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Nieuwsbrief Nummer 42 – Maart 2013 

Peter de Grote, een bevlogen tsaar 

Aan het begin van het Nederland-Ruslandjaar 
2013 opent de Hermitage Amsterdam een grote 
tentoonstelling (9 maart-13 september) over 
Peter de Grote (1672–1725), vernieuwer van 
Rusland. De tentoonstelling zal een beeld geven 
van deze originele, bevlogen en leergierige 
Russische tsaar die, toen hij alle macht kreeg op 
17-jarige leeftijd, vastbesloten was het land te 
moderniseren. Hij slaagde erin de krijgsmacht en 
de Kerk te hervormen, breidde handel en 
nijverheid uit en verbeterde het onderwijs en de 
volksgezondheid. Hij versterkte Rusland tot een 
Europese grootmacht, met een volledig nieuwe 
hoofdstad: St.-Petersburg, ‘venster op het 
westen’. Met historische voorwerpen, 
schilderijen, gouden sieraden en voorwerpen uit 
de oudheid, wapens en bijzondere documenten 
wordt in de tentoonstelling het leven geschetst 

van deze onnavolgbare 
tsaar. Reislustig als hij 
was, ondernam Peter 
de Grote rwee grote 
reizen naar West-
Europa. Zo bezocht hij 
de Republiek der 
Nederlanden in 1697 en 
in 1717.  
 
Van 25 juli tot 27 juli 
1717 was de tsaar in 
onze omgeving. Hij 
bezocht Luik, Spa, Aken  

 

en Maastricht. In Aken was hij te gast in het huis 
van Johann Adam Klermond (1673-1731), de 
grootvader van de ‘Vaalser’ Johann Arnold von 
Clermont (1728-1795). Daar in de huidige 
Franzstrasse kreeg hij een aparte kamer 
toegewezen, het later zo genoemde ‘Zar Peters 
Kämmerchen’.Op 27 juli 1717 kreeg hij een 
middagmaal aangeboden op Schloss Neubourg in 
Gulpen, eigendom van Johann Adam Klermond, 
Erb- und Gerichts Herr zu Neuenburg, Gülpen. 
Daarna reisde het gezelschap door naar 
Maastricht.(Grotten van de Sint Pietersberg). De 
reden voor het contact en verblijf bij Johann Adam 
Klermond was de jarenlange uniformleveringen 
aan de Russische lijfgarde. 

Onze tuinhekjes 

De geschiedenis van het tuinhekje begint 
ongeveer 1500 v. Chr. op de Britse eilanden. 
Dan beginnen de mensen hun velden af te 
bakenen. Archeologische opgravingen, 
luchtfoto’s en oppervlakteonderzoek bevestigen 
dit in recente studies. Vanaf plm 1000 v. Chr. 
ziet men veldbegrenzingen in Noord-Europa. In 
de IJstijd, vanaf 500 v. Chr. worden ook dorpen  
 

en huizen omheind. Vanaf die tijd ontstaan er 
afrasteringen in allerlei vormen: paalrijen, 
gevlochten schuttingen, palissaden, wallen, 
grachten. Vanaf 300 v. Chr. worden de 
afrasteringen een machtssymbool – hoe rijker een 
goed, hoe omvangrijker de grensmarkering. (Bron: 

Der Spiegel Nr. 3 / 14.1.2013) 

Schutteberg 

Gerard Schmets vraagt: “Wat betekent 
"Schütteberg", gelegen bij Vaalsbroek?”  
Herbert Kuijpers (archiefcommissie) antwoordt: 
“De oorsprong van de naam Schutteberg heb ik 
niet kunnen achterhalen. Op een kaart uit 1829 
wordt het gebied tussen Eschberg en  

Schuttebergweg aangeduid als Schutteberg (Zie 
V&H 11). In het boek van Jongmans en Loontjens 
over Vaalsbroek wordt in dit verband gesproken 
over “Bend en weyde gelegen aan den 
Schuijteberg. Ook in Roermond is er een 
Schuitenberg.” 
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Nederlands Monte Carlo 

Over de gokhuizen te Vaals werd begin 20
e
 

eeuw nogal veel gesproken in die tijd. En 
meestal niet in gunstige zin. De Limburger 
Koerier van 9 januari 1907 meldde onder de kop 
“Het Speelhol Vaals”, dat er volgens het Berliner 
Tageblatt meer dan ooit te Vaals gespeeld werd. 
Volgens de verklaringen van ingewijden werden 
er elke avond gehele vermogens verloren en 
gewonnen. De Derbyclub werd vaak genoemd 
als één van de “huizen van hazardspel”. In 
februari 1907 werd het achtste huis geopend. 
Hoe ging dat gokken in zijn werk? Tegen de 
muren waren draaischijven met kleuren en 
nummers gemonteerd. De speler schiet op zo’n 
draaischijf met de bedoeling een bepaalde kleur 
of nummer te treffen. Als de schijf hard draait, 
bv. 250 omwentelingen per minuut, dan is het 
toeval, ook bij geoefende schutters, om een 
bepaald nummer te treffen. Draait de schijf met 
een snelheid van bv. 50 omwentelingen, dan 
gaat de handigheid een rol spelen.  
De Limburger Koerier schreef op 27 juli 1907 
een artikel, waarin Hare Majesteit dank werd 
betuigd “voor de benoeming van burgemeester 
F. Quadekker (zie foto), die zedelijkheid en 
rechtvaardigheid op de eerste plaats stelt en 
door zijn energiek optreden een einde gemaakt 
heeft aan het zedenkwetsende hazardspel”. Het 
dankadres werd ook verzonden aan de minister 
van binnenlandse zaken en de Commissaris der 
Koningin in Limburg. Het adres was ondertekend 
door 156 personen, waaronder kerkelijke en 
 

 wereldlijke autoriteiten, artsen en leerkrachten. 
De L.K. vermeldde ze allemaal. 
(Bron. Th. Raets – De meest extreme eeuw van 
Brunssum;  
F. Kern – Tussen twee grenzen 1900-2000) 
(Foto: F. Quadekker; archief Jet Quadekker) 

Textielfabriek Croon 

De Akense textielbaron en filantroop Waldemar 
Croon is in februari 2013 op 96-jarige leeftijd in 
Aken overleden. Croon, die Limburgse 
voorouders heeft, stond in Aken en daarbuiten 
bekend als 'een bijzondere heer'. Croon besloot 
in 1999 een groot deel van zijn vermogen in 
regionale hulpverlening te steken. Hij richtte met 
hulp van de stichting ‘Menschen helfen  
 

Menschen’ de stichting ‘Waldemar und Irene 
Croon’ op. Doelstelling is mensen die (buiten hun 
schuld) in problemen raken te steunen: 
bijvoorbeeld het gezin dat bij een brand aan de 
Lütticher Strasse (Aachen) drie kinderen verloor. 
Croon was ook lid van de Rotary Club Aachen-
Land. Waldemar Croon werd 18 mei 1916 in Aken 
geboren. Zijn Limburgse voorouders trokken in de 
19e eeuw richting Duitsland. Croon was trots op 
zijn roots en liet dit geregeld blijken. De 
ondernemer was decennialang directeur van de in 
1862 opgerichte textielfabriek G.H. & J. Croon in 
Aken en Lemiers. De familie Croon was ook 
betrokken bij de oprichting van het Luisen-
ziekenhuis (Aachen) in 1867. Waldemar Croon is 
meervoudig onderscheiden voor zijn liefdadigheid. 
(Foto: ‘Nederlandsche Textielfabriek Croon’ – Lemiers) 

Citaat van de maand 

“Schrijven in streektaal is op veel plekken in Europa een oprukkend fenomeen. In wat een reactie lijkt 
op globalisering, is in veel regio’s een zoektocht naar eigenheid op gang gekomen – historisch, 
folkloristisch, culinair, literair.” (Olaf Tempelman in Tijdgeest – De Volkskrant 9 maart 2013) 
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D’r dreejlenderèk 

Dreej lender, èng koeltoeër, 
ee jroeës wonder dèr natoer, 
ee land oane jrens en oane moer. 
Dreej natsiejoeëne, ee dreejlendervólk, 
èng moddersjproar, wie oes ènge mónk. 
 

Vrönde döärsj dik en dön, va èng en dezelfde aad, 
jouw nobbere tsait joar en daach. 
Friedliesje mènsje, loestiesj jebèkd, 
èng familieë in d’r dreejlenderèk. 
(Hans Jussen) 

Reconstructie Maastrichterlaan (3) 

Het bestek van de 
aanleg van de 
rijksweg Maastricht 
Aken uit 1824 bestaat 
uit 3 gedeelten: het 
maken van de aarden 
baan, het leveren en 
verwerken van al de 
benodigde keien, 
kantstenen en zand, 
en het maken van alle 
kunstwerken, met 
leverantie van daartoe 
benodigde materialen. 
Het totale project was 

dusdanig groot, dat er verschillende onderdelen 
waren waar aannemers op konden inschrijven. 
En ieder van die gedeelten wordt uitvoerig 
beschreven. Zo zijn er 21 hellingen in de aan te 
leggen weg. De nieuwe weg volgde niet het 
oude tracé Maastricht-Aken door de heuvels. Er 
werd gekozen voor een vlak gedeelte 
(noordelijk) dwars door de vele beemden. 
De vraag dringt zich op hoe men te werk ging  

met het inmeten van al dat werk. Afstanden en 
hoogteverschillen werden en worden nog steeds 
gemeten door landmeters. In 1824-1826 waren de 
optische meetinstrumenten nog niet zo uitgekiend 
als tegenwoordig en er waren zeker geen 
computers. Maar theodolieten (zei afbeelding uit 
1820) waarmee nauwkeurig hoogteverschillen 
konden worden gemeten waren er wel. En de 
afstandmeting werd met behulp van 
driehoeksmeting en veel rekenwerk uitgevoerd.  
Als richtpunt werden zogenaamde hakkelbouten 
gebruikt. Dit waren een soort spijkers of plaatjes 
die werden aangebracht op strategische plaatsen 
en het werd nauwkeurig omschreven waar deze 
bouten geplaatst waren. Van daaruit kon de 
aannemer dan zijn meetwerk verrichten. Deze 
spijkers hadden weerhaken,  zodat ze moeilijk of 
niet te verwijderen 
waren zonder schade 
aan te richten. Zo werd 
ook ‘rommelen ‘ met 
de maatvoering 
tegengegaan. 
(Bron: Fons Meijs in Galopia uitgave 8 oktober 2012) 

 

Fabrikant Trostdorff 

In het archief van de gemeente Vaals wordt 
vermeld dat Joh. Alb. Trostdorff de eigenlijke 
grondlegger is van de textielindustrie in onze 
gemeente. Er staat dat hij sinds 1699 al een 
florerend bedrijf met 300 medewerkers had. Zijn 
“fabrikeurshuis” was gevestigd aan de huidige 
Akenerstraat in het huis “ejen Schatull” 
(tegenwoordige benaming). ls er sprake is van 
300 medewerkers moet men deze zien als 
thuiswerkers. Vrouwen en mannen waren thuis 
aan het spinnen en weven. De zo gemaakte 
producten werden dan in de fabriek verder 
verwerkt. Naast de textielindustrie was de familie 
Trostdorff al sinds 1669 in Vaals actief in de 
naalden- en speldennijverheid. De 
naaldenindustrie was hoofdzakelijk in handen 
van  Jean Richard en Jean Henry Trostdorff. 
Ook hiervoor werd gebruik gemaakt van 
huisindustrie. Het ijzerdraad kwam in hoofdzaak 
uit Pruissen. Het ijzerdraad werd thuis grof  
 

bewerkt en 
later in de 
fabriek verder 
afgewerkt. Men 
produceerde 
tot 50 miljoen 
naalden en 
spelden. De 
producten 
werden 

verkocht naar o.a. Frankrijk, Holland, Spanje, 
Italië, Zwitserland en Portugal. 
De naaldenfabrieken waren gevestigd in Vaals, in 
Mamelis (zie foto) en in Lemiers. In Vaals was er 
vermoedelijk een naaldenfabriek gevestigd in de 
Akenerstraat. In Mamelis en Lemiers werd gebruik 
gemaakt van  watermolens. 
(Herbert Kuijpers doet momenteel uitgebreid 
onderzoek naar de fabrikantenfamilie Trostdorff.) 
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Markante persoonlijkheden 

Kent u ze nog? Getekend door Al Hellebrand in zijn onvolprezen boek 322M (1986). Van links naar 
rechts: Hubert Hermans (politicus), Sjeng Vluggen (huisarts), Eugène Prickaerts (pastoor), Jozef 
Schmets (schoolhoofd), Johan Kunkels (dialectdichter), Franz Damek (circusartiest / brandweerman / 
ijsverkoper). 

 
Met toestemming van Al Hellebrand en de uitgever van het Vaalser Weekblad 

Chinees in Vaals 

历史界圣托尔伯特(Heemkundekring Sankt 

Tolbert) 
Jorina Bodelier uit Lemiers schreef in 2012 een 
wetenschappelijke studie over de  
tonen in het Ripuarisch Lemieësjer Plat. Zij 
studeerde aan de universiteit van Amsterdam 
taalwetenschap. Voor haar masterscriptie heeft 
ze zich maandenlang verdiept in de toon en 
intonatie van het Lemierser dialect. Zij toont 
wetenschappelijk aan dat de toonhoogte, aan 
hetzelfde woord, een geheel andere betekenis 
geeft. Als voorbeeld noemt ze “roas” (rosa) en 
een halve toon lager “roas” ( roest); “naas” (nat) 
en korter “naas” (neus). Uiteraard geldt dit ook 
(met enkele afwijkingen) voor het Vaalser Plat. 
Hetzelfde fenomeen komt veelvuldig in het 
Chinees voor. 
Anders maar toch toevallig is, dat ons lid Nico 
Pakbiers in het tijdschrift 'Quest' van januari 
2013 vraagt: "Hoe schrijf je in het Chinees de 
namen van Europese personen of steden?" Het 
schijnt dat het Chinese schrift geen losse 
klanken heeft, zoals onze letters, maar hele 
lettergrepen in een keer. De verdere uitleg is een  
 

beetje ingewikkeld, 
misschien kan Nico ons 
dat beter uitleggen en 
bovendien zijn wij 
benieuwd in welke 
karakters de Chinezen 
'Heemkundekring 
Sankt Tolbert Vaals' 
schrijven. Men zegt wel 
eens dat wij de 

Chinezen van Nederland zijn. Alleen vanwege ons 
taaltje?  
Reactie van John van Dijk (burgemeester van 
Vaals 1992-1994)  op Facebook: "Vrienden, even 
een korte reactie uit China. Het afgebeelde teken ( 
ik weet niet waar jullie dat vandaan gehaald 
hebben ) komt het dichtst bij het Chinese karakter 
' Shuang', dat staat voor fijn/plezierig. 
Heemkundekring St. Tolbert luidt in het Chinees: 
Pinyin: Li shi jie (Heemkundekring) sheng tuo er 
bo te (St. Tolbert)." Overigens, inderdaad, de 
toonhoogte luistert hier erg nauw. We kennen er 
hier vier (sommigen zullen zeggen vijf ). De 
gesproken toon bepaalt de betekenis.” 
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Sokkels 

Er zijn nog 4 sokkels gevonden (2 
grote en 2 kleine), die vroeger op 
de hoeken van de vijver van de 
Obelisk hebben gestaan. De 
sokkels worden in het atelier van 
klooster Benedictusberg (Mamelis 
Vaals) door fr. Leo Disch van 
erosiekorsten en vastzittende 
onzuiverheden ontdaan. Daarna 
wordt op de aangetaste plekken 

mortel (monulit) aangebracht op een wapening 
van koperen schroeven en draad. 
 

Na restauratie 
worden de sokkels 
alsnog in het 
voorjaar geplaatst 
op de hoeken van 
de vijver. De 
bedoeling is dat op 
de sokkels mooie 
siervazen met 
bloemen komen. 
(Foto’s: Fr. Leo Disch) 

Klangwelten in Couven-Räumen 

  Das Couven-Museum  (Aachen) widmet sich in 
diesem Jahr dem euregionalen Kulturprojekt 
"Klangwelten in Couven-Räumen" zum 250. 
Todestag von Johann Joseph Couven (Architekt 
in Aachen und der Euregio).  (12.09.2013–
12.01.2014) 
 

Dialectcursus 

Het bestuur van Heemkundekring heeft besloten 
de cursus met het Völser Plat in het voorjaar 
wordt gegeven. De data zijn (voorlopig) 
vastgesteld op maandag: 10, 17 en 24 juni. De 
tijd: 19.00-21.00 uur. Locatie: Óp Sankt Tolbert, 
Bloemendastraat 11A. De kosten zijn € 5 voor  

de 3 lessen. U kunt zich nu aanmeldingen en krijgt 
voor cursusbegin een mailtje. Eerdere 
aanmeldingen blijven van kracht. De lessen zijn 
bedoeld als een eerste kennismaking met het 
Völser Plat. Plezier aan / met deze buitengewone 
taal staat voorop. 
 

Creativiteit gevraagd 

De Heemkundekring werkt regelmatig samen 
met studenten aan de universiteiten van Aken en 
Maastricht. Ook studerenden van hogescholen 
zijn af en toe te gast. Dit verheugt ons zeer, 
temeer zij veel onderzoek / publicaties doen mbt 
de cultuurhistorie van Vaals.  
Sanne Bellefroid (Noorbeek), studente aan de 
Academie voor Kunst en Architectonische 
 

Vormgeving (Maastricht) werkt sinds kort aan een 
wel zeer creatieve scriptie. Zij wil in het nieuwe 
centrumplan van Vaals de oude 
brandweerkazerne een plaats geven als Techniek 
Informatie Centrum (met expositieruimte), waarin 
de industriële cultuurgeschiedenis van Vaals is 
ondergebracht. Natuurlijk is dit een fictieve 
benadering (wij zijn benieuwd!), hetgeen niet 
wegneemt dat Vaals creatieve geesten goed kan 
gebruiken. Denk aan de bestemmingen van 
enkele in het oog springende ‘schandplekken’: de 
Cereshoeve (Tentstraat), het voormalige 
Clarissen-/ Capucijnenklooster (Esso 
Maastrichterlaan), de grensovergang NL-D. Wie 
heeft ook een creatief idee mbt tot de herinrichting 
van straten/gebouwen enz. in Vaals? Dit kan een 
positieve bijdrage inhouden voor de 
beleidsmakers/bestuurders van de gemeente 
Vaals. 
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Wie, Wat, Waar, Wanneer? 

Zilveren jubileum 
‘Dezer dagen (1933) herdacht dhr. A. Lamsfus 
zijn zilveren jubilé als teekenleeraar, hetgeen ten 
huize van den jubilaris door zijne collega’s en 
het bestuur der patronaatsteekenschool op 
passende wijze in engeren kring gevierd werd. 
In1908 richtte dhr. Lamsfus een cursus op, 
voornamelijk voor bouwkundig teekenen, welke 
door velen onder zijne kundige leiding met 
succes gevolgd werd. Toen in januari 1923 de 
patronaatsteekenschool geopend werd, kwam 
deze onder zijne leiding; hij was sedertdien als 
directeur en als leeraar aan deze inrichting 
werkzaam. Dat de teekenschool in een groote 
behoefte voorziet, bewijst wel het groot aantal 
leerlingen, dat telken jare zowel van hier als van 
elders de lessen, ook in andere vakken, 
bezoekt.’ (Limburger Koerier 29-4-1933) 
Toen de paters Redemptoristen nog een 
klooster in Vaals bezaten, verschaften ook zij in 
de jaren 1935-1937 huisvesting aan de 
tekenschool. Als leraren waren aan dit instituut 
onder meer verbonden: Pelt, Lamsfus en Van 
Gool. Geestelijke adviseur was kapelaan W. 
Wermeling. Tot de leerlingen behoorden H. 
Bröcheler, H. Smeets, L. Hellebrand, J. 
Offermans, L. Saive, H. Laval en L. Souren.  
 

Als u een of meer van deze jongemannen op de 
foto (Archief A. Lamsfus) herkent, geef het dan 
door aan het secretariaat. 
Neem ook eens een kijkje op onze website 
www.sankttolbert.nl  Onder de map ‘Foto’s’ staat 
een rubriek ‘Wie, Wat, Waar, Wanneer?’ Deze 
rubriek dient als vragenhoekje voor foto's, 
waarvan wij niet weten wie er op staat, waar en 
wanneer ze genomen is, of wat de aanleiding 
was. 

Internet 

Uit de plooi - De 18de eeuw in beweging : www.museumhetvalkhof.nl 
Couvenmuseum Aachen: www.couven-museum.de 
 

Facebook 

Sinds begin februari 2013 is de Hemkundekring 
Sankt Tolbert actief op Facebook. En dat blijkt 
goed aan te komen, bij zowel ouderen als ook 
jongeren. Dit dankzij de inspanningen van  
 

Monique Louvenberg-Cransveld. 
Wij hebben nu al 220 vrienden (stand 24 maart 
2013). 

Ingebonden Nieuwsbrieven 

De Heemkundekring heeft de eerste 40 
Nieuwsbrieven laten inbinden bij Drukkerij 
Thoma.  Het resultaat mag gezien worden. Het 
is een prachtig boek geworden, in een mooie 
lay-out; een afdruk in kleur en een in zwart-wit. 
Wie ook zo’n afdruk (plm 160 blz.) wil hebben 
 

gelieve deze te bestellen bij info@drukkerij-
thoma.nl. Kosten kleurendruk € 25, exclusief BTW 
en verzendkosten. De oplage voor deze druk 
moet uit minstens 10 bestelde exemplaren 
bestaan. 
 

Ledennieuws 

Nieuw lid:  
Deborah Vanhouttem.(Vaals). 
 
De vereniging 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. 

http://www.sankttolbert.nl/
http://www.museumhetvalkhof.nl/
http://www.couven-museum.de/
mailto:info@drukkerij-thoma.nl?subject=Bestelling%20Ingebonden%20Nieuwsbrieven%20Sankt-Tolbert
mailto:info@drukkerij-thoma.nl?subject=Bestelling%20Ingebonden%20Nieuwsbrieven%20Sankt-Tolbert
http://www.sankttolbert.nl/


Blad 7 van 7 

 

 

Activiteitenagenda 

Vrijdag 29 maart 2013 om 19.30 uur: 
Jaarvergadering (ALV) van Heemkundekring 
Sankt ToIbert  in het verenigingsgebouw, 
Bloemendalstraat 11A. 
Woensdag 17 april 2013 om 20.00 uur: 
Lezing van Luc Wolter over Ferdinand von  
 

Plettenberg in zaal Café Sport Eijs. (Convocaat 
LGOG) 
Vrijdag 26 april 2013 om 19.30 uur: 
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de 
Bloemendalstraat 11A. 

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

April 2013 
Cinth van Aken (1-4-1942) 
Heinz Mertens (4-4-1939) 
Hans Neus (5-4-1940) 
Carl Caubo (7-4-1927) 
Maria Minker-Klein (24-4-1936) 
Frits Kern erelid (25-4-1927) 
Wiel Dautzenberg (26-4-1933) 
Herman Lennertz (28-4-1935).  
 

 
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.  

 

 

http://www.sankttolbert.nl/
mailto:sankttolbert@gmail.com

