Burgemeester Penn : ,,De vraag was vooral: kan
de Tefaf wel doorgaan, moet u niet besluiten dat
het níet kan doorgaan? Ik heb uitgelegd dat
corona een ‘infectieziekte A’ is, dat dus de
minister verantwoordelijk is en dat ik wilde varen
op het advies van GGD en RIVM. Ik wilde niet
verbieden, hooguit op advies van de minister. En
dat advies kreeg ik niet. Als overheidsdienaar
heb ik de Nederlandse landelijke aanpak te
volgen.”
De woordvoerder van het RIVM nu, terugblik
kend: ,,We kregen in die tijd wel een beetje het
gevoel, niet alleen rond de Tefaf, dat iedereen
naar het RIVM wees. Zo van: zolang het RIVM
niet zegt dat het niet doorgaat, hoeven we niks te
doen. Maar zo werkt het niet! Het is niet aan ons,
zoiets is de verantwoordelijkheid van het be
voegd gezag ter plaatse.” GGDdirecteur Frank
Klaassen: ,,Er was toen, anders dan in de vijf
grensgemeenten met Duitsland, geen reden om
af te wijken van de landelijke lijn.”
Op zondag 1 maart – Dekking is inmiddels in
Nederland  komen de kopstukken om 12 uur
samen in restaurant Rantree in Maastricht.
Aanwezig zijn de leiding van Tefaf en MECC,
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burgemeester Penn, gouverneur Bovens en de
directeur van de provincie. ,,Die lunch staat elk
jaar gepland maar we maakten er een crisisver
gadering van. Zonder alcohol!”, aldus Penn.
Volgens haar stond de Tefaf op dat moment
‘onder enorme druk van binnenuit, van handela
ren en kopers, om niet te openen’. ,,Maar ik zei: er
is geen aanleiding om het te verbieden.”
Gouverneur Theo Bovens: ,,Het was spannend:
gaat de Tefaf beslissen om af te blazen of niet?
Voor de burgemeester was er geen medische
reden af te gelasten en er was geen enkel advies
van de GGD, het RIVM of de minister om dat te
doen. Penn kon alleen verbieden bij een acute
bedreiging van de volksgezondheid en die was er
niet.”
Financië schade, iemand verantwoordelijk stellen
of verzekeringskwesties kwamen bij die lunch
niet aan bod, zegt Bovens. ,,Maar wél hun imago.
Ze afficheren zich als veiligste beurs ter wereld.
Dan kun je niet hebben dat je gasten en klanten in
een onveilige situatie brengt. Als wij hadden
geadviseerd niet open te gaan, hadden ze zich
daar toen bij neergelegd.” Theoretisch kon
Bovens de burgemeester overrulen. ,,Maar ik zou

niet weten met welk argument. Ik
mag niet tegen het kabinetsbeleid
ingaan. Ik vind dat het zeer zorgvul
dig is gegaan, het was geen afgeraf
feld besluit.”
Vanuit Tefafhoek komt die zondag
de vraag of Penns visie ‘op hoger
niveau’ kan worden bevestigd.
Penn: ,,Na de lunch heb ik dus
minister Bruno Bruins van Medi
sche Zorg en Sport gebeld. Hij zei:
ja, jullie zitten op de perfecte lijn.”

WHATSAPPGROEP
Die zondag richten de aanwezigen
ook een WhatsAppgroep op. In de
tien dagen die volgen, zal daarin
druk worden overlegd. ,,Ieder uur”,
zegt Penn. De Limburger heeft
inzage gehad in die WhatsAppcon
versatie. Het geeft een mooi beeld
van de oplopende Tefafkoorts
terwijl het coronavirus op Maas
tricht afsluipt. Kunnen we open
gaan, en later: kunnen we open
blijven?
Na de zondagse lunch zet het
Tefafbestuur het sein definitief op
groen. Er moet dan wel nog veel
worden geregeld. Zo richt de GGD,
op verzoek van de Tefaf, een desk in
binnen het MECC en geeft de dienst
uitleg over de beste manier van
schoonmaken. Ook worden pompjes
met desinfecterend middel opge
hangen. Nanne Dekking: ,,Het
belangrijkste voor ons: wij wilden
dat de health authorities (gezond
heidsdiensten, red.) verantwoorde
lijk zouden zijn voor de communica
tie, óók richting de handelaren.”
De GGD ZuidLimburg vaardigt
arts Christian Hoebe, hoofd infectie
ziektenbestrijding, af naar een
veiligheidsbijeenkomst met de
standhouders. ,,De uitleg van Hoebe
stelde iedereen gerust”, aldus Penn.
Donderdag 5 maart is het zo ver. De
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Voor het eerst meldt de GGD dat vijftien mensen in
ZuidLimburg worden ‘gemonitord’. Ze zijn nog niet
ziek, maar bijvoorbeeld wel de dagen ervoor in de
regio Heinsberg geweest. GGDmedewerkers star
ten de eerste van uiteindelijk tientallen ‘contacton
derzoeken’ op.

Er zijn nog geen bevestigde coronabesmettingen in
Limburg, maar duidelijk is dat NoordItalië (vooral
Lombardije en ZuidTirol) in hoog tempo een coro
narisicogebied wordt. Veel Limburgers ook zijn
daar op wintersport (geweest). De GGD waarschuwt
om alert te zijn op klachten als hoesten en koorts.
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