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Van de redactie
Deze voorlaatste aflevering van Uit

Eijsdens Verleden van dit jaar brengt U
het laatste deel van de vierdelige serie
van onze medewerker Bèr Pachen over de
aanleg van de spoorlijn Luik-Maastricht,
waarvan de officiële ingebruikneming nu
125 jaar geleden - om het precies te zeggen
op zondag 10 november 1861 - met name in
Maastricht met vele festiviteiten heeft
plaats gevonden.

Uit een aantal reacties is onze redactie
gebleken dat de drie eerste delen van de
serie bij onze lezers bijzonder goed zijn
overgekomen. De redactie hecht er dan
ook aan ook op deze plaats blijk te geven
van haar erkentelijkheid voor het jarenlang
speuren van Bèr Pachen in archieven, maar
ook in vele andere bronnen, dat de samen-
stelling van de serie mogelijk heeft ge-
maakt.

Wie van onze lezers zou het aandurven
het voorbeeld van Bèr Pachen te volgen
met betrekking tot een ander onderdeel van
onze Eijsdense geschiedenis?

Deze aflevering brengt U vervolgens het
tweede (en laatste) deel van het artikel van
Prof. dr. W.A.J. Munier uit Valkenburg aan
de Geul over "Enkele merkwaardige docu-
menten uit moeilijkejaren in de geschiede-
nis van de heerlijkheid Eijsden" over de
problemen die de inwoners van Eijsden en
omgeving ondervonden hebben van de
aanwezigheid van Staatse en Spaanse le-
gerscharen voor en na de verovering van de
vestingstad Maastricht door de Staatse
troepen onder bevel van stadhouder Frede-
rik Hendrik op 22 augustus 1632 in de laat-
ste fase van de Tachtigjarigen Oorlog
(1568-1648), een wapenfeit dat er uiteinde-
lijk toe geleid heeft dat de tweeherige ves-
ting Maastricht en daarmee een groot deel
van de huidige provincie Nederlands Lim-
burg deel bleven uitmaken van de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden en later
van het daaruit voortgekomen huidige
Koninkrijk der Nederlanden.

Voor een tegenhanger van de hierboven
genoemde zeker niet lichte stof heeft dit-
maal gezorgd René Huijnen metzijn in Eijs-
dens dialect geschreven prozastukje "De
kaffie van Zjeng en Merle", waar zeker de
oudere lezers van U.E.V. veel plezier aan
zullen beleven.

Voor "Kent u ze nog ?” hebben wij deze
keer twee foto's geplaatst, die verband hou-
den met de artikelenserie over de aanleg
van de spoorlijn Luik-Maastricht.
De eerste groepsfoto is genomen in 1911
aan de perronzijde van het Eijsdense sta-
tionsgebouw bij gelegenheid van de viering
van het vijftigjarig bestaansfeest van de
spoorlijn Luik-Maastricht. De tweede be-
treft een in 1932 vo'ór de inmiddels afge-
broken dienstwoning van de stationschef
genomen groepsfoto bij gelegenheid van
de viering van het 25-jarig bestaansfeest
van het RK Secretariaat van Spoor- en
tramwegpersoneel "St. Martinus", afdeling
Eijsden en Gronsveld, welke afdeling vol-
gens het vaandel op de foto opgericht is op
6 december 1907.

Een reactie ontvingen wij over de groeps-
foto op pagina 23 van U.E.V. nummer 34
(juni 1986). Nummer 51 zou zijn Jo Peeters
uit Rijckholt, terwijl nummer 46 niet Mies
van den Heuvel zou betreffen doch Mies
Nelissen. Mevrouw M. Kreemers-Rozen-
hout, onze dank hiervoor.

Eijsden, september 1986.



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

Nadat de stad op 22 augustus 1632 had ge-
capituleerd bleef de daar gelegerde bezet-
tingsmacht uiteraard om onderhoud vra-
gen. Dat betekent dat omliggende dorpen
tot in de wijde omgeving, voor zover zij on-
der controle van de nieuwe bewindslieden
waren geraakt, onderworpen werden aan
vorderingen ten gerieve van het garnizoen.
Ook voor Eijsden was dat het geval en de
weerslag daarvan vinden we in tal van
posten in deze cedules. lk laat er hier
enkele volgen:
Item alsoe seecker schrijvens is gecomen van den
heer Gouverneur van Maestriecht om haver vereert
te hebben, soe is haver gecocht binnen Maestriecht
ende dieselve gepresentert gewoerden deur mre
Christiani0 als daertoe gedeputert om de recomman-
datie te doen ende vertert 2 gl, en voor sijn peert1gl.
Item in Augusto (1633) syn ten versoecke van den heer
Gouverneur ende Commandeur gelevert worden 4
wagens hoijs ende het hoije is gemaghet ende gegol-
den bij ons in des joncheren bannert van Oist; heeft
gecost vier maijer loen, arbejd, bier, broet, fueren tot
Triegh; dije voorgande haver ende oncosten 't samen
hondert seven gulden X st. Daervuyr hebben die van
boven betaelt 35 g. 16 st. l oir, ende wij van Eisden
70 9.12 st. 3 oir.
Item om 't voors. hoije te presenteren is gedeputert
geweest mre Cristian ende Jan Lambiers; daervoer
compt aen den voors. mre Cristian voor oostende ver~
suumenis als voor syn peert 2 gl.

Men krijgt de indruk dat de fourageurs van
het garnizoen de omgeving van Maastricht
met vaste regelmaat bleven afstropen om in
de behoeften van een omvangrijk garni-
zoen te voorzien. ln de Eijsdense registers
keren dan ook regelmatig de posten terug
die betrekking hebben op de levering van
levensmiddelen als koren, brood, kaas,
wijn en bier, van hooi en stro, en van
paarden, wagens en knechten die in
verband met het transport gerecruteerd of
gerequireerd werden. Vanzelfsprekend
keren ook de posten terug die betrekking
hebben op reizen naar Maastricht van
afgevaardigden uit het college van schout
en schepenen of uit de burgerij in verband
met het regelen van dit soort zaken.
Regelmatig ook wordt er melding gemaakt
van cadeaus die voor de gouverneur en
voor de commandant van de vesting of
andere belangrijke personages moesten
worden meegenomen. Soms ook ging het
om transporten van goederen ten gerieve
van legercommandanten, zoals blijkt uit de
volgende aantekening:
Item aen de weduwe Hendrick Hoff erffg. moet goet

4

gedaen woerden van dat hun pert is uuijtgeweest ten
dienste van den heer de Bredenrode 17 dagen,
's daeghs |. g. valet 17 gl.
Dat het daarbij wel eens mis kon gaan blijkt
uit de aantekening die er onmiddellijk op
volgt:
Om dit peert wederom te hoelen met noch een ander
peert toebehoirende Mattijs Lambers welck den ruijter
gelegen hebbende op sauvegarde bij Derick Coumans
voor sijne vacatie hadde met genomen ende hebben
hem daeroff moeten contenteeren ende betalen; is Mr
Christian uuijt geweest twee dagen te peerde onder
het volck om de voors. peerden te soecken; daeraff
Lambers compt doer het groot danger (sic) twee ryx-
daler , valet Vl gl.

Dat dit soort dingen kon gebeuren, wordt
heel vanzelfsprekend, wanneer men zich
rekenschap geeft van wat er allemaal kwam
kijken voor de talrijke transporten van alle
mogelijke goederen. We zijn daaromtrent

Frederik Maurice de la
Tour d'Auvergne, Her-
tog van Bouillon. Mili-
tair gouverneur van
Maastricht (1632-1641).



Deel ll

tot in de kleinste details ingelicht door de
gegevens die we met betrekking tot een van
dergelijke transporten geregistreerd vin-
den.

Het gaat hierbij om een transport, dat op
24 maart 1635 een aanvang nam en
waaraan op de volgende manier bekend-
heid werd gegeven:
lerstelyck op 24 Martio 1635 is van syn Exc. den her-
toch Boilion scryvens alhier ontfangen met eynen
trommelslager ten inde wij souden hebben te synden
binnen Maestriecht acht wagens; aen selven gegeven
Vlll st.
Om daaraan uitvoering te geven verorden-
de de Vrouwe van Eijsden41 bij afwezigheid
van haar man42 nog op dezelfde dag datvijf
van deze wagens geleverd moesten worden
door Eijsden in den Dael en de drie overige
door Eijsden op den Berg.34 De onkosten
voor een wagen zouden per etmaal op een
gulden worden berekend, hetzelfde bedrag
zou ook voor een paard in rekening worden
gebracht, terwijl voor de voerman een
bedrag van tien stuivers moest worden
neergelegd.

Welk een apparaat in werking kwam en
hoeveel mensen bij het geheel moesten
worden ingeschakeld blijkt uit het volgen-
de overzicht:
1 Mattijs Lambers eenen wagen ende een

peert, doet Zgl., Xst.
Hendrick Janssen een peert, doet 1 gi.
Weduwe Tijs Hallers een peert, doet 1 gl.
Mattijs Luijens een peert, doet 1 gi.

2 Derick Coumans eynen wagen ende een
peert, doet 2 gi., X st.
Willem Huijbens 2 peert, doet 2 gi.
Jan Jeuckens een peert, doet 1 gl.
Hendrick Hoffen kinder een peert 1 gi.

3 Tijs Sijmons eenen wagen ende 2 peert,
doet Sgl., Xst.
Lijns Frambachs 2 peert 2 gl.
Willem Hoffen 1 peert, doet 1 gl.

4 Jan Rutten eijnen wagen ende 3 peert,
doet 4g|.,Xst.
Lam Terffs 2 peert, doet 2 gl.

5 Jan Lambers eijnen wagen ende 2 peert 3gl.,Xst.
Sijmon Hallers 2 peert 2 gi.
Willem Willems 1 peert 1 gi.

Nog in de avond van 24 maart vertrok het
konvooi van deze vijf wagens naar Maas-
tricht. Omdat het uur gevorderd was en
bijgevolg de poorten waren gesloten, werd
in de omgeving van de stad in Scharn
overnacht. We ontlenen deze gegevens aan
een aantekening betreffende een drietal
Eijsdense burgers dat zich daar bij het
gezelschap voegde:

Alsoe dat den scholtis,43 Jan Lambiers ende Lijns de
Smet in der nacht hebben de voors. wagens moeten
volgen ende deselve gevonden tot Scarn, alwaer sij
sijn vernacht ende verteert 4 gl., 9 st.
De bedoeling van deze afvaardiging, met
niemand minder dan de schout zelf aan het
hoofd, was 's morgens in alle vroegte, nadat
de poorten van de stad geopend zouden
zijn, zich daar bij de betrokken autoriteiten
te vervoegen om nadere orders af te
wachten. Daarom heet het:
Item 's morgens gelijck de porten hebben hun getrans-
porteert binnen Triecht om ordre te venNachten off onse
voors. wagens vaeren ende hebben deselve weder-
comme des smorgens untrint ten X uren laeten co-
men, verteert 4 gl., 9 st.

Wat precies de strekking is van het “laten
komen" is niet duidelijk, omdat in een
vorige aantekening wordt meegedeeld, dat
een andere deputatie - die al del dag
tevoren in allerijl naar Maastricht was
vertrokken, kennelijk met de bedoeling om
bij de gouverneur, de hertog van Bouillon,
een kleiner contingent te bepleiten - haar
zending met succes bekroond zag:
Ende soe veel van den hertoch vercregen dat in
plaetse vande voors. acht wagens wij souden volstaen
met vijer.

De hertog had er kennelijk alle begrip voor
gehad dat het voor boeren een zeer zware
belasting was om zoveel paarden en
wagens voor onbepaalde tijd te moeten
missen.

Waarvoor overigens de wagens gebruikt
moesten gaan worden, wordt nietduidelijk.
Slechts van een tweetal weten we dat ze
reeds op 26 maart werden ingezet om in
Tongeren haver en koren te gaan ophalen.
Niet helemaal zeker is dat deze wagens
deel uitmaakten van het konvooi dat naar
Maastricht was getrokken. Weliswaar wor-
den als eigenaars of leveranciers Jan
Rutten en Mattijs Lambers genoemd, maar
de leveranciers van de paarden worden in
een andere samenstelling genoemd. Men
lette trouwens op de formulering:
Den 26 ditto alhier in den Dael gecommandert twee
wagens te weeten:
1 Jan Rutten sijnen wagen ende een peert4gl., XV st.

Mattijs Sijmons een peert 2 gi.
Lam Terffs een peert 2 gl.
weduwe Tijs Hallers een peert 2 gl.
Sijmon Hallers een peert 2 gi.

2 Mattijs Lambers eijnen wagen ende een
peert 4 gi., XV st.
Wil Huybens een peert 2 gl.
Jan Jeuckens een peert 2 gi.
Jan Lambiers een peert 2 gi.



Derick Coumans een peert 2 gl.
Ende sijn uuytgeweest twee dagen ende een nacht
seggende dat sijn vaeren tot Tongeren geweest haver
ende corn haelen.

Bij nader toezien blijkt dat al deze namen
ook in de eerste opsomming te vinden zijn.
Daarmee wordt de indruk bevestigd dat het
om twee van de wagens gaat die al naar
Maastricht waren getrokken. ls die veron-
derstelling juist, dan blijft het een vreemde
zaak dat deze twee wagens over Eijsden _

ze werden immers daargecommandeerd _

naar Tongeren zouden zijn getrokken. Dat
zou niet alleen een omweg betekend
hebben, maar bovendien het overzetten
over de Maas noodzakelijk gemaakt heb-
ben. Opvallend in de registratie is ook dat
nu voor paard en wagen het dubbele
gerekend wordt en ook voor de voerlui
meer in rekening gebracht wordt dan in de
eerste berekening het geval was. De enige
redelijke verklaring lijkt mij te zijn gelegen
in de omstandigheid dat er nu een lading
vervoerd moest worden.

Hoe lang deze wagens ingezet bleven,
weten we niet, want een poging om gedaan
te krijgen dat ze spoedig naar Eijsden
zouden mogen terugkeren, bleef, althans
voorlopig, zonder resultaat. Meer bijzon-
derheden vernemen we er niet over. Wel
vinden we regelmatig melding gemaakt van
vrachten goederen waarvoor paarden en
wagens uit Eijsden werden ingezet. Soms
blijkt uit de registratie, hoe Vise of Eijsden
bij het vervoer van goederen als overslag-
plaatsen fungeerden. Zo wordt er enkele
malen melding gemaakt van het vervoer
van een lading wijn van Eijsden naar
Valkenburg, bestemd voor de kasteelheer
van Oost (Schin op Geul), Adriaan de
Groot.44 Terloops vernemen we dat er een
vergoeding betaald werd van een ton bier
voor een konvooi waarmee ook de voor
Eijsden benoemde predikant Mattheus
Ludovicus45 van Maastricht naar Eijsden
zou zijn vervoerd, vermoedelijk met zijn
gezin en zijn huisraad. Omdat we onvol-
doende zijn ingelicht over de preciese dag,
waarop deze predikant zijn werkzaamhe-
den in Eijsden is begonnen, valt het te
betreuren dat bij deze post geen datum is
genoemd. Wel kan worden aangenomen
dat dit vóór medio juli moet zijn geweest,
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want enkele posten verder wordt de datum
19 juli 1633 genoemd. De installatie werd
verricht door zijn broer Philippus Ludovi-
cus,46 bekend als de eerste predikant van
de Nederduits Gereformeerde Gemeente
van Maastricht, en ook daarvan vinden we
de sporen in de cedule, zij het opnieuw
zonder datum. Hij vertoefde bij die gele-
genheid bij Jan Knop. Dit alles moge
volstaan voor wat de contacten met het
garnizoen van Maastricht aangaat.

Vanaf hetjaar 1634 worden in de cedules
regelmatig allerlei legerafdelingen ge-
noemd, die in de buurt van Eijsden
opereerden. Het is bekend datde Spanjaar-
den de bedoeling hadden in de loop van dat
jaar een vooruitgeschoven positie aan de
Maas permanent te gaan bezetten en
daarom bij Navagne,47en dus in de buurt
van Eijsden, een schans (Elvenschans)
oprichtten met de bedoeling daarmee niet
alleen het verkeer op de rivier te controle-
ren, maar vooral de verbindingen met
Maastricht te bemoeilijken. Zij maakten
daarbij gebruik van enkele versterkingen
die door het leger van Frederik Hendrik al
een jaar eerder op deze strategische
plaats ten zuiden van Maastricht waren

- opgeworpen, en breidden deze verder uit.48
Toch is de last, die de nabijheid van de

Spanjaarden voor de Eijsdense gemeen-
schap met zich meebracht, althans in deze
jaren, veel geringer dan men op het eerste
gezicht zou verwachten. Het bovenbe-
schreven transport van wagens naar
Maastricht kon kennelijk, ondanks de
Spanjaarden, ongehinderd voortgang vin-
den. Het is niet uitgesloten dat in het
voorjaar van 1635 de aanwezigheid van
een Staats-Franse legermacht in de nabij-
heid van Maastricht de Staatse positie ook
in de omgeving van Eijsden versterkte.49 Dit
Franse expeditieleger heeft in de Eijsdense
registers geen merkbare sporen achterge-
laten.

Wel weerspiegelt zich daarin een verster-
king van de Spaanse positie in het verder
verloop van het jaar 1635 en de daarop
volgende jaren. Vooral de toegenomen
contacten over en weer met de Elven-
schans bij Navagne zijn duidelijk zichtbaar.
Dan weer is er sprake van de levering van
bepaalde voorraden aan de bezetting van



Stadhouder Frederik-
Hendrik (1584-1647),
prins van Oranje-Nas-
sau, zoon van Willem
van Oranje, opperbe-
velhebber van leger en
vloot van de Republiek
der Verenigde Neder-
landen. Kreeg de bij-
naam “Stedendwinger”
voor zijn reeks steden-
veroveringen tijdens de
Tachtigjarige Oorlog.

deze versterking, dan weer van officieren
en manschappen die Eijsden zelf aande-
den. Uiteraard betekende dit de nodige
overlast voor de burgerij. Veelzeggend is
b.v. een aantekening als de volgende:
Den X Meij (1635) sijn tot Eijsden comen 25 man uuijt-
ter schans, begeerden te frescheren; om ontslagen te
sijn heeft de scholtis aen hun gegeven 30 st.

Men mag veronderstellen dat het voortdu-
rend rondtrekken van manschappen van
allerlei elkaar vijandige legergroepen tot de
nodige schermutselingen aanleiding gaf.
Dat mag men wellicht afleiden uit de
registratie van de passage van manschap-
pen met gevangenen. Zo bijvoorbeeld:
Den 1esten April 1635 sijn tot Eijsden comen twee
tamboirs met vijff gevangenen van Maestriecht;
begeerden te frescheren. Petermans heeft an selve
betaelt 15 st.

Wat voor onregelmatigheden en vrijbuite-
rijen in dit kader voorvielen, kan men
hooguit veronderstellen. Soms wordt daar
iets van duidelijk. Zo bijvoorbeeld:
Aen Mattijs Sijmons voor ”t verlies van een peert,
kettelen ende twee haemen volgende syn billetten
ingegeven sijn gepassert XXX gl.

De bedreiging van goederen en personen
nam bijwijlen zo'n omvang aan dat tot op
het hoogste niveau maatregelen werden
bepleit, zoals blijkt uit de volgende
aantekening:
Item aen Jan Rutten ende Jan Lambiers schepenen
geweest sijnde tot Maestriecht ende aldaer gesollici-

tert ordre om te mogen apprehencieren die volluers
comende die onderdanen vangen en tsamen hebben
vertert XXllll st.
Het hielp allemaal niet zo veel, want dit
soort plagen bleef voortduren.

Opmerkelijk is dat omstreeks deze tijd in
het bijzonder soldaten uit de door de
Spanjaarden heroverde vesting Stevens-
weert zich aan dit soort delicten schuldig
maakten.50 Dat dit niet beperkt bleeftot min
of meer geïsoleerde gevallen moge blijken
uit de volgende aantekening:
item alsoe wij dagelix gedreght waeren van de soldae-
ten van Stevensweerde om gevangen te woorden heb-
ben Petermans ende Jan Lambiers hun getranspor-
teert tot Luijck ende aldaer van onsen heer vercregen
eijnen brijeff anden heer Gouverneur van Stevens-
weert51 om de soldaten te commanderen ons nijet te
molesteren; verteert 36 st.
Of deze bemoeienis veel heeft uitgehaald,
viel niet na te gaan. Wel is er nog eens
sprake van de reis van een afgevaardigde
uit Eijsden naar Stevensweert zelf. lk acht
het niet uitgesloten dat enkele sauvegardes
die van Spaanse zijde werden verleend met
dit soort plagen in verband hebben
gestaan. Ook in deze jaren worden
regelmatig betalingen vermeld die met het
verkrijgen van dit soort sauvegardes te
maken hebben gehad.

Sommige sauvegardes werden voor
grotere gebieden collectief afgegeven, en
moesten periodiek vernieuwd worden. Zo
is er sprake van een sauvegarde, welke
door de Staten van Limburg en die van het
Land van Valkenburg werd verworven.
Blijkens de volgende aantekening werd
ook Eijsden voor de betaling aangeslagen:
Noch moet alhier tot laste van de gemeinte getaxert
worden 5 pattacons voor ons quoet der sauvegarde
verworven by de heeren Staeten voor een halff jaere
beginnende den 19 Maij deses jaers 1636, ergo XV gl.
Of deze sauvegarde werd verworven bij
Spaanse of Staatse autoriteiten moet ik in
het midden laten. Zowel het een als het
ander behoort tot de mogelijkheden.

Ook voor Eijsden afzonderlijk moest
worden vastgesteld dat, hoe nadrukkelijk
ook de Spaanse aanwezigheid zich in die
jaren manifesteerde, zeker is dat de
contacten met de vesting Maastricht of met
vertegenwoordigers van het Staatse gezag
niet werden verbroken. Ook dit ging weer
gepaard met kosten voor de van hen
verkregen sauvegardes. ln oktober 1637
wordt b.v. aangetekend:



ltem moeten getaxeert worden 14 g., 5st. verschoeten
tot Maestriecht aen vernieuwinge onser sauvegarde,
ergo 14 g., 5 st.

Ook leveringen aan de vesting Maastricht
gingen gewoon door. Daarop hebben de
volgende posten betrekking:
Item moet nog getaxert worden 34 busselen hois ge-
levert bij Leben Jonckhans om te vereeren an hertoch
de Buillon, elcke bussel ad Xl st., facit 18 g. 14 st.
Item moeten getaxert worden 32 busselen hois ge-
levert bij Heijn Scroven oock met het hoije van Leben
Jonckhans is vereert woorden, elcke bussel Xst., facit
XVl gl.
Van gelijcken Hendrick Wijers 6 busselen, elcke bus-
sel X st. ende is als boven vereert, facit 3 gl.

Hierop volgt nog een aantal posten dat be-
betrekking heeft op het transport naar
Maastricht.
Tot welk een hoogte dit soort leveringen
aan de vestingstad in dezejaren opliep leert
ons de volgende veelzeggende afsluitende
pOStZ
Item moeten getaxeert worden 145 g. 5 st. ontbuydelt
tot welvart van de dorpe soe aen ducq de Buillon als
anderen volgens de provisionele cedul angelacht
dern lesten Augustus 1636, ergo alhier 145 g. 5 st.

Lopen bijgevolg de op Spanjaarden en
Staatsen gerichte posten over 1636 en 1637
in een bonte mengeling door elkaar heen,
in een cedule voor het jaar 1638 vinden we
nog slechts posten over leveranties aan de
Elvenschans. Zo o.a.:
Op de 17 November 1638 heb ick Tosses betaelt voor
ons quoet lnden Dael aen eijnen wagen hois de wij
hebben met dije van de Berge34 moeten leveren aen
Floijer52 op de schans 17 g. 4 st.

Het geheel wordt afgesloten met de
aantekening:
Op 27 April 1639 heb ick Tosses in presentie van de
scholtis Petermans, Jan Lambiers schepen ende
Harm Wolff gestelt aen onse Ed. mevrouwe uuyt dese
cedel hondert cruyss pattacon doer last van voors.
scholtis 't stuck 3 gl. 4 st., facit 320 gl.

Uit heel dit overzicht is inmiddels wel dui-
delijk geworden, hoe zwaar een plaats als
Eijsden in de loop van de hier beschreven
jaren getroffen is geworden door de
aanwezigheid van militairen en door de
krijgsverrichtingen, waar het dorp indirect
betrokken bij raakte. Zelfs al zouden we het
totaal bedrag van alle geregistreerde posten
in deze schadcedulen berekenen, dan zou-
den we nog slechts beschikken over cijfers
betreffende een deel van de schade. Men
kan er namelijk zeker van zijn dat er heel
wat schade op oncontroleerbare manier
geleden is. lk behoef hier slechts te wijzen
op de Franse legers die in de loop van deze
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jaren verschillende malen hebben deelge-
nomen aan operaties in de omgeving van
Maastricht. Het staat zonder meer vast dat
ook Eijsden daarvan de gevolgen in meer
dan een opzicht te verwerken heeft gehad.
Op geen enkele manier wordt dit echter in
de cedulen zichtbaar, terwijl toch een tijds-
document spreekt van het leger van de ge-
duchte Fransen, dat zelfs voor enkele dagen
in Eijsden zelf gelegerd was.53 Het valt zon-
der meer aan te nemen dat daaraan de nodige
kosten verbonden waren, nog afgezien van
de schade die door soldaten van dit leger
aan goederen en bezittingen van Eijsdense
burgers werd aangedaan.

Heel in het algemeen wordt slechts
melding gemaakt van de schade die de
Heer van Eijsden van hen te lijden had
gehad, maar deze wordt met slechts een
regel afgedaan, onder vermelding van de
reden waarom men het speciaal op hem
gemunt zou hebben gehad, namelijk
omdat men wist dat hij een trouw
aanhanger was gebleven van de Spaanse
koning. Naar de gezindheid van de
Eijsdense burgers in deze jaren kan men
slechts gissen.54 Zij had zonder twijfel van
beide zijden zwaar te lijden. Geen wonder

`dat zij met een beroep hierop bij de Staten
van het Land van Valkenburg pogingen
ondernamen om hun aandeel in de
gemeenschappelijke lasten verminderd te
krijgen. Waarom dit eerst in 1642 gebeurde
onttrekt zich aan onze waarneming.55 Ook
voor het wat abrupte einde van de cedulen
over de jaren 1640 en 1641 heb ik geen
verklaring kunnen vinden, maar zoals
reeds in de aanvang van dit artikel werd
opgemerkt was het ons niet om de rol die
bedoelde documenten hebben gespeeld te
doen, maar om de inhoud van die
documenten zelf.

Tot slot nog enkele bemerkingen. De
inwoners van Eijsden mogen dan nog zo
overtuigd zijn geweest dat zij zwaarder dan
andere plaatsen in het Land van Valken-
burg te lijden hadden gehad van de politieke
en militaire conflicten, waarbij zij zo nauw
betrokken waren geraakt en op grond
daarvan de mening zijn toegedaan aan-
spraak te mogen maken op een verminde-
ring van de hun toegewezen quote van de
gemeenschappelijke lasten, diezelfde over-



tuiging kon natuurlijk ook post vatten
bij de inwoners van andere plaatsen.
Naargelang dit gebeurde, werd uiteraard
het voornaamste motief voor een derge-
lijke opstelling de Eijsdenaren uit handen
geslagen. Dat is precies hetgeen in de
werkelijkheid gebeurde. ln de studie van
Slanghen komt men dan ook tal van
pogingen, doorandere plaatsen binnen het
Land van Valkenburg ondernomen, tegen,
die sterke verwantschap vertonen met die
van Eijsden. Ook de vertegenwoordigende
lichamen van het Land van Valkenburg zelf
werkten vele malen in dezelfde richting.
Toen de Staten van Valkenburg in 1658
voor de zoveelste maal met zware lasten
werden geconfronteerd, wees een becijfe-
ring uit dat zij in dejaren die sinds de Vrede
van Munster (1648) waren verlopen aan de
beide rivaliserende machten een bedrag
van meer dan 300.000 gld. boven de
normale lasten hadden moeten betalen.56
Men had er schoon genoeg van. Een
deputatie werd samengesteld om op hoog
niveau nog eens de nood te gaan klagen.
Met een citaat uit de instructie57 voor deze
deputatie, die duidelijk maakt hoe hoog
deze nood was gestegen, wil ik besluiten:

Dat men metter daet bevindt dat de gemeyne ingese-
tenen deses landts ter naecter contemplatie van de
Souverainiteyt over die drye contentieuse landen,
daer van hetdispuyt, controversie ofte different hun in
't minste niet en raeckt, waer toe sy facto suo cout
nogh warm en connen contribueren.
in hun ruste, goederen ende middelen ten aller-
hoogsten worden geintresseert, selfts tot hunne to-
taele ruine,
ende soo verre dat ingevalle seer corts daerinne
gheen regel, order oft middel en wordt gestelt oft ge-
vonden,
die voorschreven quartieren ierlangh geschaepen
syn geheelyck verlaeten ende geabandonneert te
worden.
Dat het is eene saecke notoir dat dese ingesetenen
niet seffens en connen dienen aen twee Heeren.

Dat alsoo de voorschreve ondersaeten somwylen over
de eene en de andere syde worden geëxecuteerd son-
der eenige voorgaende sommatie oft aenmaeninghe
tot betaelinghe van penninghen, daer aff sy 't minste
niet en weten, oock in alsulcker voegen dat op vele
plaetsen die oosten van executie een merckelyck
meer syn bedraegende als het pretens capitael daer-
omme die executie is geschiet, sonder dat sy daerin-
ne by den eenen van het gewelt van den anderen con-
nen worden bevreyt.

W.A.J. Munier

Noten: 40 Christiaan Lamberts, licentiaat in de rechten, en 47 Zie L.J. Morreau, Enkele bijzonderheden over de
griffier van de heerlijkheid Eijsden, die in veel van voormalige Elvenschans bij Eijsden, in: De Lim-
de hier beschreven zaken een belangrijke rol burgse Leeuw, 4(1955/56), 64-70.
rol speelde, zoals blijkt uit de talrijke vermelding- 48 T.a.p.
en van zijn naam4 49 Ook na de aftocht van deze legermacht blijft de

41 Margaretha Anna Francisca van Bocholtz. Staatse invloed in Eijsden verrassende trekken
42 Arnold de la Margelle, heer van Eijsden, 's-Gra- vertonen.

venvoeren en Warsage, een trouw aanhanger van 50 Ook in het artikel van Slanghen wordt hun activi-
Spanje en, in verband met verschillende functies teit in het Land van Valkenburg regelmatig ver-
in Spaanse dienst, regelmatig afwezig. meld, zie o.a. 424.

43 Peter Petermans. 51 lk heb hem niet kunnen determineren.
44 Hij was heer van Strucht, en had als vertegen- 52 Deze Roijer moet een officier geweest zijn op de

woordiger van de ridderschap veel invloed. Elvenschans.
45 W.A. Poort, Grenswachter (Matthaeus) Ludovi- 53 Daar heet het: L'armée des redoutables Français.

cus, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiede- 54 Wouters, 226 signaleerde al dat een studie over
nis, 42(1958), 40-50; 78-115; 152-168; in het bij- de publieke opinie in deze jaren nog geschreven
zonder over zijn Eijsdense wederwaardigheden moet worden. Het is tot op heden niet gebeurd.
86-91. 55 Tenzij we de samenhang met de heffing van

46 Talrijke bijzonderheden over hem in: Gedenk- Staatse zijde, waarvan we boven al melding
boek der Nederlandsche Hervormde Gemeente maakten, als vaststaand mogen aannemen.
van Maastricht 1632-1932, Maastricht 1932, voor- 56 Zie hiervoor noot 1.
al de bijdrage van W. Bax, Philippus Ludovicus, 57 De volledige tekst van deze instructie bij Slang-
38-62. hen 511-518.



De spoorlijn Luik-Maastricht deel IV

De ontwerpers van de spoorweg dachten
Eijsden een voor die tijd royaal spoorweg-
emplacement toe. Het stationsgebouw kun-
nen we zelfs omschrijven als een harmo-
nieus, ruim en functioneel gebouw van
behoorlijke afmetingen, namelijk 40 bij 7,80
meter. Het emplacement omvatte vier spo-
ren en nog een doodlopend spoor naar een
laadhelling. Met paard en wagen zou men
dus zó de goederenwagons kunnen inrij-
den. Verder was er een goederenloods van
10 bij 12 meter. De concessionarissen moe-
ten gedacht hebben dat er in Eijsden wel
wat vracht en reizigers te halen en te bren-
gen waren. Die in de beginjaren uiteraard
nog niet waar gemaakte verwachting was
gegrond op het feit dat de Belgische initia-
tiefnemers ons dorp een belangrijke plaats
hadden toegedacht in het nog tot ontwik-
keling te brengen internationale treinver-
keer met het noorden van ons land. Echt
functioneel werd dit emplacement pas toen
in 1865 de verbinding tot stand kwam met
Roermond en Venlo. Het ministerie van
financiën wenste er een rijksontvangkan-
toor te installeren met aan het hoofd een
Ontvanger der lnvoerrechten en Accijnzen.
Woning en kantoren moesten in het sta-
tionsgebouw worden ingepast. Vandaar
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dat zowat de helft van het hele gebouw ten
dienste stond van dat ministerie. Maar de
spoorwegmaatschappij draaide op voor de
gehele stichtingskosten!

Jean Eijrond, architect-ingenieur uit Luik,
maakte er iets 'moois van. Het werd een
gebouw met allure, architectonisch vol-
maakt, met een uitgebalanceerde vormge-
ving. Een pluim voor de ontwerper. Op 2
augustus 1860 werd een eerste ontwerp
ingediend. Het maakte zijn ronde langs de
verschillende departementen die betrok-
ken waren bij de bouw en de exploitatie.
Het ministerie van financiën verlangde
goede huisvesting voor zijn hogere ambte-
naren. Op 18 februari 1861, dus na vijf en
een halve maand de zaak bestudeerd te
hebben, komt men met onder andere de
volgende wensen:
1. Waterpomp aanbrengen met goed drink-

water bij de woning.
2. Goten en watervat plaatsen aan de ach-

terzijde van de woning voor opvang van
regenwater.

3. Provisiekelder onder de woning aanleg-
gen met ingang in de woning.

4. Zolder boven de tweede verdieping
moet te gebruiken zijn als droogzolder
en er moeten meidenkamers kunnen
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worden ingericht.
5. Aan de achterzijde van de woning een

stuk omheinen tot gebruik als moestuin.
6. De kamers behangen, verven, plafonne-

ren en voorzien van de nodige schoor-
stenen.

7. Vestibule beleggen met blauwe hard-
stenen plavuizen.

8. Enige vaste kasten in de woning en in
het kantoor der ambtenaren en in dat der
visitatie plaatsen voor het bergen van de
registers.

9. Buiten- en binnenmuren uitvoeren in
baksteen zodat er geen vocht kan bin-
nendringen.

Ook "Waterstaat" heeft zo zijn bedenkingen.
Op 14 maart 1861 - dit instituut heeft dus
nog een maand langer moeten denken dan
"Financiën" - geeft Van Opstall zijn idee
over het ontworpen stationsgebouw, in
klare verstaanbare taal, zoals we van hem
gewend zijn. Enkele passages uit zijn rap-
port mogen we de lezer niet onthouden:
"De wachtkamer komt mij te klein voor.
Over het algemeen wordt door de spoor-
wegmaatschappijen weinig waarde ge-
hecht aan de wachtkamers. Op de Aken-
Maastrichtse Spoorweg bijvoorbeeld, zijn,
wanneer men Aken, Maastricht en Landen

uitzondert, al de wachtkamers te klein.
Het publiek ondervindt daarvan onge-
rief en klaagt daarover, doch de onderne-
ming laat er zich niets aan gelegen liggen.
De spoorweg brengt niets minder of meer
op, of de wachtkamer goed of slecht, ruim
of niet ruim genoeg is. Het publiek moet
zich maar behelpen` Eenmaal de goedkeu-
ring der regering aan het ontwerp gegeven,
dan kan deze ook moeilijk daarop terug-
komen. ln het algemeen belang vermeen ik
dus hierop de aandacht te moeten vestigen.
Men zal misschien beweren dat te Eijsden
niet zeer veel mensen op de trein zullen
komen. Dit moge gemiddeld per jaar het
geval zijn, doch het kan niet uitblijven dat
op sommige dagen en uren, het getal per-
sonen die van de trein gebruik zullen' ma-
ken, groot zal zijn. Niet alleen die van Eijs-
den, maar ook die van Mesch, Noorbeek en
andere dorpen en gehuchten zullen zich
daar verzamelen. Men ziet dit aanhoudend
op het zoo veel onbeduidender station
Meerssen, waar dikwijls de helft van het
wachtend publiek, in de open lucht de aan-
komst van den trein moet afwachten."

Het rapport van Van Opstall miste zijn uit-
werking niet. De wachtkamer werd inderdaad
vergroot en op 36 m2 gebracht. Clermont,
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, dit“Mxíøift Het eerste Eijsdense station. Komend vanaf de Belgi-
sche grens zien we eerst (links op de foto) de woning
van de Ontvanger der/nvoerrechten en Accijnzen, een
ruime woning van 7,80 bij 8,00 m met twee verdiepin-
gen en kelder en zolder. Indeling: Op de begane grond
een eetkamer van 4,05 bij 3,39 m, zitkamer, keuken en
toi/et en op de verdieping vier slaapkamers. De sta-
tionschef kreeg een precies gelijke woning aan de
andere zijde, de noordzijde dus van het gebouw. Tus-
sen de beide woningen bevindt zich het eigenlijke
station, 24,00 m lang en 6,60 m breed, functioneel en
praktisch ingedeeld. Midden in de straatgevel de
hoofdtoegangsdeur naar een vestibu/e (op de toto
aangegeven door "E") van 2,50 bij 4,00 m, die rechts
toegang geeft tot een ruime visitatiezaal ( "F") en links
tot een wachtkamer ("C") van 6,05 bij 5,86 m. Recht
voor de ingang bevindt zich het kantoor van de sta-
tionschef en een loket voor "Biljetafgitte" ("B"). Naast
de visitatiezaa/ vinden we het kantoor ("C") van de
Ontvanger der lnvoerrechten en Accijnzen met recht-
streekse toegang tot zijn woning. Aan de perronzijde
bevindt zich een ruimte ten behoeve van het dienst-
doende douanepersoneel ("H"). Naast de wachtkamer
zien we de ruimten "dienst" ("B") en "magazijntje
("A"), die indien nodig bij de wachtkamer getrokken
kunnen worden.
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de spoorwegdirecteur, geeft zich niet zo
maar gewonnen. Hij vindt dat de wachtka-
mer groot genoeg is. Volgens hem zullen in
Eijsden toch niet zoveel mensen van de
trein gebruik maken. De afstand, zo stelt
hij, tussen Eijsden en Maastricht over de
kanaaldijk langs de linker Maasoever (dus
via het voetveer naar Ternaaien) is slechts
8,5 km en via de spoorlijn 9,5 km, dus zullen
de mensen toch wel te voet blijven gaan.
Een wel zeer eigenaardige stelling voor een
spoorwegdirecteur die mede van het reizi-
gersaanbod moet leven.

Meermalen verzoekt de spoorwegmaat-
schapplj om, in afwachting van de defini-
tieve goedkeuring, reeds met de funde-
ringen te mogen beginnen. Men heeft
haast. Begrijpelijk, want aan de spoorleg-
ging wordt met man en macht gewerkt,
terwijl de overheid met de goedkeuring van
het stationsgebouw maar niet wil opschie-
ten. Eindelijk, op 4 mei 1861 komt het defi-
nitieve ontwerp, aangepast aan ieders
wensen, van de tekentafel. Op 15 mel wordt
het ter goedkeuring voorgedragen en op
11 juni verleent het ministerie de bouwver-
gunning. Enige weken eerder reeds kreeg
men toestemming om met de funderingen
te beginnen, mits men maar rekening hield
met een vergrote wachtkamer. De zaak
werd weer met de bekende voorvarendheid
aangepakt. De staat van werkzaamheden
van de maand mei weet te melden dat "er
werd voortgegaan met de metselwerken
van het stationsgebouw te Eijsden" en dat
"die te Gronsveld werden begonnen". Ookte
Gronsveld heeft men problemen met de te
klein ontworpen wachtkamer. Clermont
verweert zich en zegt dat het een onbelang-
rijk station is en dat hij zich niet kan voor-
stellen dat er veel toevloed zal zijn uit de
omliggende dorpen en gehuchten. Maar
Clermont moet toch door de knieën, anders
zou er geen bouwvergunning komen. ln
juni meldt men dat "de metselwerken aan
het stationsgebouw te Eijsden voltooid
werden". Men eiste dikke tweesteens mu-
ren. Anderhalve steen vond Van Opstall
veel te weinig, want „de steenen die de
maatschappij zelf laat bakken zijn in den
regel slecht. Enige goede kunnen er wor-
den uitgezocht, doch dit is niet voldoende.
Met de beste Limburgse steenen is een an-
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derhalve steens buitenmuur nauwelijks
voldoende." De werkstaat van juli meldt dat
de timmerwerken goed vooruitgaan. Ove-
rigens is eikehout voorgeschreven voor
vloerbalken en vloerdelen, voor trappen,
buiten- en binnendeuren en voor de ramen.
ln augustus werd de leiendakbedekking
aangebracht en begon men met de bepleis-
tering en plafonnering der vertrekken. ln
september werden deuren en ramen ge-
plaatst. Ondanks het late verlenen van de
bouwvergunning kwam het gebouw toch
nog tijdig klaar. Ruim voordat de spoorlijn
geopend werd, was de oplevering een feit.
Op 18 oktober 1861 meldde de directie dat
gebouw en spoorbaan geheel gereed en
opgeleverd waren. En, zoals gezegd, ont-
werper Jean Eijrond maakte er iets moois
van. Heden ten dage zou een station van
deze omvang en allure, zelfs in een middel-
grote stad, niet meer gebouwd worden.
Eigenlijk triest om te zien hoe armoedig
van vorm en totaal'ontmanteld het reste-
rende gedeelte van dit eens zo fiere ge-
bouw er nu in 1986 bijstaat. Het middenge-
deelte van het oorspronkelijke gebouw
(met tentdak), dus zonder de beide wo~
ningen, maar met toevoegingen aan de

`straatkant (± 1900) en aan de perronzijde
(na de 2e wereldoorlog), vormt het mo-
menteel nog in gebruik zijnde stationsge-
bouw.

Het stationsgebouw,
straatzijde, ± 1900.



Het stationsgebouw
met de later aange-
brachte houten over-
kapping, ± 1910.

Station Eijsden.
Foto:
Jean Rethero, 1985.

Het materieel

Reeds in 1834 begon John Cockerill in
zijn werkplaats in Seraing met de bouw in
licentie van de Engelse Stephenson-loco-
motieven. Van de serie Patente bijvoor-
beeld, werden door Cockerill 38 stuks aan
de diverse Belgische spoorwegmaatschap-

piien geleverd. Maar alras construeerde
deze John Cockerill machines naar
eigen ontwerp. Door voortdurend zijn pro-
ducten te verbeteren ontwikkelde hij zijn
onderneming tot een bedrijf van grote
faam. Goede vaklieden waren in het sterk
geïndustrialiseerde Luikse bekken wel
voorhanden, zodat deze hoog gekwalifi-
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ceerde ambachtslieden tot locomotiefsmid
konden worden opgeleid. Het was een
ongelooflijk zwaar beroep. Boze tongen
beweerden dat deze mannen hun enorme
kracht haalden uit de vele liters bier die ze
plachten tot zich te nemen.

Ook de Luik-Maastrichtse bestelde haar
locomotieven bij Cockerill. Men wilde het
beste en modernste materieel datvoorhan-
den was. Doch ten tijde van de opening van
de spoorlijn waren deze moderne machi-
nes nog niet leverbaar zodat de dienst
moest worden aangevat met gehuurd ma-
terieel. De directie bestelde vijf locomotie-
ven van het type Mammouth, kostprijs
ongeveer B.fr. 37.500,-- per stuk. Het waren
voor die tijd zware machines, uitgerust met
drie gekoppelde aandrijfassen en een losse
twee-assige tender. Een tender kostte
B.fr. 4.000,-- per stuk. De tender, een soort
aanhangwagen, was bestemd voor de
opslag van de kolenvoorraad en voor het
meenemen van water, vier m3 in dit geval.
De plaats van de machinist is bij dit type
reeds afgeschermd met een zijplaat en een
dak, zodat er enige beschutting was in
tegenstelling tot de vroegere typen waarde
machinist en de stokertotaal onbeschermd
en overgeleverd aan weer en wind hun
werk moesten doen. De documentatie
vermeldt verder dat onze "Mammouths"
36 ton wegen en dat de zes aandrijfwielen
een diameter van 1,50 m hebben en voor-
zien zijn van loopvlakken uit fijn, hoog-
waardig staal ter dikte van vijf mm. Als rem
is een remblok gemonteerd op de wielen
van de voorste aandrijfas. Deze rem kon
vanuit het machinistenverblijf bediend
worden. Het remsysteem is ondanks de
bekwaamheid van de constructeurs lange
tijd een zorgenkind geweest. De machinist
kon alleen de rem op de locomotief be-
dienen. Op de wagons zaten "remmers" die
op een fluitsignaal van de machinist de
handrem moesten bedienen. Pas na de uit-
vinding in 1872 van de Westinghouserem
kwam er duidelijk verbetering. Dit door-
gaande remsysteem op stoomdruk werd
spoedig op alle reizigerstreinen toegepast.
Het duurde echter nog tot rond 1935 eer
alle goederentreinen van een dergelijke
remconstructie voorzien waren. ln een
brief van 5 oktober 1861 rapporteert toe-
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zichthoudend ingenieur Van Opstall dat er
zes locomotieven in aanbouw zijn, doch
een document van de maatschappij zelf uit
1865 maakt enkel melding van vijf locomo-
tieven: drie stuks voor reizigerstreinen en
twee voor goederenvervoer.

De maatschappij nam vier machinisten
in dienst. Machinist op een stoomlocomo-
tief is nu een tot de verbeelding sprekend
beroep, onafscheidelijk gekoppeld aan een
dosis spoorwegromantiek. Maar in de
tweede helft van de vorige eeuw werd van

-deze mannen heel wat verlangd. Werk-
dagen van vijftien `a zestien uurwaren geen
uitzondering. Het was gebruikelijk dat elke
machinist zijn eigen machine toegewezen
kreeg en daarvoor de volle verantwoor-
delijkheid droeg. Overigens werd aan
machinisten een premie toegekend voor
zuinig stoken. De Luik-Maastrichtse be-
taalde een premie van vier B.fr. perduizend

De lok 1, type Mam-
mouth, werdgebouwd
door Cockeri/l-Ougrée
in 1861. Zi/ behoorde
tot het materieel van
de Luik-Maastrichtse.
Foto uit: Andre Vere/st,
Belgische treinen in
beeld.

De /okomotief no 5
(1867) van de Luik-
Maastrichtse.
Foto uit: Andre' Verelst,
Belgische treinen in
beeld.



D'r "iezere" hingst.
Een fragment uit het
onlangs in Banho/t ver-
schenen boek/'e De Dà.
Met gedichten en ver-
halen van meester Wou-
ters.

kg steenkolen die de machinist kon uit-
sparen. Een gevaar was natuurlijk wel dat
de drang naar zuinigheid hem zodanig
parten speelde, dat er niet voldoende
stoom was. Dit kwam dan ook nogal eens
voor zodat hulp moest komen van een
reserve-locomotief. Waarschijnlijk zal in zo
een geval wel een boete verschuldigd zijn
geweest.

`

In tegenstelling tot de locomotieven
werden de rijtuigen op tijd geleverd. Ook
deze waren alle van Belgische makelij.
ln het "Cahier des Charges" was bepaald
dat minimaal drie/vijfde deel van het mate-
rieel uit België afkomstig moest zijn, maar
de praktijk was dat de Belgen àlles lever-
den, niet onlogisch overigens, want in
financieel opzicht was de inbreng van

Nederlandse zijde nihil. Bij de opening
werd begonnen met 23 rijtuigen voor per-
sonenvervoer: drie rijtuigen eerste klasse
(diligence), B.fr. 3.170,--, drie rijtuigen
tweede klasse (char-à-bancs), B.fr. 2.720,--,
negen rijtuigen derde klasse (wagons),
B.fr. 2.428,-- en acht gemengde rijtuigen.
ln totaal waren er 118 goederenwagons in
de volgende verdelingz, zes bagagewa-
gons, acht overdekte wagons, vier zoge-
naamde wagons à pivôt, twintig goederen-
wagons en zeventig open wagons. Per 1
januari 1866 was het rollend materieel
verder uitgebreid tot 168 goederenwagons,
waaronder twee voor het vervoer van die-
ren. 115 Wagons waren geschikt voor het
vervoer van steenkolen.

Een wagon derde klas-
se, uit de jaren 1860-
1870.
Foto uit: André Verelst,
Belgische treinen in
beeld.

U? “laaste” hingst
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De opening

18 September 1861 werd door het Mini-
sterie van Waterstaat aan Badon Ghijben
medegedeeld dat ingevolge de Wet van 21
augustus 1859 op het gebruik van spoor-
wegen de dienst pas mocht worden ge-
opend, nadat de Minister van Binnen-
landse Zaken daartoe machtiging had
verleend. Deze machtiging werd voorafge-
gaan door een uitvoerige inspectie van de
lijn. Deze geschiedde met behulp van een
klein vierwielig wagentje dat door hand-
bediening werd voortbewogen. De inspec-
tie zal wel zonder problemen verlopen zijn,
wantop180ktober meldde de directeurdat
de spoorbaan met alle stations en bijge-
bouwen gereed en opgeleverd was..

De feestelijkheden konden beginnen.
De officiële opening werd gepland voor
zondag 10 november 1861. Voor deze
gelegenheid werd een uitgebreid feest-
programma samengesteld. Maastricht wil-
de deze keer eens degelijk voor de dag
komen. De gemeenteraad stelde de aan-
zienlijke som van f 1.589,-- beschikbaar.
Bij vorige gelegenheden, de opening van
de lijn naar Aken bijvoorbeeld, was de
Maastrichtse bijdrage niet meer danf 300,--.
Toen vond men nog dat de spoorwegmaat-
schappij het feest maar zelf moest orga-
niseren.

Het feest verliep als volgt. Op zondag
10 november om 9 uur v.m. kwam de eerste
trein uit Luik aan waarin drie Luikse mu-
ziekgezelschappen hadden plaats geno-
men. Ze trokken al musicerend door de
stad en brachten een aubade aan de gou-
verneur, Jhr. P. van der Does de Willebois.
Tegen half twee kwam een tweede trein
aan met daarin het complete bestuur van
de spoorwegmaatschappij en een groot
aantal Luikse autoriteiten. Baron Alph. de
Rothschild, president van de spoorweg-
maatschappij was echter verhinderd. Hij
zond in zijn plaats de vice-president E. Brug-
mann. Het Luikse gezelschap was even
tevoren door de gouverneur en generaal
Knoop, vergezeld van een aantal Neder-
landse autoriteiten, op het station van
Eijsden verwelkomd. Voor de muzikale
omlijsting zorgden de Maastrichtse harmo-
nieën "La Grande Harmonie" en "Les
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Ouvriers Réunis". Bij aankomst op het
Maastrichtse station werden door een
tweetal zangkoren enkele stukken ten
gehore gebracht.

Vanaf het station toog men in optocht,
vergezeld van alle muziekgezelschappen,
naar het stadhuis. Het moet een imposante
stoet geweest zijn door de prachtig versier-
de straten van Wyck en Maastricht. Het
stadsbestuur had voor rijtuigen gezorgd,
zodat de vele eregasten de lange weg niet

Déjeuner gehouden
wellicht ter gelegen-
heid van een feestelijk-
held die plaats had bij
de aanleg van de spoor-
lijn.
R.A.L. Kaarten- en pren-
tenco/lectle, lnv.nr. 703.
Foto: H.L. Mordang.



te voet behoefden af te leggen. Op de
Markt, vóór het stadhuis, brachten alle
harmonieën nog een muzikale hulde aan
de eregasten. Onderwijl concerteerde op
het Vrijthof het muziekkorps van het Maas-
trichtse garnizoen. Op het stadhuis hield
burgemeester Pijls een toespraak en
bracht enkele toosten uit op het welslagen
van de nu officieel geopende spoorlijn.

Om 3 uur n.m. namen 210 gasten deel
aan een banket. Wat we ons bij een derge-
lijk banket moeten voorstellen wordt aar-
dig geïllustreerd door een bewaard geble-
ven "déjeuner" van 30juli1861 dat wellicht
ter gelegenheid van een eerdere feestelijk-
heid bij de aanleg van de lijn heeft plaats-
gevonden. Die maaltijd bestond uit maar
liefst 25 gangen, terwijl twaalf verschillen-
de wijnen en likeuren dat wel zeer copieuze
maal kompleteerden. Als eregasten wer-
den onder anderen vermeld: Graaf Th.
de T'Serclaes de Wommersom, gouver-
neur van Belgisch Limburg en generaal
Van Meurs. Het banket werd aangeboden
door de bestuurders van de spoorweg-
maatschappij en vond plaats in de prachtig
versierde zaal der Augustijnen langs het
Kanaal Maastricht-Luik. Alleen al de kos-
ten van de versieringen bedroegen B.fr.
2.500,--. Deze werden verzorgd door M. de
Boix uit Brussel. Voor het banket was ver-
antwoordelijk Aloi's Bonn, een vakman van
Europees niveau, eigenaar van het befaam-
de Hotel Du Lévrier aan de Boschstraat. De
kosten waren dan ook niet mals. Minstens
B.fr. 15.000,-- zo weet "Le Courrier de la
Meuse" van maandag 11 november 1861 te
melden.

Uit een verslag in dezelfde krant verne-
men wij dat er 's avonds enkele bals werden
georganiseerd. Het bal, gehouden door de
Société des Redoutes waarop de genodig-
den acte de présence gaven, was buitenge-
woon geslaagd. Het bal van de “Ouvriers
Reunis” wordt als zeer gezellig omschre-
ven, terwijl andere bals waarop de Maas-
trichtse bourgeoise verwacht werd, zo goed
als geen publiek trokken. Het Vrijthof en het
stadhuis werden voor deze gelegenheid
feestelijk verlicht. Het militaire muziek-
korps zou ook in de avonduren weer con-
certeren op het Vrijthof, terwijl dan om 9
uur een vuurwerk zou worden afgestoken.

Dit buitengebeuren viel echter letterlijk en
figuurlijk in het water, aangezien regen en
wind de organisatie danig parten speelden.
Tegen half elf 's avonds was er volgens de
krant niemand meerte zien. Het Vrijthof en
de omliggende straten lagen er verlaten bij.
Overigens moet de belangstelling van de
Maastrichtenaren niet erg groot zijn ge-
weest, want de krant weet te melden dat op
de zondagavond van de officiële opening,
met uitzondering van enkele cafés, nage-
noeg geen huis verlicht of versierd was.

Het verslag van de festiviteiten in "Le
Courrier de la Meuse" van maandag 11 no-
vem ber eindigt met een woord van ernstige
kritiek aan het adres van de bestuurders
van de spoorwegmaatschappij. De kritiek
betrof de wijze waarop zij aan de hun ter
beschikking staande begrotingspost van
verdeling van 800 halve roggebroden
onder de 9000 armen der stad uitvoering
hadden gegeven. Wij ontlenen het volgen-
de, wel zeer kenmerkende stukje aan de
krant: Stelt U zich eens voor, lezer, dat de
800 halve broodjes ter waarde van B.fr. 330,--
op een open wagen naar het Vrijthof wor-
den gebracht juist tegen half twaalf bij het
uitgaan van de altijd zeer drukke Zondags-
mis van elf uur. Natuurlijk zal die broodver-
deling dan de aandacht trekken van vele
nieuwsgierigen en grote aantallen straat-
jongens, zodat de arme duivels zich letter-
lijk met stompen en slaan een weg moeten
banen door de menigte om een stuk rogge-
brood te bemachtigen. Wat een menslie-
vendheid moeten diegenen gehad hebben
die dit bedacht hebben?

Het handelen van het stadsbestuur met
betrekking tot de openingsfestiviteiten
wordt later hevig aangevallen, als in een
gemeenteraadsvergadering nog een nota
opduikt van f 887,50 voor "bijzondere
feestkosten". Het merendeel van de uit de
gemeentekas beschikbaar gestelde midde-
len blijkt te zijn besteed aan de organisatie
van bals en de honorering van de orkesten
die daar optraden.

Als afsluiting van de openingsfestivitei-
ten geeft de begaafde Maastrichtse pianist
Smeets op maandagavond 11 november
een concert in samenwerking met enkele
voortreffelijke Maastrichtse musici en een
aantal plaatselijke muziekgezelschappen.
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De allereerste trein volgens de gewone
dienstregeling vertrok echter eerst uit Luik
op zondag 24 november 1861 's morgens
om 6.15 uur. Hij arriveerde in Eijsden om
7 uur en zette na enkele minuten zijn reis
naar Maastricht voort, waar hij om 7.20 uur
aankwam. Om 7.40 uur vertrok dezelfde
trein weer als zijnde de eerste trein uit
Maastricht richting Luik. De reisduur Eijs-
den-Maastricht lag op 17 à 20 minuten.
Als men er rekening mee houdt datdetrein
ook in Gronsveld stopte dan lag de gemid-
delde snelheid op 60 km per uur. Qua reizi-
gersvervoer was de start overweldigend. ln
het eerste exploitatiejaar maakten 355.672
reizigers gebruik van onze spoorlijn. ln
1865 was dit aantal reeds tot 460.891 uitge-
groeid. Het goederenvervoer daarentegen
maakte een zeer aarzelend begin door.
Tijdens het eerste jaar kwam men niet

Goederen/oods bij het
station Eijsden. De
loods werd voorname-
lijk gebruikt voor de

Dienstregeling 1868.
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goederen. Rechts een ~

rond transformator-
huisje van de Stroom-
verkoop Maatschap- Wpij, de /arere PLEM. šsfsgšgšwïåïmå _ 3
Links op de achter- r f
grond het grote sein-
huis bij de spoorweg-
overgang. Hajke Piters,
beter bekend als Hajke
van der Klenge, ver-
voerde stukgoed voor
de Zinkwitfabriek. Op
de foto heeft hij bussen
met verf geladen.
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verder dan een vervoer van 47.265 ton. Veel
te weinig om tot winst te kunnen komen. ln
1865 lag het vervoerde tonnage op 118.074.
Dat jaar bracht zelfs nog een nagenoeg
sluitend resultaat. Het tekort bedroeg nog
maar B.fr. 20.077,--. Van winstuitkering kon
dus nog geen sprake zijn. Maar er zouden
spoedig betere tijden aanbreken. Vanaf
1866 reden dagelijks vijf goederentreinen
van elk twintig wagons. Tevens werden nog
goederenwagons aan personentreinen ge-
koppeld. Het jaarverslag over 1865 ver-
meldt trots dat er tot dan toe nog geen
enkele reiziger slachtoffer was geworden
van een spoorwegongeluk. Maar het perso-
neel verging het minder goed, men meldt
tot op dat moment twee doden en één
zwaar gewonde. Drie personen die zich op
de spoorbaan bevonden, verongelukten
dodelijk.

Het Eijsdense rangeer-
terrein gezien richting
de grens. Hetseinhuis,
reeds lang afgebroken,
stond bij de Voerstraat
naast de brugpoort.
De spoorwegbeambte
is Slang Goessen, la-
dingmeester.



Het einde van de Luik-Maastrichtse
als particuliere maatschappij

De ontwikkeling van de spoorwegen in
de rest van Nederland komt langzaam in
een stroomversnelling. De lijn Maastricht-
Venlo komt gereed in 1865. Ze werd gerea-
liseerd door de in 1860 in het leven geroe-
pen "Maatschappij tot Exploitatie van
Staats-Spoorwegen". De zo broodnodige
verbinding met het noorden, de verbinding
tussen de Limburgse steden en de snelle
handelslijn vanuit het Luikse bekken naar
het noorden, zijn nu een feit. De zaken
lijken nu voor elkaar te zijn. Doch het Ne-
derlandse spoorwegnet was niet de vrucht
van een zorgvuldig ontworpen plan, in te-
genstelling tot het Belgische waarbij reeds
in een zeer vroeg stadium een aaneenge-
sloten net van spoorwegen ontworpen
werd. Het Nederlandse net ontstond uit-
sluitend bij brokken en stukken. De beste
lijnen werden beheerd door concessiona-
rissen. Wat ontbrak werd door de staat aan-
gelegd. Voor de meest interessante trajec-
ten ontstonden dubbele verbindingen. De
exploitatie van spoorwegen baarde grote
zorgen.

Spoorwegarbeiders na-
bi/ de spoorwegover-
gang aan de Industrie-
weg. Op de achtergrond
de huizen van Maar-
land. V.l.n.r. Z/'ang
Hui/nen, Nulke Goes-
sens, niet bekend, Sieun
Tossings, Z/ang Goos-
sens, de twee laatsten
zijn niet bekend. De
foto is waarschijnlijk
eind vorige eeuw ge-
maakt.

ln 1885 bezitten we drie grote spoorweg-
maatschappijen, die door gebrek aan sa-
menwerking, door totaal verschil van in-
zichten met betrekking tot de te volgen
vervoers- en prijspolitiek, zich onderling
concurrentie aandoen, bestrijden, ver-
zwakken en elkaar voortdurend in slechter
positie brengen. Het is als een oorlog van
allen tegen allen. De krachten, die door de
maatschappijen ten volle behoren te wor-
den gebruikt tot bevordering van het ver-
keer, worden maar al te vaak misbruikt tot
het bewerken van elkaars ondergang.

De regering greep in en riep een commis-
sie in het leven die moest onderzoeken hoe
de exploitatie van spoorwegen kon worden
verbeterd. Op 9 oktober 1885 verscheen het
rapport van deze commissie. Een van de
conclusies is „dat de exploitatie met beter
gevolg zal worden gedreven, naarmate het
spoorwegnet als één geheel wordt gepre-
senteerd". Voorlopig gebeurde er echter
niet veel terwijl de toestand alsmaar ver-
slechterde. Op 21 januari 1886 uiteindelijk,
werd tussen de staat en de grote spoorweg-
maatschappijen een overeenkomst geslo-
ten waarbij de hoofdlijnen in het Neder-
landse spoorwegnet werden verdeeld tus-
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sen de Staatsspoorwegen (8.8.) en de
Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij
(H.S.M.). Hiermee werd een begin gemaakt
met wat men kan noemen: de grote con-
centratie van spoorwegen in Nederland. De
beide maatschappijen togen aan het werk.
Men probeerde de lijnen van kleinere maat-
schappijen over te nemen.

Ook in België deden zich soortgelijke
ontwikkelingen voor. ln 1897 wenste de
Belgische staat, die zelf het grootste ge-
deelt-e van de Belgische spoorwegen ex-
ploiteerdeY over te gaan tot naasting van
particuliere lijnen. Ten aanzien van de lijn
Luik-Maastricht werd een soort handeltje
opgezet: de Nederlandse regering ver-
klaarde namelijk geen bezwaar te hebben
tegen het Belgisch voorstel tot overname
van het op Nederlands grondgebied ge-
legen gedeelte van de lijn Hasselt-Maas-
tricht-Aken op voorwaarde van totstand-
koming van een gunstige regeling bij de
aankoop door België van de zwaar verlies-
lijdende lijn Hasselt-Eindhoven, de zoge-
naamde Limburgse lijn, die een zwakke
concurrente van onze lijn was. Van Bel-
gische zijde stelde men daarop als voor-
waarde dat Nederland dan ook zou moeten
meewerken aan de naasting van de toen
zeer rendabele lijn Luik-Maastricht. Op 23
april 1897 wordt een tractaat gesloten
waarbij onder andere bedongen wordt dat
de Nederlandse regering voor het Neder-
landse gedeelte van de lijn Luik-Maastricht
een bedrag van B.tr. 300.000,-- zal betalen.
De exploitatie zal dan door de staat aan de
S.S. worden opgedragen tegen een jaarlijk-
se huurprijs van 3% van de koopsom. ln

Nederland ontspon zich nu een strijd
tussen de 8.5. en de H.S.M. De H.S.M., uit
concurrentieoverweging bevreesd voor een
te sterk wordende 8.8., eiste de exploitatie
van onze spoorlijn op, alsmede die van de lijn
Maastricht-Venlo-Nijmegen. De regering
verklaarde echter dat men hierop niet kon
ingaan en wees ter compensatie de H.S.M.
een lijn toe in het noorden van het land.

Het Nederlands-Belgische tractaat trad
in werking op 1 juli 1898, waarmee de Staat
der Nederlanden eigenaar werd van het op
Nederlands gebied gelegen gedeelte van
de spoorlijn Luik-Maastricht. Op 1 januari
1899 werd de exploitatie door de S.S. over-
genomen, een N.V. waarvan de staat de
voornaamste aandeelhouder was. Het
resterend - Belgische - stuk van de lijn werd
op diezelfde dag door de Belgische Staats-
spoorwegmaatschappij in exploitatie ge-
nomen, waarmee dus op 1 januari 1899 aan
de particuliere exploitatie van de spoorlijn
Luik-Maastricht een einde kwam.

Lok no 4719 van de
"Austerity"-serie voor
een zware ko/entrein
naar Vise' in 1957, enke-
/e maanden voor het
definitieve einde van
het stoomtijdperk in
Nederland.
Foto genomen te Maas-
iricht.

Diese/-personentrein
Op de achtergrond het
Capuci/nenklooster in
Breust.
Foto.' Bèr Pachen, 1984.



Reconstructie spoor-
wegovergang bij het
Stationsplein.
Foto.'
Jean Rethero, 1985.

Grote ravage na het
ontsporen van een goe-
derentrein bij de spoor-
wegovergang aan het
Stationsplein (1930-
1935).

Treinongeva/ bi/ de
onbewaakte spoorweg-
overgang aan de
Groenstraat ± 1930.
Mevrouw Cruts uit
Maastricht kwam we-
kelijks vis en groenten
venten in Eijsden. Bi/|
het oversteken van de
spoorweg kwam het
paard met de wagen in
aanraking met een
passerende trein. Me-
vrouw Cruts moestmet
een beenbreuk in het
ziekenhuis worden op-
genomen.
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Als afsluiting van onze artikelenreeks
geven we na dit vierde deel een overzicht
van de belangrijkste feiten.

1836 Eerste belangstelling van Luikse za-
kenlieden voor een spoorlijn tussen
Luik en Venlo.

1841 Onder leiding van de Maastrichtse
zakenman Clermont wordt te Maas-
tricht een spoorweg-comité gevormd,
dat o.m. ijvert voor de totstandkoming
van de verbinding Luik-Maastricht.

1853 December; onderzoek onder leiding
van L. Rome uit Amay (B.) naar de
economische mogelijkheden van deze
spoorwegverbinding.

1854 Begin van de onderhandelingen tus-
sen de Nederlandse en de Belgische
regering.

1855 Een Duits-Belgisch-Nederlandse com-
binatie vormt zich en vraagt concessie
aan voor een spoorlijn Luik-Maas-
tricht langs de rechter Maasoever.

1855 Een Nederlands-Belgische commis-
sie krijgt opdracht het Cahier des
Charges op te stellen.

1856 Februari; het Cahier des Charges
wordt voorgelegd aan de kandidaat-
concessionarissen Suermondt c.s .

1856 Juni; het Cahier des Charges wordt
door de kandidaat-concessionaris-
sen aanvaard.

1856 30 Juli; Nederlands koninklijk besluit
waarbij de voorlopige concessie aan
de aanvragers wordt verleend voor
het gedeelte Maastricht-rijksgrens.

1856 3 Oktober; Belgisch koninklijk besluit
waarbij de voorlopige concessie aan
de aanvragers wordt verleend voor
het gedeelte Luik-rijksgrens.

1858 Als nieuwe geïnteresseerden voor de
concessie meldden zich de bankiers
Brugman Fils et Cie. te Brussel en
Rothschild Frères te Parijs.

1858 4 Oktober; de minister van binnen-
landse zaken besluit om de concessie
definitief te verklaren.
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1860

1860

1860

1861

1861

4 Februari; het punt van de grens-
overschrijding wordt door de beide
regeringen vastgesteld.

31 Maart; oprichting van de: Societe'
anonyme du chemin de fer de Liege à
Maestricht et ses extensions.

10 April; begin van de grondwerken
nabij Gronsveld.

10 November; officiële opening van
de spoorlijn.

24 November om 6.15 uur 's morgens:
Vertrek uit Luik van de allereerste
trein volgens de gewone dienstrege-
ling.

Bèr Pachen
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De kaffie van Zjeng en Merie
wie medam
Nit Creuwels-
Warnier
't ziech
rappeleerde

V./.n.r. María Geurten,
Nit Warnier, Medam
Jurion, Henriette Meeu-
wissen uit Herstal, Me-
rie Schiepers, Men/er
Jurion.
Egusjtus 1933.

Egusjtus 1933. De lisjte zoengdeg ien
egusjtus, kaeërmes ien aad Eèsjde, Breusj-
terkaeërmes. Oppe Vroenef de roelekeboel
van Loneux, ien de kaffies drij daog laank
meziek. len idder hoeshawe woerte saoter-
degs tien of mie vlaoje gebakke dij op
häörtsjes ien inne kueref of gewoen op 'n
piaank nao de bekker woerte gebraach um
dao gebakke te waeërde.

Zjeng en Merie Warnier-Schiepers, gyr
zeet hun naome op de roet sjtoeën, waore
kaffiehawers ien 't hoes op d'n hook van de
Voeëgelzaank en `t Hoondersjträötsje.
't Hoondersjträötsje haet de gemejnte laoë-
ter "Spriemenstraat" goeën hète umdat ze
dat sjiekker von.

len de kaffie van Zjeng en Merie zurregde
*t koppel Jurion oet Mesjtreech ien de règel
vuur de meziek. Medam Jurion waor d'n
drummer en menier Jurion besjpäöide de
kwetsjbuul. Begonne woert um veer oor
sjnones en daan - gasjte of geng gasjte -
gesjpäöld woert tot twellef oor sjnaachs.
't Loen van 't orkes besjtong oet drijI daog
vuur nieks kosj en ienwoening bie de femie-
iie Warnier. Daobie woerte ze ooch nog per
daans betaold. Es havven daans waorwoert
mit e blaeëke duuske roengdgegaange en
moes idder koppel drij cent betaole. Soms
gebäörde dat ophoeële ooch mit twie
tleure. De drij cént woerte daan opgehaold
ien 'nne platten tleur en daan direk umge-
sjut ien 'nne soptieur. Dat makde get mie

iaeëve. Es mit tleure woert roengdgegaange
waor 't waol lesjtiger um te foetele, want 't
gebäörde waol `ns dat ien plaots van drij
cent twie en 'nnen havve cent woert neer-'
geiaag.

Ater 't buffit sjtong op 'nne sjtool 'n groete
waastijn mit waoëter oe de giaoëser ien ge-
sjpeuld woerte. 't Sjpeulwaoëter woert
gehaoid aon de poemp aon d'n aandere
kaant van de sjtraot. De kletskes beer woer-
te ien ,nne top gebrujd en waore vuur de
verrekes van bie Fonsaer.

len de kaffie moch alleng doenker en
liech beer versjut waeërde en setroen ne-
tuurlekt E Drupke woert sjtiekem verkoch.
Es geng kaeërmes waor moch gè meziek
gemakt waeërde ien de kaffies. Zjeng en
Merie hawwe waol ynne pattefoon en dat
waor miech dow get. 't Gebäörde dikker dat
de duchter nao väöl aonhawe hun awwers
toch zoe wiet kraege, dat e plaeëtsje ge-
driejd woert. Daan waor faet, daan woert
gedaanst en gezonge.

Bie Zjeng en Merie woert vanaal oetge-
haold, dao woert sjpas gemakt. 't Waor zel-
lefs zoe érreg, dat es de Maos oet waor de
kiaante mit de sjioep de kaffie ienvoertet
'n Vasjte oetdrukking van Merie waor, es
weer 'ns zoeget oetgesjpookt woert: „Dat
zien toch verreke!"

René Huijnen, 1986.
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Kent u ze nog ?

1
2
3
4
5.
6.
7.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Zjozef Slenter
Harie Willems

Zjang Goessens
. . . Maassen

Keubeke Jeukens

A. Joritzaar, stationchef van 1908-1916

16.

17.
18.
19.
20.
21.

2]h r,f' L, Z.,J 1
Guillaume Willems, beambte bij de
Zinkwitfabriek
Zjeng Wolfs, fruitkoopman
Zjaak Willems, fakteur

. . . Martens
Madame Joritzaar
Pierre Mertens
Hubert Willems
Hubert Schroen

Nelis Weerts

Godefridus van lrsen
. . ., marechaussee

Foto genomen ter
gelegenheid van het
50-jarig bestaan van
de spoorlijn Luik-
Maastricht in 1911.



R.K. Secretariaat van :í

Spoor- en tramperso- /
neel St.-Martinus af-
deling Eijsden en

Råw/íà
gaven

5

6december1907. De 11 12 13 14 15 16 19
21

ägö
24 f)

foto is gemaakt in
10

J/fixkem
/šq

®\) Â/šz
1932 bij het 25-jarig

R1
2 5 4

AL Ek

_i\J

Gronsveld. Opgericht

bestaansfeest van de
vereniging. 2%fu \M

1. Eudem Boersma 18. Guillaume Purnot uit Rijckholt
2. Pierre Mertens 19. Nandus Wolfs
3. . . . Opbroek 20. Mathieu Pinxt
4. Piet Backus 21. Nelis Weerts
5. Pastoor Prevoo 22. Martin Huijnen
6. Harie Willems 23. Louis Weerts
7. . . . Purnot uit Rijckholt 24. . . .
8. Clement Tossings 25. Zjozef Slenter
9. . . . Vermeer 26. Hajke Partouns

10. Pierre Gerrits 27. Godefridus van lrsen
11. Louis Arpotz 28. . . . Kleukers
12. Pierre Pieters 29. Jean Schroen
13. Harie Jacobs 30. Hubert Wolfs
14. Martin Warnier 31. Pieke Lebon
15. Hubert Pinckaers 32. Pierre Schroen
16. Baer Willems 33. Helmus Bosch.
17. Nulke Goessens
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