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Nieuwsbrief Nummer 23 - Augustus 2011 

Open Monumentendag 

Op zondag 11 
september is Open 
Monumentendag. Het 
thema van de 25ste 
Open Monumentendag 
is ‘Nieuw gebruik - 
Oud gebouw’ en gaat 
over herbestemming. In 
veel gemeenten 
hebben monumentale 
gebouwen, om ze te 
kunnen behouden, een 
nieuwe bestemming 

gekregen. De komende decennia zullen veel 
gebouwen leeg komen te staan, zo is de 
verwachting. Verplaatsing van productie, 
ontkerkelijking, teruglopende middenstand, 
nieuwe eisen aan werkomgevingen en 
gezondheidszorg, of minder  
 

boeren zijn een aantal redenen. Gebouwen die 
daarbij vrijkomen vragen om nieuwe 
bestemmingen. Veel van die gebouwen zijn juist 
de monumenten die beeldbepalend zijn voor een 
stad of dorp. Ze staan er midden in, zoals de kerk, 
of waren decennialang de grootste werkgever in 
de omgeving.  
Deze Open Monumentendag probeert een link te 
leggen tussen monumentale gebouwen en hun 
nieuwe functie, nieuwe betekenis, of zelfs nieuwe 
omgeving. De heemkundekring Sankt Tolbert 
heeft i.s.m. de Gemeente Vaals een brochure 
samengesteld waarin 12 (voormalige) 
monumenten zijn opgenomen. Het beginpunt van 
deze wandeling is Óp Sankt Tolbert, 
Bloemendalstraat 11A Vaals. De brochure is hier 
gratis verkrijgbaar op zondag 11 september 
tussen 11.00 en 16.00 uur. 

Maximilian Jacobi, zoon van Betty von Clermont 

Ons lid Victor Voncken schrijft in V&H nr. 13 
(verschijnt november 2011) een uitvoerig en 
interessant verhaal over genoemde 
persoonlijkheid uit de familie Jacobi-von 
Clermont.  
Carl Wigand Maximilian Jacobi (* 10. April 1775, 
Düsseldorf, † 18. Mai 1858, Siegburg) 
was een zoon van filosoof Friedrich Heinrich 
Jacobi en Betty von Clermont (een zus van 
Johann Arnold von Clermont). Hij studeerde 
medicijnen in Jena (waar Johann Wolfgang von 
Goethe als vriend van de familie hem 
begeleidde), in Göttingen en promoveerde in 
Erfurt. Maximilian werkte in 1797 als huisarts in 
Vaals. Hier bond hij de strijd aan tegen de 
kinkhoest, die toen nog levensbedreigend was. 
 

Na diverse andere 
plaatsen en studies werd 
hij in 1825 hoofd van de 
eerste psychiatrische 
instelling (Irrenanstalt) in 
het Rijnland. Deze was 
gevestigd in de 
voormalige Abdij 
Michaelsberg in 
Siegburg. Maximilian 
heeft diverse boeken 
over psychiatrie en 
inrichting van 
Irrenheilanstalten 

geschreven. Hij was de eerste die de 
briefwisseling Jacobi-Goethe heeft uitgegeven. 
(Foto: Maximilian Jacobi  om 1850) 

Vols houw ens … 

Al is het nog niet zo lang 
geleden, er is in de vijftig 
jaar tussen 1940 en 1990 
veel veranderd in Vaals. 
Ons lid Herman Lennertz 
probeert per straat een 
overzicht te geven van 
zaken (bedrijven, winkels, 
horecagelegenheden, enz.) 
die er niet meer zijn. De 

‘nostalgische’ wandeling begint in de Tentstraat, 
een van de vroegere winkelstraten.  
 

Op de foto de etalage van het bekende 
loodgietersbedrijf J. Heyers-Lennertz.  
De opsomming van wat er was, is waarschijnlijk 
niet compleet. Veel genoemde zaken zullen de 
ouderen bekend voorkomen. Mogelijk zijn ze nog 
klant geweest in een van de verdwenen winkels. 
Voor de opvolgers van de in het artikel genoemde 
bedrijven is het waarschijnlijk een leuke 
herinnering. 
(Verleden&Heden nr. 13, november 2011) 
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Opgejaagd vroeger en nu 

Na een afwezigheid van ruim een eeuw kwamen 
in de 19e eeuw weer zigeuners naar Nederland. 
Het Nieuws van den Dag van Dinsdag 17 Mei 
1887: Nabij Vaals heeft wederom een troep 
Zigeuners getracht over onze grenzen te komen. 
Het werd hun echter door de marechaussée 
belet. 
In 1903 rapporteerde een staatscommissie dat 
de woonwagenbewoners een ware plaag 
vormden. Volgens dit rapport waren het 
hardnekkige dieven en stuurden ze zelfs hun 
kinderen op het dievenpad. Wie in een 
woonwagen woonde, was zigeuner en deugde 
niet.  
Rondtrekkende sinti’s en roma’s, die zigeuners 
genoemd werden, hadden een eigen cultuur. Zij 
gingen op pad om te venten, om de kost te 
verdienen en zo in leven te blijven en natuurlijk 
maakten zij muziek. Ook in de omgeving van 
Vaals werden zij gesignaleerd, met name 
regelmatig op het Drielandenpunt. 
De gemeente Vaals weigert vanaf september 
2011 nieuwe inwoners (Europeanen, niet-
Nederlanders) die niet in hun onderhoud kunnen 
voorzien. Reden daarvoor is dat werkeloze 
buitenlanders (vooral Oost-Europeanen) 
massaal naar Vaals trekken om daar direct een  
 

 

uitkering te vragen. Daar wil de gemeente een 
eind aan maken. Lees:  
http://www.sankttolbert.nl/publicaties/persberichte
n/gordijnkamer.pdf 
 
(Ansichtkaart: Hoogste punt van Nederland. Trouwe 
samenwerking der Hollandsche en Duitsche Politie tijdens een 
Zigeunerplaag in 1928.) 
 

Bewaker van wegkruisen 

Joep Hons verzorgt al jarenlang wegkruisen in 
de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem. Vrijwel 
dagelijks is hij met staalborstel, beitel, hamer en 
verfkwast in de weer om deze te herstellen, te 
restaureren of zelfs nieuw te plaatsen. In hout of 
steen. Hij ervaart dit als een opdracht en 
verplichting. Hulde voor die onbaatzuchtige 
bewaker van devote wegkruis-monumenten in 
het fraaie heuvelland. 
Op dit ogenblik legt hij de laatste hand aan een  

sober wegkruis voor de kinderen Jaegers op 
Hilleshagen, die daar op 13 september 1944 door 
een ontploffende handgranaat zijn gedood. Hun 
pap en mam waren melk halen toen de ontploffing 
plaatsvond. Het wordt een type gelijk aan de 
soldatenkruisen op de militaire begraafplaats van 
Margraten. De tekst is even sober als de 
uitvoering: Treesje Jaegers 25-7-1939 en Jantje 
Jaegers 12-12-1940. Met op de sokkelplaat: 
Noodlottig ongeluk WO II: 19-9-1944. 
 

Gijzelaar van de bezetter 

De afgetreden burgemeester van Vaals, Hubert 
Rhoen, werd in bezettingstijd (1940-1944) 
gegijzeld in het kamp Sint-Michielsgestel (N.-
Br.). Over de achtergronden van deze gijzeling, 
die vele voorname Nederlanders trof, en over 
burgemeester Rhoen handelt de bijdrage van 
Luc Wolter in Verleden&Heden nr. 13 (verschijnt 
november 2011), waarin ook de Duitse repressie 
van de geestelijkheid van Vaals aan bod komt. 
Op de achterkant van het afgebeelde houten 
bordje, geschonken door de familie Rhoen aan 
de heemkundekring Sankt Tolbert, staat: “Deze 
woorden heeft mijn man gezegd, toen hij onder 
de Duitsche bezetting zich moest verantwoorden 
bij Seys-Inquart, die toen in Nederland het 
hoogste gezag was. Daarna werd mijn man 
ontslagen als burgemeester -  daarna heeft hij 2  
 

jaar als gijzelaar gezeten in Sint Michielsgestel. 
Ten slotte zette men mij uit huis, om er een 
N.S.B.er als burgemeester – verrader – er in te 
zetten.” (Mevrouw M.W. Rhoen-Muskens) 
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Wasser, Wasser… 

Een lezer van Nieuwsbrief 22 schrijft: Jammer 
overigens dat er bij “Wasser Wasser” niet bij 
vermeld is dat het een drukte van belang was bij 
de watervoorziening en dat Joep Savelberg “iesj 
bin va Vols” er bij vermeldde, om voorrang te  
 

verkrijgen. 
Zijn we benieuwd of de vermelding “iesj bin va 
Vols” elders nog steeds werkt om iets met 
voorrang gedaan te krijgen. 

Kunstroute 

Bij dezen wil het bestuur van heemkundekring 
Sankt Tolbert al diegenen bedanken, die als 
toezichthoud(st)er in ons verenigingsgebouw 
hebben meegewerkt aan het welslagen van de 
Kunstroute Vaals 2011. 
Onze telling heeft uitgewezen dat van 10 t/m 31  
 

juli meer dan 2000 bezoekers Óp Sankt Tolbert 
zijn geweest. 
Hier konden zij genieten van mooie kunst, maar 
tevens een groot aantal heemkundige attributen 
bewonderen. 
De reacties waren onverdeeld positief. 

Archief 

Sinds begin van dit jaar wordt in de archiefruimte 
van het verenigingsgebouw Óp Sankt Tolbert 
door de archiefcommissie (bestaande uit 7 
personen) elke woensdagochtend hard gewerkt 
aan inventarisering, archivering en digitalisering  
 

van de aanwezige bestanden. Dit werk is zeer 
tijdrovend en zal waarschijnlijk pas eind 2011 
kunnen worden afgesloten. Daarna zal het archief 
voor iedereen volledig toegankelijk zijn. 

Ringleiding 

Onlangs werd in ons verenigingsgebouw een 
ringleiding (gesponsord door de fa. Husmann 
Optiek Vaals) gelegd. 
Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden 
met een hoortoestel het geluid in de 
vergaderruimte kunnen beluisteren. Het  

geluidssignaal wordt aangesloten op een 
ringleidingversterker. Deze versterker zendt het 
geluidssignaal door een draad (de ring) die in 
lussen langs plint of plafond is aangelegd. 
Slechthorenden kunnen hun hoortoestel op de T-
stand zetten. 
 

Internet 

• Normaal is Omroep Krijtland digitaal op kanaal 
954 te zien. Heb je een uitzending gemist, ga 
dan op internet naar www.omroepkrijtland.nl en 
zoek in de rubriek uitzendingen. Zo is er in 
week 24 en 25 – 2011 een tweeluik te zien van 
de oude en nieuwe Wilhelminatoren. 
Bovendien in Week 24 een reportage over 
Museum Vaals.  
Mooi is de zevendelige serie van Henk Kroese:  
 

Truuk in der tied. Oude beelden van Hub 
Leufkens worden vergeleken met opnamen van 
nu. Te zien in Week 32 en 33 e.v. 

• Baumhaus. Internationaal kunstproject op het 
Drielandenpunt waar meer dan 200 deelnemers 
een Gesamtkunstwerk hebben gemaakt tussen 
de toppen van de bomen; t/m 4 september 2011 
www.unionbyfiction.nl 

Nieuwe heemkundeboeken 

• Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar 
van het themanummer ‘Arbeiterverein St. 
Paulus 1875-R.K. Werkliedenvereeniging 
Vaals-NKV Vaals.’ Dit kost € 10,00 (excl. 
verzendkosten) en is verkrijgbaar via het 
secretariaat. 

• Levensportretten uit de familiekring van Jacobi-
von Clermont zijn in korte versie opgenomen in 
het naslagwerk van Jan Wartenberg Der  

Familienkreis Friedrich Heinrich Jacobi und 
Helene Elisabeth von Clermont 
(2011).Verkrijgbaar via de Duitse boekhandel. 
 
Bij heemkundevereniging Galopia (Gulpen) is een 
interessant boek met nieuwe documenten en 
verhalen over kasteel Wittem verschenen. Het 
boek (in A5-formaat en 156 blz.) kost € 15,00. Zie 
ook www.galopia.nl. Verkrijgbaar in boekhandel 
De Wegwijzer Wittem. 
 

Activiteitenagenda 

Vrijdag 26 augustus om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 

Donderdag 15 september om 20.00 uur: 
Lezing Willibrord Rutten (SHCL): Vaalser 
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in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 
Zaterdag 10 en zondag 11 september: 
Tuinbouwvereniging Floralia ‘Kweek liefde voor 
plant en bloem’ viert het 75-jarig bestaansfeest 
(1936-2011). 
Van harte proficiat! 
Zondag 11 september van 11.00-16.00 uur: 
Open Monumentendag met als thema ‘Nieuw 
gebruik - Oud gebouw’. Startpunt en brochure: 
Óp Sankt Tolbert. 
 

mijnwerkers in België. 
Zaterdag 24 september van 11.00–16.00 uur: 
Burendag Óp Sankt Tolbert voor alle bewoners 
aan de Bloemendalstraat en omgeving. 
Zaterdag 24 september: 
Robert Heeren > Dagexcursie Fort Tancrémont 
(België). Aanmelden bij Wino Winkens 
w.h.winkens@home.nl  
Vrijdag 30 september om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 
 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van de Heemkundekring Sankt 
Tolbert werd ingeschreven:  
Vic Debets (Vaals) 
 

Tiny Debets-Spaubek (Vaals) 
De vereniging telt nu 177 leden  

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

September 2011 
Jacob Winkens (5-9-1937) 
Jac Hintzen (6-9-1931) 
John Weijers (17-9-1941) 
 

Hans Jussen (22-9-1932) 
Jean Voncken (23-9-1940) 
Herman Crombach (26-9-1927) 
Allen van harte proficiat! 

 
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.  

 

 


