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Nieuwsbrief Nummer 32 – Mei 2012 

Lintjesregen 

Op 27 april 2012 werd door burgemeester van 
Loo in Vaals een Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt aan:  
de heer N. Gadiot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau 
de heer J.H.G. Hamers Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 
mevrouw E.M.J. Richarz-van der Mast Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau 
mevrouw P.C.C.M. Staps Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 
de heer E.A.H. Vluggen Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 
de heer W.H. Winkens Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 
 

Allen van harte proficiat 
 

 
 
Lees over Wino Winkens (lid van 
Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals): 
www.sankttolbert.nl/publicaties/persberichten  
‘Hoffotograaf’ Vaals nu eens zelf vóór de lens’ 

Einrade 

De hof Einrade 
in Holset en 
zijn 
geschiedenis 
(vanaf ca. 
1320 tot 
vandaag). 
Over dit 
onderwerp 
publiceert 
Heemkundekrin
g Sankt Tolbert 
het speciale 
Themanummer 
2 met als titel 
„Einrade – 
Eender te 

Vaals-Holset – hof, kasteel, heerlijkheid-„ (auteur 
Peter Bertram). De publicatie zal in juni 2012 
verschijnen in een oplage van 130 ex.  
 

Het zwaartepunt beschrijft de eigenaren en 
pachters van de hof. Als pachters zijn bekend 
leden van de families Dautzenberg, Franchot,  
Nicolaye, Promper, Rampen, Schlenter / Slenter 
en Wierts, als functionarissen van het vroegere 
gerecht Einrade mannen van de families Bindels, 
Brull, Dautzenberg, Klinckenberg, Kicken, 
Lennarts, Lousberg, Merckelbach, Nicolaye, 
Promper, Rochs / Rocks / Roex / Roichs, van 
Wersch en Vlegen. De genoemde families wonen 
nu nog in Vaals en omgeving. Maar er zijn nog 
veel meer interessante bijzonderheden over en 
rond Einrade in deze publicatie te vinden. 
De studie omvat ca. 100 bladzijden inclusief ca. 
90 afbeeldingen (met een 30-tal familiewapens 
van de bezitters van Einrade). Het boek kost € 
12,50 (excl. verzendkosten) en is op bestelling 
verkrijgbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met  leo.junggeburt @planet.nl of 043-4503754. 

Onze streek rond 1600 

Op 8 mei jl. heeft de boekpresentatie plaats 
gevonden van het boek "Simpelveld en Bocholtz 
door de ogen van Arnold Dydden pastoor 1571-
1616". Dit is een uitgave waar 
Heemkundevereniging De Bongard zeer trots op 
mag zijn. Het is een verhaal en bronnenuitgave  
 

die model staat voor de gehele regio gedurende 
de tachtigjarige oorlog. Het geeft een goed beeld 
van leven en werken in de zuidoosthoek van 
Limburg rond 1600.  
Zie www.debongard.nl 

http://www.sankttolbert.nl/publicaties/persberichten
mailto:leo.junggeburt@planet.nl?subject=Themanummer%202
http://www.debongard.nl/
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Gesneuveld in een zinloze strijd 

Op 1 mei 1961 vertrok 
dienstplichtig soldaat Leo Phijl 
naar Nederlands Nieuw-Guinea. 
Hij kwam niet meer terug. Leo Phijl 
uit Vaals sneuvelde op 16 juni 
1962, nog geen 21 jaar oud, 
tijdens de zinloze strijd om dat 
laatste stukje van het voormalig 

Nederlands-Indië. 
 

Inmiddels 50 jaar geleden en nog steeds in de 
herinnering bij veel oudere Vaalsenaren.  
In Verleden&Heden nr. 14 (verschijnt november 
2012) schetst  Leo Junggeburt  een portret van 
Leo Phijl, gebaseerd op gesprekken met 
familieleden, een medesoldaat, brieven, 
persberichten en enkele artikelen over de 
gebeurtenissen van toen. 

Neerlands Hoogste Berg 

Uit: Provinciaal Nieuws 11 April 1905 
 “Vaals. Alhier heeft zich eene vereeniging 
gevormd “Neerlands Hoogste Berg” zich ten doel 
stellend de verfraaiing van Vaals en haar 
omgeving. Reeds staat vast, dat voor Pinksteren 
op den Vaalser, Neerland’s hoogste Punt, een 
27 M. hooge uitzichttoren verrijzen zal met 
restauratie en park, op een voet van 250 vierk. 
M. Overbodig te zeggen, dat het overzicht hier 
schitterend zijn zal, over Limburg, Duitschland, 
België en Moresnet. De Vaalser burgemeester 
(Sträter) leidde in deze vereeniging de zaken 
met krachtige hand.” 
 

Meer krantenberichten 
over dit onderwerp bij de 
Koninklijke Bibliotheek: 
kranten.kb.nl/results met 
de zoekvraag ‘Vaals 
Uitzichttoren’ (197 
treffers). 
 
(Foto Wilhelminatoren 1920: 
Archief Hkk Sankt Tolbert 
Vaals) 

Einigkeit – Erewacht: 175 jaar geleden opgericht 

De vereniging is in 1847 opgericht als een soort 
burgerwacht ter bescherming van het 
Allerheiligste en van de deelnemers aan 
processies en andere kerkelijke feestelijkheden. 
Men schijnt in die tijd de taak van de schutterij, 
die niet optimaal functioneerde, te hebben 
overgenomen. Een tijd, dat het niet bij schelden 
en lasteren door andersdenkenden bleef, maar 
ook de geestelijken met stenen werden  
 

bekogeld. Dat deze vereniging met 84 potige 
leden respect inboezemde en in het vervolg geen 
hinder meer ondervond is begrijpelijk. Of op een 
gegeven ogenblik de schutters de taak weer 
hebben overgenomen is niet bekend. Na 1880 
kreeg door veranderde omstandigheden de 
aanwezigheid van de Einigkeit een meer 
symbolische betekenis. De oudere generatie 
herinnert zich bij de naam Einigkeit, die na 1940 
gewijzigd werd in Erewacht, een aantal statig in 
het zwart geklede mannen met hoge hoed en 
witte handschoenen, die bij processies het 
Allerheiligste begeleidden. Nadat men in 1947 nog 
stijlvol en met veel luister het 100-jarig jubileum 
heeft gevierd, is deze vereniging in de loop van de 
laatste helft van de 20ste eeuw wegens gebrek 
aan opvolgers ter ziele gegaan. Tegenwoordig 
begeleiden de Prinsengarde en de Oad Prinse 
tijdens processies het Allerheiligste. (Foto: 
Collectie Peter Sparla; Tekst: Tussen twee 
grenzen 1900-2000) 
 
In Verleden&Heden nr. 14 (verschijnt november 
2012) schrijft Herbert Kuijpers een artikel hierover 
getiteld: Van Einigkeit tot Erewacht 

http://kranten.kb.nl/results
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Staking te Lemiers 

Gazet van Limburg Zat. 6 Sept. 1947: 
“Bij de N.V. Nederlandse Textielfabriek Croon te 
Lemiers brak een staking uit. De oorzaak van 
deze staking ligt in het feit, dat de directie de 
arbeiders voorschreef op twee weefstoelen te 
werken, hetgeen deze weigerden. Bovendien 
verlangden de arbeiders, dat het twee 
stoelensysteem in het filiaal der firma in de 
Lemierserberg ook stopgezet zou worden. De 
onderhandelingen, welke slechts kort duurden in 
verband met een noodzakelijke zakenreis van de 
Directie, leverden geen resultaat op en de 
arbeiders besloten het werk neer te leggen. 
Op Maandag a.s. zal een nieuw onderhoud met 
de Directie plaats hebben. Het is te hopen, dat 
de staking zo spoedig mogelijk opgeheven 
wordt, gezien de precaire textielpositie waarin wij 
ons bevinden.” 
 

(Textielfabriek Croon werd later de 
schuurpapierfabriek Gelva; momenteel wordt een 
nieuwe bestemming gezocht voor het leegstaande 
fabriekscomplex) 

Vol(s)zin 

“Vaals ist ohne Aachen ein Grab” (Ortmanns, bioscoopbezitter en restauranthouder over de 
toestand in Vaals in en na de Eerste Wereldoorlog plm. 1914-1920  – via Kethie Schnarkowski-Kohl) 
 

9de Jaarboek Wahlwiller 

Het negende jaarboek van de 
Stichting Heemkunde Wahlwiller 
is verschenen. In dit boek o.a. 
de ontstaansgeschiedenis van 
de Luikse Markt van Wahlwiller, 
de enige Luikse Markt in 
Nederland die deze naam met 
recht mag dragen. Verder een 

aantal verhalen over het plaatselijk lager 
onderwijs in de jaren zestig en zeventig van de  

vorige eeuw, over enkele Wahlwillerse cafés etc. 
Het boek is te verkrijgen op zondag 3 juni in café 'I 
gen Durp' voor € 12. Wil men het boek 
toegezonden krijgen, dan kan dit door € 15 over te 
maken op bankrekening 12.10.13.987 tnv 
heemkunde Wahlwiller. Na 3 juni verkrijgbaar in 
de kloosterboekwinkel te Wittem en gasterij ‘I gen 
Durp’ te Wahlwiller. 
(www.heemkundewahlwiller.nl) 

Hoge hoed 

De ‘kachelpijp’ was niet altijd een hoofddeksel 
voor chique meneren. Jonge verwaande 
mannen pronkten eind 18de eeuw met hoge 
hoeden. Hun merkwaardige hoofddeksels 
werden als potsierlijk of zelfs  
aanstootgevend gezien. Mettertijd werd de hoed 
steeds meer geaccepteerd, maar pas in 1850 
toen de Britse prins Albert hem opzette, kwam 
hij in de mode. De mode veranderde, maar de  

hoge hoed (‘tsieliender’) bleef het hoofddeksel bij 
uitstek voor de gentleman. Nog in 1920 droegen 
vooraanstaande lieden hem elke dag. Maar tien 
jaar later was hij bijna uit het straatbeeld 
verdwenen, en droeg men de hoed alleen nog bij 
speciale gelegenheden. In culturele verenigingen 
was het nog jarenlang gebruikelijk een hoge hoed 
te dragen, tot slot alleen nog de bestuursleden. 
(Bron: Historia nr. 4 – 2012) 
 

Open Dag 

Ook dit jaar is er weer een Open Dag Óp Sankt 
Tolbert. Tevens is er dan een boekenbeurs (ook 
Themanummer 2 ‘Einrade’ is dan verkrijgbaar) 
en vlaggententoonstelling. Dit nadat het werk 
aan de voorkant van het gebouw helemaal is 
afgerond (voegwerk, verlichting en voortuin). Dat  

is het moment om het geheel gerestaureerde / 
verbouwde verenigingsgebouw aan leden / 
vrienden van Hkk Sankt Tolbert en de Vaalser 
gemeenschap opnieuw te laten zien. Datum: 
zaterdag 23 juni 2012 van 10.00 uur – 17.00 
uur. Iedereen is van harte welkom! 
 

http://www.heemkundewahlwiller.nl/
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Heemkundekring actief in het onderwijs 

Behalve dat de Heemkundekring privé-personen 
helpt bij hun zoektocht in de geschiedenis van 
Vaals en hun persoonlijke geschiedenis, wordt 
er ook met veel genoegen ondersteuning 
verleend bij projecten en afstudeerscripties uit 
het onderwijs.  
Een overzicht: 

 ‘De textielgeschiedenis van Vaals’ > Sinter 
Meerten College Heerlen. 

 ‘Duitse Nederlanders in Vaals tussen 1933-
1948’ >Marith Dieker Universiteit Maastricht. 

 ‘Dialect Drielandenpunt’ > Sanne Hoffman 
Radboud Universiteit Nijmegen. 

 

 ‘Vaals studentenstad vroeger en nu’ > Stijn 
Brands Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg 

 
Niet minder belangrijk zijn de gastlessen en 
rondleidingen voor de basisscholen in de 
gemeente Vaals: 

 De Tweede Wereldoorlog in Vaals – Einmarsch 
en Bevrijding. 

 Toeristisch Vaals - Bezienswaardigheden in 
Vaals. 

 Enkele klassen zijn uitgenodigd een bezoek aan 
het verenigingsgebouw Óp Sankt Tolbert te 
brengen. 

Ejiepte 

Wim Thijssen reageert op Nieuwsbrief 26 – 
november 2011: “Ik herinner me dat er in een 
van de nieuwsbrieven over de herkomst van de 
naam "Egypte" in Vaals iets geschreven staat 
dat die naam zou samenhangen met de donkere 
getinte bewoners die rond 1900 daar gewoond 
zouden hebben. Dat is is een beetje een "si non 
e vero e bon trovato" - verhaal, hoewel ik dat 
niet eens een zo goed verhaal vind: hoe komt 
men via donker getinte bewoners bij Egypte? In 
ieder geval: het huis "in Egypte" vind ik al  
 

vermeld in 1824: op 17 maart en volgende dagen 
worden in de faillissementverkoop van Carl 
Theodor von Clermont de kostbare meubelen enz. 
van zijn woonhuis "in Egypte" openbaar geveild. 
(zie: Supplement au Journal de la Province de 
Limbourg, de 10 mars 1824 no. 43).  
Intussen is aan de hand van de 
minuutplan/kadasterkaart van 1811-1832 niet op 
te maken welk huis dit "in Egypte" geweest kan 
zijn. Geen van de huizen die in de buurt staan 
waar men dit Ejiepte lokaliseert", staat op naam 
van een Von Clermont. Ik denk overigens dat de 
verklaring voor de benaming ‘in Egypte’ in het huis 
moet liggen. Het zou heel goed kunnen dat er 
elementen in of aan gezeten hebben die 
Egyptisch waren. Je weet dat de expeditie van 
Napoleon er een ware Egyptomanie ontketend 
heeft. Mogelijk dat Carl Theodor erdoor 
aangestoken was? Maar ik moet dit alles nog 
verder uitzoeken.”  
Ejiepte: waar nu IJssalon Italia (vroeger Hotel Van 
Wersch) of Auberge Napoleon (vroeger busbedrijf 
Kuijpers) is? (Foto: Album Rikie Jardon) 

D’r Jap en d’r Knap 

Hans Hermans reageert op het stukje ‘Wat is d’r 
Jap en d’r Knap?’ in Nieuwsbrief 31 – April 2012: 
“Voor de oorlog stond op d'r Bend in Aken een 
Nederlandse jood, genaamd 'Jaap' (afkorting 
voor Jacob) en die man verkocht knapkoek. 
Daarmee zijn de twee subjectieven al duidelijk. 
Een print is een specialiteit in Aken, taai-taai in 
Nederland, maar die Jaap verkocht knapkoeken 
uit België. In het Belgische Hasselt, werden zelfs 
tot na de oorlog erotische knapkoeken gebakken 
en achter het vensterraam ten toon gesteld. De 
  

edele delen werden met suikerkorrels versierd. 
Kennelijk waren onze voorouders veel minder 
preuts dan we vermoeden. Bij die Jaap, die in 
Aken met 'Jap' aangesproken werd kon men ook 
lotjes kopen, die hij met veel verve en humor aan 
de man bracht. Klaarblijkelijk was het een goede 
zakenman (enge Jüt) want iedere avond hield hij 
met groot succes een uitverkoop. 'Enge knap van 
d'r Jap!'- was in Aken (wellicht ook in Vaals) een 
bekende uitdrukking.” 
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Citaat van de maand 

“Het gaat erom dat het verleden nooit voorbij is; het is noodzakelijk voor de voortgang van het 
heden en moet steeds opnieuw worden uitgevonden.” (Carlos Fuente (1928-2012), schrijver. 
Bron: NRC 16 mei 2012) 
 

Zoekrubriek 

Harry Steernberg: “Naar aanleiding van de 
"Zoekrubriek" heb ook ik een vraag die ik 
dolgraag beantwoord zou willen zien. Het gaat 
om een mogelijk bestaande foto van het, nu 
sinds ca. 1956 bebouwde (flat) terrein aan de 
Maastrichterlaan tussen de nrs. 142 en 152. Op 
die plek hebben wij veel gespeeld, gevoetbald 
en holen uitgegraven. Dus zeer dierbare 
herinneringen.” 
Arthur Cransveld: “Ik heb Harry een foto 
gemaild uit 1940 toen de Duitsers te paard Vaals 
binnen trokken ter hoogte van de Prins 
Bernhardstraat. Het door Harry gevraagde stuk 
grond rechts tussen de huizen is daarop goed te 
zien.” (Foto: Verzameling Arthur Cransveld) 
De meeste Vaalsenaren bekeken overigens de 
verrassende inval van de Duitsers (10 mei 1940)  
 

met verbazing en scepsis. Dialoog van een 
toekijkend echtpaar: “Volgens mij komen de 
Duitsers hier oefenen, Carl”, … waarop haar man 
antwoordde: “Volgens mij niet Trautche!” 

Oude tijden herleven in De Gau 

CAFE – TERRAS IS GEOPEND TIJDENS DE EXPOSITIEDAGEN: 
DINSDAG (MARKTDAG) 10.00 - 15.00 UUR / DONDERDAG – ZONDAG 12.00 – 20.00 UUR 
GALERIE DE GAU VON CLERMONTPLEIN 32 6291 AV VAALS 
 

Internet 

 Film Vaals 1959: 
www.youtube.com/watch?v=aEn1Q5-skTM 

 Spullen uit grootmoeders tijd in Verzamelhuis 
Wijlre: www.kunstenverzamelhuis.nl 

 

 Foto’s Vaals 
www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollec
tie/zoeken/weergave/gallery/tstart/0/q/zoekterm/
Vaals/start/81 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van de Heemkundekring Sankt 
Tolbert werd ingeschreven: 
 

Annemie Sampermans-Horbach (Heerlen) 
De vereniging telt nu 210 leden. 

Activiteitenagenda 

Vrijdag 25 mei om 19.30 uur: 
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 
Zondag 27 mei om 11.15 uur:  
Uitwisseling Gemeenten Vaals-Plombières (50 
personen) 
 

Zaterdag 23 juni van 10.00 – 17.00 uur: 
Open Dag Óp Sankt Tolbert / Boekenbeurs / 
Vlaggententoonstelling 
Vrijdag 29 juni om 19.30 uur: 
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 

http://www.youtube.com/watch?v=aEn1Q5-skTM
http://www.kunstenverzamelhuis.nl/
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/weergave/gallery/tstart/0/q/zoekterm/Vaals/start/81
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/weergave/gallery/tstart/0/q/zoekterm/Vaals/start/81
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/weergave/gallery/tstart/0/q/zoekterm/Vaals/start/81
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Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Juni 2012 
Piet Winkens (5-6-1942) 
Hedwig Weijers (16-6-1938) 
Jo Leenders (22-6-1937) 
Maria Gouders (23-6-1935) 
Al Hellebrand (23-6-1936) 
Rita Leenders-Hofman (30-6-1937) 
 

 
Allen van harte proficiat! 
 
 
Leden die vermelding in deze rubriek niet op prijs 
stellen gelieven dit tijdig door te geven aan het 
secretariaat 

 
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

