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Van de redactie

Was 1985 voor Uit Eijsdens Verleden een
goed jaar vanwege het groeiend aantal
abonnees, ook de start van 1986 was
uitstekend, doordat zo velen van u zorgden
voor een vlotte betaling van de bijdrage
voor het nieuwe jaar. De Stichting Eijsdens
Verleden dankt u daarvoor en hoopt dat uw
goede voorbeeld een aansporing mag zijn
voor degenen die tot nu toe geen
gelegenheid hadden hun bijdrage te
storten.

Veel lezers vonden het een gemis dat in
het vorige nummer de rubriek "Kent u ze
nog 7" ontbrak. De reden daarvoor was
eenvoudig: het boekje was vol. De redactie
is voorlopig zeker niet van plan met de
rubriek te stoppen en in de aflevering die nu
voor u ligt vindt u weer een nieuwe foto.

Gevarieerd is dit nieuwe nummer weer
als vanouds. Naast “Kent u ze nog '2" treft u
aan deel ll van "De spoorlijn Luik - Maas-
tricht” door Bèr Pachen met daarbij
bijzonder interessante illustraties waarvan
de meeste, voor zover wij weten, nog nooit
eerder gepubliceerd zijn. Van prof. dr. A.
Schrijnemakers plaatsen we een bijdrage
waarin hij aannemelijk maakt dat het
"Verdrag van Meerssen" van 870 niet in
Meerssen maar in Eijsden gesloten werd.
Hij komt tot de conclusie dat we van het
"Verdrag van Eijsden" moeten spreken.
Ook aan het gebruik van het dialect wordt
weer aandacht besteed. "De sjieper" van
Willy Theunissen geeft u de gelegenheid
nog eens een goed verhaal in het Eijsdens
te lezen.

Op het artikel van Henri P.J. Warnier:
"Beelden rond het Ursulinenklooster" uit
de vorige Uit Eijsdens Verleden, hebben wij
twee aanvullingen ontvangen.
- Juffrouw M. Jeukens meldde ons dat het
beeld van St.-Jozef met Kind (foto op
pagina 21 U.E.V. nummer 32) boven de
hoofdingang van het voormalige klooster,
geschonken is door Soeur Antoinne Geur-
ten uit Laag-Caestert. Zij is overleden in
1914.
- Van mevrouw M. Maas-Eelen uit Caestert
vernamen wij dat de communicant op de
foto van pagina 22 van U.E.V. nummer 32
Pierre Maas isuit Laag-Caestert. Hetjaar is
(nog) niet bekend.

Hebt u nog aanvullingen ?
Uw reacties zijn zeer welkom bij de
redactie.

Eijsden, maart 1986.



Niet het verdrag van Meerssen,
maar het verdrag van Eijsden (870)

"ln 1918 werd Eijsden in de wereldge-
schiedenis geschreven. De Duitse Keizer
Wilhelm ll, die met de snor en de piekhelm,
kwam in Eijsden ons land binnen. Grote
consternatie aan de grens l . . . Het was
Mathieu Pinckaers van Gronsveld, die als
sergeant aan de grens KeizerWilhelm heeft
aangehouden." Aldus schreef Dr. Charles
Thewissen in 19601. Toch was dit niet de
eerste keer, dat Eijsden in het middelpunt
van de internationale belangstelling stond.
Ruim duizend jaren vroeger, in augustus
870, kwamen twee keizerszonen, nl. Karel
de Kale van Frankrijk en Lodewijk de
Duitser, in Eijsden te zamen om er het
middenrijk Lotharingen, de erfenis van hun
overleden broer Lotharius, onder elkaar te
verdelen. Het valt niet al te moeilijk om een
historisch verband tussen deze twee
gebeurtenissen te leggen. De verdeling van
870 lag immers ten grondslag aan de
eeuwenlange rivaliteit tussen Frankrijk en
Duitsland. Welnu, deze rivaliteit was een
der voornaamste oorzaken van de eerste
wereldoorlog (1914-1918).

Zowel in de vaderlandse geschiedenis-
boekjes, die sedert vele generaties op onze
scholen worden gebruikt, als in weten-
schappelijke geschiedkundige verhande-
lingen wordt het verdelingsverdrag van 870
algemeen het "Verdrag van Meerssen"

, genoemd. Toch is dat historisch fout, want
niet alleen blijkt uit de tekst van die
verdelingsakte, dat de beide broers elkaar
niet te Meerssen ontmoetten, maar ook
werd de plaats van samenkomst in de
oorspronkelijke tekst van die akte heel
duidelijk aangegeven. Aangezien een af-
schrijver van die oorkonde die plaatsaan-
duiding verkeerd kopieerde, werd deze
door volgende generaties niet meer begre-
pen. Een nauwkeurige analyse van de
beschikbare gegevens zal evenwel aan het
licht brengen, dat het historische gebeuren
van 870 te Eijsden aan (of in) de Maas heeft
plaats gevonden.

De mysterieuze plaatsaanduiding
"in procaspide super Mosam”

ln de Anna/es Bertiniani lezen wij, dat op
9 augustus 870 Karel de Kale (koning van
het westelijke rijk, het latere Frankrijk) van
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Herstal uit en zijn broer Lodewijk de
Duitser (heerser over het oostelijke rijk, het
latere Duitsland) van Meerssen uit naar een
plek in meditu/Iio eorundem locorum,
d.w.z. halverwege tussen dietwee plaatsen,
trokken om er het middenrijk Lotharingen
onder elkaar te verdelen2. Ook de volgende
dag zouden zij daar elkaar weer ontmoeten.
ln de bewaard gebleven kopie van de
verdelingsakte staat, dat de plek van de
samenkomst in procaspide super f/uvium
Mosam, d.w.z. te procaspide aan de Maas,
zou hebben gelegenß.

Het vreemde woord procaspide, dat -
wegens het voorzetsel in en de toevoeging
super Mosam - ongetwijfeld als een
plaatsaanduiding moet worden opgevat, is
in geen enkele Latijnse dictionnaire te
vinden4.Het is dan ook voor practisch alle
historici, die er zich mee hebben bezig
gehouden, een moeilijke puzzel geweest.
David noemde het een woord, "waar veel en
nutteloos over geschreven is"5.

Sommige historici beschouwden het
terecht als een kopieerfoutvan de originele
tekst, maar zij zochten deze laatste in de
verkeerde richting. Miraeus zag daarin een
verschrijving van (in) procuspide en gaf
aan het (veronderstelde) grondwoord pro-
cusp/s6 de betekenis promonforiolum seu
/ingua in Mosam prominens, d.w.z. een in
de Maas uitlopende heuvel of vooruit-
springende landtong. Bijgevolg zocht hij
de plaats van samenkomst bij Sint-Pieter
(Maastricht), en wel ter plekke waar de
Jeker in de Maas uitmondt7.

Andere auteurs prefereerden Navagnefl,
Breust9, Caestert10 of Eijsdenli. Laatstge-
noemde localisatie, die door Jos. Habets
werd voorgestaan, beantwoordt aan de
historische werkelijkheid. Het doorslagge-
vende bewijs voor de juistheid van zijn
interpretatie is evenwel aan Habets ont-
gaan, omdat hij blijkbaar niet voldoende
met de oude schrijfwijzen van de plaats-
naam Eijsden vertrouwd was.

Oude spellingen van de plaatsnaam
Eüsden

ln de 12de eeuw werd ons Eijsden als
Espede, Espide, Espithe en Espethe ver-
meld. Gysseling plaatste deze vier vormen
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onder "Espede", dat hij "onbekend aan de
Maas, in Limburg" noemde12. Uit een
oorkonde van 1180 blijkt inderdaad, dat
Espithe, Espethe en Espide equivalente
aanduidingen van een en dezelfde plaats
(vil/a) waren. Tevens wordt daarin gezegd,
dat die plaats prope Mosam f/uvium
gelegen wasla. Tummers merkte terecht op
dat zij op Eijsden in Nederlands-Limburg
sloegen14. Die auteur voegde aan dat lijstje
nog de volgende vormen toe: Espede
(1278), Espde (1330, 1355, 1363), Esde
(1327, 1341, 1379), Hesde (1378), Aspe
(1397) en Asple(1398)15.

Wel identificeerde Gysseling de vormen
Haspere (1213, Haspre (1213) en Aspre
(1221) zeer terecht als Waalse versies van
datzelfde Eijsdenlß. Tummers vond de
vorm Aspre ook nog voor 1256, 1267 en
1334, en verder de lezing Aspere (1334 en
1335)". Dat betekent echter geenszins, dat
die Waalse vormen "Romaans" zouden zijn
geweest. Boileau schreef aangaande het
geromaniseerde gedeelte van "Overmaas",
d.w.z. het noordelijke gedeelte van de
provincie Luik, "dat de meeste Germaanse
namen. niet vertaald maar in een
versteende vorm door het Waals overge-
nomen werden"1ß. Dat die opmerking ook
voor Haspere (= Eijsden) gold, blijkt uit het
feit, dat men gelijkaardige vormen en

y varianten van dat toponiem eveneens vindt
in Asper bij Gent en Asperen in Zuid-
Holland. De plaats Aspern bij Paderborn
werd eertijds als Aspithara aangeduidlg; op
het eerste gezicht lijkt die vorm een
combinatie van de twee grondvormen van
ons toponiem Eijsden te zijn. Niet alleen
waren Haspere, Haspre en Aspre, evenals
Espithe, Espethe, Espide en Espede, oude
versies van de plaatsnaam Eijsden, maar
bovendien moeten al die versies als
Germaans worden beschouwd.

Derhalve kan het aan beide groepen
gemeenschappelijke element (H)esp of
(H)esp als het grondwoord van dit topo-
niem worden aangenomen. ln navolging
van Förstemann20 zag Tummers in dat
grondwoord de boomnaam asp of esp21. lk
prefereer mij evenwel bij Mansion aan te
sluiten; deze geleerde verklaarde o.a.
Asper bij Gent en Haspengouw uit het
woord hasp of hesp in de betekenis
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van "kromming, buiging, haak"22.
Die betekenis is ook op ons Eijsden zeer

wel toepasselijk. ln het bergachtige Wallo-
nië ligt het verloop van de Maas vrij vast.
Maar vanaf Luik vloeit die rivier door een
vlakker terrein, waar zij gedurende vele
eeuwen heeft gemeanderd. Dat blijkt ook
uit oude kaarten. Zo ziet men op de kaart
van Sgrooten (uit 1558) eilanden in de
Maas bij Herstal, Argenteau, Eijsden, Oost,
Heugem en Maastricht23. Op de oude
"Carte de la Seigneurie de Nivelle-sur-
Meuse”24 staan vlak bij Eijsden drie
eilanden van behoorlijke afmetingen in de
Maas getekend. Ook op het bekende
kaartje van de toenmalige gemeente Eijs-
den van 1867 staat de Caster We(e)rd nog
duidelijk als een eiland tussen de Maas
en de “Oude Maas" aangegeven. ln
datzelfde jaar (1867) schreef Caumartin,
dat men aldaar van Nederlandse zijde bezig
was de Maasloop recht te trekken25.
Derhalve zal aanvankelijk de plaats, waar
Eijsden ontstond, naar dergelijke Maas-
bochten met de meervoudsvorm (H)espi-
de, Aspide, Espithe (= bochten) zijn
aangeduid.

De versie "in procaspide”: kopieer-
fout voor ”in loco (h)aspide”

Dat de aan de verbastering in procaspide
ten grondslag liggende oorspronkelijke
uitdrukking op een toponiem sloeg, kan
zowel uit het voorzetsel in als uit de
toevoeging super f/uvium Mosam, d.w.z.
aan de riyier de Maas, worden afgeleid. De
woorden super f/uvium of prope f/uvium
waren standaard-uitdrukkingen om de
locatie van "met naam genoemde" plaatsen
aan te geven. Zo lezen wij ook in 1180:
vil/am quandam Espithe prope Mosam
f/uvium sitam26. Overigens zou het wel erg
ongewoon zijn geweest om de opstelling
van zo'n belangrijk document als de
verdelings-oorkonde van 870 niet nader
dan "op een (zogenaamd) procuspis (=
landtong ?) in de Maas" te localiseren.

Het lijdt m.i. dan ook geen twijfel, dat in
procaspide hier als een kopieerfout voor in
loco (h)aspide dient te worden beschouwd.
Dat de l met de daarop volgende (en ver-
moedelijk nauw aansluitende) o te zamen



Lodewijk de Duitser,
die bij de verdeling van
het Rijk in 843 Oost-
Francië erfde. Minia-
tuur uit zijn psalmen-
boek, 9e eeuw.
Deutsche Staatsbibl.,
Berlijn.
Uit.' Twintig eeuwen
Vlaanderen, dee/1. Ge-
schiedenis van Vlaan-
deren van de vroegste
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voor een p werd gelezen, is geenszins
bevreemdend. Evenmin is het verrassend,
dat een geschreven c voor een erop
lijkende rwerd aangezien; na dep leek zo”n
rmisschien zelfs voor de handteiiggen.De
aanvangs-H van de plaatsnaam werd
waarschijnlijk als h geschreven. Tenslotte
diene men de verleiding, om de onbegre-
pen Germaanse meervouds-uitgang -íde
als een Latijnse ablatief te zien, niet te
onderschatten.

De keuze van Eijsden als plaats van
samenkomst lijkt mij niet primair bepaald te
zijn geworden door het feit, dat die plek
halverwege (in meditullio) tussen Herstal
en Meerssen lag (ligt). Zij was m.i. veeleer
toe te schrijven aan de speciale ligging van
die plaats aan de Maas. Deze rivier was
immers de voornaamste scheidingslijn
tussen de gebieden, die door de beide
monarchen werden ingepalmd. Door een
plek te kiezen, die precies op die schei-
dingslijn lag, konden zij buiten elkaars
grondgebieden blijven en op z.g. "neutraal"

terrein onderhandelen. Een dergelijke
zienswijze wordt vrij sterk gesteund door
het feit, dat bij een vroegere verdeling
eenzelfde procedure werd gevolgd. Zo
waren de beide genoemde koningen, te
zamen met hun broer keizer Lotharius, alle
drie zonen van de in 840 overleden keizer

Lodewijk de Vrome van het Frankische rijk,
op 15 juni 842 op het Saône-eiland Ansilla
bij Maçon te zamen gekomen om het
Frankische rijk onder hun drieën ter
verdelen27. Dit leidde tot het bekende in
augustus 843 totstandgekomen Verdrag
van Verdun, waarbij het Frankische rijk in
drie koninkrijken werd verdeeld.

Op grond van de oude vormen van de
plaatsnaam Eijsden lijkt hetvoor de hand te
liggen, dat de meanderende Maas reeds
vóór 870 ter plaatse zo'n opvallende bocht,
lus of "hasp" maakte, dat er een schier-
eiland of wellicht een echt eiland28 ont-
stond, dat aan de twee koninklijke rivalen
een goede gelegenheid bood om elkaar in
een soort "niemandsland" te ontmoeten.



Detail van een kaart uit het/aar 1558 van de kar-
tograaf Christiaan Sgrooten, het origineel van
deze kaart berust in de Nationale Bibliotheek te
Madrid.

Noten:

1 A. Smeets e.a., Zinkwit-Eijsden, 90 jaren zinkwit-
industrie in Nederland 1870-1960 (90 ans
d'industrie de blanc de zinc en Hollande 1870-
1960), p. 264.
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores |
(1826), p. 487. Ook de maand en de dag van
samenkomst schijnen niet geheel duidelijk te
zijn. ln de Annales staat 5. Kalendas Augusti,
maar in de verdelingsakte (van de volgende dag)
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staat 6. Idus Augusti. Welnu de laatstgenoemde
dient als de meer betrouwbare te worden
beschouwd.
Monumenta Germaniae Historica, Leges, sectio
||, tomus 2, pars 2a (1893), p. 193.
Naar aanleiding van de oorkonde van 870 nam
Du Cange het veronderstelde woord procaspis,
te zamen met het commentaar van Miraeus, in
zijn Glossarium Mediae et lntimae Latinitatis op
(vol. Vl, p. 514), maar het is uit geen enkele
andere tekst bekend.
J. David, Vaderlandsche Historie, deel l|| (1887),
p. 258.
De door Miraeus voorgestelde verandering van
het zogenaamde woord procaspis in het zoge-
naamde woord procuspis was vermoedelijk ge-
baseerd op de Latijnse woorden cuspia en cuspis
en het Italiaanse cuspide, die alle drie “punt” be-
tekenen. Procuspis lijkt een loutere fabricatie
door Miraeus, want evenmin als er een woord
procaspis heeft bestaan, levert een onderzoek
enig bewijs voor het bestaan van een woord
procuspis op.
A. Miraeus, Opera diplomatica et historica etc.
(uitgegeven door J.F. Foppens), vol. l (1723),
p. 28.
S.P. Ernst, Histoire du Limbourg, vol. l, p. 349. - L.
Caumartin, Promenades dans les Environs de
Visé (2de druk, 1862), p. 13, voetnoot 1.
Ernst, Op. cit., vol. l, p. 349, voetnoot 1.
J. Habets, Geschiedenis van het tegenwoordig
Bisdom Roermond etc. deel | (1875), p. 23. voet-
noot 1.
Publications de la Société historique et archeo-
logique dans le Limbourg 25 (1888), p. 11.
M. Gysseling, Toponymisch Woordenboek
(1960), p. 334-335.
Th.J. Lacomblet, Urkundenbuch für die Ge-
schichte des Niederrheins etc., vol. | (1840), no.
473.
De Bronk lX (1961), p. 92.
P.L.M. Tummers, Romaans in Limburgse aard-
rijkskundige namen (1962), p. 62.
Gysseling, Op. cit., p. 454.
Tummers, Op. cit., pp. 61-62.
Naamkunde | (1969), p. 72.
Gysseling, Op. cit., p. 74.
E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch ll, 1
(heruitgave 1967), koll. 229-231.
Tummers, Op. cit., p. 65.
J. Mansion, De voornaamste bestanddeelen der
Vlaamsche plaatsnamen (1935), p. 58.
A. Smeets e.a., Op. cit., p. 44.
Op. cit., p. 5.
J. Kuyper's gemeente-atlas van Nederland, elfde
deel (Limburg), uitgegeven door Hugo Suringar
te Leeuwarden.
Publications etc. 4 (1867), p. 426.
Lacomblet, Op. cit., l, no. 473.
Deutches Archiv für Erforschung des Mittelalters
etc. X|| (1956), pp. 316-318.
De gedachte aan een eiland wordt nog versterkt
door de observatie, dat Haspres bij Valenciennes
oorspronkelijk een eiland in de Selle was.
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores |
(1826), pp. 486-487.
Deze bijdrage is gebaseerd op mijn artikel "Niet
'in procaspide' maar 'in loco (H)aspide` (te Eys-
den) (870)" in Naamkunde 4 (1972), pp. 106-111.



Ook de aan die samenkomst voorafgaan-
de gebeurtenissen wijzen in die richting.
Karel de Kale had zich het jaar tevoren
(869) te Metz tot koning van Lotharingen
laten uitroepen en was daarna met zijn
leger naarAken en Nijmegen getrokken om
die steden en de omliggende gebieden
voor zich alleen op te eisen. Maar zijn
verontwaardigde broer Lodewijk de Duit-
ser had hem onder oorlogsbedreiging naar
de overzijde van de Maas verwezen29. Het
ligt derhalve voor de hand, dat geen van
beide rivalen het waagde om een (symboli-
sche) voet in het gebied van de andere te
zetten. Vandaar de handige oplossing van
(H)aspide of Eijsden volgens een reeds
eerder beproefde en geslaagde proce-
dure30.

Bijgevolg zou de samenkomst en over-
eenkomst aldaar in augustus 870 in de
geschiedenisboeken als het verdrag van
Eijsden moeten worden vermeld. Ook ls het
wel een beetje jammer, dat in het recente
nieuwe wapen van Eijsden geen "kronke-
lende Maas" werd opgenomen. Op die
manier zou dit tot een "sprekend" wapen
zijn geworden, m.a.w. zou het de betekenis
van de plaatsnaam Eijsden geïllustreerd
hebben.

Freeport-New York, Prof. Dr. A. Schrijne-
makers.

Naschrift

ln 1970 werd het toen 1100 jaar oude
verdrag van “Meerssen” met uitgebreide
festiviteiten te Meerssen herdacht. De
media besteedden veel aandacht aan de
feestelijkheden. De hierna volgende tekst
maakt deel uit van een beschouwing van de
bekende Maastrichtse historicus Dr. Char-
les Thewissen over de betekenis van het
verdrag, verschenen in de Nieuwe Limbur-
ger van 18 december 1970. Het leek ons
nuttig om dit gedeelte hierbij af te drukken
als illustratie van deze markante gebeurte-
nis uit de vroegere Middeleeuwen.

De redactie.

Het verdelingsverdrag van Meerssen is
een van de zogenoemde karolingische
delingen. Het Frankische rijk, dat na de
grote volksverhuizlng ontstond en zich
uitstrekte van Parijs tot de Moerdijk,
beleefde van het begin af aan delingen, ook
al vóór Karel de Grote. Het is nietjuistdeze
delingen toe te schrijven aan zwakheid van
de vorsten, wat vooral na de dood van Karel
de Grote de oorzaak heet te zijn. Het
berustte op het Frankisch-Germaanse
erfrecht, waarbij alle kinderen gelijke
rechten hebben. Bij toeval komen de delen
later wel weer eens bij elkaar. Zo was het
ook toeval dat Karel de Grote alleenheerser
werd omdat hij de enig overgebleven zoon
van Pepijn de Korte was. Tot Lodewijk de
Vrome bleef het rijk bijeen. Bij zijn dood
werd het in drieën verdeeld onder zijn
drie zoons. Dat gebeurde bij het verde-
lingsverdrag van Verdun. Men kan dit
steeds maar verdelen een ramp noemen
wanneer men 'n groter rijk altijd beter acht
dan een kleiner. Het verdelen strookte in
ieder geval met de rechtsovertuiglng van de
Europese volken die erbij betrokken waren.

Het verdrag van Meerssen in 870 werd
een stap terug gezet naar het grote rijk van
Karel de Grote. ln zoverre, dat het
Middenrijk werd opgeheven en er in de
plaats van drie, twee rijken ontstonden, 't
oost- en het westrljk. In 925 worden de
Nederlanden definitief bij het oostrijk
ingedeeld. ln die dagen werden grenzen
niet zo nauw genomen, zeker niet als volks-
of taalgrens. Daarom is het ook onjuist de
latere Frans-Duitse tegenstellingen toe te
schrijven aan een van de verdelingsverdra-
gen, hetzij Verdun, hetzij Meerssen. Deze
tegenstelling berustte nimmer op politieke
overtuigingen va de volkeren, maar is het
gevolg van de vorstenpolitiek. De vorsten
zagen slechts uit egoïsme hun eigen staten
en staatjes en de eenheid van Europa, de
eenheid van het Rijk van Charlemagne,
vonden zij van minder belang. De tegen-
stellingen tussen het Franse en het Duitse
volk tekenen zich eigenlijk pas af in de
napoleontische oorlogen en vinden haar
hoogtepunt in de oorlog van 1870 en de
eerste en tweede wereldoorlog. Eerst de
negentiende eeuw brengt 't definitieve
debacle van het Heilige Roomse Rijk.



De spoorlijn “Luik-Maastricht deel ll

De concessie wordt definitief

Aan het slot van ons vorige hoofdstuk
zagen we dat het concept van het "Cahier
des Charges" op 27 februari 1856 aan de
kandidaat-concessionarissen Gadiot en
consorten werd overhandigd met het
verzoek dit te bestuderen. Vele "bedenkin-
gen" konden tegen dit zeer degelijke
werkstuk niet worden ingebracht, alleen
vinden we een opmerking over het voorge-
stelde Amerikaanse railprofiel. Men vindt
het Franse en Belgische profiel beter en
sterker. Verder kan men zich met alle

lvoorwaarden akkoord verklaren en men
bevestigt dit schriftelijk in juni 1856.

Op 17 juli daaropvolgend om elf uur in de
voormiddag werd te Brussel een bijeen-
komst gehouden waarvoor waren uitgeno-
digd de kandidaat-concessionarissen en
de internationale commissie die het "Ca-
hier des Charges” samenstelde. Deze
bijeenkomst had tot doel de voorbereidin-
gen voor de aanleg van de spoorweg af te
ronden. De beslissingen tijdens deze
vergadering genomen werden vastgelegd
in een gemeenschappelijk akkoord.
Besloten wordt:
1. Als concessionarissen worden aan de

beide regeringenvoorgedragen:
- Barthold Suermondt, grondeigenaar

te Aken;
- André Adolphe Gadiot, grondeige-

naar te Gronsveld;
- Fréderic Schiffers, grondeigenaar en

bankier te Elsene bij Brussel.
De aanleg en de exploitatie van de
spoorlijn Luik-Maastricht langs de rech-
ter Maasoever zal dienen te geschieden
overeenkomstig de voorwaarden ge-
steld in het eerder genoemde "Cahier
des Charges".
De concessie wordt voorlopig verleend
met als voorwaarde dat de borgsommen
(welke in art. 2 gevraagd worden) tijdig
betaald worden. Te weten: binnen acht
dagen 75.000 gulden als voorlopige
waarborgsom; binnen zes maanden
150.000 gulden als aanvullende waar-
borgsom. Binnen zes maanden dient
tevens 900.000 gulden beschikbaar te
zijn als werkkapitaal voor de onderne-
ming.
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sie verleend aan de
combinatie Suermondt-
Gadiot-Schiffers.



Dec/aratie van 8 augustus 1856 door Badon
Ghijben wegens reis- en verblijfkosten ter
bijwoning der vergadering te Brussel van de
internationale commissie voor de spoorweg van
Maastricht naar Luik. Badon Ghijben verwijst
naar het K.B. van 8 november 1855, nr. 33,
waarbij de koning hem toestemming geeft om
zijn kosten te declareren. Blijkbaar kwamen
toentertijd reiskosten, zelfs gemaakt door
hogere ambtenaren, niet als vanzelfsprekend
voor rekening van de staat. Badon Ghijben
maakte de reis per diligence en we ste/len vast
dat dit een peperdure aangelegenheid was.

Na tuur/ijk had hij ook toen reeds in Luik de trein
kunnen nemen. Hij zou dan een stuk goedkoper
zijn uitgeweest. Een voorbeeld.' na gereedko-
men van onze spoorweg zou de enkele reis
Eijsden-Brussel, volgens de toen geldende
tarieven eerste klas nietmeer dan Fl. 3,30 gekost
hebben. Een kaartje derde klas zou slechts op
Fl. 1,02 zijn gekomen. Van Eijsden naar
Maastricht, enkele reis, kon men reeds voor 81/2
cent, alhoewel de "minimum/oner" van toen ook
dat niet kon betalen. Hij zou zich moeten blijven
verplaatsen "per pedes Apostolorum". Deze
vergelijkende cijfers geven ons enig idee welk
een omwenteling op vervoersgebied de komst
van de spoorwegen meebracht. Reizen kwam
binnen het bereik van velen. Ook qua reisduur
veranderde wel het een en ander. ln de reisde-
claratie zien we dat over de afstand Maastricht-
Brussel 18% uur werd gedaan. Per trein zou
men niet meer dan hooguit vijf uren nodig
gehad hebben, wachttijden bij het overstappen
en de reistijd station-plaats van bestemming
inbegrepen.
De prijsverschil/en waren zo grootdai er van een
concurrentiestrijd tussen spoor- en wegvervoer
geen sprake kon zijn. Het zich onstuimig
uitbreidende spoorwegnet speelde de particu-
liere vervoerders steeds meer parten. Faillisse-
menten en verlies van arbeidsplaatsen waren
dan ook onontkoombaar. Daartegenover stond
natuurlijk een enorme brok werkgelegenheid bij
de aan/eg en de exploitatie van de spoorwegen.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 1856
Nr. 80 wordt het gemeenschappelijk ak-
koord door koning Willem lll bekrachtigd.
Op 3 oktober geeft koning Leopold ll zijn
fiat. ln soortgelijke gevallen, onder andere
met betrekking tot de lijn Maastricht-Aken,
werd door de beide regeringen een tractaat
gesloten. Voor de lijn Luik-Maastricht is dit
niet gebeurd omdat de concessie zowel in
België als in Nederland aan dezelfde per-
sonen werd verleend.

Geld om de onderneming op te starten
was er echter niet en het lukte Suermondt
en de zijnen ook niet om daarvoor bronnen
aan te boren. De Nederlandse kapitaalver-
schaffer was voor een nationaal belang als
een goed aaneengesloten landelijk spoor-
wegnet niet te vinden en hield de geldbui-
del krampachtig gesloten. ln Nederland
geld vinden voor een spoorlijn in het uiter-
ste zuiden die ook nog voor tweederde op
Belgisch gebied lag, was ijdele hoop. Later
toen Rusland met de aanleg van zijn spoor-
wegen begon, werd wél door Nederlandse

investeerders deelgenomen. Meer dan tien
procent van de aandelen werd door hen ge-
kocht, natuurlijk aangetrokken door uit-
zicht op een aanzienlijk rendement. Voor
het eigen land bleef niets over.

ln Limburg zelf was ook niet iedereen
overtuigd van het belang van het spoor-
wegvervoer. Zelfs een vooruitstrevend en
toonaangevend Maastrichts industrieel als
Petrus Regout was er geen voorstander van.
Hij vond de spoorweg te gevaarlijk. Op een
gegeven moment verbood hij zelfs zijn fa-
milieleden om met de trein te reizen. De
animo van Limburgse investeerders was
mede zo gering omdat de reeds bestaande
Limburgse spoorlijn Hasselt-Maastricht-
Aken geen lucratieve onderneming bleek te
zijn.

Door de zich jaarlijks opstapelende ver-
liezen zakte de waarde van de aandelen
zelfs tot ver beneden de 50% van hun nomi-
nale waarde. In 1858 kwam deze spoorweg-
maatschappij zelfs op de rand van een fail-`
lissement. Een voorbeeld van comfortabel
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reizen was deze lijn al evenmin. Toezicht-
houdend ingenieur Van Opstall constateert
in een van zijn driemaandelijkse rapporten
aan het ministerie dat door nalatigheid van
het personeel de treinen dikwijls niet op tijd
reden, zodat de aansluiting met de laat-
ste trein te Aken en Hasselt vaak gemist
werd. Hij schrijft: "Het treinpersoneel gaat
dikwijls in de restauratie enige verversing-
en nemen en laat de trein wachten." Al met
al bleek dus dat ook in zuidelijke kringen
geen investerings-interesse aanwezig was.
Inmiddels schrijven we reeds 1858. Geluk-
kig hebben Suermondt c.s. uitstekende
relaties en blijft bij de beide regeringen vol-
doende vertrouwen aanwezig om de voor-
lopige concessie enkele malen te verleng-
en, ondanks dat er niet voldoende kapitaal
ter beschikking kwam.

Het Luikse provinciebestuur brengt ult-
eindelijk de combinatie Suermondt c.s. in
contact met de bankiers Brugmann fils et
Cie. te Brussel en Rothschild Frères te Pa-
rijs. Op 31 mei 1858 stort Brugmann de nog
ontbrekende waarborgsom van 150.000
gulden. Op 30 september daaropvolgend
voldoet dezelfde Brugmann 900.000 gul-
den als beginkapitaal voor de aanleg van de
spoorweg. Op 4 oktober 1858 besluit de
minister van binnenlandse zaken om de
concessie definitief te verklaren.

l
De oprichtingsakte

Op 31 maart 1860 wordt ten overstaan
van notaris Jean-Baptiste Vanderlinden te
Brussel de oprichtingsakte verleden van de
naamloze vennootschap zich noemende:
Société anonyme du chemin de fer de
Liège à Maestricht et ses extensions. Als
administratieve zetel wordt gekozen Nieuw-
straat 18 te Brussel. De directie wordt
gehuisvest op het Longdozstation te Luik.
ln Nederland wordt domicilie gekozen ten
huize van de heer Arthur Clermont te
Wyck-Maastricht. ln de oprichtingsakte
wordt onder andere bedongen dat de
concessie wordt overgedragen aan de
nieuwe vennootschap. De vennootschap
wordt opgericht voor een termijn van 90
jaar, tevens de looptijd van de concessie.
De statuten worden door koning Leopold ll
goedgekeurd per koninklijk besluit ge-
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tekend te Laken op 17 april 1860. De
oprichters zijn:
1. De oud-concessionarissen Barthold

Suermondt, André Gadiot en de wedu-
we Marie Schiffers-Bartholomeus;
Samuel Lambert, bankier te Brussel;
De bank Rothschild Frères te Parijs;
De Banque Liégeoise te Luik;
De bank Brugmann et fils te Brussel;

6. Ingenieur Du Pré uit Brussel.
H t aandelenkapitaal bestaat uit 10.000
aandelen van B.fr. 500,-- elk, totaal dus
B.fr. 5.000.000,--. Het kapitaal van de
onderneming zal verder worden aangevuld
door middel van uitgifte van 12.000 obliga-
ties ter waarde van B.fr. 500,-- elk, totaal
B.fr. 6.000.000,-- tegen een rente van drie
procent.

De raad van beheer wordt benoemd voor
een periode van vijf jaar en bestaat bij de
oprichting uit de volgende personen:
Baron Alphonse de Rothschild, bankier te
Parijs, president; Ernest-Henri Brugmann,
bankier te Brussel, vice-president; Joseph
Du Pré, uit Brussel, afgevaardigd beheer-
der, de man met de algemene volmacht.
De beheerders: Victor Bellefroid, directeur
van de Banque Liégeoise te Luik; Samuel
Lambert, bankier te Brussel; Leon Say,
beheerder bij de bank Nord Franc te Parijs;
Michel Poisat, eveneens beheerder bij de
Nord Franc; Hyacinthe Richard-Lamarche,
grootgrondbezitter te Luik; Barthold Suer-
mondt, grootgrondbezitter te Aken. Alge-
meen directeur was ingenieur Arthur
Clermont uit Luik. Met het toezicht op het
Nederlandse gedeelte wordt belast: De
ingenieur van den waterstaat Van Opstall.

Het valt op dat aan Dhr. Gadiot geen
bestuursfunctie meer is toegedacht. Ook
komen we de weduwe Schiffers bij de
verdere ontwikkelingen niet meer tegen,
zodat van de oorspronkelijke concessiona-
rissen alleen Suermondt nog in het plan
voorkomt.

SBPFPN

Het briefhoofd van de
Luik-Maastrichtse.



Het imposante Long-
dozstation te Luik rond
de eeuwwisseling. Een
verzamelplaats van di-
verse vervoermiddelen:
trein, tram, open en ge-
sloten rijtuigen met
paardentractie. De chic
geklede voer/leden met
hoge hoed wachten ge-
duldig op klandizie. Het
station met het empla-
cement werd in 1971
afgebroken om plaats
te maken voor moderne
stadsuitbreiding.

Het tracé Luik-Grens

Een in 1855 in opdracht van het Luikse
provinciebestuur opgesteld voorontwerp
geeft ons een veelheid van informatie
betreffende de keuze van de rechter Maas-
oever in verband met de aanleg van onze
spoorlijn, in tegenstelling tot het ontwerp
van de heer Rome, waarin de voorkeur
werd gegeven aan de linker Maasoever. Het
werkstuk van 1855 draagt als titel Chemin
de Fer de Liège à Maestricht par la rive
droite de la Meuse. Ook hier treffen we
weer een zeer degelijke en uitgebreide
studie aan met een inleiding een dicht-
bundel waardig. Ze vormt een ode aan
de industrialisatie: De Maasvallei tussen
Dinant en Maastricht is een der mooiste,
rijkste en meest bevolkte delen van België,
rijk aan grondstoffen, kolen, ijzer, lood,
zink, marmer, kalksteen, grés en klei. Er
liggen fabrieken met wereldfaam waar
procedés worden toegepast die kunnen
wedijveren met de beste uit het buitenland
en waar de meest hoogwaardige produkten
vervaardigd worden.

Het vervoer van produkten en grondstof-
fen geschiedde voornamelijk via de Maas
en het kanaal Luik-Maastricht. Drie Luikse
scheepvaartondernemingen onderhielden
geregelde diensten op Maastricht. Op de
Maas was de Stoombootmaatschappij
Societe Liègeoise bedrijvig met dagelijks
twee reizen heen en terug. Via het kanaal

onderhielden twee andere maatschappijen
drie vaarten per dag heen en terug. Daar-
naast verdienden nog vele onafhankelijke
schippers hun brood in het transport te
water. Volgens de spoorwegontwerpers
kon de scheepvaart de groei van de indus-
trialisatie niet langer meer bijbenen. De
Maas, zo stelden zij, is ongeveer vier maan-
den per jaar onbevaarbaar door droogte,
ijsgang of hoog water. De spoorwegen
daarentegen hadden reeds sinds 1835 in
België bewezen dat ze het beste vervoer-
systeem vormden en daarom was een
spoorlijn door de Maasvallei tussen Luik en
Maastricht onontbeerlijk. Het totale ver-
voer langs de beide waterwegen kwam
overeen met 13.059 wagonladingen per
dag. De reisduur lag op dat moment op drie
à vier dagen, terwijl dit per spoor hooguit
vier tot zes uur zou zijn.

Het rapport geeft de voorkeuraan een lijn
op de rechter Maasoever. Men kiestvoordit
tracé omdat zich hier de meeste industriële
vestigingen bevinden, die dan rechtstreeks
op de spoorweg kunnen aangesloten
worden. Ook is deze zijde van de Maas
dichter bevolkt. Het potentieel aan reizi-
gers (± 70.000) is groter dan op de linker
oever. Daar vindt men enkel landbouw-
gronden en plaatsen van weinig betekenis.
Ook zou het tracé op de linker oever
duurder uitvallen, want om de Luikse
industriezone te bereiken zou dan een brug
over de Maas en het kanaal nodig zijn. Mo-
gelijk zouden er ook tunnels gebouwd
moeten worden.

De ontworpen spoorlijn begint bij het
reeds bestaande Longdozstation, eindpunt
van de lijn naar Namen, met aansluiting op
de lijn Aken-Brussel. Het station is gelegen
aan de Rue Grétry in het centrum van
het Quartier de l'Est, dicht bij het water
Derivation de la Meuse, zodat op de Quai
Longdoz gemakkelijk van en in schepen
kan worden overgeladen. Longdoz blijft
kopstation, wat betekent dat de treinen het
station binnenkomen en verlaten in dezelf-
de richting. Even buiten het station buigt
één lijn af naar het zuiden en onze lijn naar
het noorden. Voor aansluiting aan het
Longdozstation werd aanvankelijk een
variant voorgesteld waarbij de lijn uit Maas-
tricht met een scherpe bocht, rechtstreeks
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uit het noorden en dicht langs het water het
station zou naderen. Men kiest echter uit-
eindelijk voor de eerder genoemde moge-
lijkheid om Longdoz kopstation te laten
omdat anders te veel gebouwen zouden
moeten verdwijnen.

ln 1855 was Luik reeds vier, onderling
verbonden, stations rijk, Guillemins, Long-
doz, Ans en Hautpré. Als meest geïndu-
strialiseerde stad van het land bezat Luik
ook het belangrijkste goederenstation
van België. ln het Quartier de l'Est, dus
rond het Longdozstation, bevonden zich
meer dan 200 commerciële vestigingen,
ateliers, etc. Verspreid over de onmiddel-
lijke omgeving bevonden zich volgens het
rapport nog 28 grote industriële bedrijven,
waaronder de spijkerfabriek Dawans et
Orban, de staalfabriek Renard, de gieterij
Gomrée en de kolenmijn Chartreuse. Deze
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vier ondernemingen alleen al waren goed
voor ruim 9000 ton vervoerscapaciteit.
Voor een beginnende spoorwegmaat-
schappij waren er dus potentiële klanten te
over.

We volgen nu verder het tracé van de
spoorlijn in noordelijke richting. Na het
verlaten van het station buigt de lijn met
een grote boog af naar de voorstad Amer-
coeur, waar een halte is voorzien. Zij kruist
hier gelijkvloers de grote weg naar Aken en
loopt dwars door de zogenaamde Prés des
Droixhe, toen nog gemeenschappelijke
weidegrond, nu puur industriegebied. De
volgende halteplaats wordt Jupille, met
2752 inwoners, een plaats met toen nog een
vrij belangrijke agrarische produktie, maar
ook reeds met tientallen middelgrote en
kleinere industriële vestigingen, onder
andere tien brouwerijen, waaronder de nu

Het tracé Luik-Neder-
landse grens.
R.A.L. Kaarten- en pren-
tencollect/e (Rijkswa-
terstaat).
Foto.' H. Mordang.
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nog zeer bekende Piedboeuf.
Verder noordwaarts gaat de lijn richting'

Wandre (2842 inwoners). Het station zal
verrijzen aan de noordzijde van het dorp
onmiddellijk tegenover de ingang van de
kolenmijn, een kleinere mijn, die werk geeft
aan 154 mensen. Ook te Cheratte (2551
inwoners) is een halte ontworpen. Argen-
teau, met 824 inwoners, een minder
belangrijke plaats, maar trots op haar zeer
bijzondere fabricage van luxe-wapens,
krijgt eveneens een halte. De stad Luik,
zelf wereldbekend om zijn uiterst geperfec-
tioneerde wapenindustrie, zond vele jonge
wapenmakers naar de ateliers van Argen-
teau om zich verder in hun vak te bekwa-
men. 's Zaterdags begaven de meester-
wapenmakers van Argenteau zich naar
Luik om er hun zaken af te handelen. Ook
voor hen zou de nieuwe spoorweg een uit-

komst zijn, aldus het gemeentebestuur in
een schrijven aan de ontwerpers.

Tussen Cheratte en Argenteau loopt de
spoorlijn ter lengte van ongeveer twee kilo-
meter praktisch over de tenen van de
heuvelrug, die hier indrukwekkend steil en
ruig langs het Maasdal oprijst. Vele kilols
springstof waren nodig om langs de impo-
sante kalkstenen wand ten behoeve van het
spoorwegbed enige meters vlakke grond te
creëren. Stroomafwaarts van Argenteau
blijkt dat ook daar voor een spoorweg in het
veel te smalle Maasdal geen plaats is. De
ingenieurs staken echter een helpende
hand toe. Zij bepaalden dat daar waar de
spoorweg onmiddellijk langs de Maas
kwam te liggen, langs de rivier een stenen
dam diende te worden aangelegd met een
minimale breedte van 2,5 meter en 3 meter
boven de hoogst bekende waterstand van

15



de Maas. Deze dam zou als voetpad dienst
kunnen doen.

Verder stroomafwaarts bereiken we de
stad Visé, met 2418 inwoners, alwaar een
grensstation gepland was. Hetdocumenta-
tiemateriaal geeft de navolgende informa-
tie: Een aanzienlijke agrarische produktie,
waaronder suikerbieten 2.546.790 kg, ge-
heel ten behoeve van de plaatselijke sui-
kerfabriek waar 141 arbeiders tewerkge-
steld zijn. Verder wordt nog genoemd "Les
fritures d'oie de Visé”, een produkt dat
zelfs tot Rusland toe geëxporteerd werd en
als van groot commercieel belang werd
aangemerkt. Het station werd gebouwd op
een terrein bij "La porte d'Eijsden" dicht bij
de weg van Visé naar Navagne.

Vanuit het station van Visé gaat het in
rechte lijn naar Eijsden, het Nederlandse
grensstation. Bij Moelingen is een aftak-
king ontworpen voor een later aan te leg-
gen lijn richting Battice, Verviers en Mores-
net. Het dorp Eijsden telde toen 1968 zielen,
Breust 287, Oost 295, Maarland 230 en
Mesch 281, totaal 2780. De jaarlijkse land-
bouwproduktie wordt als volgt omschre-
ven: tarwe 4.760 hl, rcgge 6.622 hl, gerst
387 hl, haver 4.250 hl, aardappelen 25.480
hl, bonen 1.024 hl, bieten 1.172.325 kg. Een
groot gedeelte van deze bieten werd aan de
suikerfabriek van Visé geleverd. De vee-

,stapel ziet er volgt uit: rundvee 604 stuks,
schapen 652 stuks en varkens 534 stuks.
Vreemd genoeg worden over de eeuwen-
oude fruitproduktie geen cijfers vermeld.
Wel wordt gesproken over belangrijke leer-
looierijen.

ln Gronsveld (1711 inwoners) vinden we
onder andere 4.060 hl rcgge, 5.170 hl tarwe,
438 hl gerst, 3.075 hl haver, 10.360 hl aard-
appelen, 192.000 kg bieten, 12.000 kg wit-
lof, rundvee 767 stuks, schapen 374 stuks
en tenslotte varkens 523 stuks. Als belang-
rijkste verschil met Eijsden constateren we
dat er in Gronsveld een belangrijke witlof-
teelt voorkomt, terwijl de bietenproduktie
maar een fractie is van de Eijsdense.

Maastricht (27.643 inwoners) tenslotte,
wordt voorgesteld als een belangrijk indus-
trieel centrum. ln de grote aardewerk-,
kristal-, glas- en papierfabrieken wordt
reeds met vele moderne stoommachines
gewerkt. Als kleinere vestigingen worden
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onder andere genoemd: 3 fabrieken van
speelkaarten, 29 brouwerijen en 21 distil-
leerderijen. Tevens wordt Maastricht ge-
noemd als een belangrijk centrum voor de
graanhandel met in 1852 een omvang van
100.000 hl.

Het tracé op Nederlands grond-
gebied

De spoorlijn komt Nederland binnen
nabij grenspaal 41. Deze vinden we in
Hoog-Caestert op de hoek van de Leentjes-
weg en de Beeltjesweg. Nadat de concessie
op 4 november 1858 definitief was ver-
klaard, togen de ingenieurs onmiddellijk en
met grote voortvarendheid aan het werk.
Ingenieur Jean Eijrond uit Luik kreeg
opdracht tot het uitwerken van de eerste
ontwerpen en het opmaken van de bouw-
tekeningen. Zijn eerste werk was het
maken van een grondplan met lengte- en
dwarsprofielen, schaal 1 op 2.500. Daar-
voor moesten voor het gehele traject nog
de juiste metingen worden verricht. Reeds
op 15 april1859 kan het bewuste grondplan
ter goedkeuring worden voorgelegd. Eij-
rond projecteerde de spoorlijn vanaf de
grens in rechte lijn noordwaarts langs
Hoog-Caestert en langs de dorpskern van
Breust, met een ruime bocht richting Maar-
land, verder in rechte lijn richting Heer en
dan met enkele bochten naar Maastricht
waar ze aansluiting vond op de lijn Hasselt-
Aken.

Het station van Visé
rond de eeuwwisseling.



Een voorontwerp vervaardigd tijdens de
periode Gadiot c.s. projecteerde de spoor-
lijn kort langs de dorpskom van Gronsveld
met een station nabij het kasteel. Een lo-
gische zaak zou men zo denken, doch de
spoorwegdirectie koos voor het kortere en
rechtlijnige tracé. Hierover is heel wat te
doen geweest. Gadiot, de oud-conces-
sionaris, bewoonde namelijk het kasteel en
dacht aan een station in zijn achtertuin. Hij
kwam in het geweer tegen de nieuwe plan-
nen en trok alle registers open. Hij pro-
beerde al dan niet handelend in eigen
belang, de spoorweg dichter naar zijn dorp
toe te halen. Gebruik makend van zijn niet
geringe invloed bestookte hij, met in zijn
kielzog de burgemeesters van Gronsveld,
Sint Geertruid, Mheer, Margraten en Ca-
dier en Keer, de spoorwegdirectie met een
veelheid van soms vergezochte argumen-
ten. De directie bleef onvermurwbaar de
voorkeur geven aan haar eigen plannen.
Toezichthoudend ingenieur Van Opstall
kreeg opdracht om het geschil te onder-
zoeken. Uit zijn rapport van 20 juni 1859
geven we hieronder enkele gedeelten
woordelijk weer.

"De hoofdbewering der adressanten
komt daarop neder, dat de spoorweg en
dus ook het station ruim 800 el verwijderd
blijft van het dorp Gronsveld en dat niet
alleen de ingezetenen van de gemeente
maar in het geheel eene bevolking van
10.000 zielen daardoor in zoo verre bena-
deeld worden dat zoo dikwijls zij van den
spoorweg gebruik maken, zij 800 el verder
moeten gaan om het station te bereiken.
Hoe wenschelijk het zij de spoorwegen zoo
veel mogelijk langs bevolkte plaatsen te
doen lopen, zoo kan men toch niet van
eene maatschappij vorderen om dorpen als
hierbedoelde als bevolkt te beschouwen
(sic). Volgens het provinciaal verslag van
1858 bedroeg op 31 december 1857 de be-
volking van Gronsveld 1724 zielen, St.
Geertruide 969 zielen, Mheer 974 zielen,
Noorbeek 806 zielen, Margraten 1190
zielen en Cadier en Keer 610 zielen. Het
getal zielen waarvoor de adressanten op-
treden is dus 6273 zielen. Een blik op de
kaart doet echter dadelijk zien dat de ge-
meenten van Mheer, Noorbeek, Margraten
en Cadier en Keer slechts in geringe mate

bij de zaak betrokken zijn, de twee eerste
zijn ruim zoo dicht bij het station Eijsden en
de twee laatsten nagenoeg even digt bij
Maastricht als bij Gronsveld. Gesteld
echter dat deze plaatsen alle even digt bij
het station Gronsveld gelegen waren,
hoeveel zullen er dan van deze 6273 zielen
in het jaar gebruik van den spoorweg
maken ? Dit getal moet, den aard der
bevolking in aanmerking nemende, uiterst
gering zijn. Voor dat geringe getal zal het
doorloopen van een meerderen afstand
van 800 el wel geen groot bezwaar
opleveren. Maar zegt men, de steenkolen
en granen moeten van en naar het station
vervoerd worden door een zeer slechten
weg en daarin is het groote bezwaar
gelegen. De hoeveelheid steenkolen door
den spoorweg voor de hierbedoelde
gemeenten aan het station Gronsveld
aangevoerd kan niet groot zijn en zal zich
in elk geval bepalen voor huishoudelijk
gebruik, want fabrijken worden er niet
gevonden. Wat betreft het vervoer van
granen naar het station, ik geloof niet dat
dit veel zal plaats hebben. De ondervinding
leert het, de landbouwers brengen bij
voorkeur hunne granen naar Maastricht,
dit is ook zeer natuurlijk, tegelijk dat zij
granen verkopen en daarvoor geld ont-
vangen, hebben zij voor zich aankopen te
doen en kunnen daarmede in de stad beter
en goedkoper teregt dan op de dorpen, de
meer te doorloopen afstand wordt door
hen niet gerekend, zij zijn geene vrachtrij-
ders. Het is waar, de weg van het dorp naar
het geprojecteerde station is thans 's
winters zeer slecht. Het behoeft echter
weinig moeite te kosten die weg te
verbeteren, hiertoe is slechts noodig dat
behoorlijke slooten daarlangs worden
gegraven en de weg met den daaruit
komende grond 40 à 50 duim worde
verhoogd en vervolgens bekiezeld." De
inwoners van Gronsveld vrezen verder
meer overstromingsgevaar op de gemeen-
teweiden (het Gronsvelderbroek) en op de
landerijen westelijk van de spoorweg. Van
Opstall voert daartegen aan dat er al jaren
een gebrekkige afwatering is doordat de
waterlopen "de Seep en de Greep" slecht
onderhouden worden. Aan de spoorweg-
maatschappij zal in elk geval worden
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voorgeschreven dat de bruggen over beide
beekjes voldoende ruimte moeten laten om
het inundatiewater af te voeren.

Ook zijn er enkele Eijsdenaren die onder
invloed van Gadiot bezwaar maken tegen
het door de maatschappij voorgestelde
tracé, maar Van Opstall constateert:
"Thans worden de boomgaarden der
adressanten doorsneden, bij eene andere
rigting zouden het die van anderen zijn. Het
komt mij voor dat dit zich geheel oplost in
een gewone onteigeningskwestie. Vreemd
is het dat terwijl deze adressanten zich

18

daarover beklagen, er andere grondeige-
naars zijn, die zeer gaarne zien dat hunne
boomgaarden doorsneden worden daar zij
overtuigd zijn dat de schade die zij zullen
lijden ruimschoots vergoed zal worden".

De akties van Gadiot en zijn vrienden
bleven zonder resultaat. De spoorweg
kwam waar de maatschappij hem wilde
hebben en waar hij nu nog ligt. Als
voornaamste kunstwerk op het Nederland-
se gedeelte van de lijn moet beschouwd
worden de grote doorlaatbrug bij Heer over
de laag gelegen gemeenschappelijke wei-

Het tracé Visé-Maas-
tricht. Het traject aan-
geduid met “trace' pro-
pose'" werd aangelegd.
Het andere dat een
grote bocht maakt kort
langs de dorpskom van
Gronsveld kreeg uit-
eindelijk geen kans. Op
de kaart is duidelijk te
zien hoever het Maas-
water bij de zeer hoge
waterstand in 1850 op-
drong.



R.A.L. Kaarten- en pren-
tenco/lectie (Rijkswa-
terstaat).
Foto.' H. Mordang.

den waar de waterloop het Lang Water deel
van uit maakt. De brug was nodig om het
bijna jaarlijks terugkerende overstromings-
water van de Maas ongehinderd door te
laten. Zij is ongeveer 800 meter lang en
telt negentien gemetselde pijlers met
overspanningen van zware eikenhouten
balken. Als eis werd gesteld dat de rails
minimaal 30 cm hoger komen te liggen dan
de hoogst bekende stand van het Maaswa-
ter. Als maatstaf diende de waterhoogte bij
de grote overstroming van 1850. Overigens
zullen in januari 1926 de spoorweg en het

stationsemplacement toch onder water
komen te staan.

Voorbij de brug geeft de l'ijn na enkele
bochten aansluiting op het reeds bestaan-
de Maastrichtse station van de "Aachen-
Landener Eisenbahn". Men komt met deze
onderneming tot overeenstemming over
gemeenschappelijk gebruik van het sta-
tion, doch enkel wat betreft het personen-
vervoer. Ten behoeve van het goederen-
vervoer bouwt de Luik-Maastrichtse een
eigen goederenstation. Bovendien bouw-
de men enkele honderden meters zuidelijker
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De grote doorlaatbrug
bij Heer, het voor-
naamste kunstwerk op
Nederlands gebied. Na-
dat een tientaljaren ge-
leden de Oosterweg bij
Heugem werd verhoogd
en daardoor eveneens
als dijk dienst ging
doen, werd deze brug
overbodig. De brug
werd afgebroken.
R.A.L. Kaarten- en pren-
tencollectíe (Rijkswa-
terstaat).
Foto: H. Mordang.
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een eigen locomotievenloods. Het station
van de Aachen-Mastricht-Landener was
overigens niet het eerste Maastrichtse
station. Tussen de opening van de Aken-
Maastrichtse spoorweg in 1853 en de
indienstneming van de lijn naar Hasselt in
1856, maakte men gebruik van een houten
gebouw in stijl- en regelwerk, ongeveer 800
meter noordelijker gelegen. ln oktober
1856 wordt het nieuwe gezamenlijke
station in gebruik genomen dat we moeten
situeren aan de huidige Parallelweg ter
hoogte van het in 1985 gereedgekomen
nieuwe seinhuis.

Toentertijd zag de omgeving van het
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Maastrichtse station er heel wat anders uit
dan nu. Het bevond zich buiten de
grachtengordel nabij het bastion St.-
Martin. Deze vestingwerken waren toen
nog volledig intact. Het enige waar het
departement van oorlog mee kon intern-
men wa de aanleg van enige voetpaden
door de werken naar de stadspoorten, de
Duitse poort en de Sint-Maartenspoort. De
aanleg van wegen door de vestingwerken
werd niet toegestaan zodat de verbinding
met de stad zeer gebrekking was.

ln 1867 wordt dei'Aachen-Mastricht-
Landener Eisenbahn" overgenomen door
de Belgische “Grand Central Belge", een

ä"

Bouwtekening van sta-
tion Gronsveld geda-
teerd 15 apri/ 1861. Een
ontwerp van Ir. Jean
Ei/'rond uit Luik.
RA. L. Kaarten- en pren-
tencol/ectie (Rijkswa-
terstaat).
Foto: H. Mordang.



Stationsgebouw Grons-
veld. Het gebouw doet
enkel nog dienst als
woning voor de voor-
malige blokwachter.
Haltep/aats is Grons-
veld a/ lang niet meer.
Foto:
Jean Rethero, 1984.

van de grote particuliere Belgische spoor-
wegmaatschappijen. De samenwerking in
verband met het gezamenlijk gebruik van
het station wordt ook met deze onderne-
ming voortgezet totdat men in 1880
onenigheid krijgt. Dan sluit de Luik-
Maastrichtse een overeenkomst met de
Staatsspoorwegen, die na het gereed
komen van de lijn naar Roermond (1865)
een eigen station had gebouwd. De
overschakeling was voor de reizigers zeer
eenvoudig: inplaats van links uit te
stappen, stapten ze nu rechts uit op het
perron van het Staatsspoor.

Op regeringsniveau moest in 1860 nog
één zaak officieel geregeld worden. Dat
was het punt van de grensoverschrijding.
De aansluiting van de Belgische aan de
Nederlandse lijn werd in een document
vastgelegd. Dit gebeurde tijdens een
bespreking gehouden op 4 februari 1860
om 11 uur te Visé in het hotel Duc de
Brabant. De overeenkomst werd getekend
door W. Badon Ghijben namens de
Nederlandse regering en door H. O'Sulli-
van de Ferdock namens de Belgische. Het
juiste punt wordt omschreven als zich
bevindende 287,10 meter ten westen van
grenspaal nr. 40 en 35,65 meter ten oosten

van paal nr. 41 op een hoogte van 54,73
meter boven Amsterdams Peil en 56,40
meter boven de zeespiegel te Oostende.

De grondverwerving

Vanaf de grens tot de kern Hoog-
Caestert doorkruist de spoorweg ongeveer
veertig percelen landbouwgrond. Het zijn
meest zeer kleine percelen die bijna alle
dwars doorsneden moeten worden, zodat
ze voor landbouwbewerking nog maar
van geringe waarde zijn. Later wordt
samenvoeging en herverkaveling toege-
past. Bij Hoog-Caestert worden vier grote
boomgaarden en verder noordelijk zes
grote percelen akkergrond, genaamd "De
Winkel", doorkruist. Hier nabij een kruising
van wegen zal later het station verrijzen.
Totaal worden in de gemeente Eijsden
ongeveer honderd percelen geheel of
gedeeltelijk onteigend of aangekocht ten
behoeve van de spoorlijn. De Nederlandse
Onteigeningswet van 1841 gaf concessie-
houders aanvankelijk niet voldoende arm-
slag bij het verwerven van de benodigde
gronden. De Belgen daarentegen waren
niet gewend aan langdurige procedures als
het ging om grondverwerving ten behoeve
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van spoorwegen. Daarom eisten ze zelfs in
artikel 4 van het “Cahier des Charges"
snelle medewerking van de Nederlandse
regering. De Onteigeningswet van 25
december 1860 uiteindelijk gaf de conces-
sionarissen voldoende mogelijkheden om
ook in Nederland snel handelend te
kunnen optreden. De aankoop van de
benodigde percelen verliep voorspoedig.
Slechts in enkele gevallen kwam het tot
onteigening bij gerechtelijk vonnis. De
bankiers hebben blijkbaar behoorlijk met
de geldbuidel gerammeld.

Bij onteigeningsprocedures trad de
gouverneur van de provincie als eiser op.
De grond werd immers geëist voor een
werk van algemeen nutwaarbij de Staat der
Nederlanden eigenaar van de grond werd.
De concessionarissen mochten enkel be-
talen. ln iedere gemeente kwam een
commissie uit gedeputeerde staten, samen
met een ingenieur van de spoorwegmaat-
schappij, zitting houden om belangheb-
benden te horen. De commissie beijverde
zich om in alle gevallen een voor beide
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partijen aanvaardbare oplossing te vinden.
ln Eijsden had een dergelijke zitting plaats
op zaterdag 23 februari 1861 van 10 tot 12
uur in het raadhuis. Op dat moment is de
bouw van de spoorweg reeds in een ver
gevorderd stadium, waarover verderop.
Tot leden van de commissie waren
benoemd de heer J. van Wijlick en Jhr. Mr.
P. van der Maessen de Sombreff. De
burgemeester was er voor verantwoorde-
lijk dat de zitting kon plaats vinden. Hij
moest daarom zelf aanwezig zijn en zorgen
voor publicaties in de Nederlandse Staats-
courant alsmede in de dagbladen "Cour-
rier de la Meuse" en "De Limburger". De
ontwerpen van de lijn met de kadastrale
gegevens moesten vanaf 22 januari op de
gemeentesecretarie ter inzage liggen. De
burgemeester moest dan zorgen voor
bekendmaking via de Nederlandse Staats-
courant, de Courrier de la Meuse en De
Limburger. Ook moest de burgemeester er
voor zorgen dat processen-verbaal werden
opgesteld van de ingediende bezwaren.
Men kan zich voorstellen dat menig

Het ondergelopen sta-
tionsemp/acement van
Maastricht, januari 1926.
Links achter de ko/en-
trein staat de personen-
trein naar Eijsden op
het nieuwe uit 1913/
1914 daterende station.



Situatieschets van het
station Maastricht in re-
latie met de toen nog
volledig intact zijnde
vestingwerken. Rechts
het eindpunt van de lijn
Luik-Maastricht, het
station van de "Grand
central Belge", de maat-
schappij die op 1 au-
gustus 1867 de lijn
Aken-Hasselt-Landen
overnam. Dit station is
tevens eindpunt van de
Luik-Maastrichtse. Be-
neden ziet men hetsta-
tion "Staatsspoor",
eindpunt van de lijn
naar Sittard en Roer-
mond. Naar ditstation
maakte de Luik-Maas-
trichtse in 1880 haar
overstap/e.

eenvoudige boer een confrontatie met
deze hoge heren uit de weg ging. De
grootgrondbezitters daarentegen wisten
wel van wanten. Volgens Van Opstall
hadden de meeste reclamaties enkel tot
doel de grondprijs op te drijven. We citeren
een gedeelte uit een van zijn rapportenz"
Het belang van de adressanten bragt
bovendien mede reeds nu hoog op te
geven van de door hen te ondervinden
schade ten einde later met te meer grond
hooge eischen te kunnen doen."

De snelheid waarmee men de zaken
aanpakt blijkt duidelijk uit een overzicht
van 31 december 1860, waarin wordt
medegedeeld dat men de aanleg van het
stationsplein te Eijsden reeds ver gevor-
derd is, terwijl de betrokken percelen op
dat moment nog niet eens zijn aangekocht.
Een aantal akten worden eerst in 1862, dus
nog na de opening van de spoorweg,
gepasseerd. Met betrekking tot de aan-
koop van een perceel grond uit het
Oosterbroek is interessante informatie
voorhanden. Het Oosterbroek was van
oudsher een zaak waarover vele twisten
werden ultgevochten tussen de inwoners
van Oost en het gemeentebestuur van

Eijsden. Het was een perceel grond van
totaal 8 ha 75 a en 45 ca, waarvan ongeveer
de helft was gelegen in de gemeente
Gronsveld. Het gebied was van oorsprong
gemeenschappelijke weidegrond, eigen-
dom van de voormalige gemeente Oost en
omstreeks 1630 in pacht uitgegeven aan de
inwoners van Oost. De gezamenlijke
pachtsom is rond 1860 vastgesteld op
Fl. 300,-- per jaar. Bij de samenvoeging in
1828 van de gemeenten Oost en Eijsden
werd de nieuwe gemeente Eijsden van
rechtswege eigenaresse. De nieuwe ge-
meente Eijsden nu verkoopt een gedeelte
uit het Oosterbroek ten behoeve van de
Luik-Maastrichtse voor de som van
Fl. 4.665,87. De gemeente wil ditgeld op de
eigen begroting opvoeren doch de Ooste-
naren komen in het geweer. Het komt tot
een proces. De gemeente wordt in het
ongelijk gesteld. Het genot over het
kapitaal wordt aan de Oostenaren toege-
wezen zodat voortaan jaarlijks een bedrag
van Fl. 186,63 zijnde vier procent rente over
de verkoopsom, op de pachtsom van
Fl. 300,-- in mindering dient te worden
gebracht.

ln het “Cahier des Charges" werd als eis

EILAND St ANT

.Schaal van /àJUUlL
.- n u. n

25



Het station Staatsspoor,
na 1880 gezamenlijk in
gebruik met de Luik-
Maastrichtse. Op de
voorgrond treinen op
de li/'n naar Eijsden.
Links, slechts even
zichtbaar, het goede-
renstation van deze
maatschappij. Voor het
station zien we weer
diverse di/igences, de
taxi's uit die jaren. Op
de achtergrond de bo-
men langs de Meers-
senerweg.
Foto genomen plus-
minus 1890.
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gesteld dat de concessionarissen op hun
kosten nieuwe kadastrale kaarten moesten
laten samenstellen, waarop de nieuwe
grenzen van alle eigendommen nauw-
keurig dienden te worden aangegeven.
Ook moesten zij zorgen voor het plaatsen
van grensstenen.

De grondverwerving blijkt al met al toch
vlot te verlopen. ln een brief van 5 april 1860
deelt de spoorwegdirecteur A. Clermont
mede dat "de spoorwegmaatschappij de
percelen verworven heeft, gelegen tussen
piket 150 en 173, dit ter lengte van 929 el.
De maatschappij heeft nu de mogelijkheid
om met de werken te beginnen".

Bèr Pachen.

Bronnen:

De volledige bronvermel-
ding zal na het laatste deel
volgen.
Voor dit tweede deel werd
ln het bijzonder gebruik
gemaakt van:
- gedrukte bronnen:

J.J.F. van den Boogard,
De percee, Maastricht
1982;
A.H. Jenniskens, Het
spoor` Maastricht 1985;

- ongedrukte bronnen:
Rijksarchief in Limburg
R.A.L.,ArchiefHoofdin-
genieur Rijkswaterstaat
directie Limburg, inv.
nr. 61 (Spoorlijn Luik-
Maastricht):
R.A.L. Kaarten-en pren-
tencollectie nr. 5021.



De sjieper

Geel waor de sjieper van Misj. Zeneumde
'm ooch waol de mueregesjter. Dat waor
umdat e al vuur daoëg en dauw mitd'n hoengd
Carlos en 't kud op de hej waor of ien de wiet-
grub; ien de naodenoon, tieëge veer oor,
waor e truk. Haeë koeëkde daan ze putteke,
loorde ien de gezit en ging sjlaope.

Aeëte koes e good. 't Gebäörde al dat es
de bekker 'm 's zaoterdegs vuur de kaeër-
mes twie vlaoje braach, e `ene direk gaans
opaot. Soms waor e daan nog wérem. Dan
laag e ziech op ze bed en zaag tieëge z'nne
hoengd Carlos dae naeëve 'm kroeëp: „Car-
los jong, iech gaon kepot, noe been iech
alleng nog mer good vuur te liegke."

Geel leep de kèrek neet plat. Es de pesj-
toer 'm dao uëver aonsjpraok zaag e: „lech
kal mit Slivvenhier oengder de bloetse hie-
mel, dao huurt e miech gawwer en 't kosj
neet zoe väöl." De pesjtoer wow 'm daan 'ns
paoje en zaag: „V'r deun ègelek 't zellefde,
v'r hebbe allebej 'n kudde." „Jao," zaag
Geel, „zjuus alleng dij van uuch is sjtom-
mer, meh bringt mieër op.” D'n ienkele kier
dat e ien de kèrek keem sjleep e gemenelek

en sjnuerekde tiks boeëve d'n uergel oet.
Ens, oengder de praek van de pesjtoer
sjnuerekde haeë zoe hel, dat de pesjtoer 't
neet mie voólheel en reep: „Veldwachter,
kerkmeester, gooi die man de kerk uit l"
Meh dow woert Geel wakker en sjriewde
truk: „Dan vlugs doe toch èëvels ooch d'r
oet l Doeg d'n kèrek, rneh di] kinste neet l
Witste wat stiech kins? Zinge van Libera
nos a malo en dan sjart d'n haand al nao d'n
maol." Dat waor dow 'n konsjternaoësie dij
de parochie nog noets haw mitgemak, de
fingsjte teater wie m'r dat op de Foire ien
Luuk neet ens kint belaeve. Geel is oet z'n
ège nao boete gegaange en haet noets mie
'nne voot ien de kèrek gezat. Z'nne Paose
ging e hawe bie de paoters ien Goeëdsdel
(Val Dieu).

Van d'n aandere kaantwaor Geel de bisjte
mins van de waereld en vuraal de èrem luj
hawwe z'n aondach en belangsjtelling. len
de oerlogsjaore haet e mejneg érem hoes-
hawe e sjtukske vlèès bezurregd. Es e zoe
op bepaolde tijje sjäöp moes lievere aon de
Pruusje waore d'r altied waol èèn of twie
tekort. Dan brulde dij Pruusje: „Wo sind die
Schafe ?" En Geel brulde aeëve hél truk: „Ja,
wo is de sjnie van 't vureg jaor ? De kloete
op l"

E haw geng bang vuur de Pruusje. 't Ge-
sjlagde sjaop braach e roengd ien 'nne
awwe doevekueref, sjoen verpakt ien 'nne
haanddook dae e daan aofgedikt haw mit
sjaopskuëtele. Es 'nne Pruusj 'm aonheel
en sjnawde: „Was ist da drin?" sjriewde
Geel: „Sjtroengt, loor mer."

Bie dij duusjter oetsjtepkes haw Geel
ziech 'n longoengtsjtaeëking op d'n haals
gehaold en moes 't bed ien. Wieevoeëltdat
e ateroet ging, haet e toch de pesjtoer laote
rope. „Ja pesjtoer," zèèt e „iech haw dik
lieleke wäörd en sjléchte gedechte en zellef
heb iech ooch neet gedoogd, meh es gier
noe zurregt dat iech fetsoenlek oengder de
groengd kaom, kint d'r uuch de twie fing-
sjte sjäöp mitnaeëme. .

En zoe is 't gebäörd. Mit 'n ting zjwarte
mis woert Geel begraove. Wie ze zonge
"sed libera nos a malo", dow laachde de
gaanse kèrek.

Eijsden, 1981.
Willy Theunissen.
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Met het beeld van de Heilige Aartsengel 1. Nieke Huijnen; 23. A. Beijers;
Michaël op de achtergrond werden vaak 2. Adolfien Dessart; 24. A. Cerfontaine;
groepsfoto's gemaakt in het park van het 3. Fie Lucassen; 25. Lies Puts;
Ursulinenklooster. Wie weet wanneer deze 4. Julia Colaris; 26. Amelie Jeunhomme;
foto werd gemaakt en wie kan ons een aan- 5. Net Beijers; 27. Liza Gilissen;
vulling geven op de nog ontbrekende namen? 6. Bertien Nijsten; 28. Nielke Leveaux;

7. Maij Charpentier; 29.
8. Lena Partouns; 30.
9. Berb Haenen; 31. Tiella Göbbels;

10. Juliana Rlsac; 32. Micheline Wolfs;
11. A. Sohroen; 33. Jeanne Graeven;
12. Jeanne Rompen; 34. A. Pinckaers;
13. Louise Theunissen; 35. Jeanne Pachen
14. (Jeanne van Philomène);
15. Lies Charpentier; 36. Jeanne Houbiers;
16. Tien Warnier; 37. Anna Nijsten;
17. Otten; 38. Marieke Wolfs;
18. Jeanny Cerfontaine; 39. lrma Leveaux;
19. Jeanne Kremers; 40. Marieke Schiffelaers;
20. 41. Gerardine Smeets;
21. N. Cerfontaine; 42. Sofie Liegeois.
22. Agnes Colaris;
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schrijven op een van bovenstaande rekeningen, onder
vermelding van naam en adres.
Bij een minimale bijdrage vanf 25,- (voor studerenden
f 12,50) per kalenderjaarontvangtU de driemaandelijkse
uitgave 'Uit Eijsdens Verleden' gratis.

:Lername van artikelen of afbeeldingen is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.


