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Frölieje Óstere 

‘Poschweck’ (Paasbrood) in Aken/Vaals 

Der Poschweck, auch Aachener Osterbrot genannt, 
ist seit dem späten Mittelalter ein traditionelles 
Gebäck zur Osterzeit aus Aachen. Die erste 
Erwähnung des Poschwecks findet sich 1547 in 
einer Aachener Bäckerordnung. Es sollte nach einer 
damals noch rigide gehaltenen Fastenzeit die erste 
hoch kalorische Bereicherung für die österliche 
Kaffeetafel sein. Darum wurde der Poschweck in 
Aachen und Umgebung zunächst den 
Stammkunden als Ostergeschenk überreicht. 
Allmählich wurde diese kostspielige Angelegenheit 
den Bäckern aber zu teuer und sie wollten ihn fortan 
entweder verkaufen oder die Produktion einstellen. 
Dies sorgte aber bei der Bevölkerung für Unmut und 
die Handwerksmeister 
 

wurden erstmalig 1760 vom Magistrat gezwungen, 
das Ostergebäck weiterhin zu backen und 
kostenlos zu verteilen. Der allgemeinen Teuerung 
halber verboten die Franzosen 1795 die 
Herstellung von Poschwecken. Die Bäcker 
nahmen dies zum Anlass, auch für das folgende 
Jahr ihren Kunden das übliche Ostergeschenk zu 
verweigern. Das führte indes im Gebiet von 
Aachen zu derartigen Krawallen, dass der Rat der 
Stadt am 1. April 1796 eine scharfe Anordnung 
erließ, die eine sofortige Nachlieferung der 
Osterwecken innerhalb von 10 Tagen erforderte 
und erzwang. (Bron: Wikipedia) 

Sankt Tolbert – Gedenkdag 23 april 

Op 13 februari 1041 schonk 
Hendrik III, koning van 
Duitsland, onder meer zijn 
”goed “ in de villa "Vals" met de 
toebehorende horigen aan het 
St. Adalbertsstift (nu 
Adalbertskerk) te Aken. De 
vermoedelijke koningshoeve 
was de voorganger van de 
hedendaagse hoeve Sankt 
Tolbert. Deze naam is de 

dialectvorm voor Sankt Adalbert. Adalbert was een 
10e-eeuwse bisschop uit Praag die martelaar werd 
bij zijn inspanningen om Pruisen te bekeren. De 
bekeringswerkzaamheden in dit  
 

gebied verliepen desastreus. Adalbert van Praag 
en zijn monniken moesten hun pogingen met de 
dood bekopen nadat ze heilige eikenbomen 
hadden omgehakt. Hij werd door Pruisen op 
Goede Vrijdag in het jaar 997 vermoord en wordt 
als martelaar vereerd. Paus Silvester II verklaarde 
Adalbert in 999 heilig. Zijn stoffelijk overschot 
werd op 25 augustus 1039 naar de kathedraal van 
Praag overgebracht. . Zijn gedenkdag is 23 april. 
Hij wordt afgebeeld als bisschop (tabberd, mijter, 
staf); met een spies met zeven punten en lans 
(martelwerktuigen); met een adelaar (die volgens 
de overlevering zijn dode lichaam bewaakte); of 
een roeispaan (waarmee hij werd neergeslagen). 

Sportieve uitdaging 

De Vaalserberg Challenge (28 mei 2011) is een 
aansprekend en uniek wielerevenement dat 
bovendien verbonden is aan een goed doel, 
namelijk Save the Children. Vaals heeft landelijk 
een primeur: als eerste Nederlands 
wielerevenement is er een lange klim opgenomen in 
het terugkerende parkoers. De uitdaging is om dit 
parkoers zo vaak als mogelijk te fietsen. De lengte 
van de route bedraagt 6,1 kilometer met een 
gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent. Zie: 
www.heldenvanvaals.nl 
Het bovenstaande is een serieus en goed 
georganiseerd evenement. Of dat met onder-
staande uitdaging ook zo was is hoogst twijfel- 

achtig. Precies 100 jaar geleden schreef de 
Limburger Koerier (7 maart 1911): 
„Maandagmiddag passeerde hier een zekere 
Noldemeijer, de vroegere veelbesproken 
hongerkunstenaar, zich thans noemende „Der 
Krebsmensch‟, op reis zijnde naar Rome, welken 
afstand hij, volgens zijn zeggen, voor een 
weddenschap moet afleggen, rugwaarts gaande, 
in 100 dagen. Dat deze zonderling veel bekijks 
had spreekt vanzelf, en de hem vergezellende 
controleur (?) vond voor de te koop aangeboden 
ansichtkaarten, met fotografie, afnemers bij de 
vleet.‟ 
 

http://www.heldenvanvaals.nl/
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Clubs sluiten in heden & verleden 

Dagblad De Limburger, Vaals, 9 april 2011: De 
gemeente Vaals heeft alle vergunningen van club 
Aspasia in Lemiers ingetrokken. Reden hiervoor is 
een negatieve uitkomst van een Bibob-onderzoek, 
dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar de 
onderneming. Aspasia, enig bordeel in de 
gemeente, is nog niet dicht. (…) 
Lees hierover verder op www.sankttolbert.nl  
Publicaties -> In de pers  Vaals: club in Lemiers 
sluiten 
De Nieuwe Koerier / Maas- en Roerbode, Vaals, 7 
maart 1907: (…) „ t Schijnt dus dat burgemeester 
Quadekker niet onmiddellijk de clubs met 
politiemaatregelen wil sluiten, doch het spel 
bemoeilijken wil door uit het land zetten der 
bedienden en croupiers. Ook heeft de burgemeester 
vóór de deur van iedere club een dubbele 
politiepost opgeteld, die ieder clublid aanhoudt en 
naar zijn papieren vraagt. Hierdoor wil men de 
spelers van verdere bezoeken afhouden. (…) 
Lees hierover meer in het boek van Frits Kern: 
„Tussen twee grenzen 1900-2000‟, het hoofdstuk 
„Klein Monte-Carlo‟. Van dit boek zijn nog enkele 
exemplaren te koop via het secretariaat.  
 (Foto: Archief Sankt Tolbert) 

Excursie Schneeberg 

In september 
1944 bereikte de 
1. US Army de 
Duitse rijksgrens 
bij Aken. De 
keizerstad gold 
bij de Nazi-
leiding als 
prestige-object 

en moest tot de laatste man worden verdedigd.  
De overgebleven troepen van het Duitse leger 
legden een laatste verdedigingslijn aan en maakten 
gebruik van de verouderde bunkers van de 
Westwall. De Westwall op de Schneeberg speelde 
bij de bevrijding van Vaals en de inname van Aken 
(september/oktober 1944) een wezenlijke rol. 
Sporen van de gevechten, resten van de  
 

bunkers en de zgn. Höckerlinie (Siegfriedlinie) zijn 
ook nu nog zichtbaar in het landschap. 
Reden voor heemkundekring Sankt Tolbert om 
een geschiedkundige excursie hierheen te 
organiseren. Voorafgaand werd in het 
verenigingsgebouw Óp Sankt Tolbert een lezing 
gegeven over de oorlogsgeschiedenis in onze 
omgeving en de constructie van de Westwall. 
Vervolgens ging de groep van 25 deelnemers op 
stap om de deels overwoekerde bunkerresten op 
de Schneeberg te zoeken en er zelfs in te kruipen. 
Deze excursie werd gezien de grote belangstelling 
twee keer georganiseerd, nl. op 10 en op 17 april. 
De deskundige leiding had Sascha Horbach, lid 
van het ZIF (Zeitgeschichte Interdisziplinäre 
Forschungsgruppe). 
 

Citaat van de maand 

“Dialect is heilzaam voor de hersenen” (Zuiderlucht april 2001) 

 

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Mei 2011 
Dolf Lamsfus (2-5-1937) 
Rob Mélotte (17-5-1938) 
 

 
Herman Janssen (21-5-1920) 
Allen van harte proficiat! 
 

http://www.sankttolbert.nl/
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Dodenherdenking 

Op 4 mei vindt ook de jaarlijkse Dodenherdenking in 
Vaals plaats.  
De Heilige Mis in de St. Pauluskerk begint om 19.00 
uur. Rond 19.45 uur zal een stille stoet onder 
begeleiding van de Schutterij St. Paulus naar het 
oorlogsmonument op het von Clermontplein lopen, 
alwaar tegen 19.55 uur de ceremonie begint. 
Gemeentebestuur, Madjoe, Basisscholen en diverse 
andere verenigingen nemen hieraan deel. Ook hkk 
Sankt Tolbert is door het gemeentebestuur 
uitgenodigd. 
Op de foto het oorlogsmonument bij de Eyserlinde, 
waarvan de inscriptie „DEN GEVALLENE‟ hier wordt 
gerestaureerd door fr. Leo Disch. Aan de zijkanten 
staan de namen van de gevallen soldaten en 
verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog (1940-
1945) uit de dorpen in de Zuidoosthoek. Onder 
anderen ook namen van omgekomen Vaalsenaren. 
 

GEVALLEN IN HET VERZET DER JAREN 44 – 45 
VAALS: JOEP FRANCOTTE TE VALKENBURG. HARRY 
HEUSCHEN TE DURRNEIM. HEIN SENSTER IN DUITS C.K. 

GEVALLEN ALS 
SOLDAAT 
LEMIERS: HANS 
SIEBEN + JAVA `49. 
VYLEN: THEO HOUBEN 
TE DOMBURG ‟45. 
JOSEF SAIVE TE 
VYLEN `45. VAALS: 
JOZEF SCHEFFERS TE 
BERG A.D. MAAS `40 
JOH VAN HOUTTEM TE 
BORN `40. JOEP 
BINDELS KRIJGSGEV. 
IN JAPAN `43. WIEL 
HEIJERS KRIJGSGV. IN 
BIRMA `43. JOZEF 

BIERMANN EN HUB GOEBBELS LUCHT=BESCH. VAALS 
`44. ED URLINGS EN JOZEF VAN WERSCH OP JAVA `48. 
THEO HUYBREGTS EN JACOB WENDERS OP JAVA „49 

 

Mandolineorkest 

Het 
mandolineorkest 
Alpenklank uit 
Lemiers bestaat 
in april 75 jaar. 
De heer Casper 
Vanhautem en 
mevrouw Ingrid 
Otte zijn dan 50 
jaar lid. Van harte 

proficiat met deze bijzondere prestatie. Lees 
hierover www.sankttolbert.nl  Publicaties  In der 
pers  Hup Holland op de mandoline. 
 

In het begin van de 20e eeuw is de mandoline 
zeer populair en worden tal van 
mandolineorkesten opgericht. In die tijd worden 
hoogwaardige composities geschreven voor de 
mandoline variërend van solomandoline tot 
concerten met orkestbegeleiding. Vaals kende zijn 
mandolineorkest Edelweiss. Op de foto de vlag (in 
beheer bij heemkundekring Sankt Tolbert) van het 
orkest dat niet meer bestaat. 
Eind van dit jaar is er in het verenigingsgebouw 
Óp Sankt Tolbert een vlaggenexpositie van de in 
het archief aanwezige vaandels, vlaggetjes en 
sjerpen van diverse niet meer bestaande 
verenigingen uit Vaals. 
 

Activiteitenagenda 

Vrijdag 29 april om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert in 
het verenigingsgebouw aan de Bloemendalstraat 
11A. 
Dinsdag 3 mei: 14.00-17.00 uur:  
Middag Óp Sankt Tolbert voor de bewoners van 
Zorgcentrum Langedael. 
Woensdag 4 mei: 19.00-20.30: 
Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op het 
von Clermontplein. 
Dinsdag 17 mei:  
Lezing Peter Bertram in het verenigingsgebouw:  
 

„De geschiedenis van Vaals‟ i.s.m. Zij-Aktief 
Zaterdag 21 mei om 20.00 uur: 
Dialectavond van D‟r Wauwel in Kerkrade-West 
Vrijdag 27 mei om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 
Zaterdag 28 mei:  
Heemkundedag Óp Sankt Tolbert voor besturen 
van heemkundeverenigingen uit Parkstad en 
Heuvelland. 
 

http://www.sankttolbert.nl/
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Boeken en Periodieken 

 Heemkundevereniging Galopia (Gulpen) heeft 
haar 5de periodiek uitgebracht met interessante 
artikelen, o.a. over de Markt in Gulpen, de 
Landbouwhuishoudschool, de Gulpener bioscoop, 
de tolheffing op Rijkswegen, 100 jaar processie in 
Gulpen en de Varkensmarkt in Gulpen. Losse 
nummers kosten € 2.50 en zijn te krijgen via Jo 
Somers josomers2@gmail.com 

 

of Fons Meijs fons.meijs@hotmail.com 

 Wie archiefonderzoek doet, stuit onvermijdelijk 
op antieke, handgeschreven, lastig te 
ontcijferen teksten. Hét leesleerboek is „Oud 
Schrift in Limburg‟ van T. Roks (Uitgeverij 
Walburg Pers. Het kost € 39,50. 

Boek over de familie von Clermont 

Eindelijk is er een 
nieuw boek over de 
familiekring van von 
Clermont 
verschenen. 
Geïnteresseerden 
kunnen het bestellen 
bij de Mayer‟sche in 
Aken of rechtstreeks 
bij www.bernstein-
verlag.de 
 

Jan Wartenberg 
Der Familienkreis Friedrich Heinrich Jacobi 
und Helene Elisabeth von Clermont 

Bildnisse und Zeitzeugnisse - Mit einem 
Geleitwort von Volkmar Hansen und einer 
Einleitung von Gudrun Schury  

Bernstein-Verlag 
Ausstattung: gebunden, fadengeheftet, zahlreiche 
s/w-Abb. im Text und mehr als 40 farbige Abb. auf 
Tafeln, 1 genealogische Faltkarte, 348 Seiten  
ISBN: 978-3-939431-05-3  
Preis: € 34,80 
 

Het wapen van de provincie Limburg 

Op 27 december 1886 verleende Koning Willem III 
aan het Hertogdom Limburg het recht om een 
wapen te mogen voeren. Limburg was de derde 
provincie welke dit recht ten deel viel.  
Bij gelegenheid van het 125 jarig bestaan van dit 
wapen heeft de provincie een boekwerkje 
uitgegeven, getiteld „Wapenfeiten, 125 jaar 
provinciewapen Limburg 1886-2011‟. 
 

In dit boekje wordt ingegaan 
op het ontstaan van het 
wapen, de vormgevers en de 
wapentoepassing. Het 
boekwerkje is verkrijgbaar in 
het provinciehuis te  
Maastricht. 

Interessante websites 

 Misschien kent u deze site nog niet; er is ook 
informatie over de dorpen rondom Vaals te vinden: 
www.plaatsengids.nl/vaals 

 Over de Limburgse Stoomtrein Maatschappij in 
Simpelveld: www.miljoenenlijn.nl 

 Heel veel over de Westwall vindt u als u dit op 
Google intoetst. Specifiek over de Schneeberg 

 

is op deze site het eea te vinden: 
www.westwall.mynetcologne.de  Gebiet rund 
um Aachen-Schneeberg 

 Bloemendal als Amerikaans hospitaal in „44/‟45: 
med-
dept.com/unit_histories/108_evac_hosp.php 

 
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. Voor alle overige informatie gelieve u zich te wenden tot de secretaris van de 
heemkundekring: leo.junggeburt@planet.nl 
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