maar liefst 71 procent van al het afval dat de stad produceert krijgt een 
nieuw leven. Papier, flessen, blik, piepschuim en plastic verpakkingen 
gaan in speciale containers voor hergebruik. Ondanks die eerste plaats 
blijft de ambitie groot en moet het hergebruikpercentage nog hoger 
worden. Alleen wat de kosten betreft, doet de stad het niet zo goed. Dat 
komt vooral door kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima 
en de (extra) kosten voor het opruimen van zwerfafval.

Gratis wifi op het Vrijthof

Januari 2018
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Veldeke Vastelaovends 
Cabberèt: Vaang d’ch ’ne 
beer! Het zou de laatste 

keer blijken.

In het kader 
van Maastricht 
bereikbaar komt 
de kapper (soms) 
ook aan huis.
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Interclassics 
trekt weer veel 
bekijks in 2018.

Restauratie van de 
gewelfschilderingen van 

het stadhuis. 

Zweit veur 
Leid trekt door 

de Sphinx-
galerie.
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Oorzaak brand Glasfabriek een raadsel
Op de laatste zaterdag van 2017 breekt er een grote brand uit bij het 
filiaal van de wereldwijd opererende glasfabriek O-I Manufacturing 
Netherlands bv. De brandweer rukt uit met groot materieel. Ruim een 
week later tast de brandweer nog steeds in het duister over de oorzaak 
ervan. O-I Manufacturing staat voor Owens-Illinois en is een oude 
glasfabrikant afkomstig uit de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft enige 
jaren geleden Glasfabriek Maastricht-Leerdam overgenomen.

Een recordjaar voor InterClassics
De oldtimersbeurs in het MECC trekt meer dan 30.000 bezoekers. Na 25 
jaar is de beurs een gevestigde naam. De organisatie ziet nog steeds 
ruimte voor groei: “We willen de TEFAF van de auto’s zijn”. Pronkstuk van 
de beurs is de Austin Martin DB5 die James Bond bestuurde in de film 
‘Goldfinger’.

Restauratie stadhuis laatste fase in
De immense hal van het stadhuis is voorzien van een speciale werkvloer 
die rust op steigerpalen. De constructie blijft een jaar staan om een 
specialistenteam van de stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) 
in de gelegenheid te stellen de verschillende gewelfschilderingen op 
te knappen. Ze zijn van de hand van Theodoor van der Scheur en zijn 
aangebracht in de jaren 1667 – 1672. Ter markering van de laatste 
restauratiefase heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven om 
een ‘stadhuis-drieluik’ te maken: een virtuele tour door het stadhuis, 
gebaseerd op 3D-scans en 360-graden fotografie, een korte film van Max 
van Even met de titel ‘Grandeur op de Markt’, als ode aan het stadhuis en 
een boek ‘Een magnifiek stadhuis’, uitgegeven door Stichting Historische 
Reeks Maastricht. Op 23 januari wordt dit drieluik in de oude raadszaal 
van het stadhuis gepresenteerd.

Kamperen voor het stadskantoor
Het is een niet alledaags beeld. Iemand die in de januari-kou voor het 
stadskantoor bivakkeert op een klapstoeltje. Voor Peter Bertels is het 
menens. Hij wil ’s ochtends de eerste zijn die een vergunningsaanvraag 
indient voor het splitsen van zijn woning. Er zijn slechts veertig 
vergunningen te vergeven, dus moet je er als de kippen bij zijn om zo’n 
vergunning te bemachtigen. Bertels: “Ik heb gehoord dat er architecten 
zijn die in hun eentje goed zijn voor veertig aanvragen”.

Na 110 jaar
Slager Joep Schürmann in Wijck kondigt zijn afscheid aan. Op 26 april 
sluit hij na 110 jaar de deuren van zijn slagerij. Hij is dan 65 jaar oud, 
waarvan hij er 45 heeft gewerkt. Eigenlijk zijn het er meer, want op zijn 
achtste jaar bracht hij al bestellingen rond en hielp hij in de zaak van 
zijn vader. Joep is de derde (en laatste) Joep in slagerij Schürmann; een 
zaak die ooit door zijn grootvader is begonnen. 

Eddy Beugels (1944 - 2018)
Oud-profwielrenner  Eddy Beugels overlijdt in verzorgingshuis 
Grubbeveld. Hij is 73 jaar geworden. Hij is bekend geworden doordat hij 
Jan Janssen hielp om de Tour de France van 1968 te winnen. Dat deed 
hij samen met Evert Dolman en Arie den Hartog. Eddy reed drie keer 
de Ronde van Frankrijk.  Na zijn profcarrière begon hij een galerie in de 
Maastrichtse Stokstraat. Hij bleek een kenner van het impressionisme, 
met name van Renoir. Verder liet hij zich omscholen tot jurist. De ziekte 
van Alzheimer trof hem al vroeg. Hij ging daardoor behoorlijk achteruit 
en herkende op den duur niemand meer. Jan Janssen: “Eddy was een 
charmante, intelligente, goede vent. De dood is iets tragisch, maar zijn 
lijdensweg was erg lang.”

Carole Muizelaar (1944 – 2018)
Carole Muizelaar werd op 27 oktober 1944 in Amsterdam geboren, aan de 
vooravond van de hongerwinter. Na een carrière in de randstad, onder 
meer in Den Haag, trad zij per 1 januari 1999 in dienst van de gemeente 
Maastricht om er directeur te worden van de nieuwe dienst Onderwijs, 
Cultuur, Welzijn en Sport (OCWS). Een functie die zij met charme en 
met even zoveel doorzettingsvermogen en beleid precies vijftien jaar 
zou vervullen. Onder haar ‘bewind’ werd de Culturele Biografie door de 
raad als ‘museaal beleid’ aangenomen en (deels) uitgevoerd. Na haar 
werkzame leven bleef zij in eerste instantie in Maastricht wonen om deel 
te kunnen nemen aan het culturele leven. Ook was zij jarenlang voorzitter 
van de Contactgroep Hoofden van Dienst van de Gemeente Maastricht 
en vaste deelnemer aan diens activiteiten. De laatste jaren woonde zij 
met haar echtgenoot Peter Groot in Rijswijk, om zodoende dichter bij 
haar kinderen en kleinkinderen te kunnen zijn. Carole Muizelaar overleed 
op 11 januari en werd 73 jaar.
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Ondanks alle historische politieke verdeeldheid sedert Karel de Grote - 
met een anachronisme graag aangeduid als de eerste Europeaan - liep 
de culturele geschiedenis van de regio Maas-Rijn rond de spil van de 
stedendriehoek Aken, Luik en Maastricht zeker tot aan de Napoleontische 
tijd parallel. Er werd tussen 2008 en 2013 een zeer ambitieus, 
maar waarlijk uniek Europees cultureel programma ontworpen, 
tezamen met vele steden uit de Euregio. Tijdens de voorbereidende 
commissievergaderingen werd Frans, Duits, Engels, Nederlands, Vlaams, 
Maastrichts en Aachener ‘plat’ gesproken. Kan het meer Europees? 

We schrijven 2018. Maastricht bleek in 2013 niet tot Europese Culturele 
Hoofdstad 2018 te worden verkozen. De deceptie in de Euregio was 
groot, zeer groot. Wat rest anno 2018 van die ambitie uit 2008? 
Positief bekeken blijken de (nieuwe) Euregionale culturele banden te 
zijn aangehaald op een blijvende manier. In financieel opzicht werden 
innovatiesubsidies beschikbaar gesteld die diverse vernieuwende 
artistieke projecten mogelijk hebben gemaakt en dankzij een belangrijke 
speler in 2008 – Fashionclash -  is Maastricht zich aan het ontplooien als 
een internationale modestad. 

In de voorbereiding van de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk 
der Nederlanden in 2015 heeft koningin Beatrix uitdrukkelijk te kennen 
gegeven dat ze dat bijzondere feit wilde herdenken samen met haar 

Terugblik

Europese collega’s in de ons omringende landen. Beatrix stelde beslist 
dat dat alleen kon gebeuren in de meest Europese stad van ons 
land… Maastricht. Koning Willem Alexander heeft die koninklijke wens 
gerespecteerd en ontving het Belgische koningspaar, de groothertog en 
hertogin van Luxemburg en de Duitse Bondspresident met een waarlijk 
Europees feestprogramma in Maastricht.

Met het bekroonde culturele jubileumprogramma ‘Europe Calling’ werd 
in 2017 het vijfentwintig jarig bestaan gevierd van het Verdrag van 
Maastricht (1992), dat leidde tot de oprichting van de Europese Unie. Dat 
verdrag heeft de stad definitief internationaal op de kaart gezet. Waar je 
ook in Europa bent: the Treaty of Maastricht kent men, ofwel in positieve 
zin, ofwel in negatieve zin, zoals in het Verenigd Koninkrijk. En daarmee 
kent men ook de Limburgse hoofdstad. De internationalisering van de 
Maastrichtse universiteit nam in het afgelopen decennium een hoge 
vlucht. Het cultuurtoerisme naar de op een na monumenten-rijkste stad 
van ons land neemt alleen nog maar toe. En de belangrijkste kunstbeurs 
ter wereld TEFAF kreeg een gelijknamige dependance in New York. 

Wat beklijft? Hoewel de culturele schijnwerpers terecht gericht zijn op 
Leeuwarden, is er maar één blijvende Europese culturele stad in ons 
land. Maastricht is en blijft een zuidelijke stad met Europese allure.

2008: Culturele Hoofdstad 2018
Het is precies een decennium geleden dat de Maastrichtse 
gemeenteraad akkoord ging met het voorstel van toenmalig 
wethouder van cultuur Jean Jacobs om Maastricht te 
nomineren als kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad van 
Europa 2018.  Maastricht zou deze Europese kar gaan trekken 
samen met een aantal steden in de omliggende Euregio. Wat 
lag historisch gezien ook meer voor de hand?
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De Apostelhoeve na 
een winterstorm.
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Studentenkamers
Er dreigt alweer een groot tekort aan kamers voor Maastrichtse 
studenten. Als de verwachte kamerkrapte van enkele honderden 
kamers een tijdelijke kwestie is, dan ligt de oplossing in flexibele 
studentenhuisvesting. Deze vraag komt ter sprake in de gemeenteraad, 
waarbij enkele partijen aandringen om meer kamergroei toe te staan. De 
UM maakt inderdaad een snellere groei door dan verwacht, maar het is 
de vraag of die ook blijvend is. Algemeen geldt dat het aantal studenten 
daalt, om de simpele reden dat er minder jongeren zijn. Daar komt bij 
dat steeds meer studerende jongeren langer thuis blijven wonen, ook 
ouderejaars. De studenten beklagen zich erover dat de gemeente 
bepaalde straten voor studentenkamers op slot heeft gezet. Studenten 
voelen zich soms niet welkom in de stad. En dat staat haaks op de 
beleidslijn om afgestudeerden te interesseren zich blijvend in of nabij de 
stad te vestigen, aldus de gezamenlijke studentenverenigingen.

Zilveren camera
De Maastrichtse fotograaf Chris Keulen (1959) wint de Zilveren 
Camera, de meest prestigieuze Nederlandse fotografieprijs. Twaalf 
keer eerder was hij genomineerd. Dit keer won hij de hoofdprijs met 
zijn documentaireserie ‘Kwetsbare Liefde’, een nog steeds lopend 
fotoproject over ouderenzorg, waaraan Keulen sinds 2015 werkt. De 
jury van de Zilveren Camera is onder de indruk van het belang van 
Keulens verhalende fotografie. Uit het juryrapport: ‘Het feit dat er juist 
afgelopen jaar een verhitte maatschappelijke discussie plaatsvond over 
ouderenzorg, maakt deze serie ook journalistiek zeer relevant.’ 

De brug van Itteren
Tot grote opluchting van de omwonenden krijgt Itteren een nieuwe brug 
over het Julianakanaal. Dat is namelijk goedkoper dan renoveren. Aan 
alle overlast voor de Itterse bevolking komt over enkele jaren een eind. 
Rijkswaterstaat heeft hiertoe besloten in overleg met de gemeente 
Maastricht en de provincie Limburg. In het dorp dringt men al jaren aan 
op verbreding of vervanging van de uit 1931 daterende stalen brug. Die 
heeft volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed monumentale 
waarde, maar ze verkeert wel in een zeer slechte staat van onderhoud 
en is daardoor beperkt toegankelijk. De toename van zwaar verkeer sinds 
de jaren 1930 was immens en daarmee werd bij de bouw van de brug 87 
jaar geleden geen rekening gehouden. 

Winterland nasleep
De gemeente Maastricht wil geld terug van het voormalige 
Winterlandbestuur: drie ton aan achterstallige rekeningen van het 
winterfeest 2001-2010. De gemeente heeft daarom beslag laten leggen 
op bezittingen van oud-bestuurders Maurice Schoenmaeckers, Ger 
Tielemans, Johan Ropers en Zvonko Gibbels. De Stichting Winterland 
ging failliet in november 2010. De schuld bedroeg toen 332.257,49 euro. 
De curator trof een schikking met de oud-bestuurders voor 40.000 
euro, maar de gemeente bleef met lege handen achter. In april 2015 
werd het faillissement opgeheven. Daarna stelde de gemeente zelf 
een onderzoek in, dat in de zomer van 2017 werd afgerond. Volgens de 
gemeente hebben de bestuursleden ‘onrechtmatig gehandeld’ door toe 
te laten dat de Stichting Winterland de contracten met de gemeente niet 
nakwam. Toen het faillissement onafwendbaar bleek, heeft het bestuur 
nog ruim 115.000 euro aan schuldeisers betaald, onder wie 40.000 euro 
aan zichzelf, blijkt uit de stukken.

‘De gemeente Maastricht wil geld terug 
van het voormalige Winterlandbestuur: 
drie ton aan achterstallige rekeningen 
van het winterfeest 2001-2010.’

Februari 2018
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Twee Mosae-
Talenten in 

Scharwijerveld
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De sloop van 
sommige gebouwen 
op het Tapijnterrein 

gaat door in 2018

Een demonstratie 
tegen de uitzetting 

van illegalen

De Tempeleers 
leggen carnaval en 
het Mestreechs uit 

aan studenten
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Onderwijs van ons allemaal 
Het Maastrichtse voortgezet onderwijs is flink gedupeerd door het 
afschaffen van de brede scholengemeenschappen. “Het moet anders”, 
aldus het masterplan voor de herinrichting van het voortgezet onderwijs 
van het LVO (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs). De uitstroom 
van leerlingen naar België was groot, terwijl het aantal leerlingen 
toch al fors was gedaald van 12.000 in 1990, naar 6.616 in 2017.  Het 
zogenoemde Domeinenplan van LVO  – één vwo, één havo en één vmbo 
voor de hele stad –  bleek desastreus. Het nieuwe masterplan wil 
herkenbare, kleinschalige scholengemeenschappen in Maastricht-Oost 
en Maastricht-West, met een eigen naam, een eigen directeur en brede 
brugklassen waar leerlingen vmbo-tl, havo en vwo twee basisjaren 
samen zitten. Zo wordt voor het Sint Maartenscollege en Porta Mosana 
één gezamenlijke campus ontwikkeld voor mavo, havo, atheneum, 
gymnasium en tweetalig onderwijs. De Bernard Lievegoedschool, een 
vrije school, blijft voortbestaan en het Bonnefantencollege aan de 
Eenhoornsingel voor mavo, havo en atheneum biedt gepersonaliseerd 
leren aan, onderwijs toegespitst op de individuele behoeften van de 
leerling. 

De tram
Het tien jaar oude tramdossier Maastricht-Hasselt komt opnieuw op de 
agenda, nadat blijkt dat het draagvermogen van de Wilhelminabrug te 
beperkt is om de zware tramstellen tot het Centraal Station in Wyck te 
laten rijden. In het nieuwe plan wordt Mosae Forum de eindhalte, die met 
het station gekoppeld wordt door middel van busdiensten. Er is dus een 
kortere spoorroute op Maastrichts grondgebied in voorbereiding, die 
ook minder kost. Aan Nederlandse zijde een investering van 70 miljoen 
euro, aan Belgische zijde ruim 300 miljoen euro. De samenwerkende 
partijen verwachten grote voordelen voor economie en toerisme en zeer 
zeker een verbetering van het Euregionale ov-netwerk. De sceptische 
oud-wethouder Jan Hoen heeft met zijn Maastrichtse Volkspartij een 
verkiezingsthema gemaakt van het stoppen van de tramplannen, maar 
de coalitie lijkt het nieuwe bestemmingsplan te steunen. Zal na tien jaar 
de realisatie van deze tramlijn dan toch echt van start gaan?

De Perroen ‘oppe Vriethof’

Februari 2018
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Maastrichtse muziek in Parijs 
Maastricht laat zich horen in Parijs: de organist van de Sint 
Servaasbasiliek, Marcel Verheggen (1961), speelt er in de basiliek Sainte-
Clotilde de enige orgelsymfonie die de beroemde Maastrichts-Belgische 
componist Jean Lambrechts (1936) schreef. ‘Dit is topsport, dit is de 
Tour de France’ aldus Lambrechts. Hij gaat het ‘loodzwaar’ krijgen, maar 
gelukkig is hij een virtuoos. Eén van de beste organisten van Nederland. 
Verheggen speelt het stuk Cathédrales uit 2011, dat precies een uur lang 
duurt, Lambrechts’ enige orgelsymfonie. Cathédrales is een ode aan de 
Franse kathedralen. Verheggen speelt in Parijs in het kader van l’Europe 
& l’Orgue, een Europees orgelproject, waaraan diverse steden meedoen, 
waaronder Maastricht. 

Maastrichts keramiek
De Sphinxcollectie blijft behouden voor de stad. Sanitairproducent Geberit 
geeft 75 procent van de collectie in bruikleen tot 2047; een kwart van de 
collectie wordt eigendom van de stad. Er wordt niet voor de collectie 
betaald, maar Geberit hoeft als tegenprestatie de asbestrestanten in de 
voormalige Sphinxgebouwen niet op te ruimen, zoals in de voormalige 
directeurswoning aan de Boschstraat, in het Eifelgebouw en in het 
ketelhuis van Sphinx (nu Lumière). De Sphinxcollectie bestaat uit 57.000 
stuks aardewerk en porselein, drukplaten, mallen en ontwerpen. De 
collectie is sinds 1987 in beheer bij de gemeente, die de verzameling in 
bruikleen kreeg bij het 150-jarig bestaan van Sphinx (1986). De komende 
tijd wordt in overleg bepaald welk deel van het aardewerk in bruikleen 
komt en welk deel eigendom wordt van Maastricht. Het deel dat de 
stad in eigendom krijgt, moet een goede afspiegeling vormen van de 
collectie. Het is de bedoeling dat de collectie geregeld getoond wordt; 
niet alleen in Centre Céramique, maar ook in de nieuwe Sphinxpassage 
of op andere plekken.

Aswoensdag

Carnaval

Februari 2018
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Cultuursector Maastricht 
In de Maastrichtse cultuursector is stevig bezuinigd. Om het culturele 
leed te verzachten stelde de gemeente in 2016 een miljoen euro ter 
beschikking voor vernieuwende initiatieven zoals de Maastrichtse 
Designzomer waarin Designday, Fashionclash, Dag van de Architectuur 
en de eindexamenexposities van de diverse kunstvakopleidingen in de 
stad aan elkaar worden gekoppeld. Het evenement gaat van start met 
de tweede editie van Embracing Exchange, een reizende selectie van 
Maastrichtse, Keulse en Eindhovense ontwerpers, die bij toerbeurt in 
elkaars stad hun ontwerpen aan het grote publiek tonen. Dat ‘verbinden’ 
is de taak van gemeentelijke ‘cultuurmakelaar’ Wilma de Kluizenaar.  In 
totaal kwamen er tot nu toe 80 aanmeldingen voor projecten binnen, 
waarvan er 53 met een gemeentelijke subsidie tussen 2.500 euro en 
10.000 euro werden beloond. Ook is er een enquête gehouden door de 
Universiteit Maastricht naar de cultuurbeleving van de Maastrichtse 
bevolking. Uit de enquête blijkt dat ondanks de snoeiharde bezuinigingen 
in de sector de Maastrichtenaren nog steeds redelijk tevreden zijn over 
het cultuuraanbod in de stad.

Moedertaal
Dialectvereniging Veldeke Krink Mestreech moet de officiële cursus 
‘Maastrichts’ in ere  herstellen. De animo is er groot genoeg voor, zo 
blijkt tijdens een spoedcursus Maastrichts dialect in het kader van de 
Internationale Dag van de Moedertaal. Veldeke toont zich er zelf ook 
verrast door. In totaal willen zo’n tachtig geïnteresseerden zich laten 
inwijden in de geheimen van de Mestreechter Taol. Een zeer gemêleerd 
publiek van niet alleen Maastrichtenaren, maar ook van ‘Hollandse’ 
studenten tot senioren uit andere streken die al langer in de stad wonen.

Carnavaleske Friezen in Maastricht
Tijdens de familieoptocht treden  de ‘Swalkers’ uit Friesland aan achter 
de prinsenwagen van De Tempeleers. Ze komen een plaagstootje uitdelen 
omdat Maastricht niet de titel van Europese Culturele Hoofdstad 2018 
heeft gekregen. Op de witte jasjes van de mannen prijkt een koe met een 
pronte boezem en het logo van Culturele Hoofdstad. Ze toeteren prins 
Rolam I bijna van zijn prinsenwagen af. Geinig. Humor houdt gelukkig niet 
op bij stads- of provinciegrenzen.

Nieuw hostel
Rino Soeters, eigenaar van LBG Hotels, heeft een plan bedacht voor een 
glostel, een hostel naar het voorbeeld van glamping, luxueus kamperen. 
De naam is gedeponeerd, want dit hotel (in Wyck) zal het eerste glostel 
in de Benelux zijn voor de doelgroep van hoogopgeleide, welgestelde 
jonge stadsnomaden tussen de 20 en 35 jaar. Die zijn erg bezig met 
gezondheid, vinden bezit niet relevant, willen geen hypotheek, ze reizen 
met het openbaar vervoer en zijn op zoek naar kennis en bijzondere 
ervaringen. Soeters zal vier herenhuizen aan de Sint Maartenslaan 
koppelen aan een voormalig kantoorgebouw aan de Alexander Battalaan. 
Daarin passen 170 bedden in kamers voor vier tot vijf personen. Luxueus 
kamperen midden in de stad!

Brugwachtershuisje
Een bijzondere verrassing voor wie ‘s nachts of  ‘s avonds over de brug 
loopt en tevens een schitterende blikvanger als kunstetalage. Dat is het 
brugwachtershuisje op de Servaasbrug. In de voormalige observatiepost 
is een lichtanimatie te zien van zeven bogen. Er kruipt continu licht 
in vele kleuren door kunstig met elkaar vervlochten ovalen buizen, die 
de zeven bogen van de oude Maasoversteek symboliseren. Van donker 
glazen hok naar baken voor de omgeving, de ultieme transformatie. 
Lichtkunstenaar Jan-Paul van der Weerd  ontwierp Traiecto, de naam van 
zijn lichtkunstwerk dat in opdracht van Rijkswaterstaat is geïnstalleerd. 
Dat was mogelijk omdat de uitkijkpost sinds 2014 eigenlijk overbodig is 
geworden. 
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Cultuurhistorie 
Kapellen, grenspalen, devotiebeelden en graftombes in de openbare 
ruimte vertellen het verhaal van Maastricht. Het stadsbestuur trekt de 
komende tien jaar 1,4 miljoen euro uit voor de instandhouding van negentig 
objecten, die behoren tot het historische stadsmeubilair. Maastricht 
telt meer dan 1.600 Rijksmonumenten, zoals de Servaasbasiliek en de 
Onze Lieve Vrouwebasiliek, maar er is meer. In de openbare ruimte staan 
tal van cultuurhistorische objecten met een monumentale status. Zij 
voegen veel waarde toe aan onze stadsgeschiedenis. Daar hoort een 
onderhoudsplicht bij. Bijvoorbeeld de oude waterpomp op de Markt, of de 
afsluitpalen in de Leliestraat en de Vijfharingenstraat. Devotiebeelden, 
grenspalen, hekwerken, plaquettes, poorten, maalstenen, reliëfs in alle 
soorten en maten, een gemetselde bank in het stadspark, kruisbeelden, 
kapellen, hekpijlers en muren, de variatie in dit ongelooflijk rijke bezit is 
bijzonder.

Club Alla
Het legendarische studentencafé Club Alla sluit definitief zijn poorten. 
Studentikoos drinken, dansen, flirten… dat was de ‘Alla’ in het 
Maastrichtse Leliestraatje. Eigenaar Fred Leenders ziet het na een 
kwart eeuw kroegbaas van de Alla te zijn geweest, niet meer zitten. In 
oktober 2017 werd zijn café gesloten op last van de burgemeester na 
een politie-inval, waarbij cocaïne, softdrugs en boksbeugels werden 
aangetroffen.  Het pand van Club Alla blijft wel studentendomein.  Jan 
Cremers, die het pand voor ongeveer 500.000 euro kocht, wil er achttien 
studentenstudio’s in realiseren, van elk dertig vierkante meter. Al 
vindt ook de nieuwe eigenaar het ‘jammer dat er een stuk historie in 
Maastricht verloren gaat’.

Toerisme groeit
Het aantal bezoekers aan de Limburgse hoofdstad is in 2017 fors 
toegenomen, met maar liefst 13,8 procent. Dit toeristisch succes 
van de stad is ook te danken aan de grote interesse vanuit de media. 
Nieuwe initiatieven en doelgerichte campagnes hebben geleid tot talloze 
nationale en internationale publicaties met een pr-waarde van 15,4 
miljoen euro, aldus Lars Flinkerbusch, directeur Maastricht Marketing 
(voorheen VVV). Voor internationalisering zorgen uiteraard bezoekers 
en buitenlandse studenten, maar ook de Universiteit Maastricht en 
het MECC als belangrijk Europees congrescentrum. Maar… ‘we moeten 
bourgondisch Maastricht vooral blijven koesteren’ zegt Flinkerbusch.

Februari 2018
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De Gemeenteflat
Eigenaar MVJ Vastgoed van de Gemeenteflat moet tientallen studenten 
die daar wonen financieel compenseren voor derving van woongenot. 
Het bedrijf begon vijf maanden voordat de studenten hun tijdelijke 
woonruimte moesten verlaten met de renovatie van de monumentale 
flat aan de President Rooseveltlaan. Een aantal  studenten begon 
met succes een rechtszaak tegen MVJ. ‘Het was één grote bouwput. 
Studenten is geadviseerd een bouwhelm te dragen’, brengt een 
bewoner in. Renzo Goessens van MVJ zegt dat de werkzaamheden 
noodzakelijk zijn en geen uitstel kunnen verdragen. MVJ treft met enkele 
tientallen oud-bewoners een schikking. Die krijgen bedragen van enkele 
honderden euro’s aan huur terug. In totaal wordt 20.000 euro uitgekeerd. 
De Gemeenteflat wordt geheel gerenoveerd en beschikbaar voor een 
nieuwe groep huurders in het duurdere segment. 

Tapijnplan
De kogel is door de kerk: de Tapijnkazerne wordt getransformeerd tot 
onderwijs- en onderzoekcampus van de Universiteit Maastricht. De 
Raad van State is akkoord met de aanpassingen die zijn doorgevoerd, na 
bezwaren in 2016 van omwonenden, verenigd in een stichting die tegen 
het bestemmingsplan ageert. De bezwaren betreffen de veronderstelde 
extra parkeerdruk in het Jekerkwartier, als gevolg van de ontwikkelingen 
op het Tapijnterrein. Er zijn daar maximaal slechts 125 parkeerplaatsen 
toegestaan, dat onvoldoende lijkt voor het geplande gebruik. Na 
wijzigingen in het bestemmingsplan is de Raad van State akkoord met 
de herontwikkelingsopgave. Een aantal gebouwen en loodsen van de 
kazerne moet wijken voor nieuwbouw en het stadspark wordt uitgebreid. 
Ook het dierenpark ondergaat een metamorfose en wordt op natuurlijke 
wijze ingepast in de parkachtige omgeving. De Tapijntuin krijgt een 
nieuwe plek en de voet- en fietspaden in het Tapijnpark worden verbeterd. 
Voor de nieuwe Tapijninrichting zijn veel bomen gerooid om plaats te 
maken voor meer en nieuwe boomsoorten. De monumentale gebouwen 
op het Tapijnterrein worden tot slot door de universiteit ingericht als 
collegezalen, studieplekken en ruimtes voor groepsonderwijs.
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Verkiezingsresultaat
Het CDA is terug aan zet in de Maastrichtse gemeentelijke politiek en 
kwam als grootste partij uit de stembus. De partij mag beginnen met 
de vorming van een nieuwe coalitie in de Limburgse hoofdstad. In 
2014 zag het CDA zich veroordeeld tot de oppositiebankjes; toen werd 
ze voorbijgestreefd door de Senioren Partij. Nu is ze weer de grootste 
politieke fractie in de gemeenteraad. De Senioren Partij levert een van de 
zes zetels in en heeft er nu net zoveel als de christendemocraten, D66 
en GroenLinks. Vier nieuwkomers melden zich: de PVV en jongerenpartij 
Moed met twee zetels, 50Plus en SAB. Politiek oudgediende Jan Hoen 
verliest zijn raadszetel. Hij kondigt zijn afscheid van de politiek aan. 
Burgemeester Annemarie Penn-te Strake was teleurgesteld over de 
lage opkomst (48,1%), hoewel deze iets hoger was dan vier jaar geleden 
(46.9%).

Hertelling
Een algehele hertelling van de uitgebrachte stemmen is nodig omdat bij 
de verdeling van de restzetels D66 enkele stemmen tekort komt voor een 
vijfde raadslid. Zowel CDA als D66 zijn in de race voor de laatste restzetel. 
De hertelling van de 49.000 stembiljetten neemt twee dagen in beslag.  
Uiteindelijk wordt een verschil van 29 stemmen geteld ten opzichte van 
de eerste telronde, maakt de burgemeester bekend. Marginaal, maar het 
veroorzaakt wel een verschuiving. CDA krijgt er vier stemmen bij, D66 
dertien. Daarmee krijgt D66 de laatste restzetel, zodat die partij met vijf 
zetels nu even groot is als CDA, Seniorenpartij en GroenLinks.

Poort Waerachtig 
Poort Waerachtig en omgeving worden gerestaureerd in het kader 
van een vijftien jaren durend restauratieplan dat loopt tot 2025. De 
campagne gaat vijf miljoen euro kosten. In  fases worden vele miljoenen 
besteed aan de restauratie van muren, rondelen, poorten en torentjes 
die het monumentale karakter van de stad bepalen. Van Hoge en Lage 
Fronten tot de stadsomwalling … de werkzaamheden zijn overal te zien. 
Restauratie is hard nodig, want de kwaliteit van de mergelstenen, het 
voegwerk en de hekken op de walmuren is sterk achteruitgegaan.

Spanning op de gezichten 
tijdens de uitslagen op de 
Verkiezingsavond. Vivian 
Heijnen blikt alvast blij 
vooruit.

Voorafgaande aan 
de verkiezingen een 
politieke avond in de 
Sint Janskerk

Maart 2018
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Primeur
De Heiligdomsvaart 2018 krijgt een bijzondere primeur: een mini-
ommegang van de Slevrouwekerk naar de Sint-Servaas, waaraan 
maar liefst 650 Maastrichtse schoolkinderen deelnemen. De kinderen 
dragen zelfgemaakte ’noodkistjes’ mee die ze op school maakten van 
verhuisdozen. De kistjes die gevuld zijn met allerlei lekkernijen, worden 
na afloop gedoneerd aan de stichting Kinderen van de Voedselbank. 
Dat past prima bij het thema van de Heiligdomsvaart ‘Doe goed en 
zie niet om’. Met de mini-ommegang wil men de traditie van de 
Heiligdomsvaarten overdragen op volgende generaties. Inmiddels is het 
Heiligdomsvaartsecretariaat, het kloppend hart van het religieuze festijn, 
op het Keizer Karelplein 8c ingezegend door pastoor-deken Dautzenberg. 
Ook het fraai vormgegeven programmaboek van vijftig pagina’s, in een 
oplage van 10.000 exemplaren, is gereed. In de recent gerestaureerde 
Lambertuskerk gaat het pièce de résistance van deze Heiligdomsvaart 
plaatsvinden: een unieke geënsceneerde voorstelling van  ‘The Messiah’ 
van Händel. Voorts zijn er vijf exposities, filmvoorstellingen in de open 
lucht, rondleidingen, ‘muziek in de stad’ en dansvoorstellingen.

Loods 5
Het is heel uitzonderlijk en bovendien een novum, dat zonder goedkeuring 
van de welstandscommissie ‘Loods 5’ mag starten met de restauratie 
van een vijftal industriële monumenten op het Sphinxterrein: de 
zogenoemde Mouleurs, het Molengebouw, de ‘Belgen’, het Spoorgebouw 
en de Hallen, allemaal gebouwen in uiterst deplorabele staat. Zo slecht 
dat het stadsbestuur niet langer wil wachten op goedkeuring van de 
Welstands-/Monumentencommissie om aan de restauratie te kunnen 
beginnen. Loods 5 wordt de nieuwe gebruiker van de vijf panden. Het 
woonwarenhuis wil van het Maastrichtse filiaal de mooiste winkel van 
het hele land maken. De winkel gaat open in de eerste helft van 2019. 
Men verwacht op jaarbasis zo’n 300.000 bezoekers uit de regio, België en 
Duitsland te ontvangen.

TEFAF
TEFAF 2018 heeft weer iets bijzonders: vier Van Goghs waaronder ‘een 
vroege’,  voor de prijs van 1,4 miljoen euro. Het werk, waarop een 
stadsgezicht met ophaalbrug te zien is, was 114 jaar in privébezit. Van 
Gogh (1853-1890) liet het werk bij zijn moeder achter in Nuenen, toen 
hij in november 1885 naar Parijs vertrok. Drie keer eerder was het doek 
op een Van Gogh-expositie te zien: eerst in 1904 in Rotterdam, waar 
de grootmoeder van de huidige eigenaar het schilderij heeft gekocht. 
Daarna pas weer in 1956 in München en in 1960 in Parijs. De authenticiteit 
van het schilderij is na onderzoek door het Van Gogh Museum opnieuw 
bevestigd. De locatie van het op het doek afgebeelde stadsgezicht is 
nog niet herkend. Een klein schilderij van Van Gogh waarop bloemen 
zijn afgebeeld, is voor de prijs van 9,5 miljoen dollar verkocht aan een 
privéverzamelaar. Het kleine doek is 27 bij 35 centimeter groot en de titel 
luidt ‘Lilacs’. De kunstenaar maakte het werkje in 1887 in de tuin van zijn 
ouderlijk huis. 

Jongerenbeleid  
Maastricht introduceert als eerste gemeente in ons land een gratis 
vraagbaak voor de jeugd en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar, 
waar deze groep terecht kan voor alles wat hen bezighoudt zoals 
seksualiteit, verslaving en geldproblemen. Onder de naam ‘@ease’, 
dat bestaat uit een team van jonge enthousiaste vrijwilligers, wordt 
met de jongeren gepraat en worden ze doorverwezen naar bestaande 
hulpinstanties. In Maastricht is ‘@ease’ een stap in het beleid om de 
aandacht nadrukkelijker op jongeren en hun specifieke problematiek 
in de stad te richten. Studenten van het ROC Leeuwenborgh hebben 
in 2017 op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan naar de lokale 
overheid en de manier waarop die zou moeten omgaan met jongeren. 
De studenten kwamen tot de conclusie dat de jeugd veel beter moet 
worden voorgelicht over plekken waar ze voor advies en hulp terecht 
kan. De animo om vrijwilligerswerk te doen bij ‘@ease’ en de toeloop van 
jongeren is zeer groot.
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Milieuzone 
Een overgrote meerderheid in de Maastrichtse gemeenteraad gaat 
akkoord met een onderzoek naar de invoering van een milieuzone die 
betrekking heeft twee groepen: auto’s, vrachtauto’s en bestelwagens, 
maar ook scooters, brommers en snorfietsen. Onderzoek moet aantonen 
of een milieuvignet, zoals dat in bijvoorbeeld Aken, Keulen en Düsseldorf 
van kracht is, ook in Maastricht toegepast kan worden. Aan het einde van 
dit jaar moet er een definitief raadsvoorstel voorliggen over de invoering 
van een milieuzone. Daarin zullen ook ontheffingsmogelijkheden 
worden meegenomen. De milieuzonering mag er zeker niet toe leiden 
dat de stad niet of nauwelijks toegankelijk wordt voor mindervaliden en 
mantelzorgers.

Gerechtigheidstafereel  
Het pièce de résistance uit het Maastrichtse stadhuis, het 
‘gerechtigheidstafereel’, verhuist permanent naar het Bonnefantenmuseum. 
Op het schilderij is op de achtergrond het silhouet van Maastricht met zijn 
vele torens te zien en dat is de oudste geschilderde voorstelling van 
de stad die we kennen. Onder meer de Sint-Jan en Sint-Servaas zijn te 
herkennen, evenals de brug over de Maas, de kruittoren van Wyck en het 
galgenveld. Het kostbare schilderij dateert uit 1477. Het is geschilderd 
door Jan van Brussel, in opdracht van de schepenbank die zetelde in 
het Dinghuis. Het schilderij verbeeldt het Laatste Oordeel en moest de 
rechters van de schepenbank wijzen op hun integriteit. Burgemeester 
Penn-te Strake draagt het Gerechtigheidspaneel op de TEFAF symbolisch 
over aan directeur Stijn Huijts van het Bonnefantenmuseum. Vanwege 
het kunsthistorische belang wordt het schilderij in langdurige 
bruikleen gegeven aan het museum, waar het een breder publiek kan 
bereiken en onder betere condities kan worden bewaard. Het werk 
is een goede aanvulling op de collectie middeleeuwse kunst van het 
Bonnefantenmuseum. Het museum heeft houten beelden van Jan van 
Steffeswert en de Meester van Elsloo, maar nog geen schilderkunst uit 
deze periode en deze regio. Het werk is vanaf het najaar te zien voor het 
publiek.

Koning opent de Groene Loper 
Koning Willem Alexander bezoekt Maastricht en maakt een ritje door de 
naar hem vernoemde A2-tunnel, hij bezoekt het gemeenschapshuis in 
het Wittevrouwenveld en opent tenslotte met een druk op een witte knop 
op de ochtend van Witte Donderdag het park in wording, dat is aangelegd 
bovenop de verkeerstunnel. Tevens onthult de koning met een druk op een 
rode knop de ‘Ingel vaan  Mestreech’ op de Scharner-rotonde, ontworpen 
door Wil van der Laan. De Groene Loper is nog niet voltooid, maar zou 
weleens net zo beeldbepalend voor Maastricht kunnen worden als de 
Maas en het Vrijthof. De loftrompet wordt gestoken: ‘dit zijn prestaties 
van formaat’, horen de tweehonderd genodigden de verantwoordelijke 
minister zeggen. Het groen moet nog echt groen worden, de wandel- en 
fietspaden moeten nog afgerond worden en de bankjes en prullenbakken 
nog geplaatst. Maar als de zomervakantie aanbreekt ‘dan is een zwart 
lint van asfalt vervangen door een Groene Loper. Een voorbeeldproject 
als het gaat om infrastructuur in Nederland’, aldus minister Cora van 
Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. 

Castellum Maastricht  
Castellum Maastricht is de naam van een nieuw bordspel. In dit spel is 
het zaak de stad met hand en tand te verdedigen. Maastricht werd in 
het verleden maar liefst 21 keer belegerd. Maastrichtenaar Erik Scheele, 
gefascineerd door de geschiedenis van zijn stad, heeft het spel ontwikkeld  
en in een oplage van 2000 stuks op de markt gebracht. Het bordspel is 
er in het Nederlands, Engels, Duits en Italiaans. De kern van het spel 
is als volgt: elke speler is een Maastrichtenaar die de vijand buiten de 
deur moet zien  te houden, in vier rondes en tijdens vier historische 
belegeringen: 1579, 1632, 1673 en 1794. Maastricht moet daarbij 
verdedigd worden tegen respectievelijk de Spanjaarden, de Hollanders, 
de Fransen onder de Zonnekoning en het Franse revolutionaire leger van 
Napoleon. 

Maart 2018
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Bedtalks in het 
Eiffelgebouw. 

 De Maastricht 
Antiquarian Book and 

Print Fair (MABP)

Koning Willem 
Alexander opent de 
Groene Loper. 

De engel van 
kunstenaar Wil van 
der Laan houdt zich 
nog even schuil.
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Guido Wevers gaat met 
pensioen; nog vier keer 
De Zondag Gasten-
talkshow

Maart 2018
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Bandkeramisch huisatelier op de Cannerberg 
Nadat in 2013 een vrijwel compleet Bandkeramisch dorp op de Cannerberg 
was opgegraven, werden de ‘buurtgenoten’ uit Wolder en Campagne 
nieuwsgierig. Naast een artikel in het buurtblad waarin uit de doeken 
wordt gedaan wat er zo bijzonder is aan dit prehistorische dorp uit ca. 5300 
voor Christus, wordt in maart een educatief ‘huisatelier’ geopend. Met 
grote stenen is de plattegrond van een Bandkeramisch huis nagebouwd 
en er wordt een paneel onthuld, waarop achtergrondinformatie over de 
eerste boeren in onze regio te vinden is. Tijdens de opening is te zien hoe 
je vanuit een klomp vuursteen afslagen, pijlen en messen kunt maken. 
Iedereen mag het proberen. Pleisters zijn aanwezig.

Boomplantdag 
op 14 maart

Uitleg over silex 
(vuursteen) bij de 

plattegrond van het 
Bandkeramische huis op 

de Cannerberg

Jean Daenen (1929 – 2018) 
Jean Daenen was vele jaren voorzitter van Stichting Jaarboek 
Maastricht. Het jaarboek van de stad was in eerste instantie een 
gemeentelijk aangelegenheid. Van 1955 tot en met 1983 werd het niet 
alleen door de gemeente betaald, maar ook door de afdeling voorlichting 
samengesteld. Vooral vanwege bezuinigingen werd daarmee na jaarboek 
1983 gestopt. In 1987 werd een werkgroep opgestart die ressorteerde 
onder de Stichting Historische Reeks Maastricht en die stichting gaf 
vanaf 1987 weer een volwaardig jaarboek uit. Jean Daenen zat vanaf het 
begin in de redactie en was later commissievoorzitter. De tussenperiode 
van drie jaarboeken werd in één dun deeltje samengevat. Met ingang 
van jaargang 1989 werd het jaarboek door het bestuur van de op 20 
april 1990 opgerichte Stichting Jaarboek Maastricht uitgegeven. 
Jean Daenen was vanaf de oprichting van de stichting voorzitter van 
het bestuur en diende deze rol maar liefst 14 jaar, tot en met 2003 
(jaarboek 2002 - 2003), waarna hij werd opgevolgd door René van den 
Bergh. Daarna was hij nog drie jaar gewoon bestuurslid, tot hij na 22 
jaarboeken de uitgave van Jaarboek Maastricht los durfde te laten. Hij 
was erg betrokken bij het jaarboek en stopte bij buurtbewoners zelf de 
bestelde jaarboeken in de bus, zo ook bij de huidige hoofdredacteur. 
Voor zijn werk bij de gemeente Maastricht  was hij voorlichter bij de 
Gemeentebedrijven en staflid aldaar. Naast zijn roeping en zijn werk 
hield hij zich jarenlang bezig met de Société Redoute, opgericht in 1989, 
een besloten gezelligheidsvereniging die culturele evenementen, reizen 
en koffiecontacten onderhoudt. Hij was daar een bescheiden gangmaker 
onder het motto “Société Redoute, daar voelt ’t goed”.
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Creative industry
Helaas is Maastricht in 2018 niet de Culturele Hoofdstad van Europa. 
Na het horen van dit besluit in september 2013 besloot de gemeente 
de gereserveerde twee miljoen euro onder andere in de opkomende 
creatieve industrie te steken, die in korte tijd in Maastricht een factor 
van betekenis is geworden. Van mode tot kunst en cultureel erfgoed, 
van creatieve zakelijke dienstverlening tot media en entertainment. Met 
name het aantal ondernemers in de modebranche is enorm gegroeid en 
dat is zeker te danken aan de groei van Fashion Clash, die internationaal 
furore maakt. Ook andere sectoren zijn gegroeid, bijvoorbeeld de creatieve 
zakelijke dienstverlening zoals de bouw en het beheer van webpagina’s en 
de sector media en entertainment. Via het project ‘Made in Maastricht’ 
krijgen kunstenaars en modemakers een podium om hun talent onder de 
aandacht te brengen. Essentieel voor de groei van de creatieve industrie 
is de grensligging van Maastricht.

Servaas achterna  
Ter gelegenheid van de Heiligdomsvaart 2018 schrijft de Maastrichtse 
priester Eugène Dassen samen met Jasmijn Mulkens een stichtelijk 
boek met de titel ’Servaas achterna’. Tijdens de wekelijkse ‘open lucht’ 
audiëntie van paus Franciscus op het Sint Pietersplein in Rome haalt 
Dassen een regelrechte stunt uit. Hij weet de strenge persoonlijke 
beveiliging van de paus te omzeilen en biedt hem zijn boek over Servatius 
aan. Hij overhandigt Franciscus ook het programmaboek  en de vlag van 
de Heiligdomsvaart met de beeltenis van de Maastrichtse stadspatroon. 
De paus is verrast te horen dat het thema van de Heiligdomsvaart - ‘Doe 
goed en zie niet om’ - is ontleend aan een catechese van de paus uit 
2014.

Servaaspralines
De Heiligdomsvaart-merchandisingmachine draait op volle toeren. Wat 
is er niet allemaal te koop rond het zevenjaarlijkse religieuze feest: van 
boek ‘Servaas achterna’ tot herinneringsplaquette en van tribunekaarten 
voor de ommegangen tot pralines, bonbons met de beeltenis van 
Servatius. Je kunt kiezen uit twee verpakkingen: een doosje met drie 
Serväöskes met de bekende beeltenis van de stadspatroon er bovenop, 
plus één praline van de Apostelhoeve, gevuld met frambozenlikeur, of 
een doosje met negen vierkante bonbons, waarvan acht Serväöskes en 
één alcoholische praline van de wijngaard op de Louwberg.

Het ‘Groet Mestreechs Dictee’  
In Centre Céramique vindt weer het jaarlijkse ‘Groet Mestreechs Dictee’ 
plaats met maar liefst honderd deelnemers. Burgemeester Anne Marie 
Penn-te Strake leest het dictee eerst in zijn geheel voor.’Ik denk dat ze 
mij hebben gevraagd om het u zo moeilijk mogelijk te maken, om een 
extra hobbel te creëren. Want als ik het u voorlees, klinkt het toch heel 
anders dan het zou moeten klinken’. Mevrouw Penn ontkent dat ze 
het dictee heeft geschreven. Cabaretier Wil Wintjes is de enige echte 
auteur van het dictee, versie 2018. Het blijkt dat er deelnemers zijn ‘die 
beter met een rode pen hadden kunnen meedoen’ zoals wethouder Bert 
Jongen: 82 fouten in 20 zinnen: ‘Het is me verschrikkelijk tegengevallen; 
zó moeilijk.’ Winnaar wordt de 67-jarige Haguette van Dooren. Geboren 
Maastrichtse, maar ze woont al sinds 1969 niet meer in onze stad. Dat 
zegt niets: ‘In ons gezin wordt Maastrichts dialect gesproken. De band 
met de taal is niet weg, als je hier niet woont.’ Ze maakte slechts zes 
foutjes.

April 2018

‘Helaas is Maastricht in 2018 niet de Culturele Hoofdstad van 
Europa. Na het horen van dit besluit in september 2013 besloot 
de gemeente de gereserveerde twee miljoen euro onder 
andere in de opkomende creatieve industrie te steken.’
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Het Groet 
Mestreechs 

Dictee in Centre
Ceramique

Priester Eugène 
Dassen en Jasmijn 

Mulkens maakten 
het boek Servaas 

achterna

De Jeugd-
Wandelvierdaagse: 

Via Gladiola in 
Maastricht
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De Mestreechter 
Operètte Vereiniging 
speelt Door melger 
en bein

Lintjesregen: Hanny Hendrix 
was een van de gedecoreerden 
vanwege haar inzet voor onder 

andere de Heiligdomsvaart

Vuurwerk op Koningsdag

April 2018
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Vuurwerk  
De Stichting Oranjecomité Maastricht heeft al jaren grote moeite om 
via sponsoring voldoende geld in te zamelen om de vuurwerkshow ter 
afsluiting van Koningsdag op de Maas te kunnen verzorgen. Volgens de 
burgemeester is dat onjuist. ‘Het is elk jaar weer zo’n gedoe. Dat willen 
we niet meer. Per slot van rekening is het niet iets van het Oranjecomité 
alleen, het is een spektakel voor de hele stad Maastricht. Dan mag je 
als gemeente dus gerust voor de kosten opdraaien.’ Het tekort van dit 
jaar wordt dan ook door de gemeente gedekt en voortaan  neemt de 
gemeente Maastricht de kosten voor haar rekening, heeft burgemeester 
Annemarie Penn-te Strake laten weten.

Maastrichtse lintjesregen   
Het heeft zijne majesteit behaagt dertien Maastrichtenaren een 
koninklijke onderscheiding toe te kennen: Jet Knüppe (58), Loe van der 
Molen (69), Paul Bronckers (63), Hanny Hendrix (57), Funs Olders (64), 
Dor Krüse (76), Michel Janssen (65), Peter Stroes (65), Jaap Schrander 
(65), Josée Jeunhomme (79), Annie Kerkhofs (71), Math Nulens (70), 
Henny Willems (64), Sascha Teunissen (75), Paul Vossen (59), José 
Kretz-Brouns (79), Frans Kretz (79). 

ENCI-groeve 
De ENCI-groeve gaat weer open voor het publiek. Mét toezichthouder 
en een nieuwe horecagelegenheid, maar zwemmen in het natuurbad… 
dat mag niet meer. Het water staat nog maar dertig centimeter hoog. 
Er staan nu prullenbakken, er is een terras en er zijn toiletten midden in 
de groeve bij de uitspanning die de naam Hoffmann I draagt. Een naam 
die verwijst naar de eerste mosasaurus die hier ooit werd gevonden. 
Al deze maatregelen zijn genomen na de chaotische en ongewenste 
situatie die zich hier vorig voorjaar voordeed, vooral veroorzaakt door 
het gratis natuurbad. Er kwamen in twee maanden tijd 90.000 bezoekers 
op de groeve af met grote gevolgen, zoals parkeerproblemen, zwerfvuil 
en vandalisme. Daarop besloot de Stichting OntwikkelingsMaatschappij 
ENCI-gebied (SOME) het terrein op 2 juni 2017 te sluiten. Pas in 
oktober vorig jaar ging de groeve deels weer open voor wandelaars en 
natuurliefhebbers.

April 2018
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ABK = Victor de Stuers Institute    
De Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht heet voortaan: 
Victor de Stuers Institute for Art, Design and Architecture. Zo wil de 
kunstacademie aansluiting zoeken bij andere instituten in de stad, 
die in hun naamgeving verwijzen naar bekende Maastrichtenaren uit 
het verleden, zoals woningbouwvereniging Sint Servatius, de Jan 
van Eyckacademie, Stichting Elisabeth Strouven en Marres, Huis voor 
Hedendaagse Cultuur. Victor de Stuers (1843-1916) is de grondlegger 
van de Monumentenzorg in Nederland. Zijn oudere broer Alphonse was 
beeldhouwer en kunstverzamelaar. Hun beider geboortehuis aan de 
Brusselsstraat 77 - voorloper van de kunstnijverheidsschool werd hierin 
opgericht - en het patronaatsgebouw aan de Kruisherengang – het zgn. 
Victor de Stuershuis - zijn in gebruik bij verschillende masteropleidingen 
van de kunstacademie (Zuyd Hogeschool). Samen met het moderne 
gebouw van Wiel Arets en het Dingemanshuis vormen die vier gebouwen 
het complex waarin de Kunstacademie is gevestigd. 

Cultuurbus   
De gemeente is niet van plan om een zogeheten ‘cultuurbus’ te 
subsidiëren. Daarmee wordt het busvervoer van scholen naar culturele 
instellingen bedoeld. De gemeenteraad heeft die behoefte onderzocht, 
omdat scholen de kosten van de busreizen te hoog vonden. Hoewel 
kennismaking door jongeren met kunst en cultuur belangrijk is en een 
onderdeel vormt van het programma cultuureducatie op de scholen, 
zal dit vervoer op maat niet door de overheid betaald worden.  Maar er 
is een alternatief. Arriva kondigt het zogenaamde ‘cultuurkaartje OV’ 
aan, waarmee groepen en scholen in de daluren (na 9.00 uur) tegen 
gereduceerd tarief naar musea en andere culturele instellingen in de 
provincie kunnen reizen.

Erfgoedplaquette    
Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal 
de plaquette onthullen die hoort bij het Europees Erfgoedlabel. Dat label 
is toegekend aan Maastricht voor het programma Europe Calling rond de 
25ste verjaardag van het Verdrag van Maastricht. De plaquette ‘European 
Heritage Label’ krijgt een plek bij het Gouvernement aan de Maas. De 
samenwerking tussen de provincie Limburg, de gemeente Maastricht en 
de Universiteit Maastricht in het kader van Europe Calling heeft inmiddels 
een vervolg gekregen: ‘Maastricht, working on Europe’.

Route Noorderbrug voltooid   
De ‘route Noorderbrug’ is helemaal voltooid. De nieuwe op- en afritten 
bij de Boschpoort zijn open, waardoor het stadscentrum weer goed 
bereikbaar is. Daarvoor moest wel onder ander de oude brug deels 
gesloopt worden. Alleen de noordkrul in Maastricht-west blijft staan, als 
markering en uitkijkpunt. Wie nu van de A2 en A79 komt, rijdt zonder 
een stoplicht bijna tot in het centrum van de stad. Wat nog volgt, zijn 
de herinrichting van de Cabergerweg en het kruispunt Statensingel 
en Frontensingel. Onder de Cabergerweg wordt een lange tunnel in de 
vorm van een droge gracht aangelegd, die de Hoge en Lage Fronten zal 
verbinden tot één natuurgebied, het Frontenpark.

Koningsdag 
Heeft Maastricht niets met het koningshuis? Dat lijkt de communis 
opinio, maar daarvan blijkt niets op de feestelijke dag zelf. Het is 
prachtig weer. De presentator van de Buitengewone Vlaggenparade 
- een verwijzing naar het Maastrichtse militaire verleden – kondigt 
een enorme knal aan van een kanonschot. De hele stad is in één klap 
wakker. Ook zij die in alle vroegte – rond 6.00 uur ‘s morgens - hun 
kraampjes hebben opgebouwd voor de vrijmarkt in het Stadspark. Later 
klinken nog de saluutschoten van de jubilerende Maastrichter Brigade 
(20-jarig bestaan). De Koninklijke Harmonie van Heer biedt een aubade 
aan de aanwezige ‘koninklijk gedecoreerden’, die daarna in het Theater 
aan het Vrijthof worden toegejuicht tijdens een bijeenkomst van alle 
Maastrichtenaren die in het verleden een lintje mochten ontvangen. Op 
het Vrijthof worden inmiddels sportveldjes voor kinderen opgebouwd. 
Zij gaan op muziek voetballen of basketballen, fietsen of uit hun dak 
op het springkussen. In het Stadspark is er geen doorkomen meer aan. 
De vrijmarkt is een gigantisch succes; de verkeersregelaars hebben de 
grootste moeite om de boel in goede banen te leiden. 

April 2018
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Museumnacht in het 
Natuurhistorisch 

Museum 

Koningsdag op het 
gras bij de Onze Lieve 

Vrouwewal

De Mobiele Eenheid 
oefent rellenbestrijding 

op het Vrijthof en elders 
in de stad

Oud MVV-speler van 
Marwijk, KNVB-

voorzitter van Praag en 
Burgemeester Penn
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Een opknapbeurt 
voor sportpark 
Heugem, met hulp 
van wethouder Bert 
Jongen

April 2018

Chocoheaven in 
de Awwestiene. 
Kunstwerken ván 
chocolade en schilderen 
mét chocolade
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De Flixbus
FlixBus in Maastricht is een doorslaand succes. De halte achter het 
Centraal Station wordt zo veel gebruikt, dat het de toestroom van reizigers 
niet aankan, tot grote ergernis van de omwonenden. De gemeente wil 
de halteplaats een stukje verplaatsen op de Meersenerweg, naar een 
plek waar de situatie ruimer en veiliger is en beter ingericht kan worden. 
Flixbus is een nieuw initiatief gericht op international busvervoer voor 
de lange afstand. Flixbus verbindt belangrijke Europese steden, met 
lage tarieven en een hoge frequentie. Het is een alternatief voor de trein 
en zelfs voor vliegverkeer. Het aantal touringcars dat er wekelijks halt 
houdt, is de honderd al gepasseerd en lijkt te groeien. Omwonenden 
klagen steen en been over het wachten van de bussen op de rijweg en 
over geluidsoverlast van passagiers. Er is geen wachtruimte, er zijn 
geen toiletten en te weinig afvalbakken. De gemeente zoekt naar een 
oplossing.

Wim Fisher (1942-2018)
Op 75-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Maastricht Wim Fischer 
overleden. Fischer was oud-directeur-eigenaar van een van de oudste 
kledingzaken van Maastricht, Maison Louis. In totaal werkte hij 43 
jaar voor de modezaak. Maison Louis werd in 1879 opgericht door 
Maastrichtenaar Louis Foijer. Het bedrijf kwam in 1956 in handen van 
de familie Fischer. Wim Fischer kwam tien jaar later, in 1966, samen 
met zijn broer Gerard in dienst van Maison Louis om in  1974 gezamenlijk 
de zaak over te nemen. Geïnspireerd door de ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten vormde Wim Fischer Maison Louis om tot een echt 
modewarenhuis. Vanwege de concurrentie van grote warenhuizen als 
V&D en C&A werd in 1985 echter besloten om de formule aan te passen 
en het assortiment op te waarderen met luxe herenmerken. In 2009 
nam de familie Colson de zaak over. Fischer is tevens bekend als oud-
stadsprins van Maastricht (Wim I in 1977) en lid van carnavalsvereniging 
De Tempeleers waarvan hij van 1992 tot 2003 ‘prizzedent’ was. Binnen 
de carnavalsvereniging kreeg hij de naam ’t Tailläörke. Wim Fischer 
overleed op 4 april 2018.
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De Oehoe-vallei in de ENCI-groeve.
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Waalse verzetsheld krijgt gevelsteen
Op Bevrijdingsdag (5 mei) wordt Nicolas Beaurieux uit het Waalse dorpje 
Roclenge-sur-Geer in de Kapoenstraat geëerd met een plaquette. Vlak 
voor de bevrijding van Maastricht in september 1944 sloop hij met 
een brief van de Amerikanen op zak dwars door de Duitse linies naar 
het centrum van de stad. De brief bevatte een oproep aan de Duitsers 
om de stad te ontruimen en zo een vernietigend bombardement te 
voorkomen. Beaurieux bezorgde hem bij oud-wethouder Kersten. Die 
kon niets uitrichten, maar vertelde hem dat de meeste Duitse troepen 
al waren vertrokken. Met die boodschap op zak ondernam Beaurieux de 
gevaarlijke tocht terug naar huis. Daar kon hij de Amerikanen vertellen 
dat zij in Maastricht niets te duchten hadden. Het bombardement op de 
stad bleef uit en nog diezelfde avond reden de eerste bevrijders Wyck 
binnen.

Open Joodse Huizen van Verzet
Om te zorgen dat de recente geschiedenis niet wordt vergeten, 
worden op 4 mei kleine bijeenkomsten georganiseerd in het kader 
van het dubbelprogramma Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet. 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en met de steun van donateurs 
en fondsen lukt het om in negentien plaatsen, waaronder Maastricht, 
het Joodse leven van voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog 
te herdenken. Bewoners, getuigen en nazaten vertellen op de plek waar 
de geschiedenis zich afspeelde, persoonlijke verhalen over vervolging, 
verzet en bevrijding. De plekken zijn vaak gewone woonhuizen, met 
een bijzondere en soms wrange herinnering. Ze bevinden zich bij het 
station, in het oude Wyck en in de oude Maastrichtse binnenstad (west). 
Familieleden of kennissen vertellen het verhaal. De belangstelling is 
groot!

Nicolas Beaurieux geëerd

Mei 2018

‘Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en 
met de steun van donateurs en fondsen 
lukt het om in negentien plaatsen, 
waaronder Maastricht, het Joodse leven 
van voor, tijdens en vlak na de Tweede 
Wereldoorlog te herdenken.’
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Open Joodse 
Huizen – Huizen 

van Verzet

Start van de verbouwing van 
het Theater aan het Vrijthof. 

Het publiek helpt mee en mag 
beginnen met de sloop.
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De Argentijnse familie Zapp is al 18 
jaar op wereldreis en doet El Dunya 
aan. De auto is uit 1928 en heeft 
300.000 km gereden.

Multicultureel festival El 
Dunya (de wereld) in het 

stadspark bij de Onze Lieve 
Vrouwewal

De Libertytour kruist 
de Groene Loper

Mei 2018
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Bakken tegen afvaldump in stadspark
Het stadsbestuur laat tien zogenaamde perscontainers van 240 liter 
plaatsen in het stadspark bij rondeel de Vief Köp, de omwalling ten 
zuiden van de Helpoort. Het gras van het park is op zonnige dagen voor 
veel mensen een zeer aantrekkelijke plek. Ze komen er genieten, sporten 
en zonnen en laten er hun pizza, frietje of broodje kebab bezorgen. De 
gewone afvalbakken in het park zijn echter niet berekend op de grote 
hoeveelheden consumentenverpakking die al dat lekkers warm moet 
houden. Met als gevolg dat wandelaars ’s morgens struikelen over dozen, 
flessen en plastic bakjes. De nieuwe perscontainers blijven slechts 
tijdelijk in het park, de betrokken gemeentelijke diensten zijn in overleg 
over een meer permanente oplossing.

Tram: reizigersprognose ter discussie
Er wordt flink gegoocheld met de verwachte reizigersaantallen op 
de beoogde tramlijn Hasselt-Maastricht. Twee onderzoekbureaus 
voorspelden aanvankelijk dat dagelijks 9.000 mensen gebruik zouden 
gaan maken van de lijn. Maar een herberekening na het schrappen van 
de eindhalte bij Maastricht Centraal wees uit dat dit aantal bij lange na 
niet zou worden gehaald. Het leidde in 2017 tot veel discussie; zou de 
tramlijn ooit rendabel kunnen worden? Nu heeft Maastricht een nieuw 
bestemmingsplan, en wat blijkt? De gemeente heeft de schatting van 
het aantal reizigers opgehoogd tot 11.000. En daarmee is in één klap 
het wegvallen van het station als eindhalte gecompenseerd. Of de 
werkelijkheid zich straks ook zo gemakkelijk laat aanpassen? 

Compleet huis in één dag
In de Dampstraat in Heer wordt even voor acht uur gestart met de 
bouw van zes splinternieuwe woningen. Aan het eind van de middag 
zijn ze klaar. Het betreft hier zes zogenaamde prefab ’nul-op-de-
meterwoningen’. De energie die nodig is om er te wonen, wordt opgewekt 
door zonnepanelen op het dak en een warmtepomp in plaats van een 
hr-ketel. Als alles meezit, zo is de verwachting, eindigen de bewoners 
elk jaar met een energiemeter die op nul staat. Met een grote hijskraan 
worden de kant-en-klare bouwdelen op hun plaats gezet en vervolgens 
gemonteerd. Volgens initiatiefnemer Woningstichting Maasvallei gaat 
het om de eerste nul-op-de-meterwoningen in het sociale segment in 
Maastricht.

Muziektalent in het 
Bonnefantenmuseum
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Libanese kunstenaar wint Bonnefanten Award
De Bonnefanten Award for Contemporary Art (BACA) 2019 is gewonnen 
door de Libanese kunstenaar Marwan Rechmaoui. De prijs, een eerbetoon 
aan een niet-Westerse kunstenaar met een uitzonderlijk oeuvre, wordt 
om de twee jaar toegekend. Het is de grootste internationale prijs voor 
beeldende kunst in Nederland. De winnaar krijgt naast een geldbedrag 
van 50.000 euro ook een solotentoonstelling in het Bonnefantenmuseum 
Maastricht. Marwan Rechmanoui maakt reliëfwerken en installaties die 
zijn geïnspireerd op de geografie en de rijke culturele geschiedenis van 
zijn geboortestad Beirut. 

MVV: hand op de knip en beter voetballen
De poorten van stadion De Geusselt sluiten na een buitengewoon flets 
seizoen. Na een aardige competitiestart kon MVV uiteindelijk slechts 
aanspraak maken op een plekje in de middenmoot van de eerste divisie. 
En dat terwijl vorig jaar in mei de eredivisie nog haalbaar leek. Toen was 
iedereen trots op MVV, nu overheerst de teleurstelling. De roep om het 
nemen van meer risico’s of om op zoek te gaan naar een investeerder 
klinkt dan ook steeds luider, zeker onder de supporters. Maar meer geld 
uitgeven staat niet meteen gelijk aan promoveren. Die les heeft de club 
acht jaar geleden al geleerd. MVV heeft zijn zaakjes netjes op orde en 
houdt de hand op de knip. Nu nog beter voetballen!

Kwaak! Duck Race Maastricht
Onder toeziend oog van André Rieu gaat op Moederdag de vijfde editie 
van Duck Race Maastricht van start. Met een druk op de knop laat 
Rieu 9.000 gele badeendjes te water in het Stadspark. Alle eendjes 
zijn voor een luttel bedrag geadopteerd en ‘zwemmen’ niet alleen 
voor hun baasje, maar ook voor het goede doel. Het evenement, een 
initiatief van de Ronde Tafel 174, blijkt andermaal een groot succes. 
Vele honderden toeschouwers zijn toegestroomd om de eendjes aan te 
moedigen. Tussen de races door worden zij vermaakt met optredens van 
Maastrichtse artiesten. 

Voor rechter vanwege verengelsing
In de meeste collegezalen van de Universiteit Maastricht is Engels de 
voertaal. Begrijpelijk, want meer dan de helft van alle studenten aan 
de UM komt uit het buitenland. Dat is een doorn in het oog van de 
vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). Die sleept de UM en de 
Universiteit Twente, de andere koploper in het gebruik van het Engels, 
voor de rechter. Ook de Onderwijsinspectie moet zich verantwoorden. 
Volgens BON kunnen docenten zich minder goed uitdrukken in het Engels 
dan in het Nederlands. Met als gevolg dat niet alleen het academische 
debat, maar ook de Nederlandse taalvaardigheid van Nederlandstalige 
studenten wordt geschaad.

Ouders Porta Mosana College in verzet 
tegen reorganisatie
Bezorgde ouders van leerlingen van het Porta Mosana College gaan in 
gesprek met het college van bestuur van de onderwijskoepel LVO. Volgens 
de plannen van LVO moeten 45 medewerkers van de school elders aan 
de slag in Limburg en worden zij geheel of gedeeltelijk vervangen door 
oudere collega’s van andere Maastrichtse scholen. Die ingreep is nodig, 
aldus de bestuurders, omdat de leerlingenaantallen in Maastricht al 
jaren teruglopen. Dat is deels een gevolg van de bevolkingskrimp in 
deze regio, deels door de uitstroom naar scholen in het Heuvelland en 
België. Volgens de ouders, die zich verenigd hebben in het ‘WijZijnPorta-
platform’ en de actiegroep ‘Bezorgde Ouders Porta’, wordt daarmee 
het onderwijs aan de school enorm geschaad. Later in de maand trekt 
LVO een aangekondigde bezuiniging deels weer in. Door extra geld vrij 
te maken wil de centrale directie een aantal docenten één jaar langer 
op de verschillende scholen houden. In dat jaar wordt de noodzakelijk 
geachte bezuiniging nogmaals onder de loep genomen. Het uitstel zorgt 
bij bezorgde ouders voor enige opluchting.
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Een wandeling in 
het kader van de 
Heiligdomsvaart

Het Aischylos 
Scholenproject, gestart 
door Maarten Grond, 
speelt ‘Alkestis’

De Weurs veur 
Clara wordt met 
belangstelling in 

ontvangst genomen
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De Radium-
schoorsteen wordt 
opgeknapt

De vliegtuigbom 
uit Bunde ploft in 
Maastricht. Misschien 
bescheiden, maar 
toch spectaculair

De Groene Loper 
nadert voltooiing, de 
bomen zijn geaard

Mei 2018
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Een bom uit Bunde laten ploffen in Maastricht
Een diepe dreun. De zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die 
vorige maand in Bunde werd opgegraven en achtergelaten op de oever 
van het Julianakanaal, is in Maastricht gecontroleerd tot ontploffing 
gebracht. Een team van de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) 
is er drie dagen mee in de weer. Drie miljoen kilo zand wordt aangevoerd 
om de kracht van het explosief te dempen en schade te voorkomen, en 
heel de omgeving wordt ontruimd. Vanaf de brug kijken pers en publiek 
verwachtingsvol toe. Uiteindelijk is het maar een bescheiden explosie. 
De mannen van de EOD hebben hun werk dus goed gedaan. 

Radium: ruw, rauw en rafelig
Na de aanpak van het Céramiqueterrein en het Sphinxkwartier is ‘Het 
Radium’ de derde industrieel erfgoedlocatie die een nieuwe invulling 
krijgt. Maar dit keer anders, niet sjiek en sjoen, maar ruw, rauw en 
rafelig. Zes oude gebouwen en de 45-meter hoge iconische schoorsteen 
blijven behouden. Zij worden opgeknapt en krijgen eerst een tijdelijke, 
culturele en creatieve invulling. Wat er daarna mee gaat gebeuren, en 
wanneer, daar wordt nog op gestudeerd. Het park rondom de gebouwen 
moet straks dienst gaan doen als stadsweide waar ook evenementen 
gehouden kunnen worden.

Keersluis Limmel opgeleverd
Eindelijk is de nieuwe keersluis in Limmel opgeleverd. In 2015 werd 
begonnen met de vervanging van de 80 jaar oude sluis die het Limburgse 
land moet beschermen tegen hoogwater. Dat ging bepaald niet van 
een leien dakje. Door tegenslagen en ongelukken raakten de bouwers 
flink achterop. Met een boottocht naar de nieuwe sluis bedankten 
Rijkswaterstaat en de aannemer alle omwonenden en betrokkenen voor 
hun geduld. Voortaan kunnen ook de grootste binnenvaartschepen de sluis 
passeren. Door de scheiding tussen fietsers en auto’s op de bijbehorende 
nieuwe brug over het kanaal is bovendien de verkeersveiligheid voor de 
inwoners van Itteren en Borgharen flink toegenomen.



136

Heiligdomsvaart I
Maastricht maakt zich op voor de 55e Heiligdomsvaart, van 24 mei tot 
en met 3 juni. Dat is hard werken voor de honderden vrijwilligers die al 
dik twee jaar bezig zijn met de voorbereidingen. Hun aantal slinkt. De 
organisatie heeft de UM onderzoek laten doen naar de vraag hoe de 
fakkel kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. Het advies 
luidt: ga terug naar de kern. Hou de christelijke identiteit, de Sint-
Servaasverering, overeind. Opmerkelijk genoeg neemt de belangstelling 
van het publiek niet af. De Heiligdomsvaart is niet alleen een 
religieuze activiteit, maar ook een culturele traditie die door heel veel 
Maastrichtenaren wordt gekoesterd. De editie van 2011 lokte bovendien 
zo’n 150.000 bezoekers naar de stad.
 
Heiligdomsvaart II
‘Doe goed en zie niet om’, dat is het thema van de 55e Heiligdomsvaart. 
Zoals bij alle voorgaande edities staat ‘de vaart van de heiligdommen’ 
centraal: de relieken van Sint Servaas die tijdens twee ommegangen 
door de straten van het oude centrum worden gedragen. Tussen 
die relieken en de bustes van zijn opvolgers door, wordt het thema 
uitgebeeld door tal van (Maastrichtse) groeperingen. Dit keer zal 
een aantal grote figuren uit het christendom worden opgevoerd die 
barmhartigheid hebben gepreekt. Zoals Abraham en Jezus, maar ook 
Maastrichts eigen Sint-Servaas. Harmonieën, fanfares en koren zorgen 
voor de muzikale omlijsting. De Heiligdomsvaart is echter meer dan 
alleen twee ommegangen. Het culturele deel van het programma is 
eveneens groots opgezet: van dans, mode, beeldende kunst en levende 
muziek, tot filmvoorstellingen en historische wandelingen. Het centrale 
thema van de Heiligdomsvaart, de activiteiten en voorstellingen is een 
idee van de in 2016 overleden deken Hanneman.

Maria Sterre der 
Zee nadert de Sint 
Servaaskerk

Mei 2018
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Opening van de 
Heiligdomsvaart bij 
de Servatiusbron in 

Biesland

Heiligdomsvaartvlaggen 
in de Grote Staat
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De Verkennersband 
op een nat Keizer 
Karelplein bij de 
eerste ommegang

Deelname aan de 
ommegang met een 
klein reliekschrijn

De reliekbustes 
van Monulfus en 
Gondulfus

Heiligdomsvaartommegang met 
als thema barmhartigheid
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Heiligdomsvaart III
Hoewel hevig noodweer de opening van de Heiligdomsvaart lijkt te gaan 
verstoren, valt het uiteindelijk mee en kan de Heiligdomsvaart toch 
van start gaan bij de Servaasbron in Biesland. Bij de eerste ommegang 
herhaalt dit scenario zich: op 27 mei pakken inktzwarte wolken zich 
samen boven Maastricht als honderden pelgrims zich opmaken voor 
de grote ommegang. In de verte flitst en dondert het onophoudelijk. 
Het is tropisch warm. Even voor twee uur drijft een enorme hoosbui 
de gelovigen uit elkaar. Iedereen zoekt beschutting om zijn eigen pak, 
vaandels en relieken droog te houden. Maar Maastricht heeft  geluk. Na 
vijf minuutjes klaart het op. Alle attributen worden afgedroogd en de 
stoet gaat op weg. Precies op het moment dat de kop van de stoet, met 
de metershoge beeltenis van Servaas de naar hem vernoemde brug op 
trekt, breekt de hemel open. Het goud van de reliekhouders schittert 
in de warme zon. ‘Slivvenier is ’ne Mestreechteneer’ klinkt hier en daar 
uit het publiek. Het blijft droog. Pas als de laatste van de stadsrelieken 
op het Vrijthof aankomt en weer wordt toegedekt, begint het opnieuw 
te regenen. Toeval bestaat niet! De tweede ommegang die op 3 juni 
ter afsluiting van de Heiligdomsvaart wordt gehouden trekt ook veel 
bezoekers, waarmee het gevoel groeit dat de Heiligdomsvaart leeft en 
toekomst heeft.

‘De tweede ommegang die 
op 3 juni ter afsluiting van de 
Heiligdomsvaart wordt gehouden 
trekt ook veel bezoekers, 
waarmee het gevoel groeit dat 
de Heiligdomsvaart leeft en 
toekomst heeft.’

Ruud Philips (1925-2018) 
Ruud Philips – hij prefereerde in publicaties de voor-
naam Rudolf – was van 1954 tot 1979 directeur van 
het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) 
gevestigd in Maastricht. Hij was dé pionier die het 
SHCL tot een gerenommeerd documentatie- en 
onderzoekscentrum voor regionale sociaal econo-
mische geschiedenis heeft gemaakt en uiteindelijk 
tot een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat 
zich niet beperkte tot de Limburgse regio, maar met 
grensoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek 
in de Euregio een uitstekend naam wist te verw-
erven. Ruud Philips werd geboren in Valkenburg op 
zondag 4 mei 1925. Hij behaalde zijn HBS diploma 
in de zomer van 1944 en ging vervolgens studeren 
in Tilburg, waar hij zijn echtgenote Annie Jansen 
leerde kennen. Het echtpaar kreeg later drie zonen 
en een dochter. In 1953 studeerde hij af in Tilburg 
en in 1980 verdedigde hij er zijn dissertatie Gezond-
heidszorg in Limburg, groei en acceptatie van de 
gezondheidsvoorzieningen, 1850-1940. Op 1 maart 
1954 begon Philips als directeur van het in 1949 op-
gerichte SHCL. Het was zijn streven - overtuigd als 
hij was van het belang van regionale sociaal econo-
mische geschiedschrijving - om van de zo rijk ges-
chakeerde Limburgse samenleving de voornaamste 
sporen te bewaren en voor onderzoek toegankelijk 
te maken. Tot zijn pensionering in 1979 heeft Ruud 
Philips keihard gewerkt voor ‘zijn’ centrum. Hij was 
zuinig, hield de financiën nauwgezet in het oog en 
verloor nooit zijn idealisme en optimisme. Philips 
publiceerde een groot aantal werken (meer dan 125) 
over diverse aspecten van de Limburgse geschie-
denis, over bier en wijn, over toerisme en landbouw 
in Limburg. Hij is op 1 mei 2018 overleden, enkele 
dagen voor zijn 93e verjaardag. In Ruud Philips ver-
liest Limburg boven alles een zeer aimabele, uit-
erst bescheiden en vriendelijke persoonlijkheid met 
oprechte belangstelling voor het wel en wee van zijn 
medemensen. 
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Heiligdomsvaart: 
kinderpelgrimage 

Heiligdomsvaart: 
kinderpelgrimage 
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Heiligdomsvaart: 
ommegang
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Wethouder André Willems (1959-2018)
Op 1 mei overleed André Willems, voorman van de Seniorenpartij en 
wethouder van Maastricht aan de gevolgen van kanker. Willems, die 
door zijn collega’s wordt geroemd als een verbinder en een man met 
een groot sociaal hart, behield altijd zijn compassie voor de pechvogels 
in de samenleving. Toen zijn partij in 2014 de grootste van de stad 
werd, stelde hij alles in het werk om ervoor te zorgen dat Maastricht 
zijn menselijke gezicht niet verloor. Hij nam bij de coalitievorming het 
voortouw en bedacht het recept voor vier jaar succesvol regeren met 
GroenLinks, D66, VVD en SP. Alle beleidsterreinen die met sociale zaken 
te maken hadden, verdeelde Willems over drie wethouders, onder wie 
hijzelf. Zo waren hij en zijn collega’s ‘veroordeeld’ tot samenwerken op 
de meest heikele portefeuille die was ontstaan door de decentralisatie 
van zorgtaken die de rijksoverheid in 2015 had bepaald. Den Haag legde 
immers de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van sociaal beleid 
voortaan bij de gemeenten, maar verzuimde er voldoende geld bij te 
doen. Het leidde ook in Maastricht tot miljoenentekorten, maar niet 
tot onenigheid. André Willems had de wethoudersploeg tot een hecht 
team gesmeed. Zo hecht, dat het vijftal ondanks een klein verlies bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart, nog eens vier jaar met elkaar door 
wil. Dat gebeurt ook, maar tot verdriet van velen zonder Willems.

Mei 2018

‘Willems, die door zijn collega’s 
wordt geroemd als een verbinder 

en een man met een groot 
sociaal hart, behield altijd zijn 

compassie voor de pechvogels in 
de samenleving.’
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Terugblik

Een halve eeuw geleden is het al dat de Provobeweging eerst in 
Amsterdam de gesettelde gezapige burgerij shockeerde met hun 
acties. De provobijeenkomsten, de zogenaamde ‘happenings’ bij het 
Amsterdamse Lieverdje zijn legendarisch geworden, evenals het witte 
fietsenplan en andere vooral ‘ludieke’ protestacties. De namen van 
de provoleiders deden de overheid de haren te berge rijzen: Roel van 
Duijn, Luud Schimmelpennink, Robert Jasper Grootveld en Rob Stolk. 
Ludiek was hét sleutelwoord voor de acties van de Provobeweging. 
Tegen alle verwachtingen in speelde juist de Limburgse hoofdstad een 
voortrekkersrol in de protestbeweging in de jaren 1960. De belangrijkste 
en eerste protestbeweging uit de jaren ’60 in Maastricht was ‘Artishock’ 
opgericht in 1964 door de beeldend kunstenaars Harry Bartels, Felix 
van de Beek, Ger Brouwers, Leen Kriens, Geert Meijer, Lei Molin, Ad 
Visser, Piet Wouters en Rob Stultiens. Artishock wilde de Maastrichtse 
samenleving, waarin het culturele en academische leven maar niet wilde 
gedijen een ‘shock’ toedienen om de stad te ‘genezen’ van culturele 
lusteloosheid. De leden waren bijna allemaal oud-studenten van de 
Jan van Eyck academie die in opstand kwamen tegen de artistieke 
passiviteit in Maastricht.  Provo was eerder dan in Parijs of Amsterdam, 
namelijk in 1966, al actief in Maastricht. Volgens het Amsterdamse 
Provo ‘opperhoofd’, Roel van Duijn, waren de Maastrichtse provo’s vooral 
een stelletje creatievelingen: kunstenaars en intellectuelen vormden 
tezamen de beweging die zich ‘Luuks’ noemden. Ze kopieerden niet 
zomaar wat in Amsterdam gebeurde, die Maastrichtse ‘anarchisten’: 

In mei 1968 barstte de bom in Parijs: de roemruchte mei 
revolte was een feit; de studentenrevolte die zich verspreidde 
over heel West-Europa. Was daarvan iets te bemerken in de 
Limburgse hoofdstad, in de late jaren 1960 toch een meer of 
minder ingeslapen Nederlandse provinciestad, zij het met een 
grote arbeiderspopulatie?

Terugblik 1968

Kees Graaf (graficus), Hans Mol (psycholoog afgestudeerd in het ‘rode 
hol’ Nijmegen), Ger Brouwers (kunstenaar) en één protesterende vrouw, 
Iris de Leeuw. Dit groepje was ook niet meer zo piepjong. Het waren keurig 
gladgeschoren dertigers, die zich niet hulden in witte jeans, lange haren 
en woeste baarden, beslist geen langharig werkschuw tuig (zoals dat 
heette in die jaren). Hun conventionele uiterlijk maakte de leden van de 
Maastrichtse provogeneratie acceptabel voor de gewone burgerij. Hans 
Mol was de woordvoerder van Luuks. De Maastrichtse provo’s hadden 
heel wat om tegen aan te schoppen: in die jaren zwaaide de KVP de 
scepter in de homogeen katholieke stad, regentesk bestuurd door een 
autoritaire burgemeester, Michiels van Kessenich. Hij gebood de lokale 
journalisten de berichtgeving achterwege te laten over de Maastrichtse 
provobeweging als dat politiek als te gevoelig werd beschouwd. De 
geheime dienst hield de Luuks-leden scherp in de gaten. In kasteel 
Borgharen werd een internationaal ‘concilie’ georganiseerd, waar provo’s 
uit diverse landen voor het eerst vergaderden. Met argusogen werd dat 
vanuit het Maastrichtse stadhuis gadegeslagen. De Duitse televisie 
besteedde er serieuze aandacht aan, hoewel ludiek protest ook hier 
de kern was. Een voorbeeld hiervan was de ludieke voetwassing tijdens 
dit zogeheten Klaaskonsilie. Het Konsilie beoogde de oprichting van 
een internationale Revolutionaire Terroristische Raad. De Maastrichtse 
provobeweging had een eigen tijdschrift getiteld ‘Ontbijt op bed’. De 
ludieke happenings vonden hier plaats rond het Maastrichtse Lieverdje: 
het beeldje van de Mestreechter Geis.
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Witte rook in Maastricht
Ruim twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is er in 
Maastricht eindelijk een bestuursakkoord gesloten. De grote winnaar 
van de verkiezingen, het CDA, treedt toe tot de coalitie van vijf partijen 
die sinds 2014 de dienst uitmaakt in de stad. Die coalitie, bestaande uit 
GroenLinks, de Seniorenpartij, D66, SP en VVD, moet daar aan wennen. 
Vier jaar lang hebben zij in harmonie de stad bestuurd, terwijl het CDA 
scherp oppositie voerde. Links en rechts moeten er daarom wat plooitjes 
gladgestreken worden. Maar nu is de verzoening een feit. 

Maastricht: onbegrensd en ontspannen?
Maastricht behoort in 2030 niet alleen tot één van de aantrekkelijkste 
steden van Nederland, maar zelfs van heel West-Europa. Althans, als 
we het kersverse bestuursakkoord van de coalitie mogen geloven. Een 
ronkend stuk van zo’n dertig pagina’s, waarin tomeloze ambities en 
utopische gedachten vakkundig door elkaar zijn gevlochten. De titel 
luidt ‘Maastricht: onbegrensd en ontspannen’. Want dat is wat de 
bestuurders voor ogen staat; een stad waarin wonen, werken en leven 
volledig in balans zijn. Een internationale stad, die niemand buitensluit, 
die klimaatneutraal is en waarin het gezag naast de burger staat. De 
oppositie is niet echt onder de indruk en vindt het vooral ‘een vaag 
verlanglijstje’.

Singer-songwriter uit Maastricht staat op Pinkpop
In 2016 won Aïcha Cherif de finale van de Kunstbende, een landelijke 
talentenwedstrijd voor jongeren van 13 tot 19 jaar. Sindsdien gaat het 
voorspoedig met de carrière van de singer-songwriter uit Maastricht. Ze 
stond in het voorprogramma van Betty Serveert en Trixie Whitley en was 
te zien en te beluisteren op diverse grotere festivals. Op 15 juni staat 
ze met haar band op Pinkpop. ‘Dat we nu al in Landgraaf mogen spelen 
is hartstikke gaaf, dat komt veel vroeger dan we zelf hadden verwacht’. 
Haar grote wens: optreden op het Coachella Festival in Californië. Een 
droom die misschien uitkomt.

Een driedelig keramieken 
kunstwerk vervangt het 
verdwenen kleine beeld van 
d’Artagnan

Juni 2018
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Bassinario in het 
Bassin met als 
thema Venetië 

Harmonie Sint Petrus en 
Paulus Wolder-Maastricht 

viert haar 140-jarig 
bestaan met pianist Wibi 

Soerjadi in Vroenhoven

Juni 2018
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Opening van het nieuwe 
Stadspark Oost door 

wethouder Krabbendam 
en Paul Bronzwaer

Opening 
tentoonstelling KLEUR 
van Centre Céramique 

en Natuurhistorisch 
Museum

Kunstenaar Michiel 
Huisman werkt aan de 

restauratie van ‘zijn’ 
berenkuil

Juni 2018
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Maastricht heeft er een park bij
Met een groot feest wordt het gloednieuwe Stadspark Maastricht-Oost 
geopend. Het park maakt deel uit van de Groene Loper en verbindt het 
Koningsplein met het Oranjeplein. Een aantal buurtbewoners, verenigd 
in de Stichting Stadspark-Oost heeft er jarenlang voor gestreden om 
dit gebied weer de functie te geven die het oorspronkelijk had een 
ontmoetingsplek. Compleet met een groot kunstwerk waarop kinderen 
kunnen spelen, een beweegtuin voor ouderen, een kruidentuin en 
een paviljoen. Het lukt de stichting om bijna twee ton in te zamelen 
via crowdfunding en sponsoring, voldoende om ook de gemeente te 
overtuigen van de plannen. Wethouder Gert-Jan Krabbendam noemt 
het buurtinitiatief een ‘voorbeeldproject’ en zegt toe het kleine nog 
ontbrekende bedrag te zullen aanvullen.

Laatste Nederlandse Cement Industrie
Na bijna een eeuw stopt de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) 
formeel met mergelwinning. Het betekent het einde van puur Nederlands 
cement, al mag het bedrijf nog een jaar graven om de groeve zodanig af 
te werken dat deze volgend jaar aan Natuurmonumenten overgedragen 
kan worden. Het einde van de ENCI doet veel Maastrichtenaren verdriet. 
Op het hoogtepunt werkten er 1.200 mensen. Het bedrijf was altijd 
meer een  gemeenschap dan een werkgever en stond erom bekend 
goed voor zijn medewerkers te zorgen. Die werkten er dan ook vaak van 
generatie op generatie. ENCI blijft bestaan als maalbedrijf en wil nieuwe 
industrie naar het fabrieksterrein lokken. De groeve wordt natuur- en 
recreatiegebied. 

Plaquette deken Hanneman
Kort voor zijn overlijden in 2016 besloot deken Hanneman nog een cadeau 
aan de stad Maastricht achter te laten, de Deken Hanneman Stichting. 
Deze stichting wordt bemand door mensen die de handen uit de 
mouwen willen steken, voor mensen die hulp nodig hebben. Het motto 
is ‘zorgen voor elkaar’. Dit initiatief wordt ondersteund door de Sint 
Servaas basiliek, De Onze Lieve Vrouwebasiliek, de Sint Janskerk en de 
gemeenschap van de Broeders van de Beyart. Omdat deken Hanneman 
voorging in de Heiligdomsvaarten van 1997, 2004 en 2011 en hij de stad 
op weg hielp voor jaargang 2018, wordt dit initiatief gekoppeld aan de 
afsluiting van de Heiligdomsvaart dit jaar. Op 3 juni wordt daarom een 
plaquette onthuld, ontworpen door kunstenaar Joost Jeuken, die ook 
verantwoordelijk is voor het ontwerp van verschillende decorstukken 
van de Heiligdomsvaart, waaronder het grote decormozaïek met de 
beeltenis van Sint Servaas.

Troostmachine keert terug in de Berenkuil
De ‘Halfautomatische Troostmachine’, de beeldengroep in de voormalige 
berenkuil in het Aldenhofpark, is terug. Vier jaar werkte de Heerlense 
kunstenaar Michiel Huisman aan de restauratie van zijn kunstwerk, nadat 
vandalen het gedeeltelijk hadden vernield. De groep bronzen beelden van 
uitgestorven diersoorten en een vrouwenfiguur die een giraffe troost, 
was juist bedoeld om ons te laten zien hoe wij met dieren omgaan. 
En ook die beeldengroep bleek niet veilig. Dankzij een anonieme gulle 
gever kon het kunstwerk worden gerestaureerd en een  alarmsysteem 
geplaatst. Volgens Huisman is het nu mooier dan ooit.

‘Na bijna een eeuw stopt de Eerste 
Nederlandse Cement Industrie 

(ENCI) formeel met mergelwinning. 
Het betekent het einde van puur 

Nederlands cement’.
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Eind aan alle pleinfietsen
De nieuwe stalling bij het station trekt dagelijks zo’n 1.500 fietsen, 
ongeveer de helft van de beschikbare capaciteit. En desondanks blijft het 
aantal fietsen óp het Stationsplein groeien. De gemeente start daarom 
een campagne om fietsers te stimuleren om de nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling te gebruiken. Eerst verleiden, dan dwingen: per 1 oktober 
zal actief worden opgetreden tegen ‘wildparkeerders’. Het buurtplatform 
en de ondernemersvereniging van Wyck zijn verheugd. ‘We hebben met 
z’n allen geïnvesteerd in het opwaarderen van Wyck, daar hoort adequate 
handhaving bij’, aldus voorzitter Nol Beckers van Ondernemend Wyck. 

Aanvalsplan armoede in stad
De nieuwe coalitie van CDA, Seniorenpartij, GroenLinks, D66, VVD en 
SP wil de komende jaren vol gaan inzetten op de bestrijding van (stille) 
armoede in de stad. Een belangrijk initiatief in dat streven is de introductie 
van de ‘50 gezinnenaanpak’. Om te voorkomen dat werkloosheid en 
armoede wordt overgedragen van generatie op generatie, zullen vijftig 
Maastrichtse gezinnen worden geselecteerd die de komende vier jaar op 
allerlei gebieden worden begeleid. De gemeente neemt daarbij de regie. 
Bijzondere aandacht komt er voor kinderen die in armoede opgroeien.  

Maastricht is tweede cultuurstad van Nederland
Na Amsterdam heeft Maastricht zijn inwoners het meest te bieden 
op cultureel gebied. Dat blijkt uit de nieuwe uitgave van de Atlas voor 
Gemeenten, waarin de vijftig grootste gemeenten van het land met 
elkaar worden vergeleken, dit jaar op het thema cultuur. De derde plaats 
is voor Leeuwarden, de stad die dit jaar de titel Culturele Hoofdstad 
van Europa 2018 mag voeren. Bij de provincies eindigt Limburg in de 
middenmoot, op de zevende plek.

Wildparkeerders op het 
Stationsplein, ondanks 
de ondergrondse 
fietsenstalling voor 
3000 fietsen

Juni 2018
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Jekerklassiek in 
de schooltuin van 
het Lang Grachtje

Het gerestaureerde 
goudleer wordt terug 
gehangen in de 
Burgemeesterskamer in 
het Stadhuis
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Het Manus van 
Alles Festival in 
Wittevrouwenveld

Maastrichts mooiste: de kinderloop Tentoonstelling van 
Fashionclash in Centre 
Céramique

Juni 2018
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Vmbo examenproblemen

Scholenkoepel LVO
Eerst was er het ‘domeinenplan’: één vmbo, één havo en één vwo voor 
heel Maastricht. Niemand zag dat idee zitten. Toen kwam er een nieuw 
‘masterplan’, dat de brede scholengemeenschap weer omarmde. In april 
van dit jaar volgt het personele plaatje: 125 docenten moeten verhuizen 
naar een school buiten de stad. Opnieuw protesten. En op 22 juni worden 
alle examens van de leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig verklaard. 
Door fouten van de school hadden ze nooit examen mogen doen. Het 
lijkt een chaos bij scholenkoepel LVO en de minister van Onderwijs moet 
eraan te pas komen om de gemoederen te bedaren. Of beter: de knopen 
te ontwarren.

De heilige modemis
‘Fashion my Religion’, de tiende editie van de Fashionclash, staat in het 
teken van religie. Zo’n 150 talentvolle modeontwerpers uit alle delen van 
de wereld komen in Maastricht tezamen, en op tal van plaatsen in de stad 
vinden exposities, manifestaties, dansvoorstellingen en lezingen rond 
dit thema plaats. Hoogtepunt is de modeshow in de voormalige Mosa-
decorfabriek, die wel iets weg heeft van een heilige modemis voor alle 
religies. De modeshow is uitverkocht. De internationale modepers heeft 
de Fashionclash jaren geleden al omarmd. Nu de Amsterdam Fashion 
Week is weggevallen laten ook de modejournalisten uit de hoofdstad 
zich zien. Spannende outfits, tulbanden en aureolen trekken sereen in 
processie over de catwalk.

De school waar alles misging
De grootste nachtmerrie van elke middelbare scholier: slagen voor 
je examen en daarna horen dat het ongeldig is. Het overkwam 354 
leerlingen van VMBO Maastricht dit jaar. Als het stof is opgetrokken en 
de falende school wordt doorgelicht, blijkt dat er wel erg veel mis is. De 
aanleiding voor het debacle: een veel te gedetailleerd toetsprogramma. 
Dat programma was van tevoren afgesproken met de inspectie, maar 
kon niet worden nagekomen. Oorzaken: een geforceerde fusie die 
leidde tot een administratieve chaos, geldgebrek en een lerarentekort, 
voortdurend geschuif met personeel, en bestuurders die op veel te grote 
afstand staan van de klas. De getroffen leerlingen zullen er uiteindelijk 
wel komen, maar hoe moet het verder met VMBO Maastricht?

Juni 2018
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Spartaans en loodzwaar
Extreme sporten zijn in. Na de ‘Caveman Run’ en ‘Ironman’ vindt nu 
ook de ‘Spartan Race’ plaats in Maastricht. De Spartan Race is een 
hardloopwedstrijd van zestien loodzware kilometers over bijzondere 
hindernissen. Dwars door stad en natuur. Ook dit fenomeen is uit Amerika 
komen overwaaien. Deelnemers moeten het parcours, dat voert over 
schuttingen, trappen, klimnetten en onder prikkeldraad, zo snel mogelijk 
afleggen. Wie vlak voor de finish aan de Onze Lieve Vrouwewal niet meer 
de kracht heeft om met pijl en boog een baal hooi te raken, heeft pech. 
Die moet dertig keer opdrukken. Leuk? Zo’n 2.500 deelnemers vinden 
van wel. 

Met de rollator naar de basisschool
Bewoners van zorgcentrum Koepelhof gaan op excursie bij basisschool 
Scharn. Het is even wennen: met de rollator over het schoolplein waar 
net het speelkwartier is losgebarsten. Maar eenmaal in de klas, tussen 
de leerlingen, kijken de tachtigplussers hun ogen uit. Hun bezoek is 
onderdeel van een project dat de leerlingen zelf hebben georganiseerd. 
Het doel is om de twee generaties dichter bij elkaar te brengen. Na een 
uitgebreide rondleiding, een proefles en een spreekbeurt door een van 
de leerlingen, gaan ze met elkaar in gesprek. Aan het eind van de middag 
verzucht één van de oude dames: ‘Ik heb genoten, ik voel me weer zeven 
jaar oud’.

Juni 2018
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Kort na de oplevering van 
de Groene Loper moet 

het eerste vandalisme al 
gesignaleerd worden

Spartan Race: 
ook afzien voor 

kinderen

Spartan Race: afzien!
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Nijntje in Centre Céramique

Herdenking van Quatorze 
Juillet tijdens de expo 

Gastvrij Maastricht in het 
Faliezusterspark

André Rieu blijft 
onverminderd 
populair

Protest tegen 
bebouwing bij de 
Ravelijnbuurt / Het 
Erfprinsbastion
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Quatorze Juillet in Maastricht
De tiende editie van Quatorze Juillet à Maestricht in het Faliezusterpark 
bij het Pater Vincktorentje én in het naburige Jekerkwartier is al op 
vrijdagmiddag 13 juli van start gegaan. In het park zijn optredens, Franse 
films, lekker eten en drinken, een kunst- en brocantemarkt en een 
expositie te vinden.  Tijdens de viering van Quatorze Juillet op 13, 14 én 
15 juli wordt stil gestaan bij de verworvenheden van de Franse Revolutie. 
Dit jaar aandacht voor de wijze waarop tijdens de eerste wereldoorlog 
in Maastricht uiting werd gegeven aan de leuze ‘broederschap’. In 
het Faliezusterpark is de expo ‘Gastvrij Maastricht’ ingericht, over de 
opvang van Franse en Belgische vluchtelingen in Maastricht tijdens de 
1e Wereldoorlog. 

Fietspad Noorderbrug open
Maar liefst 49 weken omfietsen, 2 kilometer per keer. Dat zijn bijna 700 
extra kilometers, goed voor 31.000 kilocalorieën. Met dat rekensommetje 
opent wethouder Gert-Jan Krabbendam het nieuwe fietspad over de 
Noorderbrug. Het gratis ijsje dat de tientallen aanwezige fietsers krijgen 
uitgereikt, hebben zij volgens de wethouder dan ook dik verdiend. De 
fietsroute over de Noorderbrug was meer dan vijftien maanden dicht 
vanwege de bouw van de nieuwe aanlanding. Fietsers en bromfietsers 
uit onder meer Borgharen en Limmel moesten al die tijd ‘e brögkske um’ 
via de Wilhelminabrug. Dat is nu verleden tijd.

Recept Rieu blijft smaken
André Rieu start zijn veertiende serie Vrijthofconcerten en er sneuvelen 
records. Het Vrijthof is dit jaar maar liefst dertien maal uitverkocht: elke 
avond 8.000 mensen op het plein en ruim 3.000 op de terrassen. De 
toeschouwers komen uit alle windstreken. Het gemêleerde gezelschap 
omvat tachtig nationaliteiten, van Zuid-Afrikanen tot bewoners van 
de Fiji-eilanden. Een ander record dat gebroken wordt is het aantal 
bioscopen wereldwijd dat concerten van Rieu en zijn orkest live vertoont: 
bijna 2.000 en de teller loopt nog. De enige wereldster die Nederland rijk 
is, blijft onverminderd populair.
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Mooi verpakt, liefdevol bewaard
De Maastrichtse kunstenaar Hans van der Weijden (1956) exposeert 
tijdens de Heiligdomsvaart en gedurende de zomermaanden in de  gang 
naar de schatkamer van de Sint Servatiusbasiliek een unieke collectie 
relieken en reliekhouders, in combinatie met assemblages van zijn eigen 
werk. De kunstenaar is gefascineerd door het geven van betekenis aan 
dode voorwerpen. Hij maakt kleine objecten, doosjes en kastjes met 
daarin gevonden voorwerpen, zoals steentjes en schelpjes. Hij wil met 
zijn assemblages “dode” voorwerpen een nieuwe betekenis geven, 
vergelijkbaar met relieken in hun vaak kostbare houders. Daarnaast 
verzamelt de kunstenaar al twintig jaar antieke relieken en reliekhouders. 
In de antieke reliekhouders worden de overblijfselen van heiligen 
bewaard en aanbeden; in de hedendaagse doosjes en kastjes van de 
kunstenaar vinden we wereldse souvenirs en persoonlijke dagboeken. 
Beiden tonen én verbergen hun geheim; er is tegelijk samenhang en 
samenspel tussen houder en inhoud. Door het verzamelen, opbergen en 
ordenen in een doosje of achter glas ontstaat een eigen wereld, maar 
ook afstand. Bij zowel de heilige relieken als de wereldse assemblages 
verdwijnt de scheidingslijn tussen inhoud en verpakking. De titel van de 
tentoonstelling luidt ‘mooi verpakt – liefdevol bewaard’.

Maastricht zucht onder de hitte
Nu al mag worden gesproken van een record-zomer, maar de laatste 
dagen van juli spant het weer de kroon. Dagenlang achter elkaar stijgt 
het kwik in Maastricht tot ver boven de dertig graden. Overal worden de 
hitte-protocollen uit de la gehaald, terwijl het KNMI voor het eerst in zijn 
bestaan hittecode oranje uitvaardigt. De Maas droogt zienderogen op 
en dieren hebben er onder te lijden. Verkoeling is nodig, maar voorlopig 
nog niet in zicht.  

Start restauratie Kasteel Borgharen
Een van de meest inspirerende monumenten van Limburg is kasteel 
Borgharen. Vier jaar geleden wist huidig eigenaar Ronny Bessems 
het château voor één euro op de kop te tikken. Als eigenaar is hij wel 
verplicht het monument uit de twaalfde eeuw tot achtiende eeuw op te 
knappen. De kosten ervan zijn geschat op 17,5 tot 20 miljoen euro. Geld 
dat Bessems niet heeft, maar hij heeft er het volste vertrouwen in dat 
hij de restauratie voor elkaar krijgt. Hij heeft immers de kasteelhoeve, 
gelegen naast het kasteel, helemaal zelf opgeknapt, een operatie die in 
2009 werd voltooid en waarvoor Bessems de Victor de Stuersprijs won. 
Bureau HVN Architecten heeft destijds het restauratieplan opgesteld. 
Bessems is ietwat eigenzinnig en krijgt veel hulp: een legertje vrijwilligers 
steekt de handen energiek uit de mouw, om hoeve en kasteel weer in 
oude luister te herstellen. Relevant detail is dat opa Bessems vroeger als 
stalknecht in het kasteel en de hoeve werkte. Kleinzoon Ronny is er recht 
tegenover geboren in 1962. Reden waarom hij zich ‘genoodzaakt voelde’ 
om het steeds verder vervallende kasteel te restaureren. 

Diploma halen en wegwezen
Eerst geslaagd, dan weer niet, en na veel gedoe toch weer wel. Eindelijk 
worden de eerste diploma’s uitgereikt op het veelgeplaagde VMBO 
Maastricht. Maar het is niet dat feest geworden waar je als scholier 
vier jaar lang van droomt. De meesten komen op hun scooter, passeren 
zwijgend de ingehuurde beveiligers en het legertje journalisten, halen 
hun papiertje op en koersen linea recta weer op huis aan. Een voor een 
druppelen ze door het schoolhek naar buiten. Opgelucht en blij zijn ze 
allemaal. Zin in een examenfeest heeft vrijwel niemand.

Juli 2018
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Restauratie van 
kasteel Borgharen; 

de gracht ligt 
droog!

Hans van der 
Weijden maakt 
‘relieken’ in 
reliekhouders

Droogte bij 
de Onze Lieve 

Vrouwewal

Kijken naar de ‘bloedmaan’ 
(maansverduistering) op 
de Sint-Pietersberg op 
27 juli
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Deze krul van de 
Noorderbrug blijft staan als 
toekomstig uitkijkpunt over 
de Lage (natte) Fronten

De nieuwe 
selectie van 
MVV

Juli 2018
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UM wint rechtszaak over verengelsing
De universiteiten van Maastricht en Twente hebben het kortgeding 
gewonnen dat tegen hen was aangespannen door de stichting 
Beter Onderwijs Nederland (BON) over de al dan niet doorgeschoten 
verengelsing van hun opleidingen. Universiteiten hebben volgens de 
rechter grote vrijheid op het gebied van taalbeleid en mogen daarin hun 
eigen keuzes maken. Wel moet dit zorgvuldig gebeuren en goed worden 
gemotiveerd. Dat hebben beide universiteiten keurig gedaan. BON-
voorzitter Ad Verbrugge blijft echter optimistisch: ‘Het debat hierover is 
doorgedrongen bij het publiek. Wij gaan door’! 

2,5 miljoen voor Cokesfabriek
De gemeenteraad van Maastricht legt 2,5 miljoen op tafel voor het 
cascoherstel van de oude cokesfabriek bij Belvédère. Daarmee lijkt 
dit industriële monument, de oudste nog bestaande cokesfabriek 
van Nederland, van de ondergang gered. Wel moet nog een co-
financier gevonden worden. De Maastrichtse cokesfabriek, een 
ontwerp van architect Jan Wiebenga, staat sinds 2005 op de nationale 
monumentenlijst. De eerste, urgente opgave is het dichten van het dak. 
Daarna moet het hele gebouw wind- en waterdicht gemaakt worden om 
verder verval te stoppen. Over een concrete nieuwe invulling voor de 
fabriek wordt nog nagedacht. 

Levenslied aan de Maas
De Kadefeesten, het door Frans Theunisz en de samenwerkende 
ondernemers van de Maaspromenade en Kesselskade georganiseerde 
muziekfestijn, beleeft zijn tiende en meest succesvolle editie. ‘Sjevraoje. 
Hinnevel!’ Maastrichtse volkszanger Frans Theunisz komt superlatieven 
te kort om zijn emoties te omschrijven.  Duizenden Maastrichtenaren 
en talloze Vlamingen bevolken de kade ter hoogte van de Mariastraat en 
amuseren zich kostelijk met de optredens van coryfeeën als Toni Willé, 
Corry Konings en de Belgische charmezanger Bobby Prins. Zelf treedt 
Theunisz niet op, maar hij is er wel alle drie de feestdagen bij, om te 
zorgen dat alles in goede banen loopt. Met ‘e pötsje beer’ in zijn hand, 
uiteraard.

Aankondiging van het carillon-
congres Klinkend Erfgoed
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De torens van de 
Sint Jan en de Sint 
Servaas.
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Mathon en Glenn, de nieuwe helden van Maastricht
Een Ironman volbrengen is al een bijzondere prestatie, daar gaan 
maanden, vaak jaren training aan vooraf. Maar deze tocht van 3,8 km 
zwemmen, 182 km fietsen en ruim 42 km hardlopen met iemand op 
sleeptouw is onvoorstelbaar. Maastrichtenaar Mathon van Eijsden gaat 
de uitdaging aan en neemt zijn vriend Glenn Wijntjens, die vanwege 
een spierziekte zelf niet meer kan sporten of lopen, mee op deze 
tocht. Met startnummer 299 en 300 mogen ze iets eerder vertrekken, 
voor een onvoorstelbare tocht. Ze leggen het parcours af met behulp 
van een bootje dat  door Mathon zwemmend wordt voortgetrokken, 
een race-bakfiets en een speciale rolstoel voor het volbrengen van de 
laatste onderdeel, de marathon. Duizenden toeschouwers moedigen 
het tweetal aan en als ze rond de klok van tienen ‘s avonds op de Markt 
als ware helden worden onthaald, is het feest compleet. Met hun tocht 
zamelen ze geld in voor goede doelen in het teken van spierziekte ALS 
en Ataxie van Friedreich. Als zelfs Tom Dumoulin hen roemt en enkele 
dagen later zijn startgeld van de Ridderronde doneert aan hun goede 
doel, krijgt dit doel nog meer aandacht. In totaal halen de twee een 
bedrag op van € 66.469,31. Ook wordt aan hen als eerste de onlangs 
in het leven geroepen André Willems Award uitgereikt. Willems, die op 1 
mei 2018 overleed, haalde als wethouder het sportevenement Ironman 
naar Maastricht. De onderscheiding wordt uitgereikt aan een deelnemer 
aan deze triatlon die zich op bijzondere wijze onderscheidt. Ironman-
winnares Els Visser krijgt na een aantal weken te horen dat ze alsnog 
gediskwalificeerd wordt, omdat  ze tijdens het onderdeel zwemmen een 
boei heeft gemist. 

MVV opent gezonde tribune
In Stadion de Geusselt wordt voorafgaand aan de wedstrijd MVV - Top 
Oss, de noord-tribune officieel omgedoopt in ‘Gamin-tribune’. Gamin is 
Maastrichts voor jongetje/ventje en staat hierbij symbool voor ‘water 
drinken’. Alle aspecten van de belangrijke JOGG-principes (Jongeren Op 
Gezond Gewicht) komen op de Gamin-tribune bijeen: drink water, beweeg 
voldoende en eet gezond. Zo sluit ook het cateringpunt onder de tribune 
aan bij het project ‘de gezonde sportkantine’. Dit project heeft tot doel 
om sportkantines het gezonde alternatief te laten aanbieden, naast de 
bekende ‘voetbalhap’. Ook wordt het drinken van water gestimuleerd door 
het uitdelen van waterbidons en op termijn wellicht door de komst van 
een watertappunt. Daarnaast is de tribune tot rookvrije zone verklaard.

Augustus 2018
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Doorzetter van 
de Ironman 

kindereditie

De Gamin-
tribune van 
MVV 

Mathon en Glenn: 
doorzetters hors 

categorie
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Maastricht aan zee
Boomkunst in 
het Stadspark

De Ridderronde 
op de Markt
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‘Een week aan zee’ in hartje Maastricht
Kumulus en  Stichting Tout Maastricht organiseren tijdens de laatste 
week van de zomervakantie een culturele zomerweek voor kinderen en 
jongeren. Tijdens Maastricht aan Zee vormt ’t Mestreechs Rizzjemint 
het avontuurlijke basiskamp voor de junior-versie (9-12 jaar). De XL-
versie (12-18 jaar) speelt zich voornamelijk af bij Kumulus. Naast het 
organiseren van een leuke, actieve vakantieweek is het voornaamste 
doel om de deelnemers op uiteenlopende wijzen in aanraking te brengen 
met cultuur. Door de afstand met diverse kunstinstellingen letterlijk te 
verkleinen, hoopt de organisatie van Maastricht aan Zee de drempels 
tot het consumeren en uitoefenen van kunst en cultuur te verlagen.  
Zo gaan de jongeren in de ochtenden onder andere op bezoek bij 
Dansgezelschap Sally Maastricht, bij Marres, huis voor hedendaagse 
cultuur, bij het Bonnefantenmuseum, Natuurhistorisch Museum 
Maastricht en Lumière Cinema. Vervolgens gaan de deelnemers in de 
middag aan de slag met de opgedane inspiratie, onder begeleiding 
van professionele kunstenaars. Ook de deelnemende junioren kunnen 
tijdens Maastricht aan Zee een week lang al hun creativiteit en energie 
kwijt. Zo wordt in het kader van het thema ‘Dieren in de stad’ prachtige 
beesten gebouwd, gezamenlijk de mooiste Syrische liederen gezongen 
en kleurrijke dromenvangers geknutseld. Ook wordt er gekampeerd in 
een originele Yurt, onvermoeibaar geskateboard en volop gebreid. Zowel 
de junioren als deelnemers aan de XL-versie presenteren op de laatste 
dag met trots hun eindresultaten aan de aanwezige ouders; een bonte 
voorstelling vol muziek, dans, beeldende kunst, theater en vooral heel 
veel plezier.

Nieuwe start- en finishplek voor de Ridderronde
Met name de samenwerking met IronMan Maastricht, die de zondag 
voorafgaand aan de Ridderronde wordt georganiseerd, geeft de doorslag 
aan de organisatie om de start- en finishlocatie te verplaatsen van het 
Vrijthof naar de Kesselskade. Deze samenwerking levert de Ridderronde 
een forse besparing op door de gemeenschappelijke aanschaf van 
materialen. Daarnaast dienen de trappen aan de Kesselskade als 
natuurlijke tribune. De op het laatste moment aan de startlijst 
toegevoegde Tom Dumoulin wordt voor het begin van de koers door 
burgemeester Annemarie Penn-te Strake in het zonnetje gezet vanwege 
zijn behaalde ereplekken tijdens de Giro d’Italia en Tour de France 
(tweemaal tweede). Dumoulin verrast iedereen door zijn startgeld ter 
beschikking te stellen aan IronMan-helden Mathon en Glenn die geld 
ophaalden voor een goed doel. Het podium aan het eind van de avond 
kreeg een geheel Limburgs tintje met op de eerste plaats Roy Curvers, 
op de tweede plaats Wout Poels en op de derde plaats Tom Dumoulin.

Boomstammen komen tot leven in het 
Stadspark
Het Stadspark heeft er een aantal nieuwe boombeelden bij, gemaakt 
door boombeeldkunstenaar Roel van Wijlick die met een speciale 
kettingzaag kunstwerken creëert, waaronder een bever, vissen, een uil 
en een ‘denker’ met hond. Op deze manier kunnen de bomen die op Tapijn 
niet meer kunnen blijven staan, toch op behouden blijven, zij het op een 
nieuwe manier. De boombeelden zijn onderdeel van natuurgluren, een 
project met als doel mensen bewuster te maken van de dynamische 
(stads) natuur op en rond Tapijn. Via op de boombeelden bevestigde 
QR-codes kun je filmpjes, foto’s en informatie vinden over de natuur op 
Tapijn. Een nieuwe manier van Tapijn beleven en een kijkje in de vaak 
verborgen natuurwereld die er te vinden is.



166

Bittere nasmaak voor Proost Mestreech
Maastricht heeft er een nieuw evenement bij: Proost Mestreech. 
Een festival met lokale muziek, speciaalbieren en lekkere hapjes. De 
opbrengst gaat naar de negen verenigingen die de activiteit organiseren 
om meer financiële armslag te krijgen. Proost Mestreech vindt plaats 
op het terrein van de Koompe. Het evenement kent een speciaalbieren-
festival waaraan acht brouwerijen deelnemen. Daarnaast zijn er vier 
regionale cateraars aanwezig. Muziek is het centrale thema tijdens de 
vier dagen dat het evenement duurt. Stichting Evenementen Maastricht 
organiseert het festival en de verenigingen leveren de vrijwilligers. De 
opbrengst uit het evenement komt ten goede aan de clubkassen van 
de deelnemende verenigingen en er gaat ook een deel naar een goed 
doel. De initiatiefnemer van festival Proost Mestreech blijkt achteraf 
gezien zijn zaken onvoldoende op orde te hebben en organisator Jan 
Muijs vertrekt op de eerste dag van het festival en laat niets meer van 
zich horen. Artiesten als Ziesjoem, Duo X-Elle en Angelina zien vanwege 
het tegenvallende aantal bezoekers af van hun gage, in de hoop dat er 
zodoende toch nog voldoende overblijft voor de diverse verenigingen die 
hoopten tijdens deze dagen hun clubkas te kunnen spekken.

Maastrichts penthouse te bewonderen in Netflix-serie
Een volledig gemoderniseerd penthouse vol vintagemeubelen in de 
voormalige Polvertorenflat is te zien in de Netflix-serie Amazing 
interiors. Daxx Roll en zijn partner Joyce Urbanus worden benaderd voor 
een nieuwe interieurserie voor Netflix, waarbij het concept erop gericht 
is dat je aan de buitenkant niet kunt zien hoe spectaculair het interieur 
is. Toevallig zijn ze net begonnen aan het inrichten van een loft in een 
gebouw uit de jaren zestig in het centrum van Maastricht. De eigenaren 
hebben de helft van de negende verdieping, de volledige tiende en het 
dakterras met serre gekocht en willen een interieur in jaren zeventig 
stijl. Wanden en plafonds worden bedekt met notenhout, een open haard 
wordt midden in de woonkamer geplaatst en in de badkamer komt een 
groot ligbad met een geweldig uitzicht over de historische binnenstad 
van Maastricht. In de serie is het tweetal te zien op zoek naar vintage 
designmeubelen en hoe deze met een kraan in de loft worden getakeld.

Staking en 
demonstratie bij 
MUMC+ voor een 
betere CAO

Massale 
persbelangstelling 
voor het dossier 
Nicky Verstappen
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De koperen 
brouwketels 

van de Maltezer 
Ridderbrouwerij 

worden ingezegend

Het kantoor van 
gerechtsdeurwaarder 
Ramona Batta heeft als 
allereerste een AVG-
certificaat
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De eerste André Willems Award 
uitgereikt aan Team Super 
Maan, deelnemers aan Ironman 
Maastricht
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Keep The Heartbeat Going hoofddoel van Preuvenemint
Stichting Keep the Heartbeat Going is dit jaar gekozen als hoofd goede 
doel van het Preuvenemint. De stichting wil een nieuwe impuls geven 
aan reanimatieonderwijs op middelbare scholen. Het meest culinaire 
festival van Nederland, dat dit jaar zijn 37ste editie beleeft, gaat dit 
jaar verder in de verduurzaming van het evenement door de gewone 
feestverlichting te vervangen door ledverlichting. De besparing die dit 
oplevert, betekent dat er meer geld ter beschikking komt voor de diverse 
goede doelen. Maar er zijn meer vernieuwingen op het Preuvenemint. 
Er staan dit jaar elf oplaadpunten voor de Preuvene-card, de opvolger 
van de alom bekende Preuvenelap, en er is een speciale balie waar men 
informatie over het gebruik van deze kaart kan krijgen. Onder het motto 
‘dit jaar wél op hoge hakken naar ’t Preuvenemint’ komt de Bijenkorf 
met een ludieke actie. Dit jaar kunnen dames tijdens ’t Preuvenemint 
onbezorgd flaneren, door simpelweg dopjes onder hun stilettohakken te 
klikken. Deze ‘sjieke stöpkes’ zijn op de eerste dag van ‘t Preuvenemnint 
gratis af te halen bij de Bijenkorf in Maastricht.  

Recordzomer voor Geusseltbad
Zo’n 40.000 bezoekers maken tijdens de zomervakantie gebruik van de 
uiteenlopende faciliteiten van het Geusseltbad, dat dit jaar zijn vijfjarig 
jubileum viert. Op de drukste dag, dinsdag 7 augustus, wordt een 
bezoekersaantal van 2.300 gehaald. Het totale aantal bezoekers kent 
een stijging van ruim 40 procent ten opzichte van de zomervakantie 
van 2017. De hoge temperaturen zijn de directe aanleiding voor dit flinke 
aantal bezoekers, dat verkoeling zoekt in het buitenbad en in de vier 
binnenbaden. Maar er wordt ook de hele zomer gezorgd voor voldoende 
vertier. Zo is er vier dagen per week een variërend animatieprogramma 
in de binnenbaden en op de ligweide, waardoor bezoekers zich  
kunnen vermaken met een waterstormbaan, de “buikschuifsjoelbak” 
en watervoetbal.  Al met al blijkt het aanbod en het Geusseltbad een 
aantrekkingskracht te hebben op een divers en ook internationaal publiek, 
dat wekenlang geniet van de gezellige sfeer en moderne faciliteiten. De 
ligstoelen en parasols op de ligweide worden zeer gewaardeerd door het 
publiek, ook omdat maar weinig buitenbaden die aanbieden.

Singer-songwriter 
Batteraof zingt in het 

stadspark

’t Preuvenemint
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Overgrote deel examenleerlingen VMBO Maastricht 
alsnog geslaagd 
Eindelijk geslaagd. Exact 243 leerlingen van VMBO Maastricht zijn op de 
laatste dag van deze maand gebeld met de mededeling dat zij geslaagd 
zijn. Ze  kunnen meteen hun diploma  ophalen. In totaal hebben 250 
leerlingen hersteltoetsen gemaakt. Met deze op maat gemaakte toetsen 
konden ze de hiaten die waren geconstateerd in hun schoolexamens 
weer rechtzetten. Na een tip van een klokkenluider bleek dat bij alle 
leerlingen van het VMBO Maastricht sprake was van onvolkomenheden 
bij het afnemen van eerdere toetsen en bij de administratie daarvan. 
Eind juni waren alle eindexamens van 353 Vmbo-leerlingen door de 
onderwijsinspectie ongeldig verklaard. Dit besluit werd later door de 
minister van Onderwijs Arie Slob weer teruggedraaid, zodat de scholieren 
in staat werden gesteld om alsnog hun Vmbo-diploma te halen. De 
communicatie hierover werd door veel ouders en leerlingen gezien 
als chaotisch en gebrekkig. Tijdens zomerscholen in juli en augustus 
konden leerlingen hun kennis bijspijkeren. Van de 353 leerlingen zijn er 
uiteindelijk 20 definitief gezakt. In juli slaagden al 42 leerlingen na het 
afleggen van hersteltoetsen. Voor de resterende leerlingen die nog niet 
geslaagd zijn, wordt in oktober nog een ‘herfstschool’ georganiseerd 
waarna ook zij hun hersteltoetsen kunnen maken. In totaal zijn er nu 285 
geslaagden.

Heropening Tapijntuin
Door het zichtbaar maken van de nieuwe naamborden opent wethouder 
Gert-Jan Krabbendam de  hernieuwde Tapijntuin in het Stadspark. De 
Tapijntuin, gelegen op het terrein van de voormalige Tapijnkazerne, is 
een biologische stadstuin die voornamelijk door vrijwilligers wordt 
onderhouden. De Tapijntuin is een vrij toegankelijke plek waar bezoekers 
verrast worden door wat de natuur Maastricht te bieden heeft aan 
gezonde producten. Daarnaast is de tuin een natuurlijk educatiepunt 
op het Tapijnterrein. In de tuin is ook een ooievaarspaal geplaatst. Vlak 
voor de officiële opening krijgt voorzitter en initiatiefneemster Martia 
Tersteeg wel een heel verrassend bezoek. Burgemeester Annemarie 
Penn-Te Strake komt haar niet alleen feliciteren met de opening van deze 
prachtige oase in het midden van de stad, maar mag haar ook benoemen 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Expositie Over Leven: 
een indrukwekkende 
serie foto’s van Guy van 
Grinsven in het Museum 
aan het Vrijthof
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Tuna de Maastricht 
speelt bij de opening 

van de Tapijntuin

Studenten-inkom 
op de Markt

De Kroedwusj-
zegening op 15 
augustus in Amby
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Bruis voor de 
laatste keer op 

‘De Koompe’

Cardiologen in 
beweging tijdens 
10-jarig bestaan 

Loop met je dokter

Boulodrôme: ook 
buiten petanque 
spelen
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Laatste keer Bruis op ‘De Koompe’
Na een jaar van afwezigheid keert festival Bruis nog één keer terug naar 
‘De Koompe’, het terrein gelegen naast het politiebureau. Verdeeld over 
drie dagen treden er meer dan dertig bands op en komen er dertigduizend 
bezoekers af op dit familie festival, want het is niet alleen muziek 
die geserveerd wordt. Zowel voor de jeugd als voor de volwassenen 
zijn er diverse culturele activiteiten en workshops waaraan men kan 
deelnemen. Opvallende acts op de podia zijn onder meer Warhaus, Het 
Zesde Metaal, Tamino, Django Django en Motorpsycho. Stadsbeiaardier 
Frank Steijns bespeelt zijn mobiele carillon op het festivalterrein. 
Zijn optreden is tevens onderdeel van het Klinkend Erfgoed Festival. 
Samen met dancemuziek van dj Robin Kampschoer zorgt Steijns voor 
een kruisbestuiving tussen twee verschillende muziekstijlen. Met 
de combinatie van carillonklanken, dance en techno hoopt Steijns 
jongeren warm te maken voor oude instrumenten. Vanaf 2019 zal Bruis 
plaatsvinden op het nieuwe evenemententerrein in het Frontenpark.

Open dag Boulodrome Maastricht
Niet alleen in Stadion de Geusselt bij MVV, maar ook bij de buren van 
Boulodrôme Maastricht kan men terecht om een kijkje te nemen 
tijdens de open dag. Op de buiten- en binnenbanen van Sportpark 
Geusselt kan kennis worden gemaakt met petanque, in de volksmond 
meestal jeu-de-boules genoemd. Deze dag wordt er speciale aandacht 
geschonken aan de mogelijkheden voor mensen met een beperking, en 
zijn er informatiepunten voor onder andere de halcompetitie en voor 
gezelligheidsvereniging Click4Friends. Medewerkers van het Boulodrôme 
zijn aanwezig om de spelregels uit te leggen en uiteraard kan er geoefend 
worden. Voor de kinderen is er een aparte oefenbaan. De binnenbanen 
voor het van oorsprong Franse spel werden in oktober 2017 in gebruik 
genomen. De buitenbanen zijn dit voorjaar aangelegd. Er wordt het hele 
jaar door gespeeld, zowel recreatief als in competitieverband. Er kunnen 
wedstrijdspelers terecht, maar ook recreatiespelers, verenigingen, 
vriendengroepen, sponsoren, bedrijven of scholen.

Mexicaanse 
zomerconcerten 

in ’t Bassin
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Maastricht loopt uit voor Het Parcours
Met een ferme slag op de grote trom van Philharmonie Zuid openen 
cultuurwethouder Jim Janssen en acteur Huub Stapel van Toneelgroep 
Maastricht de 23e editie van Het Parcours. Met het thema ‘grenzeloos’ 
treedt  Het Parcours dit jaar voor het eerst buiten de grenzen van de 
stad Maastricht. Culturele gezelschappen en bezoekers vanuit de 
Euregio en ver daarbuiten vinden hun weg naar de stad. Door dit thema 
en de samenwerking met Open Monumentendag, Europe Calling en 
gebruikmakend van de autoloze zondag heeft men een bijzondere 
grensoverschrijdende invulling kunnen geven aan het programma van 
dit jaar. Op diverse podia en mooie plekjes in Maastricht geven amateurs 
en professionals sprankelende optredens. Zo kan het publiek genieten 
van onder meer Philharmonie Zuid, ’t Mestreechs Volleks Tejater, Dorona 
Alberti, Rock4 en Maos & Neker. Maar er staat meer op het menu van 
Het Parcours: van jazz tot rock, van dans tot musical, van film tot 
een hilarische Comedy Wash in de wasserette van het Student Hotel, 
van poppenkast tot harmonieoptredens en van  tentoonstellingen 
tot voorgedragen gedichten. Op de Boschstraat ontstaat een heuse 
discoparty en bezoekers kunnen iets verderop een eerste impressie 
krijgen van de nieuwe grote zaal van Theater aan het Vrijthof door een 
VR-bril. Met name rond de grote podia (Markt, Bassin en het grasveld 
voor Lumière) is het een drukte van jewelste. Ook het Eiffelgebouw, de 
Muziekgieterij en het onlangs geopende Hotel Monastère  mogen veel 
bezoekers verwelkomen.

Festival Klinkend Erfgoed Maastricht
Als opmaat voor het Europees Jaar van het Klinkend Erfgoed 2020 
wordt in Maastricht een vijfdaags Klinkend Erfgoed festival gehouden. 
Luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels worden bespeeld en 
zijn te horen. Op het programma staan onder meer speciale lunch- 
en avondconcerten, een klokkenestafette langs carillons in Belgisch 
en Nederlands Limburg, een nationaal symposium, een speciaal 
orgelprogramma voor basisscholieren op en rond het Vrijthof met 
een bezoek aan de Sint Janskerk, en de Europese première van Hack 
The Bells, ’s werelds grootste ideeënwedstrijd voor carillons. Er is een 
talentenmiddag waar Limburgse scholieren zich presenteren op het 
orgel en in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek vindt het slotconcert plaats, 
het meeslepende en minimalistische meesterwerk Canto Ostinato van 
Simeon ten Holt, uitgevoerd door organist Aart Bergwerff.

Edwin Rutten in zijn rol 
als dagvoorzitter van het 
congres Klinkend Erfgoed 
in de Bonbonnière
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Het Parcours: wethouder 
van cultuur Jim Janssen 

en acteur Huub Stapel 
slaan op de trom

Een nieuwe boot voor 
de in 1931 opgerichte 

Maastrichtse 
Reddingsbrigade

Ook in 2018 weer 
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Open Water 
Event in het 
Grindgat

Een historische 
schietpartij en een 

trouwerij ontmoeten 
elkaar tijdens de 

herdenking van de 
bevrijding

Mastreechter 
Staar bestaat 135 
jaar en viert dat 
door het hele land
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Sushi & Asian street food festival JOY in het Stadspark
Terwijl de organisatie vorig jaar de vierde editie vanwege slecht weer 
moest afzeggen, kan het publiek dit jaar gelukkig wel terecht in het 
stadspark voor het “Sushi & Asian street food festival JOY”. Een bruisend 
openluchtrestaurant met Aziatische kenmerken. Je kunt genieten van 
de lekkernijen die Azië te bieden heeft zoals noodles, bao buns, yakitori, 
dim sum, sushi en ijsrolletjes. Alle zintuigen worden geprikkeld in het 
speelse decor met een bonte verzameling aan vrolijke lampionnen en 
kleurrijke Japanse parapluutjes. Het festival biedt meer dan alleen een 
nieuwe smaaksensatie of een herinnering aan je favoriete vakantie-
snack. Ook de activiteiten dragen bij aan een uitgelaten sfeer; zo kun 
je een kamer boeken in het karaoke hotel, je vrienden uitdagen in een 
spelletjeskamer voor een nostalgisch spel, tijdens een sushiworkshop de 
fijne kneepjes van het vak leren of een heerlijke ontspanningsmassage 
ondergaan. Speciaal voor de kleintjes is er een kinderprogramma met 
kookworkshops, knutselactiviteiten, theater en spelletjes.  

Mastreechter Staar viert 135e verjaardag met hoge 
snelheid
De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar, het oudste en één 
van de grootste mannenkoren van Nederland, viert dit jaar zijn 135e 
verjaardag. Om deze verjaardag te vieren geeft het koor deze maand 
verrassingsconcerten tijdens een tocht per trein door Nederland. Tijdens 
deze tocht geeft de Mastreechter Staar concerten op de stations 
die worden aangedaan. De aftrap wordt gegeven in de stationshal in 
Maastricht, waar naast het vieren van de verjaardag, ook aandacht is 
voor de slachtoffers en nabestaanden van het treindrama in Oss  deze 
maand. Daarna wordt koers gezet richting de stations Breda, Amsterdam 
Centraal en Rotterdam Centraal. Naast de mini-concerten in en rond de 
diverse stations geeft het koor ook een optreden ín de IC-Direct tussen 
Rotterdam en Amsterdam. Met een snelheid van 160 km per uur worden 
reizigers verrast met een flitsoptreden van het koor van 75 mannen. Met 
deze treintocht en de flitsconcerten bedankt de Mastreechter Staar 
het Nederlandse publiek voor zijn trouwe concertbezoek de afgelopen 
decennia, en laat zij anderen kennis maken met het plezier dat beleefd 
kan worden aan koorzang.

Sushi & Asian 
street food 
festival JOY
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Dr. Lou Spronck-lezing door Martin Paul
Erkentelijk voor de inzet van de heer Dr. Lou Spronck voor het academisch 
onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van Limburg en voor het 
culturele leven in Maastricht en Limburg, stelt de leerstoel Taalcultuur 
in Limburg, verbonden aan de Universiteit Maastricht, vanaf 2016 de 
tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing in. Deze lezing wordt gehouden 
door een wetenschapper die meer dan verdienstelijk en onderscheidend 
onderzoek (heeft) verricht naar Taalcultuur in Limburg. Dit jaar door 
Martin Paul, met als titel de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn 
wereld. Paul is voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit 
Maastricht. Hij werd een jaar geleden al uitgenodigd voor deze lezing, 
niet wetende dat de discussie over taal op universiteiten dit jaar zo 
hoog op zou lopen. Met als voorlopig sluitstuk het kort geding dat Beter 
Onderwijs Nederland (BON) - in de strijd tegen de verengelsing van het 
hoger onderwijs - vlak voor de zomer aanspande tegen de Maastrichtse 
en Twentse universiteiten. BON verloor. Volgens Paul hoeft men een 
vreemde taal niet perfect te kennen. Het gaat erom dat mensen elkaar 
begrijpen en daarbij mogen fouten gemaakt worden. Het spreken van de 
taal van een ander is als een uitgestoken hand. En dat is alleen maar mooi. 
Universiteit Maastricht geeft weliswaar vooral Engelstalig onderwijs, 
maar kent ook Nederlandstalige opleidingen zoals geneeskunde, fiscale 
economie en Nederlands recht. Daarnaast wordt aan alle eerstejaars 
studenten een gratis cursus Nederlands aangeboden, waarvan 85 
procent van de buitenlandse studenten gebruik maakt.

Regenboogzebrapad weer terug
Het regenboogzebrapad in Maastricht is weer terug. Omdat het op een 
verkeerde plek geschilderd was, moest het eind 2017 worden verwijderd. 
Maar nu ligt het op de juiste plek, nog steeds aan het Vrijthof, maar 
enkele meters verder richting Helmstraat. Het regenboogpad dat symbool 
staat voor tolerantie en diversiteit lag te dicht op de inzinkbare palen 
die het plein afschermen voor auto’s en vrachtverkeer, waardoor er geen 
ruimte meer was voor een herkenbare stopstreep als waarschuwing. Het 
Maastrichtse regenboogpad is een initiatief van Groen Links, COC Limburg 
en Maastricht Colours You. Op het pad zijn in diverse talen dichtregels van 
Maarten van den Berg te lezen.

Dr. Dr. Jan Huynen
Precies 45 jaar nadat hij in Utrecht promoveerde, staat de 86-jarige 
Jan Huynen op 20 september wederom voor een promotiecommissie. 
Hij promoveert dan op een onderzoek waarin hij op wetenschappelijke 
wijze aantoont dat door natuurlijke energie slim op te slaan, deze bijna 
zonder extra kosten weer te gebruiken is. Kern van zijn plan “blue battery 
for green energy”  is om water in de Limburgse aarde te laten zakken en 
daarmee elektriciteit op te wekken. Ditzelfde water kan op momenten 
van een stroomoverschot - bijvoorbeeld opgewekt door windmolens 
gedurende de nacht - weer naar boven gepompt worden. Daarvoor zijn 
twee zaken nodig: een meer aan het oppervlak en een flink reservoir 
op ca. 1400 meter diepte. Dit levert bijna ‘gratis’ energie op. Helemaal 
kosteloos is het proces natuurlijk niet. De aanlegkosten bedragen circa 
1,8 miljard euro. Veel geld, maar relatief weinig vergeleken bij de kosten 
die anders gemaakt moeten worden. Nu het plan klaar is begint het 
moeilijkste werk: lobbyen om te zorgen dat het plan ook daadwerkelijk 
uitgevoerd gaat worden. Ondernemer en grondlegger van de TEFAF Jan 
Huynen stopt natuurlijk niet na het doen van het onderzoek.

Vocalgroup Mes Amie uit Amby veertig jaar
Vocalgroup Mes Amie uit Amby (voorheen Jongerenkoor Amby) bestaat 
deze maand veertig jaar en is met een toenemend ledenaantal nog altijd 
springlevend. In 1978 vond toenmalig Pastoor Jo van den Asdonk het 
tijd voor het oprichten van een jongerenkoor en samen met Kapelaan 
Jacques Maas en dirigente Joyce van Zandvoort werd het koor officieel 
opgericht. In 1983 kwam er een nieuw bestuur en nieuwe dirigent (Jo 
Gulikers) en het ledenaantal groeide. De naam van het koor was destijds 
Jongerenkoor Amby. In 2011 was er een informatieve avond voor leden 
en oud-leden waarbij werd ingestoken op de toekomst. De naam werd 
gewijzigd in Vocalgroup Mes Amie en een nieuw begeleidingscombo werd 
gevormd. In 2016 werd begonnen met een drie jarig project waarin het 
koor zich diverse malen presenteerde tijdens buitenfestivals met als 
apotheose het theaterconcert ‘Journey of Dreams’ in de Bonbonnière. 
Vocalgroup Mes Amie is een koor dat allerlei soorten muziek wil uitvoeren. 
Het koor bestaat uit vijftig leden en wil een zo breed mogelijk publiek 
bereiken. Het veertig jarig jubileum wordt gevierd met een optreden 
tijdens een Heilige mis in de Walburgakerk waarna een receptie wordt 
gehouden in gemeenschapshuis Amyerhoof. 
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180

Virtual Reality-experience tijdens Docfest

Het cortège van Universiteit Maastricht
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Frans Schobbe (1937-2018)
Op 81-jarige leeftijd is rasechte MVV’er Frans Schobbe overleden. Frans 
werd in zijn vriendenkring ‘mister MVV’ genoemd omdat zijn verdiensten 
voor MVV legendarisch zijn. Zo was hij meer dan dertig jaar eerste 
elftalleider van MVV, verzorgde hij jarenlang rondleidingen in Stadion de 
Geusselt in Maastricht en was hij lid van het groepje oud-spelers dat elke 
donderdagmorgen bij elkaar komt in de businessruimte van het stadion. 
Frans speelde in het tweede en derde elftal en was erelid van MVV. Frans 
was niet alleen een graag geziene gast bij de MVV-familie maar ook 
daarbuiten. Hij was bijna zeventig jaar lid van MVV. Tijdens binnen- en 
buitenlandse reizen van MVV was hij de gangmaker van de ploeg: hij zong 
en danste in de bus en verzorgde de catering. In zijn werkzame leven 
was Frans verzekeringsagent bij VGZ. Buiten MVV was Frans ook nog lid 
van Kanarievereniging De Topvogels in Maastricht, waar hij mooie prijzen 
binnen haalde: in Portugal werd zijn oranje kanarie wereldkampioen. 
Drie jaar geleden verloor Frans zijn vrouw Nettie Schobbe-Dassen. Het 
laatste jaar heeft hij veel steun gehad van zijn levensgezel Mia Coenen. 
Frans overleed op 27 september 2018.
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Fietscampagne werpt vruchten af
Op het Stationsplein, in de Stationsstraat, de Percée, de Wyckerbrugstraat 
en in de Rechtstraat zijn fietscoaches actief. Ze wijzen fietsers op de 
nieuwe ondergrondse stalling en op andere stallingsmogelijkheden in het 
stadsdeel Wyck. Tegelijkertijd houdt de gemeente een opschoonactie en 
verwijdert zogenaamde weesfietsen. De resultaten zijn voor iedereen 
zichtbaar: het Stationsplein is leger (mooier) en in de ondergrondse 
fietsenstalling is het drukker. De fietscoaches zullen nog tot en met 
eind september op het stationsplein en in Wyck te vinden zijn om aan 
de fietsers te vragen Staat ‘ie goed? Parked just right? Verder zal de 
gemeente weesfietsen deze maand blijven verwijderen en naar het 
fietsendepot aan de Gerardusweg brengen. Vanaf 1 oktober worden 
alle foutief gestalde fietsen verwijderd als deze niet binnen een uur 
verdwenen zijn. Alleen voor brommers bestaat dan nog de mogelijkheid 
om te stallen rond het station.
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Traktatie tijdens de Nationale Dag van de Vlaai
Bekkerie Talentino in Maastricht en Mertz Kleinfruit in Sint Geertruid 
ontwikkelden de afgelopen maanden onder de vlag van La Saison 
Culinaire de nieuwe (en gezonde) kiwibesvlaai. De vlaair wordt  tijdens 
de Nationale Dag van de Vlaai feestelijk gepresenteerd bij de Provincie 
Limburg. Gedeputeerde Hubert Mackus neemt uit handen van de 
voorzitter van La  Saison Culinaire, Dieudonné Akkermans, de nieuwe 
vlaai in ontvangst. In de ochtend zijn er ook stukjes vlaai uitgedeeld aan 
het publiek door Maastricht Marketing, voor het Dinghuis in de Kleine 
Staat. De nieuwe vlaai bestaat uitsluitend uit gezonde en natuurlijke 
ingrediënten en zit vol vitaminen, anti-oxidanten en mineralen. De 
diepgewortelde liefde voor de vlaai zit in vrijwel iedere Maastrichtenaar 
of Limburger en staat symbool voor het goede leven.

Verbouwing Theater aan het Vrijthof
Nadat tijdens de eerste fase in 2017 alle kleedkamers, het artiestencafé 
en alle sanitaire ruimtes werden verbouwd, is nu ook de tweede fase van 
de verbouwing van de Papyruszaal van Theater aan het Vrijthof zo goed 
als afgerond. Aan philharmonie zuidnederland de eer om de Papyruszaal 
te openen. Het programma begint met een première van ‘Itinéraire d’une 
illusion’ van de Chinese componist Chen. Daarna wordt het pianoconcert 
voor de linkerhand van Ravel en Skrjabins ‘Prometheus’ uitgevoerd, 
een epos over de machtige mens en diens scheppende kracht. Het is 
een allesomvattend werk voor een honderd koppig orkest, pianosolist 
en een koor van negentig personen, visueel ondersteund door een 
lichtspektakel. Het tweede openingsprogramma wordt verzorgd door 
Toneelgroep Maastricht met de uitvoering van King Lear.  Artistiek 
leider Servé Hermans: “het verhaal gaat over verraad, intriges en de 
dood. Bloedmooi, met enkele hartverscheurende thema’s. Misschien 
wel het kroonwerk van Shakespeare, een stuk dat bijna nooit gespeeld 
kan worden omdat een grote cast nodig is. Het is de champions league 
binnen ons vakgebied. We zijn heel blij dat deze productie toch tot stand 
is gekomen dankzij de hulp van Theater aan het Vrijthof”.

Gerestaureerde rondeel Haet Ende Nijt opgeleverd
Met het onthullen van een gerestaureerde tekststeen en het 
terugplaatsen van een kanon is de restauratie van het rondeel Haet 
ende Nijt afgesloten. Ook de werkzaamheden bij rondeel de Vief 
Köp zijn vrijwel gereed. Beide rondelen vormen een laat 15e, begin 
16e eeuwse uitbreiding van de oorspronkelijk 14e eeuwse tweede 
stadsomwalling van Maastricht, om de Nieuwstadt binnen de vesting 
te trekken. Beide rondelen zijn rijksmonumenten en zijn tegelijkertijd 
beeldbepalende onderdelen van het Stadspark Maastricht. Wethouder 
Gert Jan Krabbendam laat met een katrol een kanon – geen Maastrichts 
origineel - weer terug op zijn zware houten onderstel zakken. Het fysieke 
vestingverleden van Maastricht was jaren aan verval onderhevig en groot 
onderhoud was noodzakelijk. Tot 2025 vindt een inhaalslag plaats. Bij de 
restauratie wordt ook rekening gehouden met belangrijke plekken voor 
stadsflora en -fauna. De plaquette die te zien is boven de deur van de 
kazemat is inmiddels volledig gerestaureerd en verraadt de bouwdatum 
1516: Haet ende Nijd ben ick ghenant, mynen vianden ben ick onbecant, ende 
volmackt als me mach sien, bi meister herman i d zarazien, doe men screef 
voerwaer, duysent vyfhonderd en sestien jaer.

Drukbezochte open dag bij Radium Boulders
Boulderen in Maastricht? Ja dat kan sinds deze maand bij Radium 
Boulders. In het LAB-gebouw van de voormalige Radiumfabriek aan de 
Lage Frontweg opent de eerste zogenaamde boulderhal in Maastricht 
haar deuren voor het publiek. Boulderen is een indoor sport die 
vergelijkbaar is met klauteren tegen een klimwand. Het verschil is dat 
boulderen gebeurt tegen een lage wand, zonder touwen en met matten 
eronder, terwijl klimmen mét touwen langs hoge wanden gebeurt. De hal 
op de bovenste verdieping van het LAB-gebouw meet maar liefst 1700 
vierkante meter. De sport is in korte tijd razend populair geworden en is 
zelfs in 2020 een olympische sport in Tokio. Het publiek grijpt deze zondag 
massaal de kans om met eigen ogen de boulderhal te aanschouwen.

Oktober 2018
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De kiwibesvlaai van dichtbij

Klimmen bij Radium Boulders

De opening van de 
vernieuwde grote 
zaal van het Theater 
aan het Vrijthof 
door philharmonie 
zuidnederland
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Op 15 oktober werd 
een drugslab ontdekt 

in een bedrijfshal in 
Maastricht-zuid

Horeca vakbeurs BBB 
Maastricht in het MECC: 

niet alleen eten, maar 
ook horeca-interieur 

en tafelgoed

De opening van 
Jekerjazz met 
trompettist Eric 
Vloeimans en trombonist 
Tim Daemen

Oktober 2018
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Aftrap festival Jekerjazz Maastricht 2018
Stichting JekerJazz Maastricht organiseert twee keer per jaar een 
muziekfestival in de historische binnenstad van Maastricht. In de 
zomer is er een kleinschalige versie in het sfeervolle Jekerkwartier, met 
muziek op terrassen en op pittoreske pleinen. In oktober vinden er in 
verschillende horecagelegenheden optredens plaats van artiesten uit 
binnen- en buitenland. Van jazz tot blues, soul, funk, gipsy jazz, swing, 
boogie, singer-songwriter, rockabilly, Latin en easy listening. In de Sint-
Janskerk vindt de aftrap plaats van het Jekerjazz Maastricht festival 
2018. Het Limburgs Fanfare Orkest zal onder leiding van Juri Briat en 
samen met Eric Vloeimans en l’Equipe de Rêve een concert verzorgen 
op deze openingsavond. Het Limburgs Fanfare Orkest is een provinciaal 
orkest met muzikanten uit Nederlands en Belgisch Limburg. Voor elk 
project wordt een nieuw orkest samengesteld uit de beste muzikanten 
van de circa 275 Limburgse fanfare- en harmonieorkesten. Er spelen 
muzikanten van alle leeftijden, met diverse opleidingen en culturele 
achtergronden. Dit jaar staat Maastricht vier dagen lang in het teken 
van een gratis festival met diverse muzikale verrassingen. 

De muntschat van Wolder
Twintig jaar geleden werd bij de verbouwing van een huis aan de 
Lammergierstraat in Wolder in een waterput een zilveren muntschat 
gevonden. De vondst werd al die tijd stil gehouden. Maar liefst 81 
munten zaten in een Keulse pot. Het gaat om zilveren Franse munten, 
te dateren tussen 1727 en 1799, uit de tijd van Lodewijk XV en XVI. 
Bewoonster van het pand Rosalie Sprooten meldde deze vondst destijds 
bij het Koninklijk Penningkabinet, maar hield dit verder stil uit angst voor 
ongewenst bezoek. Op tachtigjarige leeftijd wil ze de zilverschat alsnog 
overdragen aan de gemeente Maastricht, die in Centre Céramique 
archeologische vondsten beheert en de vondst tentoon kan stellen. 
Archeoloog en conservator Wim Dijkman is blij met de zilverschat. De 
muntschat is volgens Dijkman een van de drie belangrijkste geldschatten 
uit de regio. Tijdens de Nationale Archeologiedagen kon het publiek de 
schat aanschouwen en er uitleg bij krijgen. In een later stadium zal de 
schat een eigen plek krijgen in Centre Céramique.

De zilveren 
muntschat van 

Wolder uit de 
achttiende eeuw
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Tour de Dumoulin
De jeugd aan het fietsen krijgen, dat is het doel van de Tour de 
Dumoulin, een wielerevenement dat voor 2019 op de agenda staat en 
wordt georganiseerd door wielrenner Tom Dumoulin. Het wordt een 
wielerbelevingsevenement waarbij alle takken van deze sport aandacht 
zullen krijgen. De bus van sponsor Sunweb kan bezocht worden, 
mecaniciens geven uitleg hoe je een racefiets moet onderhouden, er zijn 
clinics en er worden drie toertochten georganiseerd waarbij een groot 
deel van Tom’s trainingsparcours door Nederlands en Belgisch Limburg 
aangedaan wordt. “Een topsporter is een egoïstisch mens en dat ben ik 
dus ook, maar daarnaast wil ik ook iets betekenen in de samenleving. Het 
geeft me een goed gevoel als ik mensen en zeker de jeugd enthousiast 
kan maken om de wielersport actief te gaan beoefenen. Ik had als jongen 
van vijftien het geluk dat mijn ouders me konden helpen om een renfiets, 
helm en schoenen aan te kunnen schaffen. Met de door ons opgerichte 
stichting Tour de Dumoulin willen we bekijken of we kinderen hierbij ook 
kunnen helpen”, aldus Tom Dumoulin.

De wereld rond met het Regionaal Jeugd Harmonieorkest 
In 2009 en 2011 hebben de jeugdorkesten van harmonie St. Michael 
uit Heugem, harmonie St. Petrus en Paulus uit Wolder, harmonie St. 
Walburga uit Amby, de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden en de 
Koninklijke Harmonie van Gronsveld samen een uitvoering gegeven in het 
“Theater aan het Vrijthof”. Wegens het grote succes van deze uitvoering 
vindt er in 2018 een vervolg plaats. Met het thema “Around the World” 
wordt tijdens deze avond  een muzikale rondreis over de diverse 
continenten gemaakt. 120 musici vullen het podium en de muzikale 
leiding is in handen van Loek Smeijsters, dirigent van de jeugdharmonie 
Sint Petrus en Paulus Wolder. Naast het Regionaal Jeugd Harmonieorkest 
treden ook de talentvolle zangers Dyanne Sleijpen en Rob Reyners op. 
Verder solisten zoals de Belgische accordeonist Seppe Vande Walle, 
doedelzakspeler Tommes Lamers en de zeer talentvolle jonge violist 
Enzo Kok. De presentatie is in handen van Rob Meurders.

Oktober 2018

Het Regionaal Jeugd 
Harmonieorkest in het 
Theater aan het Vrijthof, 
met doedelzakspeler 
Tommés Lamers
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Wethouder Jim Janssen 
deelt een prijs uit aan 
Dunja Jocic tijdens de 
Nederlandse Dansdagen

Maastricht heeft de 
schoonste binnenstad. 
Merci voor de mensen die 
dat gepresteerd hebben.

Presentatie Tour 
de Dumoulin met 

de meester zelf



188

Oktober 2018

De 92-jarige Sjef 
Humblet maakt 
de sprong van 

zijn leven

Restauratie van 
de ondergrondse 
Nachtwacht

Sloop van de 
bejaardenflat in 
Campagne
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Opknapbeurt voor ondergrondse Nachtwacht in 
Maastricht
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Nachtwacht van Rembrandt 
van Rijn opgeslagen in het gangenstelsel van de Sint-Pietersberg. 
Op 24 maart 1942 werden samen met de Nachtwacht uit 1642 nog 
zo’n 780 kunstwerken van Hollandse meesters, waaronder Jan 
Steen, Frans Hals, Jacob van Ruysdael en Paulus Potter, drie jaar lang 
ondergebracht in Maastricht, ter bescherming tegen bombardementen 
en roof. De verzekerde waarde van de opgeslagen kunstschatten in de 
Rijksbewaarplaats van de St. Pietersberg was astronomisch hoog. Door 
de tijdelijke opslag in het gangenstelsel in Maastricht kunnen bezoekers 
nu nog steeds van die kunstwerken genieten. Zo’n 300 meter verder in 
gangen van stelsel Zonneberg bevindt zich nu nog een schat. Begin 1900 
heeft Jules Sondeijker op een mergelwand met houtskool een replica 
van de Nachtwacht getekend. Deze tekening is op ware grootte gemaakt 
en was begin 20ste eeuw te zien in het ‘museum’ van gangenstelsel 
Zonneberg. Het ondergrondse kunstwerk is in de loop van de tijd zwaar 
beschadigd geraakt. Na ruim 100 jaar hebben Stichting Recreatief 
Berglopen, Maastricht Underground en Natuurmonumenten het initiatief 
genomen om deze Maastrichtse Nachtwacht te laten restaureren 
door medewerkers van Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL), 
Zij voeren de restauratie onder moeilijke omstandigheden uit. In de 
mergelgrot is het vrij constant 11 graden Celsius en de vochtigheidsgraad 
bedraagt bijna 100 procent. Er is geen elektriciteit en vanwege al deze 
omstandigheden kan er maximaal 4 uur per keer gewerkt worden. Het 
kunstwerk is daarbij niet alleen verweerd, maar ook beschadigd: talloze 
bezoekers hebben hun naam of initialen diep in de mergelwand gekrast. 
Vanwege de winterslaap van vleermuizen in het gangenstelsel worden 
de restauratiewerkzaamheden tussen november en april stilgelegd. 
Voor aanvang van de zomer 2019 verwacht men klaar te zijn en hoopt 
Natuurmonumenten de houtskooltekening eindelijk weer aan het publiek 
te kunnen tonen.
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100 jaar Matty Niël
Op 23 oktober 1918 werd de Maastrichtse componist Matty Niël geboren 
in het huis Vijfharingenstraat 2. Dit jaar herdenkt Stichting Maastrichtse 
Componisten het eeuwfeest van de componist met een plaquette en 
een herdenkingsconcert in het conservatorium. Matty Niël heeft een 
muzikale opvoeding gehad, die al vroeg begint. Op zijn achtste jaar 
volgt hij al pianolessen en solfège aan de stedelijke muziekschool. Henry 
Hermans, spil van het Limburgse muziekleven toentertijd, stimuleert 
hem om een loopbaan in de muziek te volgen. Na zijn gymnasiumdiploma 
in 1937 besluit hij zijn leven aan de muziek te wijden. Eerst piano in Luik 
aan het Conservatoire Royale de Liège en twee jaar later componeren 
in Amsterdam. Na het conservatorium vertrekt Matty in september 1941 
naar Wenen. Hij komt terug naar Maastricht in 1943, vol enthousiast 
over zijn Weense muziekstudies. Het jaar daarna verblijft hij enkele 
maanden in Parijs. Daarna vestigt hij zich definitief in zijn geboortestad. 
Na de oorlog leeft hij bijna uitsluitend in Maastricht en de regio rond 
de Limburgse hoofdstad. Hij is vanaf 1964 vooral bekend als docent 
aan het Maastrichtse conservatorium. Matty Niël is gestorven op 7 
mei 1989 in Sittard. Hij maakte complexe muziekcomposities en putte 
daarbij uit middeleeuwse bronnen, maar ook uit zijn herinneringen aan 
carnaval of Limburg. Hij stond mede aan de oorsprong van een bekende 
LSO-traditie, het carnavalsconcert. Elk jaar sinds 1955 vroeg dirigent 
André Rieu-senior hem een gelegenheidscompositie met een muzikale 
knipoog te leveren voor dat fameuze concert. En steevast waren daarin 
de eerste tonen herkenbaar van: Hup merjenneke pupverjenneke, leve 
de vastelaovend… 

Nota bene > Componist Matty Niël wordt dikwijls verwisseld met Mattie 
Niël, de gelijknamige Maastrichtse musicus, componist van licht 
klassieke muziek.

De Nederlandse Dansdagen

Oktober 2018
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Publieksparticipatie 
bij Tedx Maastricht 
op 12 oktober

Opgelet: risico op 
verspreiding van de 
Afrikaanse varkenspest 
op de Rijksweg naar 
Cadier en Keer

Oktober 2018
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Chateau Neercanne
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Pop-up pindakaaswinkel
In de Wolfstraat opent een pindakaaswinkel zijn deuren. Je kunt er niet 
alleen ‘gewone’ pindakaas kopen, maar ook pindakaas met chilipeper, 
met citroengras, sambal, hagelslag of banaan. Michiel Vos is oprichter 
van de winkel. Hij experimenteerde in het verleden om pindakaas met 
allerlei smaken te creëeren. Het idee was om alleen online te verkopen 
en dat werd een daverend succes. Vandaar toch een tijdelijke fysieke 
winkel. De pindakaas van Vos is gezond, zonder suiker en zoutarm, maar 
wel prijziger dan normaal. Inmiddels werken veertig parttimers en vier 
fulltimers in het bedrijf.  Buiten Amsterdam en Maastricht zijn er al pop-
ups van de winkel in Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Tot 
eind 2018 blijft de winkel in Maastricht. Tot nu toe zijn de eigenaren erg 
tevreden. 

Robot Molly 
Het Maastricht UMC+ werkt gestaag door aan de ontwikkeling van Molly, 
de robot die zelfstandig een diagnose kan stellen en medicatie kan 
voorschrijven aan hartpatiënten. Via een speciale app geeft de virtuele 
verpleegkundige patiënten met hartfalen instructies over het meten 
van de bloeddruk. Maastricht UMC+ krijgt samen met internationale 
partners 4,5 miljoen euro voor de robot. Volgens hoogleraar en 
onderzoeksleider Hans-Peter Brunner-La Rocca moet de robot zo goed 
worden dat niemand in het ziekenhuis meer hoeft mee te kijken. Tot nu 
toe richt Molly zich vooral op patiënten met hartfalen en verlies van 
pompkracht van het hart. In de toekomst moet Molly ook klachten als 
kortademigheid en dikke voeten herkennen en bijvoorbeeld plaspillen 
voorschrijven. Juridisch en ethisch levert de robot nog grote vragen op. 
De onderzoeksleider: “We zullen in een grote studie uitgebreid  moeten 
bewijzen dat Molly veilig is. Naar verwachting is een slimmere versie over 
twee jaar testklaar”.

November 2018
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Jumping Indoor Maastricht

De Brexit speelt ook 
in Maastricht; de 
presentatie van het 
boek van Mathijs 
Schiffers

Expositie van het werk 
van David Lynch in het 
Bonnefantenmuseum
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Deken Dautzenberg 
spreekt de aanwezigen 
toe bij de opening van het 
carnavalsseizoen

November 2018

Grote drukte en blije 
gezichten op de ellefde 
vaan de ellefde



197

November 2018

Vastelaovendsleedsje 2019
De verkiezing van het ‘vastelaovendsleedsje’ verloopt anders dan andere 
jaren. Zo wordt op een andere manier gestemd en er wordt deze keer niet 
op een zondagmiddag maar op zaterdagavond gekozen voor het liedje 
van het komende jaar. In de Muziekgieterij dingen zeven liedjes naar de 
titel. De winnaar is ‘Ech woer jeh jao’ van Patricia Paulussen (tekst) en 
Patrick Ummels (muziek). Het duo heeft in 2015 ook al eens een winnend 
lied gemaakt, ‘Iech höb confetti in mien blood’.  Huub Sour van de  
Samenwerkende Mestreechter Vastelaovendsvereinige is tevreden over 
de stemming en over de gekozen twee stemrondes. In de eerste ronde 
stemmen jury én publiek. In de finale bepaalt alleen het publiek welke 
van de drie finalisten met de eer mag strijken. Sour:”We moeten nog 
evalueren, maar ik denk dat we het in het vervolg weer zo zullen doen”. 

Bouwstart Sphinxkwartier
Wethouder Gert-Jan Krabbendam geeft het officiële startsein voor de 
bouw van een nieuwe wijk op het voormalige Sphinxterrein. Getuigen 
zijn Piet Joosten en Jaco Meeuwissen van Sphinx-Zuid, een coproductie 
van de projectontwikkelaars RO Groep en 3W. Het eerste beton wordt 
gestort voor de wijkdelen Cielo (36 stadswoningen) en Amonet (45 
appartementen). De wethouder is enthousiast, niet alleen vanwege de 
nieuwbouw, maar ook omdat de straten zijn vernoemd naar voormalige 
Sphinx-serviezen.

Onrust binnen de SP
Het rommelt niet alleen bij de Socialistische Partij op provinciaal 
niveau. Ook in Maastricht is het onrustig. Raadslid John Gunther en 
fractievoorzitter Monique Martens zeggen hun lidmaatschap van de 
partij op. Gunther geeft zijn raadszetel niet op, Martens wel. Gunther 
gaat onder zijn eigen naam verder. Beiden willen geen toelichting 
geven op hun vertrek. Er is een meningsverschil tussen hen en 
het afdelingsbestuur. Maar waarover dat conflict gaat, houden de 
betrokkenen liever binnenkamers.

Bekendmaking van de 
Vastelaovensvierders vaan ’t 

jaor 2019: de Surinaamse tantes 
blijven er rustig onder
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Financiële meevaller
De gemeente kan op een financiële meevaller rekenen. De stad krijgt 12,3 
miljoen euro uit de landelijke ‘stroppenpot’. Met dat bedrag kunnen de 
enorme tekorten op de WMO en de jeugdzorg worden gecompenseerd, 
die over 2016 en 2017  maar liefst 16,3 miljoen euro bedroegen. 
Wethouder Jim Janssen: “We hadden dat bedrag ook aangevraagd 
maar we zijn uiterst gelukkig met de toekenning. We hebben het hard 
nodig om de tekorten bij te plussen en om aan de meest kwetsbare 
inwoners zorg te kunnen blijven leveren”. De wethouder laat weten dat 
het geld geen structurele oplossing biedt voor het probleem waar alle 
gemeenten tegenaan lopen na de decentralisatie van zorgtaken. Van de 
88 gemeenten die een aanvraag hebben ingediend, hebben er 77 een 
bedrag toegekend gekregen. 

Jao dat is us MVV
Vijfenzeventig jaar geleden maakt Math(ieu) Niël voor de MVV-supporters 
een clublied. Het is een geuzenlied voor de fans, dat al sinds 1943 alle 
stormen doorstaat. Alleen de tekst is wat gedateerd. Zo speelt de 
Maastrichtse voetbalclub niet meer in de ‘iereklas’ KNVB. Het lied is nog 
altijd heel populair. Het officiële clublied uit 1947 ‘Want veer zien echte 
MVV-érs’, is in de vergetelheid geraakt. Het archief van Math Niël met 
talloze muziekstukken, van operettes tot carnavalsliedjes is in handen 
van zijn zoon Egid, 86 jaar. Hij weet te vertellen dat zijn vader het lied 
maakte voor de supporters die toentertijd (in de oorlog) met de trein naar 
uitwedstrijden gingen. Door het lied te zingen konden de fans de tijd wat 
veraangenamen. Niël sr. was zelf een fervent supporter. 

Benefietdiner voor Voedselbanken 
In kasteel Bethlehem - waar de Hotel Management School Maastricht is 
gevestigd - vindt een groots benefietdiner plaats. De opbrengst ervan 
is bestemd voor de voedselbanken van Zuid-Limburg. Sterrenkoks 
Hans Snijders & Gilbert van Berg van Château Neercanne, Bert Aussems 
van Tout à Fait, Ralf Berendsen van La Source, Otto Nijenhuis en 
Guido Lebron de Vexela van Château Sint Gerlach en Pascal Lahay van 
l’ Étoile (Hotelschool) maken in de grote keuken van de Hotelschool 
een vijfgangenmenu klaar voor tweehonderd gasten. Voor 75 euro 
per couvert laten deze zich het eten goed smaken. De koks krijgen 
assistentie van Hotelschoolstudenten en andere vrijwilligers. Voorzitter 
Dries Ausems van de voedselbanken dankt in zijn slotwoord iedereen die 
heeft meegeholpen. Hij memoreert dat circa achthonderd huishoudens 
door de voedselbanken worden ondersteund. Het gaat om mensen die 
door omstandigheden, zoals het overlijden van een dierbare, door ziekte, 
werkloosheid of faillissement, in grote nood verkeren. Ausems: “Het geld 
dat we binnenhalen, blijft alleen aan de strijkstok van de voedselbanken 
hangen”. De opbrengst bedraagt 16.000 euro. Van dat geld wordt lang 
houdbaar voedstel ingekocht, omdat de voedselbank die producten 
maar weinig krijgt aangeboden. Het is de tweede keer dat dit festijn op 
de Hotelschool wordt gehouden.

November 2018

‘De gemeente kan op een financiële 
meevaller rekenen. De stad krijgt 
12,3 miljoen euro uit de landelijke 

‘stroppenpot’. Met dat bedrag kunnen 
de enorme tekorten op de WMO en de 

jeugdzorg worden gecompenseerd.’
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Speciaal Maastrichts 
nul euro-biljet te koop 

tijdens geldbeurs 
Maastricht International 

Fair in het MECC

Een vijfstaak ter 
nagedachtenis aan 

het Gruwelijk Verraat 
1638 op de Vief Köp

Prijswinnaars van de 
Maastricht Awards: 

(v.l.n.r.) Pieke 
Broodbier, Innovatest 

en Plus Starren
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’t Mestreechs 
Volleks Tejater 
speelt Lomele 

Lies

Dormio Resort 
Maastricht: een nieuwe 
‘stadswijk’ boven op de 

Dousberg

Intocht van Sinterklaas



201

November 2018

Dorp op de Dousberg
Op de Dousberg wordt een nieuw hotel geopend. Het markeert de 
officiële ingebruikname van het Dormio Resort Maastricht. Er is een 
heel dorp verrezen met naast het hotel een bakkerij, een restaurant, 
een proeflokaal met streekbieren en huizen in allerlei vormen en stijlen. 
Het acht verdiepingen hoge hotel is de blikvanger. Vanaf het restaurant 
Rantrée op de bovenste etage heb je een prachtig uitzicht. 

Ongenoegen over overlast
Tientallen bewoners geven gehoor aan een oproep van onder andere 
Buurtbalans, dat 25 bewonersorganisaties vertegenwoordigt, om te 
praten over studentenhuisvesting. Op de inspraakavond in het stadhuis 
zetten de bewoners de toon over de overlast die ze ervaren. Ze 
erkennen dat er strenge regels gelden voor (nieuwe) studentenpanden. 
Maar in hun ogen moeten de regels nog veel strenger worden. Ze willen 
dat de gemeente stopt met de ongelimiteerde ‘verkamering’ van het 
stadscentrum. Woningeigenaren daarentegen willen een versoepeling 
van de regels. De Studentenraad vindt dat studenten worden 
gestigmatiseerd en dat er te weinig kamers zijn. Vooralsnog vindt er 
slechts een onoplosbare uitwisseling van standpunten plaats.

Lomele Lies is top!
Het ‘Mestreechs Volleks Tejater’ levert een topprestatie met vijf 
voorstellingen van ‘Lomele Lies’. Het stuk is ooit geschreven door 
Huub Noten zaliger en Phil Dumoulin en is gebaseerd op het sprookje 
Assepoester. Onder regie van Peter Noten (de zoon van Huub) wordt het 
stuk sprankelend op de bühne gebracht. De boze stiefmoeder wordt 
gespeeld door Eric Jaspers, een man. Ook haar twee dochters worden 
vertolkt door twee heren. De recensies zijn heel lovend over de muziek, 
het orkest en de zang. Er valt slechts één zwak punt te noteren: de 
dialogen zijn soms aan de lange kant. 

Bestuurder LVO stapt op
Vanwege de problemen binnen het Limburgs Voortgezet Onderwijk (LVO) 
stapt bestuursvoorzitter André Postema op. De voorzitter van de Raad 
van Toezicht, Jan Schrijen, vertrekt eveneens. Vanuit diverse partijen 
wordt aangedrongen op hun vertrek. Postema wil graag op zijn post blijven 
maar houdt uiteindelijk de eer aan zichzelf. Wel haalt hij fel uit naar de 
onderwijsinspectie. Het lijkt er in zijn ogen op dat de inspectie een hetze 
tegen hem voert; mogelijkerwijs vanwege zijn lidmaatschap van de Eerste 
Kamer. Postema: ”Het lijkt wel een strafexpeditie”.

Nog maar één keer per vier weken
De gemeente zorgt voor opschudding. Ze is voornemens de vuilniszak 
nog maar één keer in de vier weken op te halen in plaats van één keer per 
twee weken. De gemeente vindt die maatregel nodig om tot een halvering 
van het restafval te komen. Volgens de gemeente kunnen de inwoners 
op die manier gestimuleerd worden om hun afval nog beter te scheiden. 
Uit onderzoek zou blijken dat er nog veel gft-afval in de restzak belandt. 
Alhoewel de verandering pas in de raadsvergadering van februari 2019 
zal worden behandeld, is de commotie meteen al groot. Veel inwoners 
vrezen voor stankoverlast en ruimtegebrek. 

Dertig nieuwe insectensoorten
In de ENCI-groeve leven circa dertig insectensoorten die voorheen 
onbekend waren in Maastricht. Dat maakt Paul Beuk van het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht bekend in het radioprogramma 
‘Vroege Vogels’. Onder die soorten bevinden zich bochelvliegen, 
steltmuggen, lamsvliegen, bloedvliegen, bocheldansvliegen en 
paddenstoelmuggen. Met name de twee laatstgenoemde insecten 
zijn volgens Beuk bijzonder en hier nog nooit eerder gezien. De nieuwe 
soorten hebben zich hier gevestigd vanwege de aanwezigheid van 
verschillende biotopen en een gunstige ‘aanvliegroute’ op de hellingen. 
Wellicht dat het microklimaat van de groeve in de toekomst nog meer 
nieuwe soorten laat zien.
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Wolder even wereldnieuws
Op 11 november herdenkt België steevast het einde van de eerste 
wereldoorlog. Op die dag hebben de Belgen dan ook vrij. In 2018 is het 
honderd jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend, waarmee de 
oorlog de facto werd beëindigd. Nederland was bij de ‘Grote Oorlog’ niet 
direct betrokken, maar de grensregio’s ondervonden wel de gevolgen. 
Daardoor staat de wijk Wolder dit jaar in de belangstelling. Op 12 november 
is het namelijk een eeuw geleden dat de Duitse ‘kroonprins’ Wilhelm aan de 
grenspost van Oud-Vroenhoven politiek asiel aanvroeg. Zijn vader, keizer 
Wilhelm II, was hem twee dagen eerder voorgegaan. Die vroeg immers in 
Eijsden om toelating tot Nederland. De Heemkundevereniging ‘Van Wilre 
tot Wolder’ grijpt de gelegenheid aan dit keizerlijke bezoek te herdenken. 
Historicus Eugène Rosier houdt een lezing over het bliksembezoek van de 
kroonprins. De vraag is waarom hij uitgerekend in Wolder het land binnen 
kwam. Volgens Rosier is het puur toeval: “Het had net zo goed Kanne of 
Smeermaas kunnen zijn”.

Trichter voor bestuur en vrijwilligers Stichting Oud 
Sint-Pieter
Op de sluitingsdag van Museum op de Lichtenberg krijgen het voltallige 
bestuur van Stichting Oud Sint-Pieter en alle vrijwilligers die het 
particuliere museum de afgelopen twintig  jaar hebben mogelijk gemaakt 
de Trichter overhandigd door Burgemeester Penn – te Strake. Op 4 
november – de laatste zondag dat het museum dit jaar open is - sluit het 
museum voorgoed de deuren. Het open houden is een te grote opgave 
geworden. De Stichting blijft doorgaan met het organiseren van een 
veelheid aan cultuurhistorische activiteiten en met het uitgeven van het 
blad “Sint-Pieter vroeger en nu”, maar sluit het museum. De collecties 
worden teruggegeven aan de bruikleengevers en eigenaren. Weer een 
plek minder waar de geschiedenis van Maastricht en van Sint-Pieter te 
bekijken is, helaas.

Loods 5 neemt 
bijna zijn intrek in 
de gerestaureerde 
industriehallen 
op het voormalige 
Sphinxterrein

November 2018



203

November 2018

De Trichter voor 
bestuur en vrijwilligers 
van het Museum op de 

Lichtenberg

De Googlebus op de Markt: 
informatie of reclame? 

Of informatie en reclame?

Vernieuwing van 
de bebouwing aan 

de Tillystraat in 
Wittevrouwenveld
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Hoewel Nederland weliswaar neutraal bleef tijdens de ‘grote oorlog’ en 
directe oorlogsverschrikkingen ons land bespaard bleven, kregen met 
name steden en dorpen direct langs de grens met België het zwaar te 
verduren, zo ook Maastricht. De stad zo kort bij de grens had heftig te 
lijden van de gevolgen van de oorlog en Maastricht lag op een steenworp 
afstand van het oorlogsfront in de herfst van 1914, toen een ongelooflijke 
stroom van vele duizenden Belgische vluchtelingen de Limburgse 
hoofdstad overspoelde. De grenzen werden hermetisch gesloten met 
levensgevaarlijke stroomdraad en het maatschappelijke leven raakte 
totaal ontwricht. In feite was Maastricht een Belgische frontstad op 
neutraal gebied. 

In de allerlaatste fase van de oorlog – nazomer 1918 – werden 
Limburg en Maastricht nogmaals overspoeld door een stroom van 
nu Franse vluchtelingen. Het is een weinig bekend verhaal waaraan 
het oorlogsmonument in het plantsoen naast de Rode Brug, op de 
overgang van de Pieterstraat en Nieuwenhofstraat, nog altijd herinnert. 
Dit monument is in 1926 opgericht ter nagedachtenis aan 454 Franse 
vluchtelingen die tijdens de oorlog in ons land zijn gestorven. 

Terugblik

100 jaar geleden: 
wapenstilstandsdag
‘La grande guerre’ was het eerste gewapende Europese 
conflict dat uitgroeide tot een echte wereldoorlog. De 
Eerste Wereldoorlog, die met de moord op de Oostenrijkse 
troonopvolger in Sarajevo op 28 juni 1914 begon, dreunt nog 
altijd na. Op 11 november 2018 is het precies honderd jaar 
geleden dat er door het tekenen van een wapenstilstand een 
eind kwam aan de ‘oercatastrofe van de twintigste eeuw’. 

‘In de allerlaatste fase van de oorlog – nazomer 
1918 – werden Limburg en Maastricht nogmaals 

overspoeld door een stroom van nu Franse 
vluchtelingen.’

Hoe beleefde en overleefde Maastricht de jaren 1914-1918? Het is een 
verhaal van vluchtelingen, van het harde dagelijks leven in oorlogstijd, 
van oorlogsmaatregelen, spionage, smokkel en enorme tekorten. Van 
Belgische en Franse vluchtelingeninvasies en tot slot de komst van de 
Duitse keizer in Eijsden, die asiel kreeg in Nederland. Na de oorlog klonk 
de Belgische roep om annexatie van Limburgs gebied. De uitkomst van 
vier jaar leven langs de randen van een wereldoorlog was echter duidelijk: 
Limburg en Maastricht behoorden na 11 november 1918 voorgoed en 
‘onlosmakelijk’ tot het Koninkrijk der Nederlanden. In de navolgende vijf 
jaren zouden nog veel conflicten worden uitgevochten die een indirect 
gevolg waren van de Grote Oorlog (bijvoorbeeld in Turkije, Griekenland en 
Armenië). De kaart van Europa en het nabije Oosten zou opnieuw worden 
getekend.
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Terugblik

Het herdenkingsmonument 
uit 1926 voor de gestorven 
Franse vluchtelingen, gelegen 
naast de Rode Brug
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Beluga krijgt andere eigenaar
Servais Tielman neemt tweesterren-restaurant Beluga over. Tielman, 
eigenaar van restaurant Cucino del Mondo in Heerlen en Hans van 
Wolde hebben hun handtekening gezet onder een overdrachtscontract. 
Per 1 juli 2019 neemt de nieuwe eigenaar de exploitatie en de inboedel 
over. Van Wolde start vanaf 2020 in een oude boerderij in Reijmerstok 
een nieuwe zaak: Brut 172. Hij hoopt daarmee de felbegeerde derde 
Michelinster binnen te halen. 

IJsparadijs in stadspark
Het stadspark is het decor voor het open Nederlands kampioenschap 
‘icecarving’. Twintig teams van elk twee kunstenaars doen eraan mee. 
De deelnemers komen uit de hele wereld. In het dagelijks leven maken 
ze sculpturen van hout. Ze zijn in de weer met kettingzagen, beitels, 
hamers, droogijs en strijkbouten. Ieder team krijgt vijf ijsblokken van 
een meter hoog en vijftig centimeter dik, die alle vijf gebruikt moeten 
worden. Het beeld zelf moet minimaal anderhalve meter hoog worden. 
Sander Hurkens uit Meerssen en Roger Geraedts uit Eijsden worden 
Nederlands kampioen met de ‘Ingel vaan Mestreech’. De winnaars prijzen 
het materiaal: “Het is toch een beetje alsof je kristal aan het bewerken 
bent”.  Het is overigens niet toevallig dat de vijftiende editie van dit 
bijzondere kampioenschap in Maastricht plaatsvindt. Organisator Frans 
van Eck: “Komende zomer houden wij in het MECC met tweeduizend 
vierkante meter het grootste ijssculpturenfestival van de wereld. Dit is 
dus een soort opwarmertje daarvoor”.  

December 2018

Tentoonstelling 
pesten in Centre 
Céramique

Uittocht van 
Sinterklaas
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Voorzichtig beeldhouwen 
met een kettingzaag: 
het Nederlands 
Kampioenschap 
icecarving
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Tuutsje vaan Teunsje 
in Wyck serveert 
speciale Lomele 

Lies-sajs

De première van 
Evita in Theater 
aan het Vrijthof

De voedselbank van 
de LIONS in Jumbo 
Mosae Forum
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André Rieu Limburgs Ondernemer van het jaar
André Rieu is verguld met de prijs ‘Limburgs Ondernemer van het jaar 
2018’ ook al noemt hij zichzelf liever ‘muzikant’. Volgens de jury runt 
hij een miljoenenimperium en is hij verantwoordelijk voor een orkest 
van 65 mensen. Hij heeft aldus de jury op een innovatieve manier de 
walsmuziek ontdaan van het stoffige imago en veel impact gehad op het 
muzikale leven in Limburg. 

Drielandentrein
De drielandentrein, een trein tussen Aken en Luik via Heerlen en Maastricht, 
loopt flinke vertraging op. De Belgen liggen dwars. Ze weigeren de nieuwe 
Nederlandse treinen op hun spoor toe te laten – om veiligheidsredenen. 
Het gevolg is dat de drielandentrein voorlopig alleen in Nederland rijdt. Op 
het stuk Aken-Heerlen is de trein evenmin gerealiseerd. Tussen Maastricht 
en Luik rijden wel gewoon treinen. De ambitie om met één trein alle vier de 
steden aan te doen, lijkt nog erg ver weg. De Belgen maken het overigens 
wel bont: ze besluiten om vijftig jaar oude treinstellen in te zetten 
tussen Maastricht en Luik. Die treinen zijn niet voorzien van het nieuwste 
beveiligingssysteem ‘Ertms’. En dat is merkwaardig: de nieuwste treinen 
van Arriva worden op het Belgische spoor geweigerd … omdat ze niet zijn 
voorzien van ‘Ertms’.

Afrikaanse kunst naar Maastricht
De collectie Afrikaanse kunstvoorwerpen van het voormalige Afrika-
centrum In Cadier en Keer verhuist naar Maastricht. Ook de educatieve 
activiteiten zullen worden verplaatst naar het museum Sjoen Limburg 
op de Grote Gracht in Maastricht. Na de sluiting van het Afrika-centrum 
verhuisden de spullen naar een winkelpand in Eijsden. Ze zullen voortaan 
te zien zijn in het voormalige klooster van de Zusters Ursulinen. Het 
museum is een initiatief van de stichting Vrienden van de Merici.

De 33ste Speedo 
International 

Friendship Swimmeet 
in het Geusseltbad
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Café van Bourgondische degelijkheid dicht 
Café D’n Awwe Stiene sluit eind 2018 de deuren. In mei 2015 trof de politie 
in de kelder een wietplantage aan. Het noopt Marij Habets, de weduwe 
van de in 2012 overleden Jo Habets, met de zaak te stoppen. Met haar 
man bestierde ze sinds 1972 de eetgelegenheid waar je ‘knien mèt 
proeme’ kon eten. Het gerecht was wereldberoemd in eigen stad. 

Groen licht voor de Zonneweide
Op de publieke tribune van de raadszaal zitten nogal wat boze en 
teleurgestelde boeren en bewoners. Na jaren van protest door 
omwonenden stemt de gemeenteraad toch in met een plan om een 
enorme zonneweide aan te leggen in het Lanakerveld. Nogal wat burgers 
hebben zich fel verzet tegen de duizenden geplande zonnepanelen. 
Als doekje voor het bloeden wordt een amendement aangenomen dat 
is ingediend door Alexander Lurvink van MOED. Dat houdt in dat B&W al 
in een vroeg stadium werk moet maken van de maximale participatie 
van bewoners bij de aanleg van de zonneweide en van een goede 
landschappelijke inpassing nabij de boerenbedrijven in Oost-Caberg. 

Kerstkraak: voor 1,3 miljoen aan horloges
Bij juwelier Alfred Burger in de Platielstraat is in de kerstnacht een kraak 
gezet. Op beelden is te zien hoe twee mannen via het kantoor op de 
bovenverdieping zijn binnengekomen. Zo’n 150 peperdure horloges ter 
waarde van 1,3 miljoen euro verdwijnen in rugzakken. Het gaat allemaal 
razendsnel. De dieven zijn nog geen 3,5 minuut binnen geweest. De 
politie is snel ter plaatse maar de vogels zijn dan al gevlogen. Burger: “De 
verzekering dekt maar minimaal twee ton van de schade. Verzekeringen 
doen niet graag zaken met juweliers”.  Burger denkt echter niet aan 
stoppen. De winkel gaat gewoon weer open. 

Parkeerdruk in Randwijck
Op een inloopavond in de Bernhard Lievegoedschool is het volle 
bak. Tientallen buurtbewoners zijn op uitnodiging van de gemeente 
naar de school getrokken om hun ongenoegen uit te spreken over de 
parkeerproblematiek in hun wijk. De teneur is helder: de buurt draait op 
voor de parkeerproblemen van forenzen en langparkeerders die voor een 
dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Sinds in Heugem het betaald 
parkeren is ingevoerd, is de problematiek verergerd. Een wijkbewoonster: 
“Als je ’s ochtends wegrijdt, is je plek voor je eigen huis de rest van de 
dag bezet”. Het gaat om mensen die in de buurt werken. En dan zijn 
er nog de langparkeerders. In de zomer staan er veel auto’s geparkeerd 
met een Duits of Belgisch kenteken. Diezelfde bewoonster: “Die staan 
soms ruim een maand voor je deur. Heel irritant”.  Op de bijeenkomst 
zegt de gemeente toe om samen met een klankbordgroep tot een nieuw 
parkeerplan te komen. Dat zou begin 2020 ingevoerd kunnen worden. 

Zorgen en ergernis over brug over het kanaal
De stalen brug over het Julianakanaal in Itteren is onderwerp van 
gesprek op een informatie-avond. Bewoners uiten hun zorgen over de 
veiligheid van de brug en tonen hun ergernis over de trage gang van 
zaken rond de beloofde vernieuwing van die brug. Rijkswaterstaat wil 
het liefst een geheel nieuwe brug bouwen. De vraag is echter ook of de 
brug uit 1930 gerenoveerd kan worden voor langzaam verkeer. Tot 2024 
komt er in ieder geval een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. 
De gemeente verwacht die voor het schooljaar 2019-2020 te kunnen 
openen. De bewoners voorzien grote problemen als de brug vanwege 
renovaties een tijd dicht moet. Vrachtwagens moeten dan door de 
smalle straatjes van het dorp rijden. De gemeente zegt toe zich nog te 
beraden over tijdelijke maatregelen. 

December 2018

‘Bij juwelier Alfred Burger in de 
Platielstraat is in de kerstnacht een 

kraak gezet. Op beelden is te zien hoe 
twee mannen via het kantoor op de 

bovenverdieping zijn binnengekomen.’
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Davina Michelle 
treedt op 
tijdens Magisch 
Maastricht

Intocht van de 
Kerstman

Belevingsstoelen in 
de Pathé 4DX zaal: 

beweging, geur 
en regen (!) in de 

cinema

Holly Jolly: de 
kerstmarkt en een 
roofvogelshow bij 
Kasteel Vaeshartelt
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Deken Dautzenberg 
zegent Magisch 
Maastricht in. Bordercollie 
D’r Joep was er bij.

Zwaailichtendag bij 
het MUMC+ voor 
zieke kinderen

December 2018
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Circus Renz stond 
wat verstopt achter 

de Geusselt. Met 
kamelen!

December 2018

Haaientanden in Enci-groeve
In de Enci-groeve worden vijf tanden gevonden van een uitgestorven 
makreelhaai. Volgens Natuurmonumenten was het dier 4 tot 8 meter 
lang. Het leefde zo’n 66 tot 68 miljoen jaren geleden. Zuid-Limburg was 
toen een ondiepe subtropische binnenzee. De tanden zijn ongeveer 2,5 
centimeter groot. De haai at zeeschildpadden en vissen. De tanden zijn 
onder meer gevonden door vrijwilligers van Natuurmonumenten. 

Michelinsterren
Als een mokerslag bij heldere hemel komt het verlies van hun Michelinster 
binnen bij Château Neercanne. Na 34 jaar moet het restaurant zijn ster 
inleveren. Chef-kok Gilbert von Berg en culinair supervisor Hans Snijders 
zijn verbijsterd. In totaal vier sterren raakt culinair Limburg kwijt, al 
komen er ook twee sterren bij. In kokskringen is te horen dat Michelin 
voor een gewijzigde beoordeling gewaarschuwd heeft. Michelin geeft te 
kennen dat vernieuwing, jeugd en inventiviteit de sleutelwaarden voor 
de toekomst zijn. 

Nieuwe voorzitter Maastricht Culinair
Per 1 januari 2019 is Saskia Balmaekers de nieuwe voorzitter van 
Maastricht Culinair. Deze organisatie zet zich in voor de promotie van 
Maastricht als gastronomische hoofdstad. Balmaekers volgt Esther 
Saris op. Balmaekers wil de reputatie van Maastricht als de meest 
gastvrije stad van Nederland verder uitdragen – op lokaal, nationaal en 
internationaal niveau.

Eredoctoraat voor Amitav Ghosh
De bekende Indiase schrijver Amitav Gosh (1956) krijgt een eredoctoraat 
van de UM. Op de Dies Natalis op 23 januari 2019 krijgt hij deze eretitel 
uitgereikt. De laureaat had al veel romans geschreven voordat hij de 
aandacht trok met The Great Derangement, een non-fictie boek over de 
klimaatverandering.

Magisch Maastricht: 
sfeerverlichting 

in de vernieuwde 
Stationsstraat
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Seniorenpartij veertig jaar
De SPM (Seniorenpartij Maastricht) bestaat veertig jaar. In 1978 ziet de 
partij, waarbij zich vooral gepensioneerden aansluiten, het levenslicht. 
Het stabiele en vertrouwenwekkende karakter van de partij levert 
vanaf 2010 een wethouderszetel op. De in mei 2018 gestorven André 
Willems was de eerste wethouder van de SPM. Het jubileum vormt de 
aanleiding om binnen de partij een discussie te voeren over de naam. De 
partij wil een verjongingskuur inzetten. Volgens voorzitter Jan Voorvelt 
hoort daar eigenlijk ook een nieuwe naam bij. Maar Wybe van der Werf 
(91), fractievoorzitter tussen 1990 en 1998, is daar faliekant op tegen: 
“Verjonging is prima, maar aan de naam wordt niet getornd”. Vooralsnog 
is voor dat standpunt veel steun.

Kardoen: een vergeten groente
Ooit was het een exclusieve kerstgroente: kardoen. Ze raakte in de 
vergetelheid – tot voor kort. Op initiatief van enkele berggidsen worden 
in de Sint Pietersberg met de kennis van tuinder Louis Wintgens weer 
opnieuw kardoenstengels gekweekt en gebleekt. Wintgens zaait in de 
zomer de kardoen op de flanken van de berg. Rond Allerheiligen gaan 
de planten met kluit en al de grotten in om met kerstmis te worden 
geoogst. In de grot sterven de buitenste bladeren af en vallen op de 
grond. De binnenste stengels worden bleek en zijn dan geschikt voor 
consumptie. De groente is klaar gemaakt door de keukenbrigade van 
Château Neercanne, Chalet Bergrust en Buitengoed Slavante. Kardoen 
heeft wat weg van bleekselderij, maar dan met een licht bittere smaak. 

Dakbar op de Eiffel
Twee jaar na de opening van The Student Hotel gaat begin 2019 eindelijk 
de ‘rooftopbar’ open. Op het dak van het Eiffelgebouw kun je straks 
genieten van een groots uitzicht op de stad. Je kunt de Observant zien, 
de kerk van Berg en Terblijt, de windmolens van Lanaken en markante 
gebouwen in de stad. Het uitzicht verveelt nooit. Op het dak beginnen 
Pieter van Veldhoven en Rob Dresen het dakterras van hun ‘Rooftopbar’ 
Bold. De werkzaamheden voor de horecazaak met honderd zitplaatsen 
gaan in het voorjaar van 2019 beginnen. Alle steden – zeker die met een 
internationaal tintje - hebben een “rooftopbar’. Nu ook Maastricht. De 
uitbaters: “We zijn geen restaurant maar we serveren wel antipasti en 
tapas. Vanaf twaalf uur kan straks iedereen hier binnenlopen voor een 
kop koffie of een glas wijn. Er is geen loungemuziek maar wel achtergrond 
muziek”. 

Pracht en praal in het NHMM
Het Natuurhistorisch Museum opent de deuren voor een hele bijzondere 
expositie: een fototentoonstelling van insecten. Het zijn niet zomaar 
foto’s. Insecten zijn meestal nog geen centimeter groot. Op de expositie 
‘Microsculptures’ zijn ze vergroot tot een formaat van twee tot drie 
meter. De Britse portret-  en sportfotograaf  Levon Biss ontwikkelt er 
eigenhandig een speciale techniek voor. Van poot tot achterlijf licht hij er 
onderdeeltjes uit. Johan Strijckers van het museum: “Dat je zoiets kleins 
zó in beeld kunt brengen, dat is echt heel bijzonder”. De tentoonstelling 
is een primeur voor de Benelux.

December 2018

‘Twee jaar na de opening van The 
Student Hotel gaat begin 2019 eindelijk 
de ‘rooftopbar’ open. Op het dak van het 
Eiffelgebouw kun je straks genieten van 
een groots uitzicht op de stad.’
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December 2018

Microsculpture in het 
Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. Duizenden 
foto’s maken één beeld

Dakbar met groots 
uitzicht vanaf het 

Eiffelgebouw:
de rooftopbar

Het nieuwe 
bestuur van 

Les Tables
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Swapfiets. 
Herkenbaar aan de 

blauwe band.

Toneelgroep 
Maastricht speelt 
King Lear

December 2018
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December 2018

Toneelgroep Maastricht: recordaantal bezoekers
Toneelgroep Maastricht beleeft het succesvolste jaar uit zijn 
geschiedenis. Het toneelgezelschap onder leiding van Servé Hermans 
en Michel Sluysmans noteert in 2018 maar liefst 75.000 bezoekers. 
Tot de hoogtepunten behoren onder meer voorstellingen als King Lear, 
Emma en Zwart. King Lear trekt de meeste belangstelling met 17.000 
bezoekers. De voorstelling is tien keer te zien in thuisplaats Maastricht.

SWAP? SWAP!
Een nieuw fenomeen in Maastricht: de SWAP-fiets, veelal een omafiets 
en herkenbaar aan de blauwe voorband. Een leasefiets voor 15 euro 
per maand die met name onder studenten gretig aftrek vindt. Er rijden 
er inmiddels duizenden door Maastricht. De fietsen worden door de 
leasemaatschappij onderhouden en gerepareerd. Vandaar dat ook 
inmiddels allerhande verzorgingsvoertuigen door de stad rijden, van 
auto’s met reservefietsen op het dak, tot elektrische bakfietsen met 
een grote aluminiumdoos reserve-onderdelen en een aanhanger met 
reservefietsen. SWAP: een zegen of een zorg?

Gele hesjes in Maastricht?
Ook Maastricht ontkomt niet aan de gele hesjes-beweging, die sinds 
november vanuit Frankrijk zijn opmars maakte. Waar de gele hesjes voor 
staan, weet eigenlijk niemand. En er is zeker geen centrale boodschap, 
hoewel het in Frankrijk begon met protesten tegen de verhoogde 
benzineprijzen. Ook in Maastricht is geen centrale boodschap te 
ontwaren. Hoewel het een goed en oud gebruik in Maastricht is om te 
klagen over wat er allemaal niet klopt. In Maastricht zou je eerder “sjieke 
zjielikes” verwachten (in het Nederlands: mooie gilets), die overal tegen 
zijn, bijvoorbeeld tegen de Tempeleers, bolwerk van de oud-Maastrichtse 
elite. Maar ook in Maastricht zijn de hesjes tot nu toe geel. Zullen we ze 
in 2019 weer zien?

SDAP-lid Willem 
Vliegen is ook 

drager van een 
geel hesje. Hij was 

voorman van de 
sociaaldemocraten 

begin twintigste 
eeuw.
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Het zuidelijke Maasdal
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De bewoners 
van Maastricht 
vertellen over 
hun stad
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Edmond Mille begon zijn zaak in groente, fruit en aardappelen in 1959 
aan het Brandenburgerplein, samen met Lieke Mille-Debats, zijn in 1993 
veel te jong gestorven vrouw. Op zaterdagmorgen reed hij iedere week 
eerst naar de groothandel en kwam met een aanhanger vol aardappelen 
terug. En aan het einde van de dag was alles weg. De mensen kwamen 
van heinde en ver naar zijn zaak, zelfs vanuit België, al kwam dat ook 
omdat daar veel “gevluchte” Maastrichtenaren woonden. Edmond 
heeft zich inmiddels teruggetrokken bij de Broeders van de Beyart op de 
Brusselsestraat. Maar de winkel is er nog en wordt in stand gehouden 
door Lilian Mille, een van zijn kinderen.

Lilian Mille

Verhalen uit de stad
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Het gaat toch goed met de stad?
Aan Lilian Mille ligt de vraag voor óf en hoe Maastricht in de loop der jaren 
is veranderd. Zelf kwam zij in 1960 net na de opening van de winkel op de 
wereld en zij fietst nu bijna dagelijks door de stad. Naar het centrum en 
naar Wyck, voor inkopen. Tijdens die fietstochten valt haar op hoeveel 
winkels er leeg liggen. “Het gaat toch goed met de stad? We leven toch 
in een tijd van economische voorspoed? Waarom dan al die lege zaken? 
En behalve dat veel leeg staat, is er ook te veel van hetzelfde”. Kleine 
winkels, zoals zij zelf heeft, zijn er steeds minder: Dohmen op de hoek 
van de Hoenderstraat (huishoudelijke artikelen), Hack in de Wolfstraat 
(religiosa) en Dom van den Berg in de Nieuwstraat (elektrische apparaten, 
tv, radio). Op “haar” huizenblok (Brandenburgerplein/-weg, Volksplein, 
Volksbondweg, Willem Vliegenstraat) waren vroeger drie slagers 
(Willems, Notten en Renkens), (suiker)bakker Bitsch, sigarettenwinkeltje 
Brock, drogisterij Van der Craats, elektrowinkel Plezier, vishandel Koch, 
dierenwinkel Frissen en ga zo maar door. Binnen 150 meter had je alles 
wat je nodig had. De gasfitter en pompenmaker woonden om de hoek. 
Tja, nu ga je dus maar naar het Kruidvat of de Etos. Die hebben veel. “Is 
dat erg of jammer? Dat is vooral erg jammer!”

Lage parkeerkosten en een ander eetpatroon
Volgens Lilian Mille ligt het probleem bij zowel de veel te hoge huren, 
die geen kleine ondernemer meer kan opbrengen, als bij de kosten voor 
parkeren. En die zijn niet zozeer te hoog, maar eerder te laag. Bij haar 
voor de deur parkeren kost 6 euro per dag. Dat is niet teveel, dat is te 
weinig. Door die prijs parkeren mensen van buiten hun auto de hele dag 
voor de deur en voor haar klanten is er dan geen plek meer. Ook het 
koopgedrag is veranderd en de supermarkten in de buurt hanteren lange 
openingsuren, waar zij in haar eentje nooit tegenop kan. Bovendien 
hebben studenten die in haar buurt veel terecht zijn gekomen een 
ander eetpatroon: weinig verse groenten en veel pizza’s. Anders zijn de 
buitenlandse studenten, die vanwege hun herkomst wel gewoon zijn 
om groente en fruit te kopen. En die hebben ook duidelijk voldoende te 
besteden.

De blauwe loper
Die studenten zeggen Maastricht leuk te vinden vanwege de gezelligheid, 
de cafeetjes en de kleinschaligheid, zeg maar het compacte karakter 
van de stad. De stad wordt steeds voller en daarom is het goed dat er 

aandacht is voor doorgaande fietsroutes in Maastricht, zoals de groene 
loper bovenop de A2 en de blauwe loper door Blauw Dorp. Alleen jammer 
dat daarvoor weer een aantal huizen afgebroken moet worden, dat kost 
weer klanten. En die mensen willen niet weg. Ze moeten. Een persoonlijk 
offer, vinden zij zelf.

Heiligdomsvaart 2018
Van de Heiligdomsvaart heeft ze niet zoveel meegekregen, maar ze heeft 
wel op de televisie naar de ommegang gekeken. Vroeger gingen mensen 
op straat kijken en bleven veel meer hangen. “Maar ja, toen had men ook 
veel minder dan nu”.  Mensen gaan nu veel minder naar de kerk, hoort 
ze in de winkel. Maar diezelfde mensen zeggen de Heiligdomsvaart weer 
wel heel mooi te hebben gevonden. 

Jarenlang ging ze iedere zondag naar de Lambertuskerk, maar nu 
niet meer. De schandalen in de kerk hebben wel meegeholpen aan de 
leegloop, denkt ze. Het geloof speelt geen prominente rol meer in haar 
leven en in dat van haar echtgenoot Bert Haupst, al brandt zij wel iedere 
week een kaars in de Merodekapel van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat 
is anders bij vader Edmond Mille. Bij de Broeders van de Beyart gaat hij 
vaak naar de kapel. Via de dagopvang bij de Schark is hij daar terecht 
gekomen. Een bewuste (geloofs)keuze, al is Edmond niet de man die 
daar veel over praat. De tuin is er prachtig, het eten ouderwets en goed. 
En Edmond Mille heeft er ook een paar oude kennissen getroffen.

Een dag burgemeester
Wat zou Lilian Mille doen als ze een dag burgemeester was? Goede zorg 
voor ouderen vindt ze belangrijk. “Dat hebben ze toch verdiend?”. Maar 
de huidige zorg is wel heel goed, vult ze meteen aan.
Over het culturele erfgoed van de stad is ze minder uitgesproken. 
Musea bezoekt ze eigenlijk niet, maar naar een stedelijk historisch 
museum van Maastricht zou ze wel een keer gaan kijken. Ze vindt het 
zeker belangrijk, erfgoed. Het zorgt voor sfeer en warmte in de stad. Het 
maakt de Maastrichtenaar trots. Voor Lilian is cultureel erfgoed gewoon 
een vanzelfsprekend onderdeel van de stad. De walmuur in het park is 
prachtig en het is goed dat die gerestaureerd wordt. Maar of nou de hele 
vesting eigenlijk bewaard had moeten blijven, in plaats van grotendeels 
afgebroken in 1867? Tja, daar is ze nog niet over uit.

Verhalen uit de stad
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Centraal in het gesprek met Lieke en Harie Thomissen 
staat het woord ‘tradities’ en hoe belangrijk die 
zijn voor een stad als Maastricht. In Maastricht 
gaan volgens hen te veel tradities verloren en 
dat is jammer. Niet alleen oude tradities, zoals de 
Heiligdomsvaart, carnaval en de ‘Mestreechter 
taol’ zijn belangrijk, maar ook nieuwe tradities in 
hun eigen wijk Witte Vrouwenveld, zoals de vele 
kaarsen en fakkels die kerkhof Oostermaas en de kerk 
decoreerden tijdens Allerzielen op 2 november. Een 
initiatief van pastoor Mattie Jeukens van de Onze 
Lieve Vrouw van Lourdeskerk, dat al bijna tien jaar de 
wijk verbindt en verbroedert.

Harie & Lieke 
Thomissen
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‘Mestreechter taol’ als cultureel erfgoed
Om maar met die taal te beginnen: het Engels en het Nederlands rukken 
op. Ook bij hun eigen kleinkinderen. Ook als zij Maastrichts praten. 
‘Ampa’ Harie corrigeert ze dan, maar de vraag is hoe de kinderen en 
kleinkinderen over 50 jaar zullen praten. Taal verandert en is geen 
constante. Maar de Mestreechter taol, waarover Harie trots meldt dat 
deze onlangs is bestempeld tot een van de mooiste dialecten, is ook 
een bindende factor en daar moeten we zuinig op zijn. Bindend tussen 
mensen, verbindend tussen oude en nieuwe tijden. Het Maastrichts is 
simpelweg een vorm van cultureel erfgoed. Door familie en vrienden te 
corrigeren – iets wat soms natuurlijk wel eens irritatie oproept - dragen 
zij actief bij aan de instandhouding van dit immateriële erfgoed. Op 
school wordt er nauwelijks aandacht aan het dialect besteed, het is 
de verantwoordelijkheid van ouders om dit erfgoed over te dragen. En 
natuurlijk leer je het ook gewoon op straat!

‘Mestreechter vastelaovend’
Carnaval is zo’n andere traditie, die zij belangrijk vinden, hoewel ze er 
nauwelijks meer actief aan meedoen. Maar daar mag je het belang ook 
niet aan afmeten. Carnaval is leuk, het is een traditie, het zorgt voor 
saamhorigheid. Mensen zijn vriendelijk en positief, het brengt Maastricht 
samen. Hollènders en boetelènders zijn daarbij zeker welkom, maar de 
voorwaarde is wel dat zij aan het Maastrichtse carnaval meedoen, in 
plaats van hun eigen feestje vieren. Ook carnaval is veranderd:  vroeger 
met de hele familie op stap, nu vooral met de kleinkinderen naar de 
zaaltjes in de buurt. Op dinsdagavond wordt het hele centrum van de 
stad meteen schoongeveegd. De carnavalsroes wordt weggepoetst, 
nog voordat carnaval  goed en wel voorbij is. Een hele prestatie van de 
gemeente en de kasteleins. Maar ook wel een heel abrupt einde van de 
‘vastelaovend’.

Ankers van herinnering
Zelf zijn ze in de binnenstad geboren en opgegroeid. Harie in 1951 op de 
Houtmaas, Lieke ook in 1951, in de Stokstraat en later de Jekerstraat. Zij 
schaamt zich daar helemaal niet voor, hoewel ze weet dat anderen die 

in de jaren 1950 in de Stokstraat opgroeiden, dat wel doen. Haar jeugd 
bracht ze veelal door bij ‘ama’ in het Boschstraatkwartier. Vanuit de Sint-
Theunisstraat, via een lange ‘gats’ met dubbele deuren naar het Bassin, 
waar nog volop gespeeld kon worden. Iets wat zij haar zoons William 
(1971) en Remy (1975) en haar kleinkinderen graag laat zien en waarover 
zij vertelt als ze in het huidige gebied rondlopen. Gebouwen, buurten en 
zichtbare herinneringen zorgen er voor dat mensen zich met een buurt 
kunnen identificeren, dat ze zich niet ontheemd voelen. Het zorgt voor 
ankers van herinnering, van wie ze zijn en waar ze vandaan komen.

Trouwen voor de wet. Trouwen voor de kerk.
De Heiligdomsvaart hebben ze nauwelijks gevolgd, al vinden ze ook dit 
een belangrijke traditie voor de stad. Het decorum, het uiterlijk vertoon 
van deze religieuze viering en van de processies zijn mooi en passen bij 
Maastricht. Al wordt het religieuze aspect echt wel anders beleefd in 
vergelijking met vroeger. Toen werden ze een beetje ‘bang gemaakt’ door 
de kerk. De verzuiling van de maatschappij gaf rust en duidelijkheid en 
de kerk hield grip op die maatschappij. Eerst waren ze zelf alleen voor 
de wet getrouwd, maar op aandringen van meneer pastoor, trouwden ze 
ook voor de kerk, al was de plechtigheid sober en klein.

Uitsmijter
Wat Harie Thomissen nog kwijt wil is dat hij vindt dat Maastricht een 
eigen historisch museum verdient. Geen archeologisch museum, maar 
een museum met het brede verhaal van Maastricht. Door zijn werk als 
archeologisch veldtechnicus voor de afdeling cultureel erfgoed bij de 
gemeente weet hij precies welke mooie objecten, collecties en verhalen 
allemaal liggen te wachten om getoond en verteld te worden. “Dat is 
zeker de moeite waard. Niet eens zozeer voor de toeristen, maar vooral 
voor de Maastrichtenaar zelf. Het is het verhaal van hún stad!”

Verhalen uit de stad
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Chrit Kraft

Op de vraag of hij interesse had voor een interview 
voor Jaarboek Maastricht reageerde Chrit Kraft 
wel een beetje verbaasd, maar ook geïnteresseerd. 
En zijn vrouw Mary vroeg hem “wèts diech dat 
daan nog allemaol?”. Dat maakt duidelijk dat een 
interview met Kraft zal gaan over vroeger en over 
hoe de stad veranderd is. Sommige veranderingen 
zijn goed, andere ietwat spijtig. Maar zonder 
nieuwigheid had Maastricht niet veel meer 
voorgesteld, zoveel staat voor hem wel vast.
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Sigismund Tagage
Chrit Kraft is geboren in 1947 in het centrum van Maastricht. “In de 
Stokstraat”, komt er iets aarzelend uit. De Stokstraat was kort na de 
oorlog niet de beste buurt van de stad. Hij vertelde vaak dat hij in de 
Maastrichter Grachtstraat geboren was, bang dat het stigma Stokstraat 
hem weinig goeds zou brengen. In die Grachtstraat bracht hij zijn 
jeugdjaren door. En aan de vele jaren die hij in het Boschstraatkwartier 
spendeerde, heeft hij goede herinneringen. Al waren de huizen wel vol 
en woonden er te veel mensen in te kleine ruimtes. Daardoor speelden 
de kinderen dan ook veel op straat. De broeders van de Bernardusschool 
voedden de jongens mee op. En Sigismund Tagage die hem als kleine 
jongen op school in de klas had, kende hem tientallen jaren later nog 
steeds.

‘32 kaffees!’
Opa Kraft, ook Chrit, had een haringinleggerij nabij de Boschstraat en 
zijn vader werkte bij de Sphinx. En ‘Chritsje’, om onderscheid te maken 
met zijn gelijknamige opa, groeide de eerste 16 jaar van zijn leven op 
onder de rook van de Sphinx. Daarna volgde de verhuizing “de stad 
uit”, naar de nieuwe parochiewijk Malberg, waar de familie een van de 
eerste bewoners was. Zijn vrouw Mary Riemenschneider is in Wyckerveld 
geboren en in de vroege jaren zestig ontmoette Chrit haar in een van 
de 32 cafés die de Boschstraat tussen het standbeeld van Minckeleers 
en ‘de Ossekop’ rijk was. ‘32 kaffees!’ De ligging hiervan werd uiteraard 
bepaald door de Sphinx, gelegen aan het einde van de Boschstraat. In 
zijn jonge jaren ging hij vaak naar de jeugdsoos, die de broeders voor de 
jeugd organiseerden. En in het weekend werd er gedanst ‘bij de zusters’ 
in een zaaltje in de Capucijnenstraat. De zusters organiseerden dit, ze 
dansten zelf natuurlijk niet.

Het kanaal
In die vroege jaren werd het kanaal nog volop gebruikt en de jonge Chrit 
hielp soms mee om goederenboten vanuit het bassin stroomopwaarts 
te trekken (naar het zuiden). Dan verdiende je ‘vief sènt’. In het bassin 
werden veel boten gelost, onder andere met bomen, die terplekke tot 
planken werden verzaagd. Een enorm verschil met wat je er nu ziet: soms 

dure boten, veel minder volk en mooie gewelfkelders met restaurants, 
waar het maar een paar keer per jaar echt druk is. Is dit nu een zinvolle 
en nuttige verandering, vraagt Kraft zich af. Enkele keren per jaar lopen 
ze nog door de oude straatjes van zijn jeugd, die aan de westkant van 
de Boschstraat behouden zijn. Herinneringen ophalen en af en toe op 
een terrasje zitten. “Gaot geer weer naor ’t museum kieke”, vragen zijn 
kleinkinderen dan. 

‘Binne of boete’?
De Markt, het Vrijthof en het Onze Lieve Vrouweplein als parkeerplaats 
zijn verleden tijd. En autorijden door de Grote Staat mag ook niet meer. 
Toen dat wel nog mocht reden zij met de auto gewoon tot voor de deur om 
daar de ruiten te wassen. Want dat is zijn leven lang zijn beroep geweest. 
Binnen zitten hield hij niet vol, dat bleek wel toen hij drie weken bij de KNP 
werkte. Als hij de stempelklok moest bedienen brak het zweet hem al uit. 
‘Buiten’ was zijn wereld. En na ruim 10 jaar in dienst bij een baas, kon 
hij als zelfstandige beginnen met zijn eigen glazenwassersbedrijf. Al op 
de lagere school was hij gefascineerd door de glazenwasser die hij op 
het schoolplein zag. Het buitenwerk, de sociale contacten, dat was de 
wereld die hem beviel. In de hele stad zijn en overal op de ladder staan. 
“Op enig moment zie je niet meer wat zich binnen de huizen afspeelt”.

Decorum en cravatten
Vroeger was naar de kerk gaan een vanzelfsprekendheid. Iedere zondag 
naar de Sint Mathijskerk aan de Boschstraat. Vanuit de Grachtstraat ging 
de hele familie kijken naar de processie van de Heiligdomsvaart in 1962. 

Verhalen uit de stad
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Die wereld bestond uit decorum en cravatten. Toen was hij soms ook 
misdienaar, bij speciale gelegenheden. Ook daarvoor kreeg hij 5 cent en 
daarmee kon je toen nog een zak vol snoep kopen in een winkeltje op 
de Grote Gracht. Maar na de uittocht uit de stad (het centrum), werd 
Malberg zijn wereld. De net gebouwde parochiewijk bood alles wat een 
familie nodig had. Tot op de dag van vandaag woont hij in Malberg. De 
Heiligdomsvaart van dit jaar bekeek de familie dan ook op de televisie en 
niet meer in het centrum van de stad. Ondanks dat de processie eigenlijk 
ook een deel is van het oude Maastricht, van het immateriële erfgoed 
van de stad.

‘Cokesfebrik’
Dat erfgoed vindt hij wel belangrijk, bijvoorbeeld de restauratie van de 
walmuur in het stadpark. Maar op het Tapijnterrein staat nu een mooie 
brasserie in de plaats van de oude officiersmess, dat is dan weer de 
broodnodige vernieuwing. De oude cokesfabriek uit 1912 langs de oprit 
van de Noorderbrug? Bewaren! Ook dit terrein was zijn jeugdspeelplaats, 
al zag je vroeger weinig van de cokesfabriek of de gashouder. “Mensen 
weten helemaal niet meer wat cokes zijn”, zegt Kraft en dan volgt weer 
een herinnering aan vroeger.

Taal
“Iech mis aajd Mestreech wel e bitsje”, verzucht Chrit Kraft. Ook als zijn 
kleinkinderen hem duidelijk maken dat het ’niet meer vroeger is. Hij weet 
dat wel, maar de veranderingen gaan soms zo snel. En ondanks dat ze 
nodig zijn, zijn de veranderingen soms ook wel onbegrijpelijk, zeker voor 
ouderen. Hij hoopt dat de stedelijke taal kan blijven voortbestaan en dat 
alle kinderen weer thuis Maastrichts kunnen spreken, vroeger was dat 
soms onwenselijk. Voor mensen als Chrit Kraft is dat toch de taal waarin 
zij zich het beste uit kunnen drukken.

Verhalen uit de stad
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De Boschstraat 
op de Parijse 

maquette, 
1748.
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Stadsmonitor

Het cultureel 
erfgoed van 
Maastricht: 
decor of 
identiteit?

Een Merovingische 
kralenketting uit graf 

124 van het Vrijthof 
grafveld (6e eeuw)
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Jaarboek Maastricht is al vanaf 1955 de continue stadskroniek 
van Maastricht, waarin telkens beschreven staat wat er in 
de stad in een jaar is gebeurd. De stadsmonitor is een meer 
analytische verdieping van de stadskroniek, ontstaan na de 
grote overzichtstentoonstelling in 2015 “MIELJAAR, Maastricht 
1955-2015”, een initiatief van Stichting Jaarboek Maastricht. 
In MIELJAAR werd de 60-jarige recente geschiedenis van de 
stad Maastricht aan de hand van 60 jaarboeken tentoongesteld 
door middel van foto’s, films en verhalen, geanalyseerd in de 
bijbehorende catalogus en bediscussieerd tijdens lezingen, 
interviews en rondleidingen. Uit tentoonstelling MIELJAAR bleek 
dat het goed zou zijn om in elk Jaarboek Maastricht telkens 
een actueel thema aan te wijzen en om dit te onderzoeken, te 
analyseren en te becommentariëren. In Jaarboek 2016-2017 was 
het thema van de stadsmonitor: in hoeverre is Maastricht een 
Smart City, een slimme en gezonde stad, dit in verhouding tot 
vergelijkbare middelgrote steden in Nederland. Uit de analyse 
bleek dat Maastricht nog de nodige stappen moet zetten. In 
deze tweede stadsmonitor wordt een van de thema’s van het 
huidige jaarboek onderzocht: het culturele erfgoed van de stad. 
Het gaat daarbij om roerend, onroerend en immaterieel erfgoed, 
waaronder de Heiligdomsvaart, die in 2018 werd gehouden.

Stadsmonitor
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De aanloop
Kunt u zich nog herinneren dat Maastricht jaren geleden Europese 
Culturele Hoofdstad 2018 wilde worden? Een proces dat al in 2008 begon en 
waarbij gekeken werd hoe we beter kunnen samenwerken en samenleven 
op de culturele breuklijnen in de Euregio, een verhaal met een historische 
basis. Met de uitwerking daarvan moest Maastricht een voorbeeldstad 
zijn hoe Europa met zijn culturele verschillen en verschuivende 
identiteiten samen een toekomst zou kunnen formuleren. Met veel 
aandacht voor het erfgoed van de Euregio. Maastricht als ‘proeftuin van 
Europa’. Eindhoven - als voornaamste concurrent van Maastricht - zette 
in op ‘culturele innovatie’ via vernieuwende technologie, kunst en design. 
Leeuwarden werd minder kansrijk geacht; het zette in op enerzijds zijn 
Calimero-syndroom (wij stellen cultureel weinig voor en moeten daarom 
culturele hoofdstad worden) en anderzijds op het centrale thema in zijn 
bidbook: ‘iepen mienskip’. Daarmee werd bedoeld het van onderop en in 
open verbinding met de wereld, samenwerken aan een betere wereld. De 
twee steden met het grootste budget legden het uiteindelijk tijdens de 
jurybeslissing in 2013 af tegen de stad met het kleinste budget: volgens 
de jury had Leeuwarden het beste ‘verbindende verhaal’.

Maastrichts cultureel erfgoed: hoe zit dat?
Wat verstaan we eigenlijk onder cultureel erfgoed? Waarom is dat 
belangrijk? En wat is de impact ervan op de stad in economische zin 
(het verdienmodel), in fysieke zin (stadsontwikkeling en infrastructuur) 

en in sociale zin (burgerschap en participatie)? Wat heeft Maastricht 
gedaan met het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018? En wat 
betekent de Heiligdomsvaart anno 2018, een zeven-jaarlijks terugkerend 
religieus en cultureel evenement dat eeuwenlang in de stad heeft 
plaatsgevonden en onderdeel is van het immateriële erfgoed?

Er zijn ook tegenstrijdigheden die om een verklaring vragen: Maastricht 
scoort in de Atlas voor Gemeenten 2018 op de culturele index van 
Nederland een tweede plaats, na Amsterdam. Limburg daarentegen 
scoort op de Regionale Cultuurindex van de Boekmanstichting een 
laatste plaats als het gaat om tijdsbesteding aan kunst en cultuur. Hoe 
zit dat? Dat laat zich niet verklaren door te stellen dat het één over 
Maastricht gaat en het ander over Limburg. Maastricht is geen eiland. 
Ook uit het onderzoek in 2017 naar cultuurbeoefening, cultuurbezoek 
en cultuurwaardering in Maastricht door de Universiteit Maastricht en 
Stichting Tout Maastricht, blijkt een niet erg grote passie voor actieve 
of passieve deelname aan culturele activiteiten door Maastrichtse 
bewoners. De deelname van de Maastrichtenaar aan de vijf belangrijkste 
culturele evenementen was: Carnaval 59%, Preuvenemint 30%, Het 
Parcours 30%, Magisch Maastricht Cultuur 28% en de Processie 16%. 

Cultuur als onderdeel van een brede welvaartsontwikkeling
In zijn boek “Echte Economie” schrijft emeritus hoogleraar Arnold 
Heertje dat economie niet alleen bestaat uit geld, maar vooral uit heel 

Maastricht en 
zijn cultureel 
erfgoed
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veel andere aspecten. Economie benaderen als een systeem waarin 
financiële transacties de waarde van het leven bepalen, is veel te eenzijdig 
en bovendien benevens de waarheid. Echte economie bestaat, naast 
welvaartschepping door ondernemingen, ook uit welvaartschepping 
door natuur, cultuur, duurzaamheid, gezondheidszorg, onderwijs, 
milieu. En zo is ook cultuur een van de kwaliteitsaspecten van onze 
samenleving en een volwaardig onderdeel van de echte economie1.  
Het culturele leven kent natuurlijk economische aspecten, maar 
onderscheidt zich juist doordat het niet uitsluitend of zelfs helemaal niet 
om geldelijke waardecreatie gaat. Het zijn niet alleen ondernemingen 
die aan waardecreatie doen en die voor werkgelegenheid zorgen. 
Met name de overheid heeft hierin een grote rol en kan regisseren en 
sturen. Zonder de overheid als geduldige durfinvesteerder en innovator 
zouden er geen internet, geneesmiddelen, biotechnologie, algoritmes 
en maanlandingen zijn2. Vertaald naar Nederland c.q. Limburg: geen 
campussen, geen broedplaatsen, geen theaters, geen ziekenhuizen, 
geen onderwijs, geen tunnels. Kortom: zonder overheidshandelen geen 
brede welvaartsontwikkeling.

Wat wordt verstaan onder cultureel erfgoed?3 
Bij cultureel erfgoed maken we onderscheid tussen roerend, onroerend 
en immaterieel erfgoed. Met dit onderscheid wordt aangesloten bij de 
gehanteerde definitie van cultureel erfgoed in de Erfgoedwet en bij de 
categorieën in de Erfgoedbalans.

• Bij roerend erfgoed gaat het om verplaatsbare objecten met 
een culturele en historische betekenis. Het betreft (oude) 
kunstobjecten, maar ook gebruiksvoorwerpen zoals meubels, 
kleding of machines. Ook mobiel erfgoed behoort tot deze 
categorie, zoals varend, rijdend, vliegend en rail-erfgoed. 
Maastrichtse voorbeelden van roerend erfgoed zijn: de aardewerk-
collecties van de Sphinx, Céramique en Mosa, de collectie van het 
voormalig glasmuseum, de zogenaamde instrumentencollecties 
en de enorme collecties oude boeken in Centre Céramique, de 
collecties van middeleeuwse beeldhouwkunst, schilderkunst en 
kerkelijk zilver in het Bonnefantenmuseum, de collecties kunst, 
antiek en zilver in het Museum aan het Vrijthof, de archeologische 

collecties in Centre Céramique en van het Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap, de natuurhistorische collecties van het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht, de schatkamers van de Sint 
Servaaskerk en de Onze Lieve Vrouwekerk, de oude boekencollecties 
van de Universiteit Maastricht, de bedrijfsarchieven van het Sociaal 
Historisch Centrum en de overheidsarchieven van het Regionaal 
Historisch Centrum, en tenslotte de overweldigende hoeveelheid 
particuliere verzamelingen.

• Onroerend erfgoed omvat gebouwd erfgoed, archeologische 
monumenten en historische vindplaatsen, stads- en dorpsgezichten 
en cultuurlandschappen. Maastrichtse voorbeelden daarbij zijn 
het Sphinx-gebouw, het Kruisherenhotel, de Bonbonnière, de 
Bisschopsmolen, het Stadhuis, het Dinghuis, de Augustijnenkerk 
(en alle andere kerken, natuurlijk), restanten van een Romeins 
heiligdom in de kelder van Hotel Derlon en van Romeinse baden 
onder het pleintje “Op de Thermen”, de Timmerfabriek, de 
vestingwerken, het Lanakerveld, etc. Ook kunst in de openbare 
ruimte kan erfgoed zijn, zoals het standbeeld van Minckeleers op 
de Markt, het oorlogsmonument op het Koningsplein, ’t Mooswief, 
de Mestreechter Geis, het standbeeld van Petrus Regout aan de 
Boschstraat, de Troostmachine in de Berenkuil en straks nieuw 
erfgoed, zoals de dit jaar geplaatste Engel van Maastricht op de 
Groene Loper.

• Immaterieel erfgoed betreft sociale gewoonten, voorstellingen, 
rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of 
vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als 
een vorm van cultureel erfgoed en die hen bindt. Maastrichtse 
voorbeelden daarbij zijn: Heiligdomsvaart, reuzenstoet, carnaval, 
processies, taalgenootschap Veldeke, Stadsschutterij, ’t 
Mestreechs Volleks Tejater, Jaarboek Maastricht, de stadstaal ‘t 
Mestreechs, en ga zo maar door. Behalve immaterieel zou je dit ook 
sociaal erfgoed kunnen noemen.
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1 Zie ook het voorwoord van Jaarverslag en Jaarrekening 2007 van Centre Céramique & Natuurhistorisch Museum Maastricht van de hand van toenmalig directeur Wetzels. 
2 Zie de boeken van econome M. Mazzucato De ondernemende Staat en De waarde van alles.
3 Zie publicatie van het SCP: Het culturele leven (2018)
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Maastrichts meest onderscheidende kenmerk: het erfgoed?
Volgens sommigen is het meest onderscheidende kenmerk van 
Maastricht ‘t vollek vaan Mestreech’ zelf, gekarakteriseerd als de 
levensgenietende Bourgondiër, verliefd op zijn eigen stad4 en trots op 
zijn goede (kleding)smaak. Wanneer is dat beeld ontstaan? Uit een 
analyse van de jaarboeken uit de periode 1955 - 1975 blijkt op geen 
enkele manier dat Maastricht een dergelijke kwalificatie toekomt. Het 
was in die tijd meer een in zichzelf gekeerde provinciestad, Heerlen was 
toen de plaats waar ‘het’ gebeurde. Op basis van enkele ‘stapstenen’ in 
de tijd daarna - namelijk de komst van de universiteit, de ontwikkeling 
van het academisch ziekenhuis, twee Eurotoppen in Maastricht (leidend 
tot het Verdrag van Maastricht), congrescentrum MECC in Randwyck, de 
wereldwijde bekendheid van de concerten van André Rieu en bijzondere 
evenementen als de TEFAF en het Preuvenemint - is de stad geworden tot 
wat ze nu is: een internationale stad met een grote aantrekkingskracht 
op bezoekers, bedrijven en instellingen. Ergens in die tussentijd is het 
zelfvoldane beeld van de ‘levensgenietende Maastrichtenaar’ ontstaan. 
Als dit beeld al niet waar is, dan is het op zijn minst goed bedacht.

Het meest onderscheidende kenmerk van Maastricht is een combinatie 
van de aantrekkingskracht en levendigheid van het centrum (inclusief 
Wyck), de kleinschaligheid ervan, het decor van het cultureel erfgoed, het 
beeld van gastvrijheid, de bijzondere evenementen, de winkelvariatie, 
het horeca-aanbod, de regionale omgeving (Heuvelland, Voerstreek, Luik 
en Aken)5. Opmerkelijk genoeg daarbij is dat het onroerende erfgoed - 
de monumenten en de historische binnenstad - door zowel bewoners 
als bezoekers wordt gezien als een decor, waarbinnen zich de ‘zachte’ 
onderscheidende kenmerken bevinden: gastvrijheid, gezelligheid, 
kleinschaligheid en consumentenbevrediging. Bij nadere beschouwing 
realiseert men zich echter dat het culturele erfgoed in de kern de 
constante én de bepalende factor is voor de identiteit van Maastricht 
en de Maastrichtenaren. 

Hoe presteert Maastricht ten aanzien van zijn cultureel erfgoed?
Wat zegt de gemeente er zelf van? “Maastricht is niet alleen een van de 
belangrijkste Nederlandse cultureel erfgoedsteden. De stad heeft ook 

nog eens, door haar typische ligging, een rijke en gekleurde geschiedenis. 
We constateren dat de kansen en de mogelijkheden nog niet ten 
volle worden benut. De materiële en immateriële ‘erfgoedvoorraad’ 
vertegenwoordigt een potentie, die nog niet in een optimale samenhang 
wordt ontsloten en gepresenteerd.” (Cultuuragenda 2017-2020).

In 2018 is voor velen waarschijnlijk weinig bespeurbare aandacht 
geweest voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Enerzijds 
was de voorbereidingstijd erg kort. Anderzijds is er nauwelijks ambtelijke 
capaciteit beschikbaar om buiten het reguliere werk iets bijzonders 
op te pakken. Maastricht heeft qua ambtelijke capaciteit ten opzichte 
van andere steden zoals Amersfoort, Den Bosch, Leiden, Breda en 
Dordrecht absoluut de laagste rangorde, terwijl Maastricht heel veel 
monumenten heeft, soms wel het aantal van drie steden tezamen. Het 
door de gemeente gewenste “ten volle benutten” moet dan ook nog hard  
gemaakt worden.

Wat wordt er eigenlijk uitgegeven voor de exploitatie van de instituties 
van cultuur en cultureel erfgoed, zoals academies, kunstvakonderwijs, 
muziekinstellingen, theater, musea, culturele evenementen en lokale 
tv? En wie legt dat geld op tafel? Voor de exploitatie van de culturele 
infrastructuur van Maastricht doen dat het rijk, de provincie en de 
gemeente samen. Dat was in 2008 samen circa € 47 miljoen en in 2017 
circa € 68 miljoen. Dat zijn respectabele bedragen. Maar wel opvallend 
is dat de verhouding in het percentage rijk-gemeente is verschoven van 
58/30 in 2008 naar 64/22 in 2017. In absolute aantallen: In 2008 was de 
rijksinvestering € 27,4 miljoen en die van Maastricht € 14 miljoen, terwijl 
de bijdrage in 2017 veranderde naar € 42,7 miljoen van het rijk (zowel de 
structurele als de vierjarige bijdrage) en die van Maastricht in 2017 (en 
2018) nagenoeg hetzelfde bleef: € 15 miljoen. 

Als het gaat om investeringen in onroerend cultureel erfgoed worden 
door de herontwikkeling van historische gebouwen en monumenten door 
zowel de universiteit, als de gemeente en de private sector honderden 
miljoenen geïnvesteerd. Voorbeelden hiervan zijn de Tapijnkazerne, 
hotels in historische gebouwen - zoals het Kruisherenhotel en Hotel 
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4 Steden & Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy in samenwerking met de Universiteit van Utrecht (2015)
5 Rapport ZKA Consultants, 2017
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Monastère in  de Boschstraat - de herontwikkeling van het Eiffelgebouw 
en de Timmerfabriek, winkels in historische gebouwen zoals boekhandel 
Dominicanen, Loods 5 en ‘t Brikkegebouw, Museum aan het Vrijthof in 
het oude Spaans Gouvernement, het Theater aan het Vrijthof in het 
oude Generaalshuis en appartementen in de Ridderbrouwerij. Deze 
herontwikkelingen laten zien dat de charme van erfgoed veel diverse 
investeerders lokt en de aantrekkelijkheid van de stad bepaalt. 

In de Atlas voor Gemeenten – die de vijftig grootste gemeenten van 
Nederland in beeld brengt - is in de editie 2018 speciale aandacht besteed 
aan cultuur. In de cultuurindex – die het totaal van cultuuruitingen in 
een stad betreft - staat Amsterdam op de 1ste plaats, direct gevolgd 
door Maastricht. Leeuwarden staat op de 3de plaats, Heerlen staat op 
nummer 16 en Sittard-Geleen op nummer 34. Bij dit totaalbeeld wordt 
gekeken naar 5 categorieën: podiumkunsten (Maastricht op de 2de 
plaats), erfgoed (1ste plaats), beeldende kunst (1ste plaats), letteren 
(9de plaats) en film (2de plaats). Al met al zeer verrassend hoge scores.6 
Maar in dezelfde Atlas staan voor Maastricht ook een aantal bedenkelijk 
negatieve scores: de woonaantrekkelijkheidsindex geeft voor Maastricht 
plaats 38 aan (van de 50 steden), de sociaal economische index geeft 
plaats 36 aan. Opvallend is ook de zeer lage score van vrouwenparticipatie 
(werkzame vrouwen als percentage van de vrouwelijke bevolking): 
Maastricht staat op de 49ste plaats, net voor Heerlen, dat op de 50ste 
plaats eindigt. 

De hoge score voor erfgoed is grotendeels te danken aan de grote 
aantallen monumenten: het aantal rijksmonumenten bedraagt 1.676 
en het aantal gemeentelijke monumenten 3.369 adressen. Maastricht 
komt daarmee qua rijksmonumenten op de 2de plaats van het land, na 
Amsterdam met 7.500 rijksmonumenten, maar vóór Utrecht (1.600), 
Leiden (1.242), Haarlem (1.179) en Den Haag (1.165).

En dan volgt de relevante vraag: hoe verzilvert Maastricht zijn potentieel 
aan cultureel erfgoed? Ondanks de beperkte middelen en ambtelijke 
capaciteit wordt gestaag gewerkt aan het in stand houden, aan het 
ontsluiten (via digitalisering) en aan het herontwikkelen van erfgoed. 
Een voorbeeld van die gestaagheid zijn de vestingwerken van de 

stad. Naast bestaand budget voor regulier onderhoud is in 2018 door 
de gemeenteraad een eenmalig budget van € 250.000 vrijgemaakt 
voor een onderzoek naar de staat van de vestingwerken en een plan 
van aanpak. Onder die vestingwerken vallen bijvoorbeeld De Werreke 
en het in Maastricht-west liggende 11 kilometer lange ondergrondse 
gangenstelsel. Verwacht mag worden dat door de fysieke verbinding 
tussen Hoge en Lage Fronten en door de digitale en virtuele ontsluiting, 
deze vestingwerken gaan bijdragen aan de toeristische, educatieve en 
recreatieve kwaliteiten van de stad. Weer een reisdoel voor Maastricht 
erbij! Ingeschat wordt dat de uitvoering van het achterstallige 
onderhoud meer dan € 10 miljoen zal gaan bedragen. Hierover moet de 
gemeenteraad in de toekomst nog een besluit nemen.

Tenslotte een prangende vraag: waarom heeft Maastricht geen museum 
als drager van zijn cultureel erfgoed en als plek waar het verhaal 
wordt verteld?  Natuurlijk: de stad zelf is een museum, maar een 
geconcentreerde plek van zo’n 3.000 m2 waar de historie van Maastricht 
aanschouwelijk wordt geduid, is toch wat anders. De digitale culturele 
biografie was (in 2004) weliswaar een moderne  en innovatieve variant 
op het ouderwetse museum, maar werd toch primair gedreven door 
bezuinigingen en is nooit ten volle uitgevoerd. Van het Culturele Biografie-
concept zoals dat door La Groupe in 2003 is gepresenteerd en door de 
raad is aangenomen, is slechts een derde deel daadwerkelijk uitgevoerd. 
Er is grote behoefte, vanuit de eigen Maastrichtse samenleving, 
maar ook vanuit het oogpunt van de bezoekers aan de stad, aan een 
zogenaamde heterotopie: een tussenplaats of bemiddelingsruimte, die 
een stedelijk historisch museum kan bieden. Een plek als bemiddeling 
tussen heden en verleden en tussen heden en de toekomst. Er ligt 
weer een kans voor het oprapen: het leegstaande fabriekspand van 
Sappi (‘t Lómmelefebrik) kan bij wijze van spreken morgen in gebruik 
worden genomen voor een dergelijke bemiddelingsplaats. Op een unieke 
plek, die nog niet uitontwikkeld is: aan het Bassin. Door een vaste 
expositie over het industriële verleden van de stad te combineren met 
wisseltentoonstellingen wordt terugkeerbezoek gegarandeerd!
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De Heiligdomsvaart
In de Jaarboeken 1955, 1962, 1969, 1976, 1983, 1990, 1997, 2004 en 
2011 is aandacht besteed aan de Heiligdomsvaart. Zo ook dit jaar. In 
2018 is in het Jaarboek op drie manieren aandacht gegeven aan de 
Heiligdomsvaart: zowel in de thema’s & interviews, als in de stadskroniek 
en de stadsmonitor. 

De Heiligdomsvaart wordt beschouwd als het culturele hoogtepunt 
van 2018. Maastricht kent vier belangrijke identiteiten: als belangrijke 
Romeinse vesting in de Lage Landen, als middeleeuws religieus brandpunt 
en pelgrimsplaats, als militaire vestingstad en als vroege exponent van 
de industriële revolutie in West-Europa. De Heiligdomsvaart is een van 
de uitingen van de religieuze identiteit. Het was in de middeleeuwen 
echt een religieuze ‘toeristenplaats’, waar in die tijd de economie en 
de samenleving grotendeels op waren gericht (zie de digitale culturele 
biografie Zicht op Maastricht). Het kerkelijk leven in Maastricht is de 
laatste decennia flink veranderd en verschoof van een strikt devote 
naar een meer culturele beleving. De grote betekenis van het culturele 
programma van de Heiligdomsvaart, als aanvulling op en versterker van 
de ommegangen, is daar een voorbeeld van. Met als hoogtepunten de 
mode ’processie’ van de 18de -eeuwse koorkappen in combinatie met 
modern design én met de topvoorstelling van de geënsceneerde opera 
‘Messiah’ van Händel. De ommegangen zelf blijven uiteraard gericht 
op de devotie. Maastricht is een van de weinige steden waar kerkelijk 
erfgoed zichtbaar en functioneel aanwezig is. 

De Heiligdomsvaart in getallen
Over de inzet voor de Heiligdomsvaart zijn slechts enkele geschatte cijfers 
bekend. De Heiligdomsvaartperiode kende in 2018 een voorprogramma 
van 6 april tot 23 mei en een  hoofdprogramma van 24 mei tot en met 3 
juni. Daarbij waren ongeveer 3.000 vrijwilligers betrokken uit Maastricht, 
maar ook van ver daarbuiten (Roermond, Weert, Gent, Hasselt, Luik, 
Aken, Keulen). Daarvan namen ongeveer 2.000 vrijwilligers deel aan de 
ommegangen. Er zijn enkele honderden bezoekers echt als pelgrim op 
de Heiligdomsvaart afgekomen. Volgens schattingen van de organisatie 
waren er 150.000 bezoekers aanwezig bij het 10-daagse evenement. De 
politie schat het aantal bezoekers op de twee ommegang-dagen op elk 

75.000. In de analyse stuit de stadsmonitor  Maastricht echter op weer 
andere aantallen.7 Deze zijn gebaseerd op geëxtrapoleerde cijfers van 
unieke gsm-aanslagen op de zendmasten, die een redelijke indicatie 
geven van de aantallen bezoekers die op enig moment in de binnenstad 
aanwezig waren. Op 3 juni 2018, bij de tweede ommegang, waren er circa 
72.000 ‘contacten’ over de hele dag, waarvan 60% in de periode 10:00-
18:00 uur, wat wijst op circa 40.000 bezoekers in de binnenstad tijdens de 
ommegangen. Er was geen koopzondag, dus dit aantal mag grotendeels 
worden toegeschreven aan de Heiligdomsvaart. Is dat belangrijk? Niet 
vanuit het oogpunt van het thema van de Heiligdomsvaart “doe goed en 
zie niet om”. Wel als het gaat om de impact voor de stad goed te kunnen 
inschatten.

Over de economische impact en de sociale participatiegraad is weinig 
bekend. Vanuit het bisdom en de organisatie (Het Graf van Sint Servatius) 
heerst de overtuiging dat de Heiligdomsvaart een versterking geeft aan 
de religieuze geloofsbeleving, vooral omdat deze naast de Passiespelen 
in Tegelen een van de weinige (grootschalige) katholieke geloofsuitingen 
is in Limburg die zich in de openbare ruimte afspeelt en daardoor 
herkenbaar en zichtbaar is. Centrummanagement Maastricht heeft de 
indruk dat het direct economisch effect misschien zelfs negatief is (de 
winkelopening van 17:00 - 21:00 uur was in 2018 geen succes). Maar 
indirect, zo stellen zij, ligt dat anders: mensen die Maastricht bezoeken 
en dit bezoek als aangenaam ervaren, komen mogelijk terug en dat is 
zeker economisch relevant. Voor de sociale participatie bestaan geen 
cijfers. Weliswaar heeft de Heiligdomsvaart-organisatie goed zicht op de 
herkomst van de 3000 vrijwilligers en deelnemers aan de ommegangen, 
maar zicht op de vraag of alle lagen uit de Maastrichtse samenleving 
participeren, is er niet.

De Heiligdomsvaart is een evenement in de zin van het gemeentelijke 
beleidskader, het staat op de evenementenkalender en is onderdeel 
van de Cultuurzomer Maastricht. De Heiligdomsvaart-organisatie 
geeft aan dat het cultuurprogramma een belangrijke reden is voor de 
financiële bijdragen van provincie en gemeente en andere sponsoren 
zoals bedrijven, instellingen en goede doelen organisaties.8 Naast de 
beide ommegangen zijn er onder meer onderwijsprojecten, concerten, 
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7 Ten behoeve van deze analyse zijn verschillende bronnen geraadpleegd, zoals gemeentelijke diensten, Heiligdomsvaart-organisatie, Centrummanagement, Centre Céramique, etc. 
8 De gemeente draagt € 60.000 bij, plus materiële en personele hulp.
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dansvoorstellingen, muziek- en toneeluitvoeringen, exposities 
en filmvertoningen. De gemeente Maastricht heeft altijd volledige 
medewerking gegeven aan de Heiligdomsvaart, maar doet geen specifiek 
onderzoek naar de economische betekenis voor de stad in de vorm van 
toeristische en horeca-bestedingen.

De toekomst
De Heiligdomsvaart-organisatie heeft door studenten van het 
University College Maastricht laten onderzoeken welke onderwerpen 
in de toekomst een rol zouden kunnen spelen ter versterking van de 
Heiligdomsvaartgedachte. Uit die verkenning is gebleken dat één ding 
cruciaal is: de religieuze geloofsbeleving en met name de ommegang 
van de relieken is de harde kern van het ‘evenement’. Alle andere zaken 
zoals het culturele programma en de tentoonstellingen zijn relevant, 
maar ondersteunend.

Voor de Heiligdomsvaart van 2025 is dan ook de vraag aan de orde wat 
de aansprekende thema’s dan zullen zijn, welke formule de aandacht 
kan trekken in de (sociale) media en wat de participatiegraad van de 
deelnemers kan vergroten (of bestendigen).  Is een meer mediagerichte 
benadering de beste aanpak, zoals de EO-jongerendag of is de Passion-
formule de toekomst? Het feit dat de Heiligdomsvaart slechts iedere 7 
jaar gehouden wordt is een belangrijke beperking voor de marketing. 
Maar er is ook hoop: bij veel jongeren wereldwijd is er een sterke honger 
ontstaan naar de betekenis van het leven. De leegheid van een wereld die 
hen wijsmaakt dat we slechts consumenten zijn, biedt geen antwoord 
op de behoefte aan zingeving die elk mens ervaart.

Van oudsher is de thematiek van de Heiligdomsvaart er een van hoop en 
verlossing. In de Middeleeuwen kon een volle aflaat verdiend worden, 
waardoor bij deelname aan de pelgrimage naar Sint Servatius alle 
zonden werden vergeven. Toen was één dag genoeg om de relieken van 
Sint Servatius aan de pelgrims te tonen, en de dagen en weken erna was 
het kermis in de stad. De omvang van de bevolking van Maastricht kon in 
die tijd tijdelijk wel vervijfvoudigen. 
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De thema’s van de vorige en deze eeuw zijn meer gericht op christelijke 
thema’s, zoals barmhartigheid en naastenliefde. De aantrekkingskracht 
van moderne versies van geloofsuitingen, zoals bij de Passion, zijn meer 
gericht op lijden en onrecht, terwijl de EO-Jongerendag is gericht op 
blijdschap en samenzang. Allebei spektakelstukken. Dat zijn bovendien 
evenementen die over een enorm budget beschikken, mede vanwege 
de landelijke media-aandacht. In vroeger tijden werd de Noodkist van 
Sint Servatius de stad rondgedragen bij oorlog, rampen en serieuze 
dreigingen. Is een toekomstige thematische invulling wellicht beter te 
positioneren rond dergelijke thema’s, als waarschuwing in onzekere en 
instabiele tijden en als hoop op verandering en verbetering? Dus meer 
gericht op maatschappelijke aspecten uit de samenleving, maar dan 
bekeken vanuit een christelijke invalshoek? Een recente studie van het 
SGP over de ontkerkelijking in Nederland, en name onder katholieken, laat 
zien dat een transformatie van nieuwe manieren van geloofsbeleving en 
de uitingen ervan kansrijk zijn voor de vergroting van de betrokkenheid 
bij de kerkelijke levenspraktijk. Die is met name kansrijk bij jongeren, die 
het geloof in allerlei opzichten juist sterker omarmen.9 

Resumé
De ommegangen in 2018 waren zoals steeds sober en ingetogen. 
Alleen bij de tweede ommegang brachten de Chorale Compagnons 
Africains de Saint Servais de Liège beweging en uitbundigheid van de 
geloofsbeleving in gang. En heel even het beeld van een wereldkerk. 
De harmonieën na het borstbeeld van Sint Servatius (De Roei oet 
Eijsden en de Greune vaan Wolder) brachten ontroering en animo in de 
ommegang. Voor de rest was het sereen en riepen de groepen weinig 
beleving op. De geloofsverkondigingen waren moeilijk te verstaan, net 
als de kleine instrumentale groepjes en de zangkoren. Ook de zwijgzame 
aanwezigheid in de ommegang van priesters, broeders, zusters en 
monniken droeg niet bij aan de spiritualiteit. Desondanks geeft het 
in tijden van secularisatie, individualisering, de sterke nadruk op 
amusement en de alles overheersende maatstaf ‘geld’, grote voldoening 
dat de Heiligdomsvaart bestaat en met beduidende aantallen bezoekers 
en pelgrims gezien kan worden als een levende traditie, die mensen kan 
inspireren en de bewustwording kan geven dat het hart en de geest 
gevoed moeten worden. 

9 Christenen in Nederland, SGP 2018, pagina 8.
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Met stoffen 
handschoenen 

oefenen met de 
kwetsbare en 

kostbare noodkist.
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Dit jaarboek is met grote zorg samengesteld, maar toch zullen er fouten in 
staan en zullen zaken verwoord staan waar lezers het niet mee eens zullen 
zijn. Ook zullen onderwerpen aan bod komen of juist niet aan bod komen, 
die niet aan ieders verwachting voldoen. Dat is niet te voorkomen. Dat 
betekent niet dat de redactie ongeïnteresseerd is in de meningen van de 
stad. Integendeel. Meldt u zich met op- en aanmerkingen. Aangezien dit 
jaarboek een periode van 17 maanden omvat, komen sommige onderwerpen 
mogelijk tweemaal voor in deze uitgave. En hoewel het jaarboek een serieuze 
aangelegenheid is, wordt soms ook met een knipoog naar de stad en zijn 
inwoners gekeken.

Er is dit jaar bewust gekozen voor een uitsluitend Nederlandstalig jaarboek, 
dit in tegenstelling tot het voorgaande jaar. Toen was Engels wenselijk 
vanwege de aandacht voor veel Engelstalige inbreng uit met name ‘Randwyck’ 
en vanwege de Engelstalige sponsoren. Voor veel Maastrichtenaren bleek 
dit echter een minder gelukkige keuze, vandaar het nieuwe besluit. Wat de 
hoofdredacteur overigens opviel waren de zeer vele Engelstalige namen 
van activiteiten en uitdrukkingen die gebruikt worden in Maastricht. Waar 
mogelijk zijn deze vertaald naar het Nederlands (of naar het Maastrichts).

De redactie van Jaarboek Maastricht, bestaande uit Paul Arnold, Jac van 
den Boogard, Hans van Eijsden en Ton Hameleers, heeft de kroniekmaanden 
geschreven, inclusief de terugblikken en necrologieën. Hoofdredacteur 
Eric Wetzels is schrijver van voorwoord en inleiding, het interview met de 
burgemeester, van de drie themateksten en de bijbehorende interviews en 
van de “verhalen uit de stad”. René van den Bergh heeft de stadsmonitor 
opgesteld. Eindredacteur Mignon Partouns heeft alle teksten zorgvuldig 
bewerkt en gecontroleerd. Het merendeel van de foto’s is afkomstig van 
Jean-Pierre Geusens, naast een aantal foto’s van Hans van Eijsden en 
Eric Wetzels. De beeldredactie vond plaats door fotograaf Geusens en de 
hoofdredacteur. 

De nieuwe regelgeving rondom de AVG is een lastige kwestie voor 
Stichting Jaarboek Maastricht. Er worden veel foto’s gebruikt van publieke 
evenementen, waarbij de fotograaf en/of organisator de nieuwe AVG-regels 
als leidraad dienen te nemen. Niet alle personen die in dit jaarboek staan 
afgebeeld hebben dan ook expliciete toestemming gegeven. Dat is ook 
onmogelijk. Mocht iemand bezwaar hebben tegen zijn of haar afbeelding, 
dan kan hij/zij zich bij de redactie melden.

Vormgever Christiaan Krabbe van Ontwerpstudio Contxt is gevraagd een 
nieuwe opzet te maken voor het jaarboek, met een andere benadering van 
fotografie en tekst, waardoor het boek strakker en overzichtelijker oogt. Het 

jaarboek wordt namelijk vaak als bladerboek en naslagwerk gebruikt. Een 
meer prominente rol voor fotografie is tevens een bewuste keuze. Marco 
Vreijdenberger heeft het dtp-werk voor zijn rekening genomen. De druk werd 
verzorgd door drukkerij Impreso te Maastricht.

Het bestuur van Stichting Jaarboek Maastricht is opdrachtgever van de 
uitgave en heeft het netwerk onderhouden, de sponsoren geworven, de 
financiën geregeld en de presentatie op 28 maart 2019 gerealiseerd.

Uiteindelijk is de hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor samenstelling 
en inhoud van dit jaarboek. De hoofdredacteur heeft getracht om weer 
een ‘ouderwets’ Maastrichts Jaarboek te maken, waarin u de stad en het 
afgelopen jaar kunt herkennen. Mocht u het nodig of wenselijk vinden om 
te reageren op de inhoud van dit jaarboek, richt u zich dan tot het volgende 
emailadres: redactie@jaarboekmaastricht.nl.
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