
Blad 1 van 5 

 

 
Nieuwsbrief Nummer 24 - September 2011 

Kroniek van de familie Krout 

Ger Leenders luisterde vanaf zijn 
prilste jeugd naar de verhalen 
van zijn moeder, van dat zij op 
een kasteel was geboren, van 
een geheimzinnige gravin, een 
nog geheimzinniger koning. Voor 
hem vielen deze verhalen onder 
de categorie sprookjes. Later 
nam hij zich vast voor om feiten 
en wederwaardigheden van de 
familie Krout te verzamelen, 

 

op te schrijven en zodoende te bewaren voor het 
nageslacht. En met deze historie nu neer te 
leggen in een artikel in Verleden&Heden nr.13 
(verschijnt november 2011) is dit voornemen 
uitstekend geslaagd. 
Op de foto, afkomstig uit het familie-archief 
Leenders-Krout, staat Peter Krout. Hij was 
rentmeester op kasteel Rahe in de buurtschap 
Soers, gemeente Laurensberg bij Aken. Slot Rahe 
was in het bezit van gravin Henriette 
d‟Oultremont. 

Herdenking bevrijding Vaals 

Op woensdag 19 oktober 2010 vindt er om 18.00 
uur een herdenking plaats bij het oorlogsgraf op 
het kerkhof aan de Seffenterstraat. Herdacht 
wordt de bevrijding van Vaals op 19 oktober 
1944, de hier begraven militairen en een 
verzetstrijder uit WOII. De gemeente Vaals heeft 
dit graf vorig jaar laten restaureren en drie 
scholen „De Cathabel, De kleine Wereld, Op de 
Top‟ hebben dit graf geadopteerd. 
 
Op Dolle Dinsdag – 5 september 1944 – zijn 
Sjeng Coenen en Joep Francotte betrokken bij 
een overval maar worden ze later die dag 
ingerekend te Ulestraten en door de Duitsers op 
 

 6 september vermoord op de Cauberg, na te zijn 
ondervraagd en mishandeld. (Simpelveldenaar 
Sjeng Coenen was de kompaan van Joep 
Francotte.) 

Speurtocht naar vaandels 

 
Binnenkort wil de Heemkundekring Sankt Tolbert 
haar zeer mooie collectie vaandels 
tentoonstellen. Maar er ontbreken nog een aantal.  
 

De Gesang-Verein Liedertafel Vaals 1913 
bijvoorbeeld had een prachtig vaandel met zwaan 
(zie foto uit 1936). Zo hadden vrijwel zeker ook 
andere (niet meer bestaande) verenigingen een 
vaandel. Als heemkundekring ben je natuurlijk 
geïnteresseerd in deze pronkstukken van de 
vereniging. Vaak is het zo dat deze voorwerpen 
ergens op zolder staan bij een oud 
verenigingslokaal of bij een van de toenmalige 
bestuurleden. Ze worden bewaard omdat ze te 
mooi zijn om weg te gooien, maar mensen weten 
vaak ook niet wat ze er mee aan moeten. 
Heemkundekring Sankt Tolbert zou graag willen 
weten waar verenigingsvaandels zich bevinden 
en, nog beter, zou graag deze vaandels te leen, in 
haar bezit of beheer krijgen. Mocht U hierover iets 
weten neem dan contact op met de secretaris, 
leo.junggeburt@planet.nl (043-4503754) 
 

mailto:leo.junggeburt@planet.nl?subject=Verenigingsvaandel
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Léon Savelsberg, een ‘vergeten’ kunstenaar 

Léon Savelsberg werd op 16 maart 1922 te Aken 
geboren. Aanvankelijk katholiek, werd hij in 1931 
als lid van de evangelische kerk gedoopt. Na de 
dood van zijn vader, in 1936, kwam Léon met zijn 
moeder naar Vaals. In de tijd dat Léon in Vaals 
woonde zagen de inwoners hem als een 
teruggetrokken ietwat vreemde man. Hij kwam 
stug over. Zijn gezin aan de Heuvel 10 leefde 
daar min of meer onopvallend. Contacten waren 
er via de school van de kinderen en de 
protestantse gemeenschap. Léon leefde (ietwat 
buiten de gemeenschap) uitsluitend voor de 
kunst. Alleen met de leden van de Kunstkring 
Vaals had hij intensief contact. Het grootste deel 
van de schilderijen dat hij naliet, zijn miniaturen  
 

van een formaat van 
ongeveer 8 bij 8 cm, 
gouache op papier, die hij 
met een loep schilderde. 
Léon had geen atelier, hij 
werkte gewoonlijk aan 
een tafel in de 
woonkamer. Later 
maakte hij kennis met de 
literatuur en begon ook 
zelf gedichten te schrijven. In V&H nr. 13 
(november 2011) staat een portret van deze 
excentrieke kunstenaar, die min of meer in 
vergetelheid is geraakt. 

175 jaar De Moeziek 

Het jubileumjaar van de 
Koninklijke Harmonie St. 
Cecilia 1836 Vaals wordt 
afgesloten met een groots 
opgezet jubileumconcert op 
22 en 23 oktober. Dit 
jubileumconcert belooft een 

in alle opzichten zeer bijzonder concert te 
. 

worden. Het heeft de titel "Historia Moezieka" 
meegekregen, met als subtitel "Een concert in 
taferelen, over historie, highlights, anekdotes en 
personages van 175 jaar Koninklijke Harmonie St. 
Cecilia 1836 Vaals".  
Typische Völser ammerölsjer zullen de revue 
passeren 

Hoe schoolmeesters de klus klaarden 

Een onderwijsgeschiedenis van Vaals over de 
periode 1660 tot 1930 
Aan de hand van oorspronkelijk bronnenmateriaal 
schetst Jac Hintzen een geschiedenis van het 
Vaalser onderwijs, afgezet tegen de Nederlandse 
onderwijsgeschiedenis. In het voorwoord schrijft 
Jac Hintzen: 
“Toen ik enkele jaren geleden lid werd van de 
Heemkunde Vereniging „Sankt Tolbert‟ in Vaals 
viel mij op dat veel onderwerpen over Vaals reeds 
bestudeerd waren, maar dat er over het onderwijs 
weinig bekend was. Ik besloot me hierin verder te 
gaan verdiepen. Ik heb het gemeentearchief in  
 

Vaals en het rijksarchief in Maastricht bezocht. 
Deze bezoeken bleken boeiende stof voor verdere 
studie op te leveren. Ik heb steeds getracht de 
oorspronkelijke bronnen in hun historische context 
te plaatsen. Mijn werk geeft een globale kijk op 
het geheel. Er zijn nog vele facetten die de moeite 
van het nader onderzoeken waard zijn. Voor U ligt 
een geschiedenis over het onderwijs in Vaals 
afgezet tegen de Nederlandse 
onderwijsgeschiedenis.” 
Het boek is te koop voor 10 euro (drukkosten) bij 
Jac Hintzen of de Heemkundekring Sankt Tolbert. 

Wegen, mijlen, goden 

De tentoonstelling Er was eens… een Romeinse 
weg is van 10 september 2011 tot en met 31 
maart 2012 te zien in het Thermenmuseum in 
Heerlen. De expositie toont de rol van de wegen 
in Gallia Belgica en Germania Inferior, de twee 
noordelijkste provincies van het Romeinse Rijk. 
Romeinse vondsten van zo‟n tweeduizend jaar 
geleden heeft Zuid-Limburg genoeg. Topstukken 
uit bijvoorbeeld Xanten, Trier, Parijs en Keulen 
zijn voor deze tentoonstelling tijdelijk in Heerlen. 
Op de foto het in 1929 opgegraven Romeins 
badhuis, behorende bij de Villa Rustica in de  
 

Lemierserberg bij 
de Zieversbeek. 
Helaas zijn de 
opgravingen later 
weer toegedekt. 
Alleen een bordje 
met een schets 
van de 
plattegrond en 
een gedeelte van het Romeinse gebouw herinnert 
aan de Romeinse „Vaalsenaren‟. 
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Oud monument – Nieuwe schandvlek 

Graag had de heemkundekring Sankt Tolbert de 
obelisk aan de Beemderlaan in de 
Monumentenroute 2011 (thema:hergebruik) willen 
opnemen. De verwachting was dat het monument 
uit 1790 met vijver gerestaureerd en wel zou 
pronken in het von Clermontpark. Helaas, het 
gesteggel over de opknapbeurt duurt maar voort. 
De steenhouwer uit klooster Mamelis kreeg uit de 
bovenste etage van het gemeentehuis het 
verzoek vrijblijvend een offerte voor restauratie 
van de obelisk te maken. Een poos later wordt 
hem door een ambtenaar min of meer de toog 
uitgeveegd. Deze heeft in de wandelgangen van  
 

het gemeentehuis iets van bovenstaande 
opdracht vernomen en is daar zeer verbolgen 
over. Een wethouder beantwoordt vervolgens de 
mail van de steenhouwer niet als deze om uitleg 
vraagt. 
Het gerucht in Vaals wil dat er ten gemeentehuize 
mensen zijn die liever zien dat de hele zaak 
letterlijk en figuurlijk in elkaar dondert. Wil men dit 
voorkomen dan moet men zich afvragen wie nu 
het voortouw neemt om de obelisk eindelijk uit de 
modderpoel te trekken. Wie zijn de bij het project 
betrokkenen en wie coördineert dit eigenlijk? Er is 
veel uit te leggen en recht te zetten. 

Citaten 

Open Monumentendag (11 sept.): “Het verleden is niet dood, het heeft Óp Sankt Tolbert zijn tenten 
opgeslagen.” 
Burendag (24 sept.): “Heemkundekring Sankt Tolbert houdt zowel van een goede buur als van een 
verre vriend.” 

Cursus Sütterlin 

De heemkundekring wil in de wintertijd bij 
voldoende belangstelling een leescursus Sütterlin 
organiseren. Onder Sütterlin wordt verstaan het 
handschrift dat ontwikkeld is door Ludwig 
Sütterlin en in 1915 in Pruisen werd ingevoerd. 
Vanaf 1920 werd geleidelijk aan in heel Duitsland 
deze standaardisatie gebruikt. In 1935 werd het 
het officiële schrift in heel Duitsland. Op 1 
september 1941 werd dit schrift door Martin 
Bormann in opdracht van Hitler verboden. Het  
 

schrift is een standaardisering van de voorheen 
zeer verschillende Kanzleischriften.  
Veel oude Duitse stukken in het Sütterlinschrift 
zijn nog in omloop en kunnen door de huidige 
generatie niet meer worden gelezen. Gedacht 
wordt aan 2 of 3 avonden. De cursus wordt 
gegeven door Peter Bertram. 
 
Aanmelding bij het secretariaat 
leo.junggeburt@planet.nl 

Aardbeving op (onder) de grens 

 
Op donderdagavond 8 september 2011 trilde de 
grensstreek. Even later meldde de tv dat er een 
aardbeving was met het epicentrum in het Duitse 
Xanten. Trillingen maken geen halt bij de grens, 
zodat het Duitse epicentrum uitwerkingen had tot  
in Leiden en Utrecht. In de Heimansgroeve (aan 
 

de Geul bij Cottessen) werd deze aardbeving 
gemeten door een seismologisch toestel. Het 
seismisch KNMI-station Heimansgroeve (HGN-
Vaals), stuurt de digitale seismogrammen direct 
naar het KNMI te De Bilt. 
De Heimansgroeve is een van de weinige plekken 
in het Geuldal, waar carboongesteente aan de 
oppervlakte komt. De groeve is thans een 
geologisch monument en wordt beheerd door de 
Stichting Het Limburgs Landschap. De reden van 
het KNMI om hier een seismologisch meetstation 
te bouwen ligt voor hand; hier komt hard 
oergesteente aan de oppervlakte, zodat 
aardbevingen goed geregistreerd kunnen worden. 
Lees het verhaal van Hans Hermans op: 
http://www.opdegrens.eu/hansh/2011/beving.htm 

mailto:leo.junggeburt@planet.nl?subject=Cursus%20Sütterlin
http://www.opdegrens.eu/hansh/2011/beving.htm
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Internet 

 Interessante bijzonderheden over het 
Drielandenpunt: 
www.opdegrens.eu/hansh/2011/chao3.htm 

 Op Belgische zijde bij het Drielandenpunt staat, 
naast de Moresnetter grenspaal XXX, een 
nieuw monument genaamd „Via Dolorosa‟.. 
Meer hierover: 
worldwartours.be/gedenkstatte_via_dolorosa_g
emmenich-diksmuide_1914.html 

 De Koninklijke Bibliotheek (http://www.kb.nl/) in 
Den Haag heeft 500 gedigitaliseerde oude  

boeken op internet gezet. Het is een doorsnede 
van wat de bewoners van de Nederlanden zoal 
bezighield in de zestiende eeuw: de 
Nederlandse opstand, godsdienstige geschillen, 
maar ook amoureus tijdverdrijf. 

 Architectonische toekomstvisie: Aardebedekt 
genieten in Vijlen: Lees hierover www.dna-
multimedia.nl/index.php?PageID=5 

 Kunstzinnige vorming basisscholen gemeente 
Vaals: www.skv-vaals.nl 

 Tweede Wereldoorlog: www.strijdbewijs.nl/ 
 

Naamdag H. Lambertus 

Op 17 september is de 
naamdag van de 
heilige Lambertus. 
Naar men aanneemt 
werd Lambertus in 638 
geboren. Tussen 670 
en het jaar van zijn 
dood (17 september 
700) was hij bisschop 
van Maastricht 
(Tongeren). Meteen 
daarop al werd 
Lambertus als 

martelaar vereerd.  
Een groot aantal kerken zijn gewijd aan en 
genoemd naar Sint Lambertus (Luik, Maastricht, 
Mheer, Holset). Ook in het gemeentewapen van 
Vaals staat hij afgebeeld. Het gemeentewapen 
van Vaals werd verleend door de Minister van 
Justitie bij besluit van 13 augustus 1890. De  
  

omschrijving van het wapen van Vaals luidt als 
volgt: "In keel (rood) de H. Lambertus in 
bisschoppelijk ornaat van goud en gedekt met een 
mijter van hetzelfde, het gelaat en de handen in 
natuurlijke kleur, houdende een bisschopsstaf en 
een lans, beiden van goud, de bisschop steunt 
met zijn linkerhand op een voor hem geplaatst 
schildje van zilver beladen met een naar rechts 
gewenden springenden leeuw van keel, met een 
dubbelen staart, getongd en geklauwd van goud 
('s-Hertogenrade) alles op een terras van sinopel 
(groen)."  
Deze plechtstatige omschrijving doet reeds 
vermoeden dat het wapen een respectabele 
leeftijd heeft. 
In 1659 kreeg de 'Schepenbank: Holset, Vaals, 
Vijlen' (bestuurlijke en rechterlijke instelling uit die 
tijd) een zegelstempel. Deze vertoont de beeltenis 
van de kerkpatroon van Holset, de H. Lambertus, 
bisschop, gekleed in bisschoppelijk ornaat. 

Herdruk 

De eerste 100 ex. waren snel verkocht. Er zijn 
nog 30 ex. bijbesteld 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. 

Activiteitenagenda 

Vrijdag 30 september om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 
Maandag 3 oktober om 20.00 uur: 
Thema-avond heemkundekring „De auw kapel‟ 
Lemiers: Studie Lemieësjer Plat en Limburgse 
vakwerkbouw. 
Locatie: Zaal Oud-Lemiers, Rijksweg 20, Lemiers. 
Woensdag 19 oktober om 18.00 uur: 
Herdenking bevrijding Vaals op de begraafplaats 
Seffenterstraat 
 

Zaterdag 22 oktober om 13.00 uur:  
Robert Heeren > Excursie Battice € 75,00 (15 
Personen = € 5,00 p.p.) Aanmelden bij Wino 
Winkens w.h.winkens@home.nl  
Vrijdag 28 oktober om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 

http://www.opdegrens.eu/hansh/2011/chao3.htm
http://worldwartours.be/gedenkstatte_via_dolorosa_gemmenich-diksmuide_1914.html
http://worldwartours.be/gedenkstatte_via_dolorosa_gemmenich-diksmuide_1914.html
http://www.dna-multimedia.nl/index.php?PageID=5
http://www.dna-multimedia.nl/index.php?PageID=5
http://www.skv-vaals.nl/
http://www.strijdbewijs.nl/
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Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Oktober 2011 
Peter Bertram (8-10-1934) 
Hennie Offermanns-Junggeburt (10-10-1932) 
 

Jozef Janssen (17-10-1926) 
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.  

 

 

http://www.sankttolbert.nl/
mailto:sankttolbert@gmail.com

