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Na een lange periode van vooruitkijken naar het einde van de coronacrisis, lijkt dat einde nu toch in zicht.
Nederland gaat weer open. We mogen weer onbeperkt mensen thuis ontvangen, kunnen we tot 1 uur ’s
nachts carnaval vieren en kunnen we het mondkapje aan de wilgen hangen. We mogen elkaar weer
knuffelen en een troostende arm om de schouder slaan. Wat hebben we dat gemist.
We hebben twee jaar lang ervaring met corona en we hebben geleerd hoe moeilijk het is, om te gaan met
de maatregelen die ons dagelijks leven beperken. Ook met de versoepelingen. We moeten blijven
opletten. Het virus is er nog steeds. We zullen nog voorzichtig moeten zijn en de kwetsbare mensen in
onze samenleving beschermen. We moeten onze handen blijven wassen, hoesten en niezen in de elleboog
en afstand houden op plekken waar het druk is, zorgen voor voldoende frisse lucht en testen bij klachten.
Maar we bekijken het positief. We mogen weer! We mogen weer organiseren, bij elkaar komen en dat
doen wat we zo ontzettend gemist hebben in de afgelopen twee jaar. We zullen de positieve dingen die wij
geleerd hebben meenemen. Want corona heeft ons geleerd dat we in een crisis samen sterk kunnen zijn.
Blijf de positieve gedachte delen en denk aan elkaar. Let op elkaar en help waar het nodig is.
Bestuurszaken
Dinsdag 16 februari jl. kon het bestuur eindelijk weer bij elkaar komen. Onze laatste gezamenlijke
vergadering was 20 oktober 2021. Hopelijk is het de laatste keer geweest, dat wij door alle coronamaatregelen niet bij elkaar kunnen komen. Uiteraard hebben wij in de afgelopen periode teruggekeken op
onze activiteiten. En met uitzondering van het uitbrengen van ons jaarboek en de fotokalender, was er
bijzonder weinig te melden. Dat gaat gelukkig veranderen. We zijn de weg vooruit ingeslagen en we
wachten met spanning op de dag dat we de leden van onze vereniging weer zien.
Activiteiten
De eerste officiële gelegenheid hiervoor is donderdag 14 april 2022. Op deze dag is er een
ledenvergadering gepland. Die zal gehouden worden in de zaal van café ’t Flaterke in de Sprinkstraat 59.
Het ideale moment om na twee lange jaren weer met het bestuur en andere leden van de vereniging bij te
praten en plannen voor de toekomst te maken. Een ideale kans voor de nieuwe leden, die tijdens de
coronacrisis lid zijn geworden, kennis te maken met iedereen van de vereniging. Na zo’n lange tijd zonder
activiteiten hopen we op een hoge opkomst. U bent van harte uitgenodigd.
Jubileum Heemkunde Vereniging Margraten
Door corona is het feest van ons vijftienjarig jubileum in 2021 niet door kunnen gaan. We willen deze
mijlpaal wel met onze leden vieren en daarom is besloten om het alsnog dit jaar te vieren.
Zoals eerder was besloten zal dit feest gevierd worden tijdens onze jaarlijkse fototentoonstelling. Deze zal
dit jaar in Groot Welsden gehouden worden. Afgesproken is om dit feest samen met de Jonkheid Groot
Welsden te vieren op zaterdag 23 juli 2022 in de loods van de familie Frints.
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Over hoe deze dag zal worden ingevuld, zal het bestuur binnenkort samen met vrijwilligers van onze
vereniging om de tafel gaan zitten. Buiten de eerdergenoemde fototentoonstelling zal de Jonkheid een
reünie met barbecue organiseren voor de (oud)-inwoners van Groot-Welsden.
Als er leden zijn die bij de organisatie willen helpen of nog ideeën hebben, kunnen ze natuurlijk altijd
contact opnemen met het bestuur.
Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)
In 2020 is er door het LGOG-contact met het bestuur opgenomen voor het organiseren van een lezing voor
de leden onze vereniging. Omdat ook dit door corona niet is doorgaan, gaan we dit jaar een nieuwe poging
wagen. Het is nog niet bekend waar deze lezing over zal gaan. Maar er zal zeker een raakvlak met
Margraten zijn. Deze lezing zal waarschijnlijk pas in september of oktober plaatsvinden. Houd onze
nieuwsbrief in de gaten. We komen hier zeker op terug in een van onze volgende nieuwsbrieven.
Op de Huugte 2021
Het was dit jaar een succesvol jaar voor ons jaarboek Op de Huugte. Wij zijn
bijna uitverkocht. Hebt u het boek van 2022 nog niet, neem dan snel contact
op met de boekredactie (redactie@heemkunde-margraten.nl) om het boek
alsnog aan te schaffen.
Hebt u de serie (nog) niet compleet, dan kunt u de vorige jaargangen ook
nog krijgen. Met uitzondering van onze uitgave uit 2008. Deze is geheel
uitverkocht. 2008 was onze eerste uitgave en het was binnen
“No time” uitverkocht. Door de jaren heen werd er vaak gevraagd of het
boek nog ergens te verkrijgen was. Maar op één gelukkige koper na, die het
boek in de kringloop heeft gevonden, is het boek niet meer te verkrijgen.
Daarom zijn wij op dit moment aan het uitzoeken of wij een herdruk van
deze editie kunnen realiseren. Houd onze nieuwsbrief in de gaten. Zodra wij
meer weten, zullen wij het u vertellen.
Voor de prijzen van de overige jaargangen, kunt u kijken op onze website: www.heemkunde-margraten.nl
Onze fotokalender is helaas uitverkocht.
Wie helpt:
In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij u het verhaal over de Margratentocht. Iedereen die voor 1980 in
Margraten op school heeft gezeten, heeft wel eens deelgenomen aan deze wandeltocht. Vooral de
concurrentie tussen de jongens en de meisjes ligt iedereen nog vers in het geheugen.
En als meisje moet ik dan toch wel vermelden dat de meisjes eigenlijk altijd wonnen van de jongens.
In onze uitgave Op de Huugte 2022 willen wij u graag het verhaal van de Margratentocht vertellen en
daarom zijn wij op zoek naar informatie over het ontstaan en over de geschiedenis van de Margratentocht.
Wij vroegen u ons uw persoonlijke verhaal te vertellen, of u de liedjes nog kent en of u nog foto’s,
medailles of andere voorwerpen hebt. Wij zouden hier erg blij mee zijn.
Kun je ons helpen. Laat het dan weten. Je kunt mailen met de redactie: redactie@heemkundemargraten.nl of bellen met Yolanda Loo 0622414919.
De Tramlijn
Van onze trouwe nieuwsbrieflezer, Martin Schreurs, werden wij attent gemaakt op een link op YouTube
over een filmserie in drie delen over het traject van de tram Maastricht-Vaals. Deel 1 laat u het traject zien
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van Maastricht naar Bemelen. Deel 2 het traject Bemelen-Margraten en deel 3 Margraten-Gulpen. Filmpjes
die zeker de moeite van het kijken waard zijn.
De tramlijn Maastricht-Vaals heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Margraten.
De eerste plannen voor een tramlijn stammen uit 1882 maar pas in 1911 werd er een studie gedaan naar
de aanleg voor deze tramlijn. Door de jaren heen komt de aanleg van de tramlijn langs in kranten.
Op 30 november 1923 werd het laatste stuk in gebruik genomen. De officiële opening van het gehele
traject vond plaats op 16 april 1925. Al in 1930 reed de laatste passagierstram en ook het goederenvervoer
viel erg tegen. Op 5 april 1938 reed de laatste tram en viel het doek voor de tramlijn. Het tracé van de
tramlijn heeft veel invloed gehad op de inrichting van de omgeving en nu nog kun je op veel plekken zien
waar de tramlijn gelopen heeft door taluds, viaducten, hoogteverschillen en de looproute van wegen.
Er staan nog enkele gebouwen die voor de tramlijn gebouwd zijn zoals het station in Gulpen en Vaals.
In Op de Huugte komt de tramlijn ook in verschillende verhalen voor.

Achter de huizen, langs de rijksweg in Margraten richting Gulpen, kun je op sommige plekken het diepe talud nog zien
waar de tram gereden heeft.
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Op dinsdag 26 maart 1907 verschijnt er in de Limburger Koerier een verslag van de bijeenkomst van R.K.
Kiesvereeniging van 24 maart in het schoollokaal in Margraten. President, de heer Neef, komt voor 500
aanwezigen spreken over de aanleg van een tramlijn tussen Maastricht en Vaals, met een zijlijn naar Aubel.

“OPENINGSWOORD.
In het met ongeveer 500 personen bezette schoollokaal in Margraten opent te 5 uur de heer Neef,
president der R.K. Kiesvereeniging, de bijeenkomst met een woord van welkom aan alle aanwezigen,
speciaal aan den afgevaardigden Jhr. Mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck, die bereidwillig gehoor heeft gegeven
aan een tot hem gericht verzoek te komen spreken over een tramlijn Maastricht-Gulpen-Vaals, zoo
mogelijk met een zijlijn naar Aubel. Om alle personen, die door hun invloed kunnen bijdragen tot het tot
stand komen van de tramlijn bijeen te roepen, heeft het bestuur der kiesvereeniging zich ook tot de
4 leden van de Prov. Staten (district Gulpen) gewend.
De heer v. Pelzer Berensberg zond een brief, mededelend dat hij wegens ziekte verhinderd is; de heer
Merkelbach deelde eveneens mede verhinderd te zijn; ook zoo de graaf d’Ansembourg, welke in zijn
schrijven nog bemerkte, er de aandacht op te moeten vestigen, dat in de Provinciale Staten nog geen
voorstellen zijn gedaan voor deze lijn en de leden dus nóch plannen noch cijfers kennen. Onmogelijk is ’t
den leden derhalve reeds nu hunne houding te bepalen. In allen gevalle zal de graaf al ’t zijne ertoe
bijdragen zoo spoedig en zoo voordeelig mogelijk tot den aanleg van den tram te geraken. De heer
Pinckers eindelijk had ’t niet noodig geoordeeld op de uitnoodiging te antwoorden. Na deze
mededeelingen geeft spreker het woord aan den afgevaardigde voor Gulpen.

Rede van Jhr. Mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck. Zoowel omdat hij gaarne de gelegenheid aangrijpt om in deze
als in andere gemeenten met de kiezers van gedachten te wisselen, als wijl hij er het nut in ziet, dat een R.
K. Kiesvereeniging afwerpt, neemt spreker uitnoodigingen als de tot hem gerichte om een spreekbeurt te
komen vervullen gaarne aan. Het nut van de R. K. Kiesvereeniging immers ligt niet alleen in het
organiseeren der kiezers, het hun meer besef bijbrengen omtrent hunne rechten en plichten als kiezers,
doch ook in het gelegenheden openen tot het bespreken van de belangen van het district, zoo zedelijke als
stoffelijke.
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Vóóraan in de rij der stoffelijke belangen staat den laatsten tijd de verbinding van eenige gemeenten van
Zuid-Limburg met het overige deel van het land. Alvorens echter tot dit onderwerp te komen, meent
spreker Margraten geluk te moeten wenschen met iets, dat gebeurd is sedert hij de laatste maal hier
optrad. Margraten's Bloeiende Sociale Actie. Er is nl. opgericht een plaatselijke Boerenleenbank met een
Raiffeisenkas, waarvan spreker de prachtige cijfers, in 11 maanden tijds behaald, heeft gezien. In deze
gemeente sloten zich in dat tijdsbestek immers 80 leden aan en bijeengebracht is f 19.000. Van die
f 19.000 is de helft geleend aan leden, die het noodig hadden, terwijl de andere helft, min de
installatiekosten opgezonden zijn naar de Centrale Bank te Eindhoven, zoo dat ze benut worden als een
fundament waarop van de spaarpenningen der Margratensche ingezetenen een hecht gebouw worde
neergezet. Spreker constateert, dat er hier energie heerscht, dat er gebruik wordt gemaakt van de
voorspoedige tijden. Behalve met dit schoon resultaat moet spreker de gemeente geluk wenschen met
haar volksbibliotheek, die de godsdienstige belangen van het volk zoo zeer tegemoetkomt. Want ook in
Limburg komt het voor, dat menschen niet voldoende op de hoogte zijn van hun godsdienst, en door laster
en leugens aangerand, zich niet te verdedigen vermogen. ‘t Is derhalve noodig, dat ieder* ervaren worde
gemaakt in de godsdienstkennis. Doch niet enkel de godsdienstige, ook de zedelijke belangen loopen
gevaar. Ook in de kleinste plaatsen van Limburg wordt een strijd op leven en dood gestreden met de
gevaren, die de eerbaarheid der jeugd loont. Daarom is ’t noodig den kinderen na de schooljaren vaste
fundamenten bij te brengen, hen tot katholieke menschen te kweeken. Derhalve begroet spreker met
vreugde de volksbibliotheek en daarnaast voor de materieele belangen ook de cursussen in landbouw en
bemestingsleer die opgericht en gehouden zijn, alsmede de veeverzekering en de hagelverzekering.
Wellicht zal er nog meer komen, doch alles kan niet ineens.
Dit echter wil spreker wel zeggen; wanneer er overal zoo goed en flink gewerkt wordt als in Margraten,
dan zou ’t met den algemeenen godsdienstigen en stoffelijken toestand heel wat beter gesteld zijn dan nu
’t geval is. Spreker maant allen daarom aan voort te gaan op den ingeslagen weg. De Ministerieele crisis.
Men heef spreker gevraagd zijn opinie te zeggen over de Ministerieele crisis. In ’t kort zet hij uiteen hoe ze
geboren werd en komt dan tot de vraag “Wat nu”? Zal er een nieuw ministerie komen? Een Liberaal
Ministerie? Een rechterzijde Ministerie? Of een zaken Ministerie? Daar de onderhandelingen hierover nog
niet beëindigd zijn, is er nog geen antwoord op te geven. Wel mag aangenomen worden dat zij, die de
formatie van een Kabinet in 1905 aandurfden, nu ’t zelfde zullen willen doen. Lukt dat niet, dan is het
woord aan H. M. de Koningin. Draagt Zij de rechterzijde dan een kabinetsformatie op dan gelooft spreker,
dat die rechterzijde zich daaraan niet mag onttrekken. Echter niet „gedwongen”, zooals de linkerzijdepers
zegt. Rechts heeft de crisis niet uitgelokt. Immers èn in Tweede én in de Eerste Kamer is uitdrukkelijk
gezegd, dat men ’t had niet tegen het geheele kabinet, doch tegen de “Oorlog” alleen. Toen echter
verklaarden de Ministers zich solidair en gingen. Slechts is nu geduld te oefenen wat de afloop zal zijn.
DE TRAMKWESTIE. Nu de hoofdschotel: de tramkwestie. Spreker geeft
daaromtrent vooraf een soortgelijk stuk geschiedenis als hij te Gulpen en
Vaals reeds deed. Stoomtram. Hij gaat de historie na van de
stoomtramconcessie over de route Maastricht-Margraten-Gulpen WittemVaals, deelt mede dat de aanlegkosten begroot waren op f 630.000,
waarvoor het Rijk een renteloos voorschot a f 160.000 had gegeven, de
gemeenten subsidies als volgt, Maastricht f 2700, Margraten f 225, Amby f
120, Cadier en Keer f 180, Wittem f 540, Gulpen f 1500, Vaals f 750, samen
plus minus ƒ 6000, alle jaarlijks, terwijl de Provincie mede sommen toezegde.
Van de Prov. Staten is nu al zoo wat van alles verteld. Uit de officieele
stukken put spreker, dat in 1898 aan de heeren Jonkergouw en Wijnans een
rentegarantie is tcegestaan van 3% over 25 jaar van 1/3 van het benoodigde
kapitaal, derhalve ongeveer f 6300 ’s jaars.
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In 1899 besloten de Staten 3% van de kosten van aanleg te geven per jaar tot een maximum van f 200 per
K.M., dus ongeveer f 4000. De concessiehouders echter waren er niet mede tevreden en vroegen
verhooging van 3 op 3 ½ % wegens ’t geaccidenteerd terrein, waardoor de tram loopen moest, evenals
vervallen verklaring van de f 200 maximum per K.M.
Volgens het rapport van den heer Verheggen in de Statenvergadering van 3 Juli 1902 was in de afdeelingen
1 lid vóór de verhooging geweest en in de centrale afdeling geen enkel. Met algemeene stemmen werd ten
slotte aangenomen niet te verhoogen. Wie nu dat eene lid was, spreker weet het niet, evenmin als hij weet
of er nog niet meerdere leden vóór geweest zijn, zonder ’t uit te spreken. Niemand bepaald kan dus iets
verweten worden, wel kan verweten worden dat degene, die er vóór was bij de stemming niets zeide, doch
mede tegenstemde. Nu wordt de zaak wel eens ten laste gelegd aan Ged. Staten. Spreker leest een artikel
voor (uit de Nieuwe L. K. te Heerlen), waarin de zaak wordt voorgesteld op een wijze, die hij niet aarzelt
„boerenbedrog” te noemen. Daar staat nl. dat zoolang de Ged. Staten geen verandering voorstellen, do
Prov. Staten niet bij machte zijn veranderingen aan te brengen”.
Dat noemt spreker de zaken op haar kop zetten. Wie zulke artikelen schrijft, deed beter zelf de wet eens in
te zien, dan zóó het lezend publiek voor te lichten. Immers dan zou hij zien dat de Prov. Staten de koorden
van de beurs in handen houden. Zij met hun 45 leden hebben de zaak uit te maken. lntusschen de
pogingen van de heeren Wijnans en Jonkergouw slaagden niet en de Minister schreef hen aan, dat voor
einde 1963 hunne maatschappij moest opgericht zijn en bereid tot exploitatie. Men kan dan wel in
couranten schrijven dat men wil gaan exploiteeren, doch zoolang men dat met bewijst tegenover de
Regeering, zijn die beweringen van nul en geener waarde. In Januari 1904 vroegen nu genoemde heeren
uitstel, nl. om de financieering voorloopig op te schorten door het gebrek aan geld wegens het mogelijk
uitbreken van een Russisch-Japanschen oorlog. En de Japanners die er waarschijnlijk niet, aan dachten dat
wij naar onze tram zouden fluiten als zij begonnen te vechten, gingen vechten (Vroolijkheid). Daarop trok
de Minister de concessie in. Nu de Electrische tram over denzelfden weg Maastricht-Margraten-GulpenVaals, die volgens gegevens van een deskundige ongeveer 1 miljoen zal kosten. Bij electrische tractie blijft
echter de vraag of naast personenvervoer ook goederenvervoer zal kunnen plaats hebben.
De berekeningen van genoemden deskundige hebben tot slotsom, dat da jaarlijksche opbrengst van deze
tram f 10.030 zal zijn en wanneer men de tram-exploitaitie als industrieele onderneming beschouwt, die
dus 6% moet opbrengen en dus f 60.000 per jaar moet produceeren, zal er dus f 50.000 te kort zijn jaarlijks
die men met subsidies zal moeten bijeen krijgen. Naast de electr. en stoomtram over dezen weg wordt er
ook gesproken over een verbinding Wylré-GulpenVaals, die f 500.000 zou kosten. Wat spreker betreft, met
het oog op het algemeen belang acht hij het beter dat een lijn Maastricht-Margraten-Gulpen-Vaals wordt
aangelegd. Dat is zijn besliste overtuiging. Op 22 December 1906 heeft spreker in de Kamer aangedrongen
op spoed bij ’t onderzoek naar de mogelijkheid van goederenvervoer bij electrische tractie en den Minister
tevens verzocht ter plaatse te komen zien. De Minister die, in geval die mogelijkheid blijkt, vóór electrische
tractie is, kwam reeds op 15 Jan. d. a. v. en maakte den bekenden automobieltocht. Spreker gaat dan de
requesten na, waarmede men in den Haag overstroomd wordt. De een zegt, dit, de ander dat. Spreker
voor zich hecht niet veel waarde eraan, wanneer ze niet iets bepaalds vragen, zooals b.v. de requesten van
de inwoners van Cadier en Keer en Margraten, die om Rijkssubsidie vroegen voor den aanleg en zeiden:
„wij hebben er zelven zooveel voor over”. Welk standpunt? Zooals bekend, legt de Regeering zelf geen
tramwegen aan. Zij geeft als financieelen steun een renteloos voorschot in een deel der aanlegkosten.
Er moet dus b.v. in de Prov. Staten kunnen gevraagd worden: “geef ons een hooger subsidie”. Daarvoor nu
hebben de districtsafgevaardigden in de Provinciale Staten te zorgen. Daarna hebben de Staten onderling
uit te maken of zij wegens het geaccidenteerd terrein in ’t Zuiden meer willen geven. En de gemeenten?
Die moeten of subsidies geven óf zelven de zaak ter hand nemen. Nu zijn er welwillende menschen
geweest, die gezegd hebben: „kijkt uit uw oogen met dien afgevaardigde van U, die heeft aandeelen in de
S.S. en is dus vóór een lijn Wylré-Gulpen-Vaals om de lijn der S.S. zoo min mogelijk concurrentie aan te
doen”. Dit nu is absoluut en zeer beslist, spreker zal niet zeggen „gelogen” doch een onwaarheid.
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Noch spreker, noch zijn vader, van wien men ’t ook heeft gezegd, hebben aandeelen. Maar toch bouwt
men op dat praatje huizen vol verdachtmaking op. Te Gulpen was ’t merkwaardig dat ’t aan scherpzinnige
en eerlijke debaters zeer moeilijk geweest is zich aan die gedachtensfeer te onttrekken, waarin zij blijkbaar
verkeerden. Een der debaters daar, beging later nog enige vergissingen, -verwonderlijke vergissingen
inderdaad, wanneer men de persoon die ze uitsprak in aanmerking neemt waar hij in zijn debat sprak van
een „systeem Ruys”. Spreker gaat daar niet verder meer op in. Hij meent dat men weten moet wat men
aan elkaar heeft. En dan herhaalt hij te zijn vóór een lijn Maastricht-Margraten-Gulpen-Vaals (luid applaus).
De gemeenten moeten aanpakken. Spreker heeft aan den Raad van Maastricht een voorstel gedaan dat
met algemeene stemmen is aangenomen. Dat voorstel luidde, dat, waar het particulier initiatief tot heden
toe niemand kan dit' ontkennen tot geen resultaat had geleid, de betrokken gemeenten nu zelven de zaak
moeten aanpakken. B. en W. van Maastricht werd opgedragen zich te wenden tot de besturen der
gemeenten om een vergadering te beleggen waarop zou kunnen besproken worden de oprichting van een
Naamlooze Vennootschap Z. Limb. Tramwegmaatschappij tot aanleg en eventueel exploitatie van een
tramlijn Maastricht-Margraten-Gulpen-Vaals, met een zijlijn naar Aubel.
En de Raad van Maastricht voegde daaraan toe dat den Min. van een en ander mededeeling zou worden
gedaan en hem tevens verzocht geen concessie aan andere lijnen te geven, speciaal niet aan die van Wylré
over Gulpen op Vaals.

Talud bij Kasteel Cartils betreffende Stoomtram (1921-1922).
Foto eigendom Huub Senden

Plaquette met beschrijving talud stoomtram bij Kasteel Cartils (1921-2922)
Foto eigendom Huub Senden.

Zulk een samenwerking van gemeenten is niet nieuw; te Venlo bestaat ook reeds een Limb.—N.-Brab.
Tramwegmaatschappij voor een lijn VenloMaasbree-Heiden-Meyel-Deurne, met een maatschappelijk
kapitaal van f 466.000. De werkzaamheden der Gemeenten. De gemeenten hebben nu, alvorens zij op die
algemeene gemeentenvergadering te Maastricht te houden, komen, te besluiten, hoeveel zij aan
aandeelen in de Maatschappij der gemeenten zullen willen nemen.
De tijd om zich steeds te beklagen is nu voor de gemeenten voorbij, nu steke men zelf de handen uit de
mouwen, nu toone iedere gemeente zelve wat voor een tram over te hebben. Natuurlijk kost het geld.
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Doch waar nu b.v. de vervoerkosten der landbouwbenoodigdheden zooveel hooger zijn dan ze later zullen
worden, zal ’t voor ieder persoon toch zeker voordeeliger uitkomen wanneer de tram er is. Als is men geen
voorstander van verhooging der belastingen, er zijn ook, (zooals deze hier), belastingen die men terug
krijgt, doordat men bepaalde uitgaven niet behoeft te doen. Met verhooging van den hoofdelijken omslag
of verhooging der opcenten op ’t personeel is ’t te vinden. Naar spreker verneemt is Margraten bereid voor
f 15000 aandeelen te nemen in een gemeentelijke Naamlooze Vennootschap. Daarvoor zal moeten
geleend worden. Hoe hoog daardoor nu de belasting zal mogen loopen, moet iedere gemeente voor zich
zelve uitmaken. Doch spreker zal als inwoner van Maastricht zeker voorstemmen wanneer in den Raad
aldaar een voorstel wordt gedaan dat op deze wijze tot belastingverhooging zal voeren. De conclusie is
derhalve dat de gemeenteraden overwegen moeten hoeveel zij over kunnen hebben voor den aanleg.
Men zegt wel eens: men moet met heel weinig te bieden beginnen, dan kan er altijd later nog bijgegeven
worden. Spreker evenwel meent dat dan de zuinigheid zou betracht worden, die de wijsheid bedriegt.
Waar er nu reeds zoo lang gehamerd is op een tramlijn, moet man ook niet schriel zijn nu er kans is die te
bekomen. Zoowel Rijk als Provincie zullen dan ook beter te vinden zijn, en de vertegenwoordiger van het
district zal inden Haag ook beter kunnen pleiten voor spoed en steun, wanneer blijkt dat de gemeenten
zelven flink aanpakken. Spreker is er voor zich van overtuigd, dat het Rijk zeker meer zal geven, wanneer
de gemeenten de zaak aanpakken dan wanneer ze aan particulieren wordt overgelaten. Er is wél geen
zekerheid daarvoor, doch ongetwijfeld goede hoop. Wanneer dus de- Minister zegt: een electrische
tramlijn met goederenvervoer is mogelijk, weest er dan allen vóór en werkt er zoo hard mogelijk aan.
Zegt de Minister: electrische tractie met goederenvervoer is niet mogelijk wat hebben wij dan nog te
wachten op een vervoermiddel, dat onpartijdige deskundigen afwijzen. Er zijn ook deskundigen, zegt
spreker, die zelf partij zijn, die zelf een tram willen aanleggen. Dat zij er voor pleiten, daar hebben Ze gelijk
in, doch daarom hebben wij nog niet allemaal als geloovige broeders „ja” op hunne beweringen te zeggen.
Dat is te- veel gevorderd van verstandige menschen. Na verklaard te hebben dat het hem aangenaam zal
zijn wanneer diegenen, welke iets te vragen hebben, zich nu tot spreker zullen wenden en na dank
gebracht te hebben voor den aandacht waarmede zijn betoog is gevolgd, eindigt spreker zijn rede onder
luide toejuiching.
DEBAT. Hebben de Statenleden van het district Gulpen iets gedaan? Met een woord van hulde aan de
gemeentebesturen en allen die medegewerkt hebben en nog medewerken om te geraken tot de zoo
noodige tramlijn vangt de eerste debater aan. Hij strekt dien dank ook uit over den afgevaardigde en de
leden der Provinciale Staten te Maastricht woonachtig. Hij noemt juist de Statenleden te Maastricht
woonachtig want hij zou de vraag wel eens willen stellen wie der vergaderden weet wat de Statenleden
van het district Gulpen eigenlijk in deze gedaan hebben, en of zij iets hebben gedaan. Hebben zij niets
gedaan, dan zal toch zeker ’t woord wel aan de kiezers moeten zijn. Spreker brengt voorts hulde aan de
R. K. Kiesvereeniging. Hij leidt uit deze vergadering af, dat ze grooten invloed heeft en adviseert dat ze zich
ook constitueere voor de verkiezingen der Prov. Staten, opdat de eventueele candidaten voor de
vereeniging hunne programma te komen uiteenzetten, en van tijd tot tijd voeling houden met de kiezers.
Hij maant alle aanwezigen, voor zoover ze nog geen lid zijn aan, tot de R. K. Kiesvereeniging toe te treden
en geeft in overweging op alle plaatsen van het district kiesvereenigingen op te richten (applaus).
De heer Vliegen (Gulpen ) sluit zich volkomen aan bij de woorden van den vorigen spreker, waar hij hulde
bracht aan de Statenleden, wonende te Maastricht. Zoo ooit dan blijkt hier toch dat algemeene
samenwerking noodig is. Waar blijkt dat f 200 subsidie maximum per kilometer te weinig is, daar moet
getracht worde» naar meer. Spreker vindt de houding der Prov. Staten vreemd. Indertijd is aan den aanleg
van de lijn Sittard-Herzongenrath f 150.000 gegeven a fonds perdus. En nu men overal in Limburg in ’t
Noorden en in ’t zuiden tramwegen wil gaan aanleggen, begint men reeds met beperkende bepalingen. De
lijn van Roermond naar de Duitsche grens heeft ook aan f 200 per kilometer te weinig, die moet f 320
hebben. Zij kunnen alleen verhooging krijgen als ze aansluiten bij ’t Duitsche verkeersnet en de Duitsche
regeering zegt; wij zullen steunen als ge niet aansluit bij ons verkeersnet.
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Dat loopt toch te gek. Men moet in de Prov. Staten die beperkende bepalingen opgeheven zien te krijgen.
Alle persoonlijke kwesties moeten worden ter zijde gesteld. Er moet pressie geoefend worden. De leden
der Kamer voor Gulpen en Maastricht deden wat ze konden. Hun onze hulde. Mochten we ook eens hul de
kunnen brengen aan alle leden der Prov. Staten voor ’t geen ze deden voor deze lijn, waar we nu al 15 jaar
op wachten (applaus). De heer Thomassen (burgemeester van Cadier en Keer) deelt mede naar aanleiding
van de opmerking die hij meent gehoord te hebben in de vergadering te Gulpen, als zouden er te weinig
menschen wonen tusschen Maastricht en Gulpen, dat hij contróle heeft laten houden aan den overweg bij
Wijk. Op 29 Januari (1 dag dus) passeerden daar den weg op naar Heer 4840 personen en 538 voertuigen
en op 1 Februari 5422 personen en 762 voertuigen. Spreker meent, dat wanneer we percentsgewijze
nagaan hoeveel menschen er plegen te passeeren en hoeveel voertuigen, toch zeker overtuigend de
rendabiliteit van een tram zal blijken. Ook mag er alleen sprake zijn vaneen tramlijn Maastricht-GulpenVaals en niet van een lijn Wylré-Gulpen-Vaals (Toejuiching). Repliek en slotwoord. De heer Ruijs de
Beerenbrouck heeft met groot genoegende cijfers van den burgemeester van Cadier en Keer gehoord.
Daaruit is zeer zeker af te leiden dat er een druk verkeer heerscht op den weg naar Heer, doch een
berekening te maken zal voor ’t oogenblik zeker niet gemakkelijk gaan. Spreker is ’t echter volkomen eens
dat het allerbest zal zijn wanneer er een lijn Maastricht-Margraten-Gulpen-Vaals komt. De ervaring zal
natuurlijk moeten bewijzen hoe die cijfers loopen zullen. Nu is ’t vooral er om te doen hoeveel men voor
de lijn over heeft. De lijn kost 1 millioen, het Rijk geeft 1/3 der aanlegkosten als renteloos voorschot, de
Provincie geeft zooveel als bovengezegd. Geven nu gemeenten flinke sommen, dan is ’t zeer goed, Ja
wellicht zullen er dan nog zijlijnen kunnen gelegd worden op den duur. Voorts sluit spreker zich ten volle
aan bij wat de eerste spreker heeft gezegd over de R. K. Kiesvereniging, nl. om ook hen die in andere
wetgevende colleges dan juist in de Tweede Kamer gekozen zijn, van tijd tot tijd uit te noodigen ’t woord te
voeren in de Kiesvereeninigen. Immers wanneer die leden zich bepalen tot „ja of „neen” te zeggen in de
vergaderingen, dan kan men gerust aannemen dat de invloed dier leden niet erg groot kan zijn. En
wanneer de subsidieaanvrage voor den tramweg wordt behandeld in de Prov. Staten mogen zeker de
districtsafgevaardigden wel eens iets zeggen. Spreker maant dus de Kiesvereenigingen aan zich ook te
organiseeren voor de Statenverkiezingen, opdat men met de candidaten van gedachten kan wisselen en er
op den duur betere krachten naar de Staten kunnen gezonden worden (applaus). De Voorzitter dankt
namens de R.K. Kiesvereniging den spreker voor zijn leerzame voordracht, hoopt Dat zij zal blijken
bijgedragen te hebben tot de spoedige totstandkoming van de verlangde tramlijn en sluit met een wensch
van voorspoed voor de R.K. Kiesvereeniging de bijeenkomst.“
Door Huub Senden
De aanleg van de trambaan heeft de gemoederen jaren beziggehouden en misschien was dit ook niet voor
niets. Uiteindelijk heeft de trambaan niet het resultaat gehad dat ze ervan verwacht hadden.
U kunt deel 1 bekijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=aqXTJSPr6d4
Deel 2: www.youtube.com/watch?v=T41cttzUJuw
Deel 3: www.youtube.com/watch?v=yP2-aKzag8s
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Eindelijk weer carnaval
Onze 53ste nieuwsbrief is de nieuwsbrief die uitkomt in de maand februari. Dit is de maand van carnaval.
Een feest waar Limburg zich elk jaar weer op verheugd. Een feest van het volk. Een feest om drie dagen
lang alles los te laten. Carnaval is van oorsprong een katholiek feest dat wordt gevierd in de periode
voorafgaand aan de vastentijd en ter voorbereiding op Pasen. Over de oorsprong van de viering van het
feest doen verschillende verhalen de ronde. Zo wordt gezegd dat het feest is afgeleid van vergelijkbare
heidense festijnen ver voordat het christendom ontstond en kreeg later een plek in de christelijke traditie.
De eerste vieringen van carnaval worden beschreven in verhalen van de late middeleeuwen.
Carnaval, ook wel Vastelaovend -de avond voor de vastentijd- is de ideale uitlaatklep vlak voor een periode
van onthouding van eten en drinken, de vastentijd.
Carnaval gaat eigenlijk altijd door. Zelfs in oorlogstijd. Tijdens de Duitse bezetting werd carnaval niet
getolereerd en was het verboden om gemaskerd en verkleed de straat op te gaan. Maar het
carnavalsbloed gaat waar het niet gaan kan. Op veel plekken werd er in het geheim toch carnaval gevierd.
De enige keer dat er van hogerhand werd gevraagd om carnaval niet door te laten gaan was na de
watersnoodramp van 1 februari 1953. Zeeland werd zwaar getroffen, twee weken voor carnaval.
In alle grote steden van Limburg en Brabant werden alle officiële activiteiten afgelast. Of dat de individuele
carnavalist ervan heeft weerhouden om toch op stap te gaan, is niet duidelijk. In 1991 leidt het
oorlogsgeweld in Koeweit ertoe dat de SLV -Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge- alle
optochten en buitenactiviteiten in Limburg niet lieten doorgaan.
In 1969 was het niet een oorlog of natuurramp die vastelaovend dwars zat, maar het weer. Carnaval ging
wel door, maar de optochten werden afgelast omdat Limburg bedekt was onder vele tientallen
centimeters sneeuw. In 1990 gebeurde hetzelfde. Alleen was toen een hevige storm de oorzaak dat de
optocht niet kon doorgaan. Ook daarna gebeurde het regelmatig dat door het weer optochten niet
konden doorgaan. Het slechte weer blijkt de laatste jaren steeds vaker spelbreker voor de optochten.
Zowel in 2016 als 2020 gingen veel optochten niet door vanwege hevige wind en regen. Maar steeds wat
het de carnaval die toch doorging. Er werd steeds wel weer een oplossing gevonden om feest te vieren.
Carnaval gaat altijd door.
Tot 2021. Een jaar om nooit te vergeten. Geen wagens, geen groepen, geen einzelgängers die door de
straten treken. Geen luide carnavalsmuziek die uit de cafés klinkt. Geen maskers en verklede mensen op
straat. En nu niet door het weer, oorlog of watersnood maar door een pandemie. De eerste keer in de
geschiedenis dat carnaval niet gevierd wordt.
In februari 1976 werd de eerste uitgave van Carnavalskrant ’76 uitgegeven door CV de Rieste. De krant
werd gratis huis aan huis bezorgd in Margraten en was bedoeld om alle nieuwkomers in de gemeente op
de hoogte te brengen van het doen en laten van de carnavalsvereniging en de bewoners meer te
betrekken bij de activiteiten. De krant werd geopend met een woordje van prins Guus I en zijn
bloemenkoningin Marjo aan alle riestpikkers en pikkerinnen.
In deze eerste uitgave van de Carnavalskrant ’76 kunt u lezen wat carnaval of vastelaovend is. En zoals ze
terecht opmerken aan het einde van het artikel hopen ze op een niet onwaardige voortzetting van de
volkskunst van middeleeuwse boeren en sotternieën. Dat hopen wij natuurlijk ook en misschien dat
carnaval van 2022 nog mooier en uitbundiger wordt dan ooit tevoren.
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Dit was onze eerste nieuwsbrief van 2022. Wij hopen dat 2022 een jaar zal worden waarin wij weer
vooruit kunnen kijken en samen mooie dingen mogen beleven. Dat we een positieve geschiedenis mogen
schrijven. Geniet van deze mooie carnavalsdagen.

ALAAF
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