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In bad met Napoleon

Een van de badkamers,  
Paleis van Fontainebleau, najaar 1810

Een kleine, wat gezette man met sluik haar komt de kamer bin-
nen en loopt naar de merkwaardige metalen bak in het midden. 
Achter hem, bijna onzichtbaar, trippelt zijn vaste livreiknecht. Die 
is er net op tijd bij om de wollen mantel aan te pakken, die zijn 
baas uitdoet.
 Met één been stapt Napoleon Bonaparte over de hoge rand van 
het bad. Dan volgt zijn andere been en zakt de veldheer met een 
vergenoegde blik op zijn gezicht in het dampende water. Hij kan 
tevreden zijn, niemand anders op het Europese continent heeft 
zo’n heerlijk bad als hij. Zelfs de Russische tsaar niet.
 Wel een uur brengt Napoleon door in het water, maar het is 
geen verloren tijd. Terwijl hij poedelt, overlegt hij met zijn secreta-
ris, baron Fain. Ze nemen stukken door, de keizer der Fransen dic-
teert een paar brieven en ze kijken of  er nog iets boeiends in de 
kranten staat.
 Het grote wonder van dit bad is dat het water ondertussen niet 
afkoelt. Aan de achterkant zit een kleine metalen cilinder waarin 
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een paar houtskooltjes branden. De cilinder is via twee pijpjes ver-
bonden met het bad en via een ingenieus systeem zuigt het ka-
cheltje het water aan, verwarmt het en stuwt het perfect op tem-
peratuur weer terug naar de kuip.
 Napoleon, wiens kouwelijkheid legendarisch is, kan zich geen 
beter begin van de dag voorstellen. Zelfs als hij op veldtocht gaat, 
moet het bad mee; maakt niet uit hoe ver het moet reizen. Geluk-
kig is het ding relatief  licht en demontabel. Hoe heeft hij zonder 
kunnen leven?

Als er ooit iemand een goed cadeau heeft gegeven aan een per-
soon die alles al heeft, dan is het Jean-Jacques Daniel Dony. De in-
woner van de stad Luik is uitvinder en heeft het bad dat hij aan 
Napoleon heeft geschonken zelf  in elkaar gezet. Dony is zijn tijd 
ver vooruit, vooral de thermische sifon die het water automatisch 
verwarmt en rondpompt, is ingenieus. Pas dertig jaar later vraagt 
een Britse uitvinder patent aan op een vergelijkbaar systeem.
 Maar hij is dan ook meer dan alleen maar een handige fan van 
Napoleon. Behalve als uitvinder, is Dony ook actief  als metallurg 
en chemicus. En lekenpriester, maar dat alleen in zijn vrije tijd.
 Bovendien zit hij in zaken. Het bad is niet zomaar een cadeau-
tje, het is een relatiegeschenk. De Franse keizer en hij kennen el-
kaar dan ook al een tijdje; de zakelijke verstandhouding tussen de 
uitvinder en de dictator begint in 1805. In dat jaar vraagt Dony bij 
Napoleon een concessie aan om op 8000 hectare van wat dan het 
Ourthe-departement van het reusachtige Franse Rijk is, metalen 
te mogen delven. Het gaat hem specifiek om een dunbevolkte 
streek tussen Luik en Aken.
 Napoleon consulteert zijn Dienst der Mijnen over de aanvraag. 
Wat ziet Dony in die regio? De ingenieurs schrijven een door-
wrocht rapport over de bodemschatten ter plekke. Ten noorden 
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van het dorp Kelmis, gemeente Moresnet, midden in het gebied 
waarvoor Dony de aanvraag heeft ingediend, vind je op geringe 
diepte een grote ader van zinkspaat, een erts waar je zinkpoeder 
van kunt maken. Er is daar een kleine groeve, waar een handvol 
arbeiders dat geelbruine mineraal opgraaft. Dat doen ze ter plek-
ke al eeuwen, in het rapport staat dat de groeve al sinds de vijftien-
de eeuw in bedrijf  is.
 Daar is het Dony waarschijnlijk om te doen. Maar waarom? De-
ze grondstof  is zo lastig te bewerken, dat commerciële bedrijven 
er nauwelijks handel in zien. Het is bijna onmogelijk om er winst 
mee te maken. De groeve is daarom noodgedwongen in handen 
van een Frans staatsbedrijf  dat zorg draagt voor de exploitatie. De 
heuvel achter de groeve heet in het Duits Altenberg (Auewe Bäersch 
in het lokale dialect), de Fransen noemen hun zinkonderneming 
daarom Vieille Montagne.
 Dat echte ondernemers de groeve links laten liggen, komt door 
de stand van de techniek. Zink is heel moeilijk te produceren, ze-
ker in grote hoeveelheden. Het beste dat je tot dan toe met zink-
spaat kunt doen, is het in een met steenkool gestookte oven stop-
pen. Daarin vallen de stenen die het zinkerts bevatten door hitte 
uit elkaar. De brokstukken haal je uit de oven en kun je dan tot een 
wit poeder malen dat zeer rijk is aan zinkoxide.
 Meng je dat poeder met vloeibaar koper, dan krijg je een harde 
legering: messing. Dat procedé kenden ze al in het oude Grieken-
land. Messing is echter te duur om in grote hoeveelheden te ge-
bruiken, er worden vaak onderdelen van machines van gemaakt. 
Fabrieken produceren het daarom maar mondjesmaat, zinkspaat 
is een echt nicheproduct. In de ovens van die tijd gaat bovendien 
veel zink verloren. Door de grote warmte die nodig is om de ste-
nen uit elkaar te laten vallen, gaat een deel van het zink direct over 
in gasvorm en verdwijnt door de schoorsteen naar buiten. Dat 
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maakt het bedrijfsmatig rendement te klein.
 Waarom wil Dony dan toch de niet geringe pachtsom van 
40.500 frank per jaar betalen om de zinkgronden in en rond Kel-
mis te gaan afgraven? Voor dat geld kun je in Parijs een leuk huis 
kopen. Ieder jaar opnieuw.
 Maar de Luikse lekenpriester is niet gek. Hij heeft in zijn werk-
plaats een nieuwe uitvinding gedaan om zink te winnen, de zoge-
noemde reductieoven. Het is een wonder van vernuft, dat bestaat 
uit een gesloten kachel waarin vrijwel geen zuurstof  aanwezig is. 
Het gesteente met daarin het zinkspaat wordt onderin tussen la-
gen gloeiende steenkool heet gemaakt. Zo heet, dat vrijwel alle in 
de steen aanwezige zink overgaat in een gastoestand en met de 
hitte naar de bovenkant van de oven stijgt.
 Maar het gas verdwijnt niet door de schoorsteen. Dony ge-
bruikt een systeem dat in de verte doet denken aan de destillatie 
van jenever. Via een pijp drijven de zinkgassen omhoog, weg van 
de warmtebron, zodat ze afkoelen. Daarbij gaat het gas over in 
een vloeibare vorm en slaat neer op een aantal schuin geplaatste 
platen. Daar druipt het vanaf  naar een bak, waarin het uiteindelijk 
stolt. Het resultaat is een klomp zink met een hoge mate van 
puurheid.
 Die uitvinding is, in een tijd waarin de metallurgie nog in de 
kinderschoenen staat, niet minder dan revolutionair. Dony hoort 
eigenlijk thuis in het rijtje grote uitvinders van zijn tijd, met Volta, 
Watt en Faraday. Je kunt door zijn vinding voor het eerst zink in 
grote hoeveelheden produceren. Dat is een ontzettend handig 
materiaal; het is relatief  licht, sterk en makkelijk te walsen tot pla-
ten. Die platen kun je met hulp van een pers, een mal en een beetje 
warmte iedere gewenste vorm laten aannemen.
 En misschien het grootste voordeel van zink: het spul roest niet. 
Je kunt het daardoor gebruiken op alle plekken waar het met wa-
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ter in aanraking komt: het is geschikt als dakbedekking of  als be-
kleding van bassins en leidingen. Door ijzer in vloeibaar zink te 
dopen, voorzie je het van een roestwerend laagje, een uitvinding 
uit 1772 van de Italiaan Luigi Galvani.
 Een zinken bad maken behoort natuurlijk ook tot de mogelijk-
heden. Om te laten zien hoe geweldig zijn vinding wel niet is, fa-
briceert Dony, met zink die uit de groeve in Kelmis is gewonnen, 
de prachtige draagbare kuip waar Napoleon binnen korte tijd zo 
dol op is.
 Het ding is opmerkelijk kort en hoog en staat op kleine pootjes, 
Napoleon gaat – net als zijn tijdgenoten – bij voorkeur rechtop zit-
tend in bad. Met verf  is de buitenkant gemarmerd, zodat je alleen 
aan de binnenkant ziet dat het van metaal is. Aan de zijkant prijkt 
een lauwerenkrans met daarin de hoofdletter N. Dony doet het 
bad in 1809* cadeau aan Napoleon, als dank voor de concessie die 
hij dan net vier jaar bezit. Een jaar later stuurt hij Napoleon ook 
nog een zinken buste. Van Napoleon uiteraard.
 De Franse keizer is onder de indruk van het voor die tijd zo mo-
derne bad. Hij ziet dat de Luikse uitvinder de groeve veel beter 
kan uitbaten dan zijn eigen staatsbedrijf. In 1810 verleent zijn rege-
ring naast de concessie om het zinkspaat op te graven uit 1805 ook 
nog een patent aan Dony om met zijn nieuwe procedé zink te 
gaan produceren. Die laat er geen gras over groeien. Behalve de 
groeve in Kelmis, stampt hij ook een fabriekje in Luik uit de grond 
voor de verdere verwerking van het metaal.

Met de concessie, het patent én zijn nieuwe type oven heeft Dony 
aan alle voorwaarden voldaan om schatrijk te worden. Hij bevindt 

* Sommige bronnen spreken over 1811, maar gezien de financiële staat van Do-
ny lijkt dat minder waarschijnlijk.
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zich in een situatie waar iedere ondernemer van droomt: hij heeft 
feitelijk een monopolie. Zijn groeve is de enige waar in grote hoe-
veelheden zinkspaat wordt gevonden met de juiste chemische sa-
menstelling. Alleen bij de Pruisische stad Kattowitz (tegenwoor-
dig Katowice in Polen) en op Sardinië bevinden zich ook dergelijke 
aders, maar die groeves zijn kleiner en – veel belangrijker – daar 
hebben ze zijn revolutionaire oven niet.
 Er zijn echter twee problemen. Het eerste is dat Dony een ge-
weldige uitvinder is, maar een belabberde verkoper; hij is het ar-
chetype van de briljante techneut zonder grote sociale vaardighe-
den. Vanaf  het enige portret dat van hem bekend is, kijkt een 
sympathieke man met grote ogen je aan. Geen bikkelharde verko-
per, waarschijnlijk eerder iemand die te aardig is voor deze wereld.
 Dat blijft niet zonder gevolgen. Zijn fabriekje produceert dank-
zij zijn uitvinding na verloop van tijd behoorlijke hoeveelheden 
zink, maar dat raakt hij vervolgens aan de straatstenen niet kwijt. 
Een hele prestatie als monopolist met een geweldig product. Maar 
deze kwestie is met het aannemen van de juiste commerciële 
mensen nog op te lossen.
 Een moeilijker vraagstuk waar de man uit Luik op stuit, is geld-
gebrek. Hij moet enorme hoeveelheden kapitaal investeren om 
de mijn en de fabriek rendabel te maken. Nu is Dony vermogend, 
hij heeft behoorlijk wat geërfd van zijn ouders, maar dit gaat zelfs 
zijn draagkracht te boven. Er zijn eigenlijk miljoenen nodig om 
het bedrijf  op te zetten. Het gebrek aan liquide middelen brengt 
Dony langzamerhand in steeds grotere problemen.
 Hij heeft geen keus. Zijn hele organisatie moet drastisch groei-
en om de juiste schaalgrootte te bereiken. Er moeten meerdere 
ovens komen, een betrouwbare logistiek en een bekken om de 
stenen voor het branden te wassen; modder zorgt voor verontrei-
niging van het eindproduct.
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 Dony stopt al zijn eigen geld en het kapitaal van enkele kleine 
investeerders in de groeve. In 1810 laat hij zelfs een bassin graven 
ten zuiden van Kelmis. Daar komt het water vandaan om de ste-
nen te wassen. Dony investeert in totaal meer dan een miljoen 
frank in gebouwen en infrastructuur. Deze hoge uitgaven, gekop-
peld aan de gebrekkige verkopen, zorgen ervoor dat de schulden 
zich langzamerhand flink opstapelen. Ondertussen is er geen spra-
ke van stijgende omzetten. Een onhoudbare situatie.
 De redding lijkt echter nabij. Dony leert Hector Chaulet ken-
nen, een zeer bemiddelde boekhouder. Die is bereid 300.000 frank 
als lening in de onderneming te steken, maar hij eist wel een plek 
in de directie. Met zijn bedrijfskundige vaardigheden wil hij de on-
derneming Dony et Compagnie zwarte cijfers laten schrijven. Het 
lijkt een win-winsituatie voor beide mannen.
 Helaas verbetert de winst- en verliesrekening onder zijn toezicht 
niet direct. Dat valt Chaulet overigens niet aan te rekenen. Het 
heeft meer te maken met dramatische gebeurtenissen in Europa 
en de kleine Fransman met wie het zinkavontuur is begonnen.

Napoleon heeft in de twintig jaar daarvoor half  Europa veroverd. 
Zijn tactisch inzicht en militaire strategie zijn vermaard. Maar in 
de winter van 1812 op 1813 overspeelt hij dan toch zijn hand als hij 
probeert Rusland op de knieën te krijgen.
 Hij keert mét bad – dat detail is gelukkig vastgelegd door zijn 
secretaris – verslagen terug van de verschrikkelijke veldtocht in 
het oosten. Zijn leger is gedecimeerd na een zeer ijzige winter vol 
ontberingen. Bij Leipzig levert de Fransman een beslissende slag 
met de achtervolgende Russen, die hulp krijgen van Pruisen en de 
Oostenrijkers. Ze verslaan de Fransen in de grootste slachtpartij 
aller tijden vóór de Eerste Wereldoorlog. De overwinnaars ver-
bannen Napoleon naar het Italiaanse eiland Elba.
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 Enkele honderden kilometers westelijker is de nederlaag voel-
baar voor Dony en Chaulet. De markt voor zink stort in zodra dui-
delijk is dat Napoleon zijn greep op Europa kwijt is. De onrust op 
het continent is slecht voor de handel in ruwe materialen; ieder-
een houdt de hand op de knip tot duidelijk is welke partij gaat win-
nen. Beide mannen blijven zitten met gigantische voorraden zink. 
Meer dan 80 procent van wat ze produceren, gaat in de opslag. 
Het is een regelrechte ramp voor het toch al weinig florerende be-
drijf  Dony et Compagnie en een faillissement is onvermijdelijk, 
ondanks de drie ton van Chaulet.
 Op dat moment verschijnt meneer Mosselman op het toneel. 
Een man die zichzelf  op officiële documenten omschrijft als ‘win-
kelier’.

François-Dominique Mosselman uitbater van een winkel noe-
men, is hetzelfde als nu zeggen dat Bill Gates een computerman-
netje is. Je zit in de richting, maar mist op monumentale schaal de 
orde van grootte. In Europa zijn alleen koningen en keizers (en 
misschien de familie Rothschild) rijker dan de Vlaming.
 Die rijkdom is gedeeltelijk geërfd. Zijn voorvaderen behoorden 
al tot de meest gefortuneerde en gerespecteerde inwoners van 
Brussel. En dan is François-Dominique ook nog eens getrouwd 
met een vrouw uit het puissant rijke geslacht Tacqué uit Laken. 
Ze is enig kind en erft het complete familiekapitaal. De Mossel-
mannen wonen in een kast van een huis in Brussel dat, zo weten 
we dankzij een aangifte van de raambelasting, liefst 67 vensters 
telt. Daarnaast bezit het stel nog een hele sleep buitenhuizen, 
landgoederen, stadspaleizen en pied-à-terres in de driehoek Ant-
werpen, Luik en Parijs.
 Maar Mosselman is geen rijkeluiszoontje dat alleen maar het 
geld van zijn vader opmaakt. Vlees en textiel vormen de basis van 
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de rijkdom van het geslacht Mosselman. François-Dominique 
neemt die handel samen met zijn broer Corneille over van hun 
vader. Ze vermenigvuldigen binnen twee decennia het familieka-
pitaal en klimmen naar de top van de financiële en maatschappe-
lijke ladder.
 De gebroeders Mosselman hebben dan ook een feilloos gevoel 
voor handel. Behalve stoffen en biefstukjes, gaan ze ook in het 
graan. Oorlog zien ze niet als een bedreiging, maar als een kans 
om flinke omzetten te draaien. Ze verdienen vanaf  1810 bijvoor-
beeld veel geld aan de Britten en de Pruisen, omdat ze de legers 
van die landen voorzien van kleding, boterhammen en vlees. Zo 
kunnen ze met een goedgevulde maag ten strijde trekken tegen 
Napoleon. Opmerkelijk, want eerder hebben de broers dezelfde 
goederen geleverd aan de Franse troepen.
 De grootste slag slaat Mosselman echter alleen. In 1808 koopt 
hij de bijna failliete bank van Jacques Récamier. Deze Fransman 
heeft een cruciale fout gemaakt door zich te veel met de politiek te 
bemoeien. Samen met zijn vrouw organiseert hij intellectuele sa-
lons, waar sprekers openlijk twijfelen aan het beleid van Napole-
on. Als wraak ruïneert de Franse keizer het stel. Mosselman slaat 
op exact het juiste moment toe om de zeer waardevolle bank voor 
het spotprijsje van 410.000 frank over te nemen, ongeveer ander-
half  miljoen euro in hedendaagse koopkracht. Vanaf  dat moment 
is het de Banque Mosselman.
 Dergelijk opportunisme komt je niet aanwaaien, dat zit in je dna. 
François-Dominique Mosselman is een rasondernemer, hij kan niet 
anders dan zakendoen. Als het zo uitkomt, zet hij familiebanden, 
vriendschap en zelfs een lichte vorm van afpersing in om een deal te 
maken.
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Het is dus bijna onvermijdelijk dat Mosselman zijn scherpe blik 
ook op het zieltogende Dony et Compagnie gaat richten. Wan-
neer dat precies gebeurt, is niet meer na te gaan. Maar met zijn 
uitstekende neus voor goede investeringen ziet de Brusselaar er-
gens tussen 1810 en 1813 dat zich in het onbetekenende gat Kelmis 
de kans van de eeuw voordoet. Terwijl de arme Dony zich steeds 
dieper in de nesten werkt, wacht de sluwe Mosselman op het juis-
te moment om toe te slaan.
 Dat moment komt uiteindelijk op 25 april 1813, als duidelijk is dat 
Napoleon in grote problemen terugkeert uit Rusland en de markt 
voor zink totaal stilligt. Op die dag staan Dony en Mosselman voor 
notaris Dujardin in Luik. Mosselman koopt voor 550.000 frank (de 
prijs van een compleet woonblok in Parijs) driekwart van de aande-
len in Dony et Compagnie, het bedrijf  dat de concessie en het pa-
tent bezit. Hij heeft daarmee voor een schijntje een controlerend 
belang in een onderneming met een enorm potentieel.
 Chaulet blijft aan als financiële man, maar Dony is vanaf  dat 
moment weinig meer dan een toeschouwer in zijn eigen bedrijf. 
Hij blijft wel aan als technische man; in de jaren daarna verbetert 
hij zijn oven nog aanzienlijk. De Luikse uitvinder is in staat om 
steeds meer zink uit het steen te halen. Alleen moet hij eerst de fi-
nanciële ellende waarin hij ook privé zit, zien op te lossen. Het 
weerhoudt hem er overigens niet van om de arbeiders die in zijn 
groeve in Moresnet werken een warm hart toe te dragen. Tijdens 
de zeer barre winter van 1816 financiert hij uit eigen zak een soep-
keuken voor ze.
 Mosselman wil meteen na de koop op grote schaal investeren in 
de groeve. Maar eerst moet ook hij schulden aflossen uit de tijd 
van Dony. Mosselman krijgt zelfs de Franse staat achter zich aan, 
omdat Dony al een tijd de pacht over de groeve niet heeft betaald. 
De Fransen, onder nieuw bestuur na de val van Napoleon, drei-
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gen met de rechter als ze het geld niet krijgen. Maar al snel hebben 
ze andere zaken aan hun hoofd.

Elf  maanden nadat Mosselman de macht grijpt in de groeve van 
Kelmis, doet Napoleon hetzelfde, maar dan met Frankrijk. Hij 
ontsnapt van Elba en gaat op weg naar Parijs. In de Franse hoofd-
stad brengt hij met verbazingwekkend gemak een leger op de 
been. Met die manschappen kan hij de gebieden heroveren die hij 
de jaren daarvoor is kwijtgeraakt.
 Dit nieuws verandert alles. Iedereen verwacht dat Napoleon 
naar het noorden zal marcheren, richting het Brussel van Mossel-
man. Als hij namelijk België en Nederland weet te veroveren, 
drijft hij een wig tussen zijn meest nabije tegenstanders, de Britten 
en de Pruisen. In dat geval heeft Napoleon binnen korte tijd stra-
tegisch overwicht en kan de Franse veldheer zonder veel weer-
stand verder Europa intrekken.
 Wat volgt is in de geschiedenisboeken bekend geworden als de pe-
riode van honderd dagen. In die tijd weet Napoleon een paar getrou-
wen en verschillende legergroepen aan zich te binden. Het duurt 
maar kort voor hij bijna op oude kracht is. Met zijn legers marcheert 
hij inderdaad naar het noorden, op weg naar de lage landen.
 Vlak voor Brussel, bij het plaatsje Waterloo, staan de legers van 
zijn tegenstanders, hoofdzakelijk de Britten en Nederlanders on-
der de prins van Oranje. Die lijken zwakker, maar hun aanvoerder 
Wellington is Napoleon te slim af  door net te doen alsof  hij min-
der manschappen heeft dan het geval is. Dat verleidt Napoleon tot 
een onverstandige frontale aanval op de Britse stellingen. Tot Wel-
lingtons geluk weten de Pruisische troepen zich net op tijd voor 
de slag bij de Britse macht te voegen. Samen slagen ze er zelfs in de 
gevreesde Keizerlijke Garde te verslaan.
 Napoleon vlucht en geeft zich een tijdje later over. Enkele maan-
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den later verbannen de Britten hem naar het eiland Sint-Helena in 
de Atlantische Oceaan; zijn zinken bad moet hij tot zijn spijt ach-
terlaten in Fontainebleau. Eenmaal op het eiland aangekomen, laat 
hij door een lokale smid dan maar een exacte replica maken, helaas 
zonder kacheltje. Het oorspronkelijke bad gaat naar zijn secretaris 
Fain en staat na wat omzwervingen tegenwoordig in een weinig 
bezocht museum in Luik. Vooral schoolkinderen op excursie ver-
gapen zich aan het – in hun ogen – malle ding.

Voor Mosselman is de grote vraag uiteraard wat deze gebeurte-
nissen betekenen voor zijn bezittingen in de zinkindustrie. Er zit 
ondertussen een grote som geld in de onderneming, zelfs voor 
zijn doen. Hij moet bovendien nog veel meer investeren. Liefst zes 
nieuwe ovens zijn in voorbereiding en er zijn hallen in aanbouw 
waar arbeiders in ploegendiensten het pas gedolven gesteente 
kunnen sorteren en reinigen.
 Of  hij het geld ooit terugziet, is hoogst onzeker. Mosselman is 
machteloos. Het lot van de groeve ligt in handen van de Europese 
heersers die Napoleon net voor de tweede keer hebben verslagen. 
Zij zijn in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen bij elkaar om de gebie-
den te verdelen die Napoleon aaneen had gesmeed tot het Franse 
Rijk. Aan de onderhandelingstafel trekken de overwinnaars nieu-
we grenzen.
 Mosselman volgt met angst en beven de gesprekken in Wenen, 
waar met pennenstreken landen worden gemaakt of  gebroken. 
Hij weet dat er twee mogelijkheden zijn: de groeve in Kelmis 
komt óf  in Pruisen óf  in Nederland te liggen. Beide landen willen 
het gebied tussen Aken en Luik graag hebben en vechten in We-
nen uit waar de grens precies komt te liggen.
 Wat hem betreft wordt Nederland de bezitter van de grond. 
Dat land heeft een nieuwe vorst die bekend aan het worden is als 
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de koopman-koning. Willem I staat sympathiek tegenover grote 
ondernemers; hij is bijvoorbeeld bezig de Britse magnaat John 
Cockerill een concessie te geven om in Luik een grote staalfabriek 
te bouwen. Ook wil hij van Nederland weer een zeevarende natie 
maken. Dit is een kerel met wie Mosselman kan praten.
 De andere mogelijkheid is dat Pruisen wint. Dat zou een nacht-
merrie zijn voor Mosselman. Pruisen heeft al een zinkspaatgroeve, 
in Kattowitz, dus dat land heeft er belang bij om de ontwikkeling 
van Kelmis stil te leggen, anders doet het zichzelf  concurrentie 
aan. Misschien willen de Pruisen zelfs de techniek van de reductie-
oven proberen te pikken voor hun bestaande groeve. Ze hebben al 
laten weten dat ze de concessie die door Napoleon aan Dony et 
Compagnie is gegeven zullen aanvechten voor de rechter. Dit is 
een niet mis te verstaan schot voor de boeg; ze zullen de Brusselaar 
ruïneren als het hun uitkomt.
 Mosselman kan alleen toekijken. Het is alsof  hij veel geld op de 
roulettetafel heeft liggen en het balletje op rood of  zwart kan val-
len. De onzekerheid is slopend. Zelfs als in Wenen de handteke-
ningen van alle onderhandelaars onder een slotakkoord staan, 
kan Mosselman nog niet uit de tekst opmaken tot welk land zijn 
groeve behoort. Afhankelijk van hoe je de onduidelijke verdrags-
tekst uitlegt, is het nét in of  nét buiten Nederland. Hoe is dat in 
hemelsnaam mogelijk? Voor het eerst sinds lange tijd weet de 
Brusselse zakenman niet zo goed wat hij moet doen.
 Wat hij dan nog niet kan vermoeden, is hoe verwarrend de tekst 
ook voor de koningen van beide landen is en hoe ver zij bereid zijn 
te gaan om het balletje alsnog op hun kleur te laten vallen. Het 
zinkspaat van de streek Moresnet zal zelfs de geschiedenisboeken 
ingaan als een voorbeeld hoe hebberigheid de gekste gevolgen 
kan hebben.
 Het balletje valt namelijk op groen.
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Grenzen trekken met een dik potlood

Wenen,  
september 1814

Freiherr (in Nederland zou men hem baron noemen) Hans Chris-
toph von Gagern wrijft tevreden in zijn handen. Het is een magni-
fiek huis, waar hij net is binnengestapt. Je zou het zonder overdrij-
ven zelfs een stadspaleisje kunnen noemen. De façade heeft exact 
de juiste uitstraling: voornaam en, geheel volgens de laatste mo-
de, in empirestijl. Beneden is een ruime stal, zodat gasten hun 
koets naar binnen kunnen rijden.
 En dan het uitzicht! Als je een beetje schuin voor het raam staat, 
kun je zelfs een deel van het paleis zien waar de Oostenrijkse kei-
zer woont, nog geen honderd meter verderop.
 Von Gagern is een kleine man met een hoog voorhoofd, dunne 
lippen en een kaarsrechte neus. Op portretten staat hij steeds wat 
parmantig afgebeeld. Op dit moment heeft hij ook alle reden blij 
met zichzelf  te zijn. Dit huis, dat hij ongezien heeft gehuurd, is een 
geweldige keuze. Natuurlijk, hiervoor woonde een prinses op dit 
adres en de ligging in de nabijheid van de Hofburg, al generaties de 
residentie van de Habsburgse keizers, was uiteraard ook een aan-

Moresnet   27 28-01-16   12:11



Moresnet

28

wijzing dat het geen bescheiden appartementje zou zijn. Maar nog 
altijd overstijgt de Untere Bräunerstrasse nummer 1196 zijn stout-
ste verwachtingen.

Hij loopt over het krakende parket naar de twee werkkamers waar 
hij met zijn secretaris de komende maanden veel tijd zal door-
brengen. Brieven en verslagen zullen ze er schrijven, waarvan 
sommige zo geheim zijn, dat Von Gagern ze in cijfercode moet 
versturen. Beide kamers zien er keurig uit. Ook de slaapvertrek-
ken bekijkt hij goed, net als de verblijven voor de bedienden.
 Prachtig allemaal, maar niet het belangrijkste.
 Snel loopt Von Gagern naar de voorraadkast. Tot zijn grote op-
luchting is die al voor zijn aankomst goed gevuld met drank. De 
kratten wijn en likeur die hij heeft besteld in Parijs en Amsterdam 
zijn dus op tijd aangekomen en opgeslagen. Zelfs de rijnwijnen uit 
zijn eigen kelder hebben de lange reis gemaakt. Die zullen de ko-
mende tijd rijkelijk vloeien, want hij verwacht veel bezoek. Men-
sen die alleen het beste gewend zijn.
 Dan komt hij in wat hem in brieven is beschreven als ‘de ont-
vangstruimte’. Het is een bescheiden naam voor een bijzonder 
stijlvolle salon. Je kunt er diners organiseren voor tientallen men-
sen, maar eventueel ook dansavonden houden. Hier moet het 
gaan gebeuren, weet Von Gagern; tussen deze vier muren zal hij 
zijn plannen uitvoeren. Als hij zijn kaarten goed speelt, kan hij een 
historische figuur worden.
 Zo’n grote ambitie vraagt natuurlijk niet dat je op de kleintjes 
gaat letten. De woning, de drankvoorraad, het is niet goedkoop. 
Binnen een week komt ook nog een beroemde kok uit Parijs de 
staf  versterken. Maar ach, een van de rijkste families van Europa 
betaalt de rekeningen. Althans, daar gaat Von Gagern van uit. 
Voorlopig schiet hij alle uitgaven zelf  voor. Eerst maar eens resul-
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taten boeken. Zijn opdracht is eenvoudig: het nieuwe Koninkrijk 
der Nederlanden zo groot en machtig mogelijk maken.

Hans von Gagern zit in Wenen namens een man die een jaar eer-
der de troon heeft bestegen als de eerste Oranjekoning van Neder-
land. De kersverse vorst koos toen de symbolische naam Willem 
I, een nieuwe telling voor een nieuwe dynastie.
 De koning voltooide daarmee een ongekende comeback op 
het Europese politieke toneel. Een paar jaar daarvoor was hij nog 
een redelijk onbetekenende prins die slechts de scepter zwaaide 
over een paar gebiedjes in het huidige Duitsland. Zijn vader, ooit 
stadhouder in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 
was na de verovering van Nederland door Napoleon naar Enge-
land gevlucht en daar gestorven. De prins leek veroordeeld tot 
een rol in de marge van de geschiedenis. Stadhouder worden in 
Nederland, zoals zijn vader en grootvader, zat er voor hem niet 
meer in.
 Althans, zo leek heet. Napoleon was echter niet zo onoverwin-
nelijk als gedacht. In 1813 werd het door sneeuw en honger ver-
zwakte Franse leger verslagen bij Leipzig. Rusland, Pruisen en het 
Keizerrijk Oostenrijk kwamen hem achterna en bezetten Parijs; 
ze stuurden Napoleon in ballingschap. De gebieden die hij in de 
voorgaande twee decennia aan elkaar had gesmeed tot het grote 
Franse Keizerrijk, moesten ze ontwarren en onder elkaar verde-
len. Zo konden ze tegelijkertijd de nieuwe idealen van vrijheid, 
gelijkheid en broederschap de kop indrukken.
 De oude adellijke families van Europa wilden hun greep op de 
macht versterken en verloren gebieden weer onder controle krij-
gen. Het geslacht Van Oranje-Nassau speelde een belangrijke rol 
in deze plannen. De oude machtsbasis van de Oranjes, Nederland, 
diende groter te worden. De Oranjes moesten daarom geen stad-
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houders meer zijn, zoals tot de Franse tijd, maar echte koningen. 
Niet van een paar provincies, maar van een heus rijk, groot ge-
noeg om een volgende Franse opmars te weerstaan en als buffer te 
dienen.

Nederland moet groeien, zo leggen de Europese machten al in de 
zomer van 1814 vast in een voorlopig verdrag dat ze in het over-
wonnen Parijs sluiten. De Verenigde Provincies smelten samen 
met België. Wellicht ook nog met andere gebieden, daarover 
moeten de Europese mogendheden het nog eens zien te worden. 
Dat najaar begint een grote conferentie in de indrukwekkendste 
stad van het continent, Wenen. Daar zullen de grootmachten alle 
nieuwe grenzen van Europa vaststellen.
 Willem I kan daar zelf  niet bij zijn. Hij is net uit ballingschap te-
rug in Nederland en moet een door oorlog en bezetting zo goed 
als failliet land besturen. Hij vraagt Von Gagern, een beroepsdi-
plomaat die de prins vaker heeft vertegenwoordigd bij officiële ge-
legenheden. De koning kent de baron uit zijn Duitse periode; het 
is een van de beste onderhandelaars in Europa. Een handige kerel 
met de juiste connecties.
 Goede contacten zijn ook wel nodig, aangezien Von Gagern als 
vertegenwoordiger van Nederland niet eens rechtstreeks aan de 
belangrijkste gesprekken mag deelnemen. De grote landen ma-
ken onderling uit hoe omvangrijk Nederland zal worden, de in-
breng van Willem I en zijn vertegenwoordiger is zeer beperkt. 
Von Gagern kan natuurlijk wel iets anders doen: lobbyen. En laat 
dat nou net zijn specialiteit zijn.

Als de baron in september 1814 in Wenen arriveert, is de hoofdstad 
van het Keizerrijk Oostenrijk drukker dan ooit. Tout adellijk Euro-
pa komt op de conferentie af. Koetsen rijden af  en aan. Dienstbo-
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den haasten zich naar de markt om het diner van die avond voor te 
bereiden; prostituees draaien overuren om alle toegesnelde gra-
ven, baronnen en prinsen aan hun gerief  te helpen.
 In zijn nieuwe huis zit Von Gagern op de eerste rang bij dit spek-
takel. Wenen is strak ingedeeld. Het is, zoals de Oostenrijkse 
schrijver Stefan Zweig het een eeuw later zal noemen, ‘een geor-
kestreerde stad’ waar rangen en standen je adres bepalen. Hoe ho-
ger je positie in de adellijke pikorde, hoe dichter bij de Hofburg je 
woont. Verder naar buiten komt eerst de kleine adel, dan de bete-
re burgerij en buiten de dan nog staande stadsmuren wonen de ar-
beiders, kleermakers en dienstmeisjes.
 De baron is die zomer nog in Den Haag geweest om van Wil-
lem I instructies te ontvangen hoe hij zich in Wenen dient op te 
stellen. De wensen van de koning zijn simpel: Von Gagern moet 
aandringen op een zo groot mogelijk Nederland. Dat Willem I 
Nederland en België heeft gekregen is mooi, maar het liefst voegt 
hij ook nog een paar Duitstalige gebieden toe aan zijn land. Als dat 
lukt, zal hij een belangrijk heerser worden in dit deel van Europa.
 De koning der Nederlanden heeft zijn begerig oog vooral laten 
vallen op wat in zijn instructies de ‘linkeroever van de Rijn’ heet. 
Het gaat om een gebied westelijk van die rivier, van ruwweg Nij-
megen tot het ruim 200 kilometer zuidoostelijker gelegen Ko-
blenz. De koning ziet het al helemaal voor zich: hier moeten de 
nieuwe Nederlandse provincies Roer, Keulen en Aken komen te 
liggen. De rivier de Moezel vormt in dit plan de zuidelijke grens. 
Mooie bonus: Nederland is dan een wijnland.

Het uitbreiden van Nederland in de richting van het oosten is ambi-
tieus, maar zeker niet onhaalbaar. Von Gagern weet dat hij een goe-
de kans maakt dit kunststukje voor elkaar te krijgen. Dat kan om-
dat de Europese grootmachten doodsbenauwd zijn voor elkaar. 
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Begin negentiende eeuw is de theorie in zwang dat er altijd politiek 
en militair evenwicht moet zijn tussen de belangrijkste landen. Als 
het ene land te groot of  te machtig wordt, dan voelt een ander land 
zich wellicht bedreigd. Voor je het weet is het weer oorlog.
 Een van die grootmachten is Pruisen, dat graag in het oosten 
van Europa wil uitbreiden, ten koste van de Polen. Dat verstoort 
uiteraard het evenwicht op het continent. Wordt Pruisen zo niet 
te machtig? Een extra groot Nederlands rijk aan de westgrens van 
Pruisen, met Duitstalige gebieden, kan de zo gewenste balans 
wellicht herstellen.
 Zeker is dat er veel diplomatiek duw- en trekwerk aan te pas gaat 
komen om dat voor elkaar te krijgen. Alle grootmachten moeten 
achter een dergelijke oplossing staan, want één belangrijk land kan 
een flinke Nederlandse gebiedsuitbreiding al tegenhouden. Hoe 
wil de baron alle neuzen dezelfde kant op krijgen?
 Zijn antwoord is alcohol, vooral veel alcohol.

In Wenen is het in de winter van 1814 op 1815 letterlijk bal. De men-
sen die komen onderhandelen over de toekomst van Europa ver-
maken zich prima. Ze moeten vaak lang wachten door schriftelij-
ke ruggespraak met staatshoofden en adviseurs in verre 
hoofdsteden. Brieven doen er standaard dagen tot weken over om 
aan te komen, dus is er gelegenheid voor vertier. De balboekjes 
zijn goedgevuld.
 ‘Het congres loopt niet, het danst,’ zo schrijft een diplomaat in 
Oostenrijkse dienst. Dat past prima in het straatje van Von Ga-
gern. Hij mag toch niet bij het belangrijkste overleg zijn. De infor-
mele gesprekken, daar moet hij het van hebben.
 Onderdeel van zijn strategie als lobbyist is het geven van bals. 
Het zijn uitgelezen momenten voor de onderhandelaars om el-
kaar in een minder formele omgeving te ontmoeten. Beetje klet-
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sen, beetje lachen, beetje dansen. Alcohol maakt de tongen los, 
dansen biedt bovendien de kans om leuke dames te ontmoeten. 
Dat zorgt weer voor een goede sfeer. De grote uitdaging voor Von 
Gagern is om de tot op het bot verwende adellijken te verrassen. 
Het moet niet minder dan fantastisch zijn.
 Neem het bal dat de diplomaat organiseert op 14 januari 1815.
 Zenuwachtig geeft Von Gagern zijn personeel de laatste in-
structies. Het mag de gasten aan niets ontbreken. Lege glazen 
moeten vol, op borden dienen steeds lekkere hapjes te liggen. Ge-
lukkig is de Parijse kok gearriveerd, die de meest exquise spijzen 
bereidt, bijgestaan door de eigen kokkin van de baron, zijn ‘keu-
kenfee’. De zoon van Von Gagern herinnert zich vele jaren later 
nog altijd dat zij ‘de lekkerste Dampfnudeln van Europa’ maakte.
 Op Von Gagerns teken rijden tientallen koetsen de stad in om 
de gasten op te halen. Aan het einde van de avond zullen ze ieder-
een ook weer terugbrengen. Niemand mag een excuus hebben 
om niet te komen. De gastenlijst staat bol van de imposante adel-
lijke namen. Von Gagern heeft hemel en aarde bewogen om te 
zorgen dat heel Wenen weet dat er allerlei aantrekkelijke én vrij-
gezelle prinsessen, hertoginnen en gravinnen zullen zijn. Zo-
doende hoeft hij zich geen zorgen te maken of  er wel adellijke he-
ren naar zijn bal komen.
 Die truc werkt. Zelfs de tsaar van Rusland en de koning van 
Pruisen zijn aanwezig, een geweldige eer. Danslustige gasten 
zwieren over de vloer, mannen die bij de onderhandelingen el-
kaars tegenstrevers zijn, heffen samen het glas. Het ziet er zelfs 
naar uit dat Von Gagern een paar dynastieën heeft veiliggesteld. 
Enkele jonge prinsen en prinsessen lijken oprecht in elkaar geïnte-
resseerd en maken voorzichtig contact. De koningshuizen van 
Europa mogen hem wel dankbaar zijn. Later zal blijken dat dit ene 
bal na verloop van tijd niet minder dan zeven koninklijke huwelij-
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ken oplevert, zoals de zoon van Von Gagern trots in zijn biografie 
meldt.
 De grote vraag is natuurlijk hoe blij het Nederlandse konings-
huis met zijn man in Wenen zal zijn. De onderhandelingen zitten 
ondanks al het gedans en geschrans namelijk in een impasse. 
Vooral de oostelijke uitbreiding van Pruisen zit een paar partijen 
aan de onderhandelingstafel niet lekker. Ze voorzien problemen 
in oostelijk Europa als deze plannen doorgang vinden. En als Prui-
sen niet kan uitbreiden, kan Nederland niet groeien langs de Rijn.
 Dat doemscenario komt een paar weken na het bal al uit. Oos-
tenrijk en Groot-Brittannië zijn om verschillende redenen tegen 
een uitbreiding van Nederland tot Koblenz. De Britse onderhan-
delaar Lord Castlereagh tekent op een vodje de westelijke grens 
van Pruisen, ongeveer halverwege Aken en Luik. Dat gebruiken 
de delegaties als uitgangspunt bij de verdere onderhandelingen.
 Von Gagern bericht zijn opdrachtgever schoorvoetend dat het 
tijd is voor een andere tactiek, een wat bescheidener gebiedsuit-
breiding. Willem I volgt de raad van de diplomaat op. Om toch 
nog wat land erbij te snoepen, geeft hij Von Gagern opdracht zich 
te concentreren op een andere rivier. Niet langer de Rijn, maar de 
Maas wordt het uitgangspunt bij de onderhandelingen.
 Pruisen ziet de Maas als een prachtige natuurlijke grens van zui-
delijk Nederland. Ten oosten van de rivier begint dan Pruisen; de 
andere oever is Nederland. Maar in nieuwe instructies die Von Ga-
gern van de koning krijgt, staat dat zijn diplomaat met ‘kracht en 
helderheid’ duidelijk moet maken dat Nederland er ook een flink 
stuk land oostelijk van de Maas bij moet krijgen.
 Vanaf  de rivier moet de grens minstens ‘een uur rijden’ te paard 
of  ‘een kanonschot’ naar het oosten liggen. Prachtig, maar wat 
betekent dat concreet? Von Gagern buigt zich in zijn studeerka-
mer over de kaart van Europa. De wensen van de koning komen 
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in de praktijk neer op een strook van zo’n 2 tot 8 kilometer, schat 
hij in.
 De baron weet wat hem te doen staat. Maar weer een bal orga-
niseren? Hij werpt een blik op zijn slinkende drankvoorraad. Di-
plomatie is een dure business in Wenen.
 Maar dan gebeurt er iets onverwachts. En net op het moment 
dat iedereen zo veel plezier heeft.

Het is 22 maart 1815 als vrijwel alle hogere adel in Wenen bij elkaar 
is voor een toneelvoorstelling in de schitterende Redoutenzaal in 
de Hofburg. Zelfs de Oostenrijkse keizer is aanwezig, wat de voor-
stelling natuurlijk het nodige cachet geeft.
 De avond is net begonnen als er zich een opmerkelijke scène af-
speelt. Niet op het toneel, maar in de keizerlijke loge. Liefst drie 
boodschappers melden zich daar, de een na de ander. Ze zijn ge-
stuurd door verschillende adviseurs van de keizer, maar ze over-
handigen allemaal hetzelfde bericht: Napoleon is ontsnapt van El-
ba en is onderweg naar Parijs. In de Franse hoofdstad zal hij 
proberen een leger te organiseren. Met die manschappen kan hij 
de gebieden heroveren die hij is kwijtgeraakt.
 Toch onderhandelen de delegaties in Wenen de week daarop 
gewoon door. Met de hete adem van Napoleon in hun nek weten 
ze nu wél de nodige beslissingen te forceren. Met grote haast ma-
ken de delegaties de kaart van Europa af. Ze tekenen daarbij de 
grenzen met dikke potloden in. Zo dik, dat hele dorpen onder de 
strepen verdwijnen. Pruisen mag ondanks de evenwichtstheorie 
zelfs in het oosten én het westen uitbreiden, het land moet sterk 
zijn tegen Napoleon. Oostenrijk krijgt er om dezelfde reden ge-
bieden in Italië bij. Rusland krijgt een deel van Polen. Alles om de 
oprukkende Fransen maar tegen te houden.
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Von Gagern trekt die zomer de deur van zijn prachtige Weense 
onderkomen voor het laatst achter zich dicht, ongetwijfeld met 
spijt in zijn hart. Het was wel erg lekker wonen, zo naast de Hof-
burg. In Wenen is een akkoord bereikt, zijn werk zit erop. Boven-
dien is net daarvoor Napoleon verslagen bij het plaatsje Waterloo, 
in de buurt van Brussel. Daardoor hebben de inspanningen van de 
baron ook zin gehad. Had Napoleon gewonnen, dan was de poli-
tieke en militaire realiteit in Europa totaal veranderd en hadden 
hij en al die anderen in Wenen een jaar voor niets gepraat.
 Het is tijd voor de lange rit naar zijn huis, in de buurt van Frank-
furt. Hij is trots op wat hij heeft bereikt.
 Nederland mag inderdaad een stuk van de oostelijke Maasoever 
aan het land plakken; die opdracht is volbracht. In artikel 66 (van 
de 121) van de slotakte van het Congres staat omschreven hoe Ne-
derland er vanaf  dat moment uit gaat zien. Het krijgt een grens 
met Pruisen die ‘minstens 3014 meter oostelijk van de Maas’ ligt, 
maar in de praktijk veel meer kilometers Maasoever aan Neder-
land toevoegt. Plaatsen als Venlo en Tegelen worden zo Neder-
lands, in plaats van Pruisisch.
 Wel raakt Willem I zijn oude adellijke bezittingen in Duitsland 
kwijt aan een andere tak van de Nassaus, maar dankzij de inzet 
van Von Gagern ontvangt hij als compensatie wel het groother-
togdom Luxemburg, dat mooi aansluit op zijn nieuwe Belgische 
gebieden.
 Willem I mag Von Gagern dus wel dankbaar zijn en rijkelijk be-
lonen. Dát verhaal krijgt echter een staartje: de zuinige koning 
scheept zijn dienaar aanvankelijk af  met slechts een snuifdoosje. 
Misschien is het Von Gagern zelf  die een kwaad briefje stuurt, 
misschien is het een van de staatsmannen uit Wenen die de Neder-
landse koning influistert dat zo’n karig relatiegeschenk een aan-
fluiting is. Hoe dan ook, Willem I betaalt zijn diplomaat niet lang 
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daarna alsnog 4000 gulden en geeft hem een Nederlands paspoort 
en een erebaantje. De in Wenen gemaakte kosten zijn daarmee 
ruimschoots voldaan.

Hier houden de meeste verhalen over het ontstaan van Nederland 
op. Maar dat is niet terecht, want de grens is namelijk nog lang niet 
af. Een halfjaar na het vertrek van Von Gagern uit Wenen, op 9 ja-
nuari 1816, meldt kolonel De Man zich in Aken. Hij is in de Pruisi-
sche stad om te onderhandelen over waar de Nederlands-Pruisi-
sche grens precies komt te liggen.
 Heeft Von Gagern dat niet zes maanden eerder in Wenen ge-
daan? Ja en nee. In Wenen zijn de partijen het alleen eens gewor-
den over de grote lijnen. In de slotakte staan bijvoorbeeld slechts 
zeshonderd woorden over het verloop van de grens van Neder-
land. Uit de losse pols zijn een paar kaartjes getekend. Dat is nooit 
genoeg, zeker omdat een belangrijk deel van die grens nieuw is en 
heel nauwkeurig moet worden bepaald.
 De gesprekken tussen Nederland en Pruisen over hun grens 
gaan dus gewoon door. Niet meer in het bruisende en mondaine 
Wenen, maar in het veel rustiger Aken. Von Gagern met zijn wijn-
voorraad zal daar niet aantreden, voor het trekken van de exacte 
grens is een niet door alcohol aangetaste hand nodig. De koning 
heeft iemand gestuurd die letterlijk op de vierkante meter kan on-
derhandelen. Een pietje-precies.
 Als ervaren militair, ingenieur en directeur van het Topogra-
fisch Bureau van de Nederlandse staat is Maximiliaan de Man de 
geknipte persoon voor dit karwei. Zijn Pruisische tegenhanger is 
de jurist en adviseur van de koning Karl von Bernuth. Ook al geen 
pierewaaier.
 Net als bij Von Gagern zijn de instructies voor De Man door Wil-
lem I zelf  opgesteld. Het Congres van Wenen was voor de vorst 
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der Nederlanden uiteindelijk toch een teleurstelling, hij had op 
meer gerekend. Deze keer wil hij geen water meer bij de wijn 
doen; De Man moet in Aken gebieden winnen ‘waarvan het bezit 
voor den handel en fabrieken van het Rijk bijzonder belangrijk 
zoude kunnen zijn’, schrijft de koning. Daartoe mag hij zelfs min-
der belangrijke gebieden opgeven.
 Een goed belegde boterham is kennelijk belangrijker dan natio-
nale trots.

De Man en Von Bernuth pakken het methodisch aan. Ze nemen 
de verdragstekst uit Wenen en bepalen dan per stukje grens hoe ze 
de overeenkomst moeten interpreteren.
 De eerste vergadering gaat over de grens bij Sittard. De heren 
rond de tafel kijken welke gebieden oorspronkelijk tot deze ge-
meente horen en leggen ten oosten daarvan de voorlopige grens. 
Een klerk notuleert kort de beraadslagingen in het Frans, de taal 
van de diplomatie.
 Beide delegaties hebben hun eigen cartografen meegenomen 
naar Aken, die om en om met potlood en waterverf  de grenzen 
intekenen op deelkaarten van papier of  perkament. Ook De Man 
zelf  maakt weleens een kaartje. Een van zijn vele talenten is dat hij 
uit de vrije hand prachtige tafereeltjes kan schetsen. Sommige van 
zijn tekeningen liggen tegenwoordig in Museum Boijmans Van 
Beuningen.
 Zijn beide partijen het voorlopig eens, dan komt de volgende 
stap. Landmeters gaan steeds met z’n tweeën, altijd een Pruis en 
een Nederlander, naar dat stukje grens om zeker te zijn dat de rea-
liteit en de kaart overeenkomen. Klopt alles, dan tekenen ze de 
grens definitief  in op een overzichtskaart. Voor Nederland han-
teert de Limburgse landmeter en cartograaf  Hendrix de pen.
 Treffen de landmeters op de voorgestelde grens een huis of  een 
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ander obstakel, dan rapporteren ze dat aan de delegaties in Aken. 
Vervolgens begint een complex spel van het uitruilen van gebie-
den. Zo krijgt Nederland ten zuiden van Sittard het gehucht Wind-
raak, omdat anders een Nederlandse weg een stukje over Pruisisch 
grondgebied zou lopen. Soms mag Pruisen een klein gebiedje aan 
zijn koninkrijk toevoegen. Zo raakt het dorp Swalmen weer een 
paar weilanden aan de oosterbuur kwijt.
 Dit proces vraagt grote nauwkeurigheid van de mannen, dus 
het gaat langzaam. Maar wel gestaag; steeds opnieuw buigen ze 
zich over de kaart en ruilen stukjes land of  soms zelfs individuele 
boerderijen met elkaar. Niemand houdt zich bezig met wat de be-
woners van die panden willen, die zijn vanaf  dat moment gewoon 
Nederlander of  Pruis, zonder inspraak. Na Sittard volgen de on-
derdelen van de grens bij Sankt Vith in de Ardennen en Roer-
mond. Beide delegaties komen er al redelijk snel uit, in Parijs en 
Wenen is immers veel voorwerk gedaan.

Dan wordt het 11 februari 1816. Op de agenda staat die dag de grens 
vlak onder het plaatsje Vaals. Het gaat maar om een paar kilome-
ter, dus dat kunnen de heren redelijk snel afhandelen, vooral om-
dat dit deel van de grens al uitgebreid is vastgelegd in Wenen.
 Maar als de delegaties de tekst van het slotakkoord erbij pak-
ken, fronsen ze waarschijnlijk de wenkbrauwen. Het is een puin-
hoop. Zo zijn er in de tekst Pruisische kantons (Cronenbourgh en 
Schleiden) benoemd als grenskantons, die helemaal niet aan de 
toekomstige grens liggen. Ook halen de opstellers van het ak-
koord in dat artikel voormalige Franse kantons en departemen-
ten door elkaar en staat ergens ‘noord’ waar ‘west’ zou moeten 
staan.
 Die fouten zijn nog te overzien. Erger is het dat twee artikelen 
in het verdrag, nummers 25 en 66, elkaar tegenspreken. Er is daar-
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in afgesproken waar de Pruisische westgrens en de Nederlandse 
oostgrens moet komen te liggen. Dat zou natuurlijk op dezelfde 
plek moeten zijn. Op dit stukje grens ten zuiden van de Vaalser-
berg sluiten de twee artikelen echter niet op elkaar aan.
 Een slordigheidje dat de secretaris van de conferentie is ontgaan. 
Dat is een bekende losbol en vrouwengek, zo weet heel Europa. 
Kwalijker is dat de Nederlandse vertegenwoordiger in Wenen, Von 
Gagern, en zijn Pruisische evenknie Wilhelm von Humboldt ook 
niets is opgevallen. Anders hadden ze wel aan de bel getrokken, 
toch? Is het de haast geweest waarmee de verdragstekst uiteinde-
lijk in elkaar is gezet? Of  misschien de overvloedige alcohol? Hoe 
dan ook, dit getuigt van vreselijke onachtzaamheid.

De Man buigt zich over de kaart, op het breedste punt is het ver-
schil tussen beide grenzen zo’n 2 kilometer. Hij en Von Bernuth 
kijken elkaar aan: wat nu? Het is een precaire situatie die beide de-
legaties niet meteen kunnen oplossen. De onderhandelaars ge-
bruiken een bekende diplomatieke truc: ze besluiten er later op 
terug te komen, dan kunnen ze dit probleem eerst aan hun rege-
ringen voorleggen.
 Twee weken later staat het heikele punt opnieuw op de agenda. 
Hun opdrachtgevers zijn duidelijk: geen van beide landen gunt 
het gebied aan de ander, de grenzentrekkers mogen geen meter 
toegeven, luidt de instructie. Wat is het probleem? De mannen 
zijn een maand lekker bezig, waarom gaat uitgerekend dit piete-
peuterige gebiedje nu roet in het eten gooien?
 Een blik op de Franse stafkaart die de heren gebruiken – die Na-
poleon had goede kaartenmakers – verklaart alles. Want precies 
in het gebied waarover de ruzie gaat, de gemeente Moresnet, ligt 
een zinkspaatgroeve. Daaruit kun je messing en zink maken, een 
van de steeds belangrijkere metalen in die tijd. De Man herinnert 
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zich ineens zijn instructies. Hij moet strijden voor gebieden ‘waar-
van het bezit voor den handel en fabrieken van het Rijk bijzonder 
belangrijk zoude kunnen zijn’. Hier had de koning het dus over.
 Von Bernuth zal tot de dezelfde conclusie komen. Nederland 
mag geen concurrent worden voor de groeve in Kattowitz. De 
geografen doorzien het gevaar van een patstelling. Ze gaan, om 
de sfeer niet te bederven, eerst verder met minder omstreden 
stukken grens. Pas op 12 april komt het gebied weer ter sprake. En 
op 17, 18 en 30 april en op 14, 16 en 18 mei. ‘Sans décision,’ schrijft de 
klerk die verslag doet steeds weer in zijn logboek. Het gesteggel 
begint pijnlijk te worden voor de onderhandelaars. Maar ze krij-
gen steeds opnieuw instructies om niet toe te geven.

Dinsdag 21 mei is een gedenkwaardige dag. Er zijn precies vijftig 
vergaderingen geweest over de nieuwe grens tussen Nederland en 
Pruisen. Een mooie gelegenheid om de mijn van Moresnet weer 
op tafel te gooien. Beide delegaties hebben een rapport geschre-
ven waarin ze hun visie op dat stukje grens uiteenzetten. Kaarten-
maker Hendrix en zijn Pruisische collega hebben het gebied tus-
sen de gewenste Nederlandse en Pruisische grens maar eens op 
een deelkaart ingetekend.
 De heren buigen zich over het stuk bruin perkament met daar-
op het probleem dat hen zo verdeelt. Het omstreden gebied heeft 
de vorm van een halve ruit, zien ze, waarvan de noordelijke punt 
precies bij Vaals uitkomt. Behalve de zinkspaatgroeve bestaat het 
perceel hoofdzakelijk uit bos. Het gaat om iets meer dan 300 hec-
tare; er staan maar een paar huisjes. Ze willen er de volgende ver-
gadering uitkomen, schrijft de klerk. Maar helaas, ook dan komt 
men niet nader tot elkaar.
 Op 31 mei, we schrijven inmiddels vergadering nummer zestig, 
is er sprake van een ultieme poging van de diplomaten om tot een 
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oplossing te komen. Alle andere stukken grens zijn zo goed als 
klaar, alleen rond die groeve niet. Ook dit keer moeten ze consta-
teren dat het niet gaat lukken. Beide partijen complimenteren el-
kaar met de ‘goede harmonie’ waarin de gesprekken plaatsvin-
den. Maar de zaak Moresnet is zó moeilijk dat ze er niet uitkomen.

Op 26 juni 1816 heffen De Man en Von Bernuth het glas. Eindelijk 
vloeit ook in Aken de alcohol, al is het dan bescheiden. Op de tafel 
voor hen ligt een langwerpige kaart waarop de hele Nederlands-
Pruisische grens gedetailleerd is ingetekend, van Mook bij Nijme-
gen tot Schengen. Bij dit Luxemburgse dorpje ligt het drielanden-
punt Nederland-Frankrijk-Pruisen. Beide regeringen tekenen die 
dag het Traktaat van Aken, waarin ze hun gemeenschappelijke 
grens definitief  regelen.
 Toch hebben de feestelijkheden een smetje. De Man en Von 
Bernuth hebben alles geregeld, behalve Moresnet. Op de kaart 
zijn in die gemeente twee kaarsrechte grenslijnen getrokken. Bui-
ten de delegaties om hebben de regeringen in Den Haag en Berlijn 
een bizarre en unieke regeling getroffen voor het omstreden ge-
bied.
 Beide landen behouden hun claim op het stukje land, maar be-
sluiten dat ze de grens daar nog niet definitief  zullen trekken. Dat 
stukje zullen ze op een latere datum regelen. Daartoe zullen beide 
landen een diplomatieke commissie in het leven roepen. Hoe die 
commissie een beter resultaat moet behalen dan De Man en Von 
Bernuth, is niet bekend.
 Tot de grens definitief  is geregeld, zullen de twee landen het 
omstreden gebied gezamenlijk besturen en de inkomsten van de 
groeve die er ligt verdelen. Alleen als zij het met elkaar eens zijn, 
kunnen ze een beslissing nemen. Ze spreken af  geen militairen 
naar deze grensregio te sturen. Het gebiedje wordt neutraal.
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 Pruisen en Nederland creëren met deze afspraak een stuk nie-
mandsland, zal een ervaren geograaf  als De Man zien. Hij heeft 
niet eens een nette grens mogen trekken, om huizen heen. Het 
zijn kaarsrechte lijnen, dwars over heuvels, door riviertjes en zelfs 
huiskamers. Het gebied tussen die lijnen is van beide staten en 
daardoor tegelijk van geen van beiden. Het ‘Onverdeelde Gebied 
van Moresnet’, zo heet het unieke stukje Europa.

Met het tekenen van het Traktaat van Aken zijn De Man en Von 
Bernuth nog niet van elkaar af. Na een vrije zomer komen ze, vol-
gens afspraak, in september weer bij elkaar om te kijken wat de 
praktijkervaringen zijn met de nieuwe grens. Zo kunnen ze even-
tuele problemen verhelpen met een paar laatste correcties.
 Hun nazorg is noodzakelijk. Zo ligt noordelijk van Vaals een 
Pruisische weg die een paar meter door Nederlands grondgebied 
loopt. Nederland heeft daar prompt een douanier neergezet, die 
voor het doorvoeren van goederen geld vraagt. Pruisen wil dat 
natuurlijk graag veranderen. En er is onduidelijkheid over het pre-
cieze verloop van de grens bij Susteren, even ten noorden van Sit-
tard. Het opnieuw nameten van de grens door landmeters levert 
ook nog een paar discussiepunten op.
 De Man is dus zeker nog niet klaar. Hij en zijn Pruisische colle-
ga’s vergaderen, ruilen, meten en tekenen nog ruim een jaar, om 
de grens tot op de meter goed te krijgen. De paar probleempjes bij 
Vaals en Susteren vallen echter in het niet bij de janboel die is ont-
staan rond Moresnet. De speciale commissie die de grens daar de-
finitief  moet bepalen, is nog niet opgericht – en zal uiteindelijk 
nooit worden opgericht.
 Op 4 mei 1817, een jaar nadat beide staten hun grens definitief  
hebben geregeld, staat het Ongedeelde Gebied nog één keer op de 
agenda van de beide delegaties. Niet om de kwestie op te lossen, 
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dat moet immers ‘een commissie’ doen, maar om de afbakening 
van het gebied goed te regelen. Definitief te regelen, zou je ook 
kunnen zeggen.
 De Man heeft een goed idee: is het niet verstandig eens ter plek-
ke te gaan kijken?
 Samen met Von Bernuth en de andere delegatieleden stapt hij 
in Aken in de koets. Ze rijden door de Jacobspoort, die enkele ja-
ren later al zal verdwijnen, net als de rest van de Aker stadsmuren. 
Buiten de stad nemen ze de Luiksestraatweg. Die slingert door 
een glooiende en bosrijke omgeving. Na een paar kilometer 
wordt de weg kaarsrecht. Dit stuk is in 1750 aangelegd om post-
koetsen binnen een dag van Aken naar Luik en terug te kunnen la-
ten rijden.
 De Man is blij dat hij landmeter Hendrix bij zich heeft. Die is 
eerder in deze regio aan het werk geweest en kan vertellen waar 
ze precies moeten zijn. Het Onverdeelde Gebied is zo klein dat je 
het over de rechte en verharde weg gemakkelijk voorbij rijdt. Op 
de plek waar de heuvel rechts van de weg een beetje wijkt, begint 
het omstreden lapje grond, zo weet de landmeter.
 De koetsen stoppen daar en de delegaties stappen uit. Het lijkt 
wel alsof  er een hap uit de Altenberg is genomen. En dat is ook zo. 
Mensen graven deze heuvel al eeuwenlang af  op zoek naar zink-
houdende steen. De Romeinse schrijver Plinius de Oudere merkte 
rond het begin van onze jaartelling al op dat aan de voet van de 
Altenberg een kostbaar erts in de grond zit. Napoleon heeft de ex-
ploitatie van de groeve zelfs contractueel vastgelegd, weet De 
Man ondertussen.
 De heren lopen naar de groeve en kijken recht in een acht meter 
diep gat in de grond. Daar zijn enkele tientallen arbeiders bezig 
stenen uit de grond te scheppen. Aan de rand van het gat staan en-
kele hutjes waar rook uit de schoorsteen komt. De opzichter ver-
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telt dat zijn arbeiders daar het zinkspaat branden, waardoor ze 
steen en erts van elkaar scheiden. Dat is een nieuwe methode, 
waardoor er nog puurder erts tevoorschijn komt.
 Aan beide kanten van de weg liggen wat armzalige houten huis-
jes, hoofdzakelijk van de arbeiders van de groeve. Kelmis noemt 
men dit gehucht, de naam Moresnet slaat op een iets groter dorp 
dat – heel verwarrend – net buiten het Onverdeelde Gebied ligt, 
maar wel zijn naam geeft aan deze hele streek. Exact 256 mensen 
wonen hier, is gebleken bij de laatste volkstelling. Welke nationali-
teit hebben zij nu eigenlijk? De grenzentrekkers hebben geen idee.
 Hun verslag vermeldt niet wat ze precies in het gebied zijn gaan 
doen, maar waarschijnlijk lopen ze wat rond om de omgeving in 
zich op te nemen. Ze zullen zien dat de rivier de Geul een stukje 
door het nieuwe landje loopt, zodat er water is voor de bewoners. 
En dat ten noorden van de groeve de bebouwing snel ophoudt en 
dat daar een flink bos ligt.
 De mannen stappen weer in hun koetsen voor de rit terug naar 
Aken. Wat zullen ze denken? Trots kunnen ze niet zijn op de op-
lossing die voor Kelmis en omgeving is bedacht. Maar het is niet 
aan hen, hogere machten hebben beslist. Hun commissie is klaar 
en heeft een puike grens bedacht. Het enige wat ze nu nog te doen 
staat, is de potloodlijnen op de kaart vervangen door inkt. Direct 
daarna kunnen beide landen de grenspalen slaan rond het neutra-
le gebied. Die zijn door de onderhandelaars ontworpen: oranje-
wit aan de Nederlandse kant van Moresnet, zwart-wit aan de Prui-
sische kant.
 In Kelmis gaat het leven gewoon door zoals het ging vóór hoge 
heren in Wenen en Aken zich met hun dorp bemoeiden. Maar er 
is wel iets veranderd. Het leven voor de inwoners zal dankzij de 
meest absurde grens van Europa nooit meer hetzelfde zijn.
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