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Een Crime Passionnel in 1752 
 
 
 
 

A.P.L. Paquaij 
 
 
 
 
 

In het drama, dat op donderdag 13 januari 1752 in de Dorpstraat te Eijsden begon en eindigde 
met de nasleep van de daarop gevolgde rechtszaak op donderdag 4 juli 1754, spelen 3 
personen een hoofdrol. 
 
 

 
 
 
1. Paschalis van Gelabeeck, zoon van een 
fruitkoopman en violist 
 
Eén van de hoofdrolspelers in dit verhaal is 
Paschalis van Gelabeeck. 
Hij is in Cadier gedoopt door pastoor Willem 
Kicken op donderdag 2 oktober 1721 en door 
pastoor Andreas van Wel op zaterdag 4 oktober 
1721 in het doopregister van Breust 
ingeschreven. 
 

 
 
De ouders hadden in Cadier een partij fruit aan 
de bomen (appelen en peren) gekocht. Ze 
waren druk bezig met de oogst toen de 
bevalling zich aandiende. 
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Zijn ouders zijn Paschalis van Gelabeeck en 
Elizabetha Hallers. 
Als peter en meter fungeerden Wilhelm 
Hameeckers en Anna Thijssen. 
 
De familie van Gelabeeck belandde omstreeks 
1670 vanuit de Voerstreek in Eijsden. De in 
1721 gedoopte Paschalis behoorde tot de 
derde generatie “van Gelabeeck” die aan de 
Maas in Eijsden woonden.  
 
Generael Rapport der Boendergetallen 
gehoorende onder Eijsden in den dal 

In 1733 werd een lijst opgesteld waarin de 
bezittingen van alle Eijsdenaren werden 
opgesomd. 
In de lijst staat onder nummer 47 waar het 
gezin van Gelabeeck-Hallers woonde. 
 

 
47 

Rapport voor 
Pacquay van Glabbeeck van syne goederen in 
de vryheyt geleegen, als huys en hof aen de 
maese geleegen groot 
1 groot roeden reyngenoot sonne opganck juffr. 
van der Tomme middach sonne S’heeren straet 
onderganck de maes 
Actum Eysden 12 februa: 1733 

Ph v G 
 
Tot zijn overlijden, op donderdag 25 januari 
1748, had vader Pacquay van Gelabeeck zijn 
bezittingen behoorlijk uitgebreid. Behalve huys 
en hof hier boven genoemd, bezat hij in Eijsden 
in 1748 nog : 
b. een weyde geleegen aen de cleene Maese 
ter plaetsen genaempt de Lamperije, neegen 
groot en vijf cleen roden 
c. een weijde geleegen gelegen op het Reutgen 
ontrent den Stegel, vier groot en thien clen 
roden 
d. seecker stuckje lands ontrent het Boomtje 
van drij groot en 10 kleen roeden 
e. een stuckje lands gelegen aen de Cruijsregt 
van twee groot en tien kleen roeden 
f. huijs, hoff, stallinge, schuere en den bricken 
bouw daer den Smis in staat beneffen eene 
weijde daar bij gelegen op de Breusterstraet te 
samen groot seven groot, een en eenen halve 
kleen roede 
g. eene weijde gelegen op de Bruesterstraet 
naest de erve hiervoor aen maete seven groot 
roeden 
h. eene weijde gelegen op het Raetjen groot 
ses groot roeden 
De familie van Gelabeeck behoorde inmiddels 
tot de welgestelde families van Eijsden. 
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Paschalis was de jongste in het gezin van elf 
kinderen. Zijn zus Joanna was getrouwd met de 
meester-hoefsmid Paulus Piters (vaak 
genoemd Paul la Pier, of dit een lid is van de 
omvangrijke familie Piters in Eijsden heb ik niet 
kunnen ontdekken) op de Breusterstraat in 
Eijsden. Joanna heeft één kindje gebaard dat 
op de doopdag is overleden. Joanna van 
Gelabeeck is gestorven op zondag 2 mei 1745, 
waarna Paulus hertrouwde met Joanna 
Geelkens. In 1752 zijn van het gezin van 
Gelabeeck alleen Paschalis en zijn moeder 
Elisabeth nog in leven. 
 
Mijn achternaam was eens ’n voornaam  
 
Paschalis betekent “op Pasen geboren” en 
meestal is dit laatste van toepassing op een 
verre voorvader. Tegenwoordig wordt Paschalis 
geschreven als Pascal. In veel oude geschriften 
is te zien dat in vroegere tijden de voornaam 
Paschalis ook geschreven werd als Pa(c)quaij 
of als Paque. Ook in dit proces heeft men het 
meestal over Pacquaij van Gelabeeck. 
 
2. Petrus Nolens, zoon van een schepen, 
tollenaar, vice schout en tenslotte schout 
 
Petrus Nolens werd in de St. Christinakerk te 
Eijsden protestants gedoopt, door dominee 
Gijsbertus Rumpf, op zondag 29 december 
1720. 
Zijn ouders waren Jacobus Nolens, schepen in 
Eijsden, en Christina Nolens. 
 

 
 
Als doopgetuigen traden op Johannes Bauts en 
Peternella Boer, de laatste was getrouwd met 
de Maasschipper Frederick Nolens. 
 
De familienaam Nolens was synoniem met 
besturen. Ten tijde van deze doop was de 
vader Jacobus dus schepen in Eijsden. Van 
1742 tot zijn overlijden in 1747 bekleedde 
Jacobus Nolens zelfs de belangrijkste post in 
een schepenbank : schout. Daarvoor was hij 
dus al schepen in Eijsden maar ook in Oost en 
vice-schout in Eijsden. 

Ook Petrus belandde in het bestuur van een 
schepenbank. Op woensdag 30 april 1749 werd 
hij beëdigd als schepen in Oost. Verder was 
Petrus zijn vader inmiddels opgevolgd als 
tollenaar aan de Maas in Eijsden. Het tolrecht 
was in handen van de Heer van Eijsden. 
Petrus was de derde van de twaalf kinderen die 
Christina Nolens baarde. In 1752 woonde hij bij 
zijn moeder. 
In de lijst van 1733 staat onder nummer 86 
waar het gezin Nolens-Nolens woonde : 
 

 
86 

Jacobus Nolens schout brenght aen op heeden 
13 feb 1733 onder eijsden in de vrijheijt huijs 
ende hoff groot 4 rooden 4 cleijn geleegen inde 
laeck reijgt: ten opganck de neer straet ter 
middach de dorp straet naer de maese de 
maese naer den noorden de steege 

VP: J: Nolens 
 
3. Marianne Pieters, dochter van een 
borgemeester, schatheffer, brouwer en 
koopman 
 
Maria Anna Pieters (tegenwoordig Piters) werd 
gedoopt op vrijdag 10 augustus 1725 in Breust 
door pastoor Andreas van Wel. Haar ouders 
zijn Joannes Pieters en Anna Dijrickx. 
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De doopgetuigen waren Theodorus Dijrickx uit 
Mesch (een broer van de moeder Anna) en 
Anna van Gulpen die Magdalena Vrancken uit 
Maastricht verving. 
Jan Pieters (Piters), de vader, is protestants 
gedoopt en daarna voor dominee Adolf Sylvius 
in Eijsden voor de eerste keer getrouwd met 
Catharina Theuijt. 
 

 
 
Er werden drie kinderen geboren. Na het 
overlijden van Catharina hertrouwde Jan in 
Breust, voor pater Egidius van der Bruggen, 
met Anna Dirickx uit Mesch. 
 

 
 
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend; al 
zijn kinderen werden katholiek gedoopt. Maria 
Anna (Marianne) was de jongste in het gezin 
Piters. 
Jan Piters is in Eijsden overleden op vrijdag 13 
juli 1742, zodat in het verdere verhaal 
gesproken wordt over “de weduwe Piters” 
(Anna Dirickx).  
 

 
 

Gezien de opsomming van hun bezittingen in 
1733, zat het gezin Piters-Dirickx er warmpjes 
bij. 
Onder nummer 93 werd in acht punten een 
overzicht gegeven: 

 
 
93 
a. eerstelijck een huijs ende hoff gelegen aende 
Kattestraet regenoot ter sonnen opganck de 
Kattestraet ter sonne mydaegh Scholtus Vasen 
ter sonnen onderganck magdalena rutten twee 
groet roden en 4 clen 
b. noch een huijs gelegen aen de Wijnestraet 
regenoet ter sonne, opganck Jan Juckens ten 
mijdagh Jan Peter ter sonnen onderganck de 
Wijnestraet twee roden en drij clen 
c. noch 14 kleen roden gelegen op de Lanstraet 
reijgen: ter sonnen opganck de Lanstraet ter 
sonnen mijdagh Jan Peters naer mastrijght 
Hendrijck Hectermans ende Christiaen Cloeten 
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d. noch drije roden weijden en 10 clen regenoet 
den schutten graeff ter sonnen opganck den 
schutten graef ter sonnen mijdagh matthijs 
sijmons naer mastrijght de erfgenamen 
bartholemijs wijers 
e. noch een huijs gelegen op de dorpstraet 
regenoet ter sonnen opgaenck Jan stijnen ter 
mijdagh de straet ter sonnen onderganck de 
erfgenamen petermans twee groet roden  
f. noch een huijs gelegen op de brusterstraet 
regenoet ter sonnen opganck wijllem hobben 
ter mijgdagh de prusterstraet ter sonnen onder 
gijles hallers naer mastrijght hendrijck 
hectermans 7 groet roden en 10 clen 
g. noch twee roden en 10 clen weyden gelegen 
onder den sprijnboren regenoet ter sonnen 
opganck peter sijmons ten mijdagh leben Jeger 
erfgenamen ten onderganck de klen maes naer 
mastrijght de stegh 

Jan Peters 
h. jtem noch huys hof en panhuys stallingen 
groot 1 groot roede 13 klyn reyngenoot ter 
sonne opganck Matthias Mouwen middach 
sonne de straet sonne onderganck pieter 
pitermans naer Maestricht Matthys Rutten 

Billet 
voor 

jan pieters 
 
Gezagsdragers in 1752 
 
Schout is Mr. J.H. Reinick, hij is tevens 
criminelen officier. Schepenen zijn Hubert 
Nolens (secretaris), Jan Frederik Nolens, 
Lambert Blanckers, Paulus Theuth, Pieter 
Cloux, Jacob Thielen, Theodoor van der Wood 
(vice schout). Schout en schepenen vormen 
meteen ook de rechtbank van Eijsden.  
 
Heer van Eijsden in 1752 
 
Baron (vanaf 9 oktober 1745 graaf) Mauritius 
Ferdinandus Hubertus de Geloes is geboren op 
donderdag 18 september 1698 in Hasselt (B). 
Zijn ouders zijn baron Jean Charles de Geloes 
en Margaretha Philippina de Leefdael. Hij werd 
door zijn huwelijk, op woensdag 24 augustus 
1729 in Breust, met gravin Isabella Adolphina 
Philippina de Hoensbroeck, Heer van Eijsden. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Portret van graaf de Geloes 

 
Proloog 
 
Marianne Piters is voor de gegoede jonge 
Eijsdenaren een aantrekkelijke partij. Vanaf 
omstreeks 1748 (ze is dan 22 jaar) houdt zij er 
voorlopig 2 vrijers op na: Petrus Nolens (27 
jaar) en Pacquaij van Gelabeeck (26 jaar). 
 

 
 
Om beurten komen de 2 mannen bij Marianne, 
meestal in de huiswei (in den Bogaert) achter 
haar huis in de Dorpstraat. 
In Eijsden is bekend geworden dat Pacquaij 
aan Marianne twee gouden ringen en nog 
andere cadeautjes heeft gegeven, om daarmee 
een voorsprong te nemen op Petrus Nolens. 
Om zijn status nog meer te verhogen heeft 
Pacquaij zijn moeder Elisabeth Hallers weten 
over te halen om haar erfdeel, na de dood van 
haar man in 1748 verkregen, te schenken aan 
hem. Op zaterdag 28 november 1750 zijn 
beiden naar notaris Theodoor van der Wood 
(inderdaad dezelfde als de vice schout) in 
Eijsden gegaan. In een akte laten ze vast 
leggen dat alle roerende en onroerende 
goederen vanaf nu eigendom zijn van Pacquaij 
van Gelabeeck. Als tegenprestatie wordt 
beschreven dat Elisabeth Hallers voor de rest 
van haar leven kan rekenen op voldoende 
ondersteuning van haar zoon Pacquaij. Later 
zal blijken dat dit een volkomen verkeerde 
handeling is geweest. 
Marianne lijkt echter meer te voelen voor Petrus 
maar het feit dat hij protestant is weerhoudt 
haar ervan om aan Petrus trouwbeloften te 
doen. 



 6 

Meermalen werden de beide mannen samen 
met Marianne in de herberg van haar moeder 
gezien. Menigeen heeft in die herberg kunnen 
merken dat Pacquaij erg jaloers reageerde als 
Marianne met Petrus aan het keuvelen was. 
Paulus Knouppen, een Eijsdense jonckman, 
heeft vaker gezien dat Pacquaij zich in een 
steeg nabij het huis van Marianne ophield. Hij 
had dan een dikke stok (een Bourdon) bij zich. 
Paulus heeft Petrus Nolens al enkele keren 
gewaarschuwd, maar deze zei ick ben niet 
banck. 
 
Begin januari 1752 zijn Marianne, Petrus en 
Pacquaij met het marktschip naar Maastricht 
gevaren. Het marktschip, ook wel de Aek 
genoemd, onderhield een geregelde lijndienst 
tussen Eijsden en Maastricht. Aan ’t Welke 
(Stenen wal) meerde de boot af. 
 

 
Stenenwal omstreeks 1900, oostelijke Maas-oever. 
 
Beide mannen waren al op de wal gesprongen. 
Pacque van Gelabeeck heeft toen aan 
Marianne een hand willen geven om haar uit 
het schip te helpen. Marianne negeerde de 
uitgestoken hand, waarop Petrus Nolens zijn 
hand presenteerde die wel aangenomen werd 
door Marianne. Pacquaij was heel toornig en 
jalours. Petrus Nolens heeft Marianne begeleid 
tot aan het oude stadhuis Inde Lanscroon in de 
Grote Staat (op de plaats waar nu het gebouw 
van V&D staat). 
 

 
 

Toen hij van haar wegging via de Staat en de 
Nieuwstraat, kwam uit de Joodestraet Pacquaij 
van Gelabeeck. Hij sprak Marianne aan en liep 
verder met haar de Munt af.  
Later die dag zijn Marianne en Pacquaij gezien 
buiten de Vrouwe poort. Onder de bomen 
aldaar hebben ze wel een uur lang ruzie 
gemaakt. 
 
 
De dag des onheils 
13 januari 1752 
 
Op donderdag 13 januari 1752 is Petrus Nolens 
naar Luik geweest. Op de terugweg maakt hij 
een tussenstop bij Navaigne. Samen met zijn 
tolknecht Jacobus van Gulpen heeft hij daar 
enige pintjes bier gedronken om daarna zijn 
weg te vervolgen naar Eijsden. Diezelfde 
Jacobus heeft zijn baas vanaf 16.00 uur op het 
badt bij zijn huis zien wandelen tot het vallen 
van de avond. Hij heeft hem aangesproken en 
gevraagd Meester wat doet gij hier te 
wandelen? Petrus heeft daarop geantwoord dat 
hij zo meteen naar huis zou gaan om een 
boterham te eten. 
Het was al pikkedonker en er lag een pak 
sneeuw toen tegen 18.00 uur Petrus Nolens 
weer van huis is gegaan. Omstreeks dezelfde 
tijd stond zijn broer Jacob Nolens tegenover het 
huis van de weduwe Piters in de Dorpstraat.  
 

 
 
Jacob hoorde enige tijd daarna twee heel harde 
stokslagen en kort daarop een vreselijk gekerm 
en gejammer. Het geluid kwam vanuit de 
achtertuin van het huis van de weduwe Piters.  
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Ook een dienstmeid en knecht van de vice 
schout van der Wood, die naast de weduwe 
Piters woont, hebben veel geschreeuw gehoord 
en er riep iemand Ai. Daarna klonk het geluid 
van hard dichtslaande deuren. 
Petrus Nolens is inmiddels weer thuis 
aangekomen. Hij loopt geruime tijd zonder een 
woord te spreken door het huis alsof hij 
dronken is. De moeder ziet het bebloede hoofd 
van Petrus en slaat alarm. Ze stuurt de 
dienstmeid op pad om de tolknecht Jacob van 
Gulpen en de vice schout te roepen. 
 

 
 
De schepen Jan Frederik Nolens komt, door 
afwezigheid van de vice schout, meteen naar 
de woning van Petrus Nolens. Hij treft daar een 
zwaar aan het hoofd gewonde Petrus Nolens 
aan die niet meer kan praten en ook niet op een 
andere manier kenbaar kan maken wie de 
dader is. 
Om een uur of acht ’s avonds is Maria 
Lamberts, dienstmeid bij de weduwe Piters, 
teruggekomen van een bezoek elders. 
Marianne Piters vraagt Maria mee te lopen naar 
de weide achter het huis om voedsel voor de 
beesten te halen. Ze heeft een lamp in haar 
hand en ze halen nagras en grommert. 
Teruglopend naar de achterdeur is Marianne, 
zonder lamp, nog eens teruggegaan naar de 
weide. Maria Lamberts vraagt aan haar of ze 
iets verloren heeft, waarop Marianne antwoordt 
neen. Daarna zijn ze beiden gaan slapen, Maria 
had niets bijzonders aan Marianne bemerkt. 
Het licht van de lamp in de achtertuin is door 
diverse getuigen gezien en gemeld. 
 
De sterfdag van Petrus Nolens 
14 januari 1752 
 
Op vrijdag 14 januari 1752, om acht uur ’s 
morgens, hebben vice schout Theodoor van der 
Wood en Jan Frederik Nolens zich weer 
vervoegd bij het huis van Petrus Nolens. Ze 

hadden gehoopt nog iets van hem te vernemen 
over de dader. Maar Petrus is niet meer 
aanspreekbaar en sterft tussen 12.00 en 13.00 
uur in de leeftijd van 31 jaar. 
Drie chirurgijnen, J.B. Vrijthoff, J.F. Horsmans 
en L. Gilot, worden er bij geroepen en voeren 
een lijkschouwing uit. In hun rapport staat dat 
ze geconstateerd hebben eene groote fractuur 
aen de linker zijde van de herssenpan met 
verscheyde splinters van beenderen, die door 
de herssenen selve penetrerende, eene 
bloedstortinge verwekt hadden welke nae het 
Judicium Pextorum een absolute en 
onvermijdelijcke dood hebben moeten 
versoorsaecken. 

 
 
 
Veldbode Ulrich Graeff wordt naar de achtertuin 
van het huis van de weduwe Piters gestuurd 
om naar sporen te zoeken. Hij neemt twee 
mannen uit Eijsden mee als getuigen. In de 
buurt van de poort, die de achtertuin van de 
weide scheidt, vinden ze in de sneeuw veel 
voetstappen en bloed. 
 
’s Morgens is Pacquaij van Gelabeeck met een 
vet varken naar het marktschip gegaan. Daar 
treft hij zijn zwager Paulus Piters die met een 
korf nagelen naar Maastricht gaat. 
 

 
 
Paulus heeft onderweg naar het marktschip van 
Barbe Thijs gehoord over de slagen die Petrus 
Nolens ontvangen heeft. Paulus is zeer 
verbaasd en vraagt zich af wie zoiets zou doen, 
want Petrus deed toch niemand kwaad. Met 
vereende krachten wordt het varken ingeladen. 
Paulus zit aan de riemen van het schip en 
Pacquaij midden tussen de vrouwen. Eén van 
die vrouwen is Anna Pietermans. Ze is druk aan 
het vertellen met Cobus van Gulpen en Moijses 
Cahin over de slagen die waren toegebracht 
aan Petrus Nolens. Belangstellend vroeg 
Pacquaij aan haar of Petrus nog kon praten en 
of ze al wisten wie het gedaan had. Anna zei 
daarop het sal nu wel uytkoemen wie het 
gedaen heeft, het was waerdig dat hij in 
gloeijende olij gebrand wierd. Pacquaij deed er 
het zwijgen toe, maar Moijses Cahin zei ik wed 
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voor een Ducaet dat de dader gepakt wordt. 
Pacquaij repliceerde lachend ik wed voor een 
Rycxdaelder. 
 
In Maastricht heeft Pacquaij het varken 
verkocht en Paulus zijn korf met nagelen 
afgeleverd. Het is ongeveer elf uur voormiddag 
als ze aan het badt bij de Maese komen.  

Jan de Beijer, 1703-1780. Handel en scheepsactiviteit op ’t Bat te 
Maastricht in 1740 (detail). Westelijke Maas-oever. 
 
 
Pacquaij is van het badt afgelopen in de 
Paertsdrenck aan de Maas. Daar heeft hij in de 
Maas zijn dikke stok (zijn Bourdon) afgewassen 
en bij het naar boven lopen heeft hij zijn handen 
afgedroogd aan zijn zakdoek. 
Daarna liepen Paulus en Pacquaij langs de 
Bleijken in de richting van St. Pieter. Ze keren 
terug naar Maastricht en bezoeken enkele 
herbergen. Om 14.00 uur zijn ze In den 
Grooten Wolsack van brouwer Simon Nijpels in 
Wijck en verblijven daar tot ongeveer 16.00 uur. 
Bij het weggaan heeft Paulus Piters aan Sijmon 
Nijpels gevraagd of deze nog een partij rode 
kool had om te verkopen. Sijmon antwoordde 
neen, waarop Paulus vroeg om één hoofje voor 
een salade, die vanavond gegeten zou worden. 
 
Tenslotte zijn ze door de Wijcker of Poort 
d’Allemagne via Maarland naar het huis van 
Paulus Piters op de Breusterstraat gegaan. 
 
Jan, een broer van Paulus Piters, is omstreeks 
18.00 uur in de smidse op de Breusterstraat 
gekomen. Daar zitten aan tafel Pacquaij van 
Gelabeeck en Paulus een salade van rode kool 
te eten. Jan zegt tegen zijn broer, weet jij dat 
Petrus Nolens dood is en al gevisiteert is ? 

Pacquaij staat meteen op van tafel en zegt ik 
ga naar huis. Jan biedt aan om met Pacquaij 
mee te gaan, maar dat aanbod wordt 
afgeslagen en Pacquaij vertrekt door de weide 
van Paulus. De volgende dag zou bekend 
worden dat Pacquaij van Gelabeeck in Rijckholt 
een goed heenkomen had gezocht. Hij is nooit 
meer in Eijsden gezien. 

 
Op deze vrijdagmiddag is vice schout Theodoor 
van der Wood naar het huis van de weduwe 
van Gelabeeck gegaan in gezelschap van een 
soldaat, Bartholomeus Theut. Elisabeth Hallers 
opent de deur en Theodoor vraagt waer is Uw 
zoon. De weduwe antwoordt ik weet het niet. 
Theodoor : ick ben niet gewendt dat hy soo 
lang van huys is. 
De twee mannen lopen de kamer in en voelen 
aan de klink van een volgende deur. Theodoor 
kwam vaker bij de van Gelabeecks over de 
vloer en weet dat zich daar achter nog een klein 
kamertje bevindt. Maar de deur is op slot en de 
weduwe weigert de deur open te maken. Ze 
wordt door Theodoor vermanend toegesproken 
waarop Elisabeth in tranen uitbarst en uitroept 
ick hebbe elff kinderen op den Heyligen Doop 
gehadt en hebbe nog maer eenen soon welcke 
ick wenschde dat ook al doodt was en ick ook, 
daar bij voegende, die schelm die moorder. 
Door deze onverwachte beschuldiging ziet de 
vice schout voldoende redenen om enkele 
wachten op te trommelen die het huis moeten 
bewaken. Tevens laat hij een smid komen om 
het slot van de deur open te breken. 
De weduwe Elisabeth is volkomen overstuur. 
Ze smeekt Theodoor dat ze haar erfdeel, 
verkregen na de dood van haar man, mag 
behouden. De vice schout, die tevens notaris is, 
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weet waar Elisabeth op doelt, namelijk de 
notarisakte van 1750 waarin ze al haar 
goederen aan haar zoon heeft vermaakt. Een 
moord leidt tot een enorm proces dat geweldig 
veel geld kost. En de moordenaar draait altijd 
op voor de kosten. 
 
Rechtszaak 
 
De rechtbank van Eijsden heeft een verdachte : 
Pacquaij van Gelabeeck en er wordt een 
rechtszaak opgestart. 
De rechtbank begint op vrijdag 14 januari 1752 
met het verhoren van vier getuigen waaronder 
Marianne Piters. Er wordt een vragenlijst 
opgesteld met 17 vragen die beantwoord 
moeten worden. Op zaterdag 15 januari volgt 
een tweede ronde van verhoringen. Elisabeth 
Hallers is op zondagavond 16 januari naar haar 
schoonzus Maria van Gelabeeck gegaan. Maria 
is weduwe van Gillis Praesten en van Joannes 
Warnier. Elisabeth vraagt haar schoonzus om 
mee te helpen een aantal spullen uit haar huis 
in veiligheid te stellen. De draagbare inboedel is 
daarna overgebracht naar het vlakbij gelegen 
huis van die schoonzus Maria van Gelabeeck. 
De week hierop volgende staat geheel in het 
teken van getuigen oproepen en verhoren. 
Maandag 24 januari 1752 is het zover. De 
Officier van justitie, Mr. J.H. Reinick, is 
overtuigd geraakt dat de dader van de moord 
op Petrus Nolens is Pacquaij van Gelabeeck. 
Hij stuurt een requeste aan de rechtbank van 
Eijsden om Pacquaij van Gelabeeck officieel in 
staat van beschuldiging te stellen. De 
schepenen stellen dezelfde dag nog een 
dispositie op waarin : 
1. De arrestatie en opsluiting van Pacquaij van 
Gelabeeck wordt bevolen. 
2. Omdat de verdachte zich ophoudt in 
Rijckholt, wordt om de 14 dagen een pamflet 
opgehangen aan de kerk en de grenspalen van 
Eijsden. Pacquaij wordt daarin opgeroepen 
voor de justiie van Eijsden te verschijnen en 
antwoord te geven op de te stellen vragen. 
3. Aan de justitie van Rijckholt wordt een 
verzoek om uitlevering verzonden. 
4. Alle roerende en onroerende goederen van 
Pacquaij worden in beslag genomen. Er wordt 
ook een pamflet opgehangen waarin de 
mensen worden gewaarschuwd geen goederen 
van Pacquaij van Gelabeeck over te brengen of 
aan te nemen. Iedereen die dat wel doet zal 
worden gestraft. 

Toch blijkt uit een lijst die op donderdag 27 
januari 1752 wordt gepubliceerd, dat er al veel 
roerende goederen verdwenen zijn. 
Aan de justitie van Rijckholt en Breust wordt 
toestemming gevraagd om daar ook de 
benodigde pamfletten te mogen ophangen. Ook 
wordt toestemming gevraagd om beslag te 
mogen leggen op goederen van Pacquaij in hun 
jurisdictien. 
Zowel de justitie van Rijckholt als die van 
Breust weigeren elke medewerking, omdat dat 
volgens hun reglementen niet toegestaan is. 
Pacquaij van Gelabeeck is in de tegenaanval 
gegaan en heeft op zaterdag 26 februari 1752 
een lange brief laten schrijven aan Den 
Eedelen Raade en Leen Hove van Brabant in ’s 
Gravenhage. Daarin staat dat hij ten onrechte 
wordt beschuldigd van moord. De rechtszaak in 
Eijsden deugt niet, omdat niet volgens de 
regels is geprocedeerd. De advocaat van 
Pacquaij van Glabeeck doet heel laatdunkend 
over de justitie van Eijsden en vraagt om 
stillegging van het proces en onderzoek vanuit 
Den Haag. Nadat de justitie van Eijsden 
kopieën van gerechtsstukken heeft opgestuurd 
krijgen ze vanuit Den Haag complimenten dat 
ze deze zaak zo voortvarend hebben 
aangepakt, de rechtszaak gaat gewoon door. 
Pacquaij heeft een beetje spijt van zijn brief 
naar Den Haag. Dat blijkt als de barbier 
Nicolaas Lebens vanuit Gronsveld via Rijckholt 
naar Eijsden loopt.  
 

 
 
In Rijckholt houdt Pacquaij hem aan en vraagt 
aan Nicolaas of hij zijn schaar bij zich heeft. Dat 
is zo, Pacquaij gaat langs de kant van de weg 
zitten en Nicolaas snijdt zijn haar. Onder het 
knippen vertelt Pacquaij dat hij nooit meer naar 
Eijsden komt en dat hij nu arm is. Ook zegt hij : 
doe de vice schout de groeten en wens hem 
veel goeds toe. Zeg hem maar dat die brief 
naar Den Haag de schuld is van mijn vrienden, 
die hebben mij overgehaald de brief te laten 
schrijven. 
Een initiatiefnemer van de brief blijkt te zijn 
landmeter Bartholomeus Bovy uit Breust. Hij is 
een aangetrouwde neef van Pacquaij van 
Gelabeeck. Deze Bartholomeus is zeer actief 
bij deze zaak betrokken en lijkt er alles aan te 
willen doen om de goede naam en eer van de 
familie van Gelabeeck te redden. Zo heeft hij 
ook al geprobeerd om de notarisakte van 28 
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november 1750 (waarin Elisabeth Hallers haar 
goederen schenkt aan haar zoon Pacquaij van 
Gelabeeck) weer ongedaan te maken. Maar de 
geraadpleegde notarissen en advocaten wilden 
niet meewerken. 
Ook is hij, samen met baron Jean Baptist 
Maximiliaen Henri Joseph de Bounam de 
Rijckholt, naar baronesse Catharina Anthonia 
Francisca de Colijn – de Hoensbroeck in het 
kasteel van Oost geweest.  
 

 
 
Ze hadden haar om bemiddeling verzocht om 
met haar zwager, graaf Hubertus Mauritius 
Ferdinandus de Geloes, te gaan praten. De 
graaf zou moeten beletten dat het vonnis over 
Pacquaij van Gelabeeck gepronuntieert werd. 
Dus het vonnis zou niet luidkeels en openbaar 
voor de dingbanck moeten worden 
voorgelezen. Pacquaij is dog swart gemaeckt, 
men behoeft hem niet swarter te maecken. 
Graaf de Geloes heeft echter geweigerd 
hieraan mee te werken. Hij houdt zich aan de 
wetten van dit land. 
Intussen groeit het aantal strafbare feiten 
waaraan Pacquaij van Gelabeeck zich schuldig 
maakt. In zijn weide aan de Breusterstraat had 
Pacquaij 28 bijenkorven staan. Ondanks het 
verbod om iets te ontvreemden zijn in de nacht 
van dinsdag 19 op 20 juni 1752 de bijenkorven 
op een kar geladen en weggereden. Ze blijken 
nu bij de neven Reinier en Lambert Hallers in 
Rijckholt te staan. Alleen al voor deze daad kan 
iemand de strop krijgen. Het gerucht gaat dat 
Lambert Hallers en Bartholomeus Bovy er bij 
betrokken waren. Pogingen om via de justitie 
van Rijckholt de bijenkorven terug te krijgen 
mislukken. 
Telkens opnieuw worden dezelfde en nieuwe 
getuigen weer verhoord en hun verklaringen 
vergeleken met eerdere gedane uitspraken. 
 
Vonnis 
 
De officier van justitie en schout in Eijsden, Mr. 
J.H. Reinick, geeft op dinsdag 3 april 1753 een 
uitgebreid advies aan de rechtbank van 
Eijsden. Deze volgen zijn advies op en spreken 
op donderdag 12 april 1753 het vonnis over 
Pacquaij van Gelabeeck uit. Hij wordt voor 
eeuwig verbannen uit Eijsden. Wordt hij toch in 
Eijsden aangehouden dan zal hij overgeleverd 

worden aan de beul om met een zwaard 
onthoofd te worden. Verder zijn al zijn goederen 
in beslag genomen om openbaar te worden 
verkocht. 
Op dinsdag 1 mei 1753 heeft de bode, staande 
voor de dingbank na eerst de kerkklok geluid te 
hebben, dit vonnis luidkeels en openbaar 
voorgelezen. 
 
Sententie 
 
Sententie In Saake Den Heer en Mr. J:H: 
Reinick Schout en Crimineelen officier deser 
Vrijheijd ende Heerlijckheijd Eijsden nomine 
officij Clager Tegens Paschalis off Paque van 
Gelabbeeck fugitiven ende Beclaegde, en ad 
valvas geciteerden, 
 
Visis Actis, als namentlijck alle verbalen en 
decreeten, stucken, Acten en munimenten ten 
desen processe soo collairlijck als andersints 
geexhibeert, overgegeven en ingedient, alle 
onder behoorlijcken Inventaris beginnende met 
de Letter A tot de Letters N:N:N: beijde incluijs, 
gefourneert en aen ons overgebraght, als mede 
de drie consecutive Citatie brieven ad valvas 
gelyck ook de vierde ex superabundanti ten 
laste des beclaegdens gedaen ten eijnde 
denselven in persoon soude hebben te 
Compareeren om sig over het aan hem te last 
geleijde Delict en tegens des Heeren Clager 
articulen van Aenklagte te koomen 
verantwoorden, faute van welken personeele 
comparitie en verantwoordinge den Beclaegde 
bij Vonnisse van desen Geregte is worden 
versteecken van alle Exceptien Declinatoir, 
Dilatoir en peremptoir en aen den Clager 
gepermitteert te dienen van profijt, en vermits 
uijt allen het selve evidentelijck komt te 
consteeren, dat den Beclaegde geconvinceert 
en overtuijgt is, den nedergeslagen Pieter 
Nolens op den dertienden Januarij 1752 des 
avonds op eene moetwillige en opsettelijcke 
wijse sodanig geslagen en mishandelt te 
hebben, en soo swaarlyck op syn hoofd 
gewond en gequetst te hebben, dat denselven 
Pieter Nolens daags daar aen volgende sonder 
een eenig woord meer te hebben kunnen 
spreecken, aen deese bekomene absoluijt 
doodelyke wonden overleeden is, 
En aengesien sulcken opsettelijcken en 
moedwilligen manslag door den Beclaegde 
begaen in een Land waar recht en justitie 
vigeert, niet en kan worden getolereert, maar 
anderen ten Exempel en affschrick op het 
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swaerste dient te worden gestraft; Soo ist dat 
Scheepenen deser vrijheijd en Heerlijckheijd 
Eijsden met assumptie van twee onpartijdijge 
Scheepenen uijt de Hooftbancke Meerssen in 
naeme van de Hooge Overigheijd ter maanisse 
van den Heer eerst Præsiderende, naar 
ingenomen advijs van twee onpartijdige 
Regtsgeleerdens in contumaciam Recht 
doende, Bannen den beclaegde en fugitiven 
Paschalis of Paque van Gelabbeeck voor altoos 
uijt dese vrijheijd en Heerlijckheijd en jurisdictie 
der selve, met interdictie van oijt weder 
daarinne te komen op pæne dat denselven 
daarinne bevonden wordende en in handen van 
deese Justitie gerakende, gebragt sal worden 
ter plaatse daer men gewoon is Crimineele 
Justitie te doen, en aen den Scherpregter 
overgelevert worden, om door den selven 
andere ten exempel met den Swaarde te 
worden gestraft, datter de dood nae volgt. 
Verklaerende alle des Beclaegdens goederen 
te wesen verbeurt ende geconfisqueert in 
behoeve der daer toe recht hebbende, voor aff 
nogtans van deselve genomen de Costen en 
misen van justitie Ter onser Taxatie en 
Moderatie 
Actum in judicio ordinario binnen Eijsden den 
twaelffden April 1753 coram Dnis: Scabinis 
Blanckers, Jacob Thielen, du Cloux, Paulus 
Theut, beneffens Delhaes en Leonard Thielen 
geassumeerde Scheepenen uit de Hooftbancke 
Meerssen 
Gepronuntieert met voorgaende klockeslag 
binnen Eijsden den 1 maij 1753 ter plaetse 
alwaer gewoonlijck 
 
Openbare verkopingen 
 
Op donderdag 19 juli 1753 blijkt, na verkoop 
van de roerende goederen van Pacquaij van 
Gelabeeck, nog een enorme schuld aan 
gerechtskosten te resteren. 
Daarom maakt men nu een begin met de 
openbare verkoop, op donderdag 30 augustus 
1753, van de onroerende goederen van 
Pacquaij van Gelabeeck onder a, b en c 
genoemd in en bij de eerder genoemde lijst van 
1733.  
De tweede openbare verkoping gaat over de 
percelen onder d en e bij de lijst van 1733 
genoemd en vindt plaats op donderdag 20 
september 1753. 
Tenslotte wordt de laatste openbare verkoping 
gehouden op donderdag 4 juli 1754. De 

onroerende goederen genoemd onder f, g en h 
bij de lijst van 1733 komen onder de hamer. 
 
Epiloog 
 
Pacquaij van Gelabeeck is op zondag 5 februari 
1758 getrouwd in Gronsveld met Eva Dupuits. 
Ze hebben tien kinderen gekregen. Zijn beroep 
was Vendeur de bois en hij is gestorven op 
dinsdag 26 april 1803 in Gronsveld in de leeftijd 
van 81 jaar. 
Marianne Piters is in Breust getrouwd op 
woensdag 14 juli 1756 met Petrus Lefrere (le 
Frere), een vaandrig in het Belgische leger. Ze 
is overleden op maandag 17 september 1781 in 
Eijsden in de leeftijd van 56 jaar. Voor zover ik 
weet, kinderloos. 
 
Het proces van dag tot dag 
 
Hieronder volgt een lijst waaruit de voortgang 
van het proces van 1752 tot en met 1754 is af 
te leiden : 
 
Vrijdag 14-01-1752 
1. Opstellen van interrogatorien (vragenlijsten, 
in dit geval 17 vragen) en verhoor van vier 
getuigen : Marie Cornelie l’Hoost, Marianne 
Piters, Marie Lamberts en Winand la Haije. 
2. Lijkschouwing met rapport. 
Zaterdag 15-01-1752 
1. Verhoor van drie getuigen : Anna Dirckx, 
Hendrick Piters en Jan Winands. 
 

           
 

2. Opstellen van nieuwe interrogatorien en 
verhoor van twee getuigen : Ulrich Graeff en 
Bartholomeus Theut (7 vragen). 
Maandag 17-01-1752 
1. Interrogatorien voor Catharina Quijt en 
verhoor van dezelve (7 vragen).  
 

 
 
2. Interrogatorien voor Martinus Piters, priester, 
en verhoor van dezelve (5 vragen). 
 

 
 
3. Declaratie van Ulrich Graeff over het 
sporenonderzoek in de achtertuin (3 pagina’s). 
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Dinsdag 18-01-1752 
1. Interrogatorien voor Jan Piters en verhoor 
van dezelve (13 vragen). 
2. Interrogatorien voor Henrick Knouppen en 
Jan Theunissen en verhoor van de zelve (4 
vragen). 
3. Interrogatorien voor Marie van Gelabeeck en 
verhoor van dezelve (5 vragen). 
Donderdag 20-01-1752 
1. Interrogatorien voor Jenneke Sauvage en 
verhoor van dezelve (3 vragen). 
2. Interrogatorien voor Paulus Piters en verhoor 
van dezelve (18 vragen). 
Maandag 24-01-1752 
1. Requeste van Mr. J.H. Reinick voor de 
schepenen van Eijsden (8 pagina’s). 
2. Dispositie van de schepenen op de requeste 
(4 pagina’s). 
3. Exhibitie van notarisakte van 28 november 
1750 (4 pagina’s). 
4. Eerste pamflet uitgedeeld om Pacquaij van 
Gelabeeck op te roepen om voor de justitie te 
verschijnen op dinsdag 8 februari 1752. 
5. Op vijf plaatsen Waarschouwinge 
opgehangen om vooral geen roerende 
goederen van Pacquaij van Gelabeeck te 
ontvreemden. 
6. Verzoek aan de justitie van Rijckholt om 
Pacquaij van Gelabeeck uit te leveren en om 
pamfletten in Rijckholt op te hangen. 
7. Verzoek aan de justitie van Breust om 
pamfletten op te mogen ophangen en ook om 
beslag te mogen leggen op de eventuele 
goederen in Breust van Pacquaij van 
Gelabeeck. 
Dinsdag 25-01-1752 
De bode Ulrich Graeff heeft beslag gelegd op 
alle roerende goederen van Pacquaij van 
Gelabeeck bij zijn moeder en in het huis van 
Paulus Piters. 
 

 
 
Donderdag 27-01-1752 
Exhibitie van de lijst met roerende goederen (7 
pagina’s). 
Vrijdag 28-01-1752 
Verclaeringe van Theodoor vander Wood en 
Jan Frederik Nolens over de vrijdagmorgen bij 
Petrus Nolens (3 pagina’s). 
Donderdag 03-02-1752 
1. Antwoord van de justitie van Breust. 
2. Antwoord van de justitie van Rijckholt. 

Dinsdag 08-02-1752 
Tweede pamflet uitgedeeld om Pacquaij van 
Gelabeeck op te roepen om voor de justitie te 
verschijnen op dinsdag 22 februari 1752. 
Dinsdag 22-02-1752 
1. Derde pamflet uitgedeeld om Pacquaij van 
Gelabeeck op te roepen om voor de justitie te 
verschijnen op dinsdag 7 maart 1752. Dit derde 
pamflet is later vervallen verklaard wegens de 
brief van Pacquaij van Gelabeeck aan Den 
Haag. 
2. Interrogatorien voor Marie Lamberts en 
verhoor van dezelve (13 vragen). 
Zaterdag 26-02-1752 
Brief van Pacquaij van Gelabeeck aan Den 
Haag (5 pagina’s). 
Donderdag 02-03-1752 
Declaraties van Cornelia Beelen, Jacob Nolens 
en Ulrich Graeff (10 pagina’s). 
Dinsdag 07-03-1752 
1. Interrogatorien voor notaris J. Berchmans uit 
Gronsveld en verhoor van dezelve (8 vragen). 
2. Declaratie van veldbode Ulrich Graeff (3 
pagina’s). 
Woensdag 08-03-1752 
1. Declaratie van Bartholomeus Theuth (4 
pagina’s). 
 

 
 
2. Declaratie van Anna Pietermans (3 pagina’s). 
Zaterdag 18-03-1752 
Memorie van de schepenen voor een brief aan 
Den Haag (6 pagina’s). 
Maandag 27-03-1752 
Declaraties van Maria van Gulpen en Jacobus 
van Gulpen (2 pagina’s). 
Donderdag 30-03-1752 
Interrogatorien voor Maria Thijsmans en 
verhoor van dezelve (6 vragen). 
Donderdag 13-04-1752 
1. Brief uit Den Haag met complimenten aan de 
justitie van Eijsden (3 pagina’s). 
2. Derde pamflet uitgedeeld om Pacquaij van 
Gelabeeck op te roepen om voor de justitie te 
verschijnen op donderdag 27 april 1752. 
Vrijdag 21-04-1752 
Notarisakte : Paulus Knouppen legt een 
verklaring af (4 pagina’s). 
Donderdag 27-04-1752 
Vierde pamflet uitgedeeld om Pacquaij van 
Gelabeeck op te roepen om voor de justitie te 
verschijnen op vrijdag 12 mei 1752. 
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Maandag 08-05-1752 
De gerechtsbode wordt op pad gestuurd om 
elke schepen persoonlijk te verzoeken om op 
vrijdag 12 mei 1752 vooral present te zijn 
omdat een belangrijke beslissing valt. 
Vrijdag 12-05-1752 
Pacquaij van Gelabeeck wordt verstoken van 
alle verdedigingsmiddelen. 
Vrijdag 26-05-1752 
Declaratie van Nicolaas Lebens (3 pagina’s). 
Vrijdag 23-06-1752 
1. Declaratie van Henrick Blonden (3 pagina’s). 
2. Interrogatorien voor Elisabeth Hallers en 
Paulus Piters met verhoor van dezelve over de 
bijenkorven (7 vragen). 
Zaterdag 24-06-1752 
De gerechtsbode wordt naar Rijckholt gestuurd 
om aldaar te verzoeken de bijenkorven weer 
terug te brengen naar Eijsden. Hij laat bij de 
justitie een brief achter, geschreven door de 
justitie van Eijsden. 
Maandag 03-07-1752 
Tweede brief aan de justitie van Rijckholt, op 
iets minder vriendelijke toon, met verzoek om 
de bijenkorven terug te brengen (2 pagina’s). 
Donderdag 06-07-1752 
1. Verzoek tot recollectie van alle getuigen, 
d.w.z alle getuigen moeten hun verhaal weer 
vertellen en deze versie wordt vergeleken met 
de eerdere verklaringen. 
2. Feijten van Belastinge met Clacht ende 
Conclusie. De officier van justitie heeft de 
aanklacht in 29 artikelen samengevat (11 
pagina’s). 
Donderdag 20-07-1752 
1. Alle resterende onroerende goederen 
worden overgebracht naar een veilige plaats 
omdat steeds meer spullen verdwijnen. 
2. De derde brief aan de justitie van Rijckholt 
over de bijenkorven. 
3. Een verzoek aan de omliggende dorpen en 
Maastricht om de daar wonende getuigen te 
recollecteren. 
Dinsdag 25-07-1752 
1. Recollectie van alle in Eijsden wonende 
getuigen (8 pagina’s). 
2. Profijt met Memorie Instructijff van de officier 
van justitie. Een uitvoerige beschrijving van alle 
gebeurtenissen, verhoren, getuigenissen en 
gerechtshandelingen op 54 pagina’s. 
Maandag 31-07-1752 
De getuigenverklaringen, gerecollecteerd in 
Maastricht, van Paulus Francot en Sijmon 

Nijpels worden in Eijsden geëxhibeerd (6 
pagina’s). 
Maandag 25-09-1752 
Declaratie van Maria Cornelie l’Hoost (3 
pagina’s). 
 

 
 
Vrijdag 10-11-1752 
Verklaring van barones de Colijn – de 
Hoensbroeck (2 pagina’s). 
Donderdag 29-03-1753 
1. Inventaris van alle stukken die bij het proces 
gebruikt zijn (6 pagina’s). 
2. Requeste van de Officier van justitie aan de 
schepenen van Eijsden (3 pagina’s). 
Dinsdag 03-04-1753 
Advies van de advocaten F. Panhuys en 
Wilhelm Brull uit Maastricht over het 
aanstaande vonnis (15 pagina’s). 
 

 
 
Donderdag 12-04-1753 
Sententie (4 pagina’s). 
Woensdag 18-07-1753 
Landmeter Arnold Morrees heeft de weide aan 
de Lamperije en de weide aan den Stegel 
opnieuw gemeten (2 pagina’s). 
 

 
 
Donderdag 19-07-1753 
Het besluit tot openbare verkoop van de 
onroerende goederen van Pacquaij van 
Gelabeeck, genoemd onder a, b, c, d en e in en 
bij de lijst van het jaar 1733, is gevallen. 
Donderdag 02-08-1753 
Eerste billet proclamatoriael (een pamflet met 
de aankondiging van de aanstaande verkoop). 
Donderdag 16-08-1753 
Tweede billet proclamatoriael. 
Donderdag 30-08-1753 
Derde billet proclamatoriael en de openbare 
verkoop van de onroerende goederen genoemd 
onder a, b en c. 
Donderdag 20-09-1753 
Openbare verkoop van van de onroerende 
goederen genoemd onder d en e. 
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Vrijdag 24-05-1754 
Het besluit tot openbare verkoop van de 
onroerende goederen van Pacquaij van 
Gelabeeck, genoemd onder f, g en h bij de lijst 
van het jaar 1733, is gevallen. 
Donderdag 06-06-1754 
Eerste billet proclamatoriael. 
Donderdag 20-06-1754 
Tweede billet proclamatoriael. 
Donderdag 04-07-1754 
Derde billet proclamatoriael en de openbare 
verkoop van de onroerende goederen genoemd 
onder f, g en h. 
 
Bronnen : 
 
A.P.L.Paquaij : Geboren, Gehuwd, Overleden in …  
Breust-Eijsden-Gronsveld-Heugem-Mesch-Oost-Rijckholt-St. Geertruid, uitgave 2005. 
Dossiers in het Rijksarchief (Regionaal Historisch Centrum Limburg) te Maastricht : 
LvO = Landen van Overmaas, inventaris 01.075 : 
LvO 5163 Rechtszaak 1752-1754. 
LvO 5183 Rechtszaak 1752-1754. 
LvO 5183 Handtekeningen van W. Brull; Anna Diricx; L. Gilot; Ulricus Graef; Maria Cornelia 
l’Hoost; J.F. Horsmans; Nicolaas Lebens; Arnoldus Morrees; Jacob Nolens; F. Panhuijs; Henrick 
Piters; Marianne Piters; Martinus Piters; Paulus Piters; Cathrina Quijt;  Bartholomeus Teuth; J.B. 
Vrijthoff. 
LvO 5184 Handtekening Theodoor van der Wood. 
LvO 5185 Handtekening Jan Frederik Nolens. 
LvO 5235 Diverse beroepen van de respective vaders van de hoofdrolspelers. 
LvO 5400 Rapport der boendergetallen 1733. 
LvO 9887 Beëdiging van Petrus Nolens tot schepen in Oost. 
Archief de Geloes, inventaris 16.0515 : 
Nummer 1102 Handtekening van graaf M. de Geloes. 
Nummer 1134 Handtekeningen van baron M. de Geloes, I.A. de Hoensbroeck en A. de Colijn-de 
Hoensbroeck. 
Notarisakten, inventaris 09.001 : 
Notaris van der Wood, inv. nr. 206. 
Doopboek H. Kruisverheffing Cadier, inv. nr. 29.2 
Trouwboek St.Martinus parochie Breust, inv. nr. 21.5 
Doopboek St. Martinus parochie Breust, inv. nr. 21.6 
Trouwboek Hervormde gemeente Eijsden, inv. nr. 36.2 
Doopboek Hervormde gemeente Eijsden, inv. nr. 36.3 
 
Foto’s : 
 
Dorpstraat Eijsden : EV nr. 1882, zie UEV nr. 108 en collectie auteur. 
Oostelijke Maas-oever : Zuid-Limburg in 19de-eeuwse foto’s, door Kees Nieuwenhuijzen, 
uitgave Van Gennep B.V. Amsterdam. 
Westelijke Maas-oever : d’n Oprechte Mestreechter Kelender 1991, uitgave De Tempeleers. 
Gevelsteen Inde Lanscroon : Historische Atlas van Maastricht, door Emile Ramakers, uitgeverij 
SUN / RHCL. 


