
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

KRONIEK VAN EEN VAALSER FAMILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHLOSS RAHE 



Ten geleide 

Vanaf mijn prilste jeugd herinner ik me, dat ik gefascineerd luisterde naar de 

verhalen van mijn moeder, van dat zij op een kasteel was geboren, van een 
geheimzinnige Gravin, een nog geheimzinniger Koning. Voor mij vielen die 

verhalen onder de categorie sprookjes. 
 

Later, toen ik niet meer in sprookjes geloofde, werd mij allengs duidelijk, dat 
die verhalen van vroeger wel degelijk een historische achtergrond hadden. En 

ik nam mij vast voor, om feiten en wederwaardigheden van de familie Krout te 
verzamelen, op te schrijven en zodoende te bewaren voor het nageslacht, 

vooraleer het in de vergetelheid zou geraken. En met onderstaande historie is 

dit voornemen ten langen leste gerealiseerd. 
 

Daarmee pretendeer ik geenszins volledig te zijn. Mijn enige opzet is om feiten 
en gebeurtenissen weer te geven, voor zover die mij bekend zijn; hetzij door 

bronnenonderzoek of verslaggeving van anderen, hetzij uit eigen, persoonlijke 
waarneming. 

 
Hoewel mijn streven gericht is op een waarheidsgetrouwe geschiedschrijving 

kan ik daarvoor alleen instaan voor zover het eigen waarneming betreft. Voor 
het waarheidsgehalte van mijn overige bronnen ben ik afhankelijk van wat an-

deren in het verleden hebben vergaard, hoewel dit welhaast volledig op ge-
schreven berichten en genealogisch onderzoek berust. Met speculaties heb ik 

mij niet bezig gehouden. 
 

Verder heb ik mij beperkt tot het gebeurde in de laatste 200 jaar. Relevante 

feiten van vóór 1800 bestaan alleen maar uit namen en geboorte- en sterfdata 
en zijn daarom nauwelijks interessant te noemen. 

  
Een speciaal woord van dank aan mijn neef Al Hellebrand, evenals ondergete-

kende een Krout van moederszijde,voor het beschikbaar stellen van tekst- en 
fotomateriaal, zonder welk het voor mij niet mogelijk was geweest de navol-

gende geschiedenis te recapituleren. 
 

Verdere bronnen zijn: 
L. Roppe: Een omstreden huwelijk (Hasselt, 1962) 

M. Bühl: Einiges aus der Familiengeschichte Krout /Bühl (Laurensberg /Aachen, 
1995) 
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A. GUILLAUME KROUT 

Guillaume Krout bezat een grote boerenhoeve in Reijmerstok bij Gulpen. Hij 
was getrouwd met Marie Jeanne Pauwen. In de woelige tijd rond 1800 werd de 

boerderij door een rondtrekkende bende verwoest. Guillaume  en Marie Jeanne 
Krout verhuisden daarop naar Moelingen, een kerkdorp van 's-Gravenvoeren, 

bij Visé. 
 

B. PETER KROUT 
Op 16 maart 1804 werd hun zoon Peter Krout geboren. Zijn schoolopleiding 

kreeg hij op het internaat Rolduc, bij Kerkrade. Daarna werd hij "cabaretier" 
(kastelein) in Moelingen, waar hij Catharina Mahaux  leerde kennen, die een 

levensmiddelenzaak had. 
                                                                           

Catharina Mahaux werd op 26 september 

1810 in Namen geboren. Zij was het elfde 
kind van François Mahaux en Marie Josephe 

Simonet. Toen Catharina pas een jaar oud 
was stierf haar vader. In 1821 verloor zij ook 

haar moeder. Haar broers en zusters namen 
de 11-jarige wees op en zorgden verder voor 

haar opvoeding en onderwijs. 
Nauwelijks 16 jaar oud trad Catharina in 

dienst bij de vrouw van  een Nederlandse 
generaal, die in Oost-Indië een hoge functie 

in het koloniaal bestuur had bekleed en daar 
fortuin had gemaakt. Tijdens de roerige da-

gen van de Tiendaagse Veldtocht in augustus 
1831 werd de generaal door de Belgische op-

standelingen gevangen genomen. Catharina 

vluchtte met de vrouw van de generaal en 
bracht ook hun vermogen in veiligheid. Dit 

goede nieuws bracht zij zelf, als marketent-
ster verkleed, over aan de generaal, die in 

gevangenschap in Antwerpen verbleef. Van-
daar keerde zij ook weer terug zonder dat 

men haar ontmaskerd had: zij kwam immers                 Peter Krout 
uit Namen, was dus Belgische en sprak Frans.                                                                                                                

Na zijn vrijlating gaf de generaal Catharina een getuigschrift, waarin hij haar 
moedige daad prees. Dit getuigschrift is meer dan honderd jaar lang bij de fa-

milie Bühl-Krout in Laurensberg/Aken zorgvuldig bewaard, maar is in de Twee-
de Wereldoorlog tijdens de evacuatietijd helaas zoekgeraakt. 

Toen de vrouw van de generaal stierf beval hij Catharina aan bij gravin Hen-
riette d'Oultremont, dochter van Ferdinand graaf d'Oultremont de Wégimont, 

die als kolonel bij de Hollandse Garde een oude strijdmakker van hem was ge-

weest. De gravin was hofdame van de gemalin van Koning Willem I, Wilhelmi-
na van Pruisen, in Paleis Noordeinde in Den Haag, de koninklijke residentie. 



Henriette nam haar aan en al spoedig werd Catharina haar vertrouwelinge. De 

gravin liet haar ook een opleiding tot vroedvrouw volgen, wat weer aanleiding 

was tot geruchten over de verhouding van de gravin tot haar latere echtgenoot 
Koning Willem I der Nederlanden. 

 
Op 13 juni 1838 trouwde Peter Krout met Catharina Mahaux in Moelingen. Een 

jaar later werd hij rentmeester op kasteel Rahe in de buurtschap Soers, ge-
meente Laurensberg bij Aken. Slot Rahe was in het bezit van gravin Henriette 

d'Oultremont. 
(zie bijlage: "Gravin Henriette d'Oultremont, de latere Gravin van Nassau"). 

 
Catharina Krout bleef verder in Moelingen wonen. Haar man kwam er zo vaak 

naartoe als zijn werkzaamheden als beheerder op Slot Rahe het toelieten. 
Peter en Catharina Krout kregen 5 kinderen. In 1839 werd in Moelingen het 

eerste kind geboren, een zoon. Gravin d'Oultremont werd peettante, deed de 
doopjurk cadeau en het kind kreeg de naam Henri, overeenkomstig de voor-

naam van de gravin, die Henriette heette. 

Ook de andere kinderen kwamen in Moelingen ter wereld: Paul op 16 februari 
1841, Alphons op 5 augustus 1843, Ferdinand op 9 oktober 1845 en Philomene 

op 20 februari 1848. 
 

De zonen bezochten de internaatschool in Rolduc bij Kerkrade, gevolgd door 
een opleiding aan de "Ecole Polytechnique" ( een soort technische H.B.O.-

opleiding) in Visé. Dochter Philomene bezocht het internaat van de Zusters Ur-
sulinen in Eijsden. 

In 1844 kocht Peter voor zijn groeiend gezin het huis "Op den Dries" in Moelin-
gen, voor de prijs van 26.000 francs. Aangezien het huis een volledig ingericht 

"magasin" had, zal Catharina Krout ook hier wel een kruidenierszaak hebben 
gehad. 

Tien jaar later, in 1854, verhuisde het gezin van Peter Krout naar Bocholtz, 
aan de Duits-Nederlandse grens, dichter bij Slot Rahe. Ook hier had Catharina 

Krout een levensmiddelenwinkel.  

Nadat de Gravin van  Nassau op 26 oktober 1864 overleden was werd het 
huishouden van de familie Krout in 1865 naar Slot Rahe in Laurensberg ver-

plaatst.  
Ook na de dood van de Gravin van Nassau bleef Peter Krout rentmeester van 

Slot Rahe bij de nieuwe eigenaar Octave graaf d'Oultremont de Duras. Hij had 
dit ambt 33 jaar lang bekleed, toen hij op 17 juni 1872 stierf. Zijn zoon Al-

phons Krout werd zijn opvolger als rentmeester. 
Catharina Krout stierf op slot Rahe op 13 oktober 1887. 



 

HENRIETTE GRAVIN D’OULTREMONT, DE LATERE GRAVIN VAN NASSAU 

Gezien de grote rol, die Henriette d’Oultremont gespeeld heeft in het le-
ven van de familie Krout-Mahaux is het allengs tijd ons licht te laten 

schijnen op deze bijzondere vrouw. 
                                            

 Henriette gravin d’Oultremont stamde uit 
een oud en aanzienlijk Belgisch adellijk ge-

slacht. 

Ze werd op 28 februari 1792 te Maastricht 
geboren. Haar vader, Ferdinand graaf 

d’Oultremont de Wégimont, was als kolonel 
van de Hollandse Garde in dienst van de 

Prins van Oranje, waarvoor hij onder andere 
in 1793 en 1795 deelgenomen had aan de 

veldtochten tegen de Franse Republiek. Haar 
moeder, Johanna-Susanna Hartsinck uit Am-

sterdam, was de dochter van de Hollandse 
admiraal Andries Hartsinck. 

Toen Henriette’s vader, nauwelijks 38 jaar 
oud, in 1799 overleed bleef haar moeder 

met vijf jonge kinderen achter. In een brief  
richtte zij zich tot de Prins van Oranje, beval  

haar vijf kinderen in zijn welwillende aan- 

 Henriette d’Oultremont    dacht aan en sprak de hoop uit, dat zij in de 
                                          toekomst ooit in zijn dienst mochten treden.             

De Prins zegde haar dit toe. En toen hij in 1814, na de val van Napoleon, 
als Koning Willem I der Nederlanden zijn hof in Paleis Noordeinde in Den 

Haag vestigde deed hij zijn belofte gestand: alle vijf kinderen van Ferdi-
nand graaf d’Oultremont de Wégimont traden in koninklijke dienst. 

 
En zo kwam in 1817 de toen 25-jarige gravin Henriette als hofdame van 

Koning Willem’s gemalin, Koningin Wilhelmina van Pruisen, aan het Hof in 
Den Haag, waar zij al gauw door haar bevalligheid, haar opgeruimd ka-

rakter en haar tactvol optreden de sympathie van haar omgeving won. 
Op 12 oktober 1837 overleed Koningin Wilhelmina. In het hart van de ko-

ning liet zij een grote leegte achter. Hij verviel steeds vaker in stemmin-
gen van neerslachtigheid. De enige persoon, die hem dan kon opbeuren, 

was Henriette d’Oultremont met haar levendige geest en opgewekte aard. 

Het was dan ook geen wonder, dat de koning haar, anderhalf jaar na het 
overlijden van zijn gemalin, ten huwelijk vroeg. 

 Henriette was overrompeld en wist niet wat ze moest antwoorden. Ze 
voerde aan, dat zij niet van koninklijken  bloede was en dat de kinderen 

van de koning nooit zouden instemmen met een dergelijk huwelijk. Maar 
de koning stelde gewoon, dat zij de enige was die hem kon redden uit zijn 

telkens terugkerende troosteloosheid en hem ter zijde kon staan in zijn 
laatste levensjaren. De koning was toen 67; Henriette was 20 jaar jonger. 



 

Hij bleef aandringen en weerlegde al haar bezwaren. Tenslotte stemde 

Henriette toe. 
Toen de koning medio 1839, vlak na het gesloten Tractaat van Scheiding 

met België, bekend maakte dat hij van plan was de katholieke, Belgische, 
niet-koninklijke gravin Henriette d’Oultremont te huwen stak er een storm 

van verontwaardiging, protesten, spotprenten, schimpscheuten en vijan-
dige publicaties op in het gehele land, die het Huis van Oranje-Nassau op 

zijn grondvesten deed schudden. De koning bleef ten slotte niets anders 
over, dan in 1840 afstand van de troon te doen ten gunste van zijn zoon 

Willem II. Hij nam de titel Graaf van Nassau aan en vestigde zich voorlo-
pig in Berlijn, bij zijn geliefde dochter Marianne, die zowel haar vader als 

ook Henriette d’Oultremont zeer genegen was. In Berlijn werd ook op 17 
februari 1841 het huwelijk gesloten tussen de  afgetreden vorst en gravin 

Henriette d’Oultremont, die daarbij de titel Gravin van Nassau verkreeg. 
Het paar vestigde zich voorlopig in Berlijn, van waaruit zij enkele keren 

naar Den Haag terugkeerden. Daar was de storm rond troonsafstand en 

huwelijk inmiddels geluwd.  
De koning stierf ten gevolge van een beroerte op 71-jarige leeftijd te Ber-

lijn. 
                                                                                 

Nog voor haar huwelijk met de koning 
had de Gravin van Nassau Slot Rahe bij 

Laurensberg/Aken aangekocht voor de 
prijs van 25.000 thaler. Dit landgoed 

met een oppervlakte van circa 116 
morgen (1 morgen = ± 0,85 ha) was 

gelegen in een prachtige omgeving, niet 
ver van de Nederlandse en de Belgische 

grens. Vanuit het kasteel had men een 
mooi uitzicht op de heuvels van de 

streek rond Aken en door het park met 

fraaie oude bomen stroomde een beek-
je. Na het overlijden van de koning liet 

de gravin het kasteel in orde brengen 
en in maart 1844 verliet zij Berlijn om 

zich definitief in Rahe te vestigen. 
De koning had ervoor gezorgd, dat zijn 

weduwe financiëel niets te kort kwam.  
Daardoor kon zij de stand, die zij tij- 

dens  het leven van haar echtgenoot                Gravin van Nassau 
kende, voortzetten. Zij omringde zich 

op Rahe met een aanzienlijke staf van personeel, die rond de 20 personen 
telde, waartoe ook een huiskapelaan en een gezelschapsdame behoorden. 

De gravin ondernam verre reizen, onder andere naar Italië en herhaalde-
lijk naar Silezië, waar de koning indertijd het landgoed “Neuland” voor 

haar verworven had. Ook in Parijs, waar zij een groot deel van haar on-

derwijs en opvoeding had genoten, bracht zij enige weken per jaar door. 



 

Verder hield zij contact met leden van de koninklijke families van Neder-

land en Pruisen, die ook regelmatig bij haar op Slot Rahe kwamen loge-
ren. Daarnaast kreeg zij regelmatig bezoek van haar familieleden en van 

de adellijke bewoners van de kastelen en landgoederen in de buurt.  
In de gemeente Laurensberg was zij een zeer geliefd persoon , dank zij 

de milddadigheid, die zij aan armen en zieken betoonde.  
In 1847 liet zij ter herinnering aan haar koninklijke echtgenoot een wit 

marmeren grafmonument vervaardigen door de bekende Antwerpse 
beeldhouwer W.Geefs. Dit prachtige monument werd in de kapel van slot 

Rahe geplaatst. Na de dood van de gravin werd het door haar erfgenamen 
aan het Rijksmuseum te Amsterdam verkocht. 

En tegenwoordig bevindt het zich als onderdeel van de graftombe van 
Koning Willem I in de Nieuwe Kerk in Delft. 

 
Op 26 oktober 1864 stierf de Gravin van Nassau ten gevolge van een 

zware longontsteking. In de nacht volgend op haar dood werd haar li-

chaam, op haar uitdrukkelijke wens, door Alphons Krout, de toen 21-
jarige zoon van de rentmeester van het kasteel, naar Wégimont bij Batti-

ce/Herve vervoerd. Met het oog op mogelijke ongewenste complicaties 
gebeurde dat in alle stilte in het holst van de nacht: de hoeven van de 

vier paarden, alsmede de wielen van de karos die zij trokken, waren met 
lappen omwikkeld om het vervoer zo geruisloos mogelijk te laten plaats-

vinden. In Wégimont werd het lichaam van de gravin in de familiegrafkel-
der bijgezet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafkapel Familie d’Oultremont de Wégimont 



 

 

 
C. ALPHONS KROUT 

Alphons Krout  werd op 5 augustus 1843 in Moelingen geboren. Na zijn 
opleiding in Rolduc en Visé bleef hij voorlopig in zijn ouderlijk huis wonen. 

Naarmate hij ouder werd was hij zijn vader steeds vaker behulpzaam bij 

het beheren van het kasteel en landgoed Rahe. Met name toen de Gravin 
van Nassau was overleden en het gezin van Bocholtz naar Slot Rahe was 

verhuisd liet zijn vader steeds meer beheerderswerkzaamheden aan zijn 
zoon over. Het was dan ook geen wonder, dat na de dood van Peter Krout 

in 1872 zijn zoon Alphons diens opvolger werd als rentmeester bij de 
nieuwe eigenaar van Slot Rahe, Octave graaf d’Oultremont de Duras. 

Vijftien jaar later, op 13 oktober 1887 stierf ook zijn moeder Catharina 
Krout-Mahaux. 

Nu stond er niet langer een vrouw 
aan het hoofd van de huishouding 

op Slot Rahe. Volgens de verhalen 
van mijn moeder vond haar vader 

Alphons Krout, die zijn rentmees-
terschap zeer plichtsgetrouw ver-

vulde, dat het nu tijd was om een 

vrouw te kiezen. Het oog van de 
45- jarige Alphons Krout viel op de 

22-jarige Hubertina Olivier, die op 
27 februari 1866 te Vijlen, ge-

meente Vaals, was geboren en 
sinds enige tijd in de huishoudelij-

ke dienst van Slot Rahe werkzaam 
was. Toen zijn besluit eenmaal 

vast stond, stuurde hij (weer vol-
gens het verhaal van mijn moe-

der) zonder omhaal zijn 
werkneemster Hubertina Olivier 

naar huis met de boodschap, dat 
zij tot nader order thuis moest 

blijven en dat hij in het weekend 

naar Vijlen zou komen om met 
haar ouders te praten. (Hij vond  

het namelijk niet gepast, dat hij 
          Alphons Krout (1865)            met zijn toekomstige echtgenote 

                                                          onder één dak verkeerde vooraleer 
zij getrouwd waren). Het arme kind was zich van geen kwaad bewust, 

evenmin als haar ouders, en wachtte met bange gevoelens het weekend 
af. Zij kon zich niets anders voorstellen dan ontslagen te zijn. 

 
                                                                  



 

De zondag daarop verscheen Alphons Krout in zijn rijtuig en in zijn beste 

pak bij de familie Olivier in Vijlen, waar hij formeel om de hand van hun 
dochter Hubertina vroeg en ook de enigszins vreemde gang van zaken 

verklaarde. Alle partijen waren het spoedig met elkaar eens en op 20 ok-
tober 1888 werd het huwelijk gesloten, waarna Hubertina Olivier naar 

Slot Rahe terugkeerde, nu als vrouw van de rentmeester. 
 

Alphons en Hubertina Krout kregen 8 kinderen, die alle, op de jongste na, 
op Slot Rahe zijn geboren: 

Heinrich in september 1889; Alois op 21 juni 1891; Elisabeth (Lieschen) 
in januari 1893; Gertrud (Trautchen) op 24 januari 1894; Viktor op 10 

maart 1895; Emil op 17 april 1896; Maria Catharina (Mariechen) op 4 
september 1897 en Jozef op 20 december 1898. 

 
Door aankoop van omliggende stukken grond had de Gravin van Nassau 

het grondgebied van Slot Rahe van 116 morgen tot 292 morgen uitge-

breid. Na haar overlijden verkocht de nieuwe eigenaar weer grote stukken 
grond om aan geld te komen. Zodoende omvatte het grondgebied van het 

kasteel in 1898 nog maar 80 morgen. Ook werd er om financiële redenen 
een vleugel van het slot in woningen verdeeld, die weer verhuurd werden, 

zoals blijkt uit bewaard gebleven afrekeningen van Alphons Krout uit de 
jaren 1887 en 1888.  

Het feit, dat het grondgebied van Slot Rahe hoe langer hoe kleiner werd 
zal voor Alphons Krout aanleiding zijn geweest om voor zijn gezin naar 

een nieuwe woonplaats uit te kijken. Als Nederlander vroeg hij in de Ge-
meente Vaals een verblijfsvergunning aan. Toen hem die verleend werd, 

kocht hij in Vaals een flinke lap grond aan de Gemmenicherweg, waarop 
hij een groot huis (thans nr. 14) liet bouwen. In 1898 kwam er een einde 

aan zijn functie als rentmeester van Slot Rahe, toen hij met zijn gezin 
naar Vaals verhuisde. Tot aan zijn dood in 1928 moest hij jaarlijks (weer 

zoals mijn moeder me verteld heeft) naar Den Haag om persoonlijk  zijn 

“apanage” (een soort pensioen, verbonden aan een Kroondomein) af te 
halen. 

 
Alphons Krout zorgde er voor, dat zijn zonen een goede opleiding kregen. 

Zijn dochters kregen onderwijs van de zusters “Dames du Sacré Coeur”, 
die in klooster Bloemendal in Vaals naast een internaat voor meisjes uit 

de hogere kringen ook een school voor externe leerlingen leidden. Emil en 
Mariechen Krout kregen bovendien nog een vervolgopleiding aan de in-

ternaatschool in Herve, bij Verviers (België). 
 

Alphons Krout stierf op 3 februari 1928 in Vaals. Zijn vrouw Hubertina 
Krout-Olivier stierf 20 jaar later, op 21 januari 1948, ook in Vaals. 

  
Kinderen van Alphons en Hubertina Krout: 

1. Heinrich Krout, geboren in 1889, begon na zijn schoolopleiding een in-

ternationaal transport- en expeditiebedrijf met als standplaatsen Aken, 



 

Vaals en Antwerpen. Vanuit deze onderneming startte hij ook de eerste 

lijndienst Vaals-Maastricht per autobus. 
De zaken liepen goed, zodat zijn broers successievelijk ook gingen deel-

nemen in het bedrijf. In de jaren 1924/25 ondernamen zij, samen met 
enige vrienden, in een van hun wagens een avontuurlijke reis via Italië 

naar Noord-Afrika, tot Egypte toe: een voor die tijd nogal gewaagde on-
derneming, die enkele maanden duurde. 

                                                    
Het gezapige le-

ventje daarna was 
niets voor de avon-

tuurlijk ingestelde 
Heinrich. Hij liet 

het expeditiebedrijf 
aan zijn broers 

over en kocht in 

Zuid-Frankrijk een 
wijndomein. De 

bijbehorende 
grond, circa 400 

hectare groot, be-
stond hoofdzakelijk 

uit wijngaarden en 
kurkeikbossen, 

waarmee hij ruim 
in zijn levensonder-                  Deel wagenpark firma Krout 

houd kon voorzien. 
Heinrich was getrouwd met Else Fitting uit Aken. Ze woonden achtereen-

volgens in St.Raphaël, St.Martin en tenslotte in Mandelieu bij Cannes. Ze 
hadden een zoon Günter, die in 2007 in Mandelieu gestorven is en een 

dochter Gisela, die thans in Wenen woont.  

Heinrich Krout stierf in 1941, zijn vrouw Else Krout-Fitting in 1971. 
 

2. Alois Krout, geboren op 21 juni 1891, was met zijn broers werkzaam in 
het expeditiebedrijf. Daar kwam een einde aan, toen de hele zaak in Aken 

tijdens de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement werd verwoest. 
Alois was niet getrouwd, maar was inwonend bij het gezin van zijn zus 

Mariechen Hellebrand-Krout. Toen deze in 1972 stierf ging Alois naar het 
bejaardentehuis “De Wolfskoele” in Vaals, waar hij op 5 maart 1975 

stierf. 
 

3.Elisabeth Krout (Lieschen) werd in januari 1893 geboren. Na afsluiting 
van haar schoolopleiding in klooster Bloemendal in Vaals vond zij een 

baan bij een grote levensmiddelenzaak in Aken. Zij trouwde met Heinrich 
Geschier uit Ahrweiler, die daar eigenaar van een houtzagerij was. Zij 

hadden twee dochters: Huberta, die inmiddels overleden is en Helene, die 

nog steeds in Ahrweiler woont. 



 

4.Gertrud Krout (Trautchen), 

geboren op 24 januari 1894. 
Na haar schoolopleiding in  

Bloemendal begon zij aan 
een opleiding tot coupeuse 

bij haar tante Nella Fan-
champs-Olivier. Die had een 

naai-atelier aan de Maas-
trichterlaan 26  in Vaals 

(waar tegenwoordig ijssalon 
Italia gevestigd is); op een 

steenworp afstand van het 
pand aan de Seffenterstraat 

nr. 1, waar Frans Leenders, 
geboren op 3 november 

1885 te Meerssen, een sla-

gerij begonnen was. Hij  zat 
dringend om een winkel-

meisje verlegen en zij voel-
de wel iets voor die baan. 

Het eind van het liedje laat 
zich raden: zij raakten ver-

liefd op elkaar en trouwden 
op 24 november 1914 in 

Vaals.                                             Trautchen Leenders-Krout                                         
 

Het is verbazingwekkend, hoe de “Eerste Electrische Rund- Kalfs- en Var-
kensslagerij van Vaals Frans Leenders-Krout” in een tijdsbestek van 35 

jaar kon uitgroeien van een kleine tweemanszaak in 1914 tot een van de 
meest gerenommeerde slagerijen van de regio. In goede jaren werden er 

wel 30 varkens per week geslacht en daarnaast nog de nodige runderen 

en kalveren. En dat in een van de meest beroerde periodes ooit voor een 
Vaalser ondernemer: twee wereldoorlogen, waardoor de Akense klandizie 

wegviel en het vlees alleen maar mondjesmaat en gerantsoeneerd ver-
krijgbaar was; de hyperinflatie in Duitsland in 1923, die hun een vermo-

gen aan waardeverlies van de Duitse Mark gekost heeft en ten slotte de 
crisisjaren na de beurskrach van 1929, waardoor het bestedingspatroon 

van de gewone man drastisch beperkt werd. 
 

En daar tussendoor kregen Frans en Trautchen Leenders-Krout ook nog 
11 kinderen, die van dat ene inkomen (en zonder kinderbijslag!) grootge-

bracht moesten worden. 
 

Kinderen van Frans en Trautchen Leenders: 
 

 Remy, geboren in 1915. Na de lagere school in Vaals en vervolgonderwijs 

aan de internaatschool in Herve (B.) behaalde hij zijn slagersvakdiploma 



 

in Utrecht. Vervolgens  kwam hij terug in het ouderlijk bedrijf aan de Sef-

fenterstraat, dat hij bij zijn huwelijk in 1948 overnam en moderniseerde. 
Mede door zijn vakmanschap – hij was inmiddels examinator aan de Sla-

gersvakschool in Utrecht – behoorde hij tot het handjevol slagers in Ne-
derland, die nog de boer op gingen om hun slachtvee zelf uit te kiezen, in 

te kopen en te slachten in hun eigen bedrijf. Hij leefde voor zijn vak, net 
als zijn vader.  

Remy Leenders was 64, toen hij in 1980 stierf. Aangezien hij geen opvol-
ger had, betekende dit het einde van slagerij Leenders. 

 
 Miets, (1916) kreeg eveneens haar vervolgopleiding aan het internaat in 

Herve, waarna ook voor haar thuis werk aan de winkel was.Ook na haar 
huwelijk in 1943 bleef zij actief in de zaak, tot die in 1980 ophield te be-

staan. Daarna is zij nog een aantal jaren bezig geweest als medewerkster 
van de schatkamer in de Dom van Aken.  

Zij stierf in 2010, op 93-jarige leeftijd. 

 
Toni, geboren in 1918, overleed 2 jaar later aan kroep, in 1920. 

 
Trees (1919) ging voor haar vervolgopleiding naar het internaat in Ca-

berg/Maastricht. Vervolgens kwam ook zij thuis in de winkel. Zij trouwde 
in 1945 en ging in Ubachsberg, later in Heerlen wonen. Trees  kwam nog 

regelmatig  helpen in de zaak, tot zij in de zeventiger jaren door een vi-
rusinfectie verlamd raakte en in een rolstoel terecht kwam. 

Trees overleed in 2005, 86 jaar oud. 
 

Voor Jan, geboren in 1921, was er, na zijn opleiding aan de Slagersvak-
school in Utrecht, geen emplooi in de slagerij vlak na de oorlog. Daarom 

vertrok hij als aankomend politieman in 1946 naar Curaçao, waar hij ook 
trouwde en later als rechercheur werkte. In 1972 kwam hij met zijn gezin 

naar Nederland terug en vestigde zich in Ulestraten. Tot aan zijn pensioen 

heeft hij als controleur in het Casino te Valkenburg gewerkt. 
Jan  stierf, 90 jaar oud, in 2011. 

 
Alois werd in 1922 geboren en ging na de  lagere school naar het Semina-

rie van de Paters Oblaten in Schimmert. Na enkele jaren hield hij het daar 
voor gezien en volgde een opleiding tot boekhouder. Na zijn huwelijk 

bleef hij in Vaals wonen en vond emplooi op het kantoor van het bus- en 
trambedrijf L.T.M. te Heerlen. Hij overleed op 62-jarige leeftijd in 1985. 

 
Emil (1924) ging voor zijn vervolgopleiding tot instrumentmaker in 1939 

naar de “école de méchanique” in Luik. Hij begon een werkplaats in Maas-   
tricht, die al gauw liep als een trein. Na zijn huwelijk in 1955 startte hij 

met zijn vrouw in de Kerkstraat nr. 3 in Vaals een schoenenzaak, die later 
door hun dochter werd voortgezet. 

 



 

 Victor, geboren in 1926, volgde  een koksopleiding en heeft na de oorlog  

als zodanig eerst bij het Amerikaanse en daarna bij het Nederlandse leger 
gewerkt. Na zijn huwelijk in1950 woonde  hij  in Caberg/Maastricht, later 

in Eindhoven, waar hij als kok bij verschillende instellingen werkzaam 
was. Hij stierf in 2012, 86 jaar oud. 

 
Els (1928) kwam na de  MULO-opleiding in Bloemendal eveneens thuis in 

de winkel terecht. Na haar huwelijk in 1960 woonde zij eerst in Vaals, la-
ter in Neuhäusel bij Koblenz. 

 
Ger, geboren in 1932, volgde achtereenvolgens zijn H.B.S.-, officiers - en 

onderwijzersopleiding, waarna hij 5 jaar les gaf aan de jongensschool in 
de Lindenstraat van zijn woonplaats Vaals. Hij trouwde in 1961 en vertrok 

naar Curaçao, waar hij 18 jaar werkzaam was: eerst als onderwijzer, later 
als leraar Duits en Engels. In 1978 keerde hij naar Nederland terug om 

adjunct - rector te worden aan het Dag- en Avondcollege Maastricht. Tien 

jaar later, op 56- jarige leeftijd, stopte hij met werken en realiseerde een 
jeugddroom: hij behaalde zijn internationaal brevet sportvliegen. In 1992 

keerde hij naar Vaals terug. 
 

Jo (1937) behaalde  in Heerlen zijn diploma aan de Handelsschool. Ver-
volgens voltooide hij  zijn opleiding met een studie Personeelsmanage-

ment. Na zijn huwelijk werkte hij o.a. als personeelschef bij de MUVA - 
naaldenfabriek in Vaals en als bedrijfsleider bij verschillende HEMA - ves-

tigingen, alvorens hij personeelschef en directeur inkoop bij de AGA – ra-
diatorenfabriek in Nuth werd. Begin 90-er jaren  keerde hij terug naar 

Vaals, waar hij een wijnhandel begon. 
 

Frans Leenders stierf op zijn 75ste verjaardag te Maastricht, 3 nov. 1960.  
Trautchen Leenders-Krout overleed, 87 jaar oud, op 10 september 1981 

te Kerkrade. 
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5.Viktor Krout, geboren op 5 maart 1895, bleef bij de verhuizing van zijn 

ouders naar Vaals als 3-jarige achter bij het gezin van zijn peetoom Jo-
hann Viktor Bühl in Laurensberg, waar hij ook naar school ging. 

In de textielververij van zijn oom en zijn neven aldaar leerde hij het vak, 
waarna hij als volleerd textielverver emplooi vond in Barcelona. Ten ge-

volge van de Eerste Wereldoorlog moest hij zijn baan daar opgeven en 
keerde naar Vaals terug, waar hij bij zijn broers in het expeditiebedrijf 

ging werken.  
Viktor Krout trouwde met Lilly Lauffs uit Vaals, geboren in 1894. Ze had-

den een zoon, Alfred, die electricien was en een dochter Els, die een op-
leiding tot correspondent vreemde talen had gevolgd. Doordat na de 

Tweede Wereldoorlog de banen in Vaals niet voor het opscheppen lagen 
besloten beide kinderen naar Australië te emigreren: eerst Alfred, in 

1952; zijn zus Els volgde later. Enkele jaren nadien trokken Viktor en Lilly 
Krout hun kinderen achterna en gingen ook in Australië wonen.  Daar 

stierf Lilly Krout-Lauffs in 1971. Haar man keerde naar Vaals terug, waar 

hij op 1 maart 1977 stierf. 
 

6. Emil Krout, werd op 7 april 1896 geboren. Na zijn schooltijd aan het 
internaat in Herve en zijn beroepsopleiding was hij, samen met zijn 

broers, werkzaam in hun expeditiebedrijf in Aken en Vaals. Hij trouwde 
met Maria Augenbroe  uit Aken, geboren in 1894. Samen met zijn broer 

Viktor liet Emil een groot dubbel huis bouwen op het grondstuk van zijn 
ouders aan de Gemmenicherweg (thans nrs. 22 en 24) in Vaals, waar 

beide broers met hun gezinnen gingen wonen.  
Emil en Ria Krout hadden 4 kinderen: Paula, Alphons, Walter en Robert. 

Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog het expeditiebedrijf Krout in Aken 
door een bombardement volledig was verwoest en bijgevolg ophield te 

bestaan, vond Emil Krout emplooi bij expeditiebedrijf Frans Maas in Aken. 
Ria Krout-Augenbroe stierf op 16 februari 1948. Haar dochter Paula nam 

toen de huishouding op zich en zorgde voor haar broers, tot die het huis 

verlieten en voor haar vader tot die stierf op 28 februari 1983. Daarna is 
zij tot aan haar pensioen werkzaam geweest bij speelgoedzaak Schäfer-

Prinz in Aken. 
Alfons werd electriciën en werkte als zodanig o.a.bij de Vaalser Textielfa-

briek. 
Walter was als boekhouder werkzaam bij de groothandel in levensmidde-

len annex supermarkt Souren in Vaals. 
Robert volgde na zijn Mulo een opleiding tot constructie-bankwerker en 

heeft als uitvoerder o.a. in Antwerpen gewerkt. 
 

7. Maria Krout (Mariechen) werd op 4 september 1897 geboren. Na haar 
schooltijd in Klooster Bloemendal bezocht ook zij voor haar verdere 

schoolopleiding het internaat in Herve. Zij ging vaak bij haar broer Hein-
rich in Zuid-Frankrijk op bezoek, waar zij dan ook hielp bij de druiven-

pluk. 



 

Op 18 april 1935 trouwde zij met Jozef Hellebrand, die op 7 juni 1887 in 

Vaals geboren was. Aanvankelijk hadden zij een woning in het ouderlijk 
huis van de familie Krout aan de Gemmenicherweg. Omdat het grondstuk 

van de familie groot genoeg was, lieten ook zij later, na de Tweede We-
reldoorlog, daarop een huis bouwen. 

Zij kregen 2 zonen. De oudste, Alphons, volgde de kunstnijverheidsoplei-
ding in Maastricht, waarna hij tot aan zijn pensionering als graficus werk-

zaam was bij Chemie Grünenthal in Stolberg bij Aken.Daarnaast en daar-
na maakte hij ook naam als vrij scheppende kunstenaar. Van zijn hand 

verschenen enkele rijk geïllustreerde boeken over de regio. 
De jongste, Alois, volgde de opleiding op Rolduc, toen hij in 1959 op 18-

jarige leeftijd tijdens een bergtocht bij St. Raphaël in Zuid-Frankrijk dode-
lijk verongelukte.  

Jozef Hellebrand stierf op 9 april 1971. 
Mariechen Hellebrand-Krout stierf nog geen jaar later, op 31 maart 1972. 

 

8. Jozef Krout, geboren op 20 december 1898, enkele maanden na de 
verhuizing van het gezin Krout van Laurensberg naar Vaals, stierf aldaar, 
ruim een jaar oud, op 5 april 1900. 

 

Schloss Rahe (1934) 


