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Minister gaf
toestemming
voor Tefaf
MAASTRICHT
DOOR SJORS VAN BEEK
EN SERGE SEKHUIS

Minister Bruno Bruins van
Medische Zaken en Sport heeft
persoonlijk ingestemd met het
doorgaan van kunstbeurs Tefaf
begin maart.
Dat blijkt uit een reconstructie van
de gang van zaken door De Limbur
ger. Vanwege de toenemende cor
onacrisis was er eind februari twij
fel bij de organisatie of de beurs op
donderdag 5 maart de deuren wel
kon openen.
Op zondag 1 maart kwamen de be
langhebbenden bijeen in een res
taurant in Maastricht om de zaak te
bespreken.
Aanwezig waren de leiding van Te
faf en MECC, gouverneur Theo Bo
vens, een provincieambtenaar en
burgemeester Annemarie Pennte
Strake van Maastricht. Zij is tevens
de voorzitter van de Veiligheidsre
gio ZuidLimburg. Enkele dagen
eerder was in een teleconferentie
ook overlegd met de GGD.
Geconcludeerd werd dat er geen re
den was de beurs af te blazen, omdat
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de gezondheidsdiensten (GGD en
RIVM) daar geen advies toe hadden
gegeven. De Tefaforganisatie wilde
graag een bevestiging van dat
standpunt ‘van hogerhand’.
Na de bespreking belde burgemees
ter Penn met minister Bruins
(VVD). Die antwoordde: „Ja, jullie
zitten op de perfecte lijn.”
Een dag later zette het Tefafbe
stuur het sein definitief op groen.
Op dinsdag 10 maart bleek dat een –
inmiddels weer vertrokken – Itali
aanse handelaar thuis positief had
getest. Na telefonisch contact met
de man en ruggespraak met de GGD
werd ingeschat dat er geen besmet
tingsgevaar voor de Tefafbezoe
kers was, omdat de Italiaan geen
klachten had tijdens zijn aanwezig
heid op de beurs. Desondanks werd
de Tefaf een dag later beëindigd
vanwege de groeiende onrust onder
de handelaren.
De Limburger sprak kort met de Ita
liaan, een zeer gerenommeerde
kunstmagnaat, maar hij wil geen in
houdelijke vragen beantwoorden.
„Ik geef alleen interviews over de
kunstmarkt. Geen uitzonderingen.”
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