
Op 6 september 1939 komen vier 
hoge gemeenteambtenaren bij 
elkaar in het stadhuis van Maas-

tricht om onder leiding van burgemeester 
Michiels van Kessenich de werkzaamheden 
te bespreken die moeten leiden ‘tot een 
betere volkshuisvesting in de omgeving 
van het Stokstraatkwartier’. Het is niks te 
vroeg: de patriciërswijk is in de jaren na 
1840 verworden tot de schandvlek van de 
stad, de krottenwijk staat dan al decennia-
lang bekend om de misère die hier heerst. 
Wat de sanering moet behelzen, blijft 
lange tijd onduidelijk. Het moet misschien 
maar een zakenwijk worden, of  anders 
een wijk die aansluit bij ‘de city’ – een 
term die zelfs in die tijd al werd gebruikt.1

Dat de sanering ook zou moeten leiden 
tot een betere volkshuisvesting, gaat al 
snel van tafel. ‘Verwacht wordt dat de 
saneering van de Groote Stokstraat en 
omgeving geen arbeiderswoningen meer 
zal teruggeven,’ schrijft de gemeente niet 
veel later in een notitie. De bewoners 
kunnen maar beter ‘naar de rand van de 
stad worden verplaatst’. Op 2 april 1940 
besluit de gemeente definitief  tot sanering 

van de buurt, al spreken de notulen ver-
hullend van ‘het plan tot uitbreiding’ van 
‘het deel der gemeente Groote Stokstraat 
en omgeving’.

Het tempo zit erin. Volgens het Algemeen 
Handelsblad zijn al meteen 40 van de  
167 panden onbewoonbaar verklaard in  
de ‘Maastrichtsche Jordaan’, in november 
komen daar nog eens 100 bij. De verslag-
gever heeft gemengde gevoelens bij de 
drastische sanering die de gemeente 
voorstaat: ‘Een stuk kleurig volksleven 
gaat dan meteen wel verloren.’ De buurt  
is weliswaar ‘een berucht complex’, maar 
ook ‘een interessant en schilderachtig 
stadsgedeelte’. De gemeente is echter 
vastbesloten en verwacht geen oppositie, 
zelfs niet als tal van monumentale gevels 
en enkele ‘schilderachtige doorkijkjes’ 
moeten worden geofferd. Want geen mens 
wil ‘het hokken in zoovele vuile, vervallen, 
ongezonde en zelfs onmenschwaardige 
woningen bestendigd zien.’2
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EEN RADICALE KEUZE
Op 4 maart 1941 presenteert de gemeente 
een notitie waarin de contouren worden 
geschetst van de sanering van de buurt. 
Het plan is nergens meer terug te vinden, 
zelfs de auteurs van het boek Stokstraat- 
gebied Maastricht, in 1973 uitgegeven door 
de gemeente, is het niet gelukt de be-
leidsnotitie op te duiken. Er is echter wel 
degelijk een plan opgesteld, het is alleen 
het verkeerde plan, vindt het LGOG, het 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap. Al een week voordat de 
gemeente de notitie in de krant aankon-
digt, klimt het genootschap in de pen om 
een klokkenluidersbrief  te componeren 
aan het ministerie dat over monumenten 
gaat. LGOG-voorzitter Jules Schaepkens 
van Riemst jr. is dan tevens gemeente-
raadslid en zal zo vroegtijdig kennis 
hebben gekregen van de intenties van  
de gemeente.3

In het plan van maart 1941 heeft de ge-
meente gekozen voor radicale sanering, 
blijkt uit de brief  van het LGOG. ‘Zijn wij 
goed ingelicht, dan zou het de bedoeling 
zijn om deze aloude straat met haar 

middeleeuwsch karakter af  te breken, 
althans te verbreeden met een modern 
karakter.’ Alle monumenten zullen ver-
dwijnen, de buurt krijgt hooguit een 
pleintje in het midden waar een paar 
monumentale gevels weer kunnen worden 
opgebouwd. Het LGOG is er niet blij mee. 
‘Met alle waardeering voor de hier voor-
zittende bedoeling, wil het ons voor- 
komen dat, alvorens hier verder gegaan 
wordt, deze aangelegenheid van zeer 
deskundige zijde worde bestudeerd, 
hetgeen wij in Uwe welwillende over- 
weging aanbevelen.’

EEN DEUTSCHFREUNDLICH PLAN
J.J.J. van de Venne, vanaf  1955 hoofddirec-
teur Openbare Werken van de gemeente 
en daarmee de belangrijkste uitvoerder 
van de restauratie van de tien straatjes, 
geeft in Stokstraatkwartier Maastricht een 
omstandige reconstructie van deze ont-
wikkelingen rond de buurt. Maar hij de 
laat een belangrijk detail weg: dat het 
inmiddels oorlog is. Terwijl dat van door-
slaggevende invloed lijkt te zijn geweest 
op de aanpassing van de plannen. Het 
vroegere ministerie van Onderwijs, Kun-

sten en Wetenschappen is dan al omge-
doopt tot het ministerie van Opvoeding, 
Wetenschappen en Kultuurbescherming. 
Ministers zijn er niet meer. De departe-
menten worden geleid door secretaris-
sen-generaal die onder gezag staan van 
Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart.

In het najaar van 1940 is prof. dr. Jan van 
Dam op het ministerie benoemd tot de 
secretaris-generaal verantwoordelijk voor 
heemschut en monumentenzorg. Van 
Dam is geen NSB’er, maar hij is wel Deutsch- 
freundlich, en om dat te benadrukken 
wordt hij najaar 1941 begunstigend lid van 
de SS. De naam van zijn ministerie is niet 
zomaar aangepast: het nieuwe gezag heeft 
niet zo veel met kunst, maar des te meer 
met cultuurgoed. Daarin vindt Van Dam 
een medestander in de Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg, de organisatie 
die hij raadpleegt om de saneringsplannen 
van de gemeente Maastricht te beoordelen.4 

Voorzitter Jan Kalf  van deze commissie is 
de hele oorlog in functie gebleven, hoewel 
zijn organisatie volgens geschiedschrijver 
J.A.C. Tillema direct werd betrokken ‘bij 

De woonkazernes hadden vaak grote kamers, volgens huisjesmelkers groot genoeg voor een heel gezin. Hier In den Swaen, Grote Stokstraat 35-37, ca. 1960. 
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de door de overweldigers gekoesterde 
ideeën betreffende een nieuwe orde in een 
door Duitsland overheerst Europa’. De 
auteur oordeelt na veel wikken en wegen 
positief  over het aanblijven van Kalf: de 
houding van de commissie ‘in de donkere 
jaren der bezetting’ is in zijn ogen ‘onbe-
rispelijk’ geweest. Maar hij maakt wel 
duidelijk dat de nazi’s en de NSB’ers het 
herbouwen en restaureren van monumen-
ten uitsluitend hebben gesteund en  
gestimuleerd ‘om nieuwe pronk aan het 
groot-Germaanse geheel toe te voegen’.5

VERNIETIGEND OORDEEL
Het oordeel van de Rijkscommissie over 
de Maastrichtse plannen voor de sanering 
van het Stokstraatkwartier is vernietigend. 
Het zal een oprecht oordeel zijn geweest, 
maar de brief  die Kalf  en consorten 
schrijven is tegelijkertijd geheel in lijn met 
de ‘ideeën betreffende de nieuwe orde’. 
Jan Kalf, in de jaren na 1918 toevallig 
betrokken geweest bij de inventarisatie 
van monumenten in Maastricht, legt  
in zijn brief  de vinger op de zere plek: 
‘Het huidige gemeentebestuur zit nu met 
de gevolgen van een af keurenswaardig 

beleid, door zijn voorgangers in den loop 
der laatste honderd jaren gevoerd.’6

Sanering is absoluut nodig, weet Kalf.  
In het Stokstraatkwartier ‘is een toestand 
ontstaan die zoowel uit hygiënisch als 
moreel oogpunt niet zonder bedenking is’. 
Maar tegen het slopen van de panden 
‘meenen wij ons met klem te moeten 
verzetten’. Het plan voor het terugbren-
gen van oude gevels tussen de nieuwbouw 
wordt al evenzeer verworpen. Dat zorgt 
voor ‘een tweeslachtigheid [...] die niet 
bevredigen kan’. De oude gevels worden 
op die manier ‘levenlooze elementen’  
en een ‘soort curiosa’, die zullen worden 
gezien als een ‘niet te waardeeren beziens-
waardigheid’.

Het advies van Kalf  aan secretaris-gene-
raal Van Dam is kort, maar snoeihard:  
‘i. Het gemeentebestuur gaat van een 
verkeerd standpunt uit. ii. De beoogde 
saneering kan en moet op een andere 
wijze geschieden dan in de bedoeling 
schijnt te liggen.’

NSB-BURGEMEESTER
Van Dam kan het alleen maar eens zijn 
met zijn adviseur, en dat schrijft hij ook in 
zijn brief  aan de gemeente. Hij verstuurt 
de brief  echter pas maanden later, als 
Seyss-Inquart alle gemeenteraden buiten-
spel heeft gezet en de Maastrichtse burge-
meester Michiels van Kessenich daarom  
is afgetreden. Seyss-Inquart vervangt hem 
door jurist en NSB’er Louis Peeters, in 
Maastricht al gauw omgedoopt tot Lewieke.
Op 20 oktober 1941, vijf  dagen na de 
benoeming van de NSB-burgemeester,  
valt de brief  van Jan van Dam op de mat 
waarin hij Maastricht informeert over de 
visie van de Rijkscommissie voor de 
Monumentenzorg. Hij doet het betoog 
van Kalf  dunnetjes over: ‘De noodzakelijk-
heid eener saneering wil ik allerminst in 
twijfel trekken. Ik ben echter van mee-
ning, dat de saneering op een geheel 
andere wijze kan en dus moet geschieden 
dan in de bedoeling schijnt te liggen.’  
Dat valt in goede aarde bij Peeters. In een 
interview bij zijn benoeming heeft de 
nieuwe burgemeester al aangegeven dat 
hij Maastricht weer zo belangrijk wil 
maken als de stad voor 1840 was. Een stad 
die ‘zijn felle leven [zal] terugkrijgen, 
sociaal, economisch en cultureel’. Dat kan 
in zijn ogen ook makkelijk, want hij heeft 
het merkwaardige idee dat iedere Maas-
trichtenaar ‘als het ware een halve kunste-
naar’ is.7

De NSB-burgemeester geeft zijn ambtena-
ren de opdracht nieuwe plannen te maken 
die zijn gericht op restauratie, en die 
worden in december opgestuurd. Jan Kalf  
is enthousiast, het is precies waarop hij 
heeft aangestuurd. Maar hij kiest tegen  
de zin van de ambtenaren wel voor de 
meest verregaande variant, het plan dat 
het meest oog heeft voor ‘de waardevolle 
bestanddelen der betrokken stadswijk’.  
Hij staat maar één concessie toe: in som-
mige sloppen mag de rooilijn iets naar 
achter worden gelegd om wat meer licht 
en ruimte toe te laten. Verder heeft de 
gemeente er niks over te zeggen. Het plan 
gaat zelfs een heel eigen leven leiden. 

ALLES SO WIE ES FRÜHER WAR
De secretaris-generaal is zo verguld met 
zijn interventie dat hij het restauratieplan 
voortijdig naar de pers lekt. Een week 
voordat hij in de pen klimt om NSB-burge-
meester Louis Peeters uit te leggen hoe de 
stad de renovatie moet aanpakken, laat hij 
het hele dossier bezorgen bij de Deutsche 
Zeitung in den Niederlanden en Het Nationale 

Ook Grote Stokstraat 55, gebouwd op de resten van de oorspronkelijke Refugie St. Gerlach, is volledig uitgewoond, 1958
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Dagblad. De nationaal-socialistische kranten 
zijn lyrisch, want im grossen ganzen soll alles 
so werden wie es früher war in het Stokstraat- 
kwartier. ‘Opnieuw komt deze wijk tot 
bloei, alle pracht en praal van vroeger 
wordt weer opgehaald.’ De buurt moet 
een Künstlerviertel worden waar ‘schilders, 
edelsmeden, potjesbakkers, beeldhouwers 
en andere kunstbeoefenaars’ zich kunnen 
vestigen. Het is teruggrijpen op een wel 
heel ver verleden: het was in de twaalfde 
en de dertiende eeuw dat de stad bekend 
stond om zijn Maaslandse edelsmeed-
kunst.8

Het saneringsplan kan zelfs op bijval 
rekenen in Storm, blad der Nederlandsche SS. 
In een artikel over de dreigende af braak 
van krotten in Amsterdam voert de ver-
slaggever de restauratieplannen van het 
Stokstraatkwartier op als voorbeeld om 
een buurt ‘weer goed bewoonbaar te 
maken’. De ‘intimiteit en charme’ van 
oude wooncomplexen moeten behouden 
blijven: het zijn in de ogen van de SS’ers 
‘onvervangbare kultuurmonumenten’. 
Met een aanpak als in Maastricht kunnen 
dergelijke oude huizen ‘tot nieuw leven 
worden opgewekt’. Af braak en nieuw-
bouw kan weliswaar in een enkel geval 
goed uitpakken, maar ‘in de meeste 
gevallen echter is het een on-Nederlandsch 
[...] huis, dat er voor in de plaats komt’. 
Het blad De Zwarte Soldaat, blad voor de 
w.a. weet precies hoe het vervolgens zal 
gaan: ‘Ook in Maastricht, de stad van 
kultuur en krotten zooals het dagblad  
De Limburger Koerier jaren geleden reeds 
schreef, zal door nationaalsocialisten 
worden ingegrepen.’9

De materiaalschaarste tijdens de bezetting 
speelt het Duitsgezinde gezag parten, 
daarom moet de restauratie worden uit- 
gesteld. Toch is het saneringsplan dat in de 
oorlog is opgesteld, uiteindelijk gerealiseerd. 
Als Maastricht in de jaren na 1948 besluit om 
de buurt alsnog te restaureren, is het verhaal 
dat de gemeente uitdraagt nagenoeg het- 
zelfde als in de nationaalsocialistische  
kranten. ‘Het ligt in de bedoeling deze 
schilderachtige omgeving te maken tot een 
min of  meer artistiek kwartier,’ schrijft het 
Algemeen Handelsblad in 1948. De krant weet 
dan zelfs al dat de buurt straks bedoeld is 
‘voor maatschappelijk en cultureel beter 
gesitueerden’, en dat ‘de ontheemde  
bewoners dienen te verhuizen naar nieuwe 
volkswijken, waar zij „woning-cultuur” 
kunnen opdoen’ – een plan dat officieel  
pas begin jaren vijftig gestalte zou krijgen  

De Grote Stokstraat met links de gezusters 

Bams in de deuropening van hun water- en 

vuurwinkeltje dat hier van 1889 tot 1964 

heeft gezeten, ca. 1950.
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NOTEN
1  Primaire bron renovatieplan: J.J.J. van de Venne,  

Het Renovatieplan: voorbereiding en uitvoering, 
oorspronkelijk gepubliceerd in: H.A. Essers (red.), 
Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces  
in historisch perspectief (Maastricht 1973) 257 - 444, 
hier voorzien van een tijdlijn en aangevuld met 
bepalende details. 

2  Plannen tot sanering van Maastrichts „Jordaan”,  
in: Algemeen Handelsblad, 19 maart 1948.

3  Brief LGOG: rhcl, 17.10 Limburgs Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap, inv. nr. 353.

4  Prof. dr. J. van Dam: https://www.parlement.com/id/
vgz32s6rzaz2/j_van_dam (3 november 2022); https://nl.
wikipedia.org/wiki/Jan_van_Dam (3 november 2022).

5  J.A.C. Tillema, Schetsen uit de geschiedenis van de 
monumentenzorg in Nederland (Den Haag 1975).

6  Zie noot 1.
7  De nieuwe burgemeester. Een Limburger komt naar 

Limburg terug, in: Advertentieblad van het departement 
van de Wester-Eems, 15 oktober 1941.

8  Maastricht soll schöner werden. Für die Altstadt sind 
einschneidende Sanierungspläne vorgesehen, in: 
Deutsche Zeitung in die Nederlanden, 2 juni 1942 en 
Groote plannen te Maastricht. Men wil de Jeker weer 
aan liet daglicht brengen. Een kunstenaarswijk, in:  
Het Nationale Dagblad, 28 mei 1942.

9  Overgeleverd aan zijn verval?, in: Storm, blad der 
Nederlandsche SS, 23 juli 1943 en Maastricht: Woning-
toestanden, in: De Zwarte Soldaat, blad voor de w.a.,  
11 maart 1943.

10 Zie noot 2.
11  Oud-Maastricht wordt gesaneerd. Moet kunstenaars-

buurt worden, in: Algemeen Handelsblad, 31 oktober 
1952.

12  Dr. A. Kessen - Kort verslag van de werkzaamheden en 
lotgevallen gedurende 1942-1945, in: Publications de la 
Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 
78/82 (1942-1946), xxix – xxxii,

13  Dr. A. Kessen - In Memoriam Jules Marie Ignace 
Schaepkens van Riempst, in: Publications de la Société 
Historique et Archéologique dans le Limbourg 78/82 
(1942-1946), 1-5.

na gedegen wetenschappelijk onderzoek, 
zoals de gemeente het dan doet voor- 
komen.10

In 1952 schept het Algemeen Handelsblad 
definitief  duidelijkheid: het Stokstraat-
kwartier moet inderdaad een Künstlerviertel 
worden, precies zoals de NSB’ers en nazi’s 
hadden bedacht, een ‘kunstenaarsbuurt’ 
bedoeld voor ‘goud- en edelsmeden, 
kunsthandelaars, antiquairs, boekverko-
pers, houtdraaiers, restaurateurs van 
antieke meubelen en schilderijen’.11

RIJKE GESCHIEDENIS BEHOUDEN
Het Stokstraatkwartier is inderdaad een 
van de eerste, oude stadswijken ter wereld 
die in oude luister is hersteld. Maar de 
trots van de gemeente Maastricht op dit 
wapenfeit is enigszins misplaatst: als het 
aan de stad had gelegen, waren de tien 
straatjes in de jaren 1940 rücksichtslos 
platgegooid. Het is te danken aan het 
LGOG en de Rijkscommissie voor de 
Monumentenzorg dat het monumentale 
buurtje is behouden. Vervolgens hebben 

NSB’ers en nazi’s op de achtergrond 
nadrukkelijk sturing gegeven aan het tot 
stand komen van het restauratieplan,  
een plan dat daardoor doordesemd is 
geraakt van het nostalgisch verlangen  
naar een geromantiseerd verleden dat zo 
typisch is voor politici van extreem-rechts. 

Het is niet meer te achterhalen wat leden 
en bestuur van het LGOG ervan vonden 
dat de bezetter aan de haal is gegaan met 
‘hun’ restauratieplan. Maar het is opval-
lend dat het genootschap in zijn publica-
ties nooit aandacht heeft besteed aan het 
herstel van de monumentale buurt. Ook 
in het ‘verslag van den secretaris’ over  
de oorlogsjaren in Publications is niets te 
vinden over de interventie. Het verslag 
maakt wel duidelijk dat het LGOG zich  
op geen enkele manier wenste te affiliëren 
met ‘de bezetter en de met hem collabo-
reerende NSB- en aanverwante organisa-
ties’. Volgens de secretaris heeft het  
bestuur gedurende de hele oorlog fel 
weerstand geboden tegen elke inmenging 
in de zaken van de organisatie, en is steeds 
geweigerd om op te draven bij ‘officieele 
gelegenheden’.12

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het 
LGOG zijn handen heeft afgetrokken van 
het project. Zelfs in het In Memoriam van 
Jules Schaepkens-van Riemst jr. in 1946 in 
Publications wordt geen gewag gemaakt 
van de cruciale rol die het LGOG heeft 
gespeeld bij de restauratie van het Stok-
straatkwartier. De dan net overleden 
voorzitter wordt geprezen om zijn niet 
aflatende ijver om monumenten in Maas-
tricht te behouden, ook in zijn functies als 
wethouder en voorzitter van de Gemeen-
telijke Monumentencommissie, maar de 
necrologie noemt als belangrijkste wapen-
feiten alleen het behoud van het Pesthuis 
en de St. Servaasbrug.13

Dat de gemeente het restauratieplan na de 
oorlog ongewijzigd heeft uitgevoerd, mag 
opmerkelijk worden genoemd. Niet één 
keer is op het stadhuis nog eens nagedacht 
wat het opeens zo fel begeerde Stokstraat-
kwartier nodig had om te kunnen uit-
groeien tot een waardevol onderdeel van 
‘de city’: het romantische idee van de 
bezetter is onverkort overgenomen. Met 
de radicale restauratie van het Stokstraat-
kwartier, de minstens zo radicale beslis-
sing om de oorspronkelijke bewoners te 
verplaatsen naar de randen van de stad en 
de buurt het exclusieve domein te maken 
van ‘maatschappelijk en cultureel beter 

gesitueerden’, is de sociale cohesie ver- 
dwenen die eerst zo kenmerkend was  
voor deze volksbuurt. En daar is niets  
voor in de plaats gekomen, menen zowel 
oud-bewoners als nieuwe bewoners.  
Beide groepen kunnen zich vinden in de 
constatering dat de buurt weliswaar 
prachtig is geworden, maar een ziel  
ontbeert. Al met al is het Stokstraat- 
kwartier niet zozeer een geslaagd voor-
beeld van stadsrenovatie, maar eerder  
van commerciële gentrificatie.  

Beide panden zijn bij de sanering gesloopt, hier ligt nu 

het pleintje op de hoek van de Stokstraat en de Plank-

straat, ca 1960. [Bron voor alle foto’s: Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed]
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