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Nieuwsbrief Nummer 44 - Mei 2013 

In Memoriam 

Met leedwezen hebben bestuur en leden van 
Heemkundekring Sankt Tolbert kennis genomen 
van het geheel onverwachte heengaan van ons 
zeer gewaardeerd lid Maria Nicolaye-Bischoff. 
Helaas is zij door een noodlottig ongeval op 25  
 

april 2013 in de leeftijd van 89 jaar (9-3-1924) 
overleden. Maria was sinds 27-5-2011 lid van de 
Heemkundekring. 
Als 15-jarige toog Maria met eieren en boter van 
Vijlen naar Vaals, eerst met de kar, daarna met de 
bakfiets en later als eerste vrouw met een 
bestelauto door Vaals. Haar levensweg was een 
weg van hard werken en klaar staan, voor de 
mensen in de winkel aan de Akenerstraat, een 
begrip. Maar zeker de laatste jaren heeft zij ook 
mogen genieten van haar (achter/klein)kinderen, 
reisjes, vakanties, concerten en al die clubjes en 
verenigingen. Maria verheugde zich steeds op de 
maandelijkse bijeenkomsten van de 
Heemkundekring Sankt Tolbert. Foto: De 
glunderende mevrouw Nicolaye (door haar 
klanten liefdevol ‘Bótter Marie’ genoemd) in haar 
vertrouwde winkeltje in de Akenerstraat in Vaals. 

Gedecoreerd 

Op 26 april 2013 werden door burgemeester van 
Loo in Vaals koninklijke onderscheidingen 
uitgereikt : 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden in 
Vaals: 
de heer H.A. Brauers  
mevrouw A.H.M.M. Delamboy-Prevoo  
mevrouw W.J.M. Delnoy-Houppermans  
mevrouw M.J.Th. Hounjet-Senden  
de heer H.M.J. Jeurissen  
de heer L.M. Junggeburt  
mevrouw M.E. Voncken-Winkens 
Zie in de bijlage een krantenbericht van DDL. 

 
Allen van harte proficiat! 

Unieke struinkaart 

ARK Natuurontwikkeling 
publiceerde de wandelkaart 
‘Wandelen van Vijlen tot 
Vaals; struinen door een 
sprookjesachtig landschap’. 
De ondertitel van de kaart 
geeft meteen aan wat deze 

kaart onderscheidt van alle wandelkaarten die al 
op de markt zijn. Bezoekers in de nieuwe 
natuurgebieden van ARK bij Wolfhaag in de 
gemeente Vaals hoeven niet op de paden te 
blijven. Ze worden nadrukkelijk uitgenodigd om 
al struinend, over door grote grazers gemaakte  
 

paadjes of dwars door de velden heen, hun weg 
te zoeken door de nieuwe wildernis in het uiterste 
zuiden van Limburg. Een fraai getekende 
detailkaart geeft aan waar toegangspoortjes zijn, 
zodat bezoekers hun weg het terrein in en uit 
weten te vinden. Rond de kaart staan leuke 
weetjes over het gebied, de dieren die er leven, 
historische feiten, waarom juist hier nieuwe natuur 
wordt ontwikkeld en hoe. De kaart is verkrijgbaar 
bij de VVV-kantoren in de gemeenten Gulpen-
Wittem en Vaals.  
Kost € 2,00 

 



Blad 2 van 5 

 

Reconstructie Maastrichterlaan (5) 

Tolplaatsen 
Na jarenlang praten begon men eindelijk in 
1824/1825 met de aanleg van de Rijksweg van 
Maastricht naar Aken. Nadat deze gereed was, 
werd bij Koninklijk Besluit van 9 januari 1828 
bepaald dat er tolpunten moesten komen, in 
onderstaande bewoordingen gespecificeerd: 
- In Heer bij duiker nr. 2, op 3040 ellen uit het 

midden van Maastricht 
- In Keer bij het huis van Heusschen, op 

ongeveer 4430 ellen van de vorige  
- In het gehucht de Hut bij duiker nr. 9, op 

ongeveer 5670 ellen van de vorige 
- In Wahlwiller 150 ellen van duiker nr. 17, op 

ongeveer 6100 ellen van de vorige 
- In het gehucht het Einde (Lemiers) bij duiker 

nr. 26, op ongeveer 4670 ellen van de vorige 
en 3215 ellen van de Pruisische grenzen. 

- In Vaals nabij de Nederlands-Duitse grens. 
 
Een duiker is een gang die water onder de weg 
doorvoert. De lengte van een el werd in 1825 
vastgesteld op één meter. Heemkundigen uit 
Keer hebben de afstanden die in het Koninklijk 
Besluit vermeld staan, nagemeten en de grens 
in Vaals als uitgangspunt genomen. De tol bij  
 

 
 

 

 
wat “het Einde” genoemd wordt, lag in Lemiers 
aan het eind van het dorp, waar de Koningsweg 
op de Rijksweg uitkomt. Ook in Wahlwiller lag de 
tol bij het verlaten van het dorpje en bij de 
buurtschap de Hut vlakbij het laatste huis aan de 
linkerkant; in Keer bij het Tolhuis en in Heer 100 à 
200 meter voorbij het Kruispunt.  
Tolheffing  
Tolheffen is een gebruik van alle tijden, ook in 
onze streek. In 1401 was al sprake van tolheffing 
in Bemelen. De oude weg van Maastricht naar 
Aken liep toen door die plaats. De tolgelden 
werden gebruikt om de aanleg en het onderhoud 
van de wegen te financieren. In de Middeleeuwen 
stond tolheffing ook borg voor veiligheid, want 
wilde de landsheer dat “zijn” wegen gebruikt 
werden door reizigers, dan moest hij ervoor 
zorgen dat deze vrij waren van struikrovers en 
andere louche figuren. Het Rijk inde in de vorige 
eeuw (1800) de tol langs de Rijksweg niet zelf, die 
werd verpacht.   
(Bron: Historische Kring Cadier en Keer; Kaartjes: 
Archief Peter Sparla) 

 

Spottersplek 

Deze is geplaats in het kernwinkelgebied van de 
Maastrichterlaan ter hoogte van de Hema, zodat 
inwoners, voorbijgangers of andere 
geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen bij 
 

de werkzaamheden. Gedurende de reconstructie 
verhuist de spottersplek mee met de 
werkzaamheden. 

Processies 

Een van de oudste tradities in de Limburgse 
dorpen zijn de processies in de maand mei/juni. 
Dit is een ieder en ook dit jaar weer terugkerend 
religieus verschijnsel in Holset (26 mei), Vijlen (2 
juni), Vaals (9 juni) en in Lemiers (7 juli).  
Hieraan nemen regelmatig deel: de harmonie, 
de schutterij en de zangkoren. De broonk 
(processie) van Holset is wellicht één van de 
uitzonderlijkste processies. De processie trekt 

door het prachtige Limburgse landschap, tot 
kasteel Vaalsbroek toe en langs de Weijerhof en 
Frankenhofmolen naar Holset. Hans Pelzer 
schreef een ludieke voordracht over DE 
HOZELDERBROONK in het Vaalser dialect. Lees 
dit mooie gedicht in ‘Völser Weuët en Tuuën’ 
(Redactie Guus Erven en Jo Kern 2011) 
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Couvenjahr 2013 

Am 12. September 
jährt sich der Todestag 
Johann Joseph 
Couvens zum 250. Mal 
– Grund genug für die 
Stadt Aachen, das 
Jahr 2013 zum 
Couven-Jahr zu 
erklären. Wer war das 
also, Johann Joseph 
Couven? 
Couven bestimmte als 
erster Stadtarchitekt der Freien Reichsstadt 
Aachen das Baugeschehen zwischen Rhein und 
Maas zur Zeit des Barock. Mit seinen sorgfältig  

ausgearbeiteten Planvorlagen und einer an 
Frankreich orientierten Architektursprache, so die 
Düsseldorfer Historikerin Anke Kappler, markiert 
Couven einen Scheidepunkt vom handwerklich 
organisierten Baumeister zum akademisch 
ausgebildeten Architekten. Sein überlieferter 
Plannachlass von etwa 700 Zeichnungen, 
größtenteils erhalten in seinem privaten Archiv 
(heute hauptsächlich im Suermondt-Ludwig-
Museum), ist ein eindrucksvoller Beleg für die 
Kunst der Architekturzeichnung im 18. 
Jahrhundert. In der Lutherischen Kirche in Vaals 
wurden die Kanzel in Regencestil und die 
Altarnische von Couven entworfen und in 
Holzschnittarbeit ausgeführt. 
 

Van een communicantje en een tabaksdoos 

De Eerste H. Communie. Een grote feestdag, en 
één van de belangrijkste dingen was het maken 
van een mooi plaatje, bij de fotograaf of in de 
natuur. Aangezien men niet altijd kon terugvallen 
op een professionele prentenschieter, werd een 
handige oom met camera erbij gehaald. In het 
geval van mijn vaders communie was dat ook 
zo. Men toog naar de moestuin, waar mijn pa 
onder een notenboom werd geposteerd, in zijn 
korte broek met hagelwitte kniekousen. Zijn 
grootvader, opa Hermans, ging ook mee. Per 
slot van rekening was het ZIJN tuin, en het 
maken van zo’n belangrijke foto was zonder 
twijfel een hele happening. Maar toen de 
fotograaf de camera in aanslag nam, sloeg de 
paniek toe. Men had het kerkboek vergeten! Een 
communicantje zonder kerkboek op de foto, dat 
kon gewoon niet, dat was ondenkbaar in die tijd. 
Mijn vader moest en zou een kerkboek in zijn 
hand hebben. Het attribuut gaan halen, dat was 
om de een of andere reden geen optie. Gelukkig 
wist opa Hermans raad. Uit zijn zak haalde hij 
zijn blikken tabaksdoos en duwde die zijn 
verbouwereerde kleinzoon in zijn handen. Hier! 
zei hij, geen mens die het verschil ziet! Mijn pa 
was er niet blij mee. Maar jengelen en 
protesteren hielp niet, opa’s wil was wet! 

En daar stond 
mijn vader dan, in 
zijn communie-
outfit, in ‘d’r 
jemusjaade’ 
(groentetuin) van 
zijn grootvader, 
tabaksdoos in zijn 
hand. Inderdaad, 
geen sterveling 
die het verschil 
ziet, zelfs pastoor 
Broekhoven zou 
men ermee 
kunnen foppen. 
Alleen Onze 
Lieve Heer heeft 
't gezien, en Hij zal ongetwijfeld Zijn hoofd hebben 
geschud. Maar ik hoop dan maar, dat Hij gevoel 
voor humor heeft. Nee, niemand heeft ooit 't 
verschil gezien. Als mijn vader het tenminste 
niemand verteld heeft. Maar elke keer als bij mijn 
ouders het fotoalbum op tafel kwam, jawel, dan 
werd het verhaal van het vergeten kerkboek en de 
tabaksdoos verteld. En wij vinden het nog steeds 
een schitterend verhaal. 
(Opgetekend door Berni Thewissen-Leenders) 

 

Vol(s)zin 

Wèn-ste ömmer jelukliesj wils zieë, wils laeve oane verdrós,  
da joan derva oes, dat-ste konsjtant dieng mainoeng endere mós. 
(Hans Jussen) 
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Dr. Schaepmanstraat 

Het was in de vijftiger jaren 
van de vorige eeuw 
gebruikelijk dat in steden 
en dorpen enkele straten 
naar katholieke 
voormannen werden 
genoemd. Herman 
Schaepman (1844 – 1903) 
was een Nederlands 

dichter, rooms-katholiek priester, theoloog en 
politicus. Hij speelde een doorslaggevende rol in 
de katholieke emancipatie als eerste priester die  
 

lid van de Tweede Kamer werd. Schaepman is 
van grote betekenis geweest voor de emancipatie 
van het katholieke volksdeel. Hij gaf de 
katholieken, sinds de Reformatie in de 16e eeuw 
een achtergestelde minderheid in de Nederlandse 
samenleving, een maatschappelijk en politiek 
gezicht. Door zijn samenwerking met andere 
christelijke partijen wist hij deze politieke 
emancipatie ook daadwerkelijk voor elkaar te 
krijgen. Deze krachtige organisatie heeft de 
Nederlandse politiek van de 20e eeuw beheerst. 

De Frankenhofmolen leeft weer 

Dankzij hard werk en de nodige geldschieters is 
het historisch gebouw van het Limburgs 
Landschap (sinds 2007 eigenaar) dit jaar 
gerestaureerd. De Frankenhofmolen bij Holset 
laat heel duidelijk een stuk industriële  
 

geschiedenis zien. In 1606 waren op deze plek 
twee kopermolens. Later werd het een volmolen, 
in het rijke textielverleden van het grensgebied. In 
het landschap zijn de vijvers nog zichtbaar, die 
voor het water leverden voor de bovenslagmolen 
en waar vroeger stoffen werden gewassen. Toen 
de textielindustrie verdween, heeft de molen nog 
een tijd lang dienst gedaan als graanmolen. 
Overigens ontdekte men bij het afpellen van 
diverse lagen een 
wapensteen met initialen 
uit 1738 van 
textielfabrikant Isaac 
Von Lövenich die 
(omgekeerd) als 
vloersteen in de oude 
stal lag. 
Zie ook www.limburgs-
landschap.nl 
(Foto’s Wino Winkens). 

Internet 

• Lid Jolanda Bohlen reageerde op de aankoop 
van de twee schilderijen à Brassard: “Hebben 
wij niet nog een beetje kleingeld, het begint me 
toch aardig te kriebelen bij het zicht van al 
deze mooie portretten. Erg om dit te zien en 
dat men niks kan kopen. Hoewel de prijzen niet 
zo hoog liggen.” Zie de volgende websites: 
 

www.thierrydemaigret.com/html/index.jsp?id=10
723&lng=fr  
olharfeliz.typepad.com/pastels/2011/11/ventes-
novembre-et-d%C3%A9cembre-2011.html  

• Architect Cuypers (1827-1921) in Valkenburg: 
www.mergel.nu en www.historiegeuldal.nl 

 

Kennismakingscursus Vaalser dialect 

Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals verzorgt 
op de maandagen 10, 17 en 24 juni 2013 een 
kennismakingscursus Vaalser dialect (‘West-
Frankisch Ripuarisch’). De drie cursuslessen 
vinden van 19.00 tot 21.00 uur plaats in het 
verenigingsgebouw aan de Bloemendalstraat  
 

11A Vaals. 
Aanmelden kan via sankttolbert@gmail.com  De 
deelnamekosten bedragen € 5,00.Deze ludieke 
cursus is vooral bedoeld voor medeburgers die 
het Vaalser Plat niet of onvoldoende beheersen. 
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Jaarboek Veldeke Limburg 2012 

Met een nieuwe 
vormgeving, maar 
vooral ook dankzij 
de bijdragen van 
een groot aantal 
auteurs, is het 
Jaarboek Veldeke 
Limburg 2012 - de 

zesde editie in de reeks tot nu toe - weer een 
prettig leesbare mix geworden van allerlei 
aspecten rond de Limburgse taal en cultuur. Zo 
gaat Els Diederen dieper in op een specifiek  

Limburgse bouwwijze: de vakwerkbouw. Netty 
Engels maakt de lezer vertrouwd met een 
Limburgse specialiteit: koude schotel, of op z'n 
Limburgs kaoj sjóttel. De taalkundige inbreng 
komt van Pierre Bakkes, Sanne Hoffman en Silvia 
Weusten. Ben van Melick portretteerde de 
artistieke duizendpoot Ger Bertholet. Daarnaast is 
er aandacht voor de Veldeke Literatuurpries en 
publicaties van Leonie Cornips en Georg 
Cornelissen. Het Jaarboek wordt op 23 mei a.s. 
om 19.30 uur officieel gepresenteerd in de foyer 
van Kasteel Hoensbroek. 
 

Ledennieuws 

Nieuwe aanmeldingen:  
Ed Bovendeert (Vaals) 
 
De Heemkundekring heeft nu 228 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 

Dinsdag 28 mei 2013 van 9.00 – 13.00 uur: 
Op binnenplaats gemeentehuiste Vaals: 
Wolkunst, gemaakt door leerlingen van de 
Heinrich-Heine-Gesamtschule Laurensberg (D) 
Vrijdag 31 mei 2013 om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw Bloemendalstraat 
11A.Vaals 
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 uur:  
Cursus Völser Plat 
Zaterdag 15 juni van 10-12 uur: Bezoek 
vuursteenmijn Rijckholt (LGOG) 
Zaterdag 22 juni 2013 van 10.00 – 17.00 uur: 
Open Dag Óp Sankt Tolbert / Boekenbeurs / 
Fossielententoonstelling 
Vrijdag 28 juni 2013 om 19.30 uur: 
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw Bloemendalstraat 
11A.Vaals 

Verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Juni 2013 
Harry Steernberg (3-6-1943) 
Piet Winkens (5-6-1942) 
Hedwig Weijers (16-6-1938) 
Emile Leenders (19-6-1924) 
Jo Leenders (22-6-1937) 
Maria Gouders (23-6-1935) 
Al Hellebrand (23-6-1936) 
 

Dieter Fanchamps (26-6-1943) 
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.  

 

 


