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Woord van de voorzitter:
Overlijden van onze oud-voorzitter They Provaas
In december 2016 moesten we nog onverwacht, na een kortstondig ziekbed, afscheid nemen van They Provaas. Hij was gedurende zeer
lange tijd het boegbeeld van de stichting. Zijn betrokkenheid, zijn geheugen, zijn feitenkennis en zijn toegankelijkheid maakten dat hij ook
buiten de stichting een gewaardeerd pleitbezorger was voor het eerherstel van de vesting Maastricht. We zullen hem missen!
2016 een jaar vol verrassingen
Afgelopen jaar willen we typeren als een jaar vol verrassingen
A. Successen:
•

•

•

•
•
•

Tentoonstelling Tapijn
In samenwerking met vele andere verenigingen, stichtingen en instituten werd een pracht tentoonstelling vorm gegeven over
100 jaar Tapijn. Het werd dankzij de sponsoren en die onvolprezen samenwerking een juweeltje! Omdat we als stichting voor
behoud van geschiedenis zijn is de tentoonstelling in zijn geheel nu te bekijken bij een bezoek aan de NAVO-bunker in de
Cannerberg
Rolpaarden op de 2e stadsmuur werden vernieuwd

De restauratie van het bastion “de Vief Köp” is begonnen. Op het plan staan verdere restauratie van het bastion “Haet ende Nijdt”en
de muur tussen deze twee bastions
Plannen voor verdere consolidatie van de Hoge Fronten in 2017 zijn gemaakt.
Een onderzoek naar de toestand van het gangenstelsel onder de Linie van Dumoulin is gestart.
SMV en Stichting Menno van Coehoorn hebben in een vroeg stadium de Gemeente Maastricht, middels een document, op de hoogte
gesteld van alles wat men zou kunnen vinden bij de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. Ook tijdens het proces van de
werkzaamheden waren beide stichtingen actief. De vesting wordt in glorie teruggegeven aan de inwoners van de stad. Het wordt
schitterend en onze gratis adviezen zijn vaak in goede aarde gevallen.
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B. Een aantal zaken ervaren als zeer vervelend:

•

•

•
•

La Reine
Vauban bouwde zijn vestingobjecten tussen 1673 -1678. De Fransen vertrokken in 1678 als gevolg van de Vrede van Nijmegen
uit Maastricht. La Reine, gebouwd door Vauban, werd door de aannemer gevonden en wij werden ver gehouden. Graag
hadden we onze kennis vermeerderd over de vesting van Vauban door aanwezig te kunnen zijn, om metingen te verrichten en
foto’s te maken. (Over de wijze van constructie is weinig te vinden). We hebben hierover een onderhoud gehad met de
wethouder en die beloofde beterschap.
Het inundatie- of Jekerkanaal van Vauban is een van de best bewaarde geheimen van de vesting. Voor het laatste zijn daar in de
Tweede Wereldoorlog mensen in geweest om te beoordelen of het geschikt zou zijn als schuilkelder. Het Jekerkanaal begon buiten de
Tongersepoort en eindigde ten westen van de Lindenkruispoort in de hoofdgracht aan de voet van de tweede stadsmuur (dat is
tussen de bebouwing van de Statensingel en de Herbenusstraat). Maastricht heeft dus niet het inundatiekanaal van Vauban
gevonden zoals door de archeologe verwoordt in De Limburger, maar een negentiende eeuwse watergang die in het geheel van de
inundatie van de Nieuwe Bossche Fronten een rol heeft gespeeld.
Restanten van de tweede omwalling bij het Bassin werden bij de ombouw van de timmerfabriek tot cultuurpaleis onder de grond
weggemoffeld, ondanks onze inspanningen om dat niet te doen.
De Helpoort
We hebben, zoals wellicht bekend, een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente omdat we dachten met de gemeente te
verkennen of een bredere toegankelijkheid van de Helpoort een optie zou zijn. De ambtenarij heeft dat opgevat als een
officiële aanvraag en derhalve kregen we een legesheffing van €3500,-- . De gemeente is gemachtigd om dat te doen, dat
betekent in onze ogen dat ze het NIET HOEFT te doen.
Ook in hoger beroep waarin door de rechter aangedrongen heeft op heroverweging, kwam het ambtelijk apparaat niet verder
dan dat ze ons eigenlijk gematst hadden met de bouwprijs zo laag te houden…..
Zo voelt samenwerking soms!!!

C. De positieve kant van ons werk:
•

•
•

Steun van de vrienden van de vesting. We ervaren steeds meer steun vanuit de vrienden van de vesting en bewoners van de stad.
Een oproep om geen gat toe te laten in de 2e stadsmuur werd meteen door meer dan 5000 mensen omarmd. Ook willen steeds meer
mensen bij ons gids worden.
We starten een opleidingstraject voor (aspirant)gidsen .Ook jonge mensen zijn van harte welkom.
Door uw steun en door het werk van al die vrijwilligers die zich gratis inspannen om voorlichting te geven over de vesting Maastricht

2017 een bijzonder jaar ???
Nu reeds willen we uw aandacht vestigen op enkele belangrijke te herdenken momenten dit jaar:
•
•
•

1867 einde vesting Maastricht
1717 Tsaar Peter de Grote in Maastricht
Augustus 2017
2000 archeologen uit heel Europa zullen vier dagen in Maastricht het jaarlijkse congres bijwonen van de European Association
of Archaeologists (EAA). Speciale aandacht wordt besteed aan het 25-jarig jubileum van het Verdrag van Valletta (Malta). Dit
verdrag is in Europa van grote invloed geweest op het onderzoek, de bescherming en de presentatie van het Europese
archeologische erfgoed
Dit geeft ons ook de kans om het rijke cultureel erfgoed van Maastricht en haar euregio toegankelijk en beleefbaar te
maken voor een breed internationaal publiek
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Koninklijke Woudenberg en de Restauratie van Linie Du Moulin (Hoge Fronten) Maastricht.
Nadat Koninklijke Woudenberg de restauratie van het Stadhuis Maastricht gewonnen had is concreet gestart met het oprichten van een
vestiging in Maastricht. De regio Limburg, met Maastricht als tweede Monumentenstad van Nederland was reden genoeg om deze stap
te zetten.
Sinds 1 september 2016 is de vestiging Maastricht een feit. Er werken momenteel vier mensen, allemaal Limburgers, waarvan twee op
kantoor en twee op de projecten. Dit wordt aangevuld met restauratie timmerlieden en metselaars. Sinds 1799 restaureert Koninklijke
Woudenberg al aan het Cultureel Erfgoed van Nederland, met als recentste voorbeelden Het Rijksmuseum, Slot Loevenstein, Fort
Reijnouwen en het Mauritshuis.
De vestiging Maastricht restaureert momenteel De Hoge Fronten, de gevels van de Schinvelderhoeve en Fort Sint Michiel in Venlo.
Recent is de vestingmuur aan de Nieuwenhofstraat zonder opleverpunten opgeleverd. Voor een particulier wordt momenteel de
restauratie aan de eerste omwalling (1236) ter hoogte van Sint Servaasklooster in Maastricht voorbereid.
Koninklijke Woudenberg Ameide, vestiging Maastricht restaureert momenteel enkele beeldbepalende onderdelen van de vestingwerken
van de Linie du Moulin, beter bekend als de Hoge Fronten. Er wordt plaatselijk terughoudend gerestaureerd en tegelijkertijd wordt een
deel gereconstrueerd.
Zo wordt een in de jaren 70 of 80 dichtgemetselde toegangsdeur naar de kazematten weer geopend, voorzien van een nieuwe houten
deur en hardstenen omlijsting conform bestaande deuren.
Deze deur zal tevens dienst gaan doen als nooddeur voor de rondleidingen die in het onderaardse gangenstelsel gegeven worden.
Van de Couvre-Face du Moulin wordt de saillant en één van de kopse muren weer voorzien van de kenmerkende hoekkettingen van
mergelblokken en hardstenen cordonlijsten. Het metselwerk wordt hersteld en opgetrokken tot zijn oorspronkelijke vorm.
Ten slotte krijgen ook de contrescarpmuur van bastion Erfprins de oorspronkelijke contouren terug en zal Bastion Saxen weer volledig
gemaakt worden door de ontbrekende cordonblokken terug te plaatsen en de kapotte steunbeer weer te restaureren conform
oorspronkelijke vorm.
Alvorens er gestart kon worden heeft koninklijke Woudenberg verschillende maatregelen getroffen om de aanwezige natuur te
beschermen. Zo zijn er reptielenschermen geplaatst waarna medewerkers van CNME meer dan 120 hagedissen hebben weggevangen
van de te restaureren muurdelen. Tevens zijn er tapijttegels in het gras gelegd waar hazelwormen en padden graag onder kruipen. Door
deze wijze van wegvangen kan er voor deze dieren ook een veilig alternatief geboden worden.
Een vossenburcht die in het werkgebied lag hebben we voor aanvang van het kraamseizoen voorzien van éénrichting kattenluikjes zodat
de aanwezige vossen niet meer terug hun hol in konden en tijdig een andere schuilplaats moesten zoeken. Dit om te voorkomen dat de
vossen ingesloten worden bij graafwerkzaamheden. Helaas voor de kazematten- en avonturentochten heeft de vos zijn intrek genomen
in het gangenstelsel en inmiddels drie gezonde jongen ter wereld gebracht. Deze komen regelmatig via een schietgat een kijkje nemen bij
de restauratiewerkzaamheden.
Voor de beschermde muurplanten hebben we speciale houten kastjes aangebracht. Zodoende worden de planten tijdens de
restauratiewerkzaamheden beschermd tegen afvallend puin.
Om repeterende werkzaamheden en onderhoud in de toekomst makkelijker te maken brengen we t.p.v. de “karresporen” gebiedseigen
stol aan en wordt er een permanente stroom en wateraansluiting voorzien aan de verlengde kazematweg.
De restauratie is gestart bij de Couvre-Face du Moulin, waarna de Saillant, de nooddeur en de reconstructie van Bastion Erfprins volgt.
Het laatste onderdeel wordt bastion Saxen, hier starten we eind augustus. Het totale project wordt eind augustus opgeleverd.
Samen zorgen we ervoor dat de Mesjtreechse vestingwerken weer in ere worden hersteld!
Francis Delissen, bedrijfsleider Koninklijke Woudenberg Maastricht
VESTINGSTAD MAASTRICHT, PION IN DE INTERNATIONALE EN NATIONALE POLITIEK
DEEL I : 1814 – 1843
Precies honderdvijftig jaar geleden, op 29 mei 1867, werd Maastricht als vestingstad opgeheven. Dat had te maken met een aantal
oorzaken, waarbij met name de Europese politieke situatie in de jaren 1860 in het oog springt. Die veranderde de status van de provincie
Limburg en van haar hoofdstad Maastricht ingrijpend.
INTERNATIONALE POLITIEK
Voor een goed begrip van de politieke situatie moeten we terug naar het Congres van Wenen, dat na de nederlaag van Napoleon in 1814
door de overwinnende mogendheden Pruissen, Oostenrijk, Rusland en Engeland werd geëntameerd ‘om Europa nieuw te ordenen’.
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Die herordening was nodig, omdat de Franse Revolutie, onder andere resulterend in de Napoleontische Oorlogen, de kaart van Europa
grondig had gewijzigd en bijvoorbeeld een einde had gemaakt aan de rimram van heerlijke rechten en talloze mini-staatjes. Was
Napoleon in februari 1815 niet ontsnapt van zijn ballingsoord Elba, dan had het zeer stroperig verlopende Congres in Wenen zeker nog
beduidend langer geduurd, maar nu zag de Oostenrijkse kanselier Clemens von Metternich zich genoodzaakt de in ruim één jaar in vele
‘achterkamertjes’ bilateraal onderhandelde zaken rigoureus samen te vatten. Dat resulteerde in een slotakte van 121 artikelen, die op 8
juni, precies tien dagen vóór de alles beslissende Slag van Waterloo, aan de congresdeelnemers werd voorgelezen en tenslotte op 26 juni
vrijwel algemeen werd onderschreven. Op basis daarvan kwam het vervolgens op 20 november 1815 tot het Verdrag van Parijs,
ondertekend door de vier genoemde mogendheden en verliezer Frankrijk.

Frederijk Willem van Oranje Nassau, Koning der Nederlanden

Als nieuwe bufferstaat tegen Frankrijk kwamen onder andere bij die gelegenheid het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg tot stand. Samen vertoonden
beide een aantal overeenkomsten met de Zeventien Verenigde Provinciën van Karel V uit 1543. In
het Verenigd Koninkrijk, bestaande uit de voormalige Bataafse Republiek en de vroegere
Oostenrijkse Nederlanden, kwam de prins van Oranje als koning op de troon, terwijl hij tevens
soevereine vorst werd van het tot Groothertogdom gepromoveerde oude hertogdom Luxemburg,
dit laatste als compensatie voor het verlies van zijn ‘erfprovincie’ Nassau aan Pruissen. In het
Verenigd Koninkrijk werden ook opgenomen enige landen die nooit tot die oude Zeventien
Verenigde Nederlanden hadden behoord, zoals het Prinsbisdom Luik, het Abdijvorstendom
Stavelot-Malmédy en het Hertogdom Bouillon. Dit alles was in principe reeds geregeld in een
vroeger Verdrag van Parijs van 30 mei 1814 en in zijn nadere uitwerking, de zogenaamde Acht
Artikelen van Londen van 21 juni 1814, beide het resultaat van geheime onderhandelingen van de
grote mogendheden Engeland, Pruissen, Oostenrijk en Rusland.
Willem Frederik van Oranje-Nassau, zoon van stadhouder Willem V, die op 1 december 1813
zijn aanspraken op de macht in de voormalige Zeven Verenigde Nederlanden had kenbaar
gemaakt en zich als Soeverein Vorst daarvan had laten uitroepen, moest zich bij de
onderhandelingen echter tot zijn grote spijt ‘in de coulissen ophouden’ en afwachten wat de grote
mogendheden over hem en zijn aspiraties beslisten. De inspanningen van kroonprins Willem, de
latere koning Willem II, hadden de vroegere Republiek nu eenmaal niet tot grote mogendheid
kunnen promoveren. Zo kwam er (helaas?) niets terecht van Willem van Oranje-Nassaus voorstel
de grenzen van die bufferstaat tegen Frankrijk in het zuiden en oosten te laten verlopen langs
Moezel en Rijn. Dat ging niet door, omdat het machtige Pruissen in dat geval het voorname en
vruchtbare Rijnland, met belangrijke steden als Keulen, Aken, Kleef, Neuss, Mönchengladbach,
Bonn en Koblenz, aan de Nederlanden had moeten afstaan. Neen, Pruisen kon met veel recht zelf
aanspraak maken op dat gehele gebied, want had het niet het hertogdom Kleef en vrijwel het
gehele voormalige Overkwartier van Gelderland -voor de helft links van de Maas gelegen-, al
gedurende de achttiende eeuw (goed!) bestuurd, namelijk Kleef vanaf 1701 en het Overkwartier
vanaf de Vrede van Utrecht in 1713 ?

Het Wener Congres 1814-1815

De Zeventien Provincies van het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden van Koning Willem I (1815-1830)

Maastricht in de vestingwerken van 1794
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Deze onenigheid kwam tot uiting in het genoemde Verdrag van Parijs van 30 mei 1814,
dat voorzag in het aan de nieuwe Nederlandse Staat toevoegen van de voormalige
Spaanse, daarna Oostenrijkse Zuidelijke Nederlanden, maar alleen die gebieden die links
van de Maas lagen. Over de territoria rechts van de Maas zou nog nader worden
onderhandeld. Een jaar later, in mei 1815, was het zover en werd men het eens over
welke gebieden ten oosten van de Maas tot de Nederlanden en welke tot Pruissen
zouden gaan behoren. Daarbij kwam het helaas (opnieuw) tot een verdeling van het
oude Overkwartier van Gelderland tussen de Nederlanden en Pruissen, namelijk via de
‘kanonschotgrens’ ten noorden van Venlo. Willem had geëist dat hij de voormalige
Landen van Overmaas (Nederlands Zuid-Limburg, de Voerstreek en het Land van Herve)
die aan de Nederlanden werden toebedeeld, via een nieuwe weg rechts van de Maas
met Nijmegen moest kunnen verbinden, en dat heeft die smalle strook boven Venlo dus
noodzakelijk gemaakt.
Met deze overeenkomst kon eindelijk in mei 1815 de nieuwe provincie Limburg met
hoofdstad Maastricht worden afgerond. Zij bestond in grote lijnen uit het vroegere
Franse departement Nedermaas aangevuld met Nederlands Noord-Limburg. Koning
Willem I, die zich heel zijn bestuurlijk leven lang letterlijk uit de naad moet hebben
Landen van Overmaas vóór de Franse Tijd
gewerkt omdat hij elk wetsontwerp, elke Algemene Maatregel van Bestuur en elk
Koninklijk Besluit minutieus doorploegde en uitvlooide, heeft persoonlijk ervoor gezorgd -door een aantekening in de marge van het
ontwerp Grondwet- dat zijn nieuwe provincie niet ‘Maastricht’ ging heten -zoals bijvoorbeeld bij de provincies Namen, Antwerpen,
Groningen en Utrecht was gebeurd- maar ‘Limburg’, naar het aloude hertogdom in noordoost ‘België’. Opnieuw en bewust een
herinnering aan die Zeventien Verenigde Nederlanden uit de zestiende eeuw… Vormden zelfs die zeventien nieuwe provincies, namelijk
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen, Henegouwen, Brabant, Luik en Namen, niet al een voldoende verwijzing naar die oude toestand, of was dat toeval ?
NATIONALE POLITIEK
Hoewel de grote mogendheden zich in 1814 en 1815 best wel zorg maakten over hoe het ‘t nieuwe koninkrijk zou vergaan, waarvan de
beide delen eigenlijk vanaf de Unie van Utrecht in 1579 steeds meer uit elkaar waren gegroeid -en dan met name op het gebied van de
religie-, begon koning Willem voortvarend aan zijn taak. Hij ondersteunde de industriële ontwikkeling in het zuiden even ferm als de
koopmanstraditie in het noorden, onder andere door forse investeringen in de infrastructuur, allereerst de aanleg van kanalen en wegen.
‘Onze’ Zuid-Willemsvaart van 1826, die Maastricht met ’s-Hertogenbosch verbond zodat handel en scheepvaart niet langer afhankelijk
waren van de grillige regenrivier de Maas, is daarvan een goed voorbeeld. Deze politiek had Willem reeds omschreven in een brief aan
zijn vertrouweling en ‘Secretaris van Staat voor Buitenlandse Zaken’, Anne baron van Nagell, die de brief verder had geleid naar de Britse
Ambassadeur in Den Haag. De Soevereine Vorst Willem van Oranje boekte zo een diplomatiek succes van de eerste orde, want zijn Acht
Artikelen werden door de grote mogendheden integraal overgenomen:
1. de twee ‘landen’, de vroegere Bataafse Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden, gaan één staat vormen onder één Grondwet, die
van de Vergadering van (Noord-Nederlandse) Notabelen; wijzigingen waren echter mogelijk;
2. alle godsdiensten krijgen dezelfde rechten en alle burgers krijgen toegang tot alle ambten;
3. de ‘Belgische’ provincies worden op een evenredige manier vertegenwoordigd in de Staten Generaal, waarvan de zittingen beurtelings
in een ‘Nederlandse’ en in een ‘Belgische’ stad worden gehouden;
4. alle inwoners van de Verenigde Nederlanden genieten gelijke constitutionele rechten, ook op het gebied van handel en industrie;
5. onmiddellijk na de vereniging tussen beide entiteiten zullen de provincies en steden van ‘België’ onbeperkt worden toegelaten tot de
handel met en scheepvaart op de ‘Hollandse’ koloniën;
6. oude schulden van de beide entiteiten komen ten laste van de schatkist van de Verenigde Nederlanden;
7. de uitgaven voor de bouw en het onderhoud van de grensvestingen van de nieuwe staat worden gedragen door de schatkist, omdat ze
de veiligheid en de onafhankelijkheid van alle provincies en dus van de hele natie garanderen;
8. de kosten van de aanleg en het onderhoud van de dijken zullen voor rekening van de direct betrokken districten komen, behalve in het
geval van een buitengewone ramp.
Niet alleen het Congres van Wenen werd door de ontsnapping van Napoleon van Elba ‘opgeschud’, ook de besluitvorming over en de
instemming met de door de ‘Vergadering van Notabelen’ opgestelde Grondwet door de zuidelijke provincies kwam erdoor in een
stroomversnelling. Zo accepteerden de ‘Belgen’ toch maar de uitslag van de stemming van 18 augustus onder de 1.604 uitverkoren
‘Belgische’ notabelen, zelfs al was die stemming overduidelijk gemanipuleerd. Willem van Oranje, die zich op 16 maart, tijdens de
consternatie na de ontsnapping van Napoleon, snel had uitgeroepen tot ‘Koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’, had die
stemming verloren, doordat 796 notabelen met ‘nee’ hadden gestemd en slechts 527 met ‘ja’. Door echter van de 796 nee-stemmen de
126 stemmen af te trekken die louter op basis van zorgen over de godsdienstige consequenties waren uitgebracht en verder door alle 281
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De Belgische Revolutie

stemonthoudingen (dat was het aantal afwezige personen bij de stemming)
als ‘stilzwijgende vóórstemmen’ mee te tellen, kon hij de uitslag presenteren
als 934 ‘ja’ tegen 670 ‘nee’.
Zo ging de nieuwe staat op weg, maar werd daarbij wel voortdurend
geplaagd door tegenstellingen tussen noord en zuid, wat betreft religie, taal
en vooral mentaliteit. Dat bijvoorbeeld het Nederlands in de momenteel
Vlaamse provincies als enige voertaal werd ingevoerd, viel slecht bij de
verfranste bovenlaag, die naast het Frans hoogstens een Nederlands dialect
sprak. Ook voelde het zuiden zich op een aantal manieren achtergesteld. Er
woonde bijvoorbeeld 62 procent van de bevolking, terwijl de
vertegenwoordiging in bestuurslichamen en het bekleden van openbare
functies was berekend op vijftig procent elk. Deze tegenstellingen leidden
onontkoombaar tot de Belgische Revolutie van 25 augustus 1830.
Achteraf beschouwd kunnen we spreken van een zwarte dag in onze geschiedenis. De positie van Maastricht als centraal gelegen
hoofdstad van een voor het grootste deel vruchtbare provincie Groot Limburg werd namelijk negen lange jaren teruggebracht tot een
geïsoleerde, in vijandig ‘Belgisch’ gebied gelegen Nederlandse enclave. Door die positie als ‘Hollandse enclave’ werd in het begin van de
Belgische Revolutie een ‘nette’ scheiding van het Verenigd Koninkrijk in twee staten, onder dezelfde Oranje-monarch en met in het
noorden de Maas als grens, waartoe de Staten van het Voorlopig Bewind te Brussel op 29 september hadden besloten, onmogelijk. De
halsstarrigheid van koning Willem zijn immers door de grote mogendheden ingestelde staat op te geven, resulteerde al snel in de
opgelegde scheiding door diezelfde grote mogendheden inclusief Frankrijk op 20 december 1830, via het Verdrag der XVIII Artikelen van
Londen. Negen jaar lang zou koning Willem I het weigeren te accepteren.
Bij de verdeling van het grondgebied tussen de twee staten waren de grote mogendheden het relatief snel eens over de grens. Die
werd getrokken via de frontlijn die aan het einde van de Tachtigjarige Burgeroorlog bestond en bij de Vrede van Munster in 1648 als
grens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden was erkend. Alleen in het zuidoosten ontstonden problemen, omdat koning
Willem er niet aan dácht de Maasvesting Maastricht, die zich immers, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Venlo, nooit bij de Belgische
Revolutie had aangesloten, op te geven. Dat heeft geleid tot de spitsing van de grote provincie Limburg in een Belgisch en Nederlands
deel. De Maas zou daarbij de grens vormen, zoals die rivier dat al duizend jaar had gedaan tussen enerzijds het Graafschap Loon links van
de Maas -dit jaar duizend jaar oud !- en rechts van de Maas de ‘lappendeken’ van gebieden en gebiedjes van onder andere het
Overkwartier van Gelderland, het hertogdom Gulik en de Landen van Overmaas. Maar nu lag vestingstad Maastricht nog aan de
verkeerde kant… Over dit probleem, en de speciale grens die ervoor om de stad moest worden getrokken, heeft men in Londen nog volle
vier jaar moeten onderhandelen... We moeten overigens niet uit het oog verliezen, dat de verdeling van ‘Groot Limburg’ niet plaatsvond
op basis van oppervlakte maar van aantal inwoners. Dat heeft tenslotte in 1843 geleid tot de jammerlijke verdeling van het oude
Vorstendom Thorn in een Belgisch en een Nederlands stuk.
Ook het Groothertogdom Luxemburg, persoonlijk eigendom van Willem van Oranje
als soeverein en een voornaam lid van de tijdens het Congres van Wenen gestichte
Duitse Bond van ruim veertig staten en staatjes, was tijdens de Belgische Revolutie
uiteen gevallen. Het westelijke, Waals sprekende deel had zich onmiddellijk
aangesloten bij de opstand. Dus moesten de grote mogendheden nóg een deling tot
stand brengen, die tussen het Franstalige westelijke deel dat provincie van België
werd met de naam Luxemburg en het overwegend Duitstalige deel dat
Groothertogdom Luxemburg blééf. Ook de vestingstad Luxemburg was Groothertog
Willem van Oranje namelijk trouw gebleven. Met de deling van Luxemburg verloor
Willem echter de helft van zijn gebied, dat hij bij het Congres van Wenen had
verworven als compensatie van zijn ‘erfland’ Nassau dat immers aan Pruissen werd
toebedeeld. Om hem alsnog te compenseren, verklaarden de grote mogendheden
de oostelijke, Nederlandse helft van ‘Groot Limburg’ tot ‘Hertogdom Limburg’ en
schonken het aan koning Willem. Zij zonderden daarvan echter de beide
vestingsteden Venlo en Maastricht uit… om het vooral niet makkelijk te maken !

Deel II, dat handelt over het Hertogdom Limburg in de Duitse Bond, het einde van de
Duitse Bond in 1866 en het niet meer lid worden van de nieuwe Noord-Duitse Bond
van rijkskanselier Bismarck in 1867, verschijnt in de volgende Nieuwsbrief.
A.H. Jenniskens

Limburg en Luxemburg lid van de Duitse Bond ( 1839-1866)

