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Nieuwsbrief Nummer 10 - Juli 2010 

Verkeersregelaars 

 

(Foto Archief Dolf Baltus)
 

 

De gemeente Vaals zet nu verkeersregelaars in 
om de doorstroming van het verkeer in het centrum 
te bevorderen. Op marktdagen (dinsdag) is er vaak 
grote filevorming op de Maastrichterlaan. Of de 
verkeersregelaars ook worden ingezet op dagen 
dat er een Duitse feestdag staat nog open.  
Hoe anders was dit 100 jaar geleden! De 
Maastrichterlaan (zie foto) een oase van rust, met 
alleen een tram die voor enige drukte zorgde. En 
voetgangers zonder levensgevaar midden op de 
weg! 

Holland op z’n (s)malst 

Burgemeester Reg van Loo ergert zich 
mateloos aan het vergelijkingsonderzoek van 
weekblad Elsevier. Gekeken wordt naar de 
nabijheid van de diverse voorzieningen en 
daarin scoort de grensplaats behoorlijk slecht. 
Helemaal onterecht vindt de burgemeester. De 
onderzoeker heeft er namelijk geen rekening 
mee gehouden dat Vaals praktisch een 
voorstadje is van Aken en dus kan meeliften op 
de voorzieningen over de grens. 
Na meer dan 100 jaar is er nauwelijks iets 
veranderd. In de Tilburgsche Courant van 19-
10-1905 lezen we: Holland op zijn malst “ 
…En de spot met het Duitsche type van Vaals  
 

is van Nederlandsche zijde dubbel onbillijk, omdat 
aan dezen kant niets gedaan wordt, om het 
plaatsje ons karakter te geven. Integendeel, Vaals 
is geheel aangewezen op de nabuurschap van 
Aken. Met deze stad verbindt het een uitstekende 
electrische tram, product van Duitschen 
ondernemingsgeest. Met Limburg’s hoofdstad 
heeft het geen spoorwegverkeer. Wil de 
Vaalsenaar Maastricht bereiken, moet hij eerst 
naar het Pruisische Aken trammen, om vandaar 
met het spoor naar Maastricht terug te reizen. Wat 
wonder, dat aldus het Nederlandsche Vaals als 
een voorstadje van een Pruisische stad blijft…”. 

Burgemeester Quadekkerstraat 

Nee, deze straat is er (nog) niet in Vaals. Maar 
Jet Quadekker uit Den Haag vroeg onlangs de 
heemkundekring of in navolging van de 
Burgemeester Rhoenstraat het een idee zou 
zijn een straat naar haar overgrootvader 
Burgemeester Quadekker te noemen. Deze 
roemruchte burgemeester van Vaals (1907-
1917) heeft vooral faam verworven door zijn 
daadkrachtig optreden tegen de speelbanken 
en de obscure bijverschijnselen in het begin van 
de vorige eeuw. 
Naar voren geschoven door de gouverneur van 
 

Limburg (met advies 
van de Vaalser clerus) 
volgde deze oud-
kapitein der 
Marechaussee de zwak 
optredende 
burgemeester Sträter 
op en maakte een 
einde aan Klein Monte 
Carlo. 
 
(Foto Archief Peter Sparla) 
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Klein Monte Carlo 

Rond 1900 begint de vervallen industrieplaats 
Vaals over nieuwe bestaansmogelijkheden te 
denken. Vaals gaat zich voorbereiden op zijn 
taak als toeristenstadje. Hotels, cafés, 
restaurants verrijzen. Vaals is dan een chique 
stadje. Prominenten uit Aken en omstreken zijn 
regelmatig in het Kurhaus te vinden. Dat 
betekent mooie vrouwen, flaneren, sjansen en 
kuren. Vaals zal in deze periode van zich doen 
spreken, maar in minder gunstige zin. Na de 
eeuwwisseling wordt de plaats, vooral van 
1903-1907 een klein Monte Carlo met 
speelbanken en gesloten clubs. In de ogen van 
veel plaatsgenoten met “noodlottige en 
schadelijke gevolgen”. De speelbanken in Vaals 
trekken in binnen- en buitenland de aandacht. 
Er komen veel bezoekers op af. Maar ook de 
bijbehorende randverschijnselen hebben een 
aantrekkingskracht op allerlei obscure figuren. 
De overheid probeert met alle middelen tegen 
  
 

dit fenomeen op te treden. Het is burgemeester 
Quadekker die een eind maakt aan klein Monte 
Carlo in Vaals. Deze genomen maatregelen halen 
regelmatig de regionale en landelijke pers. Hoe 
zou men tegenwoordig over deze zaak denken? 
Zie ook het boek „Tussen twee grenzen 1900-2000‟ 
door Frits Kern. 
 

 

(Foto Archief Dolf Baltus) 

Karl Marx en Vaals 

Karl Heinrich Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 
14 maart 1883) was een van de grondleggers 
van de arbeidersbeweging en een centrale 

figuur in de 
geschiedenis van 
het socialisme en 
het communisme > 
schrijver van „Het 
Kapitaal‟. 
Karl Marx werd 
geboren als zoon 
van advocaat 
Heinrich Marx en 
Henriette 
Presburg. Zijn 
anderhalf jaar 
oudere zuster  

Sophie was gehuwd met Willem Robert 
Schmalhausen, zoon van belastingontvanger en 
schoolopziener Abraham Isaac Jacob 
Schmalhausen en Susanne Elisabeth Fellinger. Dit 
uit Vaals afkomstige gezin vestigde zich in 1818 in 
de Lenculenstraat te Maastricht. In 1825 kocht 
Jacob Schmalhausen het pand Bouillonstraat 708, 
genaamd de Hof van Slijpe. Zijn zoon Willem 
Robert betrok een gedeelte van het huis om daar 
zijn advocatenpraktijk uit te oefenen. Sophie trok 
bij haar echtgenoot in en zij kregen vier kinderen. 
Op 13 maart 1983 werd op de gevel van 
Bouillonstraat nr. 8-10, een plaquette voor Marx 
onthuld. Hierop staat dat hij hier van 19 maart – 7 
april 1865 bij zijn zuster Sophia logeerde. (Uit: 
Groot Verhalenboek van Maastricht – Sprokkels uit 
het archief - 2010) 
 

‘Vijlenerbosch’ of ‘Kerperbosch’ 

Welk bos schonk de ridder “Arnoldus de 
Gymenich” in 1320 aan de abdij Burtscheid? 
In dit omvangrijk artikel van Peter Bertram 
(Verleden&Heden nr.12 – oktober 2010) wordt 
bewezen, dat het zich bij de genoemde  

schenking inderdaad om het Kerperbos heeft 
gehandeld en niet om het Vijlenerbos - dit in 
tegenstelling tot de mening van bijna alle auteurs, 
welke vanaf 1865 over het Vijlenerbos hebben 
geschreven. 
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Museum Vaals 

Museum Vaals, winnaar van de VVV-
innovatieprijs Zuid-Limburg, presenteert haar 
tentoonstellingen in de monumentale 

kloosterkapel De Esch met prachtige 
gebrandschilderde ramen en wand- en 
plafondschilderingen. In deze "kleurrijke 
kijkdoos" wordt de bezoeker overweldigend  
 

omringd door een unieke 
verzameling van ruim 
200 prachtige 
heiligenbeelden met een 
hoogte van 1 meter tot 
wel 3,5 meter. 
Vanaf zondag 11 juli 
gecombineerd met 
metalen iconen.  De 
iconen zijn vervaardigd 
door de Bulgaarse kunstenaar Dimitare Petkov 
(1956). Sinds zijn elfde levensjaar is hij begonnen 
met het maken van metalen, koperen, gouden en 
zilveren iconen. De expositie van de iconen van 
Dimitare Petkov loopt tot en met zondag 5 
september 2010. Meer informatie op de website 
www.museumvaals.nl 

Via Regia (Koningsweg) 

Op initiatief van het Landesverband Rheinland 
en van enkele (heemkunde)verenigingen is het 
idee geopperd om de Via Regia als beschermd 
monument op de kaart te zetten. De Via Regia 
(de Romeinen kenden deze weg al) wordt in 
1257 genoemd als de weg waarlangs Richard 
van Kornwall naar Aken kwam om als keizer 
gekroond te worden. In de “Heimatblätter des 
Landkreises Aachen”, Heft 3, Jahrgang 7 
(1940) beschrijft Heinrich Kuijpers de aankomst 
van Richard in Aken. Hij beschrijft dat de 
mensen langs de holle weg aan het leprahuis 
Melaten voorbij over de Schneeberg en Lemiers 
tot Wittem aan de rand van de weg hebben 
gewacht. Richard van Kornwall zou overnacht 
hebben in klooster Wittem. In hetzelfde artikel 
wordt ook de intocht van Karel V beschreven. 
Ook hij volgde de weg welke Richard van 
Kornwall genomen heeft. 
Aan Duitse zijde is al veel bekend over de Via 
Regia. Voor wat betreft de route op 
tegenwoordig Nederlands gebied zijn echter 
nog enkele onduidelijkheden. In de gemeente te 
Lemiers. Verder liep hij over de  
 

Vaals lijkt het dat de route gelopen heeft vanaf de 
brug over de Selzerbeek over de Deusweg 
tegenwoordige Engerweg, waarvan vermoedt 
wordt dat deze niet altijd hetzelfde tracé heeft 
gehad als nu. De Via Regia loopt verder over de 
Mommesgats. De Engerweg en de Mommesgats 
sluiten nu niet meer naadloos op elkaar aan, maar 
dat zal voor de aanleg van de tegenwoordige 
Rijksweg Vaals-Maastricht (1824) mogelijk wel het 
geval zijn geweest. In Vijlen valt de Via Regia 
ongeveer samen met de Oude Trichterweg en de 
Reutersweg tot aan de grens met Wittem. 
De Heemkundekring Sankt Tolbert en de kring 
Valkenburg en Heuvelland van het LGOG 
participeren in het initiatief om de weg als 
monument op de kaart te krijgen. We zouden het 
zeer op prijs stellen om meer over de weg te weten 
te komen op Nederlands gebied. Wij verzoeken 
dan ook vriendelijk eenieder die iets kan vertellen 
over de weg en/of markante punten langs deze 
weg contact met ons op te nemen. Het contact 
verloopt via het secretariaat of via H.J.J. Kuijpers, 
tel. 0433063163 of hkuijpers@kpnplanet.nl. 

http://www.museumvaals.nl/
mailto:hkuijpers@kpnplanet.nl?subject=Via%20Regia
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Volmolen De Frankenhof 

Deze molen is eind 2007 aangekocht door 
Stichting Het Limburgs Landschap. Dit 
waardevol monument van de Industriële 
Revolutie (bouwdatum 1606) wordt in fasen 
gerestaureerd. Het hele dak is reeds herbouwd 
en de zoldervloeren inclusief balken zijn 
gerestaureerd. Momenteel bouwt men een 
nieuwe waterstuw in de Zieversbeek aan de 
Weierweg. Er worden twee stuwen gebouwd: 
een om de Zieversbeek af te sperren en een 
voor de molen. De foto toont de stuw richting 
Volmolen De Frankenhof. 

 

Website historische kranten 

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een online 
krantenbank website, http://kranten.kb.nl, 
geopend met een selectie van landelijke, 
regionale, lokale en koloniale kranten uit de 
afgelopen 400 jaar. De kranten zijn (gratis) 
doorzoekbaar op zelf te kiezen trefwoorden en 
(in gedeelten) uit te printen. Bij het trefwoord  

„Vaals‟ vindt u 102 treffers, waarbij enkele zeer 
interessante artikelen. Zo kunt u onder „von 
Clermont‟ in de kranten van ±1830, na het 
faillissement van Carl von Clermont, de openbare 
verkoop van de roerende en onroerende goederen 
van deze eertijds succesvolle handelsonderneming 
volgen. 
 

Spreuk van de maand 

Nil volentibus arduum – Niets is teveel voor hij die wil  
(Gevel Stammhaus von Clermont – Gemeentehuis Vaals) 
 

Agenda 

Vrijdag 27 augustus 2010: Maandelijkse bijeenkomst van Heemkundekring Sankt Tolbert. In café-
restaurant Suisse Vaals – 20.00 uur. 
 

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert - leden 

Joseph Jacobi (17-08-1932) 
Van harte proficiat! 
 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van de Heemkundekring Sankt 
Tolbert werd ingeschreven:  
Jacob Winkens 
Het ledenaantal van Heemkundekring Sankt  

Tolbert is in het eerste halfjaar van 2010 gestegen 
naar 92. De vereniging hoopt bij de opening van 
het verenigingsgebouw eind 2010 het magische 
getal van 100 leden te hebben bereikt. 
 

 
Reageren 
Wilt u meer weten over de Heemkundekring Sankt Tolbert, een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief 
of heeft u een 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://kranten.kb.nl/
http://www.sankttolbert.nl/
mailto:sankttolbert@gmail.com

