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Nieuwsbrief Nummer 41 - Februari 2013 

Reconstructie Maastrichterlaan (2) 

De Rijksweg van Maastricht naar Aken was 
dusdanig belangrijk dat het ontwerp werd 
gemaakt door het Ministerie voor de 
Binnenlandsche Zaken, het Onderwijs en den 
Waterstaat. Namens koning Willem I werd de 
eerste steen op 9 mei 1826 gelegd door 
Jonckheer Karel de Brouckere, Staatsraad 
Gouverneur der Provincie Limburg. Overigens 
waren de werkzaamheden aan de weg al in 
1823 gestart.  
Het bestek beslaat 35 gedrukte pagina’s en 
geeft een mooi inzicht in de werkwijzen van 
toen. Bij het beschrijven van de van de 
richtingen en de bochten wordt er druk gebruik 
gemaakt van parabolische lijnen (voor de 
technici onder de lezers), maar ook van 
markante punten in het landschap en de dorpen. 
Zo spelen de kerktorens van Vijlen en van Vaals 
een belangrijke rol in het uitrichten van de weg. 
De maatvoering in het bestek is nog gebaseerd  
 

op ellen, maar met deze ellen werden wel meters 
bedoeld (sinds de Franse Tijd). 
(Bron: Fons Meijs in Galopia uitgave 8 oktober 2012) 

 

Esperanto in Vaals 

De opmerkelijkste poging van Neutraal-Moresnet 
om een eigen identiteit te willen aannemen, 
kwam er in 1906. Op initiatief van Molly en de 
Fransman Gustave Roy werd geprobeerd de 
bevolking over te halen om Esperanto als 
nieuwe taal aan te nemen. Het Esperanto was 
een kunsttaal die in 1887 door de Poolse arts 
Ludovik Lazarus Zamenhof was ontworpen. Er 
werd een bijeenkomst georganiseerd met 
muziek, toespraken en misschien wel 
belangrijker: gratis bier. Er waren voldoende 
redenen om de bevolking over te halen om het 
Esperanto tot nieuwe taal te maken. Molly en 
Roy besloten echter nog een stap verder te 
gaan. In 1908 werd Moresnet officieel 
uitgeroepen tot de Esperantostaat Amikejo, wat 
‘plaats van grote vriendschap’ betekende.  
Uiteindelijk bleek ook het Esperanto echter niet  
 

de sleutel tot succes te zijn en stierf de beweging 
een stille dood. 
De Vaalsenaar Hub. Hermans (1898-1978) was 
later een enthousiaste Esperantist, een idealist die 
op zijn beurt mensen om hem heen probeerde te 
overtuigen van het internationaal belang van een 
eenheidstaal. Hij beheerste het Esperanto zowel 
mondeling als schriftelijk. Hij correspondeerde met 
personen uit heel Europa 
en drukte op de envelop of 
(Drielandenpunt)kaart 
bijgevoegd stempel. De 
aanhef is: Karaj s-anoj 
(Beste vriend). 
In Kelmis (B) bestaat nu 
nog een kleine groep van 
actieve Esperantisten. 
 

Dr. Poelsstraat 

Mgr. Dr. Poels (1868-1948) verdiepte zich in de 
sociaal-economische problemen van Zuid-
Limburg. Door de nogal onpraktische ligging van 
de Mijnstreek wilde Poels dat het openbaar 
vervoer voor de arbeiders van verder weg beter 
geregeld zou worden. Om te voorkomen dat de 
steden zich teveel zouden uitbreiden, zou de  
 

planning van het vervoer verbeterd moeten 
worden en er zouden meer woningen in de 
kleinere plaatsen moeten komen. Dit zou dan ook 
een oplossing zijn voor het grote tekort aan 
arbeiders. Het gevolg hiervan was de in 1911 
opgerichte stichting “Ons Limburg”. 
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Vaals treurt om gekapte bomen 

De provincie Limburg 
bereidde zaterdag 16 
februari 2013 de 
reconstructie van de 
Maatrichterlaan in Vaals 
voor. De meeste 
voorbijgangers schudden 
het hoofd bij het zien van 
de bomenkap (platanen). 

De mooie Maastrichterlaan is nu eventjes niet  

meer ‘ózze laan’. Volgens een projectleider hoeft 
Vaals zich geen zorgen te maken over het 
verdwijnen van de bomen: in het najaar worden 
nieuwe aangeplant. Deze worden momenteel 
gekweekt en hebben al een redelijke stam. 
Uiteindelijk worden de nieuwe bomen iets groter 
dan de huidige. (Bron: DDL 18-2-2013). 
Zie en beluister ook het mooie filmpje van Jolanda 
Bohlen op YouTube ‘Ode an d’r Maastrichterlaan’ 
www.youtube.com/watch?v=ljDrQoMURxg 
 

Spreuk van de maand 

“Heemkundekring Sankt Tolbert staat voor de letters ‘VOLS’: Veelzijdig–Open–
Laagdrempelig–Service” 
(Leo Junggeburt) 
 

Kunnek, Boer en Sjuppe-oas - Hub Deitz Carnavalsrevue 2013 

Een prachtige Middeleeuwse klucht,  in muziek 
en toneel uitgevoerd door harmonie St. Cecilia 
Vaals. Het is karakteristiek voor de productie en 
de uitvoering van deze revue, waar vanaf de 
eerste voorbereiding tot en met de laatste 
opruimactie alles door het collectief gebeurt. Het 
mag dan ook met recht ook het succes van die 
grote gemeenschappelijke inspanning genoemd 
worden. Velen in de 'moeziek-familie' spelen een 
rol, als muzikant, als zanger, als schrijver, als 
acteur, als danser, als arrangeur, als 
decorontwerper, als bouwer van decorstukken, 
als naaister van kostuums, als regisseur, als 
bouwers van de bühne en inrichters van de zaal, 
als bonnenverkopers, als bemanning van de 
eetstand, entree en garderobe, zomaar even in 
willekeurige volgorde een opsomming van de 
vele werkers voor, op en achter de bühne. Elk  
 

radertje in deze 
organisatie is 
belangrijk voor 
het welslagen 
van deze 
jaarlijkse 
activiteit. En dit 
spel begint al 
van jongs af 
aan. Leerlingen, 
muzikanten in spé, mogen via de carnavalsrevue 
voor het eerst ruiken aan het optreden voor 
publiek, hetzij als muzikant, hetzij samen in een 
dansnummer. Het is voor de harmonie de manier 
om de diverse talenten die zij in haar gelederen 
herbergt vroegtijdig uit te nodigen en een kans te 
bieden. (Bron: www.harmonie-vaals.nl) 

Museum Vaals blijft Jezus redden 

Het is inmiddels iedereen wel bekend dat veel 
huisdevotie, zoals Jezus aan het kruis, 
heiligbeelden, wijwaterbakjes, rozenkransen,  
 

religieuze schilderijen, bijbeltjes en missalen etc. 
uit de huiskamer verdwenen zijn met bestemming 
zolder, schuur of kelder. Om zo veel mogelijk van 
dit cultureel erfgoed te bewaren voor komende 
generaties is Museum Vaals deze grote 
inzamelactie gestart. Voor velen is en zal dit een 
mooie bestemming zijn voor hun huisdevotie. 
Iedere zaterdag doen medewerkers van Museum 
Vaals een winkelcentrum aan in LImburg waar 
mensen hun al of niet beschadigde 
heiligenbeelden, rozenkransen, wijwaterbakjes, 
schilderijen, bijbeltjes en missalen etc. aan het 
religieus museum kunnen schenken. Alles is 
welkom bij het Museum. De ingeleverde stukken 
die veel voor mensen betekend hebben en vaak 
nog steeds veel betekenen, zullen gebruikt 
worden voor tentoonstellingen en wellicht een 
geheel nieuw museum. 

http://www.youtube.com/watch?v=ljDrQoMURxg
http://www.harmonie-vaals.nl/
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Heidewietzka 

Heidewietzka, hoera d’r franc 
Vuur wèrke i Belje en zeunt veur jènge bang 
Dat vuur ós noe jèt leiste könne 
Dat könne angere ós nit verjönne 
Heidewietzka vuur weëde sjiek 
Va beej d’r Pelzer en óp de Ceramique 
 

Toon van Rozen herinnert zich dat arbeiders uit 
Vaals dit lied in de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw in de Belgische arbeidersbus zongen. 

Facebook 

Sinds begin februari 2013 staat de Hkk Sankt 
Tolbert ook op Facebook. Met zo'n 
Facebookpagina is de Hkk 'jonger' geworden. 
Via dit moderne medium denken wij behalve 
leden en vrienden vooral veel jongeren te 
bereiken en dat is in de 'vriendengroep' op 
Facebook nu al zichtbaar (152). Dit 
(enthousiaste) initiatief is afkomstig van lid en 
archiefmedewerkster Monique Louvenberg-
Cransveld (geb. 1980). Zij houdt de facebook-
pagina wekelijks actueel met informatie over 
 

de vereniging en met nieuwtjes (foto's) uit het 
Vaalser verleden. Wie de Facebookpagina wil 
bekijken (en reageren) moet eerst zelf een 
Facebook-account hebben /aanmaken en 
vervolgens intoetsen 'Heemkundekring Sankt 
Tolbert' 
Een reactie: “Ik ben behoorlijk jaloers op de wijze 
waarop jullie communiceren met de buitenwacht. 
Een dikke pluim.” (Lei Heijenrath – Fontes 
Rodensus) 

Joeks-sjwein va Vols 2012 

Op basis van hun humoreske bijdragen in het 
Vaalser dialect en de delicate wijze waarop de 
samenleving op de korrel wordt genomen 
ontvingen Los Catastrofos genoemde trofee uit  

handen van wethouder Vroemen tijdens de 
carnavalsparty van de CV De Grensschiebere in 
cafézaal Oad Lemiesj. Van harte proficiat met 
deze eretitel. 
 

Rondleiding Duitse scholieren 

Op dinsdag 19 februari organiseerde HKK Sankt 
Tolbert een rondleiding voor 22 scholieren van  
de Heinrich Heine Gesamtschule uit Aken/ 
 

Laurensberg in het kader van het Wollrouten – 
Projekt. Aan 6 scholen in D en B worden 
kunstenaars, leraren en scholieren 
samengebracht in een kunstproject uit textiel. 
De scholieren die ons bezochten kregen een 
rondleiding langs de vroegere weverijen en 
lakenfabrieken van Vaals. Na afloop werden in 
ons verenigingslokaal een aantal historische 
vlaggen getoond. 
Het project sluit in juni 2013 af met een 
tentoonstelling van de door de scholieren 
gemaakte kunstwerken op de binnenplaats van 
het gemeentehuis. Voor geïnteresseerden: 
www.world-wide-wool.net 
(Foto: Glas-in-lood textielraam van Hub. Levigne; 
Voorheen in de VTF, nu in het Gemeentehuis) 

Vol(s)zin 

Zoeë kriebelesj wie d’r Duvel in e wiewasserpötsje (In een zeer benauwde positie verkeren) 
(Hans Jussen) 
 

http://www.world-wide-wool.net/
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Wie, wat, waar, wanneer? 

Deze foto is gemaakt in de kleuterschool 
Lindenstraat, omstreeks 1950. Als je een of 
meer van deze meisjes of jongens herkent, geef 
het dan door aan het secretariaat! 
Neem ook eens een kijkje op onze website 
www.sankttolbert.nl 
Onder de map ‘Foto’s’ staat een rubriek ‘Wie, 
Wat, Waar, Wanneer?’ Deze rubriek dient als 
vragenhoekje voor foto's waarvan wij niet weten 
wie er op staat, waar ze genomen is, wanneer 
ze genomen is of wat de aanleiding was. Herken 
je iemand op deze foto's? Laat het ons weten. 
 

(Foto: Hkk Sankt Tolbert) 

Café-Patisserie Jehl 

Marente de Moor (1972) is schrijver, columnist 
en journalist. Haar roman De Nederlandse 
maagd (speelt in een landhuis in Aken) werd in 
2011 onderscheiden met de Ako-literatuurprijs. 
Zij bezocht in de dagen voor carnaval de bij 
Vaalsenaren geliefde konditorei Jehl in de 
Tentstraat. (Meer dan 100 jaar in familiebezit). 
Over haar indruk schreef zij een column in Vrij 
Nederland van 9 februari 2013: 
Carnevale, ‘afscheid van het vlees’, was maar 
een advies.  
Een geluk voor smulpapen. 
Carnaval. Ook de konditorei in de Tentstraat is 
versierd. De uitbaters, broers volgens mij, 
hebben een groot masker voor het raam 
gehangen. Binnen zitten drie mannen in 
harlekijnspak aan de vlaai. Hun vorkjes krassen 
mee met het gepiep van het plastic op het raam. 
Omdat ik nu niet meer naar buiten kan kijken, 
staar ik naar de groen fluwelen lambrisering. 
Eens is hier een vrouw aan werk geweest, 
duidelijk, de kantwerkjes zijn van haar. Sinds 
haar vertrek, halverwege de jaren tachtig, zijn ze 
niet meer gewassen. Het meubilair zou in het 
westen de designwinkels uit vliegen, maar ook 
daar moet een doekje overheen. 
 

De bediening van de gebroeders Jehl heeft veel 
voeten in de aarde. Ze moeten het bakkerijtje 
bestieren  en koffie schenken uit een thermoskan. 
De broer met de bril veegt met een driftig 
handgebaar de kruimels van mijn tafel. Abrikozen, 
dat was het toch? Ja, dat was het. Achter in de 
zaak valt iets aan diggelen. Even later ploft de 
broer zonder bril neer aan het tafeltje van de 
narren. Juist als hij zijn kaarten wil oppakken, 
rinkelt de deur en moet een oude heer een stuk 
kersen-appel hebben. 
Met slagroom. Boven 
de schoorsteenmantel 
van de konditorei 
hangt een processie 
van vraatzucht: foto’s 
van prinsen carnaval, 
elk jaar een dikkere. 
Laat die vastenmaand 
maar komen. De 
vlaaien in café Jehl 
smaken stukken beter 
dan ze worden 
opgediend.  
 

Gedicht 

Elly Leenders-Hermans heeft de Heemkundekring een aantal mooie gedichten geschonken.  
Hier een proef. 

Ós Vols 
I ós land liet jans jemuutliesj 
’t pleatsje Vols ’t mieëtste zuutliesj 
mit zieng herlieje natoer 
en doabeej óch veul koeltoer 
 
Woa de Völser sjtools dróp zunt 
dat is d’r busj mit ’t dreejlandepunt 
internationaal jeet me doa óp pat 
en mearkt nit dat me jrenze hat 
 

Historiesje jebuijer hat Vols jenóch 
zoe wie d’r boow en óch Volsbróch 
jeet me va oes d’r laan deursj ’t Sjwats Jris 
da ziet me wie sjön d’r Blommedaal is 
 
An d’r maat sjteet ós sjön Jemengdehoes 
doa kiekt me mit plezier dróp oes 
en woa me veul koeltoer jeboa kriet 
dat is de Kóffermölle, die doa nevver liet ( …) 

http://www.sankttolbert.nl/
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Boeken 

 Mijnwerkers in Limburg – Een sociale 
geschiedenis (Ad Knotter redactie - Uitgeverij 
Vantilt) 

 

 Verleden&Heden nr. 14 - nog een beperkt 
aantal exemplaren -  € 14,50 

 

Gemeentetoren opgemeten 

Op 23 januari 2013 werd de Gemeentetoren 
(Tentstraat) door studenten van de 
Fachhochschule Aachen bezocht. De studenten 
met als afstudeerrichting houtbouwkunde, 
mochten kennis nemen van het vakmanschap uit 
  

verleden eeuwen. Naast de verschillende 
houtconstructies en restauratiewerkzaamheden uit 
verschillende tijdperken werd ook aandacht 
besteed aan de historie van dit bijzonder 
bouwwerk. Aansluitend werd een gedeelte van het 
gebouw (bij koude weersomstandigheden) 
ingemeten. Dit gebeurde deels op de klassieke 
wijze met meetlint, maar ook met nieuwe digitale 
fotogrammetrische methodes met als uiteindelijk 
doel het verkrijgen van een ruimtelijk (3 
dimensioneel) beeld. Alvorens dit project kon 
plaatsvinden moest de toren flink onder handen 
worden genomen: duizenden vliegen en kilo’s 
duivenpoep moesten worden opgeruimd. Met 
dank aan Jan Cohlst (ook voor de koffie) en Eed 
Mans. 

Internet 

 Mijngeschiedenis: 
www.botatuin.nl, www.gluckauf.nl, 
www.heerlenvertelt.nl, 
www.dekoempelverhaalt.nl, www.demijnen.nl, 
www.domanialemijn.nl, 
www.nederlandsmijnmuseum.eu, www.ntvg.nl,  
www.stichtingfsi.nl   

 Kerkraads dialect: www.wauwel.net  
 

 Carnavalsfoto’s 2013: www.winowinkens.nl   

 Carnavalsfilms: www.grensulle.nl/films.php  

 Limburg getekend en geschilderd: 
www.limburgsmuseum.nl/eijsdenmookerhei/colle
cties/schilderijen/  

 Limburgse Rechtsgeschiedenis:: 
www.rechten.unimaas.nl/lrg/  

 Ansichtkaarten: www.delcampe.net 

Ledennieuws 

Nieuwe aanmeldingen:  
Jean Jacques (Man) Eussen (Vaals) 
Rob Caubo (Amsterdam) 
Monique Sparla-Jacobi (Vaals) 
Ger Huis (Vaals) 
Roger Deckers (La Celle St. Cloud - Frankrijk); 
Guus Erven (Vaals) 
Tim Langohr (Beek) 
 

De Heemkundekring heeft nu 207 leden. 
 
Wilt u ook lid worden van Heemkundekring Sankt 
Tolbert Vaals? Meldt u dan aan via de website 
www.sankttolbert.nl.  
 
De jaarcontributie bedraagt  € 30,00. 

Activiteitenagenda 

Vrijdag 29 maart 2013 om 19.30 uur:  
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 
van Heemkundekring Sankt ToIbert in het 
verenigingsgebouw 
 

Zondag 2 juni 2013 om 10.00 uur: 
Uitwisseling Vaals - Plombières. Aanmelding voor 
Plombières bij d.aretz@vaals.nl  
Kosten € 9,95 p.p. 

http://www.botatuin.nl/
http://www.gluckauf.nl/
http://www.heerlenvertelt.nl/
http://www.dekoempelverhaalt.nl/
http://www.demijnen.nl/
http://www.domanialemijn.nl/
http://www.nederlandsmijnmuseum.eu/
http://www.ntvg.nl/
http://www.stichtingfsi.nl/
http://www.wauwel.net/
http://www.winowinkens.nl/
http://www.grensulle.nl/films.php
http://www.limburgsmuseum.nl/eijsdenmookerhei/collecties/schilderijen/
http://www.limburgsmuseum.nl/eijsdenmookerhei/collecties/schilderijen/
http://www.rechten.unimaas.nl/lrg/
http://www.delcampe.net/
http://www.sankttolbert.nl/
mailto:d.aretz@vaals.nl?subject=Aanmelding%20voor%20Plombières
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Verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Maart  2013 
Charles Hofman (1-3-1940) 
Louise Oudelhoven-Baggen (4-3-1923) 
Maria Nicolaije-Bischoff (9-3-1924) 
Frans Bremen (16-3-1937) 
Johanna Mélotte-Postma (21-3-1933) 
Elly Lousberg-Dautzenberg (23-3-1939) 
Eti Deckers-Cornetz (25-3-1931) 
Mimi Deckers-Jansonius (31-3-1930) 
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

