
moord. 

Een van de beroemdste sport-

wagens ter wereld wordt ge-

presenteerd: De Porsche 911. 

Philips introduceert de Com-

pact cassette (het cassette-

bandje) met de bijbehorende 

speler. 

Steeds meer vrouwen gaan 

over op de pil.  

Aan het eind van 2013 geven 

wij een korte terugblik op 

hetgeen 50 jaar geleden zoal in 

de belangstelling was. 

Het was een van de strengste 

winters van de vorige eeuw. 

In Friesland wordt onder barre 

omstandigheden de Elfsteden-

tocht gereden. Winnaar Rei-

nier Paping 
De Noordzee bevriest gedu-

rende meerdere dagen. 

Prinses Marijke wenst voortaan 

prinses Christina genoemd te 

worden 

Paus Johannes XXIII sterft in 

Vaticaanstad. 

De grote treinroof in Londen. 

Een bende maakt 2,6 miljoen 

pond buit. 

Het Limburgse Tüdderen  

wordt weer Duits. 

De taalgrens verdeelt België  in 

een Nederlands-Frans en Duits 

taalgebied. 
Demonstraties in de Voer-

streek die wordt overgeheveld 

van Luik naar Limburg. 

De Amerikaanse president 

John F. Kennedy wordt ver-

Gebeurtenissen in 1963 - vijftig jaar geleden 

Hein Senster 

De heer Taselaar uit Varsse-

veld heeft op het verzetsmonu-

ment in Eys de naam Hein 

Senster ontdekt bij de verzet  

slachtoffers. Naar aanleiding 

hiervan heeft hij de heemkun-

dekring Sankt Tolbert gevraagd 

naar nadere gegevens over 

Hein Senster.  

Hein Senster, geboren 21 de-
cember1914 te Vaals, is op 

kermismaandag 23 juni 1941 in 

Vaals gearresteerd. Hij had, 

samen met een groep jongeren 

uit Vaals, een demonstratie 

georganiseerd. Na afloop heb-

ben de jongeren uit protest het 

straatvuil richting Duitse grens 

geveegd. Dit viel uiteraard niet 

in goede aarde bij de Duitse 

bezetters. Twee jongens uit de 

groep werden gearresteerd. 

Hub Hermans werd na ver-

hoor overgebracht naar het 

concentratiekamp Amersfoort. 

Hermans zou later weer op 

vrije voet komen. Hein Senster 

werd overgebracht naar het 
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concentratiekamp Neuengam-

me nabij Hamburg. Senster 

heeft gedurende zijn verblijf in 

het kamp steeds getracht naar 

huis te schrijven. Een van de 

brieven is verstuurd naar mevr. 

Sogeler aan de Püngelerstrasse 

in Vaalserquartier. Deze mevr. 

Sogeler gaf die brieven door 

aan mevr. de la Rosette, een 

tante van Hein Senster. In deze 

brief maakt Hein gewag van het 

feit dat men hem niet terug 

schrijft. Mogelijk is dat veroor-

zaakt door het feit dat in- en 

uitgaande brieven door de 

kampbewakers gecontroleerd 

werden en ook achtergehou-

den. Zeker als die brieven naar 

en vanuit het buitenland ver-
stuurd werden. Mogelijk was 

het een handige zet om brieven 

aan een adres in Vaalserquar-

tier te zenden. In mei 1945 

werden de gevangenen uit het 

kamp Neuengamme overge-

bracht naar Kiel. Dit gebeurde 

per schip. Uitgerekend het 

schip waarop Hein Senster zat 

werd gebombardeerd door de 

geallieerden. Bij dit bombarde-

ment vond Hein Senster de 

dood. 

NB: Het verhaal van Senster 

staat in het boek “Einmarsch en 

Bevrijding”. Een tweetal brieven 

van Senster zijn bewaard in het 

archief van de heemkundekring 

Sankt Tolbert.  
 

http://www.grensulle.nl/
http://www.prinsejardevols.com/


 

Het pleintje langs de Maas-

trichterlaan ter hoogte van 

het oude postkantoor is bij 

iedere Vaalsenaar bekend als 

het Wilhelminaplein. Maar 

zoek je het Wilhelminaplein 

op Google dan kan Google je 

niet verder helpen. Vreemd 

wat is hiervan de reden? Hier-

voor moeten we terug in de 

tijd. 

Tijdens de vergadering van 9 

september 1898 heeft de raad 

besloten om het pleintje te 

vernoemen naar Hare Majes-
teit Koningin Wilhelmina. 

Dat besluit is in de Tweede 

Wereldoorlog weer terugge-

draaid. De ‘Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandse 

gebied’ heeft op 3 januari 

1942 besloten dat alle namen 

van stratenpleinenparken enz. 

die naar levende leden van het 

Huis van Oranje-Nassau zijn 

genoemd moesten worden 

veranderd. Op basis van dit 

besluit heeft de toenmalige 

burgemeester op 17 april 

1942 opdracht gegeven om 

het Wilhelminaplein te 

hernoemen naar de Maastrich-

terlaan. 

Direct na de oorlog heeft de 

raad besloten om de oor-

spronkelijke straatnaambor-

den terug te brengen. De 

naam ‘Wilhelminaplein’ is 

echter nooit formeel in ere 
hersteld. Dat is veranderd en 

wel op 22 november 2013 . 

Op die dag heeft  gouverneur 

Theo Bovens het plein weer 

voorzien van de naam Wilhel-

minaplein. Overigens is het 

bord dat in 1942 verwijderd is 

in het bezit van Sankt Tolbert.  
 

Wilhelminaplein 
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Het Sinterklaasfeest  

vanaf de 15e eeuw de schoen. 

In eerste instantie gebeurde 

dat in de kerk en was de op-

brengst voor de armen. Uit 

archiefstukken blijkt dat vanaf 

1427 in de Sint-Nicolaaskerk 

in Utrecht schoenen werden 

gezet op 5 december, pakjes-

avond. Rijke Utrechters leg-

den wat in de schoenen en de 
opbrengst werd verdeeld 

onder de armen. Uit de 16e 

eeuw bestaan beschrijvingen 

van het schoen zetten door 

kinderen in de huiskamer. In 

die schoen kwamen verschil-

lende soorten snoepgoed 

zoals speculaas, kruidnoten, 

pepernoten, borstplaat, cho-

coladeletters, taaipoppen en 

marsepein. Dit zijn eeuwenou-

de lekkernijen die in traditio-

nele vormen werden gemaakt 

Deze moderne vorm van het 

sinterklaasfeest komt waar-

schijnlijk voort uit het pren-

tenboekje “Sint Nicolaas en 

zijn knecht” (1850) van de 

onderwijzer Jan Schenkman 

(1806 - 1863). Jan Schenkman 

introduceerde in zijn drie 

nieuwe zaken, die allemaal zijn 

Onlangs is er in Nederland 

enige ophef ontstaan over het 

Sinterklaasfeest, met name 

over de rol welke Zwarte Piet 

speelt. Daarom zijn wij eens 

nagegaan waar de oorsprong 

van het feest ligt. 

Nicolaas van Myra is geboren 

in Patara te Lycië dat tegen-

woordig in Turkije ligt. Later 
werd hij bisschop van Myra, 

de hoofdplaats van Lycië. Hij 

stierf op 6 december 342. 

Hierdoor werd op deze dag 

zijn naamfeest gevierd in de 

Rooms Katholieke kerk. Hij 

werd eerst alleen in de oos-

terse kerk vereerd, maar om-

dat hij beschermheilige van de 

zeevaarders was is hij al gauw 

in de westerse delen van Eu-

ropa bekend geworden. 

Verschillende legendes staan 

aan de grondslag van Sint-

Nicolaas als beschermheilige 

van kinderen. Zo is er bijvoor-

beeld de legende van de drie 

scholieren die door een her-

bergier werden gedood maar 

door Sint-Nicolaas weer tot 

leven werden gewekt. In Ne-

derland zet men kennelijk al 

blijven hangen in de sinter-

klaasfolklore: een knecht voor 

Sinterklaas, de intocht en de 

stoomboot. Die knecht had in 

zijn boekje nog geen naam, hij 

was een gekleurde jongeman, 

gekleed als page. In 1859 werd 

voor het eerst een artikel 

gedrukt waarin hij Pieter 

wordt genoemd en in 1895 

was Zwarte Piet al in zwang 

geraakt.  

Het sinterklaasfeest heeft het 

in Nederland na de Reforma-

tie al moeten opnemen tegen 

protestantse bezwaren tegen 

de katholieke heiligenverering. 

Rond 1600 werd het bijvoor-

beeld in Delft verboden zijn 

feestdag te vieren en vaardig-
den sommige steden een ver-

bod af op schoenzetten. Er 

was dus al commotie nog 

voor Zwarte Piet zijn intrede 

had gedaan.  

Overigens werd in de vorige 

eeuw Sinterklaas in Vaals inge-

haald door de Vincentiusver-

eniging. Deze zamelde hierbij 

geld in voor de minder be-

deelden.  
 

Een oude opname van het Wilhelminaplein.  



 C.V. Grensülle en de Prinse 

Jarde Vols vieren hun 6 x 11 

jarig bestaan in 2014. 

Het weekend van 17 t/m 19 

januari staat in het teken van 

66 jaar Prinse Jarde Vols. 

Op 17 januari vindt de presen-

tatie plaats van een prachtig 

jubileumboek, 6 x 11 joar 

Prinse Jarde Vols. Een  boek 
met een groot aantal unieke 

foto's, verhalen en anekdotes 

uit 66 jaar Jarde-geschiedenis.  

Uit het krantenarchief van Arthur Cransveld  

6 x 11 Grensülle en Prinse Jarde  

Aanvulling op Nieuwsbrief 50 

van oktober 2013 is per abuis 

de datum van de installatie 

niet vermeld. 

Het artikel stond in de krant 

van 23 augustus 1983  
 

Bij het artikel over de installa-

tie van pastoor Broekhoven in 

de nieuwsbrief nummer 50 

Wink 

 

Wae leuft nevver de 

sjong 

en nevver d’r weisj, 

hat mieë wink i-jen 

bóks 

wie jèld i-jen teisj. 

 

Hans Jussen, 

oktober 2001  
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Zo stond het op 2 februari 1980 in de krant.  
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15 december, kerstconcert 

door het KMK Cecilia 1837 

Vaals in de St. Pauluskerk. 

 

15 december, Kerstconcert 

door het gemengd koor St. 

Jozef in Langendael. 

 

7 december, feestavond 

voor leden van de Heemkun-

dekring Sankt Tolbert. 

 

8 december, orgelconcert 

door Pierre Thimus in de 

Kopermolen. 

 

22 december, concert door 

het fluitkwartet Arcadis in de 

Kopermolen.  

Activiteiten agenda 

December 2013 

 

2 december, Jacques Geerards 77 jaar 

7 december, Annie Hintzen-Peulen 79 jaar 

8 december, Frans Janssen 89 jaar 

8 december, Maria Rompen 75 jaar 

12 december, Elly van den Hove 85 jaar 

22 december, Loed Offermans 80 jaar 

24 december, Rieki  Jardon-Meesters 81 jaar 
25 december, Hans Minker 80 jaar  
 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert–leden  

 

 

 

Leden die vermelding in deze 

rubriek niet op prijs stellen 

gelieven dit tijdig door te 

geven aan het secretariaat. 

 

http://www.sankttolbert.nl
mailto:sankttolbert@gmail.com?subject=Nieuwsbrief

