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Activiteit:  Lezing ‘Hoe Siebengewald in 1817 bij Nederland kwam’ 
  

Wanneer: donderdag 4 oktober a.s.  20.00u tot 22.00u 
Locatie: Bibliotheek, Den Asseldonk 2, 5854  CC Bergen 
 
 
 
 
Gennep, 15 september 2018 
 
 
Aan de leden van de Historische Kring Maas en Niers en andere belangstellenden,   
 
 
De Kring Maas en Niers nodigt u uit voor een lezing op donderdag 4 oktober a.s., in 
samenwerking met BiblioPlus, in Den Asseldonk in Bergen. De heer Hens Borkent uit 
Siebengewald houdt deze avond een lezing over de 200-jarige grens bij Siebengewald. 
 
Na de napoleontische tijd zag de Europese landkaart er nogal chaotisch uit. 
Om de vrede in Europa voor langere tijd te kunnen waarborgen waren staatkundige 
veranderingen noodzakelijk. Op het Congres van Wenen (1814 – 1815) werden nieuwe staten 
gevormd en grenzen verlegd. Er was tevens de behoefte ontstaan om een sterke staat als buffer 
te vestigen aan de noordgrens van Frankrijk. Daartoe vond er een samenvoeging plaats van de 
noordelijke Zeven Provinciën, de (Habsburgse) Oostenrijkse Zuidelijke Nederlanden, Luxemburg 
en het Prinsbisdom Luik: de stichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De grote 
mogendheden beslisten en tekenden voor akkoord. 
Deze veranderingen op de staatkundige kaart van Europa betekenden ook een noodzakelijke 
aanpassing van de landsgrenzen. Over de nieuwe grenzen aan de oostzijde van de Maas - en 
dan heel specifiek de grens bij Siebengewald - gaat deze lezing.   
 
 
 



 
De heer Borkent gaf ons een kleine omschrijving van zijn lezing.   
 

                              Hoe Siebengewald in 1817 bij Nederland kwam 
 
De ligging van Siebengewald roept nog wel eens vragen op. Het verhaal dat 200 jaar geleden de 
Pruisisch-Nederlandse grens op zo'n 3 km van de Maas getrokken werd, de bekende 
kanonschot-afstand, is meestal wel bekend. Waarom maakt de grens dan zo'n rare bocht bij 
Siebengewald? Hoe komt het dorp, 7 km van de Maas, bij Nederland? 
 
En dan die Duitse naam, Siebengewald heeft vroeger zeker bij Duitsland gehoord? Dat is de 
reactie die Siebengewalders meestal krijgen, buiten het dorp. Er wordt vaak gedacht dat de knik 
in de grens bij Siebengewald is ontstaan doordat er 200 jaar geleden gebied geruild is tussen 
Nederland en Pruisen. Dat is een misverstand. Ook zonder ruilen had de grens die knik 
vertoond. Maar wat is er dan wel gebeurd? Er is wel geruild, maar wat dan? Zo nu en dan stuurt 
een krant een verslaggever op expeditie om het verhaal op te tekenen. Daar komen soms leuke 
verhalen uit, maar nooit het juiste. 
 
In de lezing proberen we de historische feiten rond het dorp te ontrafelen, voor, tijdens en na 
de Franse tijd. Deze illustreren nog eens hoe een algemene politieke uitspraak verstrekkende 
gevolgen kan hebben voor niets vermoedende burgers. 
 
Graag zien we u in Den Asseldonk in Bergen. Ook niet-leden van LGOG of van de Bibliotheek zijn 
van harte welkom bij deze lezing. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van LGOG Kring Maas en Niers 
 
 
 
 
 
De volgende activiteit van onze Kring: 
Een lezing over het Koningsven door de heer Paul Thissen op woensdag! 28 november bij Zaal 
De Pub in Ottersum. 
 
 
 
 
 


