RECONSTRUCTIE

naar huis konden, dat de grenzen dicht gingen, ze
maakten zich zorgen over het thuisfront. Neder
land nam in die dagen een uitzonderingspositie
in, in hun landen van herkomst was het een
andere realiteit. We zijn gestopt voor onze
dealers, niet puur vanwege het coronageval. Als
er alleen Nederlandse handelaren waren ge
weest, was het moeilijk om uit te leggen dat we er
mee ophielden. Maar de Nederlanders vormen
maar een klein deel. Overigens vroegen slechts
enkele dealers om te stoppen. Het overgrote deel
wilde ook toen nog per se door.”
Na de sluiting gaat de Tefaforganisatie uit eten.
,,Iedereen was duidelijk verslagen. Maar óók
opgelucht dat we de juiste beslissing hadden
genomen”, zegt Dekking.
Die nacht wordt hij om 2.30 uur door zijn man in
Amerika uit bed gebeld. ,,Trump kondigde aan de
grenzen over drie dagen te sluiten. Ik moest als
een haas terug naar huis in New York.”
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VERKLARING
Penn nu: ,,Woensdagochtend lieten ze eerst weten
dat ze wilden stoppen tegen het weekend. Het
besluit om meteen die woensdag al te stoppen
verbaasde mij ook. Het was echt hún besluit. Ze
wilden een gezamenlijk persbericht uitbrengen.
Ik heb gezegd: nee, dat doen we niet, want ik heb
nog steeds geen aanleiding om de beurs te
sluiten. Maar ik wil wél verklaren dat we begrip
hebben voor jullie beslissing.”
Annemarie Penn was twintig jaar rechter, daarna
hoofdofficier van justitie en procureurgeneraal.
Jurist pur sang. ,,Ik ben redelijk formalistisch ten
aanzien van het nemen van besluiten”, zegt ze
zelf. ,,Die moeten formeel echt kloppen. Er moet
een grond zijn voor een besluit om de Tefaf stil te
leggen. En ik hád geen grond. Als de GGD of het
RIVM me hadden geadviseerd om te stoppen,
had ik het meteen gedaan.”
De kritiek dat de Tefaf en Maastricht commercië
le belangen hebben laten prevaleren boven
gezondheidsrisico’s, werpen Penn en Dekking
verre van zich. Burgemeester Penn: ,,Die hebben
nul rol gespeeld. De bewering is apert onjuist, ook
wat betreft het economisch belang voor de stad.”
Dekking: ,,Nee, het klopt inderdaad niet. Geen
sprake van. De handelaren krijgen sowieso geen

geld terug en ze konden ook helemaal geen druk
op ons uitoefenen om door te gaan als we hadden
willen sluiten.”
Op 26 maart bericht het gerenommeerde kunst
blad The Art Newspaper dat er minstens 25
mensen besmet zijn geraakt op de Tefaf. De GGD
nuanceert dat direct: twee gevallen, een Taiwa
nees en een inwoner van ZuidLimburg, hebben
de Tefaf bezocht en zijn later positief getest.
Penn: ,,Ik heb geen bericht gehad van méér
besmettingen, ik heb er Hoebe van de GGD nog
over gebeld. Dat artikel is een broodje aap. Het is
niet onderbouwd. Nergens is vastgesteld dat die
besmettingen zijn gekomen dóór de Tefaf.”
Dekking: ,,Wij horen in onze kringen ook dat er
tientallen bezoekers of handelaren zijn besmet.
Dat hoorden we toen iedereen weer thuis was.
Maar daar zitten dus ook de mensen bij die naar
de besmettingshaarden in Italië of elders zijn
teruggekeerd. Die kunnen net zo goed dáár zijn
besmet. De kans dat veel mensen op de Tefaf
corona hebben opgelopen, is er natuurlijk. Maar
je weet het alleen zeker als iemand wekenlang

niemand heeft gezien, de Tefaf in
een beschermend pak inloopt en het
dan uitdoet.”
Dekking: ,,Het makkelijkste is om
nu, achteraf, ons de schuld te geven.
Ik kan de schuld doorsturen naar de
gezondheidsdiensten, maar dat is
natuurlijk waanzin. In de krankzin
nige tragiek waarin de wereld nu zit,
is het raar om één momentopname
te nemen met de informatie van
tóen. De autoriteiten hebben niet
onverantwoordelijk gehandeld. We
wisten zo ontzettend veel niet, nog
steeds. Maar vanaf nu zullen we
altijd andere beslissingen nemen.
Altijd uitgaan van het worstcase
scenario.”
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Op de dag dat de TEFAFdirectie besluit de beurs
voortijdig te sluiten, melden de Limburgse GGD’en
in de dagelijkse update 49 besmettingen. Nationaal
staat dat aantal op 504. Corona heeft tot dan toe vijf
levens geëist.

Het kabinet maakt vergaande maatregelen bekend
tegen het virus. Alle bijeenkomsten met meer dan
100 personen worden afgelast. Dit geldt ook voor
musea, concertzalen, theaters en sportclubs. Men
sen worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te
werken. De scholen mogen wel openblijven.
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