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Nieuwsbrief Nummer 45 – Juni 2013 

Wolkunst in de Drielandenregio 

Op dinsdag 28 mei presenteerden scholieren 
van de Heinrich Heine Gesamtschule  
 

Laurensberg uit Aken hun werken op het 
binnenplein van het gemeentehuis te Vaals. De 
scholieren hebben zich onder meer verdiept in de 
geschiedenis van de textielproductie in Vaals en 
de door de jaren heen veranderende 
productietechnieken, daarbij geholpen door 
Heemkundekring Sankt Tolbert uit Vaals. De 
informatie vormde de inspiratie voor het maken 
van grote textiele kunstwerken, die verwijzen naar 
plaatsen van de voormalige textielcentra. De 
motieven richten zich vooral op textielproductie, 
natuur en mens. 
Het is één van de projecten die tot stand zijn 
gekomen in het kader van de wolroute, een 
grensoverschrijdend netwerk met informatie over 
de geschiedenis van de lakenindustrie in de 
huidige Euregio Maas-Rijn. (zie ook 
www.wollroute.de). 

Reconstructie van de Maastrichterlaan (6) 

Tolpachter. Het 
Rijk inde in de 
19

e
 eeuw (na 

1825) de tol 
langs de 
Rijksweg 
Maastricht-Vaals 
niet zelf, die werd 
verpacht. Dat 

gebeurde tijdens een openbare veiling bij opbod 
en bij afslag. Het pachtgeld voor de tol varieerde 
van 470 gulden tot ongeveer 1200 gulden per 
jaar. De pachter moest elke maand één twaalfde 
van zijn pacht afdragen. De pachttermijn ging in 
op 1 mei en gold in het algemeen voor zes jaar, 
een enkele keer komen we termijnen tegen van 
drie jaar. De tolpachter hoefde niet zelf de tol te 
innen, hij mocht dat uitbesteden. Zowel de 
tolpachter als “zijn” hulp moesten een verklaring 
onder ede afleggen. Die luidde: “Ik zweer van 
geene andere regten te vorderen dan de welke 
bij de wet zijn ingesteld en dat ik de mij 
opgelegde verpligtingen getrouwelijk zal 
invullen”. 
  
Tolheffing. Deze was aan vele regels 
gebonden. Tot in detail was voorgeschreven 
waar de tolheffer zich aan te houden had. Zo  
 

 moest de weg worden afgesloten met een geel 
geverfde, zuiver vierkant gezaagde tolboom. Deze 
boom moest bij duisternis verlicht zijn. Koos de 
tolheffer voor een slagboom dan mocht die 
overdag nimmer gedeeltelijk openstaan. Van 
zonsondergang tot zonsopgang moest deze in 
open stand worden vastgezet, tenzij de “heffer” 
erbij waakte. Voorschrift was dat postillons, die 
hun komst op enige afstand aankondigden, de 
tolboom geopend moesten aantreffen. Bij 
aankomst van reizigers moest eveneens zonder 
enig oponthoud de tol worden gebeurd. Zelfs het 
soort wisselgeld dat de tolheffer bij zich moest 
hebben, was voorgeschreven. Sterke dranken 
waren in tolhuizen verboden, bier mocht wel. Om 
te voorkomen dat men allerlei sluiproutes gebruik 
zou maken, 
mocht de 
tolpachter binnen 
een afstand van 
600 meter ook bij 
zijwegen palen 
plaatsen, de 
zogenaamde 
bijpalen. (Bron: 

Hkv Galopia en HK 
Cadier en Keer) 

 

http://www.wollroute.de/
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In Memoriam Frans Bremen 

Met leedwezen hebben bestuur en leden van 
Heemkundekring Sankt Tolbert kennis genomen 
van het geheel onverwachte heengaan van ons 
lid Frans Bremen.  
Frans werd op zondag 9 juni 2013 dood 
aangetroffen in zijn woning. Waarschijnlijk was 
hij al enkele dagen eerder overleden in de 
leeftijd van 76 jaar (16-3-1937). Frans was sinds 
1-1-2012 lid van de Heemkundekring. Zijn eerste 
kinderjaren bracht hij door in Kerkrade. Vanaf 
1943 woonde het gezin in Vaals. Frans was enig 
kind. Van beroep was hij automonteur. Reeds op 
zeer jonge leeftijd, hij was pas tien jaar, begon 
hij met het verzamelen van ansichtkaarten van 
Vaals. Dat heeft hij zijn hele leven lang gedaan. 
In feite verzamelde hij alles wat met Vaals te 
maken had: ansichtkaarten, oude foto’s, boeken,  

lepeltjes, glazen, porselein, aardewerk, speldjes 
etc. Als maar de naam Vaals er op voorkwam of 
een Vaalser bedrijf of instelling. Maar daar bleef 
het niet bij. Ook spullen die geen betrekking op 
Vaals hadden, zoals oud speelgoed, 
miniatuurauto’s, koffiemolens enz. behoorden tot 
zijn verzameling. Hij was dan ook bijna wekelijks 
op een beurs of een rommelmarkt te vinden en 
heel teleurgesteld als hij met lege handen naar 
huis moest keren. Iets dat overigens maar zelden 
voorkwam. Jarenlang knipte hij alles over Vaals 
uit wat in de Limburgse en de Akense kranten 
stond. Deze knipsels werden netjes in ordners 
opgeborgen. Hij genoot ervan om uit eten te gaan. 
‘Wat hebben wij het vandaag weer goed’ zei hij 
dan met een tevreden gezicht. 
(Tekst Victor Voncken) 

 

Spot(ters)plek 

Ózze Mastrisjterlaan, zoe zèt me, wöär ’n sjön sjtroas,  
mè allewiel, zoe ziet me, is doa nit ee woad va woar. 
Óp ’n hooltse buun kan me kiekke, no d’r sjtub en pratsj,  
no de aafjezaesjde beum, die deunt ós pieng an ’t hats. 
Moeët dat noe, moeët dat nit, is ’t dat allemoal waal waed,  
wae woar dervöär, wae derjei-je? Allemoal hant tse raet! 
De jelierde lüj oes Mastrisj, die zare ’t wöäd sjön,  
jenouw ezoe wie dat sjavot mit zie planke jebön. 
’t Blieft tse haofe dat alles óp tsiet en jód verleuft,  
ózze sjönne Mastrisjterlaan waedt da ópnui jedeufd. 
‘nne Emmer wiewasser mós d’r Pastoeër da sjlefe,  
van dat kwispele kunt hae ansjtendiesj an ’t sjwese. 
Wèn alles jereed is, da róffe vuur dreej moal alaaf,  
a alle hüzer óp d’r laan hange vuur da ’n vaan. 
Dat hooltse kónswèrk, mieë wie e joar lank vöär klaos en klüt,  
sjènke vuur Völser de Jrensülle, als modern büt.  
(Hans Jussen, juni 2013) 

 

Open Dag 

Ook dit jaar was er weer een Open Dag Óp 
Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11A Vaals. Op 
zaterdag 22 juni zette de Heemkundekring de 
deur wijd open en nodigde leden, vrienden en 
belangstellenden graag uit een kijkje te komen 
nemen. Er was een boekenbeurs waar een 
leuke collectie boeken, tijdschriften en 
feestgidsen uit het eigen archief voor een kleine 
prijs te koop werd aangeboden. Daarnaast was 
er een groot aantal tweedehands geschiedenis- 
en kunstboeken en vooral heemkundeboeken uit 
de hele euregio verkrijgbaar.  
Speciaal voor deze Open Dag toonde de 
Heemkundekring een aantal mooie stukken uit 
de fossielenverzameling van Herman Lennertz.  

Een gezellige dag met veel geïnteresseerde 
bezoekers. Zeer geslaagd! 
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Het zogenoemde Strohuis 

Toen Aken in WOII werd gebombardeerd werd 
men ook in Vaals regelmatig gewekt door 
sirenes. Op 5 oktober 1942 was het (weer) raak. 
Tegen 22.30 uur kwam bij een grote luchtaanval 
op Aken een regen van brandstaven in Vaals 
terecht. Op de Maastrichterlaan stonden diverse 
panden in brand. Het rieten dak van het zgn. 
strohuis was één vuurzee. Ooit was dit gebouw 
de trots van de Maastrichterlaan. Tot de bewuste 
nacht was hier apotheek Ten Have gevestigd en 
huisarts Keunen had hier zijn praktijk. Het pand 
is niet herbouwd. Thans is op deze plek Slagerij  
 

Dumont. Bert Ten Have (ook foto’s) schrijft ons: 
“Voor onze familiegeschiedenis is van belang dat 
mijn ouders naar een verjaardag waren en mijn 
broer Dick en ik gered zijn uit het brandende huis 
door een assistente en een dienstmeisje. 
Mijn ouders zijn er in getrokken medio 1940. Toen 
was er een mogelijkheid voor mijn moeder om een 
apotheek te beginnen. Tot dat moment waren er 
alleen apotheekhoudende huisartsen. Naast de 
apotheek en de tandartspraktijk van mijn vader 
zijn we er toen ook als gezin komen wonen. 
Huisarts Keunen bleef praktijk doen in de parterre 
van de dwarse 
vleugel op de 
achtergrond. Ik 
weet dat hij er 
eerder ook had 
gewoond, maar 
ik weet niet 
wanneer hij is 
verhuisd naar 
de Bosstraat. In 
ieder geval voor 
mijn ouders er in trokken.” 

Themaboek 3 

Hierbij kondigen wij het 3de Themaboek van de 
Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals aan. Dit 
zal eind juni verschijnen. Het is een overdruk 
van 53 korte leesstukjes over het ‘Vijlener Bos’, 
gepubliceerd in het Vaalser Weekblad van 1998. 
De teksten zijn van Jean Mordant (1928-2009) 
en de illustraties zijn van Pierre Delnoy. De 
bedoeling van beiden was om de stukjes 
naderhand in boekvorm uit te geven. Dat is er 
niet van gekomen, vandaar dat de 
Heemkundekring bij dezen dit idee alsnog heeft 
uitgevoerd. 
Het boek heeft 72 blz. En kost € 12,50. 
Verschijnt eind juni  
De stukjes zijn voor iedere geïnteresseerde 
prettig leesbaar en gebaseerd op de kennis en 
de documenten van Jean Mordant, nu 15 jaar 
geleden. Naderhand is er nog veel onderzoek  

gedaan naar de 
geschiedenis 
van het ‘Vijlener 
Bos’ en zijn er 
toch diverse 
vergissingen in 
de teksten van 
Jean Mordant 
aan het licht 
gekomen. Lees 
hiertoe de 
recente 
publicaties / 
studies van: 
Peter Bertram 

‘Vijlenerbos’ of ‘Kerperbos’ in Verleden&Heden nr. 
12 (2010) en E.P.J. Thomas ‘Cultuurhistorie in de 
‘Villender Boesch’ (2007). 
 

De Noabere va Viele 

Een paar enthousiaste inwoners van Vijlen 
hebben het initiatief genomen om in navolging 
van de omliggende dorpen, een eigen 
heemkundekring op te richten. De nieuwe 
vereniging is op 8 mei 2013 opgericht en draagt 
de naam ‘De Noabere va Viele’. De naam is een 
verwijzing naar de gehuchten, ook wel rotten of 
noaberschappen genoemd, die nog steeds de  

gemeenschap Vijlen vormen en die vroeger 
gezamenlijke gebruiksrechten over de Vijlener 
bossen hadden. De naam is daarmee niet alleen 
een historische verwijzing, maar draagt ook de 
Vijlener gemeenschapsgeest in zich. Het doel van 
de heemkundekring is het verzamelen en 
uitdragen van de geschiedenis van Vijlen in al 
haar facetten. 
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Uitwisseling 

Op zondag 9 juni 2013 vond 
er een uitwisseling plaats 
tussen de gemeenten Vaals 
en Plombières. De gedachte 
hierachter is dat de inwoners 
van ‘buurgemeenten’ deze 
beter leren kennen. Het 
begon met een wandeling 

rondom de Galmeihalde, een natuurgebied met  
 

unieke bloemsoorten. De Kalvarienberg in 
Moresnet was ook het bezoeken waard. De 
verschillende kruiswegstaties zijn, mede door het 
van boven invallende licht, stuk voor stuk een 
kunstwerk. Na de lunch werd het Amerikaans 
kerkhof in Hombourg bezocht. Heel 
indrukwekkend. Diep respect voor de mensen die 
hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid. 

Kennismakingscursus Vaalser dialect 

Deze werd door de Heemkundekring gegeven 
op 10, 17 en 24 juni Óp Sankt Tolbert. Er waren 
36 aanmeldingen. De lessen bestonden uit een  
 

wetenschappelijk 
inleiding over het 
Vaalser dialect door 
Hans Jussen; een 
werkgedeelte o.l.v. de 
tafelcoaches en 
tenslotte een ludieke 
act van Piet Meester. 
Een deelneemster 

verwoordde het zo: “Mag ik jullie nog even een 
heel groot 
compliment geven 
over hoe jullie de 
dialectcursus 
hebben ingedeeld 
en gepresenteerd? 
Zo’n vergenoegende 
en leerzame 
avonden  heb ik al 
lang niet meer gehad en ik verheug me al zeer op 
het vervolg.”  

Vol(s)zin 

Mènsje tse lobe en prieze, do zouw me nit a sjpare, 
mènsje könne dova ’n dusjtieje sjoel verdrare.  
(Hans Jussen) 

 

Mooi succes 

Tijdens het Koningsvogelschieten op 2e 
Pinksterdag 2013 behaalde Roderique Kohnen 
(zoon van kapper John Kohnen) voor de 1e keer 
de felbegeerde Koningstitel van Schutterij St.  
 

Paulus Vaals. Eerder dit jaar was Roderique ook 
al Prins van de carnavalsvereniging ‘De Grensülle’ 
Vaals. Van harte proficiat! 

10e  Jaarboek Heemkundevereniging Wahlwiller 

Op 30 juni a.s. hoopt de Stichting Heemkunde 
Wahlwiller haar 10-jarig bestaan te vieren. Ze 
doet dit door het uitbrengen van een boekje met 
als thema ‘Wahlwiller tussen 1940 en 1945’. Een 
  

groot aantal activiteiten met betrekking tot de 
oorlogsjaren staan op deze Wahlwillerdag op het 
programma. 
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Kroningsdeksel 

Op dinsdag 18 juni 
vond in het Von 
Clermontpark te 
Vaals de onthulling 
plaats van een 
speciaal 
kroningsdeksel. Het 
kroningsdeksel is 
ontworpen ter 

herinnering aan de inhuldiging van koning  
 

Willem Alexander en koningin Maxima op 30 april 
jl. De Gemeente Vaals heeft gemeend dit speciale 
deksel een mooi plekje te moeten geven in de 
nabijheid van de vijver rondom de Obelisk. 
Het deksel, dat is ontworpen door de firma 
Aquafix, is voorzien van een stijlvol gouden 
kroontje en de afbeelding van koning Willem 
Alexander en koningin Maxima. Alle gemeenten in 
Nederland hebben een gratis exemplaar van dit 
kroningsdeksel ontvangen. 

Internet 

Over kermiscultuur en zo: www.volkscultuur.nl  
en www.kermiskinderen.nl  
Vols Tropical: www.volstropical.nl 
 

De Völser Hunnenhorde: www.1volser-
hunnenhorde.nl/ 

Activiteitenagenda 

Vrijdag 28 juni 2013 om 19.30 uur: 
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw Bloemendalstraat 
11A.Vaals 
Zondag 30 juni 2013 van 16.00 – 18.00 uur: 
Het Moeziek Open Air Concert op het Willem 
Alexanderplein Vaals 
Kermis Vaals 6 t/m 9 juli 
Üllemarkt Vaals op 7 juli 
Kunstroute Vaals 2013 van 10.00 uur – 14.00 
uur: Van zaterdag 7 juli t/m zondag 28 juli 2013,  
 

elke dag, ook Óp Sankt Tolbert 
Kunstmarkt Vaals 2013 rondom gemeentehuis 
van 20 t/m 21 juli 
In de maand juli is er geen bijeenkomst van 
Hkk Sankt Tolbert 
Van 2 t/m 4 augustus: Historisch 
Hunnenkampement Vaals 
Vrijdag 30 augustus 2013 om 19.30 uur: 
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw Bloemendalstraat 
11A.Vaals 

Ledennieuws 

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. 
 

Verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Juli 2013 
Henny Crott (2-7-1937) 
Arthur Cransveld (3-7-1943) 
Joseph Mertens (12-7-1929); 
Wiel Delnoije (28-7-1942) 
Gerard van Beusekom (31-7-1935). 
 

 
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.  
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