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Nieuwsbrief Nummer 18 - Maart 2011 

Óp Sankt Tolbert 

De heemkundekring heeft nu 
het verenigingsgebouw 
gerestaureerd, ingericht en 
betrokken. Blijft echter nog de 
hoofdingang in de 
Bloemendalstraat. Om deze 
bereikbaar te maken zijn er 
twee alternatieven:  

 De vereniging gaat gebruik maken van de 
bestaande trap (zie foto).  

Hiervoor is toestemming nodig van de 
eigenares. De vereniging zou in dit geval het 
herstel van deze toegang voor haar rekening 
nemen. 

 De vereniging legt (als de toestemming van 
overpad wordt geweigerd) een nieuwe trap aan. 
Het aanzicht aan de voorkant van het gebouw 
is dan misschien minder mooi. Bovendien is de 
aanleg van een trap in de helling een zeer dure 
aangelegenheid. 

 

Harmonie St. Cecilia 175 jaar 

Dit is de oudste groepsfoto van de „Caecilien-
Harmonie‟. Ze werd in het jaar 1900 gemaakt bij 
het huis van de toenmalige burgemeester 
Ruland. De ambtswoning stond in de Tentstraat 
met het huidige huisnummer 69, dat is het huis 
naast de Cereshoeve. De oprichtingsdatum van 
de koninklijk harmonie St. Cecilia Vaals staat 
nauwkeurig vast: 12 mei 1836. Bovendien zijn de 
namen van de 12 muzikanten, die het initiatief tot 
de oprichting namen, precies bekend. In de 
eerste jaren van haar bestaan verleende 
harmonie in hoofdzaak medewerking aan 
processies in de Nederlandse, Duitse en 
Belgische grensdorpen. Vooral vanwege de 
unieke, indrukwekkende processiemarsen was 
St. Cecilia overal een graag geziene gast. Het  
 

geven van concerten kwam pas veel later op de 
agenda. In Vaals werd voor het eerst in 1863 
geconcerteerd. 
Voor het jubileumprogramma zie: www.harmonie-
vaals.nl 

Vollen Volders Völler 

Een volder of voller was een ambachtsman in de 
lakennijverheid. De taak van de volder is het 
vollen ('laten vervilten') van een wollen weefsel 
waardoor de kwaliteit sterk verbetert. Dit is een 
bewerking om de vezels dichter en vaster ineen 
te werken, waardoor een stevige, waterdichte stof 
ontstaat die minder vatbaar is voor krimp. Om dit 
te bereiken moest de stof urenlang, voor 
sommige kwaliteiten zelfs dagenlang, gekneed 
worden. Volgens de traditionele methode wordt 
het weefsel gedompeld in een grote bak met heet 
water, urine en vollersaarde: een vettige klei die 
het vuil uit de vezels opneemt. Door het weefsel 
met de voeten aan te stampen zal de stof 
vervilten en krimpen. 
 

Het vollen was zwaar en vuil werk. Sinds de 17e 
eeuw werd dit werk gemechaniseerd door 
volmolens toe te passen. Deze konden worden 
aangedreven door paarden (rosmolens), maar ze 
werden vaak ook door waterkracht aangedreven. 
Vele watermolens dienden dit doel of werden 
voor dit doel omgebouwd. Een dergelijke molen 
werd in de volksmond wel een stinkmolen 
genoemd. Door de opkomst van de industrie is 
het beroep uitgestorven. 
Het beroep leeft nog voort in verschillende 
familienamen (bijvoorbeeld: Volder, De Volder, 
Volders, of de Duitse naam Völler) en 
straatnamen (bijvoorbeeld de Voldersdreef te 
Maastricht, de Volderstraat te Meerssen). 

http://www.harmonie-vaals.nl/
http://www.harmonie-vaals.nl/
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De Volmolen 

De 
restauratie 
van de 
volmolen in 
Holset, ook 
wel bekend 
als de 
Frankenmole

n, gaat een nieuwe fase in. De Stichting Limburgs 
Landschap, sinds 2007 eigenaar van het 
monumentale complex, kreeg een kwart miljoen 
euro subsidie van de provincie Limburg. Volgens 
de stichting gaat het om één van de oudste 
monumenten van de industriële revolutie in 
Limburg. (Foto: Nico Bakker) 
De oorsprong van deze molen is bijzonder: hier 
stond in de 17-de eeuw een kopermolen. Dat was 
een industrietak die alleen in de zuidoosthoek 
van Zuid-Limburg voorkwam. De ertsen werden 
hier vermalen. Het zink kwam uit de zinkmijnen in 
La Calamine en Plombière, het koper uit de Harz 
en uit Scandinavië. Dat laatste is een goede 
verklaring waarom een van de oude eigenaren  
 

een man uit Göteborg was. De kopermolen werd 
in 1736 vervangen door een groot complex met 
volmolen en diverse ateliers met weefgetouwen 
die eerst door de molen werden aangedreven. De 
Vaalser lakenindustrie was bekend. In de loop 
der tijd is er gesponnen, geweven, wollen laken 
‟gevold‟ en zijn er dekens gemaakt. In 1885 
kwam er een apart gebouw bij de molen met een 
stoommachine voor de aandrijving van de 
machines.  
De molen brandde in de loop der tijd twee keer 
uit en werd weer gerestaureerd. Het gebruik als 
industrieel complex loonde. In 1905 verdwijnen 
de weefgetouwen en spinnerij en wordt de molen 
een graanmolen. Een ontwikkeling die vaker bij 
watermolens plaatsvond. Door het makkelijker 
beschikbaar komen van elektriciteit en 
benzinemotoren wordt dat voortaan de 
energiebron. Na de oorlog zet het verval in dat, 
ondanks alle inzet van de eigenaar, tot voor kort 
duurde. De bedoeling is om het complex weer in 
oude luister te herstellen met een openbare 
functie. 

Burgerlijke Stand 

Dit jaar bestaat de burgerlijke stand 
200 jaar. Verschillende archieven 
besteden uitgebreid aandacht aan 
dit feit. Denkt menigeen immers niet 
dat wij onze achternamen aan 
Napoleon te danken hebben? 
Welnu, de genealogen die 
inmiddels de archieven van de 
burgerlijke stand doorgespit 

hebben, weten dat dit voor de meeste namen niet 
opgaat. Genealogen kunnen achternamen soms 
tot diep in de Middeleeuwen herleiden. Toch zijn  
 

de eerste decennia van de 19e eeuw ook 
naamkundig van belang: door de invoering van 
de burgerlijke stand in 1811 werd in feite het 
proces van familienaamvorming afgerond, namen 
die daarvoor nog aan verandering onderhevig 
waren kregen hun definitieve vorm. In het archief 
van heemkundekring Sankt Tolbert bevinden zich 
kopieën van de oude kerkboeken St. Paulus 
Vaals (Fritz Zimmermann) en Vaalser 
genealogische gegevens (Frits Kern). Alles ook 
op CD-rom. 

Carl Theodor Arnold von Clermont 

De heer Jan Wartenberg (Berlijn) heeft een 
omvangrijk boek over onder meer de familie von 
Clermont geschreven: „Der Famlienkreis Friedrich 
Heinrich Jacobi und Helene Elisabeth von 
Clermont‟. Het wachten is op de uitgever.  
De heer Wartenberg was zo vriendelijk de 
heemkundekring digitale foto‟s te sturen van alle 
beschikbare afbeeldingen van de kinderen (13) 
van Johann Arnold von Clermont. Op de foto de 
oudste zoon Carl Theodor von Clermont (1756-
1824). Deze nam met zijn broer Johann Adam na 
de dood van vader het bedrijf over. Carl verwierf 
aanzien in publieke functies, maar hij was geen 
koopman. De zaken gingen slecht in de tijd van 
de Franse overheersing. Hij maakte ook geen 
gebruik van de mogelijkheden die de moderne  
 

machines boden. Immers 
was de machinebouwer 
James Cockerill in deze tijd 
bezig in Luik en laterin Aken 
o.a. spinmachines naar 
Engels voorbeeld te bouwen. 
In 1819 verdween Carl von 
Clermont met de noorderzon 
uit Vaals. Hij werd failliet 
verklaard. Pas in 1829, dus 

lang na zijn dood, ontvingen de schuldeisers 
30%. Het stamhuis kocht Tyrell en Bloemendal 
verwierf baron von Lommesen.  
Ook met broer Johann Adam ging het niet best. 
Hij verhuurde op het laatst kamers en stierf, 67 
jaar oud, in 1826 op „Blumenthal‟. 
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Nieuw boek 

Heemkundevereniging De Bongard uit 
Simpelveld-Bocholtz heeft een nieuw boeiend 
themanummer over de Tweede Wereldoorlog in 
Zuidoost Limburg samengesteld. En dat gaat niet 
over de militaire gebeurtenissen, maar over het 
leven van de mensen in deze moeilijke periode. 
Er staan 23 prachtige, maar ook ontroerende en 
persoonlijke verhalen in opgetekend. De 
lotgevallen van enkele bekende personen uit  
 

Vaals, burgemeester Rhoen, verzetstrijder Jos 
Francotte en de familie Drielsma worden uitvoerig 
belicht. 
U kunt dit boek (150 blz.) inzien op de leestafel in 
het verenigingsgebouw Óp Sankt Tolbert in 
Vaals. Daar kunt u het ook bestellen of 
rechtstreeks bij debongard@hotmail.com. Het 
kost € 7,00 excl. verzendkosten. 

Subsidies en Donaties 

De subsidiekraan lijkt ook voor onze vereniging te 
zijn dichtgedraaid. Alle inspanningen en 
argumenten ten spijt is er geen subsidie los te 
krijgen bij diverse subsidiefondsen en de 

Provincie Limburg. Van geen 
enkele instantie komen, gezien de 
bewoordingen in de afwijzing, de 
doelstellingen en uitvoeringen van 
de heemkundekring Sankt Tolbert.  

 

overeen met de criteria van de 
subsidieverstrekkers. Tenslotte zijn er 
overgebleven: de Gemeente Vaals met een flinke 
verbouwingssubsidie en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds met een bedrag van € 1450, - voor 
de aanschaf van een geluidsinstallatie.  
Gelukkig heeft de heemkundekring een aantal 
grote en veel kleine donaties van particulieren 
mogen ontvangen. 

Leven als God in de Rott 

(Vijlens dialect: e gen Rott, 
Vaalser dialect: i jen Rott) is een 
van de oorspronkelijk zeven 
'rotten' (buurtschappen) van het 
Zuid-Limburgse dorp Vijlen, dat 
in de Nederlandse gemeente 
Vaals ligt. Rott bestaat uit een 
dertigtal huizen aan één lange, 

glooiende straat die dezelfde naam draagt. Deze 
prachtige buurtschap ligt ten westen van Vijlen, 
en ten west/noordwesten van Vaals. Het 
Vijlenerbos ligt ten zuiden van Rott.  
De oorspronkelijke betekenis van de naam is 
onduidelijk: hij kan zowel 'rode' als 'rooiing' of  
 

'ontginning' betekenen. De oudste verwijzingen 
naar Rott stammen uit de late middeleeuwen. Zo 
worden in een document van rond 1320 een 
twintigtal bezittingen in Vijlen vermeld, waarvan 
de eigenaren cijnsen en/of pachten moesten 
afdragen aan de heerlijkheid Einrade (de huidige 
hoeve Einrade in Holset). (Bron: Wikipedia) 

Over Einrade schrijft Peter Bertram een uitvoerig 
artikel in Verleden&Heden nr. 13 (november 
2011). Nu is God blijkbaar even afwezig in deze 
idyllische omgeving; lees www.sankttolbert.nl  
In de pers  Rumoer in rustiek Rott. (Foto: 

waterpomp Rott) 

Redactie 

 De redactiecommissie heeft een mooie flyer 
(zie foto) samengesteld: „Actief in 
Verleden&Heden‟. Deze informatiefolder is 
beschikbaar voor bezoekers/gasten van het 
verenigingsgebouw Óp Sankt Tolbert en het 
douanemuseumpje De Klèng Wach in de 
Akenerstraat Vaals. 

 Ondertussen verzamelt de redactie kopij voor 
het jaarboek Verleden&Heden nr. 13, dat eind 
van het jaar verschijnt. 

 Van enkel oude en uitverkochte jaarboeken 
worden binnenkort pdf‟s gemaakt. 

 De vereniging heeft uit het depot van de 
drukker een aantal restexemplaren van het 

boek „Tussen twee grenzen 
1900-2000‟ (Frits Kern) 
kunnen kopen. Dit is nu via 
het secretariaat te koop voor 
leden en vrienden.  

 De redactie geeft binnenkort 
het eerste themanummer uit. 
Dit is een overdruk van drie 
prachtige feestgidsen, 
uitgegeven bij het 50-, 75- en 
100-jarig bestaan van de 
Arbeiterverein-RK 
Werkliedenvereeniging St. 
Paulus Vaals (1875). 
 

mailto:debongard@hotmail.com
http://www.sankttolbert.nl/


Blad 4 van 5 

 

 

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

April 2011 
Heinz Mertens (4-4-1939) 
Hans Neus (5-4-1940) 
Carl Caubo (7-4-1927) 
 

Frits Kern erelid (25-4-1927) 
Herman Lennertz (28-4-1935) 
Allen van harte proficiat! 

Bijzondere activiteiten 

De heemkundekring werkt (ondersteunend) mee 
aan: 

 De Open Monumentendag 2011 (11 
september): „Oud gebouw-Nieuw gebruik‟ 

 De Kunstroute Vaals 2011 (10 juli-31 juli) 

 Universiteit Aken: Oral History Project - 
levensgevoel, de grensbelevenissen in de 
Duits/ Nederlandse grensstreek. 

 

 Universiteit Maastricht: onderzoek naar de 
sociaal-economische omstandigheden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in Vaals. 

 Sociaal Historisch Centrum Limburg: 
pendelaars uit Vaals naar de Luikse 
kolenmijnen in de vijftiger jaren. 

Jubileumjaar D’r Wauwel: 30ste dialectavond op 21 mei 2011 

Onder het motto ”Los de zieël mar ins lekker 
boemmele” vindt op zaterdag 21 mei a.s. voor de 
30

e
 keer de ”Dialekoavend va Dialekverain D‟r 

Wauwel” in Kerkrade-West plaats. De avond 
begint om 20.00 uur en vindt plaats in D‟r 
Heidsjer Tref aan de Patronaatstraat 19 in 
Spekholzerheide. Naast alle Wauwel-leden die  
 

op deze avond optreden en veelal voorlezen uit 
eigen werk zal het programma worden 
opgeluisterd door het ensemble ”‟t Jód Tsimmer”. 
Kaartverkoop: 
De entreekaartjes kosten € 7,50 en gaan vanaf 1 
mei a.s. in de voorverkoop (zie www.wauwel.net). 

Citaat van de maand 

“Een bijeenkomst Óp Sankt Tolbert is erg familiair en brengt behalve heemkunde veel gezamenlijke 
Vaalser emotie teweeg.” 

Prof. Intze 

Dieter Kottmann 
(Laurensberger 
Heimatfreunde) schrijft aan 
heemkundekring Sankt 
Tolbert: „Bitte melden Sie 
sich für die Fahrt nach 
Heimbach/Urftsee am 25.6. 
nicht zu spät an. Zu dieser 
Fahrt sind auch unsere 
Nachbarn aus Haaren und 

vor allem aus Vaals eingeladen. Die Familie von 
Prof. Intze, dem Schöpfer der damals größten  
 

Talsperre Europas und des damals technisch 
revolutionären Wasserkraftwerkes, hat in Vaals 
gewohnt und der künstlerisch hochstehende 
Grabstein ist dort auf dem alten Friedhof  immer 
noch erhalten.“ 
Op 31 december 1904 werd op de Protestantse 
begraafplaats (hoek Eschberg/Linderweg) 
professor dr. Otto Intze begraven; hij onderrichtte 
vanaf 1870 tot aan zijn dood (28.12.1904) aan de 
Technische Hochschule  te Aken en steunde de 
Lutherse kerk te Vaals. 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van de Heemkundekring Sankt 
Tolbert werd in maart ingeschreven:  
Wiel en Marie-José Habets (Vaals) 
Maria Rombach-Geraets (Vaals) 
 

Norman Noteborn (Mechelen) 
Marion Klein (Vaals) 
De vereniging telt nu 156 leden  

http://www.wauwel.net/
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Interessante websites 

 Philippe Van Wersch heeft op zijn website veel 
interessante gegevens en verhalen over het 
geslacht Van Wersch en over Vaals geplaatst, 
o.a. de Van Wersch Hotels: 
www.vanwersch.info  Wetenswaardigheden 

 

 Over de familie von Clermont en haar 
nakomelingen in Frankrijk www.ferriere.net → 
Sommaire des fiches. 

Activiteitenagenda 

Dinsdag 29 maart om 19.30 uur in Gulpen: 
Lezing door Luc Wolters over het Limburgse 
schutterswezen, een historische introductie. 
Zaterdag 2 en zondag 3 april: 
Museumweekend: Diverse musea, o.a. het 
Limburgs Museum in Venlo zijn gratis 
toegankelijk. 
Zondag 10 en 17 april van 11.00-16.00 uur in 
Vaals: 
Lezing over de Westwall en daarna excursie over 
de Schneeberg. 
Vrijdag 29 april om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 
Dinsdag 3 mei: 14.00-17.00 uur:  
Middag Óp Sankt Tolbert voor de bewoners van 
Zorgcentrum Langedael. 
 

Dinsdag 17 mei:  
Lezing Peter Bertram in het verenigingsgebouw: 
„De geschiedenis van Vaals‟ i.s.m. Zij-Aktief 
Zaterdag 21 mei om 20.00 uur: 
Dialectavond van D‟r Wauwel in Kerkrade-West 
Vrijdag 27 mei om 19.30 uur:  
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 
Zaterdag 28 mei:  
Heemkundedag Óp Sankt Tolbert voor besturen 
van heemkundeverenigingen uit Parkstad en 
Heuvelland. 
Zaterdag 25 juni: 
Excursie naar Heimbach/Urftsee (Organisatie: 
Laurensberger Heimatfreunde). 

 
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. Voor alle overige informatie gelieve u zich te wenden tot de secretaris 
van de heemkundekring: leo.junggeburt@planet.nl 
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