
Blad 1 van 4 

 

 
Nieuwsbrief Nummer 12 – September 2010 

Het verenigingsgebouw ‘De Boed’ 

Sinds enige tijd is de heemkundekring het 
verenigingsgebouw „Sankt Tolbert‟ in de 
Bloemendalstraat aan het verbouwen. Het grote 
werk is door de aannemer, afbouwbedrijven en 
eigen leden (o.a. Jean Cohlst, hier zittend op een 
nieuwe stoel) gedaan. Dit is gefinancierd uit 
eigen middelen en een eenmalige 
gemeentesubsidie. Nu volgt nog de inrichting van 
het gebouw, zodat eind 2010 de feestelijke 
opening kan plaatsvinden. Hiervoor zijn 
subsidiefondsen aangeschreven, aangezien de 
eigen financiële middelen niet meer toereikend 
zijn. De vereniging heeft reeds een „stoelenactie‟ 
(€ 25 / € 30) opgezet (60 stuks zijn verkocht), 
 

 nu is er een 
„tafelactie‟ (€ 120), 
waarvoor sponsoren 
kunnen inschrijven. 
Misschien zijn er in 
de Vaalser bevolking 
of daarbuiten 
personen of 
bedrijven die de 
mooie initiatieven 
van de 
heemkundekring ook 
financieel willen 
ondersteunen. Neem 

dan s.v.p. contact op met de secretaris Lei 
Junggeburt. 
 

Zo begon het 

Nu ons nieuw eigen verenigingslokaal bijna 
gereed is herinneren we ons hoe alles begon met 
de „koop‟ van hoeve Sankt Tolbert op 20-5-1991. 
Op de foto bestuur en leden van heemkundekring 
Sankt Tolbert na de overdracht van 

Bloemendalstraat 11 A en 11B. Zittend in het 
midden de vorige eigenares mevrouw M.J. 
Wintgens-Nyssen of Niessen. 
Het gebouw kreeg al snel de naam „De Boed‟. De 
naam is ontleend aan de timmerwerkplaats van 
Herman Janssen die vroeger in deze schuur 
gevestigd was. Herman sprak van „Mieng 
Schrienerei‟ en Dolf Baltus noemde dit „De Boed‟.  
Er wordt nu echter een fraai onderkomen 
gerealiseerd. Dus vinden wij de huidige naam 
een enigszins misplaatst. Het wordt de hoogste 
tijd om ons onderkomen een fraaiere benaming 
te geven. Wij nodigen dan ook iedereen uit na te 
denken over een gepaste naam. Wij zien de 
suggesties gaarne tegemoet, uitsluitend 
schriftelijk of per e-mail (vóór 1 december 2010) 
te zenden aan het secretariaat. Voor de beste 
naamgeving hebben wij een gepaste attentie. 
 

Burgemeesters van Vaals 

Aanvulling op Nieuwsbrief 11: 
Er zijn een aantal waarnemende burgemeesters 
in Vaals geweest, o.a  de heren Hoogland, 
Coumans, Lurvink Tevens willen wij wijzen op het 
feit dat Vaals nog twee door de Commissaris der  
 

Koningin benoemde waarnemende 
burgemeesters in het vrij recente verleden heeft 
gekend: namelijk de „Völser Jonge‟ Hub Prevoo 
en Thijs Jussen. 
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Frankfurter Neue Presse zoekt naar Hub. Hermans 

Hub. Hermans (bijgenaamd „D‟r Koal‟ vanwege 
zijn koolzwart haar) is op 30 oktober 1898 in 
Vaals geboren en daar overleden op 16 juni 
1978. Hij was van 1931 tot 1962 zeer actief in de 
plaatselijke politiek en zelfs voor een korte 
periode lid van de Tweede Kamer voor de CPN. 
Niemand deed tevergeefs een beroep op hem.  
Onlangs speurde een journalist van de 
Frankfurter Neue Presse in Vaals naar gegevens 
over de heer Hub. Hermans. Hij zocht in de 
Lindenstraat naar de leeswinkel van Hermans. 
De journalist sprak mevrouw H. Weijers aan, die 
hem vervolgens doorverwees naar de heer W. 
Jussen. Deze wist hem het een en ander over 
Hub. Hermans te vertellen.  
Hub. Hermans had in de jaren dertig in de 
Lindenstraat een leeswinkel en daarin Der 
Deutsche Weg uitgestald. Dat was een anti-nazi 
krant. In de etalage kon je die lezen en een groot 
aantal Duitsers kwamen hiervoor speciaal naar 
Vaals. Zo ook de anti-faschist Holler uit Keulen, 
waarnaar journalist Boris Schöppner onderzoek 
doet en diverse „Gerichtsakten‟ bestudeert. Holler 
schrijft in zijn levensbeschrijving: 
“Der Genosse der ich besuchen wollte war nicht 
da, da ging ich zu Hermanns in der Lindenstraat  
 

15, eine Art Geschäftsstelle für die gegen den 
Faschismus waren.” (De schrijffouten zijn het 
gevolg van het feit dat de nazi‟s hem de schedel 
hadden ingeslagen en hij daarna moeite met 
schrijven heeft). 
In Verleden&Heden nr. 12 (verschijnt in 
november 2010) staat een uitvoerig 
levensverhaal van Hub Hermans. 
 

 

Ich bin eine Berlinerin 

Vroeger zochten Limburgse kunstenaars hun heil 
in Amsterdam, tegenwoordig is dat voor een 
aantal van hen Berlijn („Limburgse Berlijners‟). 
Berlijn, zegt beeldend kunstenaar Anneke 
Eussen (1978), dochter van ons lid Marianne 
Eussen, is absoluut geen gemoedelijk oord.  
Ze was er ook niet naar op zoek toen ze vijf jaar 
geleden had besloten weg te gaan uit Antwerpen 
waar ze studeerde aan het Hoger Instituut voor 
de Kunsten. Als ze gekozen had voor 
gemoedelijkheid, was ze wel in Maastricht terecht 
gekomen.  
Onlangs exposeerde zij met vijf andere 
beeldende kunstenaars en een fotograaf in het 
voormalige fabrieksgebouw van cementfabriek 
ENCI in Maastricht bij AINSI.  
Anneke heeft een snelle ontwikkeling  
 

doorgemaakt, te beginnen met haar beeldje bij 
het zgn. Franzosengrab (koepelgraf) aan de 
Epenerbaan tegenover Brasserie Lodge 7. 
(Zie foto van Dolf Baltus) 
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Openluchtgalerie aan ’t Verves 

 
‟t Verves aan het von Clermontplein ligt al jaren 
als een bouwvallige schandvlek in het oude 
centrum van Vaals. Heel vroeger was hier de 
ververij van Johann von Clermont en een kerk 
van de Wederdopers. Later verbouwd tot 
woningen en er was zelfs een café („t Türmsche) 
in gevestigd. 

Alle dichtgespijkerde ramen van ‟t Verves zijn nu 
voorzien van een schilderij. De doorn in het oog 
van veel Vaalsenaren is de laatste maanden 
langzaam maar zeker uitgegroeid tot een aparte 
openluchtgalerie. Deze is voorlopig nog te 
bezichtigen. ‟t Verves wordt naar verwachting 
over een jaar gerenoveerd en verbouwd. Achter 
het monument komen appartementen. De 
discussie hierover duurt nog voort. 

 

Muurreclame 

Overal in Nederland vind je oude muurreclames. 
Soms verweerd en nog maar nauwelijks 
herkenbaar. Nergens zijn er zoveel als in 
Valkenburg. Dat is een direct gevolg van het 
toerisme. Verweerde schilderingen worden daar 
nu gerestaureerd. De nieuwe muurschilderingen 
zijn inmiddels uitgegroeid tot een toeristische 
attractie. Het Valkenburgs initiatief heeft 
landelijke navolging gekregen. Overal worden 
oude muurreclames gerestaureerd en er zijn 
prachtige exemplaren bij. 

 
Er is ondertussen zelfs een landelijke stichting 
die lokale initiatieven ondersteunt: de stichting 
Teken aan de Wand. 

 
Oudere inwoners van Vaals kunnen nog plekken 
aanwijzen waar muurreclames waren 
aangebracht. Soms zijn er nog vaag restanten te 
zien.  
Op de foto‟s muurreclame uit op de eerste huizen 
(1915, 1930) van de Viergrenzenweg, aan de 
vroegere verkeersroute naar het Drielandenpunt. 
Misschien vindt het initiatief in Valkenburg wel 
navolging in Vaals. Daarvoor zouden de oude 
muurreclames eerst moeten worden 
gelokaliseerd en gedocumenteerd. 
(Foto’s: Archief Dolf Baltus) 
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Spreuk van de maand 

Oderint invidi, loquaces sermocinentur – Haud nobis quae Deus dederit eripient 
“Laat de na-ijverigen afgunstig zijn, de kletsmajoors praten – Wat God ons gaf ontnemen ze ons niet 
meer.” (Deze ingewikkelde spreuk staat op de gevel Maastrichterlaan 164 – Friture Delnoye) 
 

Schenkingen 

In de maanden augustus/september heeft de 
verenigingen diverse schenkingen mogen 
ontvangen: 

 Voor de inrichting van het verenigingsgebouw 
drie grote kasten uit de voormalige winkel van 
Deliège in de Tentstraat (van eigenaar de heer 
Joep Beaujean). 

 Plusminus 120 boeken Limburgensia uit de 
nalatenschap van wijlen oud erelid Fritz 
Zimmermann (van zoon de heer Hub  

 

Zimmermann). 

 Een schenkingsovereenkomst met 
documentatie van de artikelen (van de heer J. 
(Men) Savelberg). 

 Een uitgeschreven archiefstuk van de 
gemeente Vaals (via de heer Danny van der 
Meij)  

 Diverse stoelen en tafels. 
Allen heel hartelijk dank! 

Agenda 

Vrijdag 24 september 2010:  
Bezichtiging verenigingsgebouw „De Boed‟ in de 
Bloemendalstraat – 19.00 uur. 
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in café-restaurant Suisse Vaals – 20.00 uur. 
 

Dinsdag 19 oktober 2010: 
Herdenking bevrijding Vaals 1944 bij het 
oorlogsgraf op het kerkhof aan de 
Seffenterstraat. 

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert - leden 

Peter Bertram (08-10-1934) 
Hennie Offermans-Junggeburt (10-10-1932) 

Jozef Janssen (17-10-1926) 
Allen van harte proficiat! 
 

Een mijlpaal 

Heemkundekring Sankt Tolbert kon in augustus 
2010 haar 100ste lid inschrijven. Deze eer viel te 
beurt aan mevrouw Cilie Junggeburt-Roeven uit  

Elst. Even later werd lid 101 genoteerd (Nicole 
Schweitzer uit Vaals). Momenteel zijn er 104 
leden. 
 

Nieuwe leden 

ls nieuw lid van de Heemkundekring Sankt 
Tolbert werd ingeschreven:  
Jolanda Bohlen (Vaals) 
Marianne Vellen (Vellen) 
A.. Nicklasson-Senden (Spanje) 
 

Wiel Junggeburt (Elst) 
Cilie Junggeburt-Roeven (Elst) 
Nicole Schweitzer (Vaals) 
Frans Janssen (Vaals) 

 
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

