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Nieuwsbrief Nummer 22 – Juli 2011 

De Obelisk 

Een obelisk is een bekend naaldvormig 
sierelement, vierkant in doorsnede. Niet alleen 
pronkt hij vaak pontificaal midden op een plein, 
ook in het klein is hij te vinden als ornament bij 
klassiek georiënteerde architectuur. 
In Europa is de obelisk bekend geworden 
doordat de Romeinen er heel wat in Rome 
plaatsen. De belangrijkste ervan waren puur aan 
kunstroof te danken: ze waren gestolen in 
Egypte, waar ze twee aan twee de ingang van 
de tempels sierden.  
De bekende obelisk in Vaals is een stenen 
monument te midden van een vijver. Het is een 
modegril uit de 18e eeuw. Het betreft hier een 
hardstenen obelisk die Johann Arnold von 
 

Clermont in 1790 of 1792 
liet oprichten om het 
noordelijke uiteinde van 
het domein van de familie 
Von Clermont te 
markeren.  
De obelisk wordt in die tijd 
ook als ornament gebruikt, 
meestal in het klein als 
bekroning van gevels. In 
het mausoleum bij 
Vaalsbroek siert een 
obelisk de graftombe van 

de familie Von Clermont. 

Verves of Verveshuis? 

De laatste jaren verschijnen er regelmatig 
publicaties over de verbouwing van een 
bouwcomplex bij het Vaalser gemeentehuis, dat 
in het Vaalser dialect algemeen ‘´t Verves’ wordt 
genoemd. Deze naam herinnert aan de tijd dat 
hier wollen stoffen met gebruik van de daar 
opborrelende wateren, o.a. van de Gaubron, 
werden geverfd. 
De naam ‘verves’ = verv-es betekent ‘verf-huis’, 
want in de dialecten van de Euregio wordt het 
aanhangsel ‘-huis/-hoes/-haus’ vaak in ‘-es/- is’  
 

veranderd. Andere voorbeelden zijn: bakkes = 
bakhuis; gastes = gasthuis; pannes = panhuis 
(brouwerij); wynes = wijnhuis; tolles = tolhuis; 
schanes = huis van de familie Scha (afgebroken 
huis op de parkeerplaats von Clermontplein). 
Toch wordt in veel publicaties het ‘Verves’ helaas 
vaak foutief ‘Verveshuis’ genoemd. Dit staat dan 
voor ‘Verf-huis-huis’ en is dientengevolge een 
zogenoemde tautologie, d.w.z. een nodeloze 
herhaling van gelijkbetekenende woorden. 

Wasser, Wasser… 

Velen van ons volgen in de maand juli de Tour 
de France. Ongetwijfeld vraagt de een of ander 
zich dan ook af welke wielerpersoonlijkheden 
Vaals heeft voortgebracht. Een kijk in het 
onovertroffen naslagwerk ‘Tussen twee grenzen’ 
levert geen treffer op maar wel twee 
wielerverenigingen: Rijwielclub ‘De Ster’ (1929) 
en een foto met het onderschrift ‘Rensport 
Vijlen’. Toch was er in het midden van de vorige 
eeuw een plaatsgenoot, die Vaals op heel eigen 
wijze op de kaart heeft gezet. Dat was Joep 
Savelsberg, in de volksmond ook wel ‘d'r 
Wassere Joep’ genoemd vanwege zijn 
legendarische roep om water na een gereden 
 

 wielerkoers: "Wasser, 
wasser, iesj bin va Vols". 
Deze uitroep is een 
standaarduitdrukking 
geworden (met plagerige 
ondertoon) voor iemand die 
afkomstig is uit Vaals. Maar 
Joep had nog een andere 
bijzondere kwaliteit. Hij was 
een zeer kundig 

gitaarleraar en het mandoline-orkest ‘Edelweiss’ in 
Vaals stond jarenlang onder zijn deskundige 
leiding. (Foto: Archief Arthur Cransveld) 

Kunstmaand juli 

„Der Kunst ihre Zeit, der Zeit ihre Kunst.“ 
(bekend citaat, aangehaald door Burg.  Reg van Loo bij de opening van de expositie van het Vaalser 
KunstCollectief in de Kopermolen Vaals) 
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Rob Scholte  -  7e Hemel 

Rob Scholte behoeft in de kunstwereld en 
daarbuiten nauwelijks introductie. Scholte is een 
Bekende Nederlander. Een Beeldenmaker. 
Minder bekend, maar niet minder belangrijk zijn 
Scholte’s religieuze werken. Een betere 
ambiance om deze reli-pop te exposeren, dan 
de voormalige Kloosterkapel van Museum Vaals, 
is er eigenlijk niet. Scholte hangt hoog en droog 
in Museum Vaals. Niet naast, achter of tussen 
de heiligen, maar ver daarboven verheven en 
verlost van de 200 verschillende heiligenbeelden 
uit de vaste collectie van Museum Vaals. DE 7e 
HEMEL. De expositie duurt zes maanden en zal 
tussentijds nog een opvallende verandering 
ondergaan. Op de afbeelding het Laatste 
 

Avondmaal (2007), 200x320 cm, acryl op canvas. 
Het religieuze werk van Rob Scholte is voor het 
publiek te bezichtigen, dinsdag tot en met zondag, 
van 10.30 uur tot en met 17.30 uur, in: Museum 
Vaals, Eschberg 5-7 te Vaals. 
www.museumvaals.nl 

Duitstalig Onderwijs 

In een artikel in 
Dagblad De 
Limburger ‘Grote 
kleine Wereld’ (2-7-
2011) wordt 
aandacht 
geschonken aan het 
afscheid van 
directrice Addy 
Creusen. De 
afgelopen tien jaar is 
zij het boegbeeld 

geweest van het tweetalig onderwijs 
(Nederlands en Duits) in Vaals. Lees hierover: 
Grote kleine wereld 
www.sankttolbert.nl/publicaties/persberichten/ 
Hoe anders was het in Vaals op het einde van 
de 19de eeuw, toen in Vaals vrijwel alleen maar 
les werd gegeven in de Duitse taal; de 
omgekeerde wereld. Uit een verslag (1878) van 
hoofdonderwijzer Dreissen (school II in de 
Lindestraat) aan het gemeentebestuur, tevens 
schoolbestuur, van Vaals. 
 

Een hindernis dunkt mij, voor de goede 
voorzieningen der leerlingen in de wettige vakken, 
is het menigvuldig  en tijdrovend  
onderwijs in de Hoogduitsche taal, dat ruim de 
helft van de schooltijd inneemt. Er blijft mij slechts 
de helft van de tijd, dien een ander onderwijzer 
daaraan kan besteden. De onderwijzer heeft ook 
daardoor dubbele moeite om de leerlingen in het 
Nederduitsch te onderrichten. Zij verstaan, 
begrijpen hem niet; zij voelen geen lust voor die 
taal, hun denken, handelen, in een woord hun 
wezen is Duits. 
Voegt men nu daarbij, dat de schoolopziener 
alleen naar de bekwaamheid in Nederduitsch 
onderzoek doet, dan valt het in het oog, hoe 
moeilijk de taak des onderwijzers in deze plaats 
is.   w.g. Dreissen 
Met dank aan de heer Jac. Hintzen, lid van 
Heemkundekring Sankt Tolbert, die momenteel 
een boek schrijft over de geschiedenis van het 
onderwijs in Vaals. 
(Houtgravure uit 1875: collectie Leo Junggeburt)  

Einrade 

Over Einrade - ‘Eender’ - hoeve, kasteel, 
heerlijkheid – te Vaals zijn reeds verschillende 
publicaties verschenen. Peter Bertram vat in de  
 

nieuwste uigave van Verleden&Heden nr. 13 
(verschijnt november 2011) de belangrijkste 
gegevens hieruit samen en vult dit aan met eigen 
onderzoek. Met name de pachters, resp. de 
bewoners van de hoeve zijn in oudere publicaties 
meestal niet behandeld. De vroegste 
vermeldingen van eigenaren/bewoners van 
Einrade dateren uit de tijd van na ca. 1320. 
Uiteraard komen het ontstaan en de naam van 
Holset en Einrade aan de orde. Evenals de 
wijsdommen, de schepenbanken van Holset en 
Einrade en de bosgemeenschappen. 

Internet 

• Het Internationale Zeitungsmuseum Aachen in je o.a. documentatie over de Volmolen of 
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de Pontstrasse 13 is na een omvangrijke 
verbouwing nu nieuw geopend - ca. 200.000 
internationale kranten uit 5 eeuwen - 
www.izm.de 

• Res nova is een klein, maar hoog 
gespecialiseerd bureau op het gebied van 
erfgoed dat met name bekend staat om een 
creatieve benadering van de problemen in het 
monumentenveld - www.res-nova.nl. Hier vind 

  

Frankenhofmolen. Jammer genoeg niet te 
downloaden (staat in box), alleen te lezen. Wel is 
het mogelijk om dit prachtige document via Res-
nova in kleur te bestellen en kost dan ca. € 16,00 
incl. verzendkosten. Een eerdere publicatie van 
Res-nova over het 'Verves' Een Joodse graaf in 
Vaals (2003) bevindt zich in het archief van de 
heemkundekring. 

Nieuw heemkundeboek 

De Heemkundevereniging Mechelen heeft een 
boek uitgegeven over 30 Mechelse jongens in 
Indië. Het boek heeft 240 pagina’s en is met vele 
foto’s voorzien. Het is te koop na 27 juni in 
  

'A gen Vogelstang’, Thijssen Hoofdstraat 61, 6281 
BB Mechelen. Telefoon: 043-4552759. Het boek 
kost 15 euro. 

Dialect 

Titel: D'r Hergod versjteet óch plat. Religieuze 
teksten in ’t Limburgs bij gelegenheid van 450 
jaar bisdom Limburg; 75 schrijvers waaronder  
 

Jo Kern uit Vaals, 120 teksten. Uitgeverij TIC, 
Maastricht. Prijs € 14,90. 

Stolpersteine 

Stolpersteine is een 
privé-project van de 
Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig. Hij 
brengt gedenktekens 
aan op het trottoir voor 
de huizen van mensen 
die door de nazi's 
verdreven, 
gedeporteerd, 
vermoord of tot 
zelfmoord gedreven 
zijn. Deze 

Stolpersteine (lett. 'struikelstenen') herinneren 
onder andere aan Joden, Sinti en Roma, 
politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova's 
getuigen en euthanasieslachtoffers.  
 

De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je 
erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet 
buigen om de tekst te kunnen lezen. Op de stenen 
(10 x 10 cm) zijn, in een messing plaatje, de 
naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats 
en datum van overlijden gestanst. Op 19 juli 
werden 6 Stolpersteine in Vaals gelegd. De eerste 
bij Lindenstraat 3 ter nagedachtenis aan Caspar 
Niessen (1911-1942), overleden in het 
concentratiekamp Oranienburg.  
De overige stenen liggen: Maastrichterlaan 153 
(Hortense en Adolf Adler); Akenerstraat 25 (Simon 
Gans); Jos Francotteweg 5 (Charles Schwarz); 
Kerkstraat 13 (Simon Hertz). Lees ook: 
Struikelstenen voor de ziel 
www.sankttolbert.nl/publicaties/persberichten/ 

Schenkingen 

• De heemkundekring kreeg van Astrid en Piet 
Horbach-Brock een in uitstekende staat 
verkerende piano aangeboden. Na ampele 
overwegingen heeft het bestuur dit aanbod 
geaccepteerd: “Dit instrument is een welkome 
aanvulling voor ons gebouw.”  Na de 
bijeenkomsten en op het familiefeest kan 
hiermee de Vaalser nostalgie in muzikale vorm 
een aparte invulling krijgen. 
 

• Hub Scheyen (drukkerij 
Deitz&Scheyen) schonk 
een unieke uitgave in 
cassette van het boek: 
‘Tussen twee grenzen’ (F. 
Kern), uitgegeven in het 
jaar 2000. 

• Cinth van Aken heeft een 
antieke invalidenwagen 

geschonken (zie foto). 
Voor deze schenkingen hartelijk dank. 

Reactie 

Harry Steernberg: “Dank voor de nieuwsbrief. Ik 
ontvang deze brief met dezelfde 
opgewondenheid en intentie die ik vroeger 
bespeurde in mijn jeugdjaren in Vaals (leeftijd 7  

jaar in 1950) bij de ontvangst van de eerste 
Donald Ducks en Sjors en Jimmie's in Vaals. 
Lichtelijk opgewonden en zeer nieuwsgierig naar 
de inhoud. Vaals gaat nooit meer uit mijn genen!” 
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Agenda 

In juli is er geen bijeenkomst.  
Vrijdag 26 augustus om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 
10 juli t/m 4 september: Expositie van het 
Vaalser KunstCollectief in de Kopermolen Vaals. 
 

Zondag 11 september van 11.00-17.00 uur: 
Open Monumentendag -  Start en brochure Óp 
Sankt Tolbert 
Zaterdag 24 september van 12.00-16.00 uur: 
Burendag Óp Sankt Tolbert met kopje koffie en 
diapresentatie. 

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Augustus 2011 
Ger Leenders (11-8-1932) 
Mathieu Franssen (13-8-1932) 
 

Joseph Jacobi (17-8-1932) 
Allen van harte proficiat! 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van de Heemkundekring Sankt 
Tolbert werden in juli ingeschreven:  
Peter Kohnen (Vaals) 
Jos Steernberg (Roosendaal) 
 

Jo Leenders (Vaals) 
Rieta Leenders-Hofman (Vaals) 
Jo Zinken (Hombourg B) 
De vereniging telt nu 175 leden  

 
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.  

 

 


