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Nieuwsbrief 

Bijzondere mede-

deling: 
Op zondag 30 november 
houden we een open dag 
waarop een groot aantal 
interessante boeken te 
koop worden aangeboden 
tegen kleine prijzen. De 
open dag is van 11.00 tot 
16.00 uur. U bent allen van 
harte welkom. 

Wisselende uitstal-

ling in de vitrinekast: 

Carnavalsartikelen uit eigen 
archief. 
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Brief ontvangen van de heer Frans Bodelier met betrekking 

tot een Vaalser veteraan 

de spreek ik in Wageningen 
voorafgaand aan het bevrij-
dingsdefilé. Daar heb ik ook de 
eer om kennis te maken met 
voormalig pelotonssergeant 
Charles Reeves. Bijna 70 jaar 
geleden landde deze Britse 
militair, nog geen 20 jaar oud, 
op Gold Beach. En op de 
stranden van Normandië zette 
hij zijn eerste stappen op het 
pad naar onze vrijheid. De 
weg was lang en de prijs on-
waarschijnlijk hoog. Voor elke 
meter is gevochten.  

Op 5 mei staan wij op de 
schouders van Bill Ramakers, 
Charles Reeves en vele, vele 
andere veteranen. Op de vijf-
de mei vieren we de vrijheid. 
En ik beschouw het als een 
groot voorrecht om het pad - 
het pad dat zij voor ons geëf-
fend hebben - verder te mo-
gen bewandelen. Elke dag 
opnieuw. Onomwonden kie-
zen voor dat pad van de vrij-
heid. 

Nooit vanzelfsprekend 
Na de oorlog diende Ramakers 
nog een aantal jaren bij het 
Korps Mariniers. Op 1 juni 

1949 werd hij eervol ontsla-
gen. Begin jaren '50 vertrok hij 
met zijn gezin naar Canada om 
een nieuw bestaan op te bou-
wen. Daar woont hij tot op de 
dag vandaag. Als zijn gezond-
heid het toelaat, komt hij in 
juni naar Nederland. Hij zal 
dan onder meer de landelijke 
Veteranendag bijwonen. Ik zie 
zeer uit naar onze ontmoe-
ting. Zijn verhaal fascineert en 
inspireert. En dat geldt ook 
voor de indringende verhalen 
van onze andere veteranen, 
jong en oud. Hun verhalen 
doen er toe. Meer dan dat. Als 
geen ander weten zij het be-
sef levend te houden dat onze 
vrijheid nooit vanzelfsprekend 
is. Dat was het toen niet, dat 
is het nu niet en dat zal het 
ook in de toekomst niet zijn.  

Herdenken dus. Niet vergeten. 
De vrijheid vieren.  

De uitdaging is om onze vrij-
heid recht te doen.  

Jeanine Hennis-Plasschaert 
Minister van Defensie 
Mei 2014 

“My name is William Rama-
kers, I prefer to be called ‘Bill’. 
I was in active service when 
the war broke out. I fought on 
the Maasbridge. I am still alive 
today to write you this letter. 
My wish before I pass away is 
to notify the Korps Mariniers 
and the Ministry of Defence of 
my status.” 

Begin februari 2014 plofte er 
een brief bij het Ministerie 
van Defensie op de mat. Een 
brief die indruk maakte. In een 
paar A4’tjes schetste Bill Ra-
makers zijn leven. Het levens-
verhaal van een 91-jarige oud-
marinier. Geboren in 1922 te 
Vaals. Opgegroeid in een gezin 
met 9 kinderen onder moeilij-
ke omstandigheden. In de 
crisistijd waren er nauwelijks 
middelen om van rond te 
komen. 

De meidagen 
Medio februari 1940 meldde 
Bill Ramakers zich bij de mari-
nierskazerne in Rotterdam. 
Europa verkeerde reeds in 
staat van oorlog. Op 10 mei 
1940 vielen de Duitsers Ne-
derland binnen. En op die 
tiende mei, om 5 uur ’s mor-
gens, beleefde hij zijn absolu-
te vuurdoop als marinier. De 
strijd om de Maasbruggen. 
Een paar dagen later volgde, 
zoals bekend, een allesvernie-
tigend bombardement. Het 
markeerde het begin van de 
bezetting en een werkelijk 
afgrijselijke periode. 

Het pad van de vrijheid 
Op maandag 5 mei aanstaan-

William ‘Bill’ Ramakers ontmoet koning Willem-Alexander 
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Monique 

gesteld. Het was een zeer 
ludiek stuk waarin Monique 
de eigenaresse Nicolle Dubois 
speelde van een bonthandel. 

Toevallig speelde haar man 
Juul in dit stuk ook haar man, 
Daniel Dubois. Er  ontstonden 
de nodige ludieke verwikkelin-
gen. Wat echter vooral opviel 
en zeer goed over kwam bij 
het publiek was het feit dat 
Monique haar Vaalser dialect 
prima vertolkte tussen het 
“Nuthse” taalgebruik. Enkele 
echte Vaalser krachttermen 
zorgden voor de nodige hilari-
teit in de zaal. Al met al speel-
de de familie Louvenberg-
Cransveld uit Vaals een promi-
nente rol. Dat daarnaast in het 
decor nog de kerk van Vaals 
een prominente rol vervulde 
maakte het voor mij nog her-
kenbaarder. 
Ik kan volgend jaar een bezoek 
aan Sint Donatus aanbevelen. 

Herbert Kuijpers 

Het bestuur van een vereni-
ging heeft belangrijke  en 
soms drukke functies. Zonder 
iemand tekort te doen is de 
secretaris degene die het 
meeste werk te verzetten 
heeft. Bij de heemkunde ver-
eniging Sankt Tolbert vervult 
Monique Louvenberg-
Cransveld deze functie met 
verve. Maar dat is nog niet 
alles. Ook van de toneelvere-
niging Sint Donatus uit Nuth 
vervult ze deze taak. Waarlijk 
geen sinecure. 

Maar als klap op de vuurpijl 
blijkt ze naast het beheren van 
het secretariaat ook nog een 
goede toneelspeelster te zijn. 
Toen bij de toneelvereniging 
Sint Donatus wegens ziekte 
een gebrek was aan een speel-
ster was goede raad duur. 
Maar geen paniek, Monique 
nam de rol over. Nieuwsgierig 
hoe een “oer Völser medsje” 
zich staande wist te houden 
ben ik naar Nuth getogen. Het 
stuk had de veelbelovende 
titel “alles oet….. behalve `t 
leech”. En ik werd niet teleur-

Het boeiende van ons 

klimaat vind ik dar het bij 
machte is vier seizoenen 
in één week te leveren. 

 

Simon Carmiggelt 
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Highlights uit het oorlogskrantenarchief: Hitler’s 

dubbelganger? 

De kranten van november 
1944 worden gedomineerd 
van militaire thema’s. Het gaat 
vooral om de militaire opera-
ties van de geallieerden rond 
Aken, in de Elzas, in Oost-
Pruisen, in Vlaanderen en in 
Nederland. 
Meestal hebben de kranten 
een kolom met korte berich-
ten onder de titel “Front in 
telegramstijl”. 

Interessant is een artikeltje in 
het “Limburgsch Dagblad” van 
28 november 1944. De Engel-
se krant “Daily Express” ver-
meldde dat zij een dubbelgan-

ger van Hitler had ontmas-
kerd. Volgens de krant is er 
“onweerlegbaar bewijs” dat 
de man die de Duitsers als 
Hitler presenteren, niet Hitler 
is. 
Journalisten van de Daily Ex-
press hadden portretten van 
de dictator (een van voor de 
oorlog en een van september 
1944) aan een expert gezon-
den, om de oren van te laten 
vergelijken. 
De onbekende expert zei dat 
op grond van de grootte van 
de oorlelletjes bewezen is dat 
de 1944-Hitler niet dezelfde 
persoon is als de vooroorlogse 

Hitler. 
Het is niet duidelijk of dit arti-
kel een grapje is of serieus 
werd genomen. 
In het laatste jaar van de oor-
log waren er wel veel geruch-
ten over Hitlers persoon, zijn 
verblijfplaats, enz. Maar het 
blijkt niet uit het artikel van 
Limburgsch Dagblad of de 
melding van Daily Express echt 
serieus is. 
Veeleer is te vermoeden dat 
het om een opzettelijk ver-
spreid gerucht ging. 

Thomas Richter 

V & H 16 

Vanaf 28 november is uitgave 
16 van Verleden & Heden te 
koop. 

Verleden & Heden bevat een 
zeer gevarieerd aantal artike-
len. 
Uiteraard besteden we aan-
dacht aan het feit dat Vaals 70 
jaar geleden werd  bevrijd. 
Ook het feit dat we als heem-
kundekring 25 jaar bestaan 
wordt niet vergeten, beide 
feiten belicht door Peter Spar-
la. 
Er zijn bijdragen over het ont-
staan en de geschiedenis van 
bidprentjes, over het verbran-
den van “d`r Kirmesmaan” en 
over de Vaalser Rookvrienden 
door Arthur Cransveld. 
Erg benieuwd zijn we ook of 
nog iedereen weet welke plek-
ken achter oude benamingen 
verborgen zijn die Herman 
Lennertz zich wel nog herin-
nert. 
Hoe men een “Stolperstein” 
voor het verkeerde huis kan 
plaatsen beschrijft Marianne 
Eussen. 
Nico  Packbeers vertelt het 
verhaal achter Maastrichter-

laan 141. 
Een korte beschrijving van de 
inventarisatie van de her-
vormde begraafplaats door 
drie leden van Sankt Tolbert is 
opgenomen. 
Dat Trostdorff de eerste grote 
textielfabrikant in Vaals was 
wordt beschreven door Her-
bert Kuijpers. 
Victor Voncken heeft zeer 
uitgebreid aandacht voor de 
Eerste Wereldoorlog. 
Leo Junggeburt had nog 
voor zijn overlijden een 
artikel geschreven over 
tennisbanen in Vaals. 
Dit hebben wij postuum 
in V&H 16 opgenomen. 

 

Hert boek is voor leden 
te koop voor de prijs 
van € 12,50 op de ver-
enigingsavond op 28 
november en tijdens de 
boekenmarkt op Sankt 
Tolbert op 30 novem-
ber. Tevens op elke 
woensdagmorgen tus-
sen 10.00 en 12.00 uur 
in ons verenigingslokaal. 

Verkooppunten voor niet-
leden zijn dit jaar de Read 
Shop, Maastrichterlaan 45 en 
de Grenswinkel (Mooldijk), 
Maastrichterlaan 15. 
Tevens bij kapsalon J.Kohnen, 
Jos Francotteweg 5. In Vijlen is 
het te koop bij buurtwinkel  
Schins aan de Vijlenberg. 
Voor niet leden is de prijs  
€ 15.00. 

Herbert Kuijpers  



 

Secretariaat: 

Heuvel 4 

6291 CS Vaals 
Nederland 

Telefoon: 043-306 42 06 
E-mail: sankttolbert@gmail.com 

REAGEREN 

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.  

HEEMKUNDEKRING 

SANKT-TOLBERT 

VAALS 

Verenigingsnieuws 

Bezoek onze website 

sankttolbert.nl 
19 december Lezing door 
prof. dr. Erik Matser van de TU 
Delft over de ontwikkeling van 
het brein bij toptalenten 
 
20 december Kerstconcert St. 
Jozefkoor in de Kopermolen 
 
 

12 december Kerstconcert 
door studenten en docenten 
van de Hochschule für Musik 
und Tanz Köln, Standort 
Aachen 
 
13 december Kerstconcert 
KMK Cecilia 1837 Vaals in de 
St. Pauluskerk 

21 december Kerstconcert St. 
Jozefkoor in Langendael 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen 
een gelukkig kerstfeest 

Activiteiten agenda 

December 2014 

 

2 december Jacques Geerards 78 jaar 

7 december Annie Hintzen-Peulen 80 jaar 

8 december Frans Janssen 90 jaar 

8 december Maria Rompen 76 jaar 

12 december Elly van den Hove 86 jaar 

15 december Dick te Have 74 jaar 

22 december Loed Offermanns 81 jaar 

24 december Rieki Jardon-Meesters 82 jaar 

25 december Hans Minker 81 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 se-
cretariaat. 
 

http://www.sankttolbert.nl
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