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Nieuwsbrief Nummer 43 – April 2013 

In Memoriam Herman Janssen 

Op bijna 93-jarige leeftijd is ons oudste lid 
Herman Janssen overleden. Herman was al vóór 
de feitelijke oprichting van Sankt Tolbert actief 
betrokken bij de Vaalser heemkunde. Bij de 
fototentoonstelling „Völser Nostaljie“ in 1986 
leverde hij reeds zijn bijdrage met zijn kennis op 
het gebied van historische landkaarten. Oude en 
niet meer bestaande wegen en voetpaden, en 
de herkomst van hun benamingen hebben 
Herman tot aan zijn einde geboeid. Sinds 
december 1990 was Herman lid van onze 
vereniging.  
Met het heengaan van Herman verliezen wij niet 
alleen een gewaardeerd lid, maar tevens de 
laatste Vaalser oorlogsveteraan die bij de inval 
in mei 1940 soldaat was, en zelfs korte tijd in 
Duits krijgsgevangenschap geraakte. 
 
In Vaals was Herman ook bekend als zeer 
bekwaam timmerman. Het timmeren was niet 
alleen zijn professie, maar ook zijn grote hobby. 
In ons huidige verenigingsgebouw bevond zich 
vroeger de timmerwerkplaats van Herman, waar 
hij onder andere gebruik maakte van veel 
gereedschap afkomstig uit het voormalige 
klooster der paters Redemptoristen uit de 
Kerkstraat. In de grote schuur van Sankt Tolbert 
werden ook jarenlang de carnavalswagens voor 
de prinsen van de Grensülle onder leiding van 
Herman gebouwd, natuurlijk met behulp van 
 

 Hermans 
constructietekeningen. 
Voor Sankt Tolbert 
heeft Herman onder 
andere het mooie 
massieve onderstel 
van het uurwerk, 
afkomstig uit de oude 
St. Pauluskerk 
(gemeentetoren) 
gebouwd. Thans staat 
dit uurwerk met 
onderstel in onze St. 
Pauluskerk. Voor zijn 
vele jaren als 
collectant van de St. 
Jozefkerk  ontving Herman een kerkelijke 
onderscheiding.  
 
Herman heeft onze vereniging ook financieel flink 
ondersteund. Niet alleen een laptop en een 
beamer werden door hem gesponsord; tijdens de 
grote verbouwing heeft Herman tevens in ons 
gebouw geïnvesteerd. Tot zijn dood toe werden 
wij  steeds leukjes aan deze schenkingen  
herinnerd: „denk draa dat is va miesj“  … en 
niemand heeft hem dat ooit kwalijk genomen. 
 
Herman va hatse dank, Herman adieje. 

Vals plat 

 “Heemkunde zonder een zweem van bekrompen chauvinisme is niet te vermijden.” (NRC) 

 

Anekdote over klooster Mamelis 

Gottfried Böhm (1920) is een Duitse architect. 
Zijn vader, Dominikus Böhm, staat bekend als 
ontwerper van diverse kerken in heel Duitsland. 
Gottfried Böhm (1920), een voormalig architect 
en professor aan de RWTH Aachen voor 
‘Stadtbereichsplanung und Werklehre’, is een 
van de zonen van Dominikus Böhm, de 
oorspronkelijke architect van het 
Benedictijnerklooster in Mamelis (en van diverse 
kerken in heel Duitsland). Het gebouw dat je 
vanaf de Rijksweg ziet, net de door Dom van der 
Laan ontworpen uitbreiding richting noorden. De 
assistenten van Stadtbereichsplanung maakten 
 

altijd onderling grapjes over het klooster:  
Dominikus Böhm, zeiden zij, had geen inspiratie. 
Hij plaatste uit Langeweile een langwerpige 
vlakgom op het tekenpapier, nam vervolgens twee 
potloden, dusdanig versleten dat ze nog maar 
enkele centimeters lang waren, plaatste beide 
potloden aan de beiden uiteinden van de vlakgom 
en zie... daar stond het klooster Mamelis. 
Natuurlijk een studentengrapje, dat werd 
doorverteld zolang zoon Gottfried college gaf aan 
de RWTH Aachen. 
(Via Jos Prevoo) 
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Galerie De Gau 

Ruim één jaar geleden opende Galerie de Gau 
haar deuren in het gelijknamige historische pand 
aan het al even historische Von Clermontplein in 
Vaals. Een select aantal kunstenaars van grote 
diversiteit heeft in dat jaar zijn werk aan een 
internationaal publiek kunnen presenteren . De 
Gau zelf heeft in die periode ook een 
 

metamorfose ondergaan. De galerie fungeerde 
aanvankelijk enkel als expositieruimte. Thans is er 
ook een café in gevestigd, dat niet alleen trefpunt 
is voor de gewone cafébezoeker, maar ook een 
dialoogplek voor kunstenaar en kunstliefhebber. 
Het gebouw is uit plm. 1750. 

Vol(s)zin 

Völser Marokkaner  
In e Völser vèddel woane Marokkaner, döär a döär nevveree. ’t Antwoad óp de vroar of vuur doa laas 
va hant is “nee”. (Hans Jussen) 

 

Café De Fockink 90 jaar 

Dit gerenommeerde 
café in de Kerkstraat 
bestaat 90 jaar en 
wordt binnenkort 
heropend. Het 
karakteristieke 
etablissement heeft 
diverse uitbaters 
gehad, maar het 
pand is maar enkele 

keren van eigenaar gewisseld.  
Hier een brief van Jos Brauers, waarin hij het 
College van B. en W. verzoekt om een 
vergunning (slijterij/café?) te verplaatsen:  
 

Vaals den 21 Maart 1923 
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van 
Vaals. 
 
De ondergeteekende J.J.L. Brauers houder eener 
Vergunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein, hem verleend den 12 April 1907 voor 
perceel Vaals, Sectie Q No. 4523 Tentstraat No. 
33, verzoekt Uw College beleefd deze Vergunning 
met 1 mei te mogen verplaatsen naar de volgende 
localiteit: Sectie Q No. 4919 gelegen in de 
Kerkstraat No. 11 welke localiteit eene 
oppervlakte heeft van 25.5 m ². ’t Welk doende 
Jos. Brauers 

Reconstructie Maastrichterlaan (4) 

(Foto: reconstructie Maastrichterlaan plm. 1950, met 
dank aan Hkv Nijswiller) 

 
Onder het bestuur van Koning Willem I werd in 
1825 de grote rijksweg Aken over Vaals naar 
Maastricht aangelegd als klinkerweg en werd 
Vaals bevrijd van zijn afsluiting van andere 
gebieden. Ofschoon met de aanleg van deze 
weg het de bedoeling was de Vaalser industrie, 
die toen nog bestond uit 19 grote fabrieken, een 
behoorlijke verbinding te geven met overig 
Nederland zien we ten gevolge van de opheffing  
 

van het Continentaal stelsel de industrie langzaam 
wegkwijnen, zodat aan het eind der 19e eeuw nog 
slechts enkele fabrieken over zijn met een 
kwijnend bestaan. De werkloos geworden Vaalser 
arbeiders, hoofdzakelijk wevers en 
naaldenmakers, zijn daarna allen werkzaam in de 
Akener industrie waar ze als bekwame werklieden 
ruimschoots hun brood verdienden. 
Door de aanleg van deze weg gingen 3 wegen, 
welke eertijds de voornaamste verkeersaders 
waren in de gemeente, sterk in betekenis 
achteruit. Het waren: 1. De zogenoemde 
Akerweg, die van de Boom in Vijlen liep door 
Harles, langs de Schuurmolen, door de 
Bloemendal-, Berg- en Akenerstraat via 
Reutershaag naar Aken. (oude postweg) 2. De 
weg Vaals, Vaalsbroek, Holset, Einrade naar 
Vijlen. 3. De Molenweg, de verbinding van Oud-
Lemiers met Vaals. 
Door de aanleg van deze nieuwe weg zien we een 
nieuw gedeelte ontstaan van Vaals en Lemiers 
door nieuwe huizenbouw langs deze weg, die nu 
alle verkeer tot zich trekt. (Bron: Fons Meijs Hkv 
Galopia Gulpen 2012) 
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Na de bevrijding (1945) voorstel tot annexatie van Duits grondgebied 

Na elke oorlog dezelfde taferelen, identieke 
geluiden, de overwinnaars eisen hun oorlogsbuit 
op, wraakgevoelens krijgen de overhand. Na het 
einde van de Duitse bezetting ontstond in 
Nederland een levendig debat over een 
eventuele annexatie van Duits grondgebied ter 
compensatie van de geleden oorlogsschade.  
In Limburg verscheen in juni 1945 een (nogal 
suggestieve) brochure rond dit debat ‘ 
Annexatie-Enquête der Werkgemeenschap 
Limburg’ en in september 1946 werd de uitslag 
bekend gemaakt. Enkele opzienbarende  

resultaten: 
• Slechts 7 procent der deelnemers verklaart zich 

in de huidige omstandigheden tegen 
gebiedsuitbreiding ten koste van Duitschland, 
terwijl ruim 92 procent zich daartegen NIET 
verklaart. 

• Behalve uitbreiding van ons landbouwgebied, 
wenscht 86 procent der deelnemers ook 
uitbreiding van ons boschgebied en 63,5 procent 
ook uitbreiding van ons mijngebied. 

Op vraag 18 “Acht U annexatie langs de volle 
lengte der Nederlandsche Oostgrens gewenscht?” 
staat in de toelichting o.a.: “ … Een voor het 
Rijnland strategisch en anderszins aanvaardbare 
oplossing is misschien: de grens trekken van 
Vaals naar Bleyerheide en vandaar via Jülich 
recht naar de Erft, waarvan de loop wordt gevolgd 
wordt tot aan de uitmonding van den Rijn bij 
Neuss.” 
Dit zou betekend hebben dat o.a. Orsbach, 
Seffent, Laurensberg bij Nederlands grondgebied 
(Vaals) werden gevoegd. 
Zowel de meeste binnenlandse politici als 
geallieerden zagen niets in deze 
voorstellen/eisen. Na onderhandelingen werden 
enkele kleine grensgebieden geannexeerd (70 
km²), die een aantal jaren weer werden 
teruggeven. Een van de bekendste geannexeerde 
gebieden was de Selfkant, die 14 jaar Nederlands 
gebied was. (Lees ook in DDL van zaterdag 5 januari 
2013: Ray Simoen ‘Landhonger in Limburg’) 

 

Familie à Brassard 

 
De heemkundekring heeft onlangs twee 
schilderijen in Alblasserdam gekocht. 
voorstellende de portretten van de heer en 
mevrouw à Brassard-Vetter. Deze komen uit een 
herenhuis in de omgeving van Tiel. 
Op de schilderijen staat aan de achterkant: 
‘Ferdinand à Brassard (1813-1880) Vaels 
Hollande en Anna Gertrude Vetter à Brassard  
 

(1818-1873)’ 
Zijn ouders waren Jacques Guillaume à Brassard 
en Sophie Marie Becker.  
De portretten zijn gemaakt door Alexander L. J. 
Thomas in 1849. 
Op 14 oktober 1817 had de installatie plaats van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vaals. 
In de oprichtingsakte staat naast andere 
ondernemers een Fr. à Brassard vermeld. Deze 
Franz Peter á Brassard (lakenfabrikant) is in 1782 
te Vaals gehuwd met Susanna Maria Fellinger. 
Mogelijk is een verwantschap met  de hier 
afgebeelde Ferdinand à Brassard. Anna Gertrude 
Vetter was waarschijnlijk familie van de in die tijd 
bekende predikant (Aken-Vaals) Carl Wilhelm 
Vetter. De naam Abrassard (schrijfwijze) komt ook 
voor in de registers van de Waalse Kerk 
(Akenerstraat).  
Wie van de lezers weet meer / heeft gegevens 
over de familie à Brassard-Vetter? 
 

Arthur Spronken en Paul Schmalbach 
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Arthur Spronken 
(Beek, 1930) is een 
markante 
Nederlandse 
beeldhouwer. In zijn 
jeugd werd hij zowel 
beïnvloed door de 
paardenliefhebberij 
van zijn vader en 
grootvader, als door 
de beeldhouwer Paul 

Schmalbach (1897-1952) uit Vaals (wonende in 
Villa Anna aan de Maastrichterlaan). Arthur werd 
klaargestoomd voor de handel, maar ging 
uiteindelijk op aanraden van Paul Schmalbach 
naar de Kunstnijverheidsschool in Maastricht, 
waar hij onder anderen les kreeg van Charles 
Vos en Harry Koolen. Hij vertrok daarna voor 
een jaar naar Milaan om stage te lopen aan de 
Academica di belle Artis di Berra. In eerste 
instantie maakte hij voornamelijk religieuze 
figuren uit hout, daarna ging hij rond 1961 over 
op brons. Zijn figuratieve beelden concentreren 
zich rond de dynamiek van lichamen, 
danseressen en later paardentorso's. 
Over Paul Selbach (ook politiek actief in de 
oorlogsjaren lid van de NSB) zegt Arthur 
Sproken in een interview met Jo Cortenraedt in 
Chapeau (april – mei 2013) het volgende: “ 
 “Mijn moeder was Joods. Veel familieleden zijn 
in de oorlog vermoord. Mijn vader was  
 

ondergronds. Mijn moeder was bekeerling tot 
katholiek vanuit haar Joodse afkomst. Wij hadden 
destijds veel te danken aan beeldhouwer Paul 
Schmalbach. Weliswaar was die lid van de NSB 
en burgemeester van Beek, maar hij heeft haar 
gered uit de handen van de Duitsers. Hij kende 
mijn vader. Ik weet nog dat de Duitsers mijn 
moeder thuis kwamen halen. Ik stond beneden in 
de gang. Zo’n SS-er duwde me opzij en ging naar 
boven naar de slaapkamer met een geweer. Mijn 
moeder moest mee. Schmalbach heeft ze weer 
teruggebracht. Later moest hij zelf onderduiken 
omdat de Duitsers zijn dubbele rol in de gaten 
kregen. Hij redde niet alleen mijn moeder maar 
nog veel meer mensen. Gek is dat ik bij het 
overlijden van 
Schmalbach gevraagd 
werd een lijkenmasker 
van hem te maken. Dat 
gebeurde toen nog. Ik 
moest eerst een mal van 
gips maken van zijn 
gezicht. Het spul was 
wat sterk, Ik ben 
bovenop het lijk moeten 
gaan zitten om de mal 
er vanaf te kunnen 
trekken.”. 
(Marianne Eussen schrijft in Verleden&Heden nr. 15 
(verschijnt in november 2013) een uitvoerig artikel  over 
‘Familie Schmalbach en villa Anna’) 

Dialectcursus 

Het bestuur van Heemkundekring heeft besloten 
dat de cursus over het Völser Plat in het voorjaar 
wordt gegeven. De data zijn (voorlopig) 
vastgesteld op maandag: 10, 17 en 24 juni. De 
tijd: 19.00-21.00 uur. Locatie: Óp Sankt Tolbert, 
Bloemendastraat 11A. De kosten zijn € 5 voor  

de 3 lessen. U kunt zich nu aanmeldingen en krijgt 
voor cursusbegin een mailtje. Eerdere 
aanmeldingen blijven van kracht. De lessen zijn 
bedoeld als een eerste kennismaking met het 
Völser Plat. Plezier aan / met dit bijzondere dialect 
staat voorop. 
 

Verheugend 

• De gemeente Vaals krijgt het beheer van de 
Protestantse begraafplaats aan de Linderweg 
in handen. De Protestantse Gemeente slaagt 
er niet meer in om de begraafplaats in stand te 
houden. De begraafplaats is van cultureel 
historische waarde voor Vaals. 

• Op de hoeken van de vijver rond de Obelisk 
zijn nu de vier door Fr. Leo Disch 
gerestaureerde postamenten (sokkels)  
 

geplaatst. Daarop staan 
sierlijke vazen. (zie foto) 

• De restauratie van de 
Obelisk is hiermee afgerond. 

• De gemeente Vaals laat 
steeds meer blijken goed 
met het cultuurhistorische 
verleden van Vaals om te 
kunnen gaan. 

Afbraak of wederopstanding 

Spuuglelijk of juist toonbeeld van 
architectonische schoonheid? Veel 
wederopbouwkerken gaan tegen de grond, maar 
steeds vaker krijgen ze een nieuwe bestemming: 
Theater en huisartsenpraktijk, woningen, 

parochie voor te bereiden. Deze maakte daarmee 
op 1 januari 1950 een aanvang. De tot 
bouwpastoor benoemde kapelaan P.J.H. Peters 
zocht eind 1952, na verkregen toestemming van 
het bisdom, architect Huysmans aan om de 
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museum, school. In Limburg prikt veel 
naoorlogse heiligheid nog omhoog. 

 
St. Jozefkerk Vaals 
In de jaren na 1945 steeg het bevolkingsaantal 
van Vaals sterk. Er werden veel 
arbeiderswoningen bijgebouwd in de omgeving 
van de Heuvel. De aanstelling van een vierde 
kapelaan in de Paulusparochie en het lezen van 
twee zondagsmissen in de kloosterkerk van de 
Camillianen bood weinig soelaas, zodat 
bisschop Lemmens pastoor Prickaerts van Vaals 
gelastte om de stichting van een nieuwe  
 

nieuwe kerk te ontwerpen. Peters was 
voornemens om de nieuwe kerk te bouwen bij het 
klooster Bloemendaal, doch dat stuitte op verzet 
van de zusters. Derhalve werd in december 1953 
besloten om de kerk te realiseren in het 
uitbreidingsplan van de gemeente Vaals aan de 
Maastrichterlaan. De nieuwe parochie bestond 
voor een deel uit de nieuwbouwwijk 
Clarissenstraat en voor de rest uit een deel van de 
oude Paulusparochie. Daar, aan de westzijde van 
Vaals, werden al nieuwe huizen gebouwd. In 1954 
werd Huysmans’ ontwerp ten langen leste 
goedgekeurd en kon de bouw beginnen. Het 
kerkbestuur vroeg op 31 mei 1955 bisschop 
Lemmens toestemming om de Jozefkerk te laten 
bouwen door de firma Jacobs-Wanders uit 
Hoensbroek. De Jozefkerk werd na veel 
vertraging voltooid en op 27 april 1958 in gebruik 
genomen. Op 19 juni 2000 werd de kerk gesloten 
en in april 2004 werd een begin gemaakt met de 
sloop van het voormalige Godshuis. Jammer, 
tegenwoordig denkt men waarschijnlijk anders en 
had het monumentale gebouw een mooie andere 
bestemming kunnen krijgen. 
www.demooistegeslooptekerk.nl 

Wie? Wat? Waar Wanneer? 

Wie kent de 
personen op de 
foto links?  
Er staat op de 
achterkant dat de 
muzikanten 
Vaalsenaren zijn. 
Op de dikke trom 
staat  “Jo 
Armandola Band” 
 
 
 
 
 
 

 
Zie deze rubriek ook op www.sankttolbert.nl 

Foto 
Drielandenpunt. 
Frits Straeten: 
“Deze foto toont 
mijn oom Joseph 
Sebastiaan H. 
Straeten (helemaal 
rechts).Gaarne had 
ik geweten wie de 
twee andere 
personen zijn. 

Onkel Sjeuf  zoals we hem noemden is 13 april 
1892 geboren in Gulpen en hij trouwt 17 juli 1919 
met Maria Louisa Cuijpers geboren 17 jan. 1896 
te Vaals. Van de familie van de oom op de foto 
weet ik dat ze steeds banden hebben 
onderhouden met een familie Sterk in Vaals en 
een nicht heeft een tijdje gewerkt in de 
jeugdherberg. Ook viel de naam Sparla en Jussen 
vaak thuis.”  
 

Boeken 

• In juni 2013 geeft de Heemkundekring Sankt 
Tolbert Themaboek 3 uit: Het Vijlener Bos door 
Jean Mordant. Dit is een complete overdruk 
van 53 wekelijkse stukjes in het Vaalser 
Weekblad (1998) van de heer Mordant (1928-
2009), geïllustreerd met tekeningen van Pierre 
Delnoy. 

• Er zijn nog enkele exemplaren te koop van het 
boek Verleden & Heden nr. 14. Interesse? 

Wereldoorlog’ Maaslandse Monografieën deel 
76 (€ 39,00) 

• De Heemkundekring heeft de eerste 40 
Nieuwsbrieven laten inbinden bij Drukkerij 
Thoma. Wie ook zo’n afdruk (plm. 160 blz.) wil 
hebben gelieve deze te bestellen bij 
info@drukkerij-thoma.nl Kosten kleurendruk € 
25, exclusief BTW en verzendkosten. De oplage 
voor deze druk moet uit minstens 10 bestelde 
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Neem contact met ons op 
sankttolbert@gmail.com. Prijs € 14,50 voor 
niet-leden en € 12,50 voor leden. 

• ’Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in 
Nederlands-Limbug tijdens de Tweede  

 

exemplaren bestaan 
• Vaalsenaar Michael Reefs presenteert op 25 

april zijn nieuwe kinderboek ‘De Biebbende’. Zie 
bijlage. 

Internet 

• Reconstructie Maastrichterlaan 2013: 
www.heuvellandbeteropweg.nl 
hdtv.webcam.nl/vaals/webcam02 
youtu.be/xU8Qh-ZGVik  

• Het Rode Kruis Vaals in WOII: wonen-in-
weert.com/dadsarmyvols/ 

 

• Leeszaal stadsarchief Aken heropend: 
www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwal
tung/pressemitteilungen/nadelfabrik.html 

• Anneke Eussen, Vaalser Kunstenares (in 
Berlijn): www.anneke-eussen.com 

 

Ledennieuws 

Nieuwe aanmeldingen:  
Tanja Hermans-Streijthagen (Vaals) 
 
De Heemkundekring heeft nu 229 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. 
 
 
Va hatze proficiat:  
Hilde en Peter Kohnen (lid van Hkk Sankt Tolbert) 
zijn in april 50 jaar getrouwd!. Wij wensen beiden 
nog veel gelukkige en gezonde jaren. 
 

Activiteitenagenda 

Vrijdag 26 april 2013 om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw. 
Zaterdag 4 mei 2013 om 16.00 uur:  
Rondleiding in Seffent (D) door Dietmar 
Kottmann, Jakob Grooten en Hans Bücken. 
Deelname is gratis. 
Zaterdag 4 mei 2013 om 19.25 uur:  
Dodenherdenking bij het gevallenenmonument 
op het Von Clermontplein. 
 

Zaterdag 11 mei 2013 van 13.00 uur – 17.00 
uur: 
Open middag in de Frankenhofmolen bij Holset. 
Zondag 2 juni 2013 om 10.00 uur: 
Uitwisseling Vaals - Plombières. Aanmelding voor 
Plombières bij d.aretz@vaals.nl  Kosten € 9,95 
p.p. 
Maandag 10, 17 en 24 juni 2013 van 19.00-
21.00:  
Cursus Völser Plat 

Verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Mei 2013 
Dolf Lamsfus (2-5-1937) 
Sylvia Verbeek-Soons (11-5-1943) 
Rob Mélotte (17-5-1938) 
Hanneke Leenders-Amkreutz (19-5-1937) 
Jan Jansen (29-5-1940). 
 

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.  

 

 


