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De spoorlijn Antwerpen - Gent, 1841-1897. 
De wisselwerking tussen privé-initiatief en 

overheidsinterventie in de Belgische spoorwegen 

Bart Van der Herten 
Michelangelo VAN MEERTEN 

1. Inleiding 

In 1841 stelde ingenieur Gustave De Ridder het plan voor om tussen Ant
werpen en Gent een rechtstreekse spoorlijn aan te leggen, die het Land van 
Waas zou doorkruisen. De Ridder was hiermee niet aan zijn proefstuk. Gebor
en in 1795 trad hij reeds in 1812 in dienst als opzichter bij de Franse militaire 
genie (l). Twee jaar later werd hij aangenomen door de dienst Bruggen en 
Wegen van zijn geboortestad Brussel, en nog tijdens de Nederlandse tijd was 
hij lid van de dienst Waterstaat. Hij werkte onder meer mee aan de bouw van 
het kanaal Brussel-Charleroi. Bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 1831 werd 
De Ridder samen met ingenieur P. Simons aangesteld bij de dienst Bruggen 
en Wegen, waar hij moest instaan voor de planning van de toekomstige spoorl
ijn die Antwerpen zou verbinden met de Rijn. In de tweede helft van de jaren 
1830 was hij, nu als hoofd-ingenieur en directeur van de spoorwegen, nauw 
betrokken bij de aanleg van de eerste lijnen Antwerpen - Brussel, Mechelen 
- Oostende en Mechelen - Luik(2). In 1846 nam De Ridder ontslag uit de 
dienst Bruggen en Wegen, waarschijnlijk na een kwalijke zaak waarbij hij 
beschuldigd werd van fraude bij de aanleg van de spoorlijn Mechelen - Luik. 
In 1846 werd De Ridder korte tijd aangehouden na de instorting van een brug 
te Kumtich op de lijn Mechelen - Luik. Men vermoedde dat hij bij de bouw 
minderwaardige materialen had gebruikt, en zich op onrechtmatige wijze ver
rijkt had. Hoewel de rechtbank De Ridder uiteindelijk vrijsprak, verliet hij 

(1) Dit biografisch overzicht is gebaseerd op J. Bekers, Administratieve beslissingen 
19e-20e eeuw; De aanleg van een spoorweg 1841-1844, in De besluitvorming vroeger en nu, 
Brussel, 1975, p. 122-123. 

(2) Arrêté qui institue une administration spéciale du chemin defer (26 mei 1837), in Pasi- 
nomie, derde reeks, dl. 7, p. 258-259. De ingenieurs Simons (zie infra) en De Ridder werden 
hierdoor benoemd tot ingenieur-directeur van de nieuw opgerichte administratie van de 
spoorwegen. Verder bleven ze ook verantwoordelijk voor de uitbouw van de nieuwe trajecten. 
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na deze kwalijke zaak de dienst Bruggen en Wegen ; de relaties met de over
heid waren kennelijk voorgoed verbroken (3). Vanaf dan hield De Ridder zich 
voornamelijk bezig met de leiding van de maatschappij Antwerpen - Gent, 
maar niet voor lang. In 1848 droeg hij de directeurszetel over aan Baron Prisse. 
Hij stierfin 1868 in Le Mée, Frankrijk. 

Reeds op het einde van de jaren 1830 had De Ridder het probleem van de 
spoorwegexploitatie op kleinere en minder rendabele lijnen ingezien. Hij ont
wikkelde de gedachte dat de investeringskosten aangepast moesten worden 
aan de verwachte trafiek van de verschillende lijnen. Vooral op de secundaire 
trajecten moest dit leiden tot lagere investeringen met gunstige gevolgen voor 
de exploitatiekosten (4). 

In de loop der jaren had De Ridder een aantal eigen ideeën over de techni
sche aspecten van het spoorwegbedrijf, de aanleg van de lijnen en het rollend 
materieel ontwikkeld. Voor zijn ontwerpen van lokomotieven en wagons had 
hij in 1840 een brevet verworven, dat de exploitatie van zijn uitvindingen en 
technische procédé's door derden onmogelijk maakte (5). Nog in de jaren 
1860 werd hij geroemd over de bijzondere originaliteit van de lijn. Wellicht 
kan men stellen dat De Ridder een poging wou ondernemen om, los van de 
overheidsbemoeiing, een soort van ideale spoorweg aan te leggen. 

De idee om het Waasland op het nationaal spoorwegnet aan te leggen, was 
niet nieuw. Ten tijde van de discussie over verdere overheidsinvesteringen in 
een aantal bijkomende spoorwegen, op het einde van de jaren 1830, had het 
Waasland reeds via een speciaal daartoe opgerichte deputatie te kennen gege
ven dat de regio van de nieuwe technologie moest kunnen genieten (6). 

De spoorlijn Antwerpen - Gent werd aangelegd tussen 1843 en 1847, en 
werd door de maatschappij tot 1897 uitgebaat. Noch in Gent, noch in Ant
werpen was ze met andere lijnen verbonden, zodat ze een relatief geïsoleerd 
bestaan kende. In 1897 werd de compagnie door de overheid teruggekocht 
en aldus opgenomen in het nationaal spoorwegnet. Deze lijn is om verschil
lende redenen bijzonder interessant. Ten eerste is ze de eerste lijn voor open
baar gebruik, die door een private maatschappij werd uitgebaat. De eerste 
spoorwegen behoorden namelijk toe aan de Belgische Staat. Ten tweede was 

(3) Voor een verslag van deze zaak zie A. Buve, Openbare vervoerdiensten in het Land 
van Waas, in Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 
dl. 66, 1963, p. 136-137. 

(4) U. Lamalle, Le rôle de la Belgique dans le développement des chemins de fer, in 
Mémorial du Centenaire de l'Indépendance de la Belgique, dl. 2, p. 493. 

(5) Arrêté royal qui accorde un brevet de perfectionnement, de quinze années, au sieur Gustave 
Deridder, ingénieur en chef des ponts et chaussées, domicilié à Bruxelles, bassin du commerce, 
n° 7, pour une machine locomotive d'un nouveau système à l'usage des chemins defer (28 
november 1840), in Pasinomie, derde reeks, dl. 10, p. 478. 

(6) A. DeLaveleye, Histoire des vingt-cinq premières années des chemins defer belges, 
Brussel-Parijs, 1862, in Spoorwegen in België. Uitgegeven ter gelegenheid van 150 jaar spoor
wegen in België, Gent, 1985, p. 55. 
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het zoals gezegd, in technisch opzicht een buitenbeentje. Ook bleek de lijn 
bijzonder rendabel te zijn; volgens sommige auteurs was ze zelfs de meest ren
dabele spoorweg in heel België. Tenslotte was de relatie tussen de maatschapp
ij en de overheid, vooral vanaf de jaren 1870, bijzonder problematisch. 
Daarom laat deze studie toe om in te gaan op de verhouding tussen het over
heidsinitiatief en de privé-exploitatie van een aantal spoorwegen. 

Over deze spoorwegmaatschappij is, in tegenstelling tot heel wat andere pri
vate spoorwegen, veel informatie bewaard gebleven. De ontwerpen van het 
project die door De Ridder werden gepubliceerd, bevatten massa's gegevens 
over de plannen, het economisch nut van de lijn, enzomeer. Verder zijn ook 
een aantal belangrijke gegevens in verband met de exploitatie beschikbaar, 
waardoor de meeste schommelingen in de resultaten verklaard kunnen wor
den. Voor zover mogelijk worden de exploitatieresultaten vergeleken met die 
van het volledig Belgisch netwerk van staatsspoorwegen en private spoorweg
en. Verder wordt, op basis van gepubliceerd cijfermateriaal, een reconstruct
ie gemaakt van de bruto investeringen, in enerzijds de benodigde infrastructuur 
en anderzijds in het rollend materieel van de compagnie. Ten slotte wordt inge
gaan op de relatie met de overheid, en de terugkoop van de lijn. Zowel de 
politieke als de financiële implicaties van deze operatie worden uitvoerig toe
gelicht. 

2. De groei van het Belgisch spoorwegnet, 1835-1913 

Bij wet van 1 mei 1834 werd als volgt besloten: „II sera établi dans le roy
aume un système de chemins defer ayant pour point central Malines, et se dir
igeant à l'est vers la frontière Prusse par Louvain, Liège et Verviers; au nord 
par Anvers; à l'ouest sur Ostende par Termonde, Gand et Bruges, et au midi 
sur Bruxelles et vers les frontières de France par le Hainaut"Ç). Deze wet 
vormde een ver doorgedreven uiting van de jonge Belgische staat, van de wil 
om in Europa iets te betekenen en een rol van betekenis op te eisen tussen 
de grootmachten die ons omringden. Het plan tot de uitbouw van het spoor
wegnet kaderde ook in een uitgebreide overheidspolitiek van infrastructuu
rwerken en de omvorming van de Belgische transport- en communicatiesector 
tijdens de jaren 1830. 

Jaren van voorbereiding en planning, maar ook van politiek steekspel waren 
aan de wet op de spoorwegen voorafgegaan (8). De nood aan betere commu- 

(7) Loi qui ordonne l'établissement d'un système de chemins defer en Belgique, in Pasino- 
mie, derde reeks, dl. 4, p. 102-103. 

(8) Deze paragraaf is gebaseerd op M. Laffut, Les chemins defer belges (1830-1913). 
Genese du réseau et présentation critique des données statistiques, 2 dln., onuitgegeven doc
toraatsverhandeling (Luik), 1984. 
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nicatiemiddelen deed zich in België reeds gevoelen tijdens de jaren 1820. Toen 
moest de keuze gemaakt worden tussen de uitbreiding van het kanaalnetwerk 
of het wegennet. Tijdens de eerste jaren na de Onafhankelijkheid was de Rijn 
door de problemen met Nederland niet meer bereikbaar voor de Belgische 
producenten, waardoor een enorme crisis voor de zware industrie dreigde. Ook 
onder invloed van de technologische vooruitgang en in navolging van Enge
land dachten de Belgische autoriteiten daarom steeds meer in de richting van 
spoorwegen, en meer in het bijzonder van een spoorwegnetwerk. 

Tijdens de jaren 1830-1832 werd vooral gedacht rond het centraal principe 
van de verbinding van het Schelde- en Maasbekken met de Rijn. De eerste 
voorstellen werden verwoord door Antwerpse en Luikse industriëlen, en posi
tief beantwoord door de overheid, die de opdracht gaf tot een onderzoek. Aan
vankelijk werd een kostenvergelijking gemaakt voor een kanaal en een 
spoorweg, die in het voordeel van de laatste uitviel. De ingenieurs Simons en 
De Ridder van de dienst Bruggen en Wegen werden belast met de opstelling 
en de uitwerking van de plannen. De eerste centrale denkpiste rond de ver
binding met de Rijn, werd stilaan getransformeerd. Zo stelden de ingenieurs 
een scherpe daling van de transportkosten in het vooruitzicht, indien Ant
werpen rechtstreeks met Luik zou verbonden worden. Een aftakking naar Bruss
el zou het belang van de nieuwe verbinding nog verhogen. Het internationaal 
project werd op deze wijze teruggebracht tot nationale proporties, hoewel de 
uiteindelijke verbinding met de Rijn niet uit het oog verloren werd. 

Van bijzonder belang was de publikatie van een mémoire van de hand van 
Simons en De Ridder in 1833(9). Het nationaal belang van de spoorweg 
kwam duidelijk tot uiting in de toekomstige bediening van een aantal tussen
liggende steden, al dan niet via een aftakking verbonden met de hoofdlijn. 
De concurrentie met Nederland noopte tot een dringende behandeling van 
het project van Simons en De Ridder. Een ministeriële commissie werd daarom 
aangesteld, en er werd beslist tot realisatie op kosten van de overheid. De open
bare discussie die op deze beslissing volgde, stond vooral in het teken van 
de gelijkberechtiging van alle belangrijke steden en industriële gebieden. Zo 
eisten Henegouwen en Vlaanderen een aansluiting op de hoofdlijnen. Daarop 
ontstonden de plannen voor de verbindingen naar Oostende en de Franse grens 
via Henegouwen. Daardoor evolueerde men steeds meer in de richting van 
een netwerk dat zich in de vier windstreken uitbreidde. 

(9) P. Simons en G. De Ridder, Mémoire à l'appuy du projet d'un chemin defer à orniè
res defer, à établir entre Anvers, Bruxelles, Liège et Verviers, destiné à former la 1" section 
de la nouvelle route d'Anvers à Cologne, Brussel, 1833. Idem, Description de la route enfer 
à établir d'Anvers à Cologne en traversant Duffel, Malines, Louvain, Tirlemont, Waremme, 
Liège, Verviers, Eupen, Aix-la-Chapelle, Duren et Cologne; avec embranchement d'Anvers 
à Lierre, de Malines à Bruxelles, à Termonde et à Gand, de Tirlemont à Namur, etc., enri
chie de huit cartes, Brussel, 1833. 
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Naast de discussie over het te volgen traject, eiste nog een tweede factor 
de nodige aandacht op: de vraag of de spoorwegen aan de private sector ui
tbesteed moesten worden, of integendeel de overheid moest zorgen voor de 
aanleg en de uitbating. De discussie werd vooral gevoerd rond het principe 
van het algemeen belang, en welke instantie dit het best kon dienen. De voor
standers van het privé-initiatief meenden dat de bedrijven zelf maar moesten 
uitmaken wat goed was voor handel en nijverheid. Verschillende vooraanstaan
den uit het bedrijfsleven hadden immers reeds bewezen over de nodige tech
nische en organisatorische capaciteiten te beschikken. De overheid had op dit 
vlak nog alles te leren. Voorstanders van de staatsinterventie meenden daar
entegen dat de private sector enkel geïnteresseerd zou zijn in hoge winsten, 
waardoor slechts een kleine minderheid van de bevolking van het nieuw trans
portsysteem zou kunnen profiteren. Uiteindelijk sprak het parlement zich uit 
pro overheidsuitbating. 

Met de wet van 1834 werd de basis gelegd van het Belgisch spoorwegnet. 
Maar al dadelijk ontstond de nood om het netwerk ruimer te zien dan de twee 
centrale assen Antwerpen-Mechelen-Brussel-Franse grens en Oostende-Gent- 
Mechelen-Leuven-Luik. De wet van 26 mei 1837 kwam hieraan tegemoet: er 
werd besloten een lijn aan te leggen van Gent naar de Franse grens, via Kortr
ijk en met een aftakking naar Doornik. Verder zouden ook Namen en de 
provincies Luxemburg en Limburg op het netwerk aangesloten worden (10). 
Het netwerk, zoals voorgesteld in deze twee wetten, had een lengte van 560 
kilometer, en was voltooid op 24 oktober 1843. 

Uit het voorgaande blijkt dat de overheid het eerste belangrijk initiatief naar 
zich toetrok, met de bouw en de exploitatie van de centrale lijnen. Dit wil 
niet zeggen dat het om een exclusief overheidsingrijpen ging; de overheid had 
niet de ambitie om op het vlak van de spoorwegen een monopolie te vormen. 
Reeds in de mémoires van Simons en De Ridder, maar ook in de voorberei
dende documenten van de wet van 1834 werd duidelijk gesteld dat secundaire 
lijnen aan de private sector konden worden uitbesteed (n). Particulieren en 
maatschappijen konden daarom een aanvraag tot concessie indienen voor een 
bepaalde lijn. Het juridisch kader voor dergelijke overeenkomsten, die ook 
in de kanaal- en de wegenbouw werden toegepast, werd geboden door de wet 
op de concessies van de tollen uit 1832(12). Deze wet bepaalde dat de bou- 

(10) Loi relative à l'établissement d'un chemin de fer de Gand à la frontière de France, 
et à Tournay par Courtray, liant au système des chemins defer construits par l'État, la ville 
de Namur et les provinces de Limbourg et de Luxembourg, in Pasinomie, derde reeks, 
dl. 7, p. 203-205. 

(1 1) Exposé de la situation du Royaume (période décennale de 1851 à 1860), dl. 3, Titre 
IV. Etat agricole, industriel et commercial, Brussel, 1865, p. 380. 

(12) Loi concernant les concessions de péages (19 juli 1832), in Pasinomie, derde reeks, 
dl. 2, p. 403-404. 
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wer van een openbaar werk voor een periode van 90 jaar het alleenrecht op 
de inning van de tollen kreeg toegewezen. De opbrengsten daarvan moesten 
de kosten van aanleg, onderhoud en uitbating dekken. Vanzelfsprekend waren 
er een aantal belangrijke beperkingen : elk project moest uitvoerig beschre
ven worden, en het publiek belang ervan moest duidelijk worden aangetoond. 
Ook de tarieven moesten ter goedkeuring aan de overheid voorgelegd wor
den. Verder werd ook gesteld dat de toekenning van een concessie niet bete
kende dat er in de regio geen andere verbindingen konden worden aangelegd. 
Tenslotte kon een concessie voor maximaal 90 jaar verleend worden. Daarna 
werden alle gebouwen, infrastructuur en dergelijke meer automatisch eige
ndom van de Staat, zonder een eventuele bijkomende vergoeding. Aanvankel
ijk werden door het enorm succes van de eerste spoorlijn Mechelen-Brussel, 
een groot aantal aanvragen tot concessie ingediend. Slechts enkele werden na 
grondig onderzoek door de overheid, ook effectief verleend. Het ging hier 
vooral om zuiver industriële lijnen, die niet zouden voorzien in personenverv
oer. De eerste concessie voor een private spoorlijn voor openbaar gebruik, 
was de lijn Antwerpen - Gent. Vanaf het midden van de jaren 1840 zou de 
private sector een zeer belangrijke inspanning leveren in het vlak van de spoor
wegen. Grafiek 1 geeft een duidelijk beeld van de evolutie van het aantal kil
ometer spoorwegen in België. 

Grafiek 1 : Lengte van het Belgisch spoorwegnet, 1835-1913 
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Met de snelle uitbreiding van het Belgisch spoorwegnet stelden zich in de 
loop der jaren een aantal nieuwe problemen. Met name werden een aantal 
concurrerende lijnen aangelegd, en werd niet of nauwelijks gewerkt met een 
gestructureerd netwerk voor ogen. Daarom werden in de loop der jaren een 
aantal belangrijke structurele maatregelen doorgevoerd, zowel binnen de pri
vate ondernemingen als binnen de staatsspoorwegen. 

Binnen de private sector gaven de bovenvermelde problemen aanleiding tot 
een tendens tot concentratie, die vooral in het midden van de jaren 1860 een 
hoogtepunt kende. De bedoeling was het verhinderen van nutteloze concurr
entie, de bestrijding van een aantal zwakke exploitaties, en het verhogen van 
de rendabiliteit. De twee belangrijkste maatschappijen ontstonden in 1864 met 
de Grand Central Belge en 1867 met de Société générale d'exploitation. Dit 
gaf in 1867 het beeld van een aantal naast elkaar bestaande netten, waartus
sen een ware concurrentieslag ontstond. Dit gaf aanleiding tot een aantal 
misstanden die de overheid hebben aangezet tot ingrijpen. De Belgische Staat 
(861 kilometer) werd door de grote private netten (1871 kilometer) trouwens 
in een weinig confortabele concurrentiepositie geplaatst. 

Het overheidsingrijpen bestond vooral uit de terugkoop van een aantal conc
essies, vooral tijdens de eerste helft van de jaren 1870. In 1880 exploiteerde 
de overheid 2792 kilometer, tegenover 1321 door de compagnieën. Tijdens 
de volgende decennia zou de Staat verder blijven werken aan de eenmaking 
van het netwerk en een volledige overheidsuitbating. In 1913 bleven er nog 
slechts vijf spoorwegmaatschappijen over, met een totale lengte van 331 kilo
meter. 

Uit het vervolg van deze studie zal blijken dat de maatschappij Antwerpen 
- Gent op een heel bijzondere wijze geconfronteerd werd met de overheidspo- 
litiek voor de spoorwegen. 

3. De fase van de planning (1841-1844) 

Gustave De Ridder publiceerde in 1841 te Brussel een eerste beschrijving 
van het project van de spoorlijn Antwerpen - Gent, waarin hij een aantal voor
delen van een dergelijke verbinding uitgebreid toelichtte (I3). In de eerste 
plaats stelde de auteur dat er reeds zeer lang nood was aan een rechtstreekse 

(13) G. De Ridder, Mémoire à l'appuy d'une demande en concession pour l'établissement 
d'un chemin de fer direct de Gand à Anvers, par Lokeren et Saint-Nicolas (Brussel) (1841). 
Deze publikatie is de publieke bekendmaking van het project dat werd voorgelegd aan de 
minister van Openbare Werken. Het diende wellicht om op grote schaal steun te krijgen 
voor de spoorlijn, en werd aan alle belanghebbenden toegezonden. In deze paragraaf wordt 
enkel op de geplande werken ingegaan. In het stuk over de investeringen zal nader gespro
ken worden over wat concreet gerealiseerd werd. 
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verbinding tussen Gent en Antwerpen. Het bestaande traject van de 
staatsspoorwegen, dat leidde via Mechelen en Dendermonde had een lengte 
van 80 kilometer, terwijl de rechtstreekse lijn met 47,5 kilometer bijna de helft 
korter was. Zowel in tijd als op financieel gebied - de tarieven werden per 
kilometer berekend - maakte dit een belangrijk verschil uit. De Ridder bere
kende dat, vergeleken met de staatsspoorwegen, de tarieven met 30% zouden 
dalen, en dat de reis met de helft ingekort zou worden, tot anderhalfuur. Ver
volgens ging hij in op het belang van de beide steden : Gent noemde hij de 
belangrijkste Belgische industriestad, terwijl Antwerpen een toonaangevende 
rol speelde in de wereldhandel. Verder kon de nieuwe lijn een rol van beteke
nis spelen in de relaties tussen Nederland en Frans- Vlaanderen, en tussen Ant
werpen en Engeland. 

Blijkbaar hield De Ridder reeds van in het begin rekening met een mogel
ijke tegenkanting van de overheid, die haar goedkeuring voor het project zou 
moeten geven. De Staat zou met name kunnen vrezen voor een concurrent
ieslag tussen de maatschappij en de eigen lijnen. De mogelijkheid dat het zover 
zou kunnen komen werd door De Ridder evenwel ten stelligste ontkend. Inte
gendeel zou de rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en Gent een alg
emene stijging van de goederen- en reizigerstrafiek veroorzaken, wat ook in 
het voordeel van de staatsspoorwegen zou spelen. Het Waasland, dat tamel
ijk dicht bevolkt was en reeds in belangrijke mate geïndustrialiseerd, zou 
immers met de aanleg van de nieuwe spoorweg op de staatsspoorwegen aan
gesloten worden. 

Concreet plande De Ridder het station te Gent dicht bij het centrum van 
de stad, de Schelde en het kanaal naar Terneuzen. Op die wijze kon zowel 
de stedelijke markt als de aansluiting op de waterwegen verzekerd worden. 
Richting Antwerpen zou de trein tot aan de linker Schelde-oever rijden, ten 
zuiden van het fort Vlaams Hoofd. Door middel van de stoomboot van de 
Staat of van de maatschappij konden de reizigers overgezet worden. Voorts 
zou het veer van de maatschappij beschikken over de nodige installaties om 
geladen wagons naar de rechter Schelde-oever te transporteren. De lijn zelf 
zou een eenvoudig traject volgen (zie kaart). 

Tussen Gent en Lokeren, Lokeren en Sint-Niklaas, en Sint-Niklaas en Beve- 
ren, Beveren en Antwerpen zou telkens in rechte lijn gereden worden, met 
een omtrekkende beweging rond Lokeren en Sint-Niklaas. 

Tenslotte werd een eerste schatting gemaakt van de jaarlijkse verwachtin
gen van de trafiek en de opbrengsten. Dat was nodig om mogelijke geldschie
ters te overtuigen om in de lijn te investeren, én om de overheid te overtuigen 
van de haalbaarheid van het project. Het aantal reizigers per jaar werd geschat 
op 154.000, die in totaal 488.800 BEF per jaar zouden opbrengen. Het jaar
lijks vervoer van goederen, bagages, vee, paarden werd geschat op 12.000 ton, 
en een geschatte opbrengst van 1 11.200 BEF, of een totaal van 500.000 BEF. 
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Afbeelding 1 : Detail van de kaart uit Chemin de fer du Pays de Waes, 
autorisé par arrêté royal du 16 novembre 1842, Brussel (1842) (14) 

Daartegenover stond een geschatte jaarlijkse exploitatiekost van 255.000 BEF, 
wat een bruto winst van 245.000 BEF maakte. 

De kosten van aanleg en de aankoop van het materieel werden geschat op 
3,5 miljoen frank. De bruto winst betekende voor de investeerders een 
opbrengst van 7%. 

Voor de realisatie van de geschatte trafiek ging De Ridder uit van vijf tre
inen per dag in elke richting. Het rollend materieel zou bestaan uit tien loko- 
motieven, 48 reizigerswagons en 26 goederenwagons. 

In het Mémorial administratif de la Flandre-Orientale van 1841 (15) werden 
de plannen van de Ridder aangekondigd. In de provinciehuizen van Antwer- 

(14) Deze kaart geeft een duidelijk beeld van de twee grote spoorwegassen, met als cen
traal punt Mechelen. Eerst en vooral is er de lijn Antwerpen - Brussel. In noordelijke rich
ting werd reeds in stippelijn de verbinding met Nederland gepland; ten zuiden van Brussel 
ging het richting Halle en Henegouwen. De andere centrale as vertrok van Mechelen rich
ting Gent - Oostende, met een aftakking van Gent naar Kortrijk. In oostelijke richting werd 
Leuven bereikt, en was de lijn doorgetrokken naar Luik en Pruisen. Bemerk ook dat bij 
een aantal gemeenten het bevolkingscijfer werd weergegeven. 

(15) Mémorial administratif de la Flandre-Orientale, dl. 50, Gent, 1841, p. 484-487. 
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pen en Gent werden gedetailleerde kaarten ter inzage gelegd, met een register 
waarin door eventuele belanghebbenden opmerkingen konden worden geno
teerd. 

Na de afsluiting van de registers werd de aanvraag van De Ridder onder
zocht door een commissie die door de minister van openbare werken was 
ingesteld(16). Er werd vooral nagegaan of het openbaar nutskarakter wel aan
wezig was, en in welke mate rekening gehouden moest worden met de aante
keningen in de provinciale registers. Wat dit laatste betreft, werd er vanuit 
een aantal gemeenten op aangedrongen om de lijn zoveel mogelijk in de dichte 
nabijheid van de dorpskommen aan te leggen. Zo vroeg de gemeenteraad van 
Sinaai om een station te krijgen, en de lijn in de buurt van de dorpskommen 
van Oostakker, Lochristi, Zeveneken, Eksaarde, Sinaai, Moerbeke, Stekene, 
Sint-Gillis, Nieuwkerken, Vrasene, Beveren, Melsele en Zwijndrecht te leg
gen. De gemeenteraad van Lochristi uitte de bedenking dat de lijn te ver van 
de bebouwde kommen zou liggen om echt van algemeen nut te kunnen spre
ken. De kommentaren van de gemeenten Beveren en Temse gingen eerder in 
commerciële richting. De gemeenteraad van Beveren vroeg om het station niet 
verder dan 400 meter van de markt aan te leggen, en de oorspronkelijke plan
nen in die zin te wijzigen. Temse drong aan om het station van Sint-Niklaas 
niet ten noordwesten van de stad te leggen, maar ten zuidwesten, waardoor 
de afstand tussen Temse en het station in tijd veel kleiner zou worden. 

Wat het algemeen nut van de spoorlijn Antwerpen - Gent betrof, was de 
commissie positief. Een belangrijk agrarisch en industrieel gebied met vier 
belangrijke steden werd immers op de staatsspoorwegen en dus op de gehele 
Belgische markt aangesloten. Verder was er een belangrijke winst in afstand 
en tijd voor het traject Antwerpen - Gent. Vooral voor de steden Lokeren 
en Sint-Niklaas, die belangrijke commerciële en industriële activiteiten ont
wikkelden, was een nieuw communicatiemiddel een belangrijke impuls voor 
verdere groei. Sint-Niklaas bijvoorbeeld telde 85 fabrieken, waarvan 57 katoen- 
fabrieken. Zoals in Lokeren waren er een aantal belangrijke markten. Het 
Waasland stelde in de katoennijverheid ongeveer 20.000 arbeiders tewerk, die 
goed waren voor een jaarlijkse produktie met een waarde van negen miljoen 
frank. Verder was de markt in landbouwprodukten niet onbelangrijk. Vooral 
voor Sint-Niklaas, dat niet aan een bevaarbare waterweg gelegen was, kon 
de spoorweg een belangrijke rol spelen. Al deze beschouwingen leidden tot 

(16) Procès-verbal de la commission d'enquête, instituée par l'arrêté ministériel en date 
du 8 octobre 1841, pour l'examen du projet présenté par M. De Ridder, ingénieur en chef 
de l'État, in Chemin defer du Pays de Waes, autorisé par arrêté royal du 16 novembre 1842, 
Brussel, 1842, p. 1-5. De commissie bestond uit een voorzitter, een afgevaardigde van de 
provincie Oost-Vlaanderen en twaalf leden, waarvan er zes werden aangeduid door de 
minister van openbare werken, en zes door de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. 
Zie hiervoor J. Bekers, Administratieve beslissingen..., p. 124. 
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een unaniem positief besluit over het algemeen nutskarakter van de lijn, en 
besliste de commissie positief over de aanvraag tot concessie. 

Wat betreft de bemerkingen van de gemeenten werd enkel de vraag van Beve- 
ren kort behandeld, en ontvankelijk verklaard. 

Na het gunstig advies van de ad hoc commissie werd de goeverneurs van 
de provincies Antwerpen en Oost- Vlaanderen om raad gevraagd. Zij raad
pleegden op hun beurt de Kamers van Koophandel van Antwerpen, Gent en 
Sint-Niklaas, die alle onverdeeld gunstig reageerden. Daarop kon de minister 
het project op 28 april 1842 naar de dienst Bruggen en Wegen sturen; ook 
hier rezen er geen noemenswaardige problemen. Nochtans liet de directeur 
van de spoorwegen J.-B. Masui, die moest nagaan of er geen al te erge con
currentie met de staatsspoorwegen zou ontstaan, zich bijzonder neerbuigend 
uit over de plannen van De Ridder. Hij meende met name dat de spoorweg 
Antwerpen - Gent geen schijn van kans maakte, en dat er van een noemens
waardige concurrentie met de staatslijnen geen sprake kon zijn. Immers, de 
oversteek van de Schelde en het gegeven dat ook in Gent een tijdrovende trans
fer naar het station van de staatsspoorwegen diende gemaakt, zouden een 
onrendabele uitbating tot gevolg hebben. 

Uiteindelijk besloot de dienst Bruggen en Wegen: „Le pays de Waes ren
ferme une population très nombreuse, riche et industrielle, tout le monde le sait, 
c'est sans contredit une des parties les plus intéressantes du Pays. Il est séparé 
des chemins defer de l'Etat par l'Escaut et n'y touche qu'en trois points, Gand, 
Termonde et Anvers. Cette localité désire, avec raison, sortir de cette situation 
ou elle se trouve, en quelque sorte étrangère au mouvement, à la vie que nos 
nouvelles voies de communication ont imprimée partous"(17.) 

Van de dienst Bruggen en Wegen kwam het projcet terug bij de minister 
van Openbare Werken, die nu een uiteindelijke beslissing moest nemen. Hij 
besloot het dossier evenwel aan de voltallige ministerraad voor te leggen, die 
het naar minister J.-B. Nothomb (regeringsleider en minister van binnenlandse 
zaken) doorschoof. De Wase senatoren en volksvertegenwoordigers zagen zich 
genoodzaakt om de trage procedure aan te klagen. Toen zij ermee dreigden 
de budgetten van het Ministerie van Openbare Werken de boycotten, werd 
de projectaanvraag uiteindelijk goedgekeurd (18). 

De volgende stap in de administratieve procedure bestond in de samenstell
ing van een lastenboek door het Ministerie van Openbare Werken. Daarin 
werden de rechten en vooral de plichten van de concessionaris vastgelegd (19). 
In de eerste artikels werd overgegaan tot een preciese omschrijving van de 
lijn, met een aantal technische aanduidingen over de bouw, veiligheidsvoor- 

(17) J. Bekers, Administratieve beslissingen..., p. 126-127. 
(18) Ibidem, p. 119-120. 
(19) Devis et cahier des charges, pour la construction, par voie de concession de péages, 

d'un chemin de fer direct d'Anvers à Gand, par Saint-Nicolas et Lokeren, in Chemin de fer 
du Pays de Waes..., p. 7-20. 
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schriften, enzomeer. In Gent moest het station aan de Antwerpse poort gele
gen zijn, en wel zo dicht mogelijk bij het centrum van de stad. De Ridder kreeg 
de toestemming om via twee aftakkingen de aansluiting met de Schelde en 
het kanaal Gent - Terneuzen te verzekeren. De ophaalbrug over de Durme 
te Lokeren mocht de scheepvaart op geen enkele wijze hinderen. Het eindsta
tion op het Vlaams Hoofd zou honderd meter ten zuiden van het fort aange
legd worden, aan een speciaal daartoe ontworpen aanlegplaats. 

Er werd geopteerd voor een smalspoor van 1,1 meter, daar waar de 
staatsspoorwegen geopteerd hadden voor een breedte van 1 ,5 meter. De Rid
der zou later uitvoerig op deze beslissing terugkomen. Er zou slechts één spoor 
aangelegd worden, omdat dit ruim voldoende was om de geschatte trafiek op 
te vangen. Enkel in de stations van Beervelde, Lokeren, Sint-Niklaas, en Beve- 
ren mocht dubbel spoor aangelegd worden zodat de treinen elkaar konden 
kruisen. Verder mocht in de stations van Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en het 
Vlaams Hoofd een rangeerspoor aangelegd worden om rijtuigen te statione
ren. Op de kade in Antwerpen stad mocht 400 meter rangeerspoor aangelegd 
worden om de verbinding met de opslagplaatsen van de maatschappij te rea
liseren. 

Wat betreft de veiligheid werden een aantal belangrijke maatregelen geno
men. Op alle kruispunten moesten slagbomen geïnstalleerd worden die door 
een bewaker zouden worden bediend. De administratie van openbare werken 
had het recht om, op kosten van de maatschappij, toezicht te houden op de 
werken en eventuele inbreuken op de veiligheidsregels vast te stellen. In ruil 
voor alle werken zoals opgesomd in het lastenboek, kon de concessionaris 
beschikken over de geïnde tolgelden (de verkoop van kaartjes voor passagiers 
en het transport van goederen). 

Zoals gesteld in de wet van 1832 op de inning van de tollen, werd de maat
schappij geen eigenaar van de infrastructuur, die van bij het begin behoorde 
tot het openbaar patrimonium. Negentig jaar na de indienstname van het vol
ledige traject zou de spoorweg automatisch in de handen van de overheid over
gaan. Niet onbelangrijk voor de latere geschiedenis van de lijn is ook dat de 
overheid uitdrukkelijk stelde dat het verlenen van de concessie op geen enkele 
wijze impliceerde dat er geen bijkomende spoorlijnen of kanalen konden aan
gelegd worden. De concessionaris kon dus op geen enkele manier aanspraak 
maken op de exclusiviteit van de verbinding Antwerpen - Gent. 

Tenslotte werden ook de maximumtarieven vastgesteld. De overtocht van 
de Schelde was hierin steeds voorzien. 

Als laatste document in de voorbereidende fase, publiceerde De Ridder in 
1842 een meer uitgewerkte nota over de aanleg van de lijn en de jaarlijkse 
financiële verwachtingen (20). In de eerste bladzijden ging hij nogmaals in op 

(20) G. De Ridder, Notice sur les résultats financiers présumés de l'entreprise, ibidem, 
p. 25-55. 
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het groot belang van de rechtstreekse verbinding Antwerpen - Gent. Eerst en 
vooral oversteeg de spoorweg het louter lokaal belang. De Vlaamse steden wer
den immers direct verbonden met Antwerpen. Ook werd een bijdrage geleverd 
tot een snellere verbinding Parijs-Rijsel-Gent- Antwerpen- Amsterdam. Het vol
ledig traject Antwerpen - Gent zou 1 uur 45 minuten in beslag nemen, met inbe
grip van de overtocht van de Schelde. Een groot bijkomend voordeel was dat 
men dadelijk in het commercieel centrum van Antwerpen toekwam. Via Meche- 
len duurde de reis drie uur, en reed de trein niet verder dan Borgerhout. Tenslotte 
was er het groot belang voor het Waasland : de lijn zou een aantal belangrijke 
steden en gemeenten met elkaar verbinden. De auteur meende dat, op de 
staatsspoorweg Antwerpen - Brussel na, geen enkele lijn van het toenmalig 
spoorwegnet zo gunstig gelegen was. De aard van het terrein (geen hellingen) 
en het gegeven dat er, op de brug over de Durme na, geen kunstwerken moesten 
aangelegd worden, zou zorgen voor relatief lage investerings- en exploitatie
kosten. De rendabiliteit van de lijn kon dan ook geen enkel probleem vormen. 

Hierna ging De Ridder over tot een vernieuwde evaluatie van de te ver
wachten jaarlijkse bedrijfsresultaten die, ten opzichte van zijn eerste rapport 
uit 1841, flink opgewaardeerd werden. Voor de schatting van het aantal pas
sagiers vertrok hij van de situatie vóór het bestaan van de spoorwegen. Toen 
de Belgische overheid tijdens de eerste helft van de jaren 1830 plannen maakte 
voor de aanleg van de eerste spoorweg, werd een telling gehouden van het 
personenvervoer over de gewone wegen. Na aanleg van de spoorwegen bleek 
het aantal passagiers 4 tot 5,8 maal hoger te liggen. 

Voor het traject Gent - Antwerpen was een dergelijke telling niet gebeurd, 
omdat er in de eerste fase van planning in de vroege jaren 1 830, geen verbin
ding tussen deze twee steden voorzien was. Daarom ging De Ridder over tot 
een alternatieve berekening : vóór de aanleg van de verbinding Antwerpen - 
Gent via Mechelen en Dendermonde (1837), reden er op de steenweg Ant
werpen - Gent zeven diligences met 15 tot 18 zitplaatsen. Elke dag legden die 
de afstand af in beide richtingen. Daarbij kwamen de gehuurde wagens, en 
het vervoer komende van Rijsel, Kortrijk en Zeeland. De Ridder schatte het 
aantal reizigers dat vóór 1835 het volledig traject aflegde, op 49.000. Zich base
rend op de resultaten van de staatsspoorwegen, vermenigvuldigde De Ridder 
dit aantal met 4,5, wat per jaar 220.000 reizigers gaf die het volledig traject 
Antwerpen - Gent zouden afleggen. Dit aantal lag beduidend hoger dat de 
eerste schatting (154.000) die vermeld werd in het rapport van 1841. 

In een tabel gaf De Ridder een schatting van de inkomsten uit het reiz
igersverkeer. Voor een opdeling in eerste, tweede en derde klasse richtte hij 
zich nogmaals op de resultaten van de staatsspoorwegen. Hij kwam uit op 
een jaarlijks bedrag van 545.952 BEF. 

Ten behoeve van de reizigers die verder dan Gent zouden reizen, zou de 
maatschappij in Gent zorgen voor gratis vervoer van het station van de 
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staatsspoorwegen naar het station van de maatschappij en omgekeerd, zodat 
het voor reizigers van en naar Antwerpen aantrekkelijk zou worden om 
rechtstreeks naar Antwerpen te reizen, en niet via Mechelen. Daarvoor zou 
een aantal diligences aangekocht worden die deze verbinding in een kwartier 
moesten kunnen realiseren. De Ridder maakte zich sterk dat hij hier een 
belangrijk wapen in handen had om de concurrentiestrijd met de staatsspoo
rwegen aan te gaan. Bij de tijdswinst kwam immers nog een tarief dat onge
veer 20% lager lag dan bij de staatsspoorwegen. 

Voor het goederenverkeer moest de maatschappij niet zozeer de concurr
entie met de staatsspoorwegen vrezen, als wel die met de Schelde. De tarie
ven van het goederentransport werden bij de staatsspoorwegen, zoals bij het 
passagiersvervoer, berekend per kilometer. De omweg die de transporten van 
Antwerpen naar Gent via Mechelen moesten maken, hadden tot gevolg dat 
het goederentransport veel te duur uitviel in vergelijking met de binnenscheepv
aart. De Ridder schatte dat per jaar 40.000 ton goederen verscheept werden 
tussen Antwerpen en Gent. Door lage tarieven in te stellen die vergelijkbaar 
waren met de tarieven van de binnenscheepvaart, hoopte De Ridder daarvan 
16.000 ton aan te trekken. Het feit dat de trein het transport kon doen op 
één dag, daar waar via de Schelde op vier tot zes dagen gerekend moest wor
den, speelde duidelijk in het voordeel van de spoorwegmaatschappij. Voor 
het transport van en naar het Land van Waas rekende De Ridder op 27.000 
ton goederen per jaar, wat een totaal van 43.000 ton maakte. Daarbij kwa
men nog bagage, kleinere paketten, geld, vee, paarden en wagens. Deze posten 
wogen niet zwaar door in de totale inkomsten. De totale jaarlijkse inkomsten 
uit reizigers- en goederenverkeer bereikten samen 743.612 BEF, wat bijna de 
helft meer was dan de oorspronkelijke schattingen. 

Om deze trafiek te realiseren zouden volgens De Ridder dagelijks acht tre
inen in elke richting volstaan, om de twee uur vanaf 6 uur 's ochtends. Een 
gemiddeld konvooi zou bestaan uit twee wagons voor eerste en tweede klasse, 
drie wagons voor derde klasse en vijf tot zeven goederenwagons. Voor spe
ciale gelegenheden konden de treinen langer gemaakt worden en konden twee 
lokomotieven ingezet worden om de trekkracht te verhogen. De eerder geringe 
belasting van de lijnen maakte het gebruik van smalspoor en lichter materieel 
mogelijk. Het feit dat er geen hellingen in het parcours voorkwamen, maakte 
dat er relatief weinig trekkracht nodig was, waardoor een zuinige lokomotief 
kon worden aangekocht. 

Voor de investeringen bleef de auteur bij de oorspronkelijk geplande 3,5 
miljoen frank, rollend materieel inbegrepen. De jaarlijkse exploitatiekosten 
werden geschat op 350.000 BEF. Per kilometer betekende dit bijna 10.000 BEF, 
daar waar de staatsspoorwegen jaarlijks 19.000 BEF uitgaven aan exploita
tiekosten. De Ridder verantwoordde dit door te wijzen op het parcours dat 
geen enkel probleem stelde, op de geringe spoorbreedte waardoor onder- 
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delen en onderhoud veel goedkoper werden, op het feit dat er slechts één spoor 
werd aangelegd, en op het feit dat de maatschappij geen gratis transporten 
zou moeten inleggen voor troepen, kunstvoorwerpen of ter gelegenheid van 
allerhande openbare gelegenheden. Verder meende De Ridder dat er bij de 
staatsspoorwegen een overbezetting aan personeelsleden was, en dat het finan
cieel beheer niet op een evenwichtige wijze werd gevoerd. De private sector 
zou veel beter omspringen met de eigen gelden. 

Na de afhandeling van alle formaliteiten, werd Gustave De Ridder bij 
Koninklijk Besluit van 16 november 1842 tot voorlopig concessionaris van 
de spoorlijn Antwerpen-Gent benoemd (21). De definitieve toezegging voor de 
lijn Antwerpen - Sint-Niklaas kwam er bij Koninklijk Besluit van 16 juni 
1843(22), en kon begonnen worden met de eigenlijke aanleg van de lijn. De 
definitieve toezegging voor het traject Sint-Niklaas - Gent werd verleend in 
april 1845(23). Ondanks het feit dat in het lastenboek vermeld werd dat de 
lijn binnen de twee jaar na de toekenning van de concessie in gebruik geno
men moest worden, en ondanks de positieve inschatting door De Ridder zelf 
van de werken, verliep de aanleg eerder moeizaam. In het jaarverslag van de 
staatsspoorwegen uit 1860 werd trouwens met de nodige minachting over de 
aanleg van deze eenvoudige lijn gesproken (24). Een rapport van juli 1843 ver
meldde dat er bijna tien kilometer spoor was aangelegd, en dat alle rails voor 
het traject Antwerpen - Sint-Niklaas waren geleverd (25). Dit eerste stuk van 
18 kilometer werd op 3 november 1844 in dienst genomen. 

In 1846 stelde het Exposé de la situation de la province de la Flandre-Orientale 
dat men gehoopt had op een volledige indienstname van de lijn. Begin mei 
1846 moesten evenwel nog gronden onteigend worden over 12 kilometer van 
het traject. Het station van Sint-Niklaas was zo goed als af, maar aan die van 
Lokeren en Gent was men nog niet begonnen (26). Het traject Sint-Niklaas- 
Gent werd tenslotte op 9 augustus 1847 opengesteld (27). Daarmee bleef men 
net binnen de verplichte tijdslimiet die in het lastenboek werd vastgelegd. 

Ondertussen waren met de overheid en met de stad Antwerpen onderhand
elingen gestart over de aanleg van een station op de rechter oever van de 
Schelde, op de toenmalige Sint-Michielskade. Reeds in 1845 had de overheid 
besloten een terrein vrij te maken voor de bouw van het station (28). In 1847 

(21) Arrêté royal qui déclare le sieur de Ridder concessionnaire du chemin defer de Gand 
à Anvers, par Lokeren et Saint-Nicolas, in Pasinomie, derde reeks, dl. 12, 1842, p. 1101. 

(22) Belgisch Staatsblad van 17 juni 1843. 
(23) KB van 15 april 1845. 
(24) Jaarverslag van de Belgische spoorwegen, 1860, p. 7-8. 
(25) Exposé de la situation de la province de la Flandre-Orientale pour l'année 1844, p. 129. 
(26) Exposé de la situation de la province de la Flandre-Orientale pour l'année 1846, 

p. 212-214. 
(27) A. De Laveleye, Histoire des vingt-cinq premières années .... p. 52. 
(28) Koninklijk Besluit van 15 januari 1845, in Belgisch Staatsblad van 13 februari 1845. 
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kreeg de maatschappij onder een aantal strikte voorwaarden, toestemming 
om tot de bouw over te gaan(29). 

Oorspronkelijk plande De Ridder om heel het project zelf te financieren, 
maar reeds in 1845 ging hij over tot de oprichting van een Naamloze Ven
nootschap. Volgens sommige bronnen zou er tijdens de eerste jaren van de 
aanleg geldgebrek ontstaan zijn(30). Door de oprichting van de maatschapp
ij werd het mogelijk om aandelen uit te geven en gelden van de spaarders 
aan te trekken (31). De Ridder, die wel directeur bleef, droeg aan de maat
schappij de concessie over, de brevetten die hij had verworven voor een eigen 
systeem van lokomotieven en ander rollend materieel, en de conventies die 
met allerlei autoriteiten waren gesloten voor de uitbating van de stoomboot 
op de Schelde, de bouw van stations en andere installaties. Verder werden 
ook alle eigendommen van de lijn Antwerpen - Gent en de werken die op dat 
moment reeds uitgevoerd waren, eigendom van de nieuwe NV. Als vergoe
ding voor het geïnvesteerd kapitaal ontving De Ridder 3000 aandelen met een 
nominale waarde van anderhalf miljoen frank. 

(29) Arrêté royal qui fixe l'établissement de la station du chemin defer du pays de Waes 
au quai Saint-Michel à Anvers (17 juli 1847), in Pasinomie, derde reeks, dl. 17, 1847, 
p. 349-351. 

(30) Jaarverslag van de Belgische spoorwegen, 1860, p. 7-8. 
(31) Compagnie du Chemin defer d'Anvers à Gond par Saint-Nicolas et Lokeren, in Les 

sociétés anonymes de Belgique en 1857, uitgegeven door A. Demeur, dl. 1, Brussel, 1859, 
p. 151-156. 
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4. De exploitatie 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de trafiek op de lijn Antwerpen 
- Gent(32): 

1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

Goederen 
(ton) 
2,802 
5,604 
4,532 
9,969 

14,864 
22,748 
25,988 
32,766 
36,008 
40,851 
43,100 
35,541 
34,255 
43,709 
41,213 
44,177 
46,146 
39,932 
41,128 
45,263 
46,184 
48,678 
49,836 
50,821 
50,278 
52,451 

Reizigers 

68,890 
137,890 
154,775 
202,684 
221,266 
251,460 
270,307 
301,926 
313,431 
329,473 
333,089 
340,158 
354,621 
353,612 
356,366 
380,858 
412,972 
425,080 
435,041 
455,203 
486,874 
468,521 
505,590 
532,987 
566,365 
581,126 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

Goederen '. 
(ton) 

48,802 
53,292 
51,539 
61,225 
58,480 
46,221 
38,699 
37,463 
43,603 
47,738 
52,218 
40,094 
52,922 1 
53,577 1 
52,084 
52,319 
54,628 1 
56,662 1 
54,122 ] 
55,642 
66,895 
63,731 
62,337 
57,997 
65,814 
63,464 

leizigers 

615,044 
686,888 
727,391 
751,392 
777,763 
790,679 
836,611 
825,222 
774,431 
812,304 
816,258 
736,572 
,005,537 
1,021,198 
,293,981 
1,062,317 
1,089,838 
1,101,939 
1,155,367 
1,164,122 
1,193,655 
1,283,958 
1,290,726 
1,517,756 
1,342,130 
1,453,127 

(32) Tenzij anders vermeld, werden deze gegevens overgenomen uit : Annuaire Statisti
que voor de betrokken periode, Situation Générale du Royaume, jaarverslagen van de Belgi
sche Spoorwegen, F. LoiSEL, Annuaire spécial des chemins de fer belges, Brussel-Parijs, 
1867-1884. Tevens werden, vooral voor de eerste jaren, eigen berekeningen uitgevoerd. De 
vergelijkingen met de staatsspoorwegen en de private spoorwegen, die in volgende grafie
ken worden opgenomen, berusten op eigen berekeningen. 
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Dit geeft volgend beeld: 

Grafiek 2: Evolutie van het personenverkeer op de lijn Antwerpen - Gent 
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Grafiek 3: Evolutie van het goederenverkeer op de lijn Antwerpen - Gent 
(in 1000 tonnen) 
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Uit deze grafieken blijken een aantal interessante gegevens. Het aantal rei
zigers kende een constante groei tot in 1875-1877. In deze periode werden de 
lijnen Mechelen - Terneuzen (1868-1870) en Dendermonde - Sint-Niklaas 
(1870-1875) opengesteld. De stagnatie vanaf het midden van de jaren 1870 
moet zonder twijfel aan de concurrentie van deze lijnen toegeschreven wor
den, hoewel ook het eerder slecht economisch klimaat een rol zal gespeeld 
hebben. De maatschappij was in elk geval niet erg opgezet met de openstell
ing van de nieuwe lijnen (33). In 1882 werd een nieuwe belangrijke daling van 
de inkomsten genoteerd, die dit maal het gevolg was van de openstelling van 
de lijn Antwerpen-Boom-Dendermonde-Gent door de staatsspoorwegen (34). 
De maatschappij reageerde hierop vanaf 1 maart 1883, met een verlaging van 
de tarieven met 25% voor de passagiers die het hele traject Antwerpen - Gent 
in beide richtingen zouden afleggen (35). Daardoor was er vanaf 1883 een dui
delijk herstel van de reizigersaantallen mogelijk. Meer nog, de maatschappij 
slaagde er de volgende jaren in om een duidelijk groei in het reizigersverkeer 
te realiseren. 

In 1885 en 1894 waren er twee belangrijke uitschieters. In die jaren werden 
te Antwerpen wereldtentoonstellingen gehouden, en dan nog wel in de buurt 
van het station op het Zuid. In 1884 waren de verwachtingen van de Raad 
van Beheer bijzonder hoog gespannen. Er werd heel wat nieuw rollend mater
ieel aangekocht, en men onderzocht de mogelijkheid om de lijn tot twee spo
ren uit te breiden (36). In 1894 maakte de maatschappij weer van de 
gelegenheid gebruik om een gedeelte van het materieel te vernieuwen (37). Ook 
de tentoonstelling van 1894 had een duidelijke weerslag op het aantal passag
iers, hoewel gesteld werd dat de toename proportioneel iets minder was ten 
opzichte van 1885, wat geweten werd aan het slechte weer tijdens de 
zomer (38). 

Gaandeweg werden, zoals ook het geval was bij de staatsspoorwegen, een 
aantal „pleziertreinen" ingericht, met tarieven aan gunstvoorwaarden. Vooral 
de kermissen van Antwerpen en Sint-Niklaas, maar ook de Gentse Feesten 
konden zich vanaf de jaren 1850 verheugen op een belangrijke Wase aanwez
igheid..^39). 

Grafiek 3 geeft een enigszins ander beeld te zien. De eigenlijke groei van 
het goederentransport begon pas in 1847 met de volledige openstelling van 
de lijn, en kende een zeer belangrijke groei tot 1855. De daling in 1856-1857 
was te wijten aan een tariefverhoging met 10% die toen doorgevoerd 

(33) Zie Moniteur des intérêts matériels (Monimat), 1876, p. 273. 
(34) Zie Monimat, 1883, p. 329-330. 
(35) F. Loisel, Annuaire..., dl. 11, Brussel, 1884, p. 170-171. 
(36) Zie Monimat, 1885, p. 334. 
(37) Zie Monimat. 1894, dl. 1, p. 1147. 
(38) Zie Monimat, 1895, dl. 1, p. 998. 
(39) Zie A. Buve, Openbare vervoerdiensten..., p. 153-154. 
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werdC*0). Daarna was er een verdere groei tot in 1874. De reeds vermelde 
openstelling van de nieuwe lijnen, en dan vooral van de lijn Dendermonde- 
Sint-Niklaas, heeft voor een zware inzinking gezorgd van het goederenver
keer op de lijn Antwerpen - Gent. Wellicht werd deze concurrentiestrijd ui
tgestreden op het niveau van de tarieven. In 1882 was er opnieuw een zeer zware 
inzinking. De belangrijkste reden hiervoor moet gezocht worden in de hie
rboven aangehaalde openstelling van de lijn Antwerpen - Gent via Boom en 
Dendermonde. Nog een andere factor speelde een belangrijke rol voor het 
goederenverkeer: in het jaarverslag over het boekjaar 1882 werd de daling 
van de goederentrafiek vooral geweten aan de indienstneming van stoombot
en tussen Antwerpen en Gent, die goederen vervoerden tegen extreem lage 
tarieven (4I). Blijkbaar bleef deze actie tot één jaar beperkt. Vanaf 1883 kon 
de maatschappij haar oude positie opnieuw innemen. Toch moet gesteld wor
den dat het niveau van 1874 niet meer werd overschreden; van eigenlijke groei 
was nog amper sprake. De belangrijkste reden voor deze stagnatie lag in het 
feit dat de maatschappij niet echt in staat was om een aangepast antwoord 
te bieden aan de concurrentie. Het feit dat de lijn „doodliep" op de linker 
oever van de Schelde zorgde voor tijdrovende en kostelijke manipulaties van 
de goederen. Daarbij kwam dat de concurrerende lijnen die in het begin van 
de jaren 1 870 voor een rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en Gent 
zorgden evenwel langer waren in afstand, maar tot in het hart van de Ant
werpse haven voerden. Wanneer men ermee rekening houdt dat er veel ver
plaatsingen nodig waren tussen de haven ten Noorden van Antwerpen en het 
station van de maatschappij op Antwerpen-Zuid, wordt het duidelijk dat dit 
een belangrijke kostenverzwarende factor was die in het voordeel speelde van 
de nieuwe lijnen. In die zin kan men stellen dat sindsdien vooral de goederen 
van en voor het Waasland vervoerd werden, terwijl de transporten tussen de 
steden Gent en Antwerpen zelf meer en meer naar de concurrentie gingen. 

Wanneer we de gerealiseerde cijfers vergelijken met de oorspronkelijke ve
rwachtingen van G. De Ridder uit 1842, blijkt toch dat hij de mogelijkheden 
van de lijn zwaar onderschat heeft. De geschatte 220.000 reizigers werden reeds 
gehaald in 1849; in 1896 ging het om een veelvoud hiervan. Met het aantal 
ton goederen was het anders gesteld. De vooropgezette 43.000 ton per jaar 
werd voor het eerst overschreden in 1858, terwijl het maximaal aantal slechts 
ongeveer 1 ,5 keer hoger lag. Deze onderschatting kan op veel manieren wor
den verklaard. In de eerste plaats was de periode waarin het project werd aan
gevraagd, er één van trage economische groei. Verder kende de Belgische 
economie tijdens de periode 1841-1896 een bijzonder belangrijke schaalver
groting, waarvan een algemene stijging van het transport een logisch gevolg 

(40) F. LoiSEL, Annuaire spécial..., dl. 1, Brussel, 1867, p. 216. 
(41) Zie Monimat, 1883, p. 329-330. 
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was. Verder breidde het Belgisch spoorwegnet zich zeer snel uit, wat een inten- 
sifiëring van het transport mogelijk maakten, en dit aan lagere prijzen. 
Tenslotte zorgden ook de buurtspoorwegen vanaf het einde van de jaren 1880 
voor een verdere integratie van het Belgisch transportnetwerk, met nieuwe 
groeimogelijkheden tot gevolg. Naast deze economische redenen, kan wellicht 
nog een andere factor ingeroepen worden : wellicht legde De Ridder de lat 
niet té hoog in 1841-1842, juist om het beeld van een eventuele concurrentie 
met de staatsspoorwegen uit de weg te gaan. Indien de overheid zou vrezen 
dat de maatschappij de staatsspoorwegen zou benadelen, zou ze immers niet 
ingaan op de aanvraag tot concessie. 

In de onderstaande grafiek, die een beeld geeft van de totaal afgelegde 
afstand van de lokomotieven, komt duidelijk tot uiting dat de lijn in de loop 
der jaren steeds intensiever gebruikt werd. 

Grafiek 4: Totaal afgelegde afstand van de lokomotieven op de lijn 
Antwerpen - Gent (km) 
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De gegevens voor de periode 1864-1895 werden overgenomen uit de bron
nen (42). Voor de periode vóór 1864 waren deze gegevens niet beschikbaar. 

(42) Voor de periode 1864-1877: F. Loisel, Annuaire spécial...; voor de periode 
1878-1895: Monimat. 
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Daarom werd een aanvullende berekening uitgevoerd, op basis van de gekende 
gegevens. We hebben berekend hoeveel de exploitatie-inkomsten en -uitgaven 
bedroegen per afgelegde kilometer, voor de periode 1864-1868. Het gemid
delde hiervan werd constant verondersteld voor de periode 1844-1863. Daar
door kon op twee manieren een schatting gemaakt worden van het aantal 
afgelegde kilometers. De beide schattingen kwamen voor de meeste jaren zeer 
goed overeen, waaruit kan blijken dat deze methode de realiteit enigszins benad
ert. De cijfers die uiteindelijk weerhouden werden, zijn het gemiddelde van 
de twee benaderingen. 

Uit grafiek 4 blijkt een constant volgehouden groei tot 1866, waarna een 
periode van stabilisatie intrad, tot 1879. Het is bijzonder opvallend dat, juist 
op het moment dat de concurrentie van andere lijnen bijzonder hard begon 
door te wegen, het aantal afgelegde kilometers een grote stijging kende. Kenn
elijk heeft de maatschappij door een soepeler aanbod en meer ritten per dag, 
een poging anderaomen om een deel van de verloren gegane trafiek terug te 
winnen. Naast het verlagen van een aantal tarieven was dit het tweede middel 
om de positie ten opzichte van de andere spoorwegen in de regio te verdedigen. 

In de grafieken 5 en 6 wordt het aantal passagiers en het aantal vervoerde 
tonnen per kilometer spoorlijn vergeleken met de prestaties van de staatsspoo
rwegen en het geheel van de private spoorwegen. 

Grafiek 5: Aantal reizigers per kilometer lijn 

DUIZENDEN REIZIGERS PER KM 

15 - 

10 

5 - 

0 
1844 1854 1864 1874 1884 1894 



DE SPOORLIJN ANTWERPEN- GENT, 1841-1897 883 

Globaal kan gesteld worden dat de lijn het hoegenaamd niet slecht deed 
in het vlak van het passagiersverkeer. Tot de eerste grote terugkoopactie van 
de overheid in 1870-1871 lag de maatschappij tussen de gemiddelden van de 
staatsspoorwegen en de private spoorwegen. De terugkoop, die ook een aant
al industrieel gerichte lijnen omvatte, deed het gemiddeld aantal reizigers op 
de staatsspoorwegen gevoelig teruglopen. De daling van de tarieven, en de 
zeer gunstige effecten op de trafiek vanaf 1885 maakte dat de maatschappij 
duidelijk boven het gemiddelde van de staatsspoorwegen uitkwam. Opmerk
elijk in deze grafiek is ook de globale stijging van het transport tijdens de 
hele periode. Uit deze gegevens kan reeds afgeleid worden dat het traject Ant
werpen - Gent een typische passagierslijn was. Grafiek 6 zal dit verder ver
duidelijken: 

Grafiek 6: Aantal tonnen goederen per kilometer lijn 
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Uit grafiek 6 blijkt duidelijk dat het goederentransport per kilometer geëx
ploiteerde spoorlijn, zich voor de maatschappij Antwerpen - Gent op een bi
jzonder laag niveau situeerde. Uit deze grafiek blijkt ook dat vooral de private 
spoorwegen belangrijk waren op het gebied van het goederentransport, ter
wijl de staatslijnen een meer gemengd karakter hadden. 

We kunnen nu overgaan tot de financiële resultaten van de uitbating van 
de lijn. In tabel 2 en grafiek 7 wordt een beeld geschetst van de inkomsten 
en uitgaven. 
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Tabel 2: Inkomsten en uitgaven van de lijn Antwerpen - Gent 

Inkomsten Uitgaven Winst 

1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

58,904 
117,809 
183,173 
288,311 
351,657 
451,966 
499,352 
566,515 
598,207 
633,797 
663,941 
708,592 
746,936 
779,438 
744,879 
773,970 
811,399 
795,412 
818,239 
880,389 
930,047 
871,756 
875,222 
908,486 
958,072 
959,231 

1,047,782 
1,121,041 
1,190,643 
1,228,181 
1,236,660 
1,275,926 
1,274,040 
1,235,065 
1,211,174 
1,219,344 
1,177,297 
1,091,911 
1,157,039 

42,497 
84,995 

131,689 
225,670 
232,753 
255,486 
279,152 
293,357 
314,742 
333,955 
360,768 
342,469 
357,808 
363,763 
358,766 
389,039 
394,000 
418,209 
428,800 
440,485 
464,876 
489,235 
505,468 
527,442 
529,772 
567,864 
627,410 
632,394 
695,449 
732,910 
753,522 
809,967 
777,898 
769,892 
748,346 
764,235 
761,777 
722,134 
725,336 

16,407 
32,814 
51,484 
62,641 

118,904 
196,480 
220,200 
273,158 
283,465 
299,842 
303,173 
366,123 
389,128 
415,675 
386,113 
384,931 
417,399 
377,203 
389,439 
439,904 
465,171 
382,521 
369,754 
381,044 
428,300 
391,367 
420,372 
488,647 
495,194 
495,271 
483,138 
465,959 
496,142 
465,173 
462,828 
455,109 
415,520 
369,777 
431,703 
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Inkomsten Uitgaven Winst 

1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

1,143,909 
1,435,983 
1,104,858 
1,113,481 
1,143,665 
1,197,135 
1,186,070 
1,212,378 
1,293,609 
1,266,552 
1,558,597 
1,297,798 
1,377,127 

740,258 
875,472 
838,532 
713,591 
710,075 
699,994 
745,301 
765,905 
794,773 
773,311 
942,171 
805,545 
801,715 

403,651 
560,511 
266,326 
399,890 
433,590 
497,141 
440,769 
446,473 
498,836 
493,241 
616,426 
492,253 
575,412 
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Grafiek 7: Inkomsten en uitgaven van de spoorwegmaatschappij 
Antwerpen - Gent (in miljoenen BEF) 
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1 I I I I I I I 1 1844 1854 1864 1874 1884 1894 Uit deze cijfers blijkt dat vanaf 1848, het eerste jaar van een volledige uit

bating van de lijn, een flinke winst geboekt werd. Tijdens de volgende jaren 
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zou deze winst behouden blijven (43). Na 1875 verminderden de inkomsten 
omwille van de reeds aangehaalde factoren. De maatschappij reageerde op 
twee verschillende manieren : enerzijds werd gestreefd naar een zuinig beleid, 
waardoor een daling van de exploitatie-uitgaven mogelijk werd. Anderzijds 
werd toch ook met een kwalitatief verbeterde service gereageerd, zoals reeds 
gebleken is bij de bespreking van het aantal afgelegde kilometers. Het druk
ken van de exploitatiekosten bij een uitgebreide dienstverlening werd vooral 
mogelijk door nieuwe investeringen in rails en rollend materieel, waardoor 
lagere exploitatiekosten mogelijk werden. Tijdens de jaren van de tentoonstel
lingen in Antwerpen stegen de inkomsten in belangrijke mate, terwijl de exploi
tatiekosten niet zo sterk stegen. Wel moet men ermee rekening houden dat 
ter gelegenheid van deze festiviteiten, belangrijke investeringen gedaan wer
den in rollend materieel, waardoor de kapitaalkosten (afbetalingen en inte- 
restkosten) tijdens de volgende jaren opliepen. Het is duidelijk dat de stijging 
van de inkomsten vanaf 1885 bijna volledig toegeschreven moet worden aan 
het reizigersverkeer. 

Wanneer we de winst per kilometer geëxploiteerde spoorlijn vergelijken met 
de staatsspoorwegen en de private spoorwegen, geeft dit het volgende beeld: 

Grafiek 8: Winst per kilometer geëxploiteerde spoorlijn (in duizenden BEF) 

DUIZENDEN BEF 
25 - 

10 

0 
1844 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I M- 
1854 1864 1874 1884 1894 

(43) Merk op dat het hier steeds om bruto-winst gaat. De afschrijvingen van de investe
ringen en de interestkosten die aan de banken betaald moesten worden, zitten hier nog 
in vervat. 
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Algemeen kan worden gesteld dat de bruto-winst per kilometer spoorlijn 
voor de maatschappij Antwerpen - Gent lager lag dan het gemiddelde, vooral 
dan tijdens de periode na 1875. De concurrentie van de staatsspoorwegen die 
in de regio werden aangelegd, heeft duidelijk zwaar op de spoorlijn gewogen. 
Toch moet een sterk verzachtende factor ingeroepen worden : de investerin
gen (zie onder) lagen voor deze maatschappij zeer laag in vergelijking met de 
andere spoorwegen, in de eerste plaats omdat er geen kunstwerken moesten 
uitgevoerd worden, en omdat er in het reliëf geen noemenswaardige hinder
nissen voorkwamen. De keuze voor een smalspoor dat veel goedkoper was, 
ook wat betreft rollend materieel, maakten dat de aanlegkosten relatief laag 
bleven. Daardoor moest een veel kleiner deel van de bruto-winst naar afschri
jvingen en interestkosten vloeien, wat een hoge netto-winst opleverde. De lijn 
had trouwens de naam de meest rendabele te 

5. De investeringen 

5./. De reconstructie van de investeringen 

Alvorens dieper in te gaan op de door de maatschappij uitgevoerde investe
ringen, zullen we eerst even moeten uitweiden over wat we precies onder deze 
term verstaan (45). In de eerste plaats beperken we de investeringen tot de 
waarde van verworven of gebouwde kapitaalgoederen. Onder kapitaalgoede
ren verstaan we duurzame investeringsgoederen zoals grond, werktuigen, 
machines en gebouwen. Dat wil zeggen dat we hier zowel financiële activa 
zoals aandelen en obligaties, als niet-duurzame investeringsgoederen zoals 
voorraden en reserve-onderdelen buiten beschouwing laten. In de tweede plaats 
zullen we de in de Nationale Rekeningen gebruikelijke conventie volgen, waar
door uitgaven voor onderhoud en kleine reparaties en de waarde van aange
kochte reeds bestaande investeringsgoederen niet als investeringen worden 
beschouwd (46). In de laatste plaats moeten we een onderscheid maken tus- 

(44) A. DeLaveleye, Histoire des vingt-cinq premières années..., p. 60-61. Zie ook Jaar
verslag van de Belgische spoorwegen, 1860, p. 7-8. 

(45) De afbakening van de in deze paragraaf gehanteerde begrippen is gebaseerd op de 
definities die door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) en de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gebruikt worden in het kader van 
de Nationale Rekeningen, zie M.A. Van Meerten, Gross Private Asset Formation in Bel
gium 1890-1954, Brussel-Leuven, te verschijnen (1995). 

(46) De redenen voor deze beperkingen zijn dat onderhoud en kleine reparaties eigenl
ijk niets toevoegen aan het produktieve vermogen van het bestaande investeringsgoed, terwijl 
de aankoop of verkoop van een bestaand investeringsgoed zoals een machine niets veran
dert aan de totale kapitaalgoederenvoorraad van de economie van een land. 
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sen bruto en netto investeringen. Het verschil tussen deze beide begrippen 
wordt gevormd door de afschrijvingen. De afschrijvingen hangen samen met 
de slijtage en veroudering van de investeringsgoederen. Als gevolg van sli
jtage en veroudering zijn investeringsgoederen immers onderhevig aan waar
devermindering en moeten ze op een gegeven moment vervangen worden. De 
afschrijvingen zijn dan de bedragen die jaarlijks uit hoofde van slijtage en ver
oudering van de investeringsgoederen opzij gezet worden en die de vervan
ging van versleten en verouderde investeringsgoederen mogelijk maken. De 
bruto investeringen nu omvatten zowel de netto investeringen als de afschri
jvingen (47). In principe zullen we in het hiernavolgende met investeringen 
voortdurend de bruto investeringen bedoelen. 

De basis voor de reconstructie van de bruto investeringen van de maatschapp
ij wordt gevormd door de in de balans van de maatschappij vermelde waar
den van het totaal aan materieel, infrastructuur en gebouwen (48). Aangezien 
er zowel technisch als economisch grote verschillen bestaan tussen enerzijds 
het rollend en ander materieel en anderzijds de infrastructuur en gebouwen, 
werden de vermelde totale bedragen opgesplitst in twee series : één voor het 
rollend en ander materieel en één voor de vastgelegde middelen in infrastruc
tuur en gebouwen. Voor de meeste jaren kon die opsplitsing direct terugg
evonden worden in de hierboven genoemde bronnen. Voor de jaren waarvoor 
zo'n uitsplitsing ontbrak, werd deze gereconstrueerd aan de hand van de evo
lutie van het rollend materieel van de maatschappij (zie tabel 3 hieronder). 

De waarden voor de eerste jaren van het bestaan van de spoorlijn 
Antwerpen-Gent werden gereconstrueerd aan de hand van de in 1841 door 
De Ridder gemaakte schatting van de kosten, de totale uitgaven voor 1845-46 
en de kosten per aangelegde kilometer in 1847 en de datering van aanleg van 
de spoorlijn (49). 

Het verschil tussen de jaarlijkse genoteerde totale waarde van de kapitaa
lgoederen levert een eerste reeks op van de jaarlijkse verwerving van respectie
velijk rollend en ander materieel, en infrastructuur en gebouwen. Deze reeksen 
zijn echter nog niet compleet. In de eerste plaats bevatten zij nog de aankoop 
van grond en bestaande gebouwen. Volgens de in het begin van deze para
graaf gegeven definities maken deze aankopen echter geen deel uit van de 

(47) Indien we veronderstellen dat de afschrijvingsbedragen meteen gebruikt worden voor 
de vervanging van verouderde of versleten investeringsgoederen, dan omvatten de bruto 
investeringen zowel nieuwe of uitbreidingsinvesteringen, als vervangingsinvesteringen, ter
wijl de netto investeringen, daarentegen, alleen slaan op de nieuwe of uitbreidingsinveste
ringen. 

(48) Deze gegevens werden gehaald uit A. De Laveleye, Histoire des vingt-cinq premièr
es années..., p. 55-61 ; F. Loisel, Annuaire spécial..., 1867-1892; en de Recueil Financier, 
1893-1897. 

(49) F. Loisel, Annuaire spécial..., 1867, p. 214 en 221. 
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investeringen. Aangezien de bestaande financiële gegevens van de maatschappij 
helaas geen inzicht geven in de aankoop van grond en gebouwen, hebben we 
onze toevlucht moeten nemen tot gegevens met betrekking tot de spoorlijn 
van Landen naar Sint-Truiden. Uit de rekeningen van deze spoorlijn, die in 
1839 werd aangelegd, valt op te maken dat 19,3 procent van de aanlegkosten 
van de lijn bestond uit de aankoop van gronden (50). De uitkomsten voor de 
lijn Antwerpen-Gent werden voor 1844 en 1846 met hetzelfde percentage ver
minderd, in de veronderstelling dat de kostenstructuur van de aanleg van de 
lijn Antwerpen-Gent niet significant verschilde van die van de lijn Landen- 
Sint-Truiden(51). Voor de periode 1873-1895 moesten eveneens correcties 
worden uitgevoerd voor de aan- en verkoop van grond en gebouwen. De maat
schappij begon in die periode met de voorbereidende werken voor de verbre
ding van de bestaande spoorlijn (52). Voor de eerste jaren 1 873 en 1 874 werd 
aangenomen dat respectievelijk 30 en 20 procent van de uitgaven hiervoor 
bestond uit de aankoop van gronden en gebouwen, terwijl de jaren 1885-1895 
gecorrigeerd moest worden voor de verkoop van gronden en gebouwen. 

Na correctie voor de aan- en verkoop van gronden en gebouwen vertonen 
de reeksen nog een tweede gebrek, omdat de vervangingsinvesteringen niet 
in de reeksen zijn opgenomen. We zullen dit toelichten aan de hand van het 
volgende voorbeeld (53). In 1880 bestelde de maatschappij twee nieuwe en 
modernere locomotieven bij het Belgische metaalconstructiebedrijf Société de 
Saint-Léonard te Luik. Deze nieuwe locomotieven, die per stuk 32.500 BEF 
kostten, moesten twee verouderde locomotieven vervangen die elk indertijd 
17.500 BEF gekost hadden. Op de balans van de maatschappij werd nu alleen 
de meerwaarde van de nieuwe locomotieven, dat wil zeggen twee maal 15.000 
BEF, bijgeschreven. De vergelijking van de balansen van 1880 en 1879 leidt 
zodoende tot de conclusie dat de maatschappij in 1880 30.000 BEF investeerde 
in nieuwe locomotieven, terwijl in werkelijkheid een bedrag van 65.000 BEF 
geïnvesteerd was ! Om dus de volledige reeks bruto investeringen van de maat
schappij te krijgen, zal een raming gemaakt moeten worden van de vervan
ging van rollend materieel en van delen van de infrastructuur. De meest 
geschikte en consistente manier om de volledige bruto investeringen te 

(50) A. DeLaveleye, Histoire des vingt-cinq premières années..., p. 88; de lijn Landen- 
Sint-Truiden werd aangelegd door de Staat, maar uitgebaat door de spoorwegmaatschapp
ij Tournai- Jurbise en Landen-Hasselt. 

(51) Voor het jaar 1847 werd eveneens een correctie uitgevoerd. Aangenomen werd dat 
de aankoop van gronden en gebouwen 5 procent bedroeg van de totale uitgaven voor 
infrastructuur en gebouwen in dat jaar. 

(52) De voorbereidende werken voor de verbreding van het bestaande spoor werden ui
tgevoerd in het kader van de vooruitzichten op een vaste Schelde-verbinding in Antwerpen. 
Toen de onzekerheid over de totstandkoming van deze verbinding toenam in de tweede 
helft van de jaren 1880, werden een deel van de grond en enkele gebouwen weer verkocht. 

(53) F. LoiSEL, Annuaire spécial... 1884-1885, p. 117. 



890 Β. VAN DER HERTEN & M. VAN MEERTEN 

reconstrueren, bestaat uit de toepassing van het Perpetual Inventory 
Modelij). Dit model veronderstelt een geheel van relaties tussen de bruto en 
netto voorraad van kapitaalgoederen, de bruto en netto investeringen, de bui
tengebruikstelling van versleten en verouderde kapitaalgoederen, en de afschri
jvingen. Aangezien prijsveranderingen (inflatie!) van kapitaalgoederen een 
correcte vergelijking van verschillende jaren bemoeilijkt, werkt het model met 
reeksen die zijn uitgedrukt in vaste prijzen van een bepaald basisjaar. Dit bete
kent dat de investeringsdata moeten worden omgerekend in vaste prijzen met 
behulp van representatieve prijsreeksen. Aan de hand van de gegevens van 
prijzen uit de jaarverslagen van de staatsspoorwegen konden twee prijsreek
sen worden gerecontrueerd : één bestaande uit een combinatie van prijzen voor 
bielzen, rails en lonen van spoorwegarbeiders voor infrastructuur en gebou
wen, en één bestaande uit ijzer en lonen in de metaalindustrie voor rollend 
en ander materieel (55). Als basisjaar voor de prijsreeksen werd het jaar 1896 
gekozen. Op basis van de beschikbare literatuur met betrekking tot de maat
schappij Antwerpen - Gent en aanvullende gegevens met betrekking tot de 
staatsspoorwegen en de spoorwegmaatschappij Grand Central Beige kon ver
volgens de levensduur van de verschillende investeringsgoederen bepaald 
worden (56). 

(54) Zie voor de werking van dit model M. Ward, The Measurement of Capital, OESO, 
Parijs, 1976; en M.A. Van Meerten, Gross Private Asset Formation in Belgium... Chapt
er 4. 

(55) De prijsreeksen werden overgenomen uit M.A. Van Meerten, Capital Formation 
in Railways in Belgium 1834-1939, paper gepresenteerd op het European Post-Graduate Semi
nar on The Reconstruction of National Accounts, georganiseerd door het N.W. Posthumus 
Centrum in Zeist (Nederland), 16-23 juni 1991. In tegenstelling tot de staatsspoorwegen 
bleek de verhouding tussen de verschillende prijscomponenten zeer constant te zijn voor 
de spoorwegmaatschappij Antwerpen-Gent. Zodoende werd de prijsreeks voor infrastruc
tuur en gebouwen samengesteld uit bielzen (gewicht van 6 procent), rails (24 procent), en 
een restcategorie waarvoor loongegevens werden gebruikt (70 procent), terwijl de prijsreeks 
voor rollend en ander materieel werd samengesteld uit ijzer (75 procent) en lonen (25 pro
cent). Uiteraard gaan deze prijsreeksen voorbij aan het feit dat ook materialen als zand, 
stenen en hout deel uitmaken van de spoorlijn, de gebouwen en het rollend materieel. De 
beschikbare data staan echter geen verdere detaillering van zowel de investeringen als de 
prijsreeksen toe. 

(56) De gegevens werden gevonden in A. De Laveleye, Histoire des vingt-cinq premièr
es années... ; F. LoiSEL, Annuaire spécial .... 1867-1892; en de Moniteur des Intérêts Matér
iels, 1859-1897. Voor bielzen en de ijzeren rails werd verondersteld dat zij langer meegingen 
dan bij de staatsspoorwegen en een gemiddelde levensduur hadden van 16 jaar in de periode 
1844-1880 en respectievelijk 18 en 30 jaar voor de periode na 1878. Voor de rest van de 
infrastructuur en de gebouwen werd aangenomen dat ze gemiddeld de hele concessie van 
90 jaar zouden meegaan. Voor locomotieven kwam de gemiddelde levensduur uit op 35 
jaar, terwijl als gevolg van voortdurend onderhoud de gemiddelde levensduur van de rest 
van het rollend en ander materiaal op 55 jaar gesteld werd. Deze laatste waarde werd mede 
ingegeven door het feit dat de netto waarde van het rollend en ander materieel in 1896 
bij een gemiddelde levensduur van 55 jaar perfect uitkwam op het bedrag dat de Staat in 
dat jaar bereid was te betalen voor de overname van het materieel. 
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5.2. De uitkomsten 

De toepassing van het bovengenoemde Perpetual Inventory Model levert ons 
de volgende resultaten. 

Grafiek 9 toont het verloop van de bruto investeringen van de maatschapp
ij uitgedrukt in vaste prijzen van 1896 en uitgesplitst naar infrastructuur 
(inclusief gebouwen) en rollend materieel (inclusief ander materieel). Uiteraard 
vinden we een piek in de investeringen in zowel de infrastructuur als het rol
lend materieel gedurende de jaren van aanleg en uitbouw van de spoorweg 
(1844-1 849) ("). In dat jaar 1849 bleken de door De Ridder in 1842 geraamde 
kosten van de investeringen reeds met 12,6 (infrastructuur) en 17,7 procent 
(rollend materieel) overschreden (58). De reden voor deze overschrijding van 
de oorspronkelijk geraamde investeringen hield in het geval van de infrastruc
tuur voornamelijk verband met het gebruik van zwaardere rails van 22 kil
ogram per strekkende meter in plaats van de voorziene 16 kilogram (59). In de 
tijdsspanne tussen het opstellen van de plannen en de uitvoering van de aan
leg van de spoorlijn waren immers steeds meer gegevens bekend van de spoorl
ijnen van de staatsspoorwegen. En uit die gegevens bleek onder andere dat 
zwaardere rails minder snel sleten dan de lichtere railssoorten. Nu had de maat
schappij op dat gebied wel het grote voordeel dat haar rails minder snel sle
ten omdat de door De Ridder ontworpen locomotieven en rijtuigen veel lichter 
waren dan die die de Staat in gebruik had. Het relatief lichte rollend mater
ieel maakte ook dat de trekkracht - en dus de druk op de rails - van de 
locomotieven niet erg groot hoefde te zijn. Uit de vergelijkende statistieken 
in 1867 blijkt dan ook dat de maatschappij met maar 38 paardekrachten per 
locomotief veruit de minst krachtige locomotieven bezat van alle Belgische 
spoorwegmaatschappijen: de als volgende genoteerde maatschappij Gent- 
Brugge via Eeklo had al een gemiddelde van 47 PK per locomotief, terwijl 
de staatsspoorwegen op een gemiddelde zaten van 133 PK! O. De overschrij
ding van de door De Ridder geraamde kosten van de investeringen in rollend 
materieel lag dan ook niet zozeer aan de locomotieven, rijtuigen en wagons 
zelf, als wel aan het feit dat de maatschappij met de stijging van het vervoer 
over de lijn een groeiend aantal rijtuigen en wagons nodig had. De snelle to
ename van het rollend materieel valt duidelijk te zien in tabel 3. 

(57) Aangezien de investeringen pas als zodanig beschouwd worden op het moment van 
oplevering van de uitgevoerde werken, vonden er in 1845 géén investeringen plaats. Dit 
jaar is in grafiek 9 weggelaten. 

(58) Volgens de ramingen van De Ridder zou de aanleg van de spoorlijn 2,975 miljoen 
BEF bedragen voor de infrastructuur en 525 duizend voor het rollend materieel; F. Loi- 
SEL, Annuaire spécial..., 1867, p. 214 en 221. 

(59) A. De Laveleye, Histoire des vingt-cinq premières années ..., ρ. 57 ; en G. De Rid- 
DER, Chemin defer du Pays de Waes..., 1842, p. 9. 

(60) F. Loisel, Annuaire spécial..., 1867, p. 257. 
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Grafiek 9: De bruto investeringen van de spoorwegmaatschappij 
Antwerpen-Gent uitgesplitst naar infrastructuur en rollend materieel 

(in duizenden BEF van 1896) 
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Met de voltooiing van de uitbouw van de spoorlijn kwamen de investerin
gen op een veel lager niveau terecht. Gedurende periode 1850-1858 werden 
er alleen wat kleinere werken uitgevoerd, terwijl ook de aanschaf en de pro- 
duktie van rollend materieel grotendeels tot stilstand kwam(61). De stijging 
in 1853 kan toegeschreven worden aan het feit dat de eerste stoomboot van 
de maatschappij, de Duchesse de Brabant, in dienst werd genomen (62). Aan 
het eind van de jaren 1850 kwam aan die situatie een einde met de noodzakel
ijke vervanging van de rails en de dwarsliggers. Tussen 1858 en 1864 werd 
de gehele lijn voorzien van nieuwe en zwaardere rails van 25 kilogram per 
strekkende meter en van nieuwe bielzen. Daarna vielen de investeringen in 
infrastructuur terug naar zeer lage niveaus in de jaren 1865-1873. De investe
ringen in rollend materieel vertoonden in diezelfde tijd wel enige uitschieters 
met de constructie en aankoop van extra nieuwe rijtuigen en wagons. In 1871 

(61) Net als de staatsspoorwegen bouwde de maatschappij zelf een groot deel van de 
wagons en rijtuigen derde klasse. 

(62) A. Buve, Openbare vervoerdiensten..., p. 152. 
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en 1872 werden bovendien aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de stoom
boot de Belgique, die de aansluiting verzorgde tussen het station van de maat
schappij op de linker Schelde-oever en de stad Antwerpen. 

Tabel 3: Evolutie van het rollend materieel van de lijn Antwerpen-Gent(63) 

Jaar 

1845 
1850 
1855 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1896 

Locomotieven 

1 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
12 
12 
13 
13 

Rijtuigen 

8 
27 
27 
30 
36 
45 
50 
52 
65 
63 
84 
84 

Wagons 

5 
61 
61 
69 
73 
93 
99 

103 
110 
121 
125 
128 

In het begin van de jaren 1870 begon de maatschappij langzaamaan over
tuigd te raken van de mogelijkheden tot een vaste oeververbinding van de 
Schelde in Antwerpen. Vooruitlopend op de wet van 17 april 1874(64), die 
voorzag in de rechttrekking van de Scheldekaaien en in een vaste oeverver
binding, werd in 1873 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor 
de verbreding van het spoor. Met een mogelijke vaste Scheldeverbinding 
opende zich immers het perspectief van aansluiting op de lijnen van de 
staatsspoorwegen, waardoor het noodzakelijk zou zijn de spoorbreedte van 
1 meter 15 te verbreden tot de standaard spoorbreedte van de staatsspoorwe
gen van 1 meter 51. Tot aan 1884 zou de maatschappij nog geld blijven st
eken in die voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van het spoor. 
Daarna vielen die werkzaamheden stil omdat er geen schot kwam in de kwestie 
rond de Scheldeverbinding, en ook de goedkeuring van de overheid voor de 

(63) Bronnen: A. De Laveleye, Histoire des vingt-cinq premières années..., p. 55-61; 
F. LoiSEL, Annuaire spécial..., 1867-1892; en de jaarverslagen van de staatsspoorwegen: 
Ministère des Chemins de Fer de L'État, Comptes rendus des opérations pendant l'année, 
1875-1896. 

(64) Zie paragraaf 6.1. over de politieke besluitvorming rond de terugkoop van de maat
schappij door de Staat. 
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verbreding van het spoor uitbleef. In de tussentijd werd wel in 1877 begonnen 
met de vervanging van de ijzeren rails door rails van staal die 30 kilogram 
per meter wogen en die het voordeel boden dat ze veel langer mee gingen 
dan de oude rails van ijzer (65). Het mag misschien verbazing wekken dat 
de overstap van ijzeren naar stalen rails pas zo laat gezet werd, terwijl de levens
duur van de stalen rails zoveel hoger lag dan die van de ijzeren rails. Nu bestond 
die mogelijkheid inderdaad al veel eerder, maar werd zij door de hoge staal
prijzen onaantrekkelijk gemaakt. Pas in de tweede helft van de jaren 1860 
zou daar verandering in komen met de scherpe dalingen van de staalprijzen 
als gevolg van het nieuwe Siemens-Martin procédé i66). De staatsspoorwegen 
begonnen in 1870 met de geleidelijke vervanging van ijzeren door stalen 
rails. 

De vervanging van alle ijzeren rails op de lijn Antwerpen - Gent zou uitein
delijk acht jaar in beslag nemen en duren tot in 1885. Naast het feit dat de 
oude ijzeren rails sowieso aan vervanging toe waren, speelden ook andere 
motieven een rol bij die vervanging door stalen rails. Zoals in de vorige para
graaf al werd vermeld, kreeg de maatschappij in de loop van de jaren 1870 
te maken met concurrentie van andere private spoorlijnen, maar zou zij vooral 
de concurrentie gaan merken van de lijn Antwerpen-Gent via Boom en Den- 
dermonde, die in 1882 door de staatsspoorwegen werd geopend. Naast mogel
ijke tariefverlagingen bestond de enige mogelijkheid voor de maatschappij 
om die concurrentie het hoofd te bieden uit een verbetering van de dienstver
lening. Een eerste voorzichtige stap in die richting vormde al het in 1877 in 
gebruik stellen van een verrijdbare stoomhijskraan in Antwerpen, waarmee 
het overladen van en naar de schepen van de maatschappij verbeterd werd. 
In 1882 kwam daar nog eens een extra schip bij voor het overzetten van goe
deren over de Schelde. Maar een echte verbetering van de dienstverlening moest 
vooral gezocht worden in een snellere en comfortabelere treinverbinding. En 
juist de stalen rails maakten het mogelijk om zwaardere en snellere locomot
ieven te gaan gebruiken. Vanaf 1880 werden de oude en inmiddels ook ver
sleten locomotieven zodoende in een vrij snel tempo vervangen door nieuwere 

(65) De slijtage en de levensduur van rails vormden gedurende een groot deel van de 
19e eeuw een steeds terugkerend probleem voor de spoorwegen. De verlenging van de levens
duur door het gebruik van steeds zwaardere rails werd voortdurend teniet gedaan door 
het eveneens in gebruik nemen van steeds zwaardere en snellere locomotieven. Op de spoorl
ijnen van de staatsspoorwegen en van de Grand Central beige gingen de ijzeren rails niet 
veel langer mee dan 10 tot 14 jaar, zie F. Loisel, Annuaire spécial .... 1884, p. 184; Ib
idem, 1888, p. 356-357; en Ministère des Chemins de Fer de l'État, Compte rendu... 
1860, p. 110-111. De levensduur van rails van staal lag echter boven de 30 jaar: Société 
Nationale des Chemins de Fer Belges, Rapport présenté par le Conseil d'administration, 
Brussel, 1928, p. 47. 

(66) Zie onder andere S.B. Clough en R.T. Rapp, European Economie History. The Eco
nomie Development of Western Civilization, McGraw-Hill, Tokio etc., 1975, p. 306-309. 
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en krachtigere modellen. Daarnaast werd, ook met het oog op de wereldtent
oonstelling in Antwerpen van 1885, het aantal rijtuigen sterk uitgebreid. Ook 
de oude rijtuigen en wagons ondergingen terzelfdertijd een transformatie (67). 
Een eerste vernieuwing bestond uit de vervanging van hun oude grotendeels 
houten onderstellen door nieuwe onderstellen van ijzer. Daarnaast werden 
de oude open njtuigen geleidelijk aan omgebouwd tot gesloten rijtuigen met 
aparte compartimenten. De zwaardere locomotieven en treinstellen en de to
egenomen frequentie van de treinen maakten op hun beurt weer nieuwe investe
ringen in de infrastructuur nodig. In de loop van de jaren 1880 werden daarom 
op zwaar belaste stukken van de lijn extra onderliggers aangebracht, werd 
de gietijzeren ophaalbrug over de Durme in 1886 vervangen door een ijzeren 
draaibrug, en werd aan het eind van de jaren 1880 een toenemend aantal extra 
sporen aangelegd om het rangeren en het elkaar passeren van de treinen te 
vergemakkelijken (68). 

Na een korte inzinking in de jaren 1888-1892, werden de laatste jaren van 
het bestaan van de maatschappij opnieuw gekenmerkt door een golf van 
investeringen. De toename van het aantal reizigers en het aantal afgelegde kilo
meters (69) legden een enorme druk op de bestaande infrastructuur. Voor een 
deel werd deze druk het hoofd geboden door de versnelde uitbouw van een 
tweede spoor in de stations van de maatschappij. Toen dit niet voldoende bleek 
te zijn, werd in 1893 en 1894 de hele lijn Sint-Niklaas-Lokeren van een tweede 
spoor voorzien. Opnieuw speelde ook de organisatie van een wereldtentoonstell
ing in Antwerpen in 1894 een rol. Want met het oog op die tentoonstelling 
werd het rollend materieel opnieuw sterk uitgebreid, terwijl in dat jaar ook 
een nieuwe stoomboot, de Baron Prisse, in dienst werd genomen. Temidden 
van de talloze kleinere verbeteringen van zowel de infrastructuur als het rol
lend materieel die in die laatste jaren van het bestaan van de maatschappij 
uitgevoerd werden, zag ook de introductie van een nieuwe technologie het 
licht: in 1894 werd in het station van het Vlaams Hoofd in Antwerpen voor 
het eerst het electrisch licht ontstoken. 

Het verloop van de bruto investeringen van de maatschappij tussen 1 844 
en 1896 valt ook duidelijk waar te nemen in de ontwikkeling van de bruto 
kapitaal goederenvoorraad van de maatschappij in grafiek 10. Na de aanleg 
van de lijn in de jaren 1840 blijft de omvang van de bruto kapitaalgoederen- 
voorraad over de gehele periode gestadig toenemen, terwijl een zekere ver
snelling in die toeneming te bespeuren valt rond 1871. Als we naar de 
afzonderlijke componenten van de bruto kapitaalgoederenvoorraad kijken, 

(67) Zie de verslagen over de private spoorlijnen in Ministère des Chemins de Fer de 
l'Etat, Compte rendu... 1883-1885. 

(68) De lijn bestond immers maar uit één spoor. 
(69) Zie grafieken 2 en 4 hierboven. 
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dan vallen met name de al gesignaleerde uitbreidingen van het rollend mater
ieel op in de jaren 1871-1872, 1885 en 1893-1895, terwijl ook de aanleg van 
het tweede spoor tussen Sint-Niklaas en Lokeren in 1893-1894 duidelijk te 
zien valt. 

Grafiek 10: De bruto kapitaalgoederenvoorraad van de spoorwegmaatschappij 
Antwerpen - Gent (in miljoenen BEF van 1896) 
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De groei van de bruto kapitaalgoederenvoorraad in grafiek 10 geeft ons 
echter geen inzicht in de leeftijdsopbouw en -structuur van de kapitaalgoeder
en. Of, in andere woorden, in grafiek 10 valt niet te zien in hoeverre de maat
schappij beschikte over een verouderde of juist relatief jonge voorraad van 
kapitaalgoederen. Inzicht daarin wordt geboden door de netto kapitaalgoe
derenvoorraad, aangezien die de weergave vormt van de bruto kapitaalgoe
derenvoorraad na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen. Grafiek 1 1 toont 
ons het verloop tussen 1845 en 1896 van de afschrijvingen op zowel de 
infrastructuur en gebouwen als het rollend en ander materieel. Aangezien jaar
lijks een bepaald percentage van de bruto waarde van de kapitaalgoederen 
wordt afgeschreven en we in grafiek 10 een gestage toename van de bruto kapi
taalgoederenvoorraad hebben kunnen waarnemen, zouden we ook een gestage 
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stijging verwachten van de afschrijvingen in de loop van de tijd. Voor het rol
lend en ander materieel valt in grafiek 1 1 inderdaad zo'n stijging waar te nemen, 
met sprongen na de jaren waarin het rollend materieel sterk wordt uitgebreid 
(1871-1872, 1885 en 1893-1895). In het geval van de infrastructuur en gebou
wen vertoont de grafiek echter een daling na 1877 en pas een herneming van 
de stijging na 1886. Dit inzakken van de afschrijvingen na 1877 houdt direct 
verband met het begin in dat jaar van de vervanging van de oude ijzeren rails 
door rails van staal. Met die vervanging nam immers de gemiddelde levens
duur van de rails toe van de gestelde 16 naar 30 jaar, terwijl ook een iets lan
gere gemiddelde levensverwachting werd aangenomen voor de vervangen 
dwarsliggers. Aangezien een langere levensduur meteen een langere afschri
jvingsperiode impliceert, is het effect van de vervanging van de rails en de bielzen 
direct te merken in de hoogte van de afschrijvingen. 

Grafiek 11: De afschrijvingen van de spoorwegmaatschappij 
Antwerpen - Gent uitgesplitst naar infrastructuur en rollend materieel 

(in duizenden BEF van 1896) 
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Na de voltooiing van de vervanging van de rails en de bielzen in 1885 is 
het effect van de verandering van de levensduur uitgewerkt en hernemen de 
afschrijvingen hun stijgend verloop. 
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Grafiek 12 biedt ons vervolgens inzicht in de mate van veroudering van de 
kapitaalgoederenvoorraad van de maatschappij Antwerpen - Gent. Uit de gra
fiek valt op te maken dat de veroudering vooral een rol speelde in de infrastruc
tuur. De kloof tussen de bruto en de netto kapitaalgoederenvoorraad neemt 
bij de infrastructuur met name na het midden van de jaren 1860 sterk toe, 
hetgeen betekent, dat een steeds groter deel van de infrastructuur afgeschre
ven is. De vernieuwing van de rails en de bielzen zijn in de grafiek duidelijk 
waar te nemen, omdat de netto kapitaalgoederenvoorraad gedurende de fasen 
van vernieuwing een toeneming vertoont en de veroudering van de kapitaal
goederen tijdelijk afgeremd wordt. In het geval van het rollend materieel is 
de veroudering minder duidelijk waar te nemen, omdat de dalende tendens 
in de netto kapitaalgoederenvoorraad veelvuldig omslaat als gevolg van 
de vernieuwingen en uitbreidingen van het rollend materieel in de loop van de 
tijd. 

Grafiek 12: Vergelijking van de bruto en netto kapitaalgoederenvoorraad 
van de spoorwegmaatschappij Antwerpen - Gent uitgesplitst naar infrastructuur 

en rollend materieel (in miljoenen BEF van 1896) 
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6. De perikelen rond de terugkoop door de overheid 

6.1. De politieke besluitvorming en de reactie van de maatschappij 

Hoewel de maatschappij slechts in 1896 werd teruggekocht door de over
heid, lagen de wortels van deze operatie in het midden van de jaren 1870. 
De bal ging aan het rollen in 1 874, toen bij wet werd besloten tot de recht
trekking van de Scheldekaaien in Antwerpen (1874-1885)(70). Deze nieuwe 
kaaien zouden lopen tot voorbij het station op de Sint-Michielskaai, en zou
den dus een aantal belangrijke implicaties hebben voor de maatschappij. In 
de eerste plaats moest het bestaande station verdwijnen. Ter compensatie kon 
de maatschappij beschikken over een nieuw terrein van 10 ha, voor de bouw 
van een nieuw station, opslagplaatsen en dergelijke meer(71). Belangrijker nog 
dan de rechttrekking van de Scheldekaaien, was de planning van een brug 
over de Schelde in de onmiddelijke nabijheid van het Zuidstation. De over
heid zou hierbij instaan voor de aanleg van de helling tussen het station en 
de brug. Ook het station zou op kosten van de Staat gebouwd worden, al
sook de aansluiting van de lijn Antwerpen-Gent op de staatsspoorwegen. De 
geplande brug, die eveneens op kosten van de Staat zou gebouwd worden, 
zou een weg voor voertuigen en voetgangers hebben, en één of twee sporen. 
Voor de uitvoering van de werken werd de Société anonyme du Sud d'Anvers 
opgericht, waarin zowel de overheid als particulieren vertegenwoordigd 
waren (72). Nog in 1874 verscheen een eerste project van de werken, waarop 
de brug over de Schelde nog duidelijk werd aangegeven. De spoorlijn vertrok 
in het station van de maatschappij Antwerpen - Gent(73). 

Het spreekt vanzelf dat dit schitterend nieuws was voor de maatschappij. 
Zo zou het de moeite lonen om te investeren in een normaal spoor, en de lijn 
in Gent en in Antwerpen aan te sluiten op de rest van het netwerk, en dit 
op het moment dat de Staat een concurrerende lijn via Boom en Dendermonde 
in dienst zou nemen. De hogere inkomsten, vooral uit goederenverkeer, zou
den een dergelijke investering immers volledig verantwoorden. De vraag is 
dan waarom de overheid de brug in het ontwerp voor de nieuwe Scheldekaaien 

(70) Loi relative aux installations maritimes du port d'Anvers (17 april 1874), in Pasino- 
mie, vierde reeks, dl. 9, p. 94. Een aantal conventies in verband met deze wet werden opge
nomen in hetzelfde deel, p. 95-107. 

(71) Convention du 10 janvier 1874 entre le ministre des finances et la Compagnie immobil
ière, in ibidem, p. 97 (art. 4). 

(72) Projet de statuts de la société anonyme du Sud d'Anvers mentionné dans l'article 3 
du projet de loi, in ibidem, p. 100-107. 

(73) T. Leysen, Installations maritimes du port d'Anvers. Première note explicative du 
projet de régularisation du fleuve, de rectification des quais de la rive droite et de création 
d'un bassin d'avant-port au moyen d'un moule à établir dans les voies d'eau, Brussel, 1874. 
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heeft opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat er een gebrek aan communic
atie geweest is tussen het ministerie van openbare werken dat verantwoordel
ijk was voor het project te Antwerpen, en het ministerie van spoorwegen. 
In elk geval plande het ene ministerie een brug waardoor het rendement van 
de nieuwe staatsspoorlijn Antwerpen - Gent twijfelachtig werd, waardoor de 
wortels van een potentieel conflict in de wet werden ingeschreven. 

De eerste aanvraag van de maatschappij om de spoorbreedte aan te passen 
dateert voor zover geweten uit 1873-1874. Om onduidelijke redenen werd de 
aansluiting te Gent geweigerd (74). In 1875 werden met de Staat onderhandel
ingen begonnen in verband met compensaties voor de verplaatsing van het 
station op de rechter oever te Antwerpen, en over de bouw van het nieuw 
station t75). In het jaarverslag van 1876 werd gewezen op het groot belang van 
de werken te Antwerpen voor de toekomst van de maatschappij. Er werd even
wel gesteld dat noch over de brug, noch over het nieuw station al meer gewe
ten was(76). Tijdens de volgende jaren werden telkens dezelfde klachten 
herhaald over het uitblijven van een definitieve beslissing over de bouw van 
de brug(77). Wel werd bij Koninklijk Besluit van 23 januari 1879 beslist over 
de verhuis naar een nieuw station. De maatschappij werd kennelijk niet betrok
ken in deze besprekingen, wat kwaad bloed zette bij de Raad van Bestuur (78). 

Vanaf het begin van de jaren 1880 veranderde de teneur van de jaarversla
gen. Hoewel de bouw van de brug bij wet was verordend, was het onzeker 
wanneer de werken een aanvang zouden nemen, zo werd gesteld. De geplande 
verbreding van het spoor kon hierdoor niet uitgevoerd worden. Op 16 juni 
1881 verhuisde de maatschappij naar de nieuwe installaties op de rechter oever. 
Dat de relatie met de overheid niet meer ideaal was, blijkt uit het feit dat de 
maatschappij een rechtsgeding inspande om een compensatie te krijgen voor 
de verliezen die de maatschappij had geleden tijdens deze operatie, en die haar 
door de overheid geweigerd werd f9). Tot overmaat van ramp kwam men tot 
het besluit dat de Staat zich met de bouw van de brug niet meer bezighield. 

Omdat de overheid de bouw van de brug op de lange baan schoof, deed 
de maatschappij in 1883-1884 een voorstel om zelf in te staan voor de bouw 
ervan. Ze motiveerde de aanvraag onder meer met de argumenten dat dit pro
ject een belangrijke schakel kon zijn in de eenmaking van het Belgisch spoor
wegnet, en dat de trafiek van de Antwerpse haven er veel baat bij zou vinden. 
Wel was een snelle oplossing nodig, omdat het project anders niet meer kon 

(74) Monimat, 1874, p. 303-304. 
(75) Monimat, 1876, p. 273. 
(76) Monimat, 1877, p. 245. 
(77) Monimat, 1878, p. 264; ibidem, 1880, p. 298-299. 
(78) F. LoiSEL, Annuaire spécial..., dl. 9, p. 216. 
(79) Monimat, 1881, p. 327; ibidem, 1882, p. 328. 
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uitgevoerd worden binnen de beperkte termijn van de concessie (80). Voor 
zover geweten heeft de overheid niet geantwoord op dit nieuw voorstel. 

De wereldtentoonstelling van Antwerpen 1885 gaf de maatschappij een 
nieuw élan. Er werd verwezen naar de enorme toevloed van reizigers, en het 
jaarrapport stelde dat bij een aansluiting op het spoorwegnet nog een grote 
toekomst wachtte (81). Een overheidsbeslissing bleef evenwel uit, waardoor de 
maatschappij tijdens de volgende jaren met een grote onzekerheid geconfront
eerd werd. Een aantal belangrijke investeringen drongen zich immers op, maar 
konden niet worden uitgevoerd zolang er geen uitsluitsel was over de breedte 
van het spoor (82). In het begin van de jaren 1890 werd een laatste voorstel 
gedaan aan de overheid. De maatschappij stelde voor dat aan de bouw van 
de brug, de mogelijkheid van een terugkoop door de overheid kon gekoppeld 
worden, en dat de Staat zou kunnen participeren in de hogere inkomsten. Het 
feit dat er geen toestemming verleend werd moest volgens het jaarverslag van 
de maatschappij, geweten worden aan de angst die bij de overheid bestond 
voor de toegenomen concurrentie. In elk geval behield de maatschappij het 
geloof in een goede toekomst, en in een verdere winstgevende exploitatie, zelfs 
indien de aansluiting op het net er niet zou komen (83). 

De beslissing tot terugkoop van de lijn is wellicht vrij laat gevallen. In 1895 
werd in de Moniteur des intérêts matériels gemeld dat de plotste stijging van 
de aandelen te maken zou kunnen hebben met een terugkoop van de maat
schappij door de overheid (84). Ook in het jaarverslag van de maatschappij 
werd toen gemeld dat in dat jaar besprekingen over een terugkoop begonnen 
waren. De terugkoop werd uiteindelijk besloten voor 1 januari 1896, en één 
jaar later definitief gerealiseerd. 

Vanzelfsprekend is dit slechts één aspect van het verhaal, dat door de over
heid op een heel andere manier ervaren werd. Zoals gezegd werd de concessie 
voor de spoorlijn Antwerpen - Gent, die definitief was ingegaan met de volle
dige voltooiing van de lijn in 1847, in 1896-1897 door de overheid terugge- 
kocht(85). In het overzicht over de ontwikkeling van het Belgisch 
spoorwegnet, werden een aantal belangrijke redenen gegeven die de Staat heb
ben aangezet tot de terugkoop van een aantal private lijnen. De overheid had 
het vooral over begrippen als algemeen nut en openbare dienst, en het belang 

(80) Monimat, 1884, p. 375; ibidem, 1885, p. 334. 
(81) Monimat, 1886, p. 879. 
(82) Monimat, 1887, p. 782. 
(83) Monimat, 1891, dl. 1, p. 867; ibidem, 1892, dl. 1, p. 957; ibidem, dl. 1, p. 780. 
(84) Monimat, 1895, dl. 2, p. 2748. 
(85) Loi du 27 juin 1897 relative au rachat des concessions des chemins de fer d'Anvers 

à Gand et d'Eecloo à Gand, in Belgisch Staatsblad van 28 en 29 juni 1897. Officieel was 
de datum van de terugkoop vastgesteld op 1 januari 1896; de maatschappij werd evenwel 
verzocht om de lijn te blijven uitbaten tot 31 december 1897. Naast de lijn Antwerpen - 
Gent werd in hetzelfde jaar ook de lijn Eeklo - Brugge door de Staat teruggekocht. 
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voor de natie van een eventuele terugkoopactie. In het algemeen kan gesteld 
worden dat in de loop van de 19de eeuw, de idee ontstond dat een aantal cen
trale diensten, zoals post, telegraaf, telefoon, én de uitbating van de spoorwe
gen zo belangrijk waren voor de economie van het land, dat enkel de overheid 
een correcte politiek kon voeren (86). Meer nog, de overheid moest de exploi
tatie van deze bedrijven naar zich toehalen in het belang van heel het 
land(87). 

In het geval van de lijn Antwerpen - Gent stelde de parlementaire commiss
ie vast dat, door het feit dat het om een spoorbreedte van 1,1 meter ging, 
de lijn niet kon worden aangesloten op het netwerk van de Staat. Het gevolg 
was dat ze volledig geïsoleerd was -daarbij kwam nog dat ze eindigde op de 
linker oever van de Schelde-, wat in het nadeel was van handel en industrie. 
Immers, de goederen van en naar het Land van Waas moesten telkens over
geladen worden, wat leidde tot belangrijke prijsstijgingen en vertragingen. Het 
goederentransport, zo stelde de parlementaire commissie die zich met de teru
gkoop bezig hield, bleef dus in belangrijke mate achter op de groei die zich 
manifesteerde op de andere spoorwegen. De wetgever had hier de taak om 
in te grijpen, en te beantwoorden aan de talrijke klachten die over de dienst
verlening gehoord werden. 

Het parlementair rapport ging toen in op het voorstel van de maatschappij 
om een brug over de Schelde te bouwen, en de lijn in Gent en in Antwerpen 
op het spoorwegnet aan te koppelen, door de sporen tot normale spoorbreedte 
om te vormen. Het voorstel van de maatschappij werd evenwel niet ontvank
elijk verklaard, omdat aldus de lijn Antwerpen - Gent de kortste verbinding 
tot stand zou brengen en een belangrijke concurrentie voor de staatsspoo
rwegen zou betekenen. De terugkoopoperatie zou aan de overheid de mogel
ijkheid bieden om de belangrijk geachte oeververbinding tot stand te brengen 
zonder het schrikbeeld van de concurrentie van de private sector. De voorde
len van de terugkoop werden als volgt omschreven : 
- aan het gedwongen overladen van goederen zou voorgoed een eind komen. 

Daaruit zou een veel betere dienstverlening volgen, die vooral voor de handel 
in het Waasland belangrijke positieve gevolgen kon hebben; 

- onderbrekingen in de dienst door dichtvriezen van de Schelde zouden ve
rmeden worden; 

(86) Zie onder meer Projet de loi relatif au rachat des concessions des chemins defer d'Anvers 
à Gand, de G and à Eeckloo et à la reprise de l'exploitation de la ligne d'Eecloo à Bruges. 
Exposé des motifs, in Parlementaire documenten, zitting van 11 mei 1897, nr. 153. 

(87) Voor enkele algemene beschouwingen over de relatie tussen de overheid en het privé- 
initiatief tijdens de 19de eeuw, zie B. Van der Herten en P. Verhoest, Tweehonderd jaar 
privatiseringsdebat in België. Historische reflectie over het wel en wee van de Belgische 
(tele) communicatiebedrijven, in Res Publica, 1993, eerste aflevering, p. 73-93. 
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- realisatie van de aansluiting van de lijn in Gent op het spoorwegnet rond 
de stad; 

- eenmaking van de tarieven, en de invoering van abonnementen voor goe
derentransport. In de praktijk zou dit neerkomen op een daling van de 
tarieven. 
De dienstverlening zou in zo'n belangrijke mate kunnen stijgen, dat gesteld 

werd dat de industrie en de handel van het Land van Waas een nieuw élan 
zal kunnen krijgen. 

Al deze argumenten van de overheid passen in het beeld dat de overheid 
zich had gevormd van haar taak als regelaar van een aantal sleutelsectoren 
in de economie. De notie van algemeen belang die in deze periode werd gehant
eerd, legde de nadruk op het feit dat alle inwoners van het land op een gelijke 
wijze moesten kunnen genieten van een aantal faciliteiten. Daarom was ze zelfs 
bereid een aantal onrendabele lijnen aan te leggen, die gefinancierd zouden 
worden met de winsten die geboekt werden op een aantal centrale assen (kruis
subsidiëring). Wanneer de overheid aan de maatschappij Antwerpen - Gent 
de toelating zou verlenen tot de bouw van een brug over de Schelde, zou ze 
onrechtstreeks deze politiek van kruissubsidiëring in gevaar brengen. De maat
schappij zou dan immers een deel van de trafiek van de staatsspoorlijn Ant
werpen - Boom - Dendermonde - Gent tot zich trekken, en zo de rendabiliteit 
van deze lijn aantasten. De winsten van dergelijke veelgebruikte lijnen wer
den nu juist gebruikt om het budget van de kleine lijnen in evenwicht te hou
den. Vandaar dat het besluit om de lijn Antwerpen - Gent terug te kopen, 
ideologisch volledig paste binnen de heersende ideologie van de overheid over 
haar rol in de economie. 

Tenslotte kan nog een belangrijke reden aangehaald worden voor de terug
koop door de overheid, hoewel die in de officiële documenten niet expliciet 
aan bod kwam. Vanaf 1885, met de oprichting van de Nationale Maatschapp
ij voor Buurtspoorwegen, was de overheid begonnen met de aanleg van een 
secundair spoorwegnet, dat vooral instond voor de verdere integratie van het 
Belgisch transportsysteem. Tijdens de eerste jaren werd vooral gewerkt aan 
de verbinding van de grote steden met het omliggende platteland. Op afbeel
ding 3 kan men duidelijk merken dat rond Gent en rond Antwerpen in 1895 
reeds een heel netwerk van secundaire lijnen was aangelegd, waardoor de toe
vloed van passagiers naar de steden in belangrijke mate toenam. De spoorlijn 
Antwerpen - Gent zal hier zeker van geprofiteerd hebben, en dus onrechtstreeks 
van de inspanningen van de overheid. Wellicht wilde de overheid, door midd
el van de terugkoop, ten volle genieten van de opbrengsten van de eigen 
investeringen. 
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Afbeelding 2: Detail uit de kaart die werd opgenomen in het jaarverslag van 
de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen, 1895 (88) 

Tusmoin 

De confrontatie van de beide standpunten leidt tot de conclusie dat de 
doelstellingen van de overheid en de private sector ver uit elkaar lagen. De 
overheid redeneerde vanuit een bepaald concept van universele dienst en alg
emeen belang, en richtte haar politiek op het bereiken van een aantal doelstel
lingen die daarvan afgeleid waren. De maatschappij had vanzelfsprekend 
vooral oog voor de eigen resultaten en het veilig stellen van de winsten op 
lange termijn. 

Toch blijven een aantal zaken onopgehelderd. Eerst en vooral is er de vraag 
hoe de overheid zich heeft kunnen onttrekken aan de veroordeling door de 
rechtbank tot de bouw van de brug op het einde van de jaren 1880. Vervol- 

(88) Wanneer men deze kaart vergelijkt met afbeelding één, blijkt vooreerst de belan
grijke uitbreiding én de integratie van het Belgisch spoorwegnet (zwarte lijnen). Mechelen 
had haar plaats als knooppunt verloren ten voordele van Brussel. De buurtspoorwegen 
worden voorgesteld door de grijze lijnen. In Antwerpen was men het eerst begonnen met 
de aanleg van een dicht net van buurtsporen, die vooral in de richting van de Kempen gericht 
waren. Verder was er de lijn Sint-Niklaas - Kieldrecht, die de Scheldepolders aansloot op 
het spoorwegnet. Tenslotte werden ook de omstreken van Gent bediend door een drietal 
buurtlijnen. 
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gens is er het feit dat na de terugkoop, en dit in tegenstelling tot de comment
aren in de parlementaire discussies over de terugkoop, de Staat na 1896 niet 
overgegaan is tot de bouw van de brug. De grote voordelen van een recht
streekse en korte verbinding tussen Gent en Antwerpen, waarbij de brug over 
de Schelde een centrale rol speelde, werden na de terugkoop blijkbaar ter
zijde geschoven. De rechtstreekse oeververbinding werd in elk geval pas gerea
liseerd tijdens de jaren 1930; een rechtstreekse treinverbinding zou er pas 
komen bij de openstelling van de Kennedy tunnel in 1969. Daardoor krijgt 
men de motieven voor de terugkoop van de maatschappij, zoals die gegeven 
werden in de parlementaire documenten, wel pasten binnen de rol die de Staat 
voor zich reserveerde in de nationale economie, maar geen verlengstuk kre
gen in de praktijk. Op die manier ontstaat toch het gevoelen dat de vrees voor 
concurrentie hier belangrijker was dan motieven van algemeen belang en uni
versele dienst. In elk geval vond de overheid het na 1897 niet nodig om de 
zo noodzakelijk geachte impulsen te geven aan de Wase economie. 

6.2. De aandelenkoersen 

Het wel en wee van de maatschappij en met name de perikelen rond de aanleg 
van een vaste oeververbinding van de Schelde in Antwerpen en rond de terug
koop van de maatschappij door de Staat, zijn duidelijk waar te nemen in de 
ontwikkeling van de koers van het aandeel van de maatschappij op de Bruss
else Beurs, afgebeeld in grafiek 13. Een eerste plotse stijging van de koers 
van het aandeel van de maatschappij tekent zich afrond 1873-1874, toen de 
wet op de haveninstallaties werd gestemd, en toen het duidelijk werd dat er 
een brug over de Schelde zou worden gebouwd. De gunstige perspectieven 
voor de maatschappij die met een directe verbinding met de stad Antwerpen 
en het net van de staatsspoorwegen in het verschiet liggen, kunnen lange tijd 
de koers van het aandeel van de maatschappij ondersteunen. Een tweede hausse 
in de koersen van het aandeel van de maatschappij begint duidelijk te worden 
in het begin van de jaren 1890. Voor een deel zal deze ontwikkeling zeker ver
band houden met de gunstige ontwikkeling van de activiteiten van de maat
schappij in deze periode. Maar de enorme stijgingen van de aandelenkoers 
in 1893 en vervolgens in 1895 en 1896 moeten vooral gerelateerd worden aan 
de toenemende geruchten over onderhandelingen tussen de maatschappij en 
de Staat. Onderhandelingen waarvan allengs de indruk gaat ontstaan dat zij 
zullen leiden tot een akkoord over de terugkoop van de maatschappij door 
de Staat, met een gegarandeerde hoge vergoeding van de aandelen. 
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Grafiek 13: De koers van het aandeel van de spoorwegmaatschappij 
Antwerpen-Gent op de Beurs van Brussel (in BEF)(89) 
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6.3. De financiële kant van de zaak 

Zoals in de voorgaande paragrafen duidelijk werd aangetoond, waren de 
spoorwegmaatschappij en de overheid in het begin van de jaren negentig in 
een patstelling beland. De spoorwegmaatschappij werd geconfronteerd met 
het uitblijven van de door haar zo fel begeerde verwezenlijking van de brug 
over de Schelde, terwijl de mogelijke verbreding van de spoorlijn in het kader 
van de noodzakelijke vervanging van delen van het spoor afhing van de goed
keuring door de overheid. De overheid van haar kant was weinig geneigd om 
haast te maken met de oeververbinding van de Schelde en toestemming te 
verlenen voor de verbreding van het spoor van de lijn Antwerpen - Gent, aan
gezien de realisatie van deze projecten zeer nadelig zou zijn voor de concurr
entiepositie van de staatsspoorwegen, die immers zelf een lijn uitbaatten tussen 
Antwerpen en Gent via Boom en Temse. In deze optiek zou de tegenmoet- 
koming aan de verlangens van de compagnie in strijd zijn met het algemeen 

(89) De afgebeelde koersen zijn die van het gewone aandeel zonder nominale waarde 
aan het eind van het jaar, zoals gepubliceerd in de Moniteur des Intérêts Matériels. 
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nut. Het was daarom dat de overheid als voorwaarde voor de oplossing van 
de kwestie rond de verbreding van het spoor en de aanleg van een brug over 
de Schelde, de eis stelde dat zij de mogelijkheid zou krijgen de lijn terug te 
kopen. In alle concessies van spoorlijnen die de Staat sinds het eind van de 
jaren 1840 had toegestaan, was al een clausule opgenomen die het de Staat 
mogelijk maakte de betreffende lijn terug te kopen vóór het aflopen van de 
concessie. In het geval van de lijn Antwerpen - Gent was echter niet voorzien 
in een dergelijke mogelijkheid. Dit maakte dat de directie van de lijn zich in 
een sterke positie bevond in de onderhandelingen met de Staat. Maar de eerste 
voorstellen van de directie met een overnameprijs van de lijn tegen dezelfde 
gunstige voorwaarden als bij de laatste terugkopen van private lijnen door 
de Staat, waren van de hand gewezen^). Met het verstrijken van de tijd 
werd het voor beide partijen steeds belangrijker om tot een vergelijk te komen. 
De Staat stond onder druk om tot een oplossing te komen rond de kwestie 
van de Schelde-verbinding. De spoorwegmaatschappij zat in toenemende mate 
verlegen met de onzekerheid over de verbreding van de spoorlijn en de Schelde- 
verbinding omdat enerzijds een beslissing genomen moest worden over de ver
vanging van delen van het spoor en van het rollend materieel, terwijl het voort
duren van de onzekerheid de aandeelhouders verontrustte en de koersen van 
de aandelen negatief zou beïnvloeden. 

In de loop van 1895 kwamen de onderhandelingen tussen de maatschappij 
en de Staat in een stroomversnelling en op de algemene aandeelhoudersver
gadering van de maatschappij op 14 maart 1896 kon de directie een princip
eakkoord voorleggen dat voorzag in de overname van de lijn door de Staat 
met ingang van 1 januari 1896. Op diezelfde aandeelhoudersvergadering werd 
ook een statutenwijziging van de maatschappij doorgevoerd, die het mogelijk 
moest maken dat de opbrengsten van de verkoop van de lijn aan de overheid 
onder alle aandeelhouders verdeeld kon worden. Sinds 1853 namelijk kende 
de maatschappij twee soorten aandeelhouders: de houders van preferente aan
delen met een nominale waarde van 500 BEF met een vaste dividendvergoe
ding van 3 procent en de houders van gewone aandelen zonder nominale 
waarde. Het verschil tussen de beide soorten aandelen bestond daarin dat ieder 
jaar een deel van de preferente aandelen werd afgelost en dat een verdeling 
van de opbrengsten onder de aandeelhouders bij een eventuele voortijdse liqui
datie van de maatschappij pas kon plaatsvinden na volledige vergoeding van 
de preferente aandelen. Aangezien de aflossing van de laatste preferente aan
delen voorzien was voor 1935, betekende dit dat de verdeling van de opbrengst 
van de verkoop van de spoorlijn pas in 1936 zou kunnen plaatsvinden (9I). 

(90) Recueil Financier, 1, 1893-1894, Brussel, 1894, p. 113. 
(91) Zie Recueil Financier, 3, 1895-1896, Brussel, 1896, p. 105-107; op 31 december 1895 

waren 2346 van de 9400 preferente aandelen afgelost. 
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In de statuten werd dus een clausule opgenomen waardoor de verdeling van 
de opbrengsten ook mogelijk werd indien de garantie bestond dat de prefe
rente aandelen werden afgelost. De uiteindelijke overeenkomst (92) tussen de 
Staat en de spoorwegmaatschappij werd op 16 oktober 1896 getekend en op 
31 oktober 1896 op een buitengewone aandeelhoudersvergadering aan de aan
deelhouders voorgelegd. In deze overeenkomst verplichtte de Staat zich in te 
staan voor de jaarlijkse aflossing en de vergoeding van de preferente aandel
en en de obligaties die de maatschappij had uitgegeven. 

Vervolgens werd de totale prijs voor de overname van de spoorlijn door 
de overheid als volgt bepaald. Als basis voor de berekening van de prijs voor 
de overname werd uitgegaan van een jaarlijks tot aan het eind van de concess
ie te storten bedrag dat gelijk was aan het gemiddelde bedrijfsresultaat van 
de vijf beste jaren tussen 1888 en 1894 vermeerderd met een premie van 15 
procent. Dit leverde een basisbedrag op van 624.019,24 BEF. Een deel hier
van, namelijk een bedrag van 269.834,54 BEF(93) nodig voor de aflossing en 
de vergoeding van de preferente aandelen en de obligaties, zou inderdaad jaar
lijks geschieden. Van het resterende bedrag van het jaarlijkse bedrag van 
354.194,70 BEF werd vervolgens de huidige waarde berekend uitgaande van 
een interestvergoeding van 3 procent en de periode van 41 jaar en zeven maan
den tot aan het eind van de concessie. Dit leverde een bedrag op van 
8.352.615,41 BEF. Daarnaast werd de prijs bepaald voor de overname door 
de Staat van het rollend materieel en de in de magazijnen van de maatschapp
ij aanwezige voorraden (94). Last but not least werd overeengekomen dat de 
overheid ook de sociale verplichtingen van de maatschappij over zou nemen 
met betrekking tot de uitbetaling van de pensioenen en de uitkeringen aan 
wezen en weduwen. 

Op het eerste gezicht lijkt de bovenstaande overeenkomst tussen de direct
ie van de spoorwegmaatschappij en de Staat over de terugkoop van de lijn 
Antwerpen - Gent sterk in het voordeel van de maatschappij te zijn uitgeval
len. Het totale bedrag dat de Staat voor de overname moest neertellen kwam 
immers uit op 15.835.300 BEF, terwijl de gezamelijke boekwaarde van de 

(92) Zie : Kamer van Volksvertegenwoordigers. Projet de loi relatif au rachat des Concess
ions des Chemins defer d'Anvers à Gand, de Gandà Eecloo et à la reprise de l'exploitation 
de la ligne d' Eecloo à Bruges. Exposé des motifs. Séance 11/05/1897, n° 153; en Recueil Financ
ier, 4, 1896-1897, Brussel, 1897, p. 105-106. 

(93) Dit bedrag is gelijk aan de jaarlijkse aflossing en vergoeding van de op 1 januari 
1896 nog uitstaande preferente aandelen en obligaties met een nominale waarde van 6.363.000 
BEF uitgaande van een interestvergoeding van 3 procent en een periode van 41 jaar en 
zeven maanden. 

(94) De voorraden in de magazijnen bestonden zowel uit steenkool als uit allerhande 
materiaal voor het onderhoud en de reparatie van de spoorlijn en het rollend materieel. 
De waarde van de over te nemen voorraden werd vastgesteld op 178.436 BEF, terwijl de 
waarde van het over te nemen rollend materieel van de maatschappij werd geraamd op 
956.250 BEF, zie Recueil Financier, 4, 1896-1897, Brussel, 1897, p. 105. 
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spoorlijn, het rollend materieel en de voorraden van de maatschappij volgens 
de balans op 31 december 1896 niet meer dan 7.911.648 BEF bedroeg(95). 
Bovendien had de overname van de spoorlijn alleen betrekking op de 
infrastructuur en de gebouwen die deel uitmaakten van het eigenlijke grond
gebied van de lijn, wat inhield dat een terrein in Sint-Amandsberg en een paar 
huizen in de Waaslandstraat in Gent eigendom bleven van de maatschapp
ij (96). Gelet op de balanswaarde van de spoorlijn inclusief het rollend mater
ieel en de voorraden moest de Staat dus meer dan het dubbele neertellen om 
de lijn over te nemen. Als dan ook nog eens rekening wordt gehouden met 
het feit dat een groot deel van de spoorlijn al was afgeschreven en dat delen 
van de infrastructuur en het rollend materieel aan vervanging toe waren, dan 
krijgt men de indruk dat de overheid als de grote verliezer uit de onderhandel
ingen was gekomen. Nu had de directie van de maatschappij ongetwijfeld 
op het scherp van de snede onderhandeld, maar een nadere financiële analyse 
van de terugkoop van de lijn door de Staat leidt toch tot de conclusie dat 
de uiteindelijke prijs voor de overname voor alle partijen een aanvaardbaar 
compromis vormde. In de eerste plaats moet niet uit het oog verloren worden 
dat over bijna de helft van het uiteindelijke bedrag voor de overname, namel
ijk de vergoeding van de preferente aandelen en de obligaties en de waarde 
van het rollend materieel en de voorraden, ofwel 7.482.685 BEF, eigenlijk wei
nig te onderhandelen viel, omdat dat bedrag ofwel in de statuten van de maat
schappij was vastgelegd, ofwel via een expertise was vastgesteld (97). De 
onderhandelingen tussen de Staat en de directie van de maatschappij hadden 
dus met name betrekking op het resterende deel van het bedrag van de over
name, dat uiteindelijk op 8.352.615 BEF zou uitkomen. Als we dit bedrag ver
delen over de 9400 gewone aandelen, dan komen we uit op een vergoeding 
per aandeel van 888,58 BEF. Er zijn een aantal redenen te noemen waarom 
dit bedrag niet erg veel lager had kunnen zijn. Ten eerste was het niet waars
chijnlijk dat de aandeelhouders inderdaad dit bedrag zouden ontvangen omdat 
de liquidatie van de maatschappij ook nog allerlei kosten met zich bracht. 
In de tweede plaats noteerden de aandelen van de maatschappij op de Beurs 
van Brussel op 31 december 1895 een waarde van 787 BEF, een waarde die 
vervolgens opliep tot 825 BEF op 31 december 1896(98). In de derde plaats 

(95) Recueil Financier. 4, 1896-1897, Brussel, 1897, p. 105-106. 
(96) Op de balans van 31 december 1898 werd nog een stuk ter waarde van 27.087 BEF 

vermeld. In de loop van datzelfde jaar had de maatschappij bovendien een aantal huizen 
en gronden verkocht met een waarde van 46.357 BEF. Zie Annexes au Moniteur belge, 1899, 
nr. 5115. 

(97) In het geval van het rollend materieel en van de voorraden is dit niet helemaal juist, 
aangezien bij de uiteindelijke bedragen voor de overname daarvan melding wordt gemaakt 
van évaluation contradictoire en expertise contradictoire ; Recueil Financier, 4, 1896, Bruss
el, 1897, p. 105. 

(98) Recueil Financier, 6, 1898-1899. 
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had de directie van de maatschappij zich op de aandeelhoudersvergadering 
van 14 maart 1896 ten overstaan van de aandeelhouders ertoe verplicht ten 
minste een vergoeding van 800 BEF per aandeel uit de wacht te slepen. In 
de laatste plaats zou de vergoeding van 888,58 BEF per aandeel ook redelijk 
aansluiten bij de voorheen door de maatschappij uitgekeerde dividenden. De 
deling van het bedrag door de resterende 41 jaar en zeven maanden tot aan 
het eind van de concessie, levert immers een jaarlijkse vergoeding op van 21,37 
BEF("). Dit bedrag ligt heel dicht bij het door de maatschappij uitgekeerde 
dividend, dat gemiddeld over de periode 1883-1895 21,69 BEF bedroeg, ter
wijl het iets lager ligt dan in de laatste jaren voor 1895 toen het jaarlijks div
idend rond de 24 BEF lag(100). Hiermee wordt het duidelijk dat de overheid 
moeilijk een lagere prijs voor de overname van de lijn had kunnen bedingen. 
Wél wist de overheid de directe lasten van de overname aanzienlijk te vermin
deren door het aan de maatschappij verschuldigde bedrag niet in geld maar 
in staatsobligaties van 3% te voldoen. Voor de Staat had dit immers het grote 
voordeel dat de kosten van de overname niet in één keer ten laste van de schat
kist kwamen, maar over een langere termijn konden worden uitgesmeerd. Ook 
voor de maatschappij was de uitbetaling in staatsobligaties niet ongunstig. 
De aandeelhouders zouden op die manier uiteindelijk een hogere vergoeding 
ontvangen omdat de staatsobligaties jaarlijks tot hun aflossing drie procent 
rente opbrachten. Een eventuele directe behoefte aan liquide middelen kon 
de maatschappij bovendien oplossen door een deel van de obligaties te ve
rhandelen (101). 

Op grond van het bovenstaande zal het weinig verbazing wekken dat de 
aandeelhouders van de maatschappij op 31 oktober 1896 unaniem hun instem
ming betuigden met de door de directie voorgestelde overeenkomst met de 
overheid voor de overname van de maatschappij. Op diezelfde buitengewone 
aandeelhoudersvergadering stelde de directie voor om vanaf het moment van 
overname de maatschappij te liquideren. Ook dat voorstel werd unaniem goed
gekeurd. Op initiatief van de aandeelhouders werd vervolgens nog een motie 
aangenomen waarin de directie en de raad van bestuur werden bedankt en 
geprezen voor hun uitstekende verdediging tijdens de onderhandelingen met 
de staat van de belangen van de aandeelhouders. Aangezien de wetstekst waarin 

(99) De simpele deling van het bedrag door het aantal nog uitstaande jaren tot aan het 
eind van de concessie gaat uiteraard volledig voorbij aan het feit dat in het bedrag in de 
tussentijd rente kon opbrengen. We zullen hier verder op terugkomen. 

(100) De genoemde bedragen zijn berekend op basis van de cijfers gepubliceerd in de 
Recueil Financier. Uit de in de Recueil Financier gepubliceerde balans en de winst- en ver
liesrekening van de maatschappij op 31 december 1896, kan berekend worden dat het door 
de maatschappij over 1896 uitgekeerde dividend 25 BEF bedroeg. 

(101) In de loop van de liquidatie van de maatschappij zou dit inderdaad herhaaldelijk 
gebeuren : in totaal verkocht de maatschappij staatsobligaties ter waarde van 658.000 BEF 
aan de Generale Maatschappij; zie Annexe au Moniteur belge, 1899, nr. 5115. 
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de overeenkomst was vastgelegd pas op 27 juni 1897 werd goedgekeurd (102), 
duurde het nog tot 1 juli 1897 alvorens de lijn daadwerkelijk aan de Staat 
werd afgestaan. De allerlaatste aandeelhoudersvergadering van de maatschapp
ij zou pas plaats vinden op 18 november 1899 om twee uur 's middags. Op 
die vergadering werd de afrekening van de liquidatie van de onderneming voor
gelegd, waaruit onder andere bleek dat de aandeelhouders voor elk aandeel 
een vergoeding ontvangen hadden van 800 BEF in staatsobligaties van 3 pro
cent en van 69 BEF in geld(103). Na goedkeuring van het rapport van de 
liquidatoren werd besloten de maatschappij op te heffen. Om half drie 
's middags had de maatschappij daarmee opgehouden te bestaan. 

7. Besluit 

De studie van de spoorlijn Antwerpen - Gent heeft een merkwaardig repre
sentatief beeld geschetst van de ontwikkeling van de Belgische spoorwegen 
tijdens de 19de eeuw. Verschillende aspecten werden in deze studie verhel
derd. Eerst en vooral was er het onbeperkt optimisme dat de railway boom 
kenmerkte tijdens de jaren 1830 en 1840. Men was ervan overtuigd dat de 
spoorwegen een enorme stimulans zouden betekenen, niet alleen voor de streek 
die ze doorkruisten, maar voor de economie van heel het land. Terecht wer
den aan de spoorwegen hoge verwachtingen gesteld. Zwaar transport was over 
land tot 1835 amper mogelijk; enkel de binnenscheepvaart kon grote vrach
ten vervoeren tegen aanvaardbare tarieven. Het wegennet was weliswaar relatief 
goed ontwikkeld, maar de staat van de meeste verbindingen liet geen zwaar 
geladen wagens toe. Eenzelfde redenering ging op voor het reizigersverkeer. 
De diligences verbonden vooral de grote centra, terwijl het platteland amper 
bediend werd. Daarbij kwam dat deze vorm van reizen niet goedkoop was 
en weinig aangenaam. 

De eerste treinverbindingen die werden opengesteld, losten de hoge verwach
tingen meer dan in. Het gevolg was dat een heel aantal aanvragen tot concess
ies werden ingediend. In de meeste gevallen liet de realisatie van de aanvragen 
nog lange tijd op zich wachten. De redenen daarvoor moeten niet alleen gezocht 
worden in het ongunstige klimaat van de financiële crisis van het einde van 
de jaren 1830, maar ook in de zeer hoge investeringskosten. 

Op dit vlak zat G. De Ridder in een bevoorrechte positie. Tijdens de jaren 
1830 had hij mee de aanleg van de eerste Belgische lijnen gerealiseerd, en was 
hij zich een aantal keren in Engeland op de hoogte gaan stellen van de tech
nologische innovaties. Als ingenieur ontwikkelde hij niet alleen nieuwe ideeën 
in het technisch vlak, maar had hij ook eigen opvattingen omtrent de uitba- 

(102) De wet werd gepubliceerd in het Staatsblad van 28/29 juni 1897. 
(103) Zie de bijlagen bij de aandeelhoudersvergadering in de Annexes au Moniteur belge, 

1899, nr. 5115. 
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ting en de organisatie. In de tweede plaats was het reliëf van het traject Ant
werpen - Gent ideaal voor een eenvoudige aanleg. Enkel de brug over de Durme 
vergde een speciale aanpak. Het gevolg was dat zowel de aanleg als de uitba
ting tegen de laagst mogelijke kosten mogelijk waren. 

De concessie voor de aanleg en de uitbating van de lijn was geldig voor 
90 jaar, vanaf de indienstname van de volledige lijn. Daarna zouden alle instal
laties en het rollend materieel aan de Staat toebehoren. De exploitant moest 
er met andere woorden op toezien dat alle investeringen en alle kosten waren 
gerecupereerd. Ook dat was geen enkel probleem voor de lijn Antwerpen - 
Gent, die als één van de meest rendabele kan worden omschreven. 

Aanvankelijk werd op technisch vlak uitgegaan van het feit dat de lijn niet 
erg veel goederenverkeer zou aantrekken. In Antwerpen was er immers geen 
brug over de Schelde, waardoor de lijn niet op het net van de staatsspoorwe
gen kon worden aangesloten. Daarom werd geopteerd voor een smal spoor, 
en voor licht materieel. 

In 1874 veranderde deze optie; de wet op de vernieuwing van de Antwerpse 
haveninstallaties voorzag in een oeververbinding, waardoor plotseling een aant
al nieuwe mogelijkheden gecreëerd werden. Vanaf dan was de politiek van 
de maatschappij erop gericht om de aansluiting, zowel in Gent als in Antwer
pen, met de staatsspoorwegen te realiseren. Aldus zou de maatschappij zich 
kunnen integreren in het Belgisch spoorwegnet, en profiteren van de natio
nale en interregionale goederenstromen ; de betekenis van de maatschappij zou 
dan ver uitstijgen boven het zuiver lokale niveau. Het belang van de brug over 
de Schelde werd nog groter voor de maatschappij, toen bleek dat de Staat 
een concurrentiële lijn opende, die een aantal reizigers maar vooral het goe
derenverkeer zou inpalmen. Om die concurrentie het hoofd te bieden, ging 
de maatschappij enerzijds over tot tariefverlagingen, terwijl anderzijds fors 
geïnvesteerd werd in een snellere en confortabelere dienstverlening. 

De strijd rond de Scheldebrug, die er uiteindelijk niet gekomen is, heeft geleid 
tot de terugkoop van de lijn door de overheid. Vanuit de optiek van de Staat 
was het namelijk onmogelijk dat een private maatschappij een aantal inkomsten 
van de staatsspoorwegen zou afromen. De rechtstreekse verbinding tussen de 
havenstad Antwerpen en de industriestad Gent zou een zeer slechte zaak geweest 
zijn voor het goederentransport van de staatsspoorwegen. Omgekeerd stelde 
de overheid dat enkel zij kon zorgen voor de integratie van de lijn in het spoor
wegnet, met alle voordelen van goedkope tarieven en een betere dienstverlening. 
De argumenten pro een terugkoop wogen dus op tegen de redenen contra. De 
terugkoop werd dus een feit, maar voor de economische ontwikkeling van het 
Waasland zou de integratie van de lijn in het nationaal net slechts weinig effect 
hebben. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat de verdere uitbating door de pri
vate maatschappij, gekoppeld aan de bouw van de brug - al dan niet door de 
overheid - meer kansen zou gebodenhebben voor de ontwikkeling van de regio. 


	Informations
	Autres contributions des auteurs
	Bart Van der Herten
	Michangelo Van Meerten


	Pagination
	861
	862
	863
	864
	865
	866
	867
	868
	869
	870
	871
	872
	873
	874
	875
	876
	877
	878
	879
	880
	881
	882
	883
	884
	885
	886
	887
	888
	889
	890
	891
	892
	893
	894
	895
	896
	897
	898
	899
	900
	901
	902
	903
	904
	905
	906
	907
	908
	909
	910
	911
	912

	Plan
	1. Inleiding
	2. De groei van het Belgisch spoorwegnet, 1835-1913
	3. De fase van de planning (1841-1844)
	4. De exploitatie
	5. De investeringen
	5.1. De reconstructie van de investeringen
	5.2. De uitkomsten

	6. De perikelen rond de terugkoop door de overheid
	6.1. De politieke besluitvorming en de reactie van de maatschappij
	6.2. De aandelenkoersen
	6.3. De financiële kant van de zaak

	7. Besluit

	Illustrations
	Grafiek 1 : Lengte van het Belgisch spoorwegnet, 1835-1913
	Afbeelding 1 : Detail van de kaart uit Chemin de fer du Pays de Waes, autorisé par arrêté royal du 16 novembre 1842, Brussel (1842)
	In tabel 1 : wordt een overzicht gegeven van de trafiek op de lijn Antwerpen - Gent(
	Grafiek 2 : Evolutie van het personenverkeer op de lijn Antwerpen- Gent
	Grafiek 3 : Evolutie van het goederenverkeer op de lijn Antwerpen-Gent
	Grafiek 4 : Totaal afgelegde afstand van de lokomotieven op de lijn Antwerpen - Gent (km)
	Grafiek 5 : Aantal reizigers per kilometer lijn
	Grafiek 6 : Aantal tonnen goederen per kilometer lijn
	Tabel 2 : Inkomsten en uitgaven van de lijn Antwerpen - Gent
	Grafiek 7 : Inkomsten en uitgaven van de spoorwegmaatschappij Antwerpen - Gent
	Grafiek 8 : Winst per kilometer geëxploiteerde spoorlijn (in duizenden BEF)
	Grafiek 9 : De bruto investeringen van de spoorwegmaatschappij Antwerpen-Gent uitgesplitst naar infrastructuur en rollend materieel
	Tabel 3 : Evolutie van het rollend materieel van de lijn Antwerpen-Gent
	Grafiek 10: De bruto kapitaalgoederenvoorraad van de spoorwegmaatschappij Antwerpen - Gent
	Grafiek 11 : De afschrijvingen van de spoorwegmaatschappij Antwerpen - Gent uitgesplitst naar infrastructuur en rollend materieel
	Grafiek 12 : Vergelijking van de bruto en netto kapitaalgoederenvoorraad van de spoorwegmaatschappij Antwerpen - Gent uitgesplitst naar infrastructuur en rollend materieel
	Afbeelding 2 : Detail uit de kaart die werd opgenomen in het jaarverslag van de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen, 1895
	Grafiek 13 : De koers van het aandeel van de spoorwegmaatschappij Antwerpen-Gent op de Beurs van Brussel


