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Woord van de Voorzitter:
Geachte Vrienden,
Terugblik op 2014:
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers hebben we een goed vestingjaar gehad. We krijgen veel complimenten over onze website, onze
rondleidingen en ons informatiecentrum De Helpoort.
De lezingen die we voor vrijwilligers en begunstigers organiseren worden steeds beter bezocht. Dat is eigenlijk geen wonder want
Toon Jenniskens zorgt voor een hoge kwaliteit.
We zoeken vrijwilligers die ons kunnen helpen met vertalingen in Frans, Duits en Engels van onze website. Ook voor voorlichters in
de Helpoort en rondleidingen in de vestingwerken zoeken we naar talent. Het spreken van een of meerdere buitenlandse talen strekt
tot aanbeveling
In het kort wil ik u informeren over een aantal zaken die nu spelen.
Voorbereidende werkzaamheden Noorderbrugtracé:
Zoals u weet zal de aanlanding van de noorderbrug naar het noorden verschuiven. Dat is nodig omdat voorzien wordt dat als de
tunnel van de A2 klaar is er aanpassingen noodzakelijk zijn van de Noorderbrug om daarop niet zulke files te laten ontstaan dat het
beoogde positief effect van de ondertunneling van de A2 teniet gedaan wordt. Op dit moment wordt ruimte gemaakt voor het
nieuwe Noorderbrugtracé m.n. bij het bedrijventerrein Bosscherveld, rond het kruispunt Brandweerkazerne (oostzijde Noorderbrug)
en rond de spoorwegovergang Boschpoort. De aanbesteding loopt op dit moment. Het uiteindelijke werk zal twee jaar in beslag
nemen. We zijn actief in overleg met de gemeente Maastricht over de herinrichting van de lage Fronten.
Nieuws over de lage Fronten:
Op dit moment worden we nadrukkelijk betrokken
bij planvorming rondom de opwaardering van de
Lage Fronten.Het is de bedoeling van de gemeente
om de waterstructuur van de lage fronten of beter
gezegd van de Nieuwe Bossche Fronten herkenbaar
te maken . Dat betekent dat de ravelijnen zodanig
worden hersteld dat de bezoeker een idee krijgt hoe
ze omgeven waren met water. Natuurlijk hebben we
in de lage fronten ook te maken met de natuur en
de muurhagedis in het bijzonder. Aan de noordzijde
is de muurhagedis weggevangen en naar elders
verplaatst.
We hebben nog wensen. Zo willen we het bruggetje
naar ravelijn a terug. Ook ijveren we voor
loopverbindingen tussen resten van de oude
stadsmuur op het Sphinxterrein en de lage fronten.
Dat laatste is overigens geen nieuw idee. We
hebben hier al op aangedrongen bij de plannen voor
woningbouw op het Sphinxterrein enkele jaren
geleden. Het idee ketste toen af omdat de muur,
rond het Sphinxterrein de geluidshinder van de afrit noorderbrug pareerde. Dat motief komt door de nieuwe aanlanding van de brug
te vervallen. We ijveren uiteraard voor het zichtbaar maken van de historische structuren van de vesting waar dan ook in
Maastricht. Het front van Ravelijn c wordt weer zichtbaar gemaakt.
Verbinding hoge Fronten en Lage Fronten
De gemeente is voornemens om de lage en hoge fronten opnieuw met elkaar te verbinden. De verbinding wordt gecreëerd door het
aanleggen van een droge gracht onder de Cabergerweg door. Voor automobilisten wordt de weg opgesplitst in 3 viaducten.
Middels onderstaande tekening hopen we u enig inzicht te geven van de beoogde verbinding. Als SMV zullen we de belangen van de
vesting als zodanig ruimschoots behartigen en verdedigen.
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Restauratie Fort Willem 1:
Heineken en de gemeente Maastricht hebben subsidie aangevraagd voor de restauratie van Fort Willem 1. Begin van dit jaar is deze
subsidie door de provincie toegekend. De restauratie heeft geen gevolgen voor de aldaar gevestigde speeltuin. We hebben als SMV
een inspectietocht in het monument gedaan en onze bevindingen met de gemeente Maastricht gedeeld. Het restauratieplan zal over
enkele maanden met ons worden besproken.
Zo spoedig mogelijk zal SMV aldaar rondleidingen gaan geven voor mensen die geïnteresseerd zijn in het historisch verleden van dit
Fort dat dit jaar 200 jaar bestaat. Er zal enige spanning ontstaan tussen het restaureren en het gebruik van het Fort door studenten
als studentensoos en SMV in het kader van historische publieksvoorlichting. We hopen daarbij op lange termijnvisie van alle
betrokken partijen en waardering van het monument.
Tijdens de maand september zal er een tentoonstelling zijn over het verleden van dit fort. Raadpleeg t.z.t. onze website.
Restauratie Hoge Fronten:
In het najaar van 2014 werd een begin gemaakt met achterstallig onderhoud. Lunet Gelderland werd grondig gerestaureerd. Een
aantal foto’s zijn kenmerkend voor de grondige restauratie. Dit voorjaar wordt de start gemaakt van een aantal noodzakelijke
restauraties in de hoge fronten. We achten het in het kader van veiligheid voor bezoekers aan de onderaardse gangen wenselijk dat
een toegang tot lunet Zeeland binnen afzienbare tijd gerealiseerd wordt.

Jaarlijkse schouw van de vesting Maastricht.
Na een periode van stilstand en verval heeft de gemeente Maastricht het onderhoud van de Hoge Fronten weer ter hand genomen.
vernieuwd. Dat was ook nodig want vandalen maken gretig gebruik van de kansen die hen geboden worden. De ophaalbrug bij sortie
D werd in de zomertijd gebruikt als stookplaats voor barbecue. De brandsporen hadden de brug dusdanig aangetast dat weer en
wind steeds meer vrij spel kregen met als gevolg een ontoelaatbare situatie. Nu is zowel de toegangspoort als de ophaalbrug
vernieuwd. Overigens alle poorten en toegangen in de hoge fronten zijn zo nodig gerestaureerd en opnieuw geverfd. Lunet
Gelderland is zodanig gerestaureerd dat de vormen/structuren van dit bouwwerk duidelijk te herkennen zijn en regen minder vat
krijgt op de vesting aldaar. Ook zijn een aantal gangen van mergel onder dat lunet grondig gerestaureerd.
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Er is goed werk geleverd en zoals dat hoort willen we de gemeente Maastricht daar graag een compliment voor geven. Ook dit jaar
zullen in de Hoge Fronten werkzaamheden verricht worden. We hopen dat ook de toegang tot lunet Zeeland spoedig wordt hersteld.

Algemene inspectietocht vestingwerken:
In het najaar van 2014 hebben we samen met vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht, VVV Maastricht , Stichting Menno van
Coehoorn en CNME een rondgang gemaakt door de stad. Het doel was tweezijdig: ter plekke de toestand van de vesting bekijken, te
bezien wat ieder nodig achtte om te doen en prioriteiten te stellen. Het eerste is gelukt, de tweede doelstelling is bij het ter perse gaan
van deze nieuwsbrief nog bereikt omdat e.e.a. ook moet worden begroot?
Looiershof:
Op de locatie van de oude vermicellifabriek wordt de Looiershof gerealiseerd. . De stedenbouwkundige kaders eisen zorgvuldigheid op
deze historische locatie. Er worden 38 ruime woningen worden gerealiseerd. Echter voor ons en u misschien nog belangrijker is dat de
veldzijde van de eerste omwalling aldaar vrij wordt gemaakt. Het laatste armenhuisje wordt geïntegreerd in het plan. Het voormalig
ketelhuis wordt herbestemd tot volwaardige woning. Ook de bestaande gewelvenkelders zullen worden omgevormd tot sfeervolle
wijnkelders. Vestingwandelingen worden nog interessanter. Vanaf 3 maart 2015 ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage.
Zie http://looiershof.com/
Tapijnkazerne:
De ontwikkeling van de Tapijn heeft twee doeltellingen:
a. Tapijn als uitbreiding van stadspark en daarmee toegankelijk voor iedereen
b. Tapijn als plek waar de Universiteit kan uitbreiden met onderwijs en onderzoek
We opteren voor een volwaardig transparante realisatie van een campus. Overdekte verbindingen tussen gebouwen op grondniveau
horen daar niet bij. Ook zal er aandacht worden besteed aan de militaire geschiedenis van dit gebied er wordt gezocht naar een
passende vorm. We hebben onze visie op de ontwikkeling van het gebied kenbaar gemaakt. Daarbij achten we een ontsluiting door de
tweede omwalling als ontoelaatbaar en niet wenselijk! De Universiteit heeft sneller dan verwacht ruimtegebrek. Een en ander betekent
dat op korte termijn de economische faculteit gebruik maakt van bestaande ruimtes en dat ook een bibliotheek/ studiecentrum wordt
ingericht.
Poort Waerachtig
Toen Maastricht in 1867 als vesting opgeheven
werd, werden er buiten de stadsmuren steeds meer
huizen gebouwd, zodat de roep om een goede
verbindingsweg naar de binnenstad alsmaar groter
werd. Victor de Stuers ontwikkelde een plan om met
name de huizen en de bewoners van de villa park
een kortere weg naar de binnenstad te scheppen.
De tweede walmuur ter hoogte van de doodlopende
Begijnstraat werd doorgebroken, deze werd
aangebracht tussen de bastions Haat ende Nijd en
Vijfkoppen in de zgn. Zwanengracht.
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In dit afgebroken deel werd in het jaar 1886-88 de poort Waerachtig in een soort neogotische stijl gebouwd door Pierre Cuypers. Poort
Waerachtig heeft geen enkele krijgshistorisch verleden. Het ontwerp van Cuypers kent geen kantelen. Van foto’s weten we dat die er
ooit verkeerd om op werden aangebracht en dus ook na een bepaalde tijd naar beneden vielen. We achten het samen met Menno van
Coehoorn en de gemeente belangrijk dat, als er gerestaureerd wordt, dit gebeurt naar de oorspronkelijke ontwerpen.
Interne ontwikkeling van de Stichting Maastricht Vestingstad:
We hebben ons veiligheidsbeleid aangescherpt om zowel de veiligheid van onze gasten als die van onze vrijwilligers zo optimaal
mogelijk te kunnen waarborgen. Het herstellen van een poortje onder lunet Zeeland is daarbij voor ons wenselijk. De gemeente heeft
toegezegd e.e.a. in de planning mee te nemen. In 2016 zal SMV haar 40 jarig jubileum vieren. We zullen dat op gepaste wijze doen
samen met onze begunstigers. Reeds nu kunnen we u meedelen dat in 2016 de Helpoort zal zijn opgewaardeerd van informatiepunt tot
het “Vestingmuseum Helpoort Maastricht”. We zijn druk doende om de museumstatus te verwerven en herbezinnen ons over hoe en
waarmee we de bezoeker in de Helpoort dan zullen informeren over de vesting Maastricht. Voor ons is duidelijk dat we in te springen
hebben op de verwachtingen van de bezoeker die voor een groot gedeelte een buitenlandse nationaliteit heeft. Dat betekent zowel een
(her-)oriëntatie op wat we willen laten zien en beleven, als op de wijze waarop we dat zullen gaan doen. Digitalisering van de informatie
is daarbij onontkoombaar. De samenwerking met andere historische verenigingen achten we daarbij noodzakelijk.

FRANKRIJKS EXPANSIE NAAR DE RIJN
De drie kleinzonen van Karel de Grote zijn met hun
rijksdeling van 843 te Verdun, waarbij het
immense rijk van Karel uiteenvalt in West-Francië
(het latere Frankrijk) onder Karel de Kale, OostFrancië (het latere Duitsland) onder Lodewijk de
Duitser en het Middenrijk (een lange strook van de
Waddenzee in het noorden tot beneden Rome in
het zuiden) onder Lotharius eigenlijk de
wegbereiders van de heilloze versnippering van
Karel de Grotes keizerrijk. Lotharius houdt aan het
bezit van zijn relatief kleine Middenrijk wel de
keizerlijke waardigheid over. Na 27 jaar en na de
dood van Lotharius, verdelen Lodewijk en Karel in
870 bij het Verdrag van Meerssen het noordelijke
deel van dat Middenrijk alweer onder hun beiden

De Frankische landen van de Rijksdeling te Verdun van 843;
links het koninkrijk West-Francië van Karel de Kale, rechts het
koninkrijk Oost-Francië van Lodewijk de Duitser; daartussen
‘Middenrijk Lotharingen’, het koninkrijk van Lotharius I dat zich
uitstrekte van de Waddenzee tot onder Rome.
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en tien jaar later komt het noordelijke stuk geheel in handen van Oost-Francië, waarmee voor lange tijd, eigenlijk tot 1648, de grens tussen
Oost-Francië / het Duitse Rijk en West-Francië / Frankrijk wordt bepaald. Die grens brengt de latere Nederlanden onder het Duitse Rijk,
behalve de graafschappen Vlaanderen, Artesië, Bonen (Boulogne) en Sint Pol, de Picardische graafschappen Pontheu, Eu, Amiens en
Vermandois en de Stichten Doornik en Terwaan die alle leenroerig worden aan Frankrijk.
Het duurt ruim honderd jaar (van 1328 tot 1453) vóór Frankrijk eeuwen later de Engelse bezetting van grote delen van Frankrijk weet te
beëindigen en de Kanaalkust en Atlantische Oceaan wordt bereikt. Zeker vanaf dat moment maken koning Lodewijk XI (1461-1483) en zijn
opvolgers, naast het streven naar bestuurlijke eenheid van het land, het creëren van natuurlijke grenzen tot hoofddoel van hun politiek. In
het zuiden betekent dat het bereiken van de Pyreneeën en in het oosten de Alpen. Veel taaier zal de strijd worden in het noordoosten,
waar de Rijn ooit de natuurlijke grens vormde van het klassieke Gallië en Boven- en Beneden Germanië (het Rijnland en zuidelijk
Nederland). De Franse koningen Lodewijk XIII (vanaf 1610) tot Lodewijk XV (tot 1774) zullen er hun tanden op stuk bijten. Uiteindelijk zal
het pas de Franse Revolutionairen in 1794 lukken de Rijn te bereiken en kan Eerste Consul Napoleon Bonaparte bij de Vrede van Lunéville
in 1801 de vroegere Gallische en Germaanse gebieden bij het Franse Rijk inlijven.
In de vijftiende eeuw krijgt Frankrijk te maken met een
machtig rijk dat zich aan haar oost- en noordgrens
ontwikkelt, als de hertogen van Bourgondië zich meester
maken van het rijke Vlaanderen en vervolgens het oude
Middenrijk van Lotharius willen herstellen. Vooral hertog
Karel de Stoute (1467-1477) blinkt hierin uit. Daarbij
streven de hertogen tevens naar het keizerschap van het
Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en naar
aaneensluiting van de Zeventien Verenigde Nederlanden
met Picardië in het westen en onder andere Lotharingen,
Bourgondië, Franche Comté en de Sund- en Breisgau in het
oosten. Maar Karel de Stoute wil teveel en sneuvelt in
1477, zijn dochter Maria in wanhoop achterlatend. Door te
huwen met aartshertog Maximiliaan, zoon van de Duitse
keizer Frederik III, kan de erfenis ternauwernood worden
gered.
‘Heer der Nederlanden’ zijn betekent voortaan tot de
groten van Europa gerekend worden. Kleinzoon Karel V
(1500-1556) sublimeert dat ten volle. Als Heer der
Nederlanden wordt hij echter in 1516 ook koning van
Spanje (mét de ‘Italiaanse’ en Oostenrijkse erflanden en de
‘Spaanse’ koloniën) en drie jaar later keizer van het Duitse
Rijk. Frans I, koning van Frankrijk (1515-1547) en Karels
tegenkandidaat bij die keizerskeuze, ziet zich volledig
ingesloten en voelt zich terecht bedreigd. Karel V, geboren
in Gent, voelt zich nog helemaal ‘Nederlander’, maar zoon
Philips II (1556-1598) vertrekt naar Spanje en ‘vergeet’
binnen korte tijd zijn dure eed tegenover zijn Nederlanden,
dat hun belastinggeld alléén in de eigen gewesten mag
worden besteed. Samen met de overal opkomende
godsdiensttegenstellingen leidt dat feit onherroepelijk tot
de opstand van de Zeven Verenigde Provincies tegen hun
Heer en de daarop volgende Burgeroorlog van Tachtig
Jaar. Natuurlijk verzwakt die oorlog de Nederlanden danig,
waardoor Frankrijk zijn slag kan slaan. Bij de Vrede van
Munster in 1648 heeft het de zuidelijke helft van de
graafschappen Vlaanderen en Henegouwen en het hele
graafschap Artesië in bezit.

Gebieden van de Zeventien Verenigde Nederlanden en van het hertogdom Bourgondië in de
periode 1428 tot 1555 die inzet werden van strijd tussen de Heren der Nederlanden en de
koningen van Frankrijk. Het aan Frankrijk ‘afstaan’ door hertog Philips de Goede van
Bourgondië, Brabant etc. van o.a. de voormalige Vlaamse graafschappen in Picardië
betekende in 1457 de breuk tussen Philips en zijn zoon Karel de Stoute.
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Frankrijk wil nog meer en vecht nog elf jaar door, tot de Vrede van de Pyreneeën in !659, waarmee het dan definitief het merendeel van
de veroverde gebieden in de Zuidelijke Nederlanden en het hertogdom Lotharingen verwerft.
Rond het jaar 1000 maakt de in het jaar 753 voor het eerst genoemde
Karolingische Palts ‘Theodonis Villa’ (Diedenhofen / Thionville aan de
Moezel) -een zeer geliefde verblijfplaats van Karel de Grote- deel uit van
Lotharingen. Gravin D’Ermesinde van Luxemburg krijgt de latere vestingstad
Diedenhofen /Thionville echter rond 1200 in bezit. In 1462 komt de stad dan
aan Bourgondië, maar de hertog van Luxemburg blijft er rechten houden, tot
de vesting in 1643 door de grote veldheer Condé voor de net aangetreden
Zonnekoning wordt veroverd en in 1659, samen met nog twee voormalig
Luxemburgse gebiedjes, definitief aan Frankrijk wordt afgestaan. In
Diedenhofen / Thionville zijn nog resten van het oude kasteel aanwezig
naast twee bastions van de door Vauban gebouwde vestingwerken. Verder
beschikt de stad over een aantal huizen uit de zestiende eeuw en een
belfort en stadhuis uit de Renaissance.
In het linkse van de drie in 1659 aan Frankrijk afgestane gebieden ligt het
vestingstadje Montmédy aan de Chiers, een zijrivier van de Maas. Het stadje,
dat bijna honderd jaar geleden ongeveer 2.000 inwoners telde, was tot dan
arrondissementshoofdstad ! In vroegere tijden was het hoofdstad van het
graafschap Chiny, dat in zijn geheel door Luxemburg werd ingelijfd. De jonge
koning Lodewijk XIV veroverde het in 1667 op de Heer der Nederlanden (en
koning van Spanje) Philips IV. Het stadje is verdeeld in Médy-Hoog, met door
Vauban gebouwde, indrukwekkende vestingwerken en Médy-Laag waar de
stedelijke gemeenschap woont.
Westelijk van Montmédy ligt nog het al uit de klassieke tijd bekende Yvois,
dat in de loop der tijden zijn naam in Carignan heeft veranderd. Lodewijk XIV
geeft Yvois / Carignan in 1662 in leen aan Prins Eugenius Maurits van Savoye
(die prompt Carignan aan de naam van zijn geslacht toevoegt). Prins
Eugenius Maurits is de vader van de beroemde veldheer Eugenius van
Savoye uit de Spaanse Successieoorlog (1701-1713), de stamvader van het
Italiaanse koningshuis Savoye-Carignan.
Naast Diedenhofen / Thionville, Montmédy en Yvois / Carignan gaat in 1659
ook de vestingstad Damvillers aan de Tinte (een exclave van Luxemburg)
naar Frankrijk over.

De drie afscheidingen van het hertogdom Luxemburg in beeld: beneden
(geel) de drie gebieden die in 1659 werden afgestaan aan Frankrijk; van
links de (vesting)steden Yvois / Carignan en Montmédy, zuidelijk
daarvan Damvillers en rechts Diedenhofen / Thionville. Het rechtse,
groene gedeelte van Luxemburg ging in 1815 over naar Pruisen en het
linkse, donker paarse gedeelte in 1839 naar België.

De huidige noordgrens van Frankrijk wordt bereikt en bevestigd in de Vredes
van Utrecht in 1713 en Rastatt in 1714. Daarbij wordt de kleinzoon van
Lodewijk XIV als koning Philips V van Spanje erkend en de koningsgetrouwe
Zuidelijke Nederlanden komen onder de keizer van Oostenrijk. Frankrijk
begint in de vroegere Vlaamse, Henegouwse en Luxemburgse graafschappen
en heerlijkheden een verfransingspolitiek zonder weerga. Door de
regeringen van de Franse Revolutie en die van de negentiende eeuw wordt
die naadloos overgenomen, alle democratische beginselen ten spijt. Maar
tegen alle verdrukking in handhaaft de Vlaamse taal zich in de zogenaamde
Westhoek rond Sint Winoksbergen, Kassel en Hazebroek en houdt het Diets,
de Duitse volkstaal, stand in Elzas-Lotharingen… tot de terreur van NaziDuitsland tijdens de jaren 1940-1945.
Toon Jenniskens.
Historische prent Diedenhofen / Thionville
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Montmédy

Activiteitenprogramma Vrienden van de Vesting Maastricht 2015
Zaterdag 2 mei 2015, om 14.00 uur in Café d’n Hiemel naast de Helpoort:
Lezing door Jos Notermans van de stichting Menno van Coehoorn met als thema: de bouw van het Fort Willem I en de
ontwikkeling van de nieuwe Bossche Fronten.
Zaterdag 27 juni 2015, om 14.00 uur Informatiecentrum Belvédère Boschstraat 24:
Na een inleiding in het infocentrum nodigt onze historicus Toon Jenniskens u graag uit voor een rondleiding/rondvaart met als
thema: de 2e stadsmuur tussen Kleine Gracht en Lindenkruis.
Oktober:

digitale nieuwsbrief nummer 6

Zaterdag 3 oktober 2015, om 14.00 uur in Café d’n Hiemel naast de Helpoort:
Lezing door Jos Notermans van de stichting Menno van Coehoorn met als thema: de militaire en vestingbouwkundige
aspecten van opheffing, ontmanteling en sloop van de Maastrichtse vestingwerken.
Zaterdag 24 oktober 2015, om 14.00 uur in café d’n Hiemel naast de Helpoort:
Lezing door onze historicus Toon Jenniskens als voorbereiding op onze jaarlijkse excursie met als thema: de expansiepolitiek
van de Franse koningen
Zaterdag 7 november 2015:
met de lezing van 24 oktober in het achterhoofd gaan wij, met de bus, op excursie naar Montmédy en omgeving ( Lotharingen
Noord-Frankrijk).

