
het (vroegere) eiland St. Pieter 
was aangelegd omdat de lage 
fronten van St. Pieter wel erg 
kwetsbaar bleken te zijn vanaf de 
overkant van de Maas. Het bastion 
overleefde ook na het opheffen 
van de vesting in 1867 lange tijd 
iedere sloopactiviteit maar moest 
tenslotte tijdens baggerwerkzaam-
heden toch wijken voor de 
aanpassing van de Maasoever ten 
behoeve van het oostelijk bruggen-
hoofd van de nieuwe Zuiderbrug  
(= JF Kennedybrug). 
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De naam RANDWYCK is te vinden 
op de vestingnaamsteen die staat 
opgesteld in de hal van het huidige 
Limburgs provinciehuis. De steen  
is afkomstig van het bastion dat op  
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WSVRandwyck heeft ‘haar’ steen terug 

Randwyck (1697-1785), getrouwd 
met Ursula Philippota barones van 
Reede, afstammelinge van prins 
Frederik Hendrik van Nassau.  
Van Randwyck was als zoveel 
telgen uit adellijke families actief in 
het Staatse leger en als luitenant-
generaal bevelhebber van een 
naar hem vernoemd regiment 
infanterie, dat rond 1740 in 
Maastricht in garnizoen lag. Het 
feit dat twee van zijn15 kinderen in 
1741 en 1745 hier in Maastricht  
geboren zijn, spreekt voor zich. 

En al lag het verdedigingswerk 
inderdaad aan de rand van Wijck; 
de naamgeving heeft daar niets 
mee te maken, Het werd vernoemd 
naar Frans Steven Carel baron van  

De oude naamsteen moet in 1964 
tijdens het afgraven van het bastion op 
onverklaarbare wijze in de Maas 
terecht zijn gekomen; werd daar door 
leden van WSVRandwyck gevonden, 
naar boven getakeld en op hun terrein 
opgesteld, maar weldra opgeëist en 
overgedragen aan Rijkswaterstaat in 
de veronderstelling dat hij wel een 
ereplaatsje zou krijgen in de nieuw te 
bouwen brug, die dan naar men 
aannam Randwijckerbrug zou komen 
te heten.  
Van beide kwam niets terecht en tot 
verontwaardiging van WSVRandwyck 
werd de steen uiteindelijk bij de 
opening van het gouvernement in 1986 
kado gedaan aan de provincie. 
Jaren van protest en overleg leken 
niets uit te halen, maar het ‘gerammel’ 
aan de poorten van het provinciehuis 
had in 2009 dan eindelijk succes.  
De oorspronkelijke steen kregen ze 
dan wel niet terug, maar in opdracht 
van de provincie heeft beeldhouwer 
Tycho Flore een replica gemaakt die 
nu (weer) staat opgesteld bij de 
vlaggenmast op het terrein van 
WSVRandwyck aan de Lage Weerd 
10. 

(uit de Nieuwe Limburger, 1964) 


