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Door de coronamaatregelen worden de
aankomende ac1viteiten
van ons Jaarprogramma
2021 opgeschort en
verplaatst naar latere
data.
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Nummer 117

Bezocht Napoleon Bonaparte Vaals?
In nieuwsbrief 115 (2021/1) van
onze vereniging is een stukje
geschiedkundige tekst opgenomen aOoms1g uit de “Visie
Vaals Verbindt” van de
gemeente Vaals. Hierin staat
vermeld dat Napoleon Bonaparte Vaals bezocht en de nacht
doorbracht in kasteel Bloemendal. Dit is volgens mij onjuist. In
ieder geval ben ik nooit enig
bewijs tegen-gekomen dat hij in
Vaals is geweest. Wie wel een
kort bezoek aan Vaals bracht,
was Joséphine de Bauharnais,
de echtgenote van keizer
Napoleon Bonaparte.

Joséphine de Beauharnais
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Keizerin Joséphine verbleef van
27 juli tot 12 september 1804 in
Aken voor een kuur in de thermaal baden. Haar badkuur
stond onder het toezicht van de
arts Gerhard Reumont. Daarnaast had zij nog een druk programma: o.a. het ontvangen van
gasten, bezich1ging van de
Frankenburg, de Dom, fabrieksgebouwen, een bezoek aan
Burtscheid en op 4 augustus aan
Vaals. Napoleon arriveerde pas
op 2 september 1804 in Aken,
waar hij tot 11 september
verbleef.
Joséphine bezocht in Vaals de
fabrieksgebouwen van de Von
Clermonts (lakenindustrie),
waaronder het zogenaamde

stamhuis, het huidige gemeentehuis. Verder bezocht zij
kasteel Vaalsbroek, met het
familiegraf (mausoleum) van de
Von Clermonts en huize
Blumenthal (Bloemendal), toen
eveneens in bezit van deze
familie. Zij plaatste tevens een
bestelling voor levering van
stoﬀen. Een kort verslag van dit
bezoek tre` men aan in het
Franstalige boek van Poissenot,
‘Coup-d’oeil historique et
sta2s2que sur la ville d’Aix-la
Chapelle’(Aken), dat in 1808
aldaar werd uitgegeven. De
beschrijving van 16 Thermidor,
jaar XII = 4 augustus 1804 uit
voornoemd boek: “Le 16, SA
MAJESTÉ alla visiter les belles
campagnes de Vaels, à quatre
kilométres (une lieue) d’Aix-laCapelle, et les intéressans
établissemens de la maison
Clermont. Elle se rendit au
château de Vaelsbrouk, appartenant aujourd’hui à M. de Clermont l’aîné, ete renfermant le
temple funéraire de la famille et
le mausolée élevé par la piété
ﬁliale aux fondateurs des belles
manufactures de draps et du
village. De Vaelsbrouck, elle alla
à la charmante maison de campagne du Blumenthal, où elle fut
reçue par la seconde branche de
la famille, et de là, à la manufacture de draps de M. de Clermont l’aîné. SA MAJESTÉ visita
avec un détail intéressant tout
les ateliers et donna une
commande pour sa maison”.
De Nederlandse krant ‘Ommelander Courant’ bericht op
21.08.1804 over het bezoek:
“De tydingen omtrent de
Keizerin uit Aeken, waren van
den 4 Augustus. Haare Majesteit
hield zich bezig met het bezich2gen der schoone Environs,

langs de velden van Vaels; zij
had ook de Etablissementen van
’t Huis Clermont bezogt, en zou
den volgenden dag Audiente
verlenen, aan de Dames der
Stad, die zich aan Hare Majesteit gaarne gepresenteert
zagen.”
Met de ‘Dames der Stad’ zijn de
echtgenotes van de ‘Verwaltungsbeamten’ van de stad
Aken bedoeld.
Napoleon verliet Aken op 11
september om de ves1gingswerken van Jülich te inspecteren. Josèphine vertrok op 12
september uit Aken. Zij troﬀen
elkaar op 13 september te
Keulen. In zijn boek ‘Das klassische Aachen I’ schrij` professor Jos. Liese, dat de zus van
Napoleon, Pauline Bonaparte
gehuwd met Camillo Borghese
in 1811 in Bloemendal verbleef.
“Im Jahre 1811 lieβ Adam von
Clermont der Schwester Napoleons (Pauline Prinzessin Borghese) Blumenthal zum kauf
anbieten. Diese zog auf einige
Tage mit ihrem Hoﬀstaat zur
Probe dorthin, ein Ankauf
erfolgte jedoch nicht.”
Johann Adam Heinrich von
Clermont (1758-1826) was de
tweede zoon van de Vaalser
lakenfabrikant Johann Arnold
von Clermont (1728-1795).
Victor Voncken

Pauline Borghese
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Cittaslow
Wellicht weet U dat de gemeente
Vaals dit jaar 10 jaar CiBaslow is.
Kort nadat de gemeente Vaals het
keurmerk in 2011 had ontvangen is
het CiBaslow Genootschap in het
leven geroepen. Dit Genootschap is
een groep bestaande uit
ondernemers die de CiBaslow
waarden zoals cultuurhistorie,
landschap, duurzaamheid, sociale
cohesie, etc. hoog in het vaandel
hebben.
Sinds kort heet dit netwerk niet
meer het CiBaslow Genootschap
maar is iedereen een CiBaslow
ambassadeur geworden. Als
ambassadeur sta je voor het
uitvoeren en verspreiden van het
CiBaslow gedachtegoed, en dat
doen ze, één voor één allemaal in

hun dagelijkse persoonlijke en
werkzame leven. Als lezer stelt u
zich nu de vraag wat moet ik
hiermee? Wat moet een
Heemkunde als Sankt Tolbert hier
nu. Oké, terecht deze overdenking,
dat is wat het bestuur zich ook
afvroeg. Echter als je je verder
verdiept in deze wijze van opereren
en leven, komt dit toch heel dicht in
de buurt wat wij doen. De groep
van ambassadeurs bestaat uit
verschillende bedrijven. Zoals bijv:
CiBaslow ambassadeurs Vaals:
Hoeve de Linde; MeBa-Phore
massage, Reiki and more; Lemiers:
Domein Holset; Herberg ‘Oud
Holset’; Vijlen: Camping Rozenhof;
Cuba Libre; Hotel Vijlerhof;
Panoramarestaurant Buitenlust;

Paradijsvogels
Groepsaccommoda1es; S1ch1ng
Bergdorpje; S1ch1ng Traag
Heuvelland; Gulpen: Gulpener
Bierbrouwerij. Met en met treden
steeds meer organisa1es toe. In
contacten met de gemeente Vaals
werd ook het idee geopperd dat
onze aandacht voor de
(cultuur)historie, dialecten in stand
houden en aandacht voor sociale
cohesie en het landschap, al met al
onderwerpen die passen bij de
ﬁlosoﬁe van CiBaslow. Dit hee` ons
bestuur op de idee gebracht een
aanvraag te gaan indienen om ook
ambassadeur te worden voor
CiBaslow. Dit nieuws willen wij
jullie als leden niet onthouden.

Jubileum bij Kamer van Koophandel
In het ar1kel in De Limburger van
15 maart 2021, geschreven door
Paul Bots, leidde ertoe om toch nog
eens de aandacht te ves1gen op
het feit dat Vaals al veel langer een
Kamer van Koophandel had.
100-jarige KVK
‘Dossiernummer 1,
Jaarleder A’: de eerste
ooit was Maastrichtse
wijnhandel Thiessen
was honderd jaar
geleden het eerste
bedrijf dat werd
ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel.
Bedrijfsleider Gerry Habets
(foto Harry Heuts)
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Zie onderstaande link voor het
gehele ar1kel:
hBps://www.limburger.nl/cnt/
dmf20210313_95821191
Natuurlijk een bewonderenswaardig feit.
Maar in Vaals had men in 1917 al
het 100-jarig bestaan van de Kamer
van Koophandel te Vaals gevierd. In
een gedenkschri` wordt dan ook de
oprich1ng beschreven:
In 1816 kwam er een conven1e tot
stand ter bescherming van de
binnenlandse handel.
Op 14 Oktober 1817 had de
installa1e plaats van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Vaals.
Hier volgt de oprich;ngsakte van
Kamer van Koophandel en
Fabrijken te Vaals:
Op heden den veer1ende October
des jaars 1817 des middags ten
twaalf uuren, wij Charles de
Brouckere, Gouverneur der
Provincie Limburg, Ridder van de

Orde van den Nederlandschen
Leeuw, geassisteerd door den
Griﬃer der Provinciale Staten ons
binnen de gemeente Vaals, en op
het Raadhuys aldaar, begeven
hebbende, ten einde overeenkoms1g den door Zijne Majesteit bij
Hoogst deszelfs Besluit van den 21
Augustus L. A. No. 88 op ons
verstrekten last, de binnen deze
Gemeente, bij het zelfde Besluit
opgerichte Kamer van Koophandel
en Fabrijken te installeeren, hebben
wij aldaar vergaderd gevonden de
om onzentwegen geconvoieerde
Heeren: Karel van Clermont, J.H.
Cron, A. Binterim, J. H. Trostorﬀ, Fr.
à Brassard, J. G. Trostorﬀ, K. G.
Hässner, H. Nellissen,
allen bij meergemeld Koninklijk
Besluit benoemd tot leden der
Kamer van Koophandel en Fabrijken
van Vaals, terwijl de Heer J.G.
Ludewig in dezelfde kwaliteit bij
gezegd besluit benoemd, ons bij
missive hee` doen weeten deze
hem opgedragen commissie niet te
kunnen aanvaarden, uit hoofde
zijnen verlegde woonplaats naar
Maestricht.
Diensvolgens aan de present zijnde
Heeren de rede dezen onzen
bijeenkomst te kennen gegeven
hebbende, hebben wij aan dezelve
voorlezing doen doen van Zijnen
Majesteit meergemeld Besluit van
den 21 Augustus l.l. en de daarbij
geannexeerde tabel der Gemeente
Vaels betreﬀende, en hebben
vervolgens, na dat alle de présent
zijnde leden verklard hadden de
voorn. door Zijne Majesteit gedane
Benoeming te accepteeren, de
Kamer van Koophandel en Fabrijken

binnen de gemeente Vaels, verklard
te zijn geïnstalleerd.
Wijders aan de gezegde Kamer
overgi`e gedaan hebbende van
authen1eke Afschri`en Zijner
Majesteit Besluiten van 21
Augustus l.l., 8 October 1815 en 25
Julij 1816, ten einde te strekken tot
derzelven informa1e, hebben wij
van dit alles het tegenwoordig
Procés-Verbal in dubbeld
opgemaakt, het welke de Heeren
Leden der Kamer met ons en den
Griﬃer der Provinciale Staten,
hebben geteekend.
Gedaen te Vaels ten dag voors.
(getekend) De Brouckere; Ter
ordonnan1e de Griﬃer der
Provinciale Staten, W.A. Pillera, de
Clermont de Vaelsbroick, Fr. à
Brassard, Jean Henri Trostorﬀ, K.G.
Hässner, Jean Guill. Trostorﬀ, Augt
Binterim, Henri Nellissen, J.H. Cron.
Vaals liep toen in de ontwikkelingen
van het binden in de handel voor
op Maastricht, toch iets om ook
trots op te zijn.
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De kinderen van Johann Arnold von Clermont
De kinderen van Johann Arnold von
Clermont (1728-1795) en Marie Sophie
Elisabeth, geb. Emminghaus (1733-1783)
opgemaakt door Jan Wartenberg – Berlin
2011
Gedeeltelijk pastelkleurige schilderijen
van Nicolas Monpeur, die grotendeels
verloren zijn gegaan en bestaan alleen
nog als foto.
Johann Arnold von Clermont
(1728-1795)
1. Kind

Marie Sophie Elisabeth, geb.
Emminghaus (1733-1783)

2. Kind

Huwelijk 1782

Huwelijk 1776
Maria Juliane Elisabeth
(Lisette) von Clermont,
(1755-1785)

Conrad Esaias Fabricius
(1751-1824)

3. Kind

Carl Theodor Arnold
von Clermont (1756-1824)

Maria Juliane Kopstadt
(1763-1826)

4. Kind

Huwelijk 1790
Johann Adam Heinrich
von Clermont (1758-1826)

Juliane Theodora (Lilli)
Emminghaus
(1775-1845)

5. Kind

Eleonore Marie Henriette von
Clermont (1759-1845)

Johann Arnold Kopstadt

6. Kind
1e huwelijk
met Isaac
Francois
Delcourt
1782
2e huwelijk
met Freiherr
von. Kinkel
1797

Caroline Helene Christiane
von Clermont (1761-1826)

Huwelijk 1787
Freiherr Georg August
Heinrich von Kinkel
(1761-1827)

Johanna Catharina
Louise (gen. Betty) von
Clermont (1763-1844)

Johann Friedrich Jacobi
(1765-1831)
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Nieuwste uitgave Jaarboek verleden&heden nr. 22
nog steeds verkrijgbaar
Een boeiend boek over het
reilen en zeilen van Vaals, hun
mensen en verenigingen
samengevat in een 128
bladzijden tellend boek.
De verkooppunten zijn:
De Grenswinkel Vaals
Kapsalon John Kohnen Vaals
Readshop Vaals
De kosten voor niet-leden zijn:
€ 18,00
Leden kunnen het boek voor de
ledenprijs van € 16,00 kopen
Op Sankt Tolbert Vaals.
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Heemkundekring Sankt Tolbert Vols
De nieuwsbrief is een uitgave van heemkundekring Sankt Tolbert.
Wilt u meer weten over de heemkundekring Sankt Tolbert, een bijdrage
leveren aan deze nieuwsbrief of heeS u een interessante mededeling,
kijk dan op de website www.sankTolbert.nl of mail naar
sankTolbert@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.

