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Van de redactie

Voor u ligt de tweede aflevering van Uit
Eijsdens Verleden van dit jaar. Twee langere
artikelen dit keer. De serie over de aanleg
van de spoorlijn Luik-Maastricht, met talrijk
voor de eerste maal in een publicatie benut
bronnenmateriaal, wordt voortgezet. De
auteur, B. Pachen, verzoekt overigens nog
eens fotomateriaal over de lijn ter beschik-
king te stellen, daaronder begrepen foto's
van (stoom)treinen, wachthuisjes, overwe-
gen en personeel. Hetdoel is om een zo vol-
ledig mogelijke documentatie te verkrijgen.
U weet het, we maken een reproductie en u
krijgt het origineel retour. Het secretariaat-
adres vindt U op de binnenzijde van de
achterflap.

Het andere verhaal neemt ons mee drie
en een halve eeuw terug naar enkele episo-
den uit de tachtigjarige oorlog. Alleen al de
legering van troepen in onze omgeving
bracht de nodige problemen mee.

Een tegenhanger voor deze beide artike-
len vormt het karakteristiek Eijsdense ge-
dicht dat we voor u uitkozen. Natuurlijk
ontbreekt "Kent U ze nog ?" ook deze keer
niet.

Drie reacties ontvingen we op deze laat-
ste rubriek uit de vorige aflevering. De
groepsfoto in het park van het Ursulinen-
klooster blijkt alle MULO-leerlingen af te
beelden uit het schooljaar 1921/1922 of
1922/1923. Nummer 14 zou Mia Spauwen
of Agnes Lambriex zijn. Nummer 17 is
Bertha Otten, nummer 20 is Jetty Weyer-
mans, num mer 29 is Jeanne Theunissen uit
Breust en nummer 30 is Anna Fonsaer (T1925).
We danken de heer A. Spauwen (Beek),
mevr. J. Kreemers, mevr. F. Spauwen-
Lucassen en mevr. Pachen-Fonsaer voor
deze aanvullingen. Wellicht dat iemand
nog zekerheid kan verschaffen over het
schooljaar en nummer 14?

Tenslotte willen we de volgende gebeur-
tenis niet onvermeld laten. Voorafgaande
aan de bestuursvergadering van Eijsdens
Verleden op 13 mei jongstleden gaven de
bestuursleden van de Eijsdense Jonkheid
van 1985/1986, te weten Patrick Frijns,
Gerard Stevens en Tino Dassen, respectie-
velijk in de functie van kapitein, secretaris
en vaandrig, op initiatief van Emile Duij-
sens, 'die zich al jaren beijvert om de ge-
schiedenis van de Eijsdense Jonkheid

Foto: Giel Wolfs, 13 mei 1986.

boven water te krijgen, de boeken van de
Jon kheid van Eijsden over de periode 1948-
1984 alsmede haar vroegere vlag uit 1906 in
bruikleen aan onze stichting. Met dit te
prijzen initiatief blijft een stuk geschiedenis
van de Eijsdense Jonkheid definitief be-
waard. Deze stap is daarom zo belangrijk
omdat van de historie van onze Jonkheden
tot nog toe niet zo gek veel bekend is buiten
de mondelinge overlevering en wat foto's.
Wellicht duikt in de toekomst nog ander
materiaal van vóór 1948 op? Overigens,
welke Jonkheid met besef voor haar histo-
rie (en waar is dat niet aanwezig i) volgt het
Eijsdense voorbeeld ? Uiteraard is er alleen
sprake van bruikleen, vast te leggen in een
overeenkomst, en blijft de eigendom van de
stukken te allen tijde bij de betreffende
Jonkheid berusten. Eventueel zijn we ook
blij wanneer we copieën van de stukken
mogen maken, een mogelijkheid die de
Jonkheid van Breust ons enkele jaren gele-
den bood. Als de originelen verloren zou-
den gaan, wat bij een jaarlijkse bestuurs-
wisseling nu eenmaal niet geheel uit te
sluiten is, blijft er tenminste nog een stuk
“schaduwarchief” bewaard.

En dan nog dit: Uw suggesties en kritiek
blijven altijd welkom!

Eijsden, juni 1986.

Patrick Fri/ns, Gerard Stevens, Tino Dassen en Emile DuI/sens over-
hand/gen de boeken en de vlag aan voorzitter René Hui/nen.



Enkele merkwaardige documenten uit moeilijke jaren
in de geschiedenis van de heerlijkheid Eijsden1

ln een bundel uit het gerechtelijk archief
van de schepenbank van de heerlijkheid
Eijsden2 trof ik in een omslag met stukken
betreffende een civiel proces uit het jaar
1642 bij toeval een aantal - 'cedulen' ge-
heten - documenten die, blijkens een aan-
tekening in dorso op een er van, op 15 juli
1642 ten gerechte van Eijsden werden inge-
leverd.3 Deze cedulen trokken mijn bijzon-
dere aandacht, o.a. wegens de plaats waar
ik ze aantrof. De samenhang met de pro-
cesstukken in dezelfde omslag is mij niet
duidelijk geworden, maar ik acht het niet
uitgesloten dat zij, in het bewuste proces
waarop deze betrekking hebben, geen rol
hebben gespeeld. Mogelijk zijn de cedulen
per abuis in deze omslag terecht gekomen.

Het achterhalen van de rol die zij ge-
speeld hebben, acht ik echter niet van zo
groot belang, omdat de inhoud van deze
stukken op zich belangrijk genoeg is. Daar-
om zal het hier volgende artikel voor een
groot deel bestaan uit een beschrijving en
analyse van deze cedulen. Ik beperk mij wat
de vermoedelijke samenhang betreft tot de
opmerking dat zij gebruikt zijn bij een
poging van schout en schepenen van de
heerlijkheid Eijsden om bij de hoofdbank
Klimmen van het Land van Valkenburg,
waaronder zij behoorde, een vermindering
van de daar voor Eijsden en zijn burgers
berekende quoten bij de verdeling van een
aantal financiële lasten, opgelegd door de
Staten van het Land van Valkenburg, te
verkrijgen.4 Eerder ondernomen pogingen
in die richting waren zonder succes
gebleven. Een blik in de reeks staten
betreffende deze quoten, die in de jaren
1633-1640 door de hoofdbank Klimmen
voor Eijsden werden berekend, is voldoen-
de om tot de bevinding te komen dat deze
hoog tot zeer hoog waren opgelopen. Ook
van deze staten zijn kopieën bewaard
gebleven, die blijkens een daarop voor-
komende aantekening op 12 juni 1642 in
handen werden gesteld van het gerecht van
Eijsden.5

Als motief voor dit nadrukkelijk pleidooi
voor een vermindering van de quote in het
dragen van de gemeenschappelijke lasten
werd aangevoerd dat Eijsden in de voor-
gaande jaren, en vooral tijdens de z.g.
Maasveldtocht van stadhouder Frederik
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Hendrik, met als hoogtepunt daarin de
verovering van de vestingstad Maastricht
op 22 augustus 1632,6 zwaarder offers had
moeten brengen dan andere plaatsen. Dat
zou het gevolg geweest zijn van de ligging
van Eijsden aan de Maas, niet ver van
Maastricht zelf, waarvan de strategische
betekenis door beide partijen, de Spanjaar-
den en de Staatsen, werd onderkend.

Een en ander wordt onthuld in de
omschrijving van een van de stukken, dat
voor hetzelfde doel werd samengesteld,
t.w. Memoire des dommages et pertes
soufferts au village d'Eijsden et hameaux
par les armées depuis l'an 1632 pour faire
dresser requête et y demander grâce et
rabat aux mérites d'iceux.7 De vele cijfers
die in de cedulen worden opgesomd moe-
ten dit pleidooi ondersteunen. Zij zijn
daarom zo interessant, omdat de meeste
met tal van details worden toegelicht,
waardoor we in staat zijn de lotgevallen van
de inwoners van Eijsden en de gehuchten
in de omgeving, soms in verrassende mate,
te volgen.

De cedulen omvatten de jaren van 1627
tot 1639. Deze vallen uiteen in twee
onderscheiden periodes: de jaren 1627-
1631 en die van 1632-1639, de jaren dus die
de situatie vóór, tijdens en na de Maasveld-
tocht van Frederik Hendrik markeren. Het
valt te betreuren dat er geen cedule bij is die
de periode van mei 1631 tot juli 1632
bestrijkt, want daardoor ontbreken dit
soort gegevens over de maanden, die de
beslissende campagne voorafgaan.8 Ver-
moedelijk is een deel van de cedulen
verloren gegaan. Het materiaal dat in de
wel bewaard gebleven cedulen is opgeno-
men, stamt van een zekere Claes Tosses,
die vanaf het begin nauw bij het financieel
beleid van Eijsden betrokken was en die op
zijn minst vanaf 1634 collecteur van de
contributiën in de heerlijkheid is geweest.g
Van zijn hand is een aantal z.g. schatcedu-
len bewaard gebleven.10 ln de eerste pre-
senteert hij zichzelf aldus:
Schadtcedule gernaeckt overmyts stadthouder ende
de 't saementlijcke schepenen der heerlicheyt Eijs-
den11 op den 9n Januari] 1634 om te vinden 't gheene
wat tot voirdeele van de onderdaenen alhier is ontbuy-
delt ende alsnoch moet ontbuydelt woerden, soe van
sauvegarde als anderssints, inhaldt den staedt daer aff
achter gericht synde, ende voer collecteur gesteldt



Deel l

Claes Tosses, aen welcken wordt geordonneert van
nyet te distribueeren tensy met ordre van volle justitie,
op pene van nylle ende qualyck.12

Aan hem viel dus de taak toe de lasten, die
over de burgers van Eijsden verdeeld
moesten worden volgens een verdeelsleu-
tel door schout en schepenen goedge-
keurd, te registreren en vervolgens de
quoten te innen of te verzamelen.

Aan hem danken we de hierte bespreken
verzamelstaten, die dan weer met de
benaming schadtcedulen, dan weer met
die van nabuercelen13 worden aangeduid.
Zoals gezegd beginnen zij in het jaar 1627
en al in de eerste post wordt duidelijk voor
welke hoge lasten de gemeenschap van
Eijsden kwam te staan. De tekst luidt:
Staet der nabuercelen omgelacht den 9n April 1627
aengande hoye, haver, stroe tot Valckenborch ende
anders en bringt de cedel uyt één hondert drije gul-
den.

De naam Valkenburg zal nog dikwijls te-
rugkeren. Kennelijk ging het hier om
leveranties aan het garnizoen aldaar. Dit
blijkt trouwens uit een van de volgende
posten waar het heet:
Op 9 April 1627 betaelt tot Valckenborch aen Odgerijs
Dammerier'4 voor twee duysent ponden hois die hij
voor ons hadde gelevert tot onderhoudt van de sol-
daeten waer uuyt ons quote belopt te weeten tweeder-
dedeelen.

Dat laatste wijst dan op het eenderde deel
waarvoor Eijsden op den Berg15 moest
opkomen.

Soortgelijke leveranties vonden ook
regelmatig plaats ten gerieve van het
garnizoen van Maastricht. Hetzelfde ge-
beurde voor het garnizoen van de voor-
naamste plaats in de Landen van Over-
maas, nl. de vesting Limburg aan de Vesdre
(in de huidige provincie Luik). Dat deze
leveranties als rantsoeneringen of brand-
schattingen werden opgelegd, blijkt uit tal
van notities. Hoe dat in zijn werk ging licht
op in de volgende tekst:
ltem betaelt by dese naebeschreven persoenen van
kees` broet, boeter, vluysen, eijder dat sij gelevert
hadden aen voors Bourgounsen.16

Hierna volgen de namen van 61 personen
met opgave van de quote waarvoor zij op-
kwamen.17

Vanzelfsprekend probeerde de Eijsdense
gemeenschap aan dit soort telkens her-
haalde brandschattingen te ontkomen.
Soms lukte dat. Er werd dan door de
betrokken al of niet militaire autoriteiten

een z.g. sauvegarde verleend. We kwamen
de term hierboven al tegen en we zullen er
hierna nog dikwijls van horen.18 Het ver-
werven van dergelijke sauvegardes was
soms een langslepende aangelegenheid,
waarbij een groot aantal personen betrok-
ken was, en waaraan in de regel ook hoge
onkosten waren verbonden. Die werden
dan weer op hun beurt omgeslagen overde
daarvoor in aanmerking komende burgers,
zoals o.a. blijkt uit de namen die we hier in
de bijlage laten volgen.

ln verband hiermee was het cultiveren
van goede relaties met de betrokken
autoriteiten onontbeerlijk. Heel wat posten
ook uit de eerste jaren wijzen in die
richting. Dan weer is er sprake van een
zending wijn aan de gouverneur of
commandant van Maastricht of die van de
vesting Limburg, dan weer is er sprake van
een vette hamel (gesneden ram). of van de
levering van koppels hennen of ander
gevogelte aan b.v. de drossaard of de
commissarissen vanhet Land van Valken-
burg.19 Dikwijls ook is er sprake van de
zending van schotels vissen aan dezelfde
autoriteiten. Enkele voorbeelden slechts:
Op 21 Mert 1628 betaelt an Derick Coumans voor
eijnen vetten hamel om den Gouverneur totTriecht20
te vereeren tot welvaart der gemeijnten Xlll gl.
Den 1n Junij 1628 betaelt an een schotel vessen die
vereert is woorden an den Gouverneur tot Lymborch21
voor ons tweederde deel doer last der heeren schepe-
nen 99l 1 st 2 ort.
Item an den Drossart tot Valckenborch22 vereert ey-
nen sack salts, heeft gecost 23 gl x st.
ltem betaelt an den sergeant mayeur van Maestriecht
geschoncken sess ganssen by hem an ons versocht,
elck gerekent 2 gl., is 12 gl.
Het moest allemaal dienen om deze autori-
teiten gunstig te stemmen en hen er toe te
bewegen aan Eijsden geen al te zware
lasten op te leggen. Het ergste wat kon
gebeuren was meestal de inkwartiering van

'

soldaten die met allerlei soort bijkomende
lasten en ongemakken gepaard ging.
Daarom ook de vele pogingen om dit
onheil te voorkomen of ook de onrust te
bezweren die ontstond, wanneer legeraf-
delingen in de buurt neerstreken. Zo
noteerde Claes Tosses in oktober 1629:
October voors. ben ick met Jan Lambiers schepen tot
Triecht gegaen doer beveel der gansche schepenen
ende dienst der gemeinte om te verneemen bij den
Gouverneur ende aldaer bejegent den adjudant off
dat volck dat op gener syde der Maesen ligt soude
overcomen off nyet.



Of ook:
Op 13 Maij 1629 betaelt Jan Blaesen soen dat hij eij-
nen breeff tot Vou ren23 hadde gedragen voor dee van
Eijsden aen Alarts om te verneemen van het crijchs-
volck dat boven was om aff te comen ende antwoort te
bringen doer last der schepenen.

Het is opvallend hoe dikwijls ook tijdens de
rustige jaren 1627-1630 er in Eijsden
grotere of kleinere legerafdelingen voor
kortere of langere tijd ingekwartierd en
verzorgd moesten worden. Op tal van
plaatsen wordt er melding van gemaakt. lk
laat er hier enkele volgen:
Omgelacht den 18n November 1627 aengaende de
legeringe van de soldaeten van don Niclaes de
Velasco2^ alhier tot Eijsden gelogert met ordre van de
drossart van Valckenborch.

Ook in dit soort gevallen was er sprake van
een hoofdelijke omslag van de onkosten:
ltem betaelt volgens de cedel by ordre an dese naer-
volgende persoenen 't gene 18 ruijters ende perden
gelyck boven vertert hadden op een nachttot Eijsden,
soe voor de nachtinge` ontbyt ende anderssints, elck
soldaet ende peert getaxeert op 58 st. ende dietering-
en van de luytenant gelogert hebbende met negen
mannen ende seeven peerden by Gelis Cuenen, syn
getaxeert ad XXX gl.`
waarop weer een hele reeks namen volgt
met vermelding van de aanslag. Uiteraard
ging men bij dit soort inkwartieringen niet
bij de pakken neerzitten, maar was men er
op uit om bij de betreffende autoriteiten
hun vertrek te bewerken. Een voorbeeld:
Op 28 October (1629) is betaelt by Peter Rutten dat
P. Petermans25 end Peter Dericx daer verteert hadden
dat sy tot Lymborch waeren gewest om de Compaig-
nie van Don Denegro te doen vertrecken. dye op dato
boven in Eijsden waeren gelogert.
ln 1627 was het de legering van een niet
nader genoemd aantal recruten die in Eijs-
den zorgen baarde. De eerste vermelding
luidt als volgt:
Op Ve April 1627 gelangt an mre Christian Lamberts
voor teergelt voor hem ende de schrijver van onsen
Heer26 om naer Lymborch te rijden wegens de recruy-
ten op Paesdach tot Eijsden gesonden, doer last der
schepenen d rij ryxdaelders stuck 59 st. facit 8 gl. 17 st.

Deze recruten moeten geruime tijd in Eijs-
den gebleven zijn, te oordelen althans naar
de talrijke vermeldingen. Nog na hun
vertrek wordt een vergeten post genoteerd:
Den 29h Mert 1629 heb ick doer beveel der heeren
schepenen betaelt an Tossainct Lambert dat die com-
missarissen metten drossart ten sijnen huijse hadden
verteert als wanneer de recruyten tot Eisden waeren
geweest ende doen ter tijt Tosses nijet en was getax-
eert, bij vergeet Vll gl.
Ze verbleven in de zomer van 1628 nog in
de buurt, hetgeen ook weer met lasten ge-
paard bleef gaan, zoals blijkt uit de volgen-
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Voorbeeld van een sau-
vegarde (RALM, LvO
inv. nr. S178, jaar 7673).



de aantekening:
Op 3e Junij (1628) is betaelt an Jan Lamberts om een
mud haver te geven tot Weseth27 voor die commissa-
rissen van Valckenborch die tot Eijsden waeren om de
recrueten boven aff te water comende waer te nemen,
met oock voor bonen, olije, witten broet, doer last der
schepenen.

Uit een en ander is voldoende duidelijk dat
ook in deze jaren, toen er in wijde
omgeving geen krijgsgebeurtenissen van
betekenis plaats vonden of te verwachten
waren, een plaats als Eijsden de aanwezig-
heid van militairen op heel wat manieren te
bespeuren en te verwerken kreeg.

Dat werd natuurlijk nog meer het geval
toen de regio zelf in de frontlinie kwam te
liggen. Het tweede deel van de cedulen
heeft daarop betrekking. Het is hier niet de
plaats een uitvoerige beschrijving te geven
van de operaties van Frederik Hendrik die
tot de verovering van Maastricht hebben
geleid.28 Voldoende zij op te merken dat
de voorboden van het leger van de prins op
9 juni 1632 voor Maastricht verschenen,
terwijl de hoofdmacht spoedig daarop
volgde. Zij kwamen vanuit het noorden,
waar bij Maaseik de Maas werd overgesto-
ken. Nadat een tweetal schipbruggen was
geslagen, respectievelijk bij Borgharen en
Heugem, werden ook aan de oostzijde van
de Maas enkele legerafdelingen in kampe-
menten ondergebracht. Spoedig daarna
werd de omsingeling van Maastricht vol-
tooid. I

Hoe Eijsden in deze maanden de
gebeurtenissen rond Maastrichtte bespeu-
ren kreeg valt jammer genoeg in de
cedulen niet precies na te gaan. Weliswaar
is op tal van plaatsen sprake van b.v. het
komen en gaan van militairen en zelfs van
kleinere legerafdelingen, maar in de
meeste gevallen ls het niet duidelijk, of een
en ander geplaatst moet worden in 1632
dan wel in 1633, vóór dan wel na de
capitulatie van Maastricht op 22 augustus
1632. Er zijn slechts weinig aantekeningen
voorzien van een datum en posten uit de
genoemde jaren lopen kriskras door
elkaar. Om diezelfde reden is het op de
bedoelde plaatsen niet duidelijk, of het
gaat om manschappen of onderdelen van
de Staatse dan wel van de Spaanse legers
en hun wederzijdse bondgenoten. Ter
illustratie daarvan laat ik hier de tekst van

een viertal op elkaar volgende mededelin-
gen van dit soort volgen:
ltem aen Jan Rutten ende Jam Lambiers, schepen,
geweest sijnde tot Maestriecht ende aldaer gesollici-
teert ordre om te moegen apprehenderen die volleurs
comende die onderdaenen vangen ende tesaemen
hebben verteert XXllll st.
Item Jan Lambiers verclaert dat acht ruijters te
peerde sijn in Julio 1632 alhier comen met Huckel-
hoven ende hebben bij hem verteert 4g. X st.
Noch verclaert deselve verteert te hebben als hij met
Jan Rutten is geweest tot Maestriecht bij den com-
mandeur29 om ordre boven verhaelt.
Op 3 Maij 1633 syn tot Eijsden comen logeren elleff
ruijters met ordre van den hertoch Bouillion30 ende
waeren swedensche, ende quamen volck werven,
daeraff datter drij hebben gelogeert bij Jan Lambiers,
drije bij Jan Rutten, drije bij Sijmon Hallers, ende twee
bij Lijns Frambachs, elck en gereckent ad 2 gl. 5 st.
sonder 't hoije van de peerden, valt tsamen 24 g. 15 st.

De ruiters in het eerste citaat waren ver-
moedelijk nog ruiters vanuit het Spaanse
leger. De genoemde Huckelhoven wordt
elders als sergeant-majoor genoemd. Mo-
gen we de daaraan voorafgaande aanteke-
ning in dezelfde tijd dateren, dan zou er uit
blijken dat in juli 1632 een reis van Eijsden
naar de belegerde vesting aldaar nog tot de
mogelijkheden behoorde.

De volluers, waarvan sprake is in het
eerste citaat, waren waarschijnlijk lieden
die er op uit waren te profiteren van de
verwarde omstandigheden ten nadele van
de bewoners van Eijsden. Nog verschillen-
de malen is er van dit soort lieden sprake.
Daaruit kan men opmaken dat de maatre-
gelen die tegen hen bepleit werden, niet
werden getroffen of onvoldoende bleken.

Allerlei vormen van overlast van de kant
van militairen bleven uiteraard ook voor-
komen, toen de verovering van Maastricht
door Frederik Hendrik al lang had plaats
gehad. De vierde hier geciteerde post laat
dat duidelijk zien. De Zweedse ruiterafde-
ling maakte deel uit van het leger van de'
bondgenoten van Frederik Hendrik. Waar-
voor deze ruiters in Eijsden volk kwamen
werven, wordt in de summiere aantekening
niet meegedeeld. Men kan zich echter
indenken dat dit was met het oog op hand-
en spandiensten, zoals graafwerk voor
versterkingen e.d.

ln de cedulen is vaker sprake van deze
inkwartieringen van kleinere groepjes mili-
tairen. Ze komen zeker al voor in het jaar
1632. Vermoedelijk moeten we daartoe ook
rekenen een aantal soldaten uit het leger
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van de keizerlijke maarschalk, die beroemd
is geworden onder _de naam von Pappen-
heim.31 Deze was in de loop van juli 1632
het Spaanse bezettingsleger van Maas-
tricht via Sittard te hulp gekomen en in de
loop van augustus opereerde hij in de buurt
van de stad. Toen ondernam hij een aanval
op de belegeraars bij Ambij, een aanval die
door het doldrieste optreden van zijn
soldaten in een volkomen mislukking
uitliep. ln de cedulen van Eijsden komen we
verschillende malen soldaten uit dit leger
tegen. Er is zelfs sprake van een aantal
"papenheijmsche soldaten die gecomen
waeren om ons Heers casteel te bewaken."
Elders is er weer sprake van een "papen-
heijmsche wacht" die ondergebracht was
op het erf in het huis van Simon Hallers.
Exact te dateren zijn ook deze mededelin-
gen niet, want de hoofdmacht van dit leger
is na de nederlaag bij Ambij, dus in
augustus 1632, weer afgetrokken. Van
elders is echter bekend dat er nog in 1634
op zijn minst afdelingen van dit leger in de
buurt van Vlsé opereerden die zich
schuldig maakten aan moordpartijen en
daarmee een uiterst slechte faam verwier-
venß2

Een jaar eerder was in dezelfde regio een
legermacht onder leiding van Frederik
Hendrik gelegerd, en deze heeft in de
cedulen van Eijsden op tal van plaatsen
sporen achtergelaten. Veel van de aanteke-
ningen vermelden het al genoemde Visé of
Weseth als de voornaamste plaats waar dit
leger was ondergebracht en hebben be-
trekking op een sauvegarde die door
Frederik Hendrik aan Eijsden verleend
werd. Aan het verwerven van deze sauve-
garde werd kennelijk grote waarde toege-
kend. Om begrijpelijke redenen overigens,
want de afstand tussen Visé en Eijsden was
maar klein, en het was dus zaak bij de
bevelhebbers de nodige garanties te
verwerven om te voorkomen dat Eijsden en
de nabijgelegen gehuchten getroffen zou-
den worden door vormen van vrijbuiterig
optreden van legerafdelingen en man-
schappen. Jammer genoeg is de tekst van
deze sauvegarde niet bewaard gebleven,
maar de strekking er van wordt wel
duidelijk uit een aantekening in deze
cedulen. Daar heet het dat het dorp Eijsden
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gevrijwaard zou blijven "van alle refresche-
menten ende alogementen van soldatenßß"
Ook over de prijs worden we ingelicht:
Die schriftelijcke sauvegarde heeft gecost vierthien
rijxdaler, daeraff die van de Berge34 hebben betaelt het
derdedeel, ergo blijft 91/2 pattacon. valet XXVlIl gl.

Bij de besprekingen die tot het verwerven
van deze sauvegarde hebben geleid, heeft
naar alle waarschijnlijkheid de dikwijls
genoemde hertog van Bouillon, een van de
commandanten in het leger van de Prins
van Oranje, en inmiddels tot gouverneur
van Maastricht bevorderd,35 een belangrij-
ke rol gespeeld. Over hem gaat de
mededeling:
Voor de singulare vrindtschappe die syn Excellentie
de hertoch van Bouillon ons heef gedaen ende bewe-
sen duer ende dat voors. leger heeft gelegen te We-
seth, hebben hem vereert een veth rint, gelevert per
Willem Mieckens, daarvoor betaelt XXVll gl.

De genoemde Willem Mieckens was lid van
het college van schepenen36 en zijn naam
en die van verschillende van zijn collegas
keren in de cedulen regelmatig terug,
hetgeen er op wijst dat aan hen in de
gegeven omstandigheden een belangrijke
rol toeviel.

Een van deze schepenen was nauw
betrokken bij de omslag van de onkosten
die aan het verwerven van deze sauvegarde
verbonden waren37 en uit een aantekening
over zijn activiteiten ontlenen we enige
aanwijzing omtrent de tijd waarin we dit
alles moeten plaatsen. Deze aantekening luidt:

Item is geliquideert den ontfangh dien Jan Lambiers
heeft gehadt van eenige nabuers volgens den billette
van 3 October 1633 tegen het uuijtgeven daertegen bij
hem gedaen tot lichtinge van de sauvegarde als
anderss. dat sijn vs. uuijtgave in desselfs staet vermelt,
meer belopt de somme van 24 g4 4 st. 3 ort.
Inbegrepen het bier van Stalhans welck hij moet goet
vinden in desen vs. staet neffens syne vacatie.
Dat de verkregen sauvegarde niet zonder
meer betekende dat Eijsden geheel gevrij-
waard bleef van requisities ten gunste van
de legermacht, maar dat deze, althans in
beginsel, in geordende banen werden
geleid, blijkt uit de aantekening dat de
heren onderhandelaars met de secretaris-
sen van de prins tot overeenstemming
kwamen over de levering van 125 "bussels
stroo" en 15 "hoppestecken" ter waarde
van een bedrag van XVlll gld., een en ander
te benutten voor de legering van de
manschappen, want zo staat er nadrukke-
lijk, dat gevraagd was om



Vordering van wagens
uit Eijsden door de gou-
verneur van Maastricht,
de hertog van Bouillon.
Le Ducq de Bouillon,
gouverneur de Maas-
tricht, etc.
De Borgemeesteren en-
de Schepenen van Eiis-
den metsiin appenditien
sullen hebben te com-
manderen ende sen-
den op morgen vroech
zijnde vrydach tegen
der sonnenopganck op
de culen tot 't hoes tus-
schen Dalem ende
Argenteau acht goede
ende wel ingespannen
wagens met corven om
co/en te laden ende
geemploiieert te wor-
den tot landts dienst.
Item dat i/der wagen
bij sich hebbe een
rijsebosch oft mutsert,
sonder eenich faut,
pretext ofte dilay, op
pene van daer over aen-
gesien ende prompte-
lick geexecuteert te
worden.
Maestrícht den 26. No-
vember 1637.
RALM, LvO inv.nr. 5546.

"enige quantiteijt van stroe ende houdt om
hutten te maecken.
De bedoelde hoppestokken zullen vermoe-
delijk slechts een onderdeel zijn geweest
van wat
gevorderd.

De verleende sauvegarde bood, ook al
was zij gesteld op gezag van de Prins van
Oranje, beslist geen absolute garantie. Dat
blijkt uit de mededeling dat in het bijzonder
“die swedesche (soldaten) weenich oft
geen respect en droegen aen de sauvegar-
de van de Prince.
Zij of anderen moeten op eigen houtje in
Eijsden ook logies zijn gaan vorderen, en in
deze context is er zelfs sprake van de
bevrijding van het dorp. Dat de verleende
sauvegarde juist op het punt van de
inkwartiering niet letterlijk verstaan werd,
blijkt uit de aantekening dat er namens een
van de bevelhebbers in het leger van de
prins, de heer van Brederode,39 een
sergeant-majoor met niet minder dan
zestig manschappen naar Eijsden werd
gestuurd om aan de ongeregelde inkwar-
tieringen een einde te maken:

in Eijsden en elders werd

Item de sergeant maior van den heer Bredenrode naer
dijen hij ons hadde sestich mannen gelevert om ons
dorp te bevrijden ende die sauvegarde van den Prince
te doen reverenderen, heeft van ons begert ende ont-
fangen seeven vaeten haveren 't vaet eenen gulden is,
Vll gl.
Natuurlijk moesten deze manschappen
ondergebracht worden en ook hun verzor-
ging stelde eisen. Tal van posten hebben
dan ook op hun verblijf in Eijsden
betrekking. Een ervan vermeldt dat de tot
dit contingent behorende trompetter niet
minder dan twaalf dagen in Eijsden
verbleef en dagelijks een bedrag van 11/2
rijksdaalder opstreek. Een bedrag van 54.
rijksdaalders werd hem daarvoor door
Claes Tosses uitbetaald. Voor de onder-
brenging van een kameraad was een zekere
Dirk Coumans opgekomen voor een
bedrag van 45 gld. De manschappen zelf
schijnen slechts acht dagen in Eijsden
gelegerd te zijn geweest, en hoewel hun
onderhoudskosten heel wat lager waren,
t.w. 18 stuivers per man per dag, liep het
totale bedrag voor 58 man over acht dagen
op tot 418 gld. 12 st.

Om de Zweedse soldaten in toom te
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houden werden enkele ruiters uit de
compagnie van een overste Stalhans aan
dit contingent toegevoegd en voor elk van
hen moest ook weer 11/2 rijksdaalder per
dag worden uitgetrokken. Voor het onder-
houd van hun paarden werd door schepen
Simon Hallers een voorraad van tien vaten
haver geleverd. Nauwkeurig worden al de
daaraan verbonden uitgaven telkens gere-
gistreerd.

Het spreekt vanzelf dat om de gunst van
de bevelvoerende officieren van al deze
legerafdelingen of ook van hun chefs de
legercommandanten voortdurend gewor-
ven moest worden. Met een zekere
regelmaat keren de posten terug waarin
sprake is van min -of meer kostbare
geschenken die hun werden aangeboden.
De hertog van Bouillon staat behalve voor
het al vermelde vette rund geboekstaafd
voor een vette hamel en twee koppels
hennen. De genoemde overste Stalhans
werd ook bedacht met een vette hamel en
twee koppels hennen. De heer van Brede-
rode ontving twee van zulke vette hamels
als dank voor het feit dat hij in een penibele
situatie de nodige manschappen had
gestuurd om de sauvegarde, die vrijwaarde
van allerlei verschrikkingen, te doen eer-
biedigen.

Deze goede gaven moesten tenslotte
geleverd en gefinancierd worden. Dat
gebeurde dan ook en we vinden er de
notities van, zoals:
Item an vs. Stalhans gelevert eijnen vetten hamel per
Ruth voor 8 gl.
Item anden selven twee coppelen hinnen, elck coppel
24 st., facit || gl. 8 st. gelevert per Derick Coumans
ende Tijs Hallers.
Tenslotte moest gezorgd worden voor het
transport en ook dat gebeurde en vanzelf-
sprekend werd de betrokkene herinnerd
aan datgene wat van hem verwacht werd.
Zo heet het:
Aen mre Cristian Lamberts gepresenteert hebbende 't
vs. rint, hamel ende koppelen hinnen, ende gedaen
hebbende die recommandatie voor het dorp alhier,
voor sijn versuymenis ende peert || gl.

Het spreekt vanzelf dat deze zaken aan de
orde bleven gedurende al de jaren die door
de cedulen bestreken worden. Een nieuw
hoofdstuk werd geopend na de verovering
van Maastricht door Frederik Hendrik.
Daarvoor in het volgende deel enige aan-
dacht. (wordt vervolgd)
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Bijlage: Lijst van personen die bijgedra-
gen hebben in het betalen van de sauvegar-
de van de Prins van Oranje en van de
Hertog van Bouillon.
Dit is het genige dat bij deese naervolgende persoe-
nen is gegeven aen het soliciteren der Sauvegarde,
soe aen den Prince van Oraignen als aen den Gouver-
neur ducqe de Boelion op heden den 3den October
anno 1633.
Willem Hoffen 1 pattacon
Jan Lambers schepen 1 pattacon
P. Petermans 1 pattacon
P. Pouwels 1 pattacon
Claes Tosses 1 pattacon
Lijns Moeharts 1 oit pattacon
Peter Flutten 1 pattacon
Jan Teuth 1 gulden
Crolleije 1 oit pattacon
B. Meeckens 1 pattacon
Peter Frambachs 1 pattacon
Leben Jonckhans 2 schillingen
Matthijs Lambers 1 pattacon
Tossainct Lambers 21 stuijvers
J. Ruth 2 pattacons
Jan Knop 1 pattacon
Noch hebben die van den Berge gegeven bij Lambers
drije pattacons. Item Jan Lambers heeft van de vs
ontfanck uuijtegegeven tot sauvegarde negen patta-
COnS.

W.A.J. Munier

Noten:

1 Een overvloedige annotatie bij deze bijdrage acht
ik overbodig. Voor de context, waarin het geheel
geplaatst moet worden, verwijs ik naar de uitste-
kende bijdrage van H.H.E. Wouters, Het Limburg-
se Maasdal gedurende de Tachtigjarige en de
Dertigjarige oorlog met inleiding en vervolg
(1543-1663), in: Limburgs Verleden, dl ||, Maas-
tricht z.j., 118-301 (ook in: H.H.E. Wouters,
Grensland en Bruggehoofd, 157-410); meer ver-
want aan wat hier volgt is de studie van E. Slang-
hen, Een blik op Valkenburg en de andere Landen
van Overmaas, aanteekeningen getrokken uit het
archief der Staten van Valkenburg (1621-1663),
in: Publications etc. (PSHAL), 15 (1878), 343-542
(voortaan afgekort Slanghen).
ln Rijksarchief in Limburg te Maastricht (RALM),
Landen van Overmaas (LvO), inv. nr 5264.
De stukken zijn geordend in omslagen, voorzien
van het betrokken jaartal.
Na de vele brandschattingen en requisities in de
voorafgaande jaren werden over het jaar 1642-
1643 voor het eerst een heffing door de Staten-
Generaal aan Limburg en de Landen van Over-
maas van 72000 gld. opgelegd, een bedrag gelijk aan
dat van de koningsbede; zie Wouters, a.w. 232;
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15
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Slanghen 441-442. Dat betekende voor het Land
Valkenburg, dat voor 2/7 van deze bedragen
moest opkomen, tweemaal het bedrag van 20571
gld. 8 st. 2 oort; Slanghen 454. Tegelijk werd nog
een bijzondere heffing van 27795 gld. omgesla-
gen wegens de buitengewone lasten waarin het
Land in dese con/uncture van tyde gevallen was,
t.a.p. Volgens een over de heffing van 72000 gld.
bewaard gebleven staat werd de hoofdbank Klim-
men van het Land van Valkenburg aangeslagen
voor een bedrag van 4862 gld., terwijl Eijsden
daarvan een bedrag van 849 gld. werd opgelegd,
een bedrag dat overeenkomt met dat van de hef-
fingen die in de voorafgaande jaren van Spaanse
zijde jaarlijks waren opgelegd; een aantal staten
daarover is te vinden in RALM, LvO inv. nr 5264.
Het is vermoedelijk de dubbele schatting van
1642-1643 die in Eijsden weerstand opriep.
FlALM, LvO 5264. Het archief van de schepen-
bank Klimmen is jammer genoeg over deze jaren
slechts zeer gebrekkig bewaard gebleven.
Zie Wouters, a.w., 217-221 en de in de bijbeho-
rende noten aangegeven literatuur, Voor een
snelle oriëntering kan men ook terecht in het
door het Publicatiefonds Stichting Maastricht
Vestingstad in 1982 uitgegeven boekje "De strijd
om de stedenkroon: de Maasveldtocht en inname
van Maastricht.”
Het stuk zelf in RALM, LvO 5546.
ln de cedulen komen nog enkele andere lacunes
voor, maar deze zijn van minder betekenis. Een
en ander hangt samen met de manier waarop de
betrokken posten werden gegroepeerd, soms
over slechts enkele maanden, soms over een
langere periode van meer dan een jaar.
Zijn naam komt ook in vroegere aantekeningen
regelmatig voor, maar vermoedelijk bekleedde hij
toen nog niet de genoemde functie.
De term heeft te maken met het schatten (schet-
ten), schatting heffen; zie K.J.Th. Janssen de
Limpens, Rechtsbronnen van het hertogdom
Limburg en de Landen van Overmaze, Bussum
1977, 662.
Het college van schepenen bestond in dezejaren
uit de heren Simon Duijsincx, Simon Hallers, Wil-
lem Hoffen, Jan Lambiers, Willem Mieckens, Jan
Ruth of Rutten, zie RALM, LvO 5215. Het schout-
ambt werd uitgeoefend door Peter Petermans.
Over de lotgevallen van het college in deze be-
wogen jaren heb ik een artikel in portefeuille:
Politieke reformaties in de heerlijkheid Eijsden in
de zeventiende eeuw, dat binnen afzienbare tijd
gepubliceerd zal worden.
ln een aantal smalle boekjes zijn de verschillende
posten bijeen gebracht volgens verschillende or-
denings-beginselen,

5

Ongetwijfeld samenhangend met 'nabuurschap',
dat verhoudingen en verplichtingen tussen na-
buren regelt.
Een mij verder onbekend personage. Voor veel
hierna volgende namen geldt hetzelfde. Zij wor-
den dan ook slechts van een aantekening voor-
zien, wanneer het om wat meer bekende per-
soonlijkheden gaat.
Zie Uit Eijsdens Verleden 2e jrg., 3 (1978), 18.
Zie ook noot 34.
Elders is sprake van Bourguignons. Het gaat dus
om een afdeling Bourgondiërs.
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Voor de lokale geschiedenis kan de bestudering
van dit soort namen van belang zijn.
RALM, LvO inv. nr 5118; een omslag met meer
van dergelijke sauvegardes.
RALM, LvO inv. nr 5119.
Voor hun namen kan men terecht bij H. Dyse-
rinck, De militaire Gouverneurs van Maastricht,
1567-1794. in: PSHAL, 48(1912), 1-234; voor Lim-
burg bij E. Poullet, Les gouverneurs de province
dans les anciens Pays-Bas Catholiques, Bruxel-
les 1873 en J. Habets, Les gouverneurs des du-
ches de Limbourg et de Gueldres, in: PSHAL, 14
(1877), 181-228, een lijst op blz. 199; voor Valken-
burg bij J.M. van de Venne, Geschiedenis van het
kasteel van Valkenburg, zijn Heren en hun Dros-
saarden, Valkenburg 1951; een lijst van drossaar-
den ook bij H.J.H. Schurgers, J.G.M. Notten,
L.G.W.N. Pluymaekers, Geschiedenis van Val-
kenburg-Houthem, Valkenburg 1979, 315; de
namen van bedoelde commissarissen zal men in
de archieven van de Landen van Overmaas moe-
ten opsporen. Van wat daaruit bekend is weten
we dat gedurende vele jaren Daniel van Hoens-
broeck, Heer van Oud-Valkenburg, en Stephan
van Eynatten, Heer van Nuth, als zodanig optra-
den; zie Slanghen, passim.
Van 1616-1632 was dat Claude de Lannoy, Heer
de la Motterie; zie Dyserinck, in PSHAL, 48(1912),
93-102.
Van 1626-1632 Hugues de Noyelles, comte de
Noyelles et de Fallais, Poullet, 149.
Deze Hugues de Noyelles was in de jaren 1626-
1632 ook drossaard van Valkenburg: zie Schur-
gers e.a., 315.
's-Gravenvoeren.
Hij opereerde vele jaren in de omgeving van
Maastricht.
De al eerder genoemde schout van Eijsden.
Arnold de la Margelle, heer van Eijsden, 's-Gra-
venvoeren en Warsage; enkele biografische bij-
zonderheden in Nieuw Nederlandsch Biogra-
fisch Woordenboek, lX, Leiden 1933, 569-570
(J. Verzijl).
Vise.
Zie noot 6.
Tijdens het beleg was Guillaume Bette, baron, la-
ter markies van Lede, militair commandant
(Dyserinck 102-103), daarna was dat Joachim
van Goltstein.
Zijn volledige naam luidde Frédéricq Maurice de
la Tour d'Auvergne, meestal genoemd hertog van
Bouillon; zijn loopbaan bij Dyserinck 108-117.
Gottfried Heinrich graaf zu Pappenheim.
Enkele bijzonderheden daarover bij Lieuwe van
Altzema, Saken van Staet en Oorlogh, dl lll,
's-Gravenhage 1658, 49.
De strekking er van is dezelfde als die van andere
sauvegardes.
Gedeelten van St. Geertruid, Moerslag, Libeek,
Herkenrade, Bruisterbosch en Eckelrade.
Hij was gouverneur van Maastricht van 1632-1641.
Hij voerde een tijdlang de administratie van dit
soort zaken.
Zie bijlage.
De vermelding van dit materiaal wijst er op dat er
in en rond Eijsden toen nog hop verbouwd werd.
Joan Wolfert van Brederode, zie NNBW, X, Lei-
den 1937, 125-126 (Romein).
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De spoorlijn Luik-Maastricht deel lll

De aanleg van de spoorweg

De heuglijke dag is daar. Op 10 april 1860
beginnen 20 `a 30 werklieden met het grond-
werk nabij de gemeentegrens tussen Grons-
veld en Heer. Het opwerpen van een dam,
± 6000 m3 graafwerk, vormt de start van een
indrukwekkend karwei dat, naar later blijkt,
in recordtempo geklaard wordt. Nergens in
de archieven is de naam van een aannemer
te vinden. Mogelijk dat de spoorwegmaat-
schappij de grondwerken in eigen beheer
liet uitvoeren. Halfapril reeds wordt begon-
nen met de grondwerken in Gronsveld zelf.
Men werkte zo voortvarend, dat Waterstaat
opmerkte, dat voor dit gedeelte de plannen
voor het gewijzigde tracé (zie deel ll) nog
niet waren ingediend`

Bij de constructie van de spoorlijn ging
men als volgt te werk. Eerst werd een aar-
den baan aangelegd met ter plaatse voor-
handen zijnde grond. Afgravingen en aan-
vullingen werden met paard en wagen en
met "sjup en biekkel" uitgevoerd. Overtol-
lige grond werd tijdelijk langs de spoor-
baan opgeslagen in zogenaamde grond-
depots, o.a. nabij Maarland en bij de
Groenstraat. Begonnen werd met de aan-

Engels landschap bi/
Birmingham, de "Lickey
Inc/ine", rond 1840. De
locomotief sleept moei-
zaam een aantal volge-
laden kolenwagens te-
gen de steile helling op.
Let op de constructie
van de spoorbaan. De
rails zijn geplaatst op
langsliggers die op hun
beurt weer zijn beves-
tigd op royaal uit elkaar
gelegen dwarsliggers.
Prent uit "Daar komt de
trein" van Marie-Anne
Asselberghs, Amster- .
dam 1981.
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leg van enkelspoor. Nadat dit geheel ge-
reed was, werd de aanleg van het tweede
spoor aangepakt. Voor het vervoer van
grond, grind en materialen kon men nu
gebruik maken van locomotieven en wa-
gons. De sporen werden op een ballastbed
van riviergrond gelegd. Een gedeelte van
de benodigde grond werd gevonden in het
bed van de spoorweg zelf, daar waar ont-
gravingen van enige diepte moesten
plaats vinden. Dit grind is daar in de pre-
historie door de Maas achtergelaten toen
deze nog over half Zuid-Limbu rg uitwaaier-
de. Verder werd er grind gehaald uit de
steengroeven welke zich bevonden aan de
eertijds bekende oude Maas te Oost. Bij de
aanleg van de eerste spoorwegen werden
de rails op houten langsliggers geplaatst,
welke weer rustten op dwarsliggers. Bij de
bouw van onze lijn legde men enkel nog
dwarsliggers, dit op een afstand van 90
centimeter hart op hart. Gebruikt werden
enkel eiken dwarsliggers van 28 bij 14 cen-
timeter en een lengte van 2,60 meter. Om de
levensduur te verlengen werden ze gecar-
boniseerd; clit is het verkolen van het op-
pervlak. Als rails koos men voor het zoge-
naamde Vignole-model, hoog 11 centime-



Spoorstaaf volgens het
stelsel van Vignole.
R.A.L. Kaarten- en pren-
tencol/ectie (Rijkswa-
terstaat).

ter, breed boven 6,5 centimeter en beneden
10,5 centimeter, op dat moment het nieuw-
ste dat er op de markt was. Het was een rail
van geplet staal, gewicht 43,5 kg per lopen-
de meter, de lengte van de spoorstaven was
zes meter. De rail was van Belgische make-
lij en werd door de Luikse staalfabrieken
geleverd. ln het „Cahier des Charges" vin-
den we nog de navolgende bepaling:
Indien bij controle blijkt dat er werken zijn
uitgevoerd niet volgens de regels der kunst
en strijdig met het bestek, dan kan het mini-
sterie ze laten afbreken en geheel of ge-
deeltelijk laten herbouwen op kosten van
de concessionarissen.

ln een brief van 16 april 1860 - met de
werken is men dan reeds enkele dagen
bezig - verzoekt de minister van binnen-
landse zaken aan hoofdingenieur Badon
Ghijben „om het toezicht te willen uitoefe-
nen zodra de werken zullen aanvangen".
De minister verzoekt om maandelijkse rap-
porten op te maken over de voortgang der
werken. Verwijzend naar artikel 20 van „De
reglementaire verordening en instructies
voor het corps ingenieurs van den Water-
staat" antwoordt de hoofdingenieur „vol-
doende aanleiding te hebben gevonden om
den arrondissements-ingenieur Van Op-
stall op te dragen hem bij het toezicht
behulpzaam te zijn". Van Opstall, slim als
hij is, wijst er op dat het hier geen normaal
rijks- of waterstaatswerk betreft en stelt

tevens vast dat volgens artikel 32 van het
„Cahier des Charges" 1/4 pro mille van de
totale aanlegkosten is voorzien voor toe-
zicht, te betalen door de concessionaris-
sen. Hij vraagt beleefd „om in deze een
bepaalde regeling te treffen". De hoofd-
ingenieur zendt deze brief door aan de
minister en vraagt tegelijk om zelf ook een
gelijksoortige vergoeding te mogen genie-
ten. Als het op betalen aankwam, maalden
de ambtelijke molens ook toen reeds zeer
traag, want pas een jaar later, namelijk op 6
april 1861 antwoordde de minister: „dat de
opdracht tot toezicht op de uitvoering der
werken van de Luik-Maastrichtsche spoor-
weg is te beschouwen als eene bijzondere
commissie, en dat mitsdien zoowel door u
als door den ingenieur Van Opstall terzake
van de uitoefening van dit toezicht,
reiskosten kunnen worden in rekening
gebracht". Met dit antwoord konden onze
beide ingenieurs het doen. Het ministerie
betaalde hun geen cent extra.

Een rapport van 5 januari 1861 geeft ons
een goed idee van het vorderen van de
werkzaamheden. Op dat moment is er een
begin gemaakt met het leggen van de
spoorstaven op het stationsemplacement
in Eijsden, evenals tussen Maarland en
Gronsveld. Verder zijn gereed:
- Grondwerken 45.200 m3

àf 0,50 per m3 = f 22.600,--
- Kunstwerken 1.855 m3 à

f 9,-- per m3 = f 16.695,--
- Definitieve spoorlegging

3.452 el, totaal 241.640
pond af 106,-- per 1000
pond = f 25.614,--

3.452 geplaatste dwars-
liggers àf 2,25 per stuk = f 7.767,--

2.000 m3 kiezel in spoor- >

wegbed aangebracht à
f 1,50 per m3 = f

Volgens akten, opge-
maakt door de notaris-
sen Nierstrasz, Haenen
en Jessé te Maastricht
en Brouwers te Grons-
veld, waren per 31 de-
cember 1860 terreinen
aangekocht voor de
som van

Totaal

3.000,--

= f 26.932,--
: f 102.608,--
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Bovendien zijn in voorraad langs de spoor-
lijn 2.786 stuks spoorstaven, 20.226 stuks
dwarsliggers, alsmede eikehout voor de
doorlaatbrug in het Wijckerveld ter waarde
van 20.000 tot 30.000 gulden. Verder een
groot gedeelte van de benodigde hard-
steen en bakstenen. De raad van Bestuur
van de spoorwegmaatschappij is nu van
mening dat op dit moment de gestorte
waarborgsom van f 75.000,-- wel kan
worden terugbetaald. Er is immers voor
meer dan f 90.000,-- besteed aan aange-
kochte terreinen en uitgevoerde werken.

Van de maandrapporten waarvan eerder
sprake was, zijn er enkele bewaard
gebleven. Zij geven ons een duidelijk
overzicht van de omvang van het werk en
een goede indruk van de enorme energie
waarmee het werd aangepakt.
April 1861. Gemiddeld waren deze maand
173 arbeiders per dag terwerkgesteld, met
een totaal aantal werkdagen van 4.508. Er
waren 625 werkdagen voor paarden. Deze
maand werd 13.000 m3 grond verplaatst,
1.200 rn3 kiezel in het spoorwegbed
aangebracht en 420 rn3 metselwerk vol-
tooid. Tot dan was er circa 8.000 lopende
meter rails gelegd. Grondwerken werden
uitgevoerd tussen Breust en Maarland. Een
kiezelbed werd aangebracht nabij de
Belgische grens.
Mei 1861. Deze maand werkten gemiddeld
per dag 179 arbeiders. Er waren 580
werkdagen van paarden en zes werkdagen
van een locomotief. Nu werd er dus een,
overigens gehuurde, locomotief ingezet.
12.000 m3 grond werd verplaatst, 1.500 m3
kiezelbed aangebracht en 450 m3 metsel-
werk voltooid. Tot nu toe was 11.000
lopende meter spoor gelegd. Over de
gehele lengte tussen Heer en de Belgische
grens was het grondwerk voor één spoor
gereed.
Juni 1861. Voor juni golden ongeveer
dezelfde cijfers als voor mei. Nu zijn reeds
twee locomotieven in gebruik die samen 41
dagen in bedrijf waren. Het gehele traject
tussen de doorlaatbrug bij Heer en de
Belgische grens was aan het eind van deze
maand over één spoor gereed en berijd-
baar!
Ju/i 1861. in juii wordt de activiteit nog wat
opgevoerd. Gemiddeld werken er nu 221
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arbeiders. 9.000 m3 kiezel wordt deze
maand aangebracht, de doorlaatbrug bij
Heer wordt voltooid, met de grondwerken
bij Maastricht wordt een aanvang gemaakt.
18.000 strekkende meter rails zijn nu
gelegd.
Augustus 1861. Augustus is een echte top
in de activiteiten. Het aantal tewerkgestel-
de arbeiders ligt nu op 226 gemiddeld.
Samen zijn ze goed voor 6.107 werkdagen.
Werkdagen van paarden zijn er 450 en van
locomotieven 50 opgesomd. Deze maand
wordt 3.500 m3 aarde verplaatst, 12.000 m3
kiezel aangebracht en 250 m3 metselwerk
uitgevoerd. Op het stationsemplacement in
Eijsden worden enkele wissels gelegd.
September 1861. September staat duidelijk
in het teken van de voltooiing van de
spoorlijn. Ingenieur Du Pre' meldt dat het
dubbelspoor gereed is over het gehele
lijnstuk Belgische grens - station Wijck. Op
2 september waren nog 230 mensen
tewerkgesteld, aan het eind van de maand,
op 30 september, waren het er nog maar
160.
Oktober 1861. Over oktober zijn geen
gedetailleerde gegevens beschikbaar. Nog
uit te voeren werken zijn: Afwerken van
taluds en grachten, bekiezelen van over-
wegen en parallelwegen` 18 Oktober is het
werk voltooid, zodat het gehele project
geklaard werd in ongeveer 470 werkdagen.
Een prestatie van formaat die voor huidige
begrippen zonder veel mechanische hulp-
middelen werd gerealiseerd!

Gewerkt werd er zes lange dagen per
week. Op zondagen lag het werk stil, maar
feestdagen zoals Hemelvaartsdag, schij-
nen geen reden te zijn geweest om de
arbeiders vrijaf te geven. Het hiervoren
aangehaalde cijfermateriaal heeft alleen
betrekking op het Nederlandse lijnstuk ter
lengte van elf kilometer. Op het Belgische
gedeelte met een lengte van 19 kilometer
en dus bijna twee maal zo lang, zullen naar
alle waarschijnlijkheid twee maal zoveel
mensen gewerkt hebben, zodat we moeten
aannemen dat er in totaal 600 à 700
werklieden bij de bouw van de spoorlijn
betrokken zijn geweest. Wellicht zal menig
Eijsdenaar, met paard en wagen, of op een
andere wijze een flinke stuiver aan deze



Post 26 aan de Boomkensstraat, om in spoor-
wegtermen te spreken. ln de jaren twintig - der-
tig deed de bewoner, Dhr. Gerrits hier samen
met zijn vrouw dienst als blokwachter.
Later woonde er spoorwegman Arie van Kra-
nenburg met zijn gezin.
De woning verdween ± 1960.
Het aangebouwde wachtershuisje bleef in ver-
bouwde toestand tot 1971 in bedrijf. Op de ach-
tergrond de woning-bakkerij en stallen van de
Fam. Paquay.

Wachtershuisje. Bij elke
woning bevond zich al
of niet aan dezelfde zijde
van de spoorweg een
dergelijk wachtersver-
blijf.
Ook de latere installa-
ties voor het op en neer
bewegen van de mo-
dernere slagbomen
stonden buiten zodat
de blokwachter nog
steeds in weer en wind
naar buiten moest.
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bedrijvigheid hebben verdiend. Ongemak-
ken zullen er zeker ook geweest zijn, zoals
tijdelijke of zelfs definitieve afsluiting van
wegen en stegen. Door het vele verkeer met
paard en wagen zullen de toch al niet beste
wegen somtijds onbegaanbaar geweest
zijn. Heel wat vreemde arbeiders zullen in
Eijsden gelogeerd hebben en misschien
zullen ze niet bij iedereen graag geziene
gasten geweest zijn.

Een werk van die omvang in het midden
van de negentiende eeuw, een nieuwe
snelle verbindigsweg die een definitieve en
radicale streep trok door de toen nog

ongerepte rechter Maasoever van het
Maasdal, zal voor velen nog een vreemde
zaak geweest zijn.

Overwegen en kunstwerken

Zoals aan het slot van de vorige para-
graaf reeds werd opgemerkt loopt de
spoorlijn inderdaad als een radicale streep
door het Maasdal. Alhoewel het landschap
op het Nederlandse gedeelte geen grote
moeilijkheden veroorzaakte, dienden de
plannenmakers toch wel rekening te
houden met een behoorlijke afwatering.

Standaardduiker zoals
deze geplaatst werd bij
overwegen, hier bij de
"niveau-passage” aan
het Stationsplein, toen
Voerstraat.
Op de situatieschets is
duidelijk te zien hoe
het wegennet er oor-
spronkelijk uitzag.



Nadat de definitieve tekeningen voor de
kunstwerken en de overwegen ter goed-
keuring zijn ingediend, krijgt ingenieur
Van Opstall de opdracht het afwaterings-
probleem eens degelijk te onderzoeken.
Zijn bevindingen legthij, in soms niet miste
verstane woorden, neer in een rapport,
gedateerd 23 april 1860. Enkele treffende
passages zullen we woordelijk weergeven.
„De ontworpen spoorweg loopt over zijn
gehele lengte nagenoeg evenwijdig aan de
vrij hoge bergrug die van Meerssen over
Keer en Cadier, Gronsveld, Rijckholt en
Mesch zich uitstrekt tot voorbij de Belgi-
sche grenzen op een afstand van 3.000 à
4.000 el van de Maas. Al het hemelwater dat
valt tussen de top van deze bergrug en de
Maas vloeitlangs verschillende onregelma-
tige wegen naar deze rivier af. De
waterlossingen de Voer, de Greep en de
Zeep treden niet zelden buiten hunne
oevers zodat het water door verschillende
laagten in het terrein afvloeit. De ontwor-
pen spoorweg zal een watervrijen dam
vormen over de gehele lengte. De capaci-
teit der kunstwerken zal dus ruim moeten
worden genomen, zodat geen nadeel wordt
veroorzaakt waaruit reclamaties voort-
vloeien."

Van Opstall controleerde het gehele
traject samen met de burgemeester en
enkele raadsleden. vDe burgemeester en
wethouders verlangden een ruime duiker
bij de overweg aan de Voerstraat (lr.
Rocourstraat) en bij de overweg aan de
Boomkensstraat, omdat alle afvloeiingswa-
ter van de hoger gelegen landerijen via de
Voerstraat en de Langstraat (Wilhelmina-
straat) en in Breust via de Boomkensstraat
en de Breusterstraat naar de Maas stroom-
de. Deze wegen waren dus tevens min of
meer waterlopen. Soms waren ze in het
natte seizoen dan ook nog nauwelijks voor
het verkeer bruikbaar. Van Opstall wijst de
burgemeester en passant tevens op het
gebrekkige onderhoud van de natuurlijke
waterlopen: „Het gemeentebestuur blijft
hier in gebreke."

Over het aantal overwegen was heel wat
onenigheid. Het gemeentebestuurverlang-
de voor praktisch elke weg of steeg welke
de spoorweg kruiste een heuse overweg.
De spoorwegmaatschappij wilde er in

principe zo weinig mogelijk, niet alleen in
verband met de aanlegkosten, maar ook
omdat vrijwel elke overgang destijds
bewaakt diende te worden. Hieronder
geven we een staat van overwegen zoals
deze door de spoorwegmaatschappij in
haar ontwerpplannen werd voorgesteld.
1. Overweg in de weg van Moelingen naar

Caestert, thans de onbewaakte over-
weg aan de Grubweg.

2. Overweg aan de Voerstraat, thans lr.
Rocourstraat-Stationsplein.

3. Overweg aan de Boomkensstraat.
4. Overweg in de veldweg ten noorden

van Breust, Moeresteeg genaamd,
thans Capucijnenstraat.

5. Overweg in de weg naar Maarland nabij
de Schietkelder, thans Industrieweg-
Hoogstraat.

6. Overweg in de weg van Maarland naar
Oost, thans St.-Jozefstraat.

7. Overweg in de Parrestraat.
8. Overwegin de weg in het Oosterbroek.

ln deze opsomming missen we de
overweg aan de Groenstraat. Over het
afsluiten van deze weg en sommige andere
is heel wat te doen geweest. Gaan we weer
te rade bij onze vaste rapporteur, ingenieur
Van Opstall, die in zijn rapport van 18 mei
1860 in het van hem bekende karakteristie-
ke taalgebruik zijn visie geeft op het
gekrakeel tussen gemeentebestuur en
spoorwegdirectie. Betreffende zijn onder-
zoek naar het afsluiten van wegen stelt hij
vast „hoe overdreven en soms ongegrond

Post 29 aan de St.-Jo-
zefstraat te Maarland.
ln de twintiger en der-
tiger jaren woonden hier
Lucien en Beth Weerts.
Lucien werkte als lijn-

` werker, zijn vrouw be-
diende samen met an-
dere b/okwachters de
spoorbomen.
De woning verdween
begin zestiger jaren.
De overweg werd toen
voorzien van een A.H.-
O.B.-installatie, de eer-
ste in Eijsden. Maarland
was lange tijd halte.
Sommige treinen stop-
ten aan het eenvoudig
perronnetje van sinte/s
met het overkappinkje
ter beschutting van de
reizigers.
De eerste overweg-
wachter hier was Fokke
Wietses Boersma, ons
wel bekend uit de uit- '

gaven nrs. 1 en 2 "Uit
Eijsdens Verleden".
Rond 1922 werd deze
woning nog steeds door
de Fam. Boersma be-
woond.
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Schamppa/en
brugpoorten en over-
gangen van wegen.

VOOI'
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de eischen waren, gesteld door de gemeen-
tebesturen. Zij beijveren zich soms om zelfs
geen enkel voetpad te veranderen, maar
overal parallelwegen en niveaupassages te
vorderen, waarbij sommigen naïef genoeg
waren om te bekennen dat hunne eischen
overdreven waren, doch menen te moeten
volhouden om sommige ingezetenen te
voldoen. Het komt mij voor dat de
spoorwegmaatschappij aan de meeste dier
eischen heeft toegegeven". Met betrekking
tot het afsluiten van een voetpad in
Caestert, zuidelijk van de Voer, zegt Van
Opstall: „Er is misschien in heel Zuid-
Limburg geene gemeente waar zich meer
voetpaden bevinden dan in Eijsden, zij
vormen daar een ware doolhof, te meer

daardien zij meestal aan weerszijden door
doornen hagen begrensd zijn. Dit groot
aantal voetpaden is zijn ontstaan verschul-
digd aan den doorgaans slechten toestand
der wegen. Het hier bedoelde voetpad
wordt alleen gebruikt door de inwoners van
Hoog- en Laag-Casterd die zich naar het
Withuis begeven." Van Opstall vindt dat
deze mensen ook de Bovenweg (thans
Voerstraat) kunnen gebruiken. De afstand
is even lang. De weg staat weliswaar
„somtijds“ onder water, maar hij adviseert
toch het voetpad te „supprimeren". Vol-
gens het gemeentebestuur staat de weg
„meestal“ onder water zodat het voetpad
behouden moet blijven.

Een soortgelijk probleem wordt gevormd
door de „Eliassteeg“. Dit voetpad bevond
zich tussen de Prins Hendrikstraat en de
Beezepool ter hoogte van de huidige
burgemeesterswoning. Het gedeelte rich-
ting Veldje bestaat nog steeds. Van Opstall
stelt dat het hoegenaamd geen omweg is
om de overweg in de Voerstraat (Ir.
Rocourstraat) te gebruiken en dat „het met
eenige grond te verwachten is dat het
gemeentebestuur van Eijsden, wanneer
eenmaal de spoorweg gereed zal zijn, wel
zal zorgen dat de wegen van het station
naar het dorp en naar het Withuis in rijd- en
gangbaren staat zullen worden gebracht".

Volgens de plannen van de spoorweg-
maatschappij zou ook de Groenstraat
worden afgesloten. Tegen deze plannen
komen heel wat mensen in het geweer. Een
commissie wordt in het leven geroepen die,
mede gesteund door het gemeentebe-
stuur, alsnog een overweg moet proberen
af te dwingen. De commissie stelt dat in
deze weg best een eenvoudige overweg
met zogenaamde „trekbarrieren" kan ko-
men, want, zo schrijft men, deze overgang
zal toch niet veel worden gebruikt. Het lijkt
wel of de commissie met dit argument onze
ingenieur Van Opstall de pap in de mond
geeft, want hij repliceert: „Eene druk
gebruikte en goed bewaakte overgang
levert mijns inziens minder gevaar op dan
eene zogenaamde trekbarrière van welker
goede werking men nooit zeker is. Deze
overweg zou misschien nuttig zijn voor
enkele inwoners van Breust, doch voor
deze kan de te maken omweg hoogstens



Wachterswoníng aan
de Groenstraat, post27.
Rond de jaren twintig
werd deze bewoond
door S/ang Goessen.
Hij en zijn vrouw deden
er dienst als wachter en
wachteres.
De laatste bewoners
waren leden van de
Fam. Duiikers.
("Nuunkske“)

100 à 200 el bedragen." (Via de huidige
Capucijnenstraat.) Van Opstall adviseert
dus negatief. Nu wordter grover geschut in
stelling gebracht. Op verzoek van T.
Broers, L. Van Aubei en anderen, mole-
naars en landbouwers te Caestert en
Breust, richt griffier Lebens een verzoek-
schrift aan de Gedeputeerde Staten van de
provincie Limburg om alsnog een overweg
gerealiseerd te krijgen. inmiddels is het 3
augustus 1861, enkele maanden voor de
opening van de spoorweg. Gevraagd naar
zijn mening rapporteert Van Opstall op die
datum: Onbegrijpelijk is de reactie van de
molenaars van Caestert. Deze kunnen met
hun karren naar Breust, Oost en Maarland
gaan zonder de Groenstraat te gebruiken.
Zij rijden kriskras door de gemeente zodat
een kleine omweg voor hen geen bezwaar
zal zijn. Ten aanzien van de bezwaren
ingediend door de molenaar van de reeds
lang verdwenen slagmolen aan de Voer-
straat, merkt Van Opstall op dat het de
schijn heeft dat deze persoon hoofdzakelijk
geldspeculatie op het oog heeft en dat hij
zich het ondervonden bezwaar zeer gaarne
zal laten afkopen. Gedeputeerde Staten blij-
ven echter bij hun besluit en stellen dat er

geen voldoende argumenten zijn om in de
Groenstraat een overweg te maken. Toch
laten de Breustenaren het er niet bij zitten.
Op 1 augustus 1862 zenden zij een verzoek
naar de Minister „tot het bekomen van een
overweg op de Groenstraat". Nu wordt
spoorwegopziener Wencher met het on-
derzoek belast. Verdere gegevens in deze
ontbreken ons. Maar hoe dan ook, de
overweg is er gekomen. Wanneer precies is
niet bekend. Het werd een bewaakte
overweg.

Een volgend „heet hangijzer" was de
overweg aan de Parrestraat. Volgens de
plannenmakers zou de weg van Maarland
naar Maastricht, thans Maarlanderweg,
worden afgesloten. Men had de keuze
tusssen een overweg in de genoemde weg
en een iets zuidelijker in de Parrestraat. Het
gemeentebestuur koos voor de Parre-
straat. Nadat de overweg gereed was werd
door de heren N. Peusens en H. Pinckaers
en enkele andere landbouwerste Maarland
een verzoek ingediend om ook nog een
overweg aan te leggen in de weg van
Maarland naar Maastricht, dus honderd
meter verder dan die in de Parrestraat. Dit
verzoek wordt door de gemeente ge-
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Werktekening van hek-
ken, afrasteringen, lan-
taarns en waarschu-
wingsborden.
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De brugpoort over de
Bovenweg, thans Voer-
straat, te Hoog-Caes-
tert.



Afsluitingen van over-
wegen door middel van
een schuifboom. De
houten afsluitboom
werd door de overweg-
wachter in de opening «
geplaatst en weer ter
zijde geschoven als de
trein voorbij was.
Er waren overwegen
van drie verschillende
breedten al naargelang
de belangrijkheid van
de weg. Ook werden er
soms tourniquets ge-
plaatst.' blijkbaar bleven
er toch nog stegen in
functie die de spoor-
weg kruisten, b.v. De
Eliassteeg die nog tot
± 1960 bleef bestaan.

steund. Van Opstall: „De gemeente onder-
steunt dus een verzoek tot wijziging van de
situatie welke door haar eigen verzoek is
ontstaan, maar waarop thans niet meer kan
worden teruggekomen omdat de overweg
met de wachterswoning en afsluitingsbar-
rière in de Parrestraat reeds is gereed
gekomen." Het verzoek werd dus afgewezen.

Tot de grotere kunstwerken op Eijsdens
gebied kunnen we de brug over de Voer
rekenen. Hier deed zich het probleem voor
van ijsgang bij strenge vorst. ln één deel
van Van Opstalls geschriften lezen we het
volgende: „Ik weet niet in hoeverre er
termen bestaan om de Maatschappij te
verpligten ten allen tijde het ijs onder de
brug over de Voer te verbrijzelen en te
zorgen dat het water daar steeds open zij.
Waarschijnlijk zal de Maatschappij dit van
zelve doen om niet in moeilijkheden met
molenaar Van Aubel te geraken." Enige
meters'noordelijker van de Voer bevindt
zich de veel dieper gelegen Bovenweg,
thans Voerstraat. Deze laag gelegen weg is
in feite de oorspronkelijke Voerbedding.
Eeuwen geleden werd de Voer omgelegd

naar de hoger gelegen bedding. Over de
Bovenweg moest een zogenaamde brug-
poort worden gebouwd, breed 4 meter en
hoog 4,25 meter. Voor de overspanning
werd een zware constructie voorgeschreven.

Tot zover overwegen en kunstwerken.

Bèr Pachen.

Bronnen:

Zie de vermeldingen bij
de delen l en ll.
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Aad wie de waereld

Aad wie de waereld

Ens, zien ze oedèèn gegreujd,
twie kiengder oet dezellefde sjoet,
De erfenis haet ziech d'r mit bemeujd
en de dejling van de boet.

Zie zaag: „lech hoof toch neet te bujge,
e wit dat iech te wienig kreeg.”
Haeë daach: „lech kin getuige,
dat iech 't ierlek deeg."

Van dow aof löpe ze langs-èèn.
Deun zun tieëge e groet gebod!

f

/
Hun hart wurt kil en kaad wie sjtèèn,

_./ twie iaeëves zien kepot.
./

/`
f Noe zien ze aad, en geng belange

/
ijst eder nog vuur ziech.

/ Alleng is dao intens verlange,
dat ene zaet: vergaeëf 't miech.

f
/

W. Theunissen.
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Kent u ze nog ?

Communicanten bij de Sint-Jozefkerk in
Oost-Maarland. De foto werd gemaakt in
1952.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kees Snoep
Anneke Janssen
Jacques Schiffelers
Pastoor J. Janssen
Clemence Janssen
Jef Bormans
Jef Jacobs
Pastoor Mulders
Pierre Lebon
Colla Alberts

. Jacques Janssen

. Elly Bormans

. Anneke Huls
Chrétien Tossings

. Jeu Schillings

. Rika Steins

. Corrie Hacquier

. Mia Dubois
. Henri Vranken
. Jean Spits

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Clement Tossings
Hennie Bormans
Jo Janssen
Jan Janssen
Ineke Schiffelers
Rosette Bosch
Sjita Weerts
Henri Féron
Truus Lebon
Willy van Neer
Maria Rosenhout
Jan Janssen
Jelle Huntjens
Gerard Thijssens

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Victor Wolfs
Noël Janssen
Finy Bormans
ilse Wolfs
Maria Vranken
Jo Meertens
Maria Janssen
Jef Schrijnemakers
Johny Steins
Willy Janssen
Michel Huijnen
Mies v.d. Heuvel
Gerry Rousch
Jeanne Vranken
Gerard Pinckaerts
Lidwien Weerts
._O. ?1Rr$
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