Gezichten
van Valkenburg
Hans Hoenjet

1

Gezichten
van Valkenburg
Hans Hoenjet

Bijschrift van de foto, fotograaf, 1954

Gezichten van Valkenburg

‘Valkenburg blijkt de grote trekpleister, de magische magneet. Andere plaatsjes kunnen nog zo lieflijk en fraai gelegen zijn, acht van de tien vakantiegangers willen dit jaar
naar Valkenburg,’ schrijft een journalist van het Vrije Volk in
de zomer van 1954. In dat jaar is de toeristische infrastructuur van het Geulstadje weer op en top in orde dankzij de
ruimhartige fondsen van de geallieerden die Valkenburg
in 1944 transformeerden tot ‘rest centre’ voor vermoeide
soldaten die terugkeerden van het westelijk front. En ook
al hebben de hotels geen gouden kranen gekregen, het
sanitair is opgeknapt en de keukens zijn weer uitstekend
uitgerust.
De openingsfoto van Henk Blansjaar in dit boek illustreert de zomerse, optimistische stemming die er op het
Valkenburgse station heerst in 1949. Passagiers verdringen zich uitgelaten op het perron. De grauwe oorlogsjaren
lijken definitief voorbij. Deze plek zal de komende decennia het decor worden voor veel arriverende en vertrekkende toeristen. Dat jaar markeert min of meer het naoorlogs
begin van het massatoerisme in Valkenburg en loopt tot
de jaren tachtig waarin de neergang definitief zijn beslag
krijgt.
De oertijd van het Valkenburgs toerisme begint wanneer de adel en de gegoede burgerij in de negentiende
eeuw naar het pastorale heuvelland trekt om er de geneeskrachtige berglucht in te ademen. Natuur- en cultuurminnaars bezoeken het idyllische ‘Luft Kurort’ Valkenburg
en dromen weg bij de romantische ruïne, de middeleeuwse
stadspoorten en wallen, de geheimzinnige mergelgrotten
en het glooiende heuvellandschap. Het treinstation wordt
in 1853 geopend. En in 1885 richten Valkenburgse ondernemers de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer (VVV),
de eerste in zijn soort in Nederland.
Aan het begin van de twintigste eeuw reist er een
groeiende groep toeristen af naar Valkenburg. Er wordt inmiddels driftig reclame gemaakt voor het Geulstadje. Reisgidsen verschijnen. Tijdens het interbellum ontwikkelt het
toerisme zich verder, onder andere vanwege de invoering
van het betaald vakantieverlof waardoor meer mensen zich
een korte vakantie kunnen permitteren. Het Openluchtthe-

ater en de Catacomben worden geopend, de toeristische
infrastructuur wordt uitgebreid. Ondanks de economische
crisis lijkt het de goede kant op de gaan tot de Tweede
Wereldoorlog uitbreekt en het toerisme inzakt.

Ballade van Valkenburg
De jaren vijftig zijn misschien wel dé hoogtijdagen van het
brave, gemoedelijke en gezellige toerisme dat nog niet
wordt gevulgariseerd door commercie en wansmaak. Dankzij de toegenomen welvaart, het recht op zomervakantie
en de groeiende mobiliteit komen steeds meer Nederlanders met de fiets, de trein of de auto naar Valkenburg. Het
stadje afficheert zich als ‘de Nederlandse Ardennen’ en
prijst zijn strategische ligging trots aan, zo vlakbij België
en Duitsland. Het dagtochttoerisme naar bestemmingen
als Monschau, de watervallen van Coo en Brussel begint
aan een opmars. Wie zich in het buitenland wil wanen en
toch de vertrouwde Hollandse pot blieft, logeert een weekje in een Valkenburgs pension of hotel. De minderdraagkrachtige toerist gaat naar de camping.
Op de foto’s uit deze periode zien we meestal keurige vakantiegangers, veelal ‘kleine luyden’ en leden uit
de middenklasse, wandelend door de bossen en heuvels
of gezellig een glaasje prik drinkend op een terras. Vanzelfsprekend ontbreekt een onderaards tochtje door de
mergelgrotten of een ritje met de kabelbaan niet op het
programma. Andere geliefde attracties zijn Klant’s Zoo,
de burchtruïne, de Wilhelminatoren, het Sprookjesbos, de
midgetgolfbaan of de roeivijver.
Fotograaf Cas Oorthuys heeft deze sfeer van naoorlogse
gemoedelijkheid in al zijn argeloosheid treffend weergeven op een iconische foto van een groepje toeristen dat
geniet van een panorama op het Geuldal vanaf de Goudsberg. Ook de foto’s van kasteel Chaloen, fietsende mensen
in het Zuid-Limburgse heuvellandschap, de Drie Beeldjes
en de Kluis lijken te illustreren dat deze mensen toe zijn
aan een welverdiende vakantie na een jaar hard werken.
Oorthuys fotografeert in het centrum van Valkenburg ook
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drommen toeristen die meer voor drukte en vertier komen
en nauwelijks boodschap hebben aan de mooie omgeving.
Maar dat was toen nog een minderheid; tien jaar later zal
de balans naar de andere kant doorslaan.
Het beeld van een romantisch en idyllisch vakantiestadje wordt nog eens extra versterkt door het zoetsappige filmpje Ballade van Valkenburg uit de jaren ’50. De film
opent met een shot van een minstreel die op zijn luit een
ode aan Valkenburg speelt. Vervolgens wordt Valkenburg
neergezet als een centraal gelegen toeristenstadje dat niet
alleen per trein, fiets of auto kan worden bereikt maar zelfs
per helikopter via de helihaven van Maastricht. Behendig
zoomt de camera in op de verschillende doelgroepen. Het
is een aandoenlijke en doorzichtige vorm van primitieve
citybranding. Niet alleen de betergesitueerde vakantieganger in het drie- of viersterrenhotel, maar ook de pensiongast
met de smalle beurs en de eenvoudige kampeerder komen
in beeld. Voor elk type toerist is er passend divertissement.
Van elegante en smaakvolle dancings voor de veeleisende
toerist tot simpel volksvermaak voor Jan en alleman.
Echter, Valkenburg kent ook zijn verstilde, andere kant.
Het alledaagse leven gaat kalm zijn gangetje ver weg
van het toeristisch tumult. Dankzij de kermisfoto’s van Ad
Windig krijgen we een sfeervol en intiem beeld van dat
‘andere’ Valkenburg. Mensen die over de zomerkermis drentelen. Een meisje dromerig poserend met haar lolly voor
de draaimolen. Een levenslustig en uitdagend stel stoeiend
voor de zweefmolen. Dat het stadje in deze tijd van wederopbouw ook ambitieus uitbreidde en overal nieuwbouw
uit de grond stampte, bewijst een aandoenlijke foto van
een jongetje op een scooter in de nog niet-geasfalteerde
Thibaltstraat. Het spreekwoordelijk vertrouwen in de toekomst ligt er duimendik bovenop. Alles is nog veelbelovend en fris. De toekomst kan elk ogenblik beginnen.

Hanenbarren en relschoppers
Het massatoerisme komt pas echt op gang in de turbulente
jaren zestig. Ofschoon de betergesitueerde toerist dan zijn
heil al voorzichtig in het buitenland gaat zoeken, komen
steeds meer ‘Hollanders’ met eenvoudige wensen en behoeftes naar Valkenburg. De invoering van de bouwvakantie stelt meer en meer Nederlanders in staat om vakantie
te vieren. Het wettelijk minimumloon en de toegenomen
welvaart zorgen ervoor dat ook jongeren zich kunnen veroorloven Valkenburg te bezoeken.
Gevolg van deze verschuiving is dat het contingent
toeristen verandert en de kieskeurige, goedverdienende
toerist wegblijft. Statige vooroorlogse hotels verliezen een
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belangrijk deel van hun cliëntèle en moeten hun deuren
sluiten. Daarentegen zijn campings, goedkope hotels en
pensions elke zomer volgeboekt en zitten de terrassen
overvol. Het aantal overnachtingen loopt op tot maar liefst
één miljoen.
Wienerschnitzel met frites en appelmoes wordt veruit
het populairste gerecht. Zogenaamde ‘hanenbarren’ serveren gegrilde kippen aan de watertandende campinggasten
die geen zin meer hebben om zelf te koken. De terrassen
puilen uit en de bierpompen draaien overuren. Disco’s verdringen de ouderwetse danszalen en uit cafés klinkt het
brutale geschetter van hoempapa-orkestjes die populaire
deuntjes als Meisjes met rode haren of schunnige meezingers als Puntje d’rin, puntje d’ruit ten gehore brengen. De
burgemeester haalt de landelijke pers wanneer hij een
ware kruistocht begint tegen deze scabreuze liedjes die
veelal uit de stal van platenbaas Johnny Hoes afkomstig
zijn. Kortom, de verloedering rukt op.
Toch ogen de roerige jaren zestig nog tamelijk braaf
vergeleken met de woeste taferelen uit het volgend decennium dat door vandalisme wordt geteisterd. De verveelde
jongeren die als imitatie-Damslapers rond het monument
op het Grendelplein hangen, wekken allerminst de indruk dat ze eropuit zijn de sfeer in het vakantiestadje te
verzieken. De quasi-provocatieve houding van de nozems
en pleiners op de foto’s van Henk Blansjaar roepen tegenwoordig eerder een glimlach op dan verontwaardiging.

Exodus naar de costa’s
De prominente positie van Valkenburg als populaire bestemming kalft ondertussen steeds meer af. Een groeiend
aantal vakantiegangers gaat liever met een goedkope
chartervlucht of busreis naar de Spaanse costa’s. Veel gezinnen en oudere stellen laten Valkenburg voortaan links
liggen of ze komen er alleen nog maar als dagtourist. Hun
plaats wordt grotendeels ingenomen door luidruchtige en
feestvierende jongeren. Op de camping, achter een toren
Heineken-kratten, drinken ze zich alvast in voordat ze aan
een kroegentocht door het levendige centrum beginnen.
Dergelijke braspartijen worden doorgaans afgesloten met
een partijtje knokken en matten. Vechtpartijen zijn aan de
orde van de dag. Er is zelfs regelmatig landelijk media-aandacht voor het zomers straatgeweld in Valkenburg.
Het is allemaal te zien op de straattaferelen van vechtende en gearresteerde relschoppers die fotograaf Frits
Widdershoven in de jaren zeventig vastlegt. Het toenemend uitgaansgeweld leidt uiteindelijk tot een streng zero-tolerance beleid. ‘Stillen’ in burger nemen onopvallend

plaats op terrassen en grijpen onmiddellijk in als ze een
verdachte beweging bespeuren. Deze aanpak heeft uiteindelijk succes en brengt de rust voor een deel weer terug
in het overvolle centrum. De verloedering lijkt een halt
toegeroepen, maar het imago van Valkenburg heeft ondertussen een flinke deuk opgelopen.
Tegen het eind van dat decennium gaat het steeds
verder bergafwaarts met het ooit zo gemoedelijke en florerende toeristenplaatsje. De investeringen in hotels lopen
terug. Ze worden veelal gesloopt of tot woonappartementen en winkels verbouwd. Het van de grond krijgen van
nieuwe, aantrekkelijke attracties lukt nauwelijks. Het enige
wapenfeit is de opening van het Holland Casino dat wordt
gehuisvest in de Eurohal waar voorheen huishoud- en horecabeurzen werden gehouden.
De sleet zit duidelijk in het ouderwetse massatoerisme.
De gouden dagen van Valkenburg als geliefd en immens
populair toeristenstadje zijn passé. Na de fase van stagnatie heeft de neergang definitief ingezet. En hoewel het
aantal overnachtingen op peil blijft, zakt het toeristisch
aandeel op de Nederlandse vakantiemarkt terug van 17%
naar 10%. Ook het aanboren van nieuwe doelgroepen zet
weinig zoden aan de dijk. De Britse toerist lijkt tijdelijk
enig soelaas te bieden, maar de busladingen Engelsen,
onder wie veel schoolkinderen, die vanuit uitvalsbasis
Valkenburg dagtochtjes naar steden als Brussel, Keulen en
Amsterdam maken, komen vooral op de goedkope hotels af
en brengen weinig geld in het laatje.

Wederopstanding en culturele revival
Na een grondige herbezinning midden jaren tachtig probeert Valkenburg zichzelf opnieuw uit te vinden als eigentijdse vakantiebestemming. Er wordt ingespeeld op het
gedrag van de toerist dat inmiddels drastisch is veranderd.
Lange zomervakanties hebben plaatsgemaakt voor korte
vakanties in voor- en najaar wanneer vooral senioren en
kinderloze stellen komen wandelen en ontspannen. De
opening van het wellnesscentrum Thermae 2000 op de
Cauberg in 1989 wordt een veelbetekenende ommekeer.
Jaarlijks zal het kuurbad alleen al 300.000 bezoekers uit
heel Nederland gaan lokken. De wederopstanding van Valkenburg is een feit.
Het symbolisch einde van het klassieke massatoerisme
in Valkenburg markeert dus ook het begin van een nieuwe
era. Behalve met het welzijnstoerisme profileert het stadje
zich ook als geliefde kerstmarkt. Inmiddels is die uitgegroeid tot een van de meest bejubelde ter wereld. Niet
alleen de feeërieke sfeer in de grotten, maar ook de op

Amerikaans leest geschoeide Christmas Parade zijn door
bijvoorbeeld tv-zender CNN uitbundig geprezen. Bezoekers
komen uit heel Europa en slaan veel geld stuk in winkels
en restaurants. Zodoende wordt het toeristenseizoen uitgebreid met een tweede hoogseizoen van november tot
Kerstmis.
Verder blijft Valkenburg als vanouds een wielerstad.
Jaarlijks wordt nog steeds de Amstel Gold Race op en rond
de legendarische Cauberg verreden. Vier keer is er in het
verleden een WK wielrennen georganiseerd: in 1938, 1948,
1979 en 2006. Daarnaast zijn er regelmatig diverse landskampioenschappen en meerdaagse koersen.
Lange tijd waren kunst en cultuur een ondergeschoven
kindje in een gemeente waar gewoonlijk alles in het teken
van de commercie stond. Lokale belangengroepen zoals de
middenstand en de horeca bepaalden de prioriteiten in het
gemeentelijk beleid. Afgezien van loffelijke initiatieven als
de revitalisatie van het Openluchttheater is aandacht voor
cultuur altijd sterk afhankelijk geweest van particuliere
initiatieven. De laatste jaren lijken echter een keerpunt in
te luiden. Voorbeelden als de restauratie van het historisch
stadscentrum, de beeldentuin bij Chateau St. Gerlach en de
renovatie van het in Art Deco stijl gebouwde Museum Valkenburg bewijzen dat de landelijke herwaardering van cultuurhistorie ook eindelijk tot Valkenburg is doorgedrongen.

Caleidoscopisch beeld
Misschien komt dit fotoboek wel op het juiste moment.
Het is immers ontstaan vanuit de behoefte om Valkenburg
vanuit een onconventioneel en ongewoon perspectief te
bekijken. Voorbij de nostalgie, de folklore en de promotie,
maar met oog voor de onderbelichte facetten van dit stadje dat een stormachtige ontwikkeling van 1949 tot 1989
doormaakte. Niet toevallig ligt de nadruk op deze periode.
Het was de tijd waarin de opkomst, de bloei en de verloedering van het massatoerisme zijn beslag kreeg. Daarom
heb ik ook niet geschroomd om de schaduwkanten van dit
verschijnsel in beeld te brengen.
Behalve lallende en rellende jongeren en de hectische
drukte in de Grotestraat zien we ook foto’s van opgetogen
toeristen in de kabelbaan, trotse schutters en dronken carnavalsvierders, Rotterdamse jongelui op schoolreisje voor
het Spiegelpaleis en Cliff Richard die begin jaren ’60 voor
de dochters en zonen van mijnwerkers optrad. Maar ook
ontmoeten we de dichter Jan Hanlo op zijn motor, schrijver
Jan Wolkers voor de gemeentegrot en schaatsster Sjoukje
Dijkstra. Of we zien zomaar wat koutende Valkenburgers op
een brug of een overstroming en opgebroken trottoirs. Het
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is rijp en groen door elkaar. Samen geven al deze foto’s een
caleidoscopisch en vaak verrassend beeld van het leven
in een Valkenburg dat meerdere gezichten heeft. Enerzijds
dat van een populair en druk toeristenplaatsje, anderzijds
dat van een verstild dorp dat zijn eigen gang gaat en genoeg aan zichzelf lijkt te hebben.
Gezichten van Valkenburg heeft niet de pretentie een
compleet beeld van de periode 1949-1989 te geven. Dat
zou ook onmogelijk zijn. De belangrijkste selectiecriteria
voor de opgenomen foto’s waren artistieke kwaliteit, expressiviteit, documentaire waarde en originaliteit. Dat is
meteen de reden waarom de geijkte plaatjes van mooie
cultuurhistorische gebouwen, processies en staatsieportretten van hoogwaardigheidsbekleders ontbreken. Ook

heb ik met opzet geen nostalgische ansichtkaarten of foto’s
van allerlei welbekende folkloristische verschijnselen opgenomen. Wie daarnaar op zoek is, wordt al ruimschoots
bediend door andere fotoboeken en de Facebookpagina’s
van Valkenburg-afficionades.
Dit fotoboek wil vooral een onbekend en vaak veronachtzaamd deel van Valkenburg laten zien. Niet zozeer
omdat dit altijd is weggemoffeld of afbreuk zou doen aan
de reputatie van dit wonderlijke Geulstadje, maar omdat
het een wezenlijk onderdeel is van het karakter van deze
plaats. Wat ik daarmee precies bedoel, mag blijken uit de
korte mijmeringen en observaties die aan de foto’s voorafgaan. Als die teksten mijn intenties voldoende duidelijk
maken, ben ik in mijn opzet geslaagd.

Catalogus

Hans Hoenjet, oktober 2021.
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