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00.Voorwoord 
In mei 2020 is in overleg met Herman van den Bosch jr. het initiatief  
genomen om op de website van TOPOS, architectuurcentrum Maastricht, een 
reeks schetsen, tekeningen en aquarellen te tonen van de ‘chroniqueur’ Herman 
van den Bosch sr. Deze beeldend kunstenaar heeft decennialang in Maastricht 
gewoond en gewerkt. Hij heeft de (ruimtelijke) ontwikkelingen van de stad op 
een boeiende manier in beeld gebracht. Zijn oeuvre  is van grote documentaire 
waarde en getuigt van vakmanschap, betrokkenheid bij de ontwikkeling van de 
stedelijke ruimte en landschappen, van gevoel voor waar gewone mensen mee 
bezig zijn en zeker ook van een dosis gezonde humor. Vooral zijn schetsen, vaak 
met viltstift en pen gemaakt, getuigen van de ontwikkeling van een eigen stijl en 
artistieke persoonlijkheid. Naar de mening van TOPOS was er alle reden om 
zijn ‘Maastrichts werk’ aan een breder publiek te tonen. In een reeks van 21 
sets tekeningen is gedurende drie weken een overzicht gegeven van wat zich in 
de periode tussen 1930 en 1970 in Maastricht heeft afgespeeld. Wie nu naar 
deze tekeningen kijkt, wordt teruggeworpen in de tijd. Hij of  zij zal door deze 
schetsen ongetwijfeld terugdenken aan ‘hoe het vroeger was’. TOPOS heeft 
gevraagd om herinneringen toe te sturen die door de beelden worden opgeroepen. 
Een aantal mensen heeft daar gevolg aan gegeven, waarbij één persoon op alle 
sets tekeningen heeft gereageerd. TOPOS vond dit zo’n boeiend geheel van 
‘mémoires’ dat zij heeft gemeend deze in een E-Book bij elkaar te brengen en 
aan de inzender, in dit geval Appie Luermans, ter beschikking te stellen. Met 
zijn toestemming zal dit E-Book ook op de TOPOS-website 
www.toposmaastricht.com worden geplaatst. 

TOPOS wil Appie Luermans danken voor de inspanningen die hij zich in 
deze heeft getroost en hem complimenteren voor het feit dat hij op een eigen, 
persoonlijke manier de tekeningen van Herman van den Bosch sr. tot nieuw 
leven heeft gebracht. 

Prof. dr. Nico Nelissen, voorzitter TOPOS 
Will Köhlen, bestuurslid TOPOS 
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01. Entre Deux 

Ik weet, het is vloeken in de kerk, maar ik hou meer van winkels dan van 
musea. Voor menig winkellievende Maastrichtenaar was de komst van Entre-
Deux toch wel ‘een soort van dingetje’, zoals ze dat helaas tegenwoordig in 
deze Pipo-taal zeggen. Behalve naar Maussen in Wyck en naar ‘de Vroom’ in 
de Staat kon men nu winkelen in de Entre-Deux. Was, vooral in de beginfase, 
een spektakel! 
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02. Kennedybrug 

Veel Wyckenaren waren fel gekant tegen deze brug. Wyckenaren gingen niet 
naar Maastricht ( we hadden immers Maussen en Venezia), Maastrichtenaren 
moesten wel soms naar Wyck (ivm Maussen en Venezia) en dat werd door de 
Wyckenaren met lede ogen aangezien. Hoe minder brug verbindingen hoe beter 
was het devies. Want een brug verbindt wel oevers maar niet altijd mensen. 
Voormalig heerser van Joegoslavie, Tito bouwde ook weinig bruggen omdat hij 
doodsbenauwd was voor een Duitse invasie, vandaar dat er toen ook geen 
snelwegen waren in Joegoslavië. Nu waren er natuurlijk alhier geen 
Joegoslavische taferelen, maar toch Wyckenaren hadden het niet zo met die 
sjengen, vonden ze maar een raar volkje. Wie wat ruimhartiger was had een 
andere reden om tegen de nieuwe brug te zijn: het zo mooie stadspark moest een 
zware prijs betalen en ook de lommerrijke Bisschopssingel moest het ontgelden. 
Het was beter geweest een tunnel onder de Maas te leggen. 
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03. Vrijthof 

Volgens de Maastrichtenaren is het Vrijthof  by far het mooiste plein van 
Europa, sommigen zeggen zelfs van de wereld. Volgens de bestuurders van de 
Universiteit is de UM bij de top tien beste universiteiten van Europa. Het mag 
allemaal gevonden worden ofschoon het net zoiets is als dat iedere moeder haar 
eigen kind het mooiste vindt. Hoe dan ook, in de coronatijd vind ik het Vrijthof  
op z’n mooist, zo verstild, prachtig. Vroeger heette het Vrijthof  ‘Place d’armes’, 
zoals het fantastische plein in de stad Luxemburg waar ik elk jaar op een 
terrasje zit. Nu pas, als ik de schetsen zie, realiseer ik me dat pas in 1970 de 
parkeergarage werd gebouwd, voor mijn gevoel gebeurde dat veel eerder. Ik weet 
nog wel dat we iedere week gingen kijken naar de voortgang, want het was toch 
echt wat bijzonders toen. We mogen trots zijn op het Vrijthof  als hart van 
Maastricht! 
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04. Wilhelminabrug/
Maasboulevard 

De Maasboulevard is eigenlijk nimmer de boulevard geworden zoals was 
beoogd, jammer! Ik associeer de Maasboulevard eigenlijk met een van de 
leukste carnavals liedjes ooit ‘de Maosboelvaar’: 
‘Mieljaar op de maosboelvaar 
 Goon veer parere en promenere 
 Dao goon de manslui in sjoen pekskes 
 En loupe vrouwluij op hoeg hekskes…' 

Maar ik heb verder van de aanleg niets meegekregen, woonde in Amsterdam in 
een heel andere wereld. Was actief  rondom het cabaret Ivo de Wijs en kwam 
regelmatig thuis bij Reve en zijn dichterscollectief  van toen. Daar was ook een 
talentvolle jongeman uit het Villapark bij, wiens naam ik uit piëteit niet zal 
noemen. Mieljaar, al meer dan 50 jaar geleden! 
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05. Kanaal Luik-Maastricht/
Bassin 

Ofschoon het kanaal Luik Maastricht met name in de jaren veertig en vijftig 
van de vorige eeuw heel vies was en de demping van dat kanaal mede daarom 
best  werd toegejuicht, viel er toch wat weg in dat kleine stadje Maastricht. Als 
klein ventje, zo in de jaren vijftig en begin zestig, ging ik iedere zaterdag naar 
het stadspark en als je dan over het kanaal het brugje nam zag je eerst Lang 
Lies met haar vrouwelijke kompanen, maar het belangrijkste vond ik het 
paviljoen waar mijn drie zussen met de petticoats aan waren aan het dansen 
samen met al die tieners van toen. Op rustige muziek van Pat Boone en zo 
meer, en af  en toe natuurlijk de twist. Fascinerend was dat! Met de demping 
van het kanaal kwam ook aan het stadsPaviljoen een einde. Maar niet aan de 
herinnering. 
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06. Sint Pieter en ENCI 

Helaas heb ik geen actieve herinneringen aan de Enci of  Sint Pieter, ook geen 
inactieve. Als me dat nou over 10 jaar zou worden gevraagd was dat heel 
anders, omdat ik nu Sint Pieter veel frequenteer omdat daar mijn kleinkinderen 
wonen. Ja, er was de Sint Pietersberg, maar dat kon mijns inziens niet tippen 
aan de Bemelerberg waar wij als kleine jongens gingen ravotten bij de grotten. 
En dat was ravotten op niveau, we vormden namelijk een groep indianen die 
de strijd aanging met een groep denkbeeldige cowboys, dat wij zelf  ook een 
denkbeeldige groep waren deed er niet toe. Ikzelf  was het opperhoofd, Tendala. 
Ik nam als opperhoofd niet actief  aan de strijd deel, ik bepaalde de strategie en 
zette de gevechtslijnen uit. Toen al werd de kiem gelegd voor de 
managementsfuncties die voor mij in het verschiet lagen. De Sint Pietersberg 
was voor onze strijd niet bergachtig genoeg, niet zo ruw als de Bemelerberg. Zo 
zie je maar dat de schetsen nieuwe deels weggestopte herinneringen oproepen 
aan een andere tijd en aan een ander gebied. Mooi is dat. 
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07. Biesland 

Denkend aan Biesland denk ik aan de Theresiakerk. Prachtige nachtmissen 
hadden zij daar met Kerstmis en bijna mijn hele schoonfamilie zong in het 
voortreffelijke Theressiakoor. De akoestiek is prima, bijna net zo goed als die 
van de Koepelkerk, waar ik 10 jaar misdienaar was. En ik was niet zomaar 
een misdienaar. Met mijn broer waren wij als misdienaar vaste 
‘oproepkrachten’ bij huwelijken, begrafenissen, heilig oliesel, nachtmissen. Drie 
jaar lang was ik elke ochtend half  zeven bij de nonnen in de Boschstraat als 
misdienaar in touw. Het moet gezegd worden, we ontdekten de miswijn toen. 
De priesters wisten dat als de broers Luermans ‘misdienden’ er weinig wijn 
voor de heren overbleef, wel veel water! Maar nu terug naar de Theresiakerk, 
vlak daarbij wonen de andere opa en oma van onze kleinkinderen. En als de 
klok slaat in de Theresiakerk zeggen de kinderen dat de oma-klok slaat.  
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08. Spoorbrug/Hotpants 

Dat was me wat met die hotpants. Ontworpen door de Engelse mode-
ontwerpster Mary Quant. Interessante naam, want de associatie met quantum 
is snel gemaakt en quantum, is de kleinste natuurlijke eenheid die in de kosmos 
voorkomt en klein waren die hotpants! Met carnaval 1971 was het een rage, 
ik herinner me dat nog goed, we vierden carnaval in de Momus, zoals elk jaar 
in die tijd, en het krioelde daar van de hotpants. Vrouwen voelden zich bevrijd 
en vrouw tegelijk. Maar na een jaar was de rage alweer voorbij en sinds twee 
jaar is het weer ‘in’. Eerlijk gezegd heb ik meer heimwee naar het Carnaval 
zoals we dat konden vieren in de Momus met jong en oud én levende muziek, 
dan naar die malle hotpants. 
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09. Kerken en kapellen 

Mijn habitat in de jeugdjaren, jaren 50/60 was de omgeving van de 
Koepelkerk. Het ouderlijk huis in de PPW (Professor Pieter Willemsstraat), 
kleuterschool onder het juk van mére Huberts om de hoek. Boodschappen doen 
bij de locale winkels, even de Scharnerweg oversteken (de tunnel onder het spoor 
was er nog niet), andere boodschappen werden aan huis bezorgd evenals de 
appels en peren en kolen (eierkolen voor de keukenkachel en antraciet voor de 
kachels in de woonkamers). En alleen maar spelen op straat met vele vele 
kinderen. Één familie had toen TV, daar gingen we dan op woensdagmiddag 
kijken. En vele activiteiten als misdienaar in de Koepelkerk, daar waren toen 
acht priesters actief  en 25 misdienaren. Elke dag een H.Mis, elke dag lof, elke 
week bruiloften en begrafenissen.Vlak over het spoor stond in de 
zomermaanden de ijskar van Venezia. Elke avond vaste prik daar. Hoe kwam 
je dan aan het geld voor ijsjes? In mijn geval heel simpel, ik had drie zussen en 
ik was bereid een van die zussen te vragen om naar buiten te komen als de 
jongen die mij dat vroeg mij geld gaf  om een ijsje te kopen, een mooi 
verdienmodel. 
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10. Carnaval 

Terwijl in 1955 de Heiligdomsvaart over het Vrijthof  trok, trok in 1961 de 
carnavalsoptocht door de stad. In het najaar 1960 werd gebeld bij de PPW 
41, mijn ouderlijk huis. De secretaris van Carnavalsvereniging de Strabenders 
aan de lijn, of  Appie lid wilde worden van de raad van 11 van de 
Strabenders. Dat verzoek was speciaal, in de eerste plaats omdat alom bekend 
was dat ik misdienaar was (weliswaar met een uitgestreken gezicht, maar 
toch), in de tweede plaats omdat ik een Hollènder was. Maar de Strabenders 
staat voor ‘kwajongen’ of  ‘bengel’, dus dat bracht hun op mijn pad. Ik trad toe 
tot dit illustere gezelschap. Onze standplaats was café-restaurant ‘de Trepkes’ 
in de Stationsstraat in Wyck. Jaren daarna kwamen we daar nog steeds omdat 
de Kippenragout geweldig was evenals de biefstuk. Helaas is ook dit restaurant 
verdwenen. Wat niet verdween was de herinnering aan die geweldige 
carnavalstijd met het lijflied ‘de nozem’.  Of  ik het goed gedaan heb als lid van 
de raad van 11 weet ik niet, denk eigenlijk van niet, want nimmer hebben de 
Tempeleers op de stoep gestaan om die ene, de echt ene vraag te stellen. 
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11. Markt 

Interessant was in die tijd de nieuwe verkeersregeling die de gemeente bedacht 
had om het verkeer op en rond de markt te ontzien. Toen al was men met die 
zaken bezig en met succes vond de gemeente zelf, in de stadskronieken tref  je 
bijvoorbeeld deze zin aan ‘het is opvallend dat bij het publiek die dit alles 
gadeslaat, er zo weinig kritiek en betweterij te bemerken valt’. Natuurlijk was 
alom bekend dat de Mestreechteneer het veelal niet vond deugen wat de hoge 
heren bedachten. Ook een interessant weetje van toen: de gemeente gaf  
512.000 gulden uit aan de volksgezondheid voor de hele stad, een kwart van 
de huidige kosten van één IC- bed. Kon je nou een lekker frietje eten op de 
markt anno 1958, jazeker! Friture Reitz was er toen al, ook met de 
puntzakken en met de slappe mayonaise waardoor zelfs het laatste frietje nog 
sappig is. Friture Reitz was de eerste friture in Nederland die zich in een 
winkelpand vestigde en trok ook in 1958 al vele Belgen die nieuwsgierig naar 
dat frituurkot kwamen kijken! Volop reuring op de markt, toen al! 
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12. Nieuwbouw aan de Maas 

Niet alleen het Bat werd aangepakt, in 1965 werd ook het startsein gegeven 
voor de bouw van de zuiderbrug en werd de vernieuwde Smedenstraat in het 
Stokstraatkwartier geopend. Wat was Maastricht mooi die tijd, kijk eens naar 
de foto’s en zie de Grand Bazar in volle zijn glorie. Pure nostalgie! 

" "  
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13. Kommel/Brusselsestraat 

Met de Brusselsestraat heb ik niets, nada. Vervelende weg om door te fietsen. 
Nochtans mooie gebouwen, dat dan weer wel. De Kommel brengt twee 
herinneringen naar boven. In de eind zestiger jaren bezochten we na het uitgaan 
steevast frituur de Kommel, frites met zuurvlees en curry. Heerlijk. En het was 
midden zestiger jaren bij café de Poort de startplek voor drie weken aardbeien 
plukken in Noorbeek. We starten met vier knapen op onze Puch bij café de 
Poort, scheurden naar Noorbeek, zetten bij de boer de tenten op en plukken 
maar! Als we uitbetaald kregen, gingen we naar de Paddock op het Amorsplein 
en keerden ‘s nachts weer terug naar Noorbeek. Onverantwoord? Jazeker. 
Leuk? Jazeker! 
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14. Markt en evenementen 

Het mooiste gebouw op de Markt is toch wel het stadhuis, gebouwd onder 
auspiciën van de Hollandse Bouwmeester Pieter Post. Niet te verwarren met 
Peter Post, hij was de bouwmeester van het Nederlands wielrennen. En dat is 
mooi bruggetje tussen de markt en wielrennen, want tussen beide bestaat een 
magische connectie. De start bijvoorbeeld van de Amstel Goldrace is een 
fenomeen op zich. Al om 09.00 uur zitten de Walen en Vlamingen aan de 
pint in het Haantje en daar zitten ze nog als de renners de meet bereiken. De 
markt zindert van de spanning, ruikt naar olie en bier, helicopters in de lucht, 
handtekeningenjagers alom. Fantastische sfeer. Vooral ook door de mooie 
ambiance van de oude stad Maastricht. 
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15. Station 

Het stationsplein zal voor mij altijd verbonden zijn met een jeugdherinnering. 
Als klein menneke gingen we iedere vrijdagmiddag kijken naar de ‘piotten’ die 
terugkeerden van hun wekelijkse dienstplicht. Je mocht toen het perron niet op 
als je niet ging reizen, maar moest in de stationshal blijven staan. En op een 
gegeven moment hoorde je de stappen van honderden soldatenkistjes. De 
stationshal dreunde van al die stappen, je hoorde het geluid steeds dichterbij 
komen en op een gegeven moment kwamen de piotten in zicht, honderden! Elke 
week een indrukwekkende belevenis. Ook speelden we daar altijd verstoppertje, 
je kon je namelijk achter die indrukwekkende deuren prima onzichtbaar maken, 
nu nog als ik de deuren voorbij loop, komt ook die memorie naar boven. 
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16. Singels/Pleinen/Parken 

Kan het gevoeliger liggen, Tongerseplein, het plein van de eerste kusjes na een 
zaterdagavond uit in Kombi, de jongerensociëteit voor de studerende jeugd, de 
tegenhanger van de Bergmans in de Bredestraat voor de ‘andere jeugd’. Toen 
kon de tweedeling nog ongestraft gemaakt worden. Hoe dan ook, om half  acht 
in Kombi, tot kwart voor 11. Ik had geld voor drie consumpties en meer dronk 
je ook niet in die tijd. Twee pilsjes voor mij en een cola voor de dame aan mijn 
zijde. En na het eerste pilsje had je genoeg moed verzameld om te dansen. 
Jongens aan de ene kant van de zaal, de meisjes aan de andere kant en dan 
maar kijken met wie? Wie zou je vragen voor de dans en wat als ze weigerde? 
Ik heb dat altijd een foute setting gevonden om meerdere redenen: 
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- het kwam voor dat een meisje de dans weigerde. Let wel, dit heb ik alleen van 
horen zeggen; 
- het kwam vaak voor dat een meisje niet werd gevraagd; 
- en bij de damesdans waren de heren verdwenen. 

Maar goed, Kombi was ‘the place to be’. 

Na afloop de dame naar huis brengen, vaak dus via het Tongerseplein, omdat 
deze dames veelal niet in Vogelaarwijken woonden, maar in Biesland en 
Wolder. En de volgende dag, zondag, snel naar de Theresiakerk om te kijken 
of  zij er ook was. Vervolgens maar uitzien naar de komende zaterdag. Door de 
week was er immers geen tijd voor de jacht omdat je in feite alleen maar op 
school zat en huiswerk maakte. Elke dag zeven uur les, ‘s avonds huiswerk en 
ook school op zaterdagochtend. De huidige jeugd zou massaal burn-out 
claimen. 
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17. Café’s 

‘T Pothuiske was het favoriete eetcafeetje van ons in die jaren. Ook de jaren 
daarna trouwens. De volgens oma recept gemaakte tomatensoep was vermaard, 
met veel groenten en heel veel gehaktballetjes. En om die gehaktballetjes was het 
te doen, ze hadden een middenformaat, niet die standaard kleintjes of  een 
megabal, maar er tussenin. Gemiddeld had je er zeven per soepkop, met wel 
eens een uitschieter naar tien, soms lagen er maar vier in, en dat was dan even 
slikken (hoewel eigenlijk minder slikken). Zonder aanwijsbare reden kwamen 
we er jaren niet meer, maar onlangs hebben we het weer herontdekt. De soepen 
zijn nu anders, maar nog altijd klasse. Het café straalt weer de ouderwetse 
Maastrichtse gezelligheid uit, zeker na de Hoogmis in de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek. Het heeft nieuwe, maar super uitbaters!  Oude tijden herleven! 
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18. Circus 

Ik moet wellicht tot mijn schande bekennen dat ik slechts eenmaal in een circus 
ben geweest, ik heb er niets mee. De hele sector is mij teveel omgeven door 
triestheid, zelfs de clowns zijn triest. De dieren worden goed verzorgd omdat 
het circuspersoneel passioneel met het werk bezig is, maar het blijft voor de 
dieren toch een raar leven. 
Het circus heeft het zwaar omdat het evenement sterk gedateerd is. In een 
YouTube-tijd kan een circus niet bestaan. De sector heeft ook te maken met vele 
tegenslagen veroorzaakt door weersomstandigheden, ziektes, teruglopende 
belangstelling, dierenactivisten. Velen denken dat het coronavirus de nekslag zal 
zijn. Ik heb ook nergens gelezen dat er extra steunmaatregelen voor het circus 
zijn getroffen. Het zal al met al een ware circusact vergen om het hoofd boven 
water te houden. 
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19. Wyck 

Wyck is een van de 44 kernen van Maastricht. In 1970 werd een grote stap 
gezet in de richting van ‘Groot Maastricht’. Persoonlijk hou ik niet van die 
termen. In 1970 namelijk werden delen van Bemelen, Gronsveld en Meerssen 
onderdeel van Maastricht en werden de zelfstandige gemeenten Amby, Heer,  
Borgharen en Itteren bij Maastricht gevoegd. Dat werd destijds gebracht als 
verbinding, maar voor de inwoners van die gemeenten voelde het als ‘koude 
annexatie’. Nu herinner ik me dat ook de Wyckenaren niet bijster gelukkig 
waren van met name ‘de komst’ van Heer. Want, tussen ons gezegd en 
gezwegen, inwoners van Heer stonden bekend als messentrekkers. Als er Kermis 
was in Heer vielen er doorgaans vele gewonden door de talrijke vechtpartijen. 
Daar zit je natuurlijk niet op te wachten. In de loop der jaren is het toch weer 
goed gekomen, ofschoon de gemiddelde Heerdenaar niets moet weten van die 
‘sjengen’. Op een aantal vierkante kilometers speelt zich hier af  wat in de hele 
wereld gebeurt.  
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Het is toch wel grappig om te bedenken dat nog maar 50 jaar geleden er een 
heus College van B&W was in Heer, en dus ook in Amby, Borgharen en 
Itteren. 
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20. Sphinx-Céramique 
 

Als ik vroeger als klein ventje langs de gebouwen van de Société Céramique  
fietste, voelde dat heel ver van huis, want je reed de stad uit, langs oude 
fabrieksgebouwen. Ruim 60 jaar geleden wist ik uiteraard nog niet dat ik hier 
zou komen wonen, in de STOA-appartementen langs de Maas. Als je nu 
mijmert over vroeger, en de schetsen van Herman van den Bosch dwingen dat 
wel af, dan komt naar voren hoe snel de tijd gaat, maar ook hoe groot 
Maastricht is geworden ,ofschoon Maastricht natuurlijk toch heel klein is. Als 
ik in Londen loop of  in Parijs, maar ook Praag, realiseer ik me hoe klein 
Maastricht is. Maar de stad heeft een grote historie en een groots industrieel 
verleden. Natuurlijk, de Regouts hebben niet alles goed gedaan, maar hebben 
veel betekend voor onze stad. Ze hebben aan mij in ieder geval de wijk 
Céramique nagelaten! 
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21. Randen van Maastricht 

Ik herinner me van die tijd dat ik vrienden in Wolder had, maar dat dat 
ingewikkeld was omdat een aantal verbonden was met harmonie St. Petrus en 
Paulus (de greune) en een aantal met harmonie Wilhelmina (de blouwe), en 
het één kon niet samen met het andere. Vriendschappen over en weer waren 
uitgesloten, huwelijken uiteraard ook. Het zelfde fenomeen zag je in Thorn bij 
de harmonieën St Michael (de geiten) en de Koninklijke Harmonie (de bokken) 
en in Eijsden met de harmonieën Saint Cécile (de roem) en de Koninklijke 
Oude Harmonie (de blöw). Machtig fenomeen eigenlijk, nu wat minder 
robuust, maar het is er toch nog. Mij ging het eigenlijk alleen om de muziek en 
wat kunnen die harmonieën spelen! Lang geleden zag ik in Eijsden Saint 
Cecile spelen, we stonden aan het Vroenhof  in Eijsden, het eerste deel van de 
harmonie liep al het plein af  toen moest het laatste deel van de harmonie nog 
op het plein komen, wat een gezelschap en wat een spel! Jammer dat je het 
steeds minder ziet.

!25


