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Nieuwsbrief Nummer 25 – Oktober 2011 

Verleden&Heden nr. 13 

Vanaf zaterdag 5 
november a.s. is de 
nieuwe uitgave van 
Verleden&Heden (nummer 
13) verkrijgbaar. 

 
Voor niet-leden (€ 14,50) 
op de bekende 
verkooppunten in Vaals. 
Leden van Sankt Tolbert 
worden verzocht het boek 
te kopen tijdens de 
ledenbijeenkomsten of op 
(elke) woensdagmorgen 

tussen 10-12 uur Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 
11A. (per lid € 12,50 - 1 ex.) 
Het jaarboek kan ook per post (plus verzendkosten) 
bezorgd worden via het secretariaat. 
Artikelen die in het boek zijn opgenomen: 

 Frans Griesenbrock, kunstenaar, zanger (Herbert 
Kuijpers) 
 

 Naalden, Natuurschoon en Deviezen 

 Familie Krout; kroniek van een Vaalser familie (Ger 
Leenders) 

 Grensbode 

 Een brief van een schoolmeester  

 De arts Carl Wigand Maximilian Jacobi (Victor 
Voncken) 

 Frans Schleiden, pastoor en schrijver in Vijlen (Leo 
Junggeburt) 

 Joep Krützen ieëre lid c.v. Grensülle (Guus Erven) 

 Burgemeester Hubert Rhoen, gijzelaar van de 
bezetter (Luc Wolters) 

 Vaals, grensplaats met een bewogen verleden.  

 Léon Savelsberg een vergeten kunstenaar (Will 
Kerff/Leo Junggeburt) 

 Vols houw „ns (Herman Lennertz) 

 La viet, la vót, la vinsterleer (Leo Junggeburt) 

 Nostaljie oes de auw doeës 

VVV-gong uit 1930 

Bij zijn afscheid als plaatselijk VVV-directeur in 1998 
heeft Hans Jussen een kleinood uit 1930 van de 
toenmalige fusieperikelen gered. Het is een 
zogenaamde gong of bel met klepel, op een voetstuk 
gemonteerd en een in brons uitgevoerde plaquette 
met het opschrift: Dem Verkehrsverein Hoogste Berg 
gewidmet von den Ortsvereinen Vaals, 1905-1930. 
Stazeus Stubach was in die jaren voorzitter. 
Boven op de gong is een kleine uitzichttoren 
gemonteerd. Het geheel is verpakt een fraai 
gestoffeerd houten kistje. Het was een cadeau bij het 
25-jarig jubileum van de VVV, bedoeld als alternatief 
voor de traditionele voorzittershamer. De gong heeft 
van 1980 tot 1998 als zodanig dienst gedaan bij VVV-
ledenvergaderingen. Uit vrees voor de tand des tijds, 
heeft Hans Jussen hem in 2000 aan Peter Sparla 
gegeven. Die  
 

heeft hem tijdens 
de 
ledenbijeenkomst 
op 30 september 
2011 aan 
heemkunde-kring 
Sankt Tolbert ter 
beschikking 
gesteld. Waarom 
de VVV in 1930 
het jubileum 
vierde en niet in 
1929 blijft 

onduidelijk. De oprichtingsdatum was namelijk 14 
september 1904. Wellicht kan de gong weer van dienst 
zijn bij de bijeenkomsten van de heemkundekring. (Foto: 

Wino Winkens) 

Vaals Cittaslow 

Sinds 25 juni jl. mag Vaals zich officieel Cittaslow-
gemeente noemen. Door toekenning van dit keurmerk 
is Vaals de vierde Cittaslow in Nederland. Een 
Cittaslow – een „langzame stad‟ of „stad met 
slakkentempo‟ doet haar best om de slow-filosofie te  

vertalen in het lokale beleid. De slak staat voor kwaliteit 
en is een keurmerk voor gemeenten die veel waarde 
hechten aan natuur, cultuurhistorisch erfgoed en de 
eigen unieke identiteit. Heemkundekring Sankt Tolbert 
kan hieraan zeker bijdragen leveren. 
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Sint-Benedictusberg 

  

Op 15 november a.s. zal het zestig jaar geleden zijn dat 
13 monniken uit Oosterhout opnieuw de gebouwen op 
de Sint-Benedictusberg kwamen bevolken, nadat het 
monastieke leven hier na de oorlog zeven jaar afwezig 
was geweest. De abdij is gebouwd in 1923 en bevolkt 
door monniken die aan het eind van de 19

e
 eeuw uit 

hun eigen land (Duitsland) verdreven waren door de 
wetten van Bismarck. Maar ook zij hebben dit huis in 
1944 moeten verlaten, totdat in 1951 monniken uit de 
Sint Paulus-abdij in Oosterhout hier hun intrek namen. 
(De ansichtkaart is uit 1948). 
 

Over medailles en zo 

In het archief van Heemkundekring Sankt Tolbert 
bevinden zich een groot aantal medailles, eretekens 
en orden. De mooiste zijn uitgestald in een aantal 
vitrinekasten. Hoe lang bestaan er al medailles? 
De Macedonische koning Alexander de Grote gaf al in 
330 v. Chr. medailles aan zijn officieren, familieleden 
en vazallen. In een oud geschrift worden ze 
aangeduid als „gouden knopen‟. In Rome reikten de 
keizer, het leger en de vloot onderscheidingen uit, 
zoals gouden, zilveren en bronzen medailles. 
Soldaten konden afzonderlijk of als eenheid worden 
gedecoreerd voor dapperheid. Tijdens de 
middeleeuwen reikten koningen, edelen en kerkelijke 
overheden bij tijd en wijle medailles uit. Maar ze 
werden pas echt populair in de renaissance, toen ook 
geleerden en kunstenaars elkaar gingen huldigen. In 
de Napoleontische oorlogen begin 1800 groeide het 
aantal onderscheidingen snel. Er zijn nu eretekens,  
 

orden en medailles. 
Edelen, officieren, 
staatshoofden en 
thans ook mensen uit 
het bedrijfsleven 
kunnen worden 
opgenomen in orden, 
die op middeleeuwse 
ridderorden zijn 
gebaseerd. 
Eretekens worden 
voor trouwe dienst in 
militaire of burgerlijke 
ambten verstrekt. 
Ook in verenigingen 
is het een goed gebruik geworden medailles uit te 
reiken aan mensen die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt. (Bron: Historia) 

De entree 

De toegangstrap Óp 
Sankt Tolbert vanaf de 
Bloemendalstraat is 
klaar. Hier enkele 
gegevens m.b.t. de 
trap en bordes: 
De trap is gemaakt van 
grijze betonstenen en 
heeft 24 treden van 
15cm hoog, breedte 
1,20m; het 
hoogteverschil van 
stoep tot entreedeur is 
bijna 4m. De 
oppervlakte van het 

terras boven is 21m². 
Voordat de trap met bordes kon worden aangelegd is  

er een keermuur van 10m gemaakt op een fundament 
van beton. Daarop zijn oude uit het gebouw afkomstige 
stenen gemetseld voor het bordes. Bij het uitgraven van 
de fundering voor de trap kwam 10m³ grond vrij, die 
moest worden afgevoerd. Betonkies met stalen matten 
en cement aangebracht ± 5 m³.  
Opvulling van terras korrelmix en zand 5m³. Tevens ± 2 
m³ breukstenen en 2 m³ metselzand voor afwerken 
talud; ± 3 m³ tuinaarde werd teruggestort. 
Het gehele werk (fa. Spacht) heeft tot nu toe 25 
mandagen gekost, waarvan 1/3 (gratis) uitgevoerd door 
ons lid Jean Cohlst. De breukstenen en het leggen van 
het bordes is gesponsord door fa. Spacht. Nu de 
afwerking nog: trapleuning tweezijdig, terrasleuning 
(gesponsord door de fam. Stijfs-Vossen), poortje en 
afrastering aan straatkant, begroeiing aanplanten en 
verlichting. 
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‘Blumenthal’ bijna in Frans bezit 

Huis „Blumenthal‟ is gebouwd in opdracht van Johann 
Arnold von Clermont, die er door zijn overlijden in 
december 1795 slechts enkele maanden in heeft 
kunnen wonen. Zoon Johann Adam Heinrich von 
Clermont was hier in 1805 gastheer van keizerin 
Joséphine en haar zuster Hortense de Beauharnais,  
 

de toekomstige vrouw van Lodewijk Napoleon. In 1811 
(nu 200 jaar geleden) heeft hij geprobeerd huis en park 
te verkopen aan Napoleons zuster, prinses Pauline van 
Borghese. Zij betrok het huis enkele dagen met haar 
hofhouding maar kocht het niet. 

Herdruk 

‘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. Het  
 

boek is uitverkocht, maar bij voldoende belangstelling 
(30 of meer) komt er een herdruk. Gelieve in te 
schrijven bij Jac Hintzen (jhintzen@planet.nl) of bij het 
secretariaat van Heemkundekring Sankt Tolbert 
(leo.junggeburt@planet.nl) 

Nieuwe boeken 

 Die Geschichte der Stadt Aachen in 7 Bänden. Deel 
1 verschijnt eind 2011 (Mayer‟sche Buchhandlung 
Aachen. Kost € 29,90 bij inschrijving, anders € 
39,90) 
 

 Leo Wintgens: Neutral-Moresnet-Neutre: Echos aus 
einem europäischen Kuriosum. (Helios-Verlag Aachen 
€ 39,90)Tekstkolom 2 

Herdenking 

Op woensdag 19 oktober 2011 vond er om 18.00 een 
herdenking plaats bij het oorlogsgraf op het kerkhof 
aan de Seffenterstraat. Herdacht werd de bevrijding 
van Vaals op 19 oktober 1944, de hier begraven 
militairen en een verzetstrijder uit WOII. Deze 
herdenking werd bijgewoond door  
 

vertegenwoordigers van heemkundekring Sankt Tolbert 
en leerkrachten en leerlingen van de scholen „De 
Cathabel, De kleine Wereld, Op de Top‟, die dit graf 
hebben geadopteerd. Passende verhalen en een 
bloemstuk omlijstten deze sobere plechtigheid. 

Jeugdarchelogie 

De Belgische archeoloog Carl Jozef Pankert zou 
graag zien dat er op het vlak van jeugdarcheologie 
samenwerking ontstaat tussen de reeds actieve 
jeugdarcheologen in Aken en Hergenrath (B) en nog 
te benaderen jongeren in Vaals. De gemeente Vaals 
heeft dit initiatief opgepakt en een werkgroep in het 
leven geroepen. Voor Vaals zou dit in eerste instantie 
betekenen: 
 

Het vinden van een groep jongeren (minimaal 5 à 6 
scholieren) in de leeftijd van 11 en 12 jaar, die tot circa 
18 jaar ondersteund worden door mensen uit Vaals en 5 
à 6 keer per jaar samen met jongeren uit Aken en 
Hergenrath opgravingen verrichten. Als project in Vaals 
heeft de heer Pankert de romeinse Villa in Vijlen op het 
oog. Mogelijk bestaat er ook interesse bij enkele leden 
van Heemkundekring Sankt Tolbert hier te begeleiden. 

Internet 

 Geschiedenis van Limburg: 
www.canonvanlimburg.nl 

 Informatie over Limburgs erfgoed: 
www.limburgserfgoed.nl 

 Winkel De Gruyter in Vaals: 
www.pietdegruyter.nl/vaals.htm 

 Lemiers: 
www.opdegrens.eu/hansh/2011/lemiers1.htm 
 

 Zwemnostalgie voor veel Vaalsenaren–gerenoveerde 
Elisabethhalle (Jugendstil) in Aken: www.elisabeth-
halle.de 

 14de LiLiLi daag–Limburgse literatuur, muziek, theater 
en cabaret: www.uitgeverijtic.nl/LiLiLi-daag.php  

 Limburgs maandblad voor kunst en 
cultuur(geschiedenis): www.zuiderlucht.eu 

mailto:jhintzen@planet.nl?subject=Inschrijven%20herdruk
mailto:leo.junggeburt@planet.nl?subject=Inschrijven%20herdruk
http://www.canonvanlimburg.nl/
http://www.limburgserfgoed.nl/
http://www.pietdegruyter.nl/vaals.htm
http://www.opdegrens.eu/hansh/2011/lemiers1.htm
http://www.elisabeth-halle.de/
http://www.elisabeth-halle.de/
http://www.uitgeverijtic.nl/LiLiLi-daag.php
http://www.zuiderlucht.eu/
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Overpeinzingen 

Naar aanleiding van schokkende onthullingen in 
diverse dagbladen en boeken schreef Trouw:  

“Wat is er toch allemaal in Gods naam gebeurd?” 
 

Een treffende zegswijze in het Vaalser dialect: 

“Heë hat Ozze Herjod óp de lippe en d’r duvel in ’t 
lief”. 

Allerzielen 

Dit is een hoogtijdag uit de westerse rooms-katholieke 
traditie. Hij wordt gevierd op 2 november, de dag na  
 

Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. 
Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en 
wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden 
plaatsen bloemen op het graf. Er worden in familiekring 
soms ook nog pannenkoeken gebakken. In veel 
parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan 
uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt 
opgehangen met daarop de naam van de overledenen. 
(o.a. kloosterkerk Wittem). Op de eerstvolgende 
Allerzielen komt de familie van de overledene naar de 
mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Op de foto de 
prachtig gietijzeren poort voor de mooie (helaas iets 
onderkomen) begraafplaats aan de verlengde 
Tentstraat (Linderweg) met de (Duitse) spreuk uit Hiob 
19:25  
Aber ich weiss, dass mein Erlöser lebet, und er wird 
mich hernach aus der Erde auferwecken. 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van de Heemkundekring Sankt Tolbert 
werd ingeschreven:  
Jan Jansen (Vaals) 
John Schwanen (Vaals) 
 

Monique Cransveld (Vaals) 
Jozef Spijkers (Haan–D) 
Carla Spijkers-Xhonneux (Haan–D) 
De vereniging telt nu 185 leden 

Activiteitenagenda 

Vrijdag 28 oktober om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert in 
het verenigingsgebouw aan de Bloemendalstraat 11A. 
Vrijdag 25 november om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert in 
het verenigingsgebouw aan de Bloemendalstraat 11A. 
 

Zondag 27 november 16.00-19.00 uur:  
Presentatie Vaalser dialectboek „Völser Weuët en 
Tuuën‟ (Redactie J. Kern en G. Erven) Óp Sankt 
Tolbert. 

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Dolf Baltus (14-11-1939) 
Wim Steernberg (20-11-1941) 
Maria Rombach-Geraerts (23-11-1929) 
Kethie Schnarkowski-Kohl (24-11-1929) 
 

Jo Bost (26-11-1933) 
Anna Esser-Sparla (26-11-1935) 
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.  
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