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Schilderij von Clermont terug in Vaals 

In maart 2009 heeft een bekende Vaalsenaar het 
schilderij van Johann Arnold von Clermont in 
Engeland, in een voorstad van Londen, bij een 
antiquair gekocht.  

 

De heer Jan Wartenberg (Berlijn), auteur van het 
boek ‘Der Familienkreis Friedrich Heinrich Jacobi 
und Helene Elisabeth von Clermont’, dat in 
december bij de Bernstein-Verlag wordt 
uitgegeven (ISBN 978-3-939431-05-3), schrijft 
ons (op navraag) in een e-mail o.a. het volgende 
hierover: 
>>Der Biograf des Malers Johann Peter von 
Langer, Max Stern, berichtet, dass von diesem 
Gemälde insgesamt 4 Ausführungen existiert 
haben sollen. Langer war ja eine Art 
Hausporträtist der Familie Clermont/Jacobi. Ich 
bekam ein Foto von einem dieser Exemplare, 
zusammen mit Fotos von weiteren 
Ahnengemälden, aus Frankreich, von einem 
Herrn Jean-Arnold de Clermont, welches auch in 
meinem in Kürze erscheinenden Buch 
wiedergegeben ist. Eine ganze Reihe von 
Ahnengemälden ist im 19. Jahrhundert mit einem 
Nachkommen von Clermont nach England 
gekommen<< 

Expositie Al Hellebrand 

De Hodiamont-Fondation heeft ons lid Al 
Hellebrand (graficus, portret- en 
landschapschilder) verzocht een expositie van 
zijn werk samen te stellen. Deze heeft de titel 
‘Levenslang op Ontdekkingsreis’ gekregen en is 
van 28 november tot 6 december te zien in het  

Hodiamont-huis in Baelen-Membach (B). 
Boeiend zijn de Afrikaanse motieven: de 
geboorte van Christus in diverse stijlen, o.a. uit 
Zimbabwe, Ethiopië, Tanzania etc. Meer 
informatie kunt u van Al zelf krijgen: telefoon 043-
3061847; e-mail mj.vdbeuken@hetnet.nl 

Verleden&Heden 

Tijdens de feestmiddag van Sankt Tolbert op  
6 december a.s. in café-restaurant Suisse vindt 
ook de presentatie van verleden&heden nr. 11 
plaats.  
De redactiecommissie heeft met behulp van 
auteurs uit eigen kring een interessant jaarboek 
weten samen te stellen. Er staan artikelen in over 
hoeve Sankt Tolbert, veld- en vloernamen, weg- 
en gevelkruisen, de Frankenmolen, Lambert 
Erven, de vroegere VTF, enz. Verder enkele zeer 
boeiende stukken uit het archief van een lid en 
natuurlijk ‘Nostaljie oes de auw doeës’.  
Het jaarboek 2009 is vanaf 8 december bij het 
secretariaat (zie website) en op de bekende  

verkooppunten 
verkrijgbaar: Vaals: 
Sparla –Staps VOF, 
M&H Trend (v/h 
Kerndesign), Kapsalon 
John Kohnen, Stichting 
De Kopermolen. 
Wittem: Boekhandel 
De Wegwijzer. Het 
jaarboek kost € 12,00. 

Presentatie jaarboek ‘Geuldal’ 

Op 28 november 2009 is in de Kopermolen Vaals 
de presentatie van het 19de jaarboek van de 
stichting ‘Historische en Heemkundige Studies in  

en rond het Geuldal’. Vanaf 1 december is het 
boek verkrijgbaar in de boekhandel. 



Blad 2 van 2 

 

 
Nieuwsbrief Nummer 2 – November 2009 

‘Plekken der Herinnering’ 

In een artikel in het kader van de Culturele 
Biografie, een project van de provincie Limburg, 
brengt het cultuurblad Zuiderlucht in januari 2010 
een verhaal over von Clermont en Vaals. Onder  

anderen de Heemkundekring Sankt Tolbert heeft 
voor het nodige documentatiemateriaal gezorgd.  
Deze krant is gratis verkrijgbaar in bibliotheken, 
boekhandels en musea. 

Expositie ‘Musici uit Vaals’ 

In het kader van ‘Vaals muziekstad in de Euregio’ 
zet Stichting ‘De Kopermolen’ in samenwerking 
met Heemkundekring Sankt Tolbert een expositie 
op, die van 16 mei t/m 1 augustus in de  

Kopermolen is te zien. De documentatie omvat 
beeld-, geluid- en tekstmateriaal met betrekking 
tot muzikale families, personen en verenigingen 
uit de gemeente Vaals. 

Tweede Wereldoorlog 

De gemeente Vaals is met diverse partijen (o.a. 
Sankt Tolbert) in gesprek over: 
- De adoptie (door de basisscholen in Vaals) en 
de restauratie van het oorlogsgraf op de R.K. 
Begraafplaats aan de Seffenterstraat in Vaals. 
- Een verzoek om de namen van de 64 (34  

burgers en 30 Joodse burgers welke in diverse 
kampen zijn gedood) slachtoffers, die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen te laten 
beitelen op 2 marmeren platen, aangezien tot nu 
toe niets in Vaals herinnert aan deze slachtoffers. 

Schenkingen 

Regelmatig ontvangt de Heemkundekring 
schenkingen voor het archief. Elk stuk met 
betrekking tot het erfgoed van Vaals is van 
cultuurhistorische waarde. Daarvoor zijn wij zeer 
dankbaar. Onlangs is een doos met gedichten, 
liedjes en humoristische teksten in ons bezit 

gekomen: ‘Het poëtisch en humoristisch leven 
van Johan Kunkels en schoonzoon Hein 
Bröcheler’. Daarbij zijn juweeltjes in het Vaalser 
dialect: ‘De Bank’, ‘Der Poedel ajen ling’, ‘Der 
Kwispel’, enz. 

Speciale verjaardagen van Sankt Tolbert - leden 

Dolf Baltus 70 jaar (14-11-1939) 
Kethy Schnarkowski-Kohl 80 jaar (24-11-1929) 
Beide jarigen van harte proficiat! 

 

 
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. 

 


