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Nieuwsbrief Nummer 11 - Augustus 2010 

Holset, idylle versus drukte 

Op doordeweekse dagen is Holset rustig, 
welhaast ingeslapen. Maar dan komt het 
weekend, de afgelopen tien jaar is er in het 
dorpje echter zo veel bedrijvigheid gekomen dat 
het onder dreigt te gaan aan eigen succes. “De 
verhouding is zoek, de maat is vol.” Daarbij gaat 
de discussie over de horecagelegenheden en de 
bijbehorende parkeerdruk.  
Hoe anders was het zo‟n 100 jaar geleden. Het 
waren pastoor J. Slenter (1880-1900) en pastoor 
J. Jongen (1900-1915) die Holset voor het eerst 
op de toeristische kaart hebben gezet. En dat 
betrof het fraai gelegen Lambertuskerkje. Boven 
de ingang staat het Latijnse chronogram (vrij 
vertaald): “Lotharius III stichtte mij en pastoor 
Joseph Slenter voltooide mij”. De hoofdletters, 
tevens Romeinse cijfers vormen samen het getal 
1887, het jaar dat de grote restauratie werd 
voltooid. Vermoedelijk heeft pastoor Slenter 
verhalen over een tempel van „Bel‟ op deze 
plaats en herbouw van de kerk na een bezoek 
van keizer Lotharius III in 1136 verzonnen. 
Na de restauratie was er een souvenierswinkeltje 
voor de pelgrims onder de toren, dat weer 
verdween in 1916, toen de Genovevakapel werd 
gebouwd. Er zijn jaren geweest dat er, volgens  
 

een krantenartikel, meer dan 40.000 
bedevaartgangers in Holset zijn geteld. 
Toentertijd was er tegenover de kerk slechts café 
Franck waar men terecht kon voor een drankje en 
een hapje. 
 

 
(Zie ook de publicaties van Heemkundekring “De auw Kapel” 
Lemiers in “Wiezer deurch de tsiet”) 

Burgemeesters van Vaals 

Kapelaan Vaessen stelt in zijn „Geschichte von 
Vaals‟ dat de eerste burgemeester volgens de 
huidige norm pas zijn intrede heeft gedaan na de 
Franse revolutie. 
Op 8 november 1794 (Franse Tijd) wordt J.M. 
Fellinger als „maire‟ benoemd, volgens kapelaan 
Vaessen de eerste burgemeester van Vaals. 
Van 1807-1813 J.R. Trostdorff („maire‟ - 
burgemeester) 
Van 1814-1835 (na de Franse tijd) is F.C.A. von 
Clermont.de eerste burgemeester 
Van 1836-1851 Friedrich Frans Joseph Maria 
Anton von Pelser-Berensberg. 
1852-1866 A.J. van Reij  
1866-1903 L.T.H.C. Ruland                                                                              
1903-1904 W.L. van Reij 
1904-1907 Cl.C. Sträter 
 

1907-1917 F.V. Quadekker 
1917-1941 H.J. Rhoen 
1941-1944 (WOII) F.J.W. Souren, 
en W.B. van de Werff  
1944-1950 H.J. Rhoen 
1950-1951 C.J.G. Becht 
1951-1976 J.F.J. Maenen 
1977-1984 E.M. van Leent 
1985-1991 M.P.A. Damen 
1992-1994 J.F. van Dijk 
1995-2005 M.J.I. Quint-
Maagdenberg 
2006-         R.L.T. van Loo 

Ook zijn er een aantal waarnemend 
burgemeesters                       
geweest, o.a  de heren Hoogland, Coumans en 
Lurvink. 
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Brigade Koninklijke Marechaussee Vaals 

De brigade Vaals werd uitgezet op 7 augustus 
1839 en opgeheven op 1 maart 1943. Wederom 
uitgezet op in 1946 en opgeheven en gesloten op 
1 september 1989. 
Jo Gelissen (Vaals) heeft het verblijf van de  
 

Koninklijke Marechaussee in Vaals met veel 
foto‟s op een website geplaatst. Klik hier.  
 
Gevraagd worden meer foto's of afbeeldingen 
betreffende deze brigade > jo.gelissen@home.nl 

Keizerin in Vaals 

Op 4 augustus 1804 werden in de gemeente 
Kerkrade op de hoeven Kloosterrade, Spekholz, 
Crombach en Kloosterbosch acht trekpaarden 
gevorderd voor de doortocht van Hare Majesteit  
 

Josephine de Beauharnais, keizerin van 
Frankrijk. Zij bezichtigde op deze dag de fabriek 
van von Clermont in Vaals. 

Gemeentehuizen in Vaals 

In vroegere jaren, dat wil zeggen vóór de Franse 
tijd (plm. 1800) werden de dorpse 
aangelegenheden, vraagstukken en conflicten 
grotendeels afgehandeld in de 
Schepenbank/Laatbank. In de tijd van Napoleon 
kwam er een gemeentelijke indeling en werd 
Vaals door een gemeenteraad bestuurd. Uit de  
 

 

tijd daarna zijn vier gemeentehuizen bekend: 
Tentstraat 18 (tot 1887), Kerkstraat 38 (1887-
1912), Maastrichterlaan 27 (1912-1979), von 
Clermontplein 15 (vanaf 1979). 
Over het oude gemeentehuis aan de 
Gerichtstrasse, daarna Tentstraat lezen we in 
een krant van 10-11-1889: Aangaande het 
gedeeltelijk instorten van het oude Gemeentehuis 
te Vaals deelt men de volgende bijzonderheden 
mede: 
“Reeds vroeger vernam men af en toe een 
onheilspellend geritsel in het huis. Een jaar 
geleden stelde een aannemer een onderzoek in 
naar den toestand van het gebouw en verklaarde 
dat het nog wel 50 à 100 jaar den tand des tijds 
zou weerstand bieden. Een feit is echter, dat het 
huis verscheiden muurscheuren had, o.a. één in 
het front, en wel juist ter plaatse waar zich het 
ingestorte van het nog staande gescheiden heeft. 
Ook was reeds vroeger een stuk muur ingestort. 
Toen Dinsdag-avond te 11 uren de instorting 
plaats had, bevonden zich het echtpaar en twee 
kinderen in het instortende gedeelte in hun 
slaapkamer; twee andere kinderen sliepen in het 
nog staande gebleven gedeelte, terwijl een vijfde 
bij verwanten was. Het plafond kwam in scheeve 
richting over het bed terecht, zoodat de familie 
daardoor tegen de naar beneden vallende balken 
en muurdeelen beschut was. De man kreeg 
alleen eenige lichte kneuringen aan de voeten.” 
In 1947 werd het café in het voormalig 
gemeentehuis „Oed Roethuus‟ genoemd. Het 
pand was daarna café Reefs „D‟r Boenker‟, Het 
huis staat nog steeds en hierin zijn nu moderne 
appartementen aangebracht. 
 

http://www.marechausseesporen.nl/pagina_brig_Vaals.htm
mailto:jo.gelissen@home.nl
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Verleden&Heden nummer 12 - Vaals in het bezit van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden 
Vaals onder de heerschappij van de Staten 
Generaal. In 1661 werd een vredesverdrag 
tussen de Verenigde Nederlanden en Spanje 
gesloten, waardoor Vaals officieel Staats werd. 
Maar reeds eerder was Vaals een centrum 
geworden voor gereformeerde gelovigen 
afkomstig uit Aken en omgeving. Dit tot groot 
ongenoegen van de katholieke bevolking. 
Wanneer en hoe Vaals in het bezit van de 
“Hollanders” kwam en welke gevolgen dit voor 
Vaals had op religieus, politiek en sociaal vlak zal 
uitgebreid worden beschreven in Verleden & 
Heden nr.12 – oktober 2010. Behandeld wordt de 
periode van 1644 tot 1672. Er wordt niet alleen 
aandacht aan Vaals besteed maar ook aan Vijlen 
en Holset.  
 

 
(Afbeelding uit de „Gedenck-Boecken (1702): Katholieken en 
Spaanse ruiters overvallen een karos met gereformeerden uit 
Aken, die op weg zijn naar een dienst in Vaals.) 

De oorlog van ver weg 

Vraag honderd Nederlanders wanneer de 
Tweede Wereldoorlog eindigde en er zeggen 
negentig: 15 mei 1945. Dat aan de andere kant 
van de wereld de strijd nog lang doorging is 
nauwelijks in het nationale geheugen verankerd. 
Een kort overzicht: Vanaf 8 december 1941 
beschouwt ook Nederland zich (vanuit Londen) in 
staat van oorlog met Japan, nadat de Japanners 
een dag tevoren de Amerikaanse marinebasis 
Pearl Harbor hebben gebombardeerd. Op 8 
maart 1942 capituleert het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger (KNIL). Na jaren van ellende in het 
gebied van Zuidoost Azië capituleert op 15 
augustus 1945 Japan en twee dagen later roept 
de nationalistische leider Soekarno de 
onafhankelijke republiek Indonesië uit. Dat is het 
begin van de Bersiapperiode („Weest paraat!‟), 
de onafhankelijkheidsstrijd tegen Nederland. Tot 
en met 1949 worden ongeveer 90.000 
Nederlandse dienstplichtigen naar Indië 
gestuurd. In 1947 en in 1949 zijn er twee 
politionele acties om verloren gebieden terug te 
veroveren. Mede onder druk van de VN vindt op 
9 december 1949 de soevereiniteitsoverdracht 
plaats. Vervolgens repatriëren 2000.000 tot 
300.000 Nederlanders en Indo-Europeanen naar 
Nederland. Nederlands Nieuw-Guinea blijft, na 
jaren van gewapende infiltraties, tot 15 augustus 
1962 onder Nederlands bestuur. 
Een groot aantal Vaalsenaren was betrokken bij 
de oorlog in Indië (tegenwoordig Indonesië). Op 
de naamplaat die sinds 4 mei 2010 aan het 
oorlogsmonument is toegevoegd worden ook de 
gevallen militairen uit voormalig Nederlands-Indië 
genoemd. Het oorlogsmonument staat vlak bij de 
voormalige Lutherse kerk. 
 

Madjoe, de vereniging van oud-Indiëgangers in 
Vaals, houdt de herinnering aan deze periode 
levendig door een jaarlijkse herdenking. Deze 
vereniging was ook de initiatiefnemer voor het 
verwerven van de „Gevallene‟, een beeld van 
kunstenaar Piet Killaars. 
 
(Op onderstaande  afbeelding staat een oorlogsgraf waar o.a. 
Vaalsenaar Hans Drielsma ligt begraven.) 

 
 



Blad 4 van 5 

 

Verleden&Heden nummer 12 - Een gruwelijke moord in de Raren 

Raren, het lieflijke gehucht bij Vaals, met zijn 
mooie vakwerkhuizen en boerderijen. Een gebied 
van rust en stilte. Vredig grazende koeien in de 
weilanden, het nabije Malensbos. Een gebied om 
in te verpozen, om te wandelen. Geen plek voor 
een moord. Toch wordt op 15 januari 1816 de  
 

rust in de Raren wreed verstoord door een 
vreselijke moord. Een waar gebeurd verhaal! 
Liefde, overspel en jaloezie zijn de ingrediënten. 
Kreeg de moordenaar zijn straf? Dit alles kunt u 
lezen in Verleden & Heden nr. 12 – oktober 2010. 

Nieuwe uitkijktoren 

De Wilhelminatoren op het plateau 322m N.A.P. 
(nabij het Drielandenpunt) gaat komende winter 
tegen de vlakte en maakt plaats voor een 
moderne, hogere toren met glazen „skywalk‟. Dit 
wordt toren nummer drie. De eerste, zes 
verdiepingen hoge uitzichttoren werd op 7 
augustus 1905 geopend. Dit vooral op initiatief 
van de plaatselijke VVV NEERLANDS 
HOOGSTE BERG. In 1918 leed de houten toren 
ernstige stormschade en moesten de twee 
bovenste verdiepingen worden gesloopt. In 1944 
tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze 
Wilhelminatoren vermoedelijk door Duits 
artillerievuur ernstig beschadigd en tijdens en na 
de bevrijding werd het interieur van het 
restaurant volledig verwoest, zodat de toren in 
1945 moest worden afgebroken. In 1951 werd de 
toren herbouwd, niet op de plek van de vroegere 
Wilhelminatoren, maar op de vier bestaande 
fundamenten, waarop de Duitsers tijdens de 
bezetting een militaire uitkijktoren hadden 
geplaatst. Deze houten Wilhelminatoren II was 
ontworpen en gerealiseerd door de Gemeente 
Vaals zelf. Het provisorisch restaurantje bij de 
toren werd geëxploiteerd door enkele 
Vaalsenaren, t.w. de heer Adolf Neus, Jozef 
(Men) Savelberg en Wiel Deckers. In 1957 werd 
door de gemeente Vaals een modern restaurant 
gebouwd op een plek met een mooi panorama 
en zodoende moest de toren, 45 ton zwaar, over 
een afstand van ca. 60 meter worden verplaatst 
(zie foto). 
De nieuwe Wilhelminatoren III wordt opgetrokken 
in natuursteen en past goed bij het in dit jaar 
heropende restaurant. Op de 31 meter hoge 
toren wordt een glazen balkon bevestigd, een 
zgn. skywalk, waar de bezoeker door het glas 
ook naar beneden kan kijken. Eigenaar is de 
familie Bos. 
 

Sinds enige tijd is een lid van HKK Sankt Tolbert 
bezig een artikel te schrijven over het ontstaan 
van beide uitzichttorens en alles wat op dit stuk 
plateau ontstond in de periode 1905-1957. 
 

 

Spreuk van de maand 

Nil volentibus arduum – Niets is teveel voor hij die wil  
(Gevel Stammhaus von Clermont – Gemeentehuis Vaals) 
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Agenda 

Donderdag 26 augustus 2010: Maandelijkse bijeenkomst van Heemkundekring Sankt Tolbert.  
In café-restaurant Suisse Vaals – 20.00 uur. 
 

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert - leden 

Herman Crombach (26-09-1927) 
Jacques Hintzen (06-09-1931) 
 

Hans Jussen (22-09-1932) 
Allen van harte proficiat! 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van de Heemkundekring Sankt 
Tolbert werd ingeschreven:  

Jet Quadekker (Den Haag) 

Sjef Meens (Vaals) 

Harald Brosselt (Haarlem) 
 

Het ledenaantal van Heemkundekring Sankt 
Tolbert is in het eerste halfjaar van 2010 
gestegen naar 95. De vereniging hoopt bij de 
opening van het verenigingsgebouw eind 2010 
het magische getal van 100 leden te hebben 
bereikt. 
 

 
Reageren 
Wilt u meer weten over de Heemkundekring Sankt Tolbert, een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief 
of heeft u een mededeling, 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. 

 

http://www.sankttolbert.nl/
mailto:sankttolbert@gmail.com

