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Nieuwsbrief 

Bijzondere oproep: 
Boeken gezocht! 
Voor zijn proefschrift over 
Vaals is ons lid Thomas 
Richter op zoek naar boe-
ken uit de tijdschriftreeks 
“Jaarboekje der Lim-
burgsche Protestanten-
Vereeniging”. Dit tijdschrift 
verscheen in de jaren 1914 
t/m 1933 en bevat ook 
enkele artikelen over Vaals. 
Als iemand de reeks of 
enkele jaargangen daarvan 
heeft en (tegen betaling) af 
wil staan, kan hij/zij zich 
graag even melden via 
Thomas.Richter3@rwth-
aachen.de 
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Highlights uit het oorlogskrantenarchief: “Trouwe 

verbondenheid met Duitsche kameraden” 

den is er een artikeltje, dat 
exclusief in de Limburger Koe-
rier is verschenen. In de krant 
van 25 augustus staat op de 
voorpagina een portretschil-
dering van Maarten Harpertsz 
Tromp (1597-1633), een held 
uit de zeeslag tegen 
Engeland in de 17e 
eeuw. Naast hem is 
een foto afgedrukt 
waarop een deel van 
een Nederlands oor-
logsschip is te zien. De 
foto is becommentari-
eerd met de oorlogs-
oproep tot “trouwe 
verbondenheid” met 
de “Duitsche kamera-
den” in de oorlog. De 
uitgevers van de krant 
voegden de twee af-
beeldingen samen 
onder de titel “In het 
verleden ligt het he-
den, in ’t nu wat wor-

den zal”. Hoewel gebruikt ter 
beklemtoning van de oorlog, 
is het toch een spannend his-
torisch motto dat ook vandaag 
de dag niets van haar beteke-
nis verloren heeft. 
TR 

In deel drie van onze reeks 
over het laatste jaar van WOII 
hebben wij het over de ge-
beurtenissen in augustus 
1944. 
Hierbij hebben wij helaas een 
probleem: in ons verenigings-
archief berusten slechts twee 
kranten uit augustus 1944. 
Dat maakt het moeilijk een 
thema te kiezen om in de 
Nieuwsbrief te presenteren. 
Aansluitend aan het artikel uit 
de vorige Nieuwsbrief kan 
worden verwezen naar een 
artikel van generaal-
veldmaarschalk Brauchitsch 
uit de “Völkische Beobachter”. 
Het artikel werd in het Neder-
lands opnieuw gepubliceerd in 
de Limburger Koerier van 25 
augustus. Het artikel heeft de 
sprekende titel “Eer van het 
Duitsche leger bleef op 20 juli 
onbevlekt”. 
Voor historisch geïnteresseer-

Kunstroute Vaals 

aangevuld met foto impressies 
waren te bewonderen. De 
heer Crombach heeft gedu-
rende de kunstroute enkele 
keren voorgedragen uit zijn 
werk. 
Het is zeer spijtig dat de twee-
de kunstenaar die bij de 
heemkundekring zou expose-
ren verstek heeft laten gaan. 
De aange-
kondigde 
Vogelhuizen 
zouden voor 
een goede 
vulling van 
de ruimte 

gezorgd hebben. Jammer en 
een gemiste kans van de orga-
nisatie om niet alsnog om een 
vervangende kunstenaar te 
zorgen. 
Blijft als laatst nog een woord 
van dank aan de leden van 
Sankt Tolbert die gedurende 
de kunstroute als surveillant 
aanwezig waren.   HK 

Van 13 juli tot 3 augustus 
2014 was er weer de kunst-
route Vaals. Ook dit jaar was 
de heemkundekring weer 
gastgever voor de kunstenaars 
en de wandelaars. Na een 
moeizame start kon het eve-
nement in onze lokaliteit van 
start gaan. Weliswaar was er 
maar het werk van een kun-
stenaar, Peter Crombach uit 
Ransdaal te bewonderen. 
Peter Crombach is de dorps-
dichter van de gemeente Voe-
rendaal. Hij haalt zijn inspira-
tie uit veelzijdige schakeringen 
van de streek. Zijn gedichten, 

Uit Limburger Koerier van 25 augustus 1944 
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Tolheffing 

wordt nog tol geheven in de 
tunnel onder de Westerschel-
de. En nu de tolheffing in 
Duitsland. Deze roept veel 
weerstand op. Zelfs een pro-
testdemonstratie bij de grens-
overgang in Vaals. We verge-
ten dat er al tol betaald moet 
worden in een aantal andere 

landen zoals Oostenrijk en 
Italië. En deze landen worden 
toch niet gemeden, ook niet 
door vakantieverkeer. Dat 
weten ook de Duitse autoritei-
ten. Ze zullen er de scherpe 
kantjes van af halen en het 
vervolgens toch invoeren. 
HK 

Er is de laatste tijd de nodige 
commotie ontstaan over de 
plannen voor tolheffing  op de 
Duitse wegen. Begrijpelijk. 
Maar tolheffing is een zaak 
van altijd. In de middeleeu-
wen waren schepen en karren 
al tol verschuldigd, meestal 
geheven door mensen welke 
deze tol ten onrechte claim-
den. Er  wordt in die tijd gesp-
roken over piraterij. Ook in 
onze contreien werd er in het 
verleden al  tol geheven. Zoals 
uit het artikel van Jo Somers in 
Galopia uitgave 5 blijkt waren 
er op de weg van Maastricht 
naar Vaals al diverse tolplaat-
sen. Deze plaatsen zijn al in 
1825 aangewezen. Deze tol 
was al bedoeld voor het on-
derhoud. Er werden uitzonde-
ringen gemaakt voor zakelijk 
verkeer. 

Ook elders in het land werd 
tol betaald. Een voorbeeld in 
bijgaand overzicht. Grappig 
welke categorieën men onder-
scheidde. Nederland kende in 
de vorigen eeuw ook tolhef-
fing. De Beneluxtunnel bij 
Rotterdam en de Zeelandbrug. 
Beide werden afgeschaft toen 
de aanlegkosten terug ver-
dient waren. Momenteel 

KARL charlemagne DER GROSSE 

trekking tot bouwkunst. Dit 
heeft hij goed overgebracht 
op zijn architecten.  Veel aan-
dacht krijgt Karels houding ten 
opzichte van de kerk en zijn 
rol in het kerstenen van de 
heidenen. Dat dit wel eens 
met veel bloedvergieten ge-
paard ging zal duidelijk zijn. 
De tentoonstelling heeft ook 
uitgebreid aandacht aan de 
geschriften uit deze tijd met 
betrekking op wetgeving en 
geloof, o.a. de Leidense  Ara-
tea, een verzameling afbeel-
dingen en teksten uit die tijd. 
Er zijn ook munten en zegels 
te bewonderen. Veel aan-

dacht ook voor de strijdmid-
delen en het werktuig uit de 
tijd van Karel de Grote. Aan-
dacht krijgen ook zijn voor-
naamste getrouwen en zijn 
vrouwen. Naast de manifesta-
tie in het stadhuis zijn er ook 
nog tentoonstellingen in het 
Centre Charlemagne met als 
zwaartepunt Karels Kunst en 
in de Domschtatzkammer 
wordt aandacht besteed aan 
“Verlorene Schätze”. Alles is 
nog te bezichtigen tot 21 sep-
tember 2014. 
Het bezoeken van de tentoon-
stellingen is ten zeerste aan te 
bevelen.  HK 

Onder deze titel worden in 
2014, 1200 jaar na het overlij-
den van Karel de Grote een 
aantal manifestaties in Aken 
georganiseerd. Een van de 
manifestaties is een tentoon-
stelling in de kroningszaal van 
het stadhuis van Aken. De 
tentoonstelling toon o.a. de 
plaatsen waar Karel de Grote 
resideerde. Het belangrijkste 
is uiteraard Aken maar er 
wordt ook aandacht besteed 
aan zijn bezittingen in o.a. 
Ingelheim, Nijmegen en Pa-
derborn. Door zijn voor die 
tijd verre reizen heeft hij veel 
indrukken gekregen met be-

Het huwelijk is een  

prachtig instituut, maar 
wie wil er nou in  

een instituut wonen? 

 
Groucho Marx 
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Nieuwe publicaties over het religieus verleden van Vaals 

In de afgelopen jaren werden 
steeds meer wetenschappelij-
ke artikels over de geschiede-
nis van Vaals gepubliceerd. 
Veel van deze artikels zijn 
gewijd aan het religieus verle-
den van onze gemeente. 
Vooraal de verschillende Pro-
testantse gemeenten worden 
steeds vaker onderzocht. 
Ons lid Thomas Richter, histo-
ricus uit Aken, is bezig met 
onderzoek voor zijn proef-
schrift over de Hervormde en 
Lutherse gemeenten van Vaals 
in de 17e en 18e eeuw. Daar-
naast heeft hij een reeks van 
interessante bronnen gevon-
den. Ze zijn misschien ook 
voor uw eigen genealogisch 
onderzoek van belang. Kijkt u 
graag naar de volgende lijst 
van zijn artikelen die elders 
gepubliceerd: 

“Mobilia in und zu der Kir-
chen und Consistorium zu 
Vaels eigengehörig“ – Eine 
frühe Inventarliste der Vaal-
ser Kirche. In: Geschichte im 

Bistum Aachen 11 
(2011/2012), blz. 105-140. 

Anmerkungen zu einer 
außergewöhnlichen Liste 
von Predigern in der hoch-
deutsch-reformierten Ge-
meinde Aachen-Vaals (1649
-1672). In: Jahrbuch der 

Westdeutschen Gesellschaft 
für Familienforschung 5 
(2014), blz. 199-221. (Dit is 
een uitgebreide en aange-
vulde versie van het artikel 
uit V&H 15) 

Die Konsistorialenlisten der 
„sich in Vaals versammel-
nden wallonischen Herde“. 
Ein Quellenfund aus dem 
Archiv der wallonisch-
reformierten Gemeinde 
Aachen-Burtscheid-Vaals. 
In: Jahrbuch für Evangeli-
sche Kirchengeschichte des 
Rheinlandes 63 (2014), blz. 
63-92. 

Tenslotte willen wij onze le-
zers ook graag attent maken 
op een onlangs verschenen 

artikel van Benjamin Kaplan. 
Kaplan is hoogleraar Neder-
landse geschiedenis in Londen 
en ook bezig met onderzoek 
naar het Vaalser religieus 
verleden. Zijn Engelstalige 
artikel “Religious Encounters 
in the Borderlands of Early 
Modern Europe” werd on-
langs door Ad Knotter in het 
Nederlands vertaald en op-
nieuw uitgegeven: 

Religieuze ontmoetingen in 
de grensgebieden van 
vroegmodern Europa: het 
geval Vaals”. In: Jaarboek 
van het Sociaal Historisch 
Centrum Limburg 58 (2013), 
blz. 30-44. 

In het najaar 2014 zal Benja-
min Kaplan ook een boek over 
het zogenaamde doopincident 
uit de jaren 1760 uitgeven. 
Wij houden u daarover op de 
hoogte. 
De artikelen zijn allemaal op-
genomen in ons verenigingsar-
chief.  TR 

Uit het krantenarchief van Arthur Cransveld 

Limburgs Dagblad 

van 4 november 

1977 

Benjamin Kaplan  
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De nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van heemkundekring 

Sankt Tolbert. 

Wilt u meer weten over de heemkundekring Sankt Tolbert, een bij-

drage leveren aan deze nieuwsbrief of heeft u een interessante mede-

deling, kijk dan op de website www.sankttolbert.nl of mail naar 

sankttolbert@gmail.com.  

De nieuwsbrieven staan ook in pdf-formaat op de website. Deze kunt 

u downloaden. Tevens kunt u op de site aangeven als u de nieuwsbrief 

niet meer wilt ontvangen.  
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Verenigingsnieuws 

Bezoek onze website 

sankttolbert.nl 

Rondleidingen in NL, F, D, en 
dialect. Dialect door Karl Ha-
bets. Expositie en rondleidin-
gen vanaf het gemeentehuis 
van Plombières. 
 
25 september Bijeenkomst 
Sankt Tolbert 
 
27 september Ensemble Quat-
tro Canti brengt een program-

6 en 7 september Concert 
met Lucas en Arthur Jussen en 
John Bröcheler in de Koper-
molen 
 
18 september Lezing door 
prof. Peter Sparla over WO I 
 
20 en 21 september Plomb` 
hier a boones mines. Lezingen, 
exposities  en rondleidingen. 

gramma met barokmuziek, 
klassiek, blues, Russische en 
Italiaanse folklore in de Koper-
molen. 
 
28 september t/m 11 novem-
ber Tentoonstelling in het 
kader van het 6 x 11 jaar jubi-
leum van de Vaalser Carna-
valsvereniging de Grensülle in 
de Kopermolen. 

Activiteiten agenda 

September 2014 

 

1 september Karl Habets74 jaar 

4 september Herbert Kuijpers 70 jaar 

5 september Jacob Winkens 77 jaar 

6 september Jac. Hintzen 83 jaar 

17 september John Weijers 73 jaar 

22 september Hans Jussen 82 jaar 

23 september Jean Voncken 74 jaar 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert–leden  

 
Leden die ver-
melding in deze 
rubriek niet op 
prijs stellen 
gelieven dit 
tijdig door te 
geven aan het 
secretariaat. 
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