De smaak van de negentiende (en twintigste)
eeuw? Open Monumentendag in de vesting
Maastricht!
Maastricht telt heel wat verenigingen, stichtingen en werkgroepen die het woord historie met
hoofdletters in hun doelstellingen hebben staan. Daaronder zijn de Vereniging Historische
Artillerie Maastricht, de stichting Maastricht1867 en de werkgroep Schuilen in Maastricht.
Deze actieve organisaties slaan tijdens het Open Monumentenweekeinde 2010 de handen
ineen. Ze kunnen zo de bezoeker een unieke ervaring bieden in een paar van de meest
verborgen monumenten van Maastricht!
VHAM!
De Vereniging Historische Artillerie Maastricht bestaat uit ware specialisten op het gebied van reenactment. Re-enactment is méér dan het opvoeren van een historisch theaterstuk. Het is, zoveel als
maar mogelijk is, de werkelijkheid nabootsen op ware grootte. De VHAM richt zich op de militaire
werkelijkheid van tweehonderd jaar geleden. Met grote nauwkeurigheid worden kanonnen
gerestaureerd, geladen en afgeschoten, minutieus wordt een bivak nagebouwd, elk detail van een
uniform klopt met historische gegevens. De vereniging beschikt voor haar activiteiten over een
onderkomen dat precies aansluit bij die herlevende wereld. Het is de half ondergronds gelegen
kazemat van het bastion A van de Bosschefronten, vlak langs de Cabergerweg. De prachtige neoklassiek vormgegeven gevel van deze ondergrondse kazerne uit 1820 vormt met Open
Monumentendag het decor van een buitenexpositie die de VHAM inricht over het soldatenleven in
de vroege negentiende eeuw.
Maastricht1867
Maar er is meer. Achter de indrukwekkende toegang, onder de monumentale gewelven van de
kazemat, kan de bezoeker tot in de kleinste details ontdekken hoe anders dit deel van Maastricht er
voor de sloop van de vestingwallen, bastions en grachten uitgezien heeft: de stichting
Maastricht1867 exposeert er een deel van haar gelijknamige stadsmaquette. Maastricht1867 is ook
re-enactment, maar dan vijfhonderd keer kleiner dan de werkelijkheid, want de stichting
reconstrueert stukje bij beetje de stad Maastricht en haar fortificaties in de toestand van het jaar
1867. Het 'eindverslag' van dit enorme, historisch-wetenschappelijke onderzoeksproject wordt een
uiterst gedetailleerde stadsmaquette, waarvan de afzonderlijke segmenten, en zelfs de losse
gebouwtjes, als aparte maquettes gebruikt kunnen worden op tentoonstellingen, voor onderzoek, of
presentaties.
en Schuilen in Maastricht...
De Maastrichtse ondergrondse vestingwerken hebben in heel wat oorlogen een rol gespeeld. Ook
toen hun functie als verdedigingwerk was uitgespeeld, bleven de kazematten belangrijk in
oorlogstijd. In de Tweede Wereldoorlog werden de gangen op eenvoudige, maar doeltreffende wijze
ingericht als schuikelders voor duizenden mensen. En een halve eeuw geleden deed de Bescherming
Bevolking het nog eens dunnetjes over. De BB verbouwde een aantal grotere ruimtes in de
kazematten tot moderne schuilgelegenheden waar een deel van de Maastrichtenaren terecht kon als
er bijvoorbeeld op Luik of Keulen een atoombom zou vallen. De stad moest natuurlijk ook in tijd
van nood bestuurd worden, en daartoe werd de kazemat van het bastion A geschikt gemaakt als
'noodzetel' voor het gemeentebestuur. Uit die periode zijn nog heel wat resten te zien. Tijdens de
Open Monumentendagen worden die toegelicht door de vrijwilligers van de werkgroep Schuilen in
Maastricht... Deze werkgroep zet zich actief in voor documentatie, beheer en behoud van het
'schuilkelderverleden' van Maastricht. In een aansprekende tentoonstelling laat de werkgroep de

Koude Oorlog herleven. Maar de bezoeker gaat pas echt terug in de tijd tijdens een lange
kazemattenwandeling, onder leiding van ervaren gidsen. De onderaardse wandeling leidt naar het
meest verborgen museum van Maastricht: Schuilen in Maastricht...!
Praktische informatie:
Waar?
Cabergerweg, Maastricht. De kazemat van het bastion A ligt direct achter het
appartementencomplex Frontenveste, recht tegenover het Gulf-tankstation en een beetje verdiept in
het terrein. Er is een reusachtige parkeerplaats aangelegd aan de overkant van de Cabergerweg.
Wanneer?
Op zaterdag 11 en zondag 12 september 2010
Hoe laat?
Beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur
De kazemattenwandelingen starten vanaf 15.00 uur en duren ongeveer drie kwartier. Voor het
bekijken van het museum Schuilen in Maastricht... is een half uur tot een uur voldoende.
Reserveren?
Reserveren voor de kazemattenwandelingen is helaas niet mogelijk. Vol is vol. Maar de eersten
zullen zeker niet de laatsten zijn!
Meer weten? Internet!
www.vham.nl
www.maastricht-1867.nl
www.schuileninmaastricht.nl

