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Nieuwsbrief Nummer 20 - Mei 2011 

De ‘Jrundoengsverzammeloeng’ van de Moeziek 

 
 
Donderdag 12 mei 1836 was de dag en het 
etablissement Frans Dautzenberg aan de 
Bergstraat was de locatie. Er waren 10 mannen, 
die op die bewuste avond gezamenlijk besloten 
tot de oprichting van een eerste Vaalser 
harmonie onder de naam Harmonie te Vaals. 
Pastoor Schmeits was degene die al 
herhaaldelijk had geopperd, dat de begeleiding 
van de „broonk‟ (processie) door de eigen 
Vaalser muzikanten toch veel wenselijker zou 
zijn dan steeds weer door de betaalde huur-
muzikanten uit Aken. Hoe die bewuste 
vergadering precies is verlopen, is niet 
vastgelegd, behalve dan het uiteindelijke 
resultaat van de definitieve oprichting. In de een- 
  

akter „De jrundoengsverzammeloeng‟ heeft Jo Kern 
wat dat betreft zijn fantasie de vrije loop kunnen 
laten. 
Dat het nieuwe pastoorke Rouillon en dat „zu später 
Stunde‟ veldwachter Leo Eymael nog ten tonele 
verschenen, is buiten de historisch juiste namen, 
voor rekening van de auteur. Historisch markante 
bijzonderheid is het feit dat, omdat Vaals in die tijd bij 
België hoorde, de Vaalser harmonie dus 
oorspronkelijk is gestart als „Belgisch harmonieke‟. 
Tussen de „officiële‟ talen Duits, Nederlands en 
Frans, bleef de Vaalsenaar ook in die tijd zichzelf en 
volhardde in het Vaalser Plat. Dat het een gezellige 
vergadering zal zijn geweest is zeer waarschijnlijk en 
dit konden de vele toeschouwers precies 175 jaar 
later in zaal De Obelisk horen en bijna lijfelijk voelen. 

 
 

‘t Verves 

De sloopwerkzaamheden bij het monumentale 
Verves (= verfhuis, ververij) zijn begonnen. Het 
vervallen gebouw, waarvan de oudste delen 
stammen uit 1760, wordt gerestaureerd. In het 
bestaande pand komen vijf woningen, erachter 
nog eens 13 appartementen.  
Zie: www.sankttolbert.nl  Publicaties  In de 
pers  Verveshuis opgeknapt.  
 
Tegenover het 'Stammhaus' van de familie von 
Clermont (het huidige gemeentehuis) aan het 
von Clermontplein bevond zich de werk- en 
kerkruimte van de Doopsgezinde gemeente uit 
Aken.  
In het huis met puntdak op het binnenhof van 
het Verves was oorspronkelijk de 
vergaderzaal/een gebedsruimte van 
Doopsgezinden (Mennonieten). De kerkruimte in 
het verfhuis verloor haar functie na de dood van 
de laatste predikant in 1776, 
 

waarna de 
Doopsgezinde 
gemeente snel 
achteruitging zodat 
er omstreeks 1800 
nog maar twee 
huisgezinnen van 
de Doopsgezinden 
waren 
overgebleven. Een 
van de 

belangrijkste leden was de lakenfabrikant von 
Loevenich. In 1865 wordt vermeld, dat een gedeelte 
van de kerk nog staat; de „jood Gerothwold, uit 
Frankfurt, zich noemende graaf de Croy, heeft er het 
torentje afgebroken en twee andere tegenover elkaar 
gebouwd.‟ 
(Foto uit 1975) 

 

http://www.sankttolbert.nl/
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Harry Counotte 

Onlangs is oud Vaalsenaar (Wolfhaag)) Harry 
Counotte plotseling op 62-jarige leeftijd 
overleden. Harry kon als jeugdige al goed 
tekenen. Later nam hij schilderlessen. Zijn 
werken omvatten schilderijen van dieren, 
stillevens, landschappen en pentekeningen. Ter 
nagedachtenis aan Harry Counotte organiseert 
Impuls, afdeling SWOBS 
 

vanaf 2 mei een schilderijententoonstelling met 
overzicht van het werk van Harry. De tentoonstelling 
wordt gehouden in dienstencentrum `Op de Boor`, 
Wilhelminastraat 19 in Bocholtz. De expositie duurt 
tot 31 augustus 2011. 
 

Willem Laakmann, een ‘vergeten’ bariton 

De „Liedertafel‟ (foto) was een mannen-
zangvereniging die in 1911 werd opgericht. De 
eerste dirigent was M. Speth en de eerste 
voorzitter A. Dresse. Vanaf 1933 was Peter 
Scheffers voorzitter, die veel voor deze 
vereniging heeft betekend. De „Liedertafel‟ nam 
deel aan een groot aantal zangconcoursen in 
binnen- en buitenland. In 1975 werd dit 
prachtige koor opgeheven. 
Willem Laakmann (staat helaas niet op de foto) 
was lang lid van dit koor. Na jarenlang privéles 
van de bekende zangleraar Leo Ketelaars ging 
Willem naar het conservatorium, waar hij cum 
laude slaagde. Hij zong bij de Zuid-Nederlandse 
opera voordat hij werd aangenomen bij de 
Nederlandse Opera Stichting in Amsterdam. 
Daar speelde Laakmann zich in de kijker en een 
glanzende carrière volgde, voornamelijk in 
Duitsland. Helaas verloor „Vaals‟ hem uit het 
oog, zodat gesproken 
 

 kan worden van een onterecht „vergeten‟ bariton. 
Willem Laakmann heeft vorig jaar zijn carrière 
beëindigd en woont nu in het oosten van Duitsland. 
Lees verder www.sankttolbert.nl  Publicaties  In 
de pers  Een eerbetoon aan een „vergeten‟ bariton. 

Johan Mans 

Deze naam werd onlangs door 
Arthur Cransveld in zijn 
bidprentencollectie ontdekt. 
Johan Mans is, als hij door 
oorlogshandelingen om het 
leven is gekomen, helaas niet 
opgenomen in de gedenkplaat 
bij het gevallenenmonument op 
het von Clermontplein.  

 

Johan werd geboren op 22 januari in Vaals en is in 
1942 te Casablanca overleden. 
Dan blijft toch de vraag: Zijn er misschien oudere 
Vaalsenaren die deze Johan Mans of zijn familie 
hebben gekend en weten hoe hij om het leven is 
gekomen? 
Graag een mail naar Arthur Cransveld 
acransveld@home.nl 

Waterput Lindenstraat 

Op vrijdag 20 mei 
2011 om 14.00 
uur is door de 
gemeente Vaals in 
het bijzijn van de 
familie Finders 
een gedenkplaatje 
geplaatst naast de 

waterput in de Lindenstraat. De tekst luidt als 
volgt: 
 

Smeedijzeren omlijsting waterput 
Gemaakt door voormalig gemeentesmid  
Hans Finders (‘d’r Hennes’) als proeve van  
bekwaamheid bij gelegenheid van zijn  
afscheid op 1 december 1989. 
Het is de kroon op 40 jaar smidswerk. 
De smid liet zich voor dit werk inspireren door een 
voorbeeld in Straatsburg. 

Veelgehoorde spreuk in het Vaalser verenigingsleven:  

“Nit allèng, mer tsezame”  

http://www.sankttolbert.nl/
mailto:acransveld@home.nl
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Naslagwerk Jacobi-von Clermont 

Bijna alle levensportretten uit de familiekring van 
Jacobi-von Clermont zijn opgenomen in het 
onlangs verschenen onvolprezen naslagwerk 
van Jan Wartenberg:  
Der Familienkreis Friedrich Heinrich Jacobi und 
Helene Elisabeth von Clermont (2011). Het kost 
€ 34,80. 
Meer hierover in www.bernstein-verlag.de.  
Bijgaand een foto van auteur Jan Wartenberg in 
het Goethe Museum te Düsseldorf, samen met 
directeur Hansen.  Op de achtergrond 
schilderijen van Betty Jacobi-von Clermont, Fritz 
Jacobi, weer  
 

Betty en dochter 
Clara. Over zoon 
Maimilian en de 
echtverbindingen 
van de overige drie 
kinderen van Betty 
publiceert Victor 
Voncken in de 
eerstvolgende 

uitgave van Verleden&Heden 2011 (nr. 13) een 
interessant artikel. 

Henri Kissinger in Vaals 

Uit De Pers 2 mei 2011: Van Mierlo bleek wel 
vaker onbezoldigd redactielid te zijn trouwens. 
Bij een ontmoeting met Henry Kissinger, de 
legendarische minister van Buitenlandse Zaken 
van Amerika, verzon „HAFMO‟ vijf goede vragen 
om de humeurige ex-minister te ontdooien. 
‟Kissinger wilde geld hebben voor het gesprek, 
maar dat wisten we te omzeilen door hem ervan 
te overtuigen een actueel gesprek te voeren. 
Dat deed hij voor niks. Vlak voor ik (Ivo Niehe) 
naar Kissinger afreisde, belde Hans met zijn 
bronzen stem op, ik stond al bij de douane: „Ivo, 
vraag hem naar het ruimteschild.‟ Het antwoord  
 

haalde de uitzending niet. „Pas bij vraag 5, nadat 
Kissinger zich op zijn gemak voelde, kon ik die ene 
vraag stellen over zijn tijd in de oorlog in Vaals, waar 
hij gelegerd was als militair.‟  
Hans Hermans schrijft: „Via internet kwam ik aan de 
weet dat Henry Kissinger als sergeant deel 
uitmaakte van US 970th CIC  (Counter Intelligence 
Corps) dat in die tijd behoorde tot de US 70th divisie. 
In België vocht men in de plaatsen St. Vith, 
Mürringen, Nidrum, Rocheraht, St. Hubert, Verviers, 
Spa, Jalhay, Bütgenbach. In de Eifel in Hürtgenwald 
en in Höfen.‟ 

Activiteitenagenda 

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 de 
heemkundeverenigingen uit Parkstad en 
Heuvelland 
Zaterdag 18 juni om 10.00 uur: Diapresentatie 
door Peter Bertram en rondleiding voor Hkk 'De 
Baronie van Cranendonck'.( 45 personen) 
 

Vrijdag 24 juni om 19.30 uur: Bijeenkomst van 
Heemkundekring Sankt ToIbert in het 
verenigingsgebouw aan de Bloemendalstraat 11A. 
Zondag 26 juni om 10.00 uur: Jaarlijkse herdenking 
(ipv 27 juni) bij het vliegermonument nabij de 
Wilhelminatoren 

Bezoek Óp Sankt Tolbert 

 Op 
dinsdagmidda
g 3 mei 
ontving de 
heemkundekri
ng in het 
verenigingsge
bouw Óp 

Sankt Tolbert een groep van 30 bewoners van 
zorgcentrum Langedael. Bij het genot van een 
kop koffie en een stuk vlaai kregen de gasten 
een interessante  
 

diapresentatie van oude verenigingsfoto‟s uit Vaals. 
Na de pauze kwamen bij het zien van markante 
Vaalser persoonlijkheden de tongen echt los.  Een 
mooi initiatief van Sankt Tolbert dat zeer op prijs 
werd gesteld. 

 Op dindagavond 17 mei waren 51 dames van Zij-
aktief (zie foto) te gast, die een diapresentatie 
kregen „Uit de geschiedenis van Vaals‟ . Deze 
presentatie werd deskundig en met humor verzorgd 
door Peter Bertram. 

http://www.bernstein-verlag.de/
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Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Juni 2011 
Hedwig Weijers (16-6-1938) 
Maria Gouders (23-6-1935) 
 

Al Hellebrand (23-6-1936) 
Allen van harte proficiat! 

Onderscheidingen 

Op vrijdag 29 april werden drie personen uit 
Vaals verrast door burgemeester Reg van Loo, 
die hun de versierselen kwam opspelden 
behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau: 
Jacques Baggen (66) is 35 jaar bestuurslid van 
Mannenkoor CCK ‟74; Raymond Schenk (79) 
heeft zich bijna zestig jaar via verschillende 
verenigingen, instanties en goede doelen 
ingezet voor de gemeenschap; Lambert Jaegers 
(60) was dertig jaar actief in de plaatselijke 
politiek en als 
 

bestuurslid in diverse verenigingen. 
Op zondag 15 mei heeft burgemeester Reg van Loo 
tijdens de viering van het 175-jarig bestaan van de 
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia 1836 Vaals vijf 
onderscheidingen uitgereikt: 
Herbert Bülles en Paul Meesters kregen een 
gemeentelijke onderscheiding; Huub Zeegers, Marco 
Fröhling en Peter Murer kregen een koninklijke 
onderscheiding.  
Allen van harte proficiat! 

Damiaan Penning 

De vierde Damiaan Penning gaat naar bariton 
John Bröcheler. De penning wordt elk jaar in 
Simpelveld uitgereikt aan mensen die zich op 
bijzondere wijze inzetten op economisch, 
cultureel dan wel maatschappelijk gebied. John 
Bröcheler is 
 

nationaal en internationaal bekend en volgens de 
organisatie een waar ambassadeur voor Limburg. 
“Als rasechte Limburger is deze Vaalsenaar zijn 
geboortegrond nooit vergeten.” Proficiat. 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van de Heemkundekring Sankt 
Tolbert werd in mei ingeschreven:  
René Berres (Vaals) 
Chris Baltus (Sittard) 
Henk van Horck (Vaals) 
Anja van Horck-von Wintersdorff (Vaals) 
 

Theo Janssen (Vaals) 
Jan Berends (Vaals) 
G.F. Berends-Ter Metz (Vaals) 
Wies Savelsberg (Gulpen) 
De vereniging telt nu 164 leden. 

Themanummer 

Binnenkort publiceert hkk Sankt Tolbert een 
themanummer: Arbeiterverein St. Paulus 1875 / 
R.K. Werkliedenvereeniging Vaals / NKV Vaals. 
Deze uitgave bestaat uit de volledige tekst (met 
advertenties en afbeeldingen) van alle 
verschenen jubileumgidsen. Het boek kost € 10 
en is alleen op bestelling verkrijgbaar. Hiervoor 
kunt u per direct inschrijven bij 
leo.junggeburt@planet.nl  
 
 
 
 
 
 
Op de ansichtkaart (archief Peter Sparla) het 
werkliedenmonument, met vermelding RK 
Arbeiterver. St. Paulus Vaals, zoals het nu nog 
in Rome staat. 

 
 

mailto:leo.junggeburt@planet.nl?subject=Themanummer
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Boeken 

 Ongewone misdaadroman van Henry de Hoon: 
„Drielandenmoord‟ (Uitgeverij TIC). In het 
labyrint bij het Drielandenpunt in Vaals wordt 
het ontzielde lichaam van een bejaarde man 
gevonden, een moord die drie nationaliteiten 
politie op de been brengt. Een fictief verhaal op 
herkenbare locaties in Vaals en omgeving. 
 

 Bij heemkundevereniging Galopia (Gulpen) 
verschijnt een interessant boek met nieuwe 
documenten en verhalen over kasteel Wittem. Het 
boek kost € 12,50. Zie ook www.galopia.nl  

 Stichting Heemkunde Wahlwiller brengt het 8ste 
jaarboek uit: Bewoners uit de ijstijd, de schooltijd en 
schuilkelders vormen de voornaamste artikelen. Het 
boek kost € 12 en heeft 208 blz. 
 

Nieuwe beeldbank monumenten 

De online beeldbank van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) is op maandag 4 april 
gelanceerd. Een databank met meer dan een 
half miljoen foto‟s uit de afgelopen 60 jaar is nu 
handiger te doorzoeken. Nu vindt de bezoeker 
van de beeldbank vooral foto's van gebouwde 
monumenten, maar ook afbeeldingen van 
archeologie en landschap. Later zullen er ook 
foto's  
 

van roerend erfgoed op te vinden zijn. En: de 
beeldbank is niet statisch; iedere dag wordt eraan 
gewerkt en zal het aanbod groeien. 
Een uitstekend adres voor de beeldbank-
monumenten. “Vaals” levert 640 hits. 
 

Kunstroute 

De kunstroute in Vaals is van 10 tot en met 31 
juli 2011. In het verenigingsgebouw Óp Sankt 
Tolbert zijn dan kunstwerken te bewonderen van  
 

kunstenares Paulette Snijders.  
Zie www.kunstroutevaals.com 

Schenking 

De heemkundekring mocht voor de archief-
/tentoonstellingsruimte twee oude schutterij-
uniformen met bijbehoren ontvangen: het 
uniform van de heer Souren en van de heer 
Bonnema;  
 

bovendien de koninginnenjurk van mevrouw 
Bonnema. Daarnaast een sabel in bruikleen. Met 
dank aan schutterij St. Paulus en de heer Bonnema. 

 
Reageren 
De nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van heemkundekring Sankt Tolbert (inhoud: Leo 
Junggeburt; opmaak Marcel Wolff). Wilt u meer weten over de heemkundekring Sankt Tolbert, 
een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief of heeft u een interessante 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.  
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