Durbuy: het kleinste stadje van de wereld
Dit stadje heet dus 'Durbuy'. Dat komt van "Duro-Bodions". Dat is oud-latijns voor "woning nabij
versterkt kasteel". En inderdaad, blijkt uit geschriften van de 11e en 12e eeuw dat er hier al sprake
was van een kasteel ("Dolbbui castello" en "Castello de Durbui"). Durbuy maakte, samen met La
Roche, Bastogne en Marche, in de 12e en 13e eeuw deel uit van een systeem om het noorden van
Luxemburg te verdedigen tegen invallen. Vandaar ook de aanwezigheid van een burcht. Ooit was
het een versterkte burcht, een citadel. Maar van de verdedigingswerken is niet veel meer over. Het
kasteel is niet te bezichtigen. Dat komt omdat de het nog steeds bewoond wordt door de familie
d'Ursel die het in 1726 gekocht heeft. Overigens kregen ze er destijds Durbuy gewoon bij!!.
U hebt het kasteel gezien toen u met de zogenaamde "kleine brug" ('petit-Pont') over de Ourthe het
stadje binnen liep. Dit plein wordt gedomineerd door de "grote brug" ('grand-Pont'). Een ogenschijnlijke nutteloze brug want er loopt geen water onderdoor. Een watervoerend kunstwerkje onder deze
brug moet ons er echter aan herinneren dat hier ooit wel degelijk water heeft gestroomd. En dat
klopt, want tot in de eerste helft van de 18e eeuw heeft hier de Ourthe onderdoor gestroomd.
De rivier stroomde daarna verder ter hoogte van waar nu het parkeerplein is, waar u nu waarschijnlijk op uit kijkt. Aan het einde van dit plein boog de Ourthe destijds naar links om vervolgens langs
de bergwand (waar nu het midgetgolfterrein ligt) verder te stromen in de richting van het grote
parkeerterrein waar u net overheen bent gelopen toen u het stadje binnen kwam.
Waar de huidige waterpartijen tegen een hoge geplooide rots (de "Anticlinaal") zijn aangelegd,
kwam de rivier weer uit op het punt waar de Ourthe nu ook stroomt. De vijver en fonteinpartijen
zijn dus aangelegd op een historisch juiste plaats. Echter één aspect klopt niet! En dat is dat de
stroomrichting van het water in de vijver niet overeenstemt met de stroomrichting van de oude loop
van de Ourthe. Het zij de Durbuy-ers vergeven …………. Durbuy is dus eigenlijk in een flinke
Meander van de Rivier gebouwd. Door deze meander als het ware kort te sluiten, is Durbuy dus
"drooggelegd".
Durbuy beroept zich erop het kleinste stadje ter wereld te zijn. Of dat echt zo is??? Het is in ieder
geval wel een zeer oud stadje. Durbuy werd al in 1331 door Jan van Bohemen "tot stad verheven".
Dat valt ook te lezen op een plaquette die aan de rechterkant (aan de kant dus waar de auto's over
de 'grote brug' mogen rijden) van dit plein is aangebracht. Rechts van deze oprit bevindt zich
momenteel de VVV van Durbuy. U wordt daar desgewenst ook in het Nederlands te woord gestaan.
Voor de kinderen zijn hier o.a. leuke Durbuy-speurtochten te verkrijgen.
Om een goed beeld te krijgen hoe Durbuy door de eeuwen heen is veranderd, moet u even naar de
St. Niklaaskerk gaan. Daar vindt u rechts van de hoofdingang een groot informatiebord met daarop
afbeeldingen van dit stadje uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Loopt u voor de kerk naar rechts de "rue des
Recollets" in en even verder rechts door een 17e eeuwse doorgang, dan komt u meteen in het hartje
van dit oude stadje uit. Waan u even terug in de tijd bij het rondslenteren door de nauwe straatjes
met zijn naar elkaar toe neigende huisjes. Zou Anton Pieck hier ook ooit rond gekuierd hebben?
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Durbuy is niet alleen de naam van dit stadje maar ook de naamgever van de regio. Echter het
bestuurlijke hart van deze regio ligt niet in Durbuy maar in Barvaux. Kijk voor meer informatie
over Durbuy en omgeving op www.durbuy.be of www.durbuyinfo.be
Heeft u nog wijzigingen en/of aanvullingen op deze informatie over Durbuy, stuur dan uw
gewaardeerde reactie naar info@tukhut.nl, dan bekijken wij uw suggesties en verwerken
uw opmerkingen in dit verhaal. Met vriendelijke groet, Dirk v.d. Oetelaar

Plattegrond van Durbuy

Legende:
1. de "Ferme au chêne" (17e eeuw)
2. en 3. kleine landelijke huisjes (18e eeuw)
4. kasteel van de graven d'Ursel
5. graanhal
6. plaats van de oude parochiekerk
7. ingang van het kasteel
8. standplaats van de verdwenen watermolen langs de Ourthe
9. parochiekerk St. Niklaas (is de vroegere kerk van de Minderbroeders)
10. pastorie en klooster van de Minderbroeders
11. Ingang van oude huizen aan de "rue de la Prévôté"
12. overdekte doorgang (17e eeuw)
13. overblijfselen van het klooster van de "Récollectines"
14. oude muren (1724-1725)
15. overblijfselen van de gemeentemolen (17e eeuw)
16. oude stadhuis (19e eeuw) kiosk op het parkeerplein voor de grote brug
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