Maastricht-Roermond-Venlo, 30 november 2016.

Aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie Limburg;
aan Burgemeester, Wethouders en de Raad van de Gemeenteraad Maastricht;
ter kennisgeving aan het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht
en aan de directies van het Regionaal Historisch Centrum Limburg en het
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

Limburgs literair erfgoed in gevaar

Met harde hand wordt in onze provincie een cultuurbeleid ontwikkeld waardoor
Limburgs literaire erfgoed ernstig wordt aangetast. Wat is er aan de hand?
Het Centre Céramique in Maastricht (lees: de Stadsbibliotheek) beschikt over
een indrukwekkende collectie boekwerken, die vanaf de zeventiende eeuw, maar
vooral in de laatste anderhalve eeuw is opgebouwd. De collectie is niet slechts
voor de stad van belang, maar evenzeer voor onze provincie en de euregio. Ook
voor de uitbouw van de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van
de Universiteit Maastricht is ze van onschatbare waarde.
Tot nu toe participeerden rijk, provincie en gemeente eendrachtig in de
financiering. Daar komt verandering in. De provincie, althans de betreffende
gedeputeerde, vindt dat de stadsbibliotheek te weinig waar voor het provinciale
geld biedt en wil de geldstroom stilleggen. Bijgevolg voelt de gemeente er
weinig voor om, als de provincie afhaakt, de collectie in stand en bij de tijd te
houden voor zover die het stedelijk belang overstijgt. De gevolgen laten zich
raden.
Wie momenteel het Centre Céramique bezoekt, bekruipt hier en daar het gevoel
dat er sprake is van verhuizing of uitverkoop. De instelling moet worden
omgetoverd tot een paleis van culinair en cultureel amusement. TV-Maastricht
is er gevestigd en maakt opnamen. Reuring en beweging worden nagestreefd.
Leeggehaalde boekenrekken voorspellen niet veel goeds. Er zijn plannen voor
verplaatsing van het restaurant naar de vierde etage, die tot nu toe bestemd was
voor het raadplegen van Limburgensia en bestudering van de boekenschat uit
het magazijn ......

Het is tijd om kortzichtige voornemens en half doordachte plannen in de ijskast
te zetten.
Wij roepen de beleidsmakers van alle partijen op om samen met ter zake
kundigen een rijp plan te ontwikkelen, waarin recht wordt gedaan aan wat in
eeuwen is opgebouwd, met een scherp oog voor toekomstige ontwikkelingen.
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