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Van de redactie

Het fotoarchief

De Stichting Eijsdens Verleden verzamelt vanaf haar oprichting foto,s van Eijsden en Eijsdenaren. Enkele keren al hebben we
een oproep gedaan aan onze lezers, en via de Binding aan alle Eijsdenaren, om oude, interessante foto›s even aan ons uit te
lenen, zodat we er een kopie van konden maken. (De foto zelf komt dan natuurlijk onbeschadigd retour.) Zo is het fotoarchief
met de hulp van velen van u gegroeid tot een verzameling van enkele duizenden foto`s. En het einde is zeker nog lang niet in
zicht, want er moeten in Eijsden nog veel en veel meer fotoys zijn die de verzameling kunnen aanvullen en verrijken. Met z›n
allen maken we er een fotocollectie van die een uniek beeld geeft van Eijsdens verleden.

Fotds uit het archief worden onder andere gebruikt als illustraties bij artikelen in Uit Eijsden Verleden. Het fotoarchief kan
bovendien benut worden door mensen die onderzoek willen doen naar Eijsdens verleden. Ook hebben we al eens een deel van
de verzameling kunnen laten zien in de ruimte van Eijsdens Verleden, in het gemeentehuis. U herinnert zich wellicht de druk-
te van toen en het enthousiasme van iedereen bij het bekijken van de oude fotols. En de verhalen die daarbij verteld werden...
Een andere keer dat we fotoys hebben tentoongesteld was bij de viering van het 10-jarig bestaansfeest van De Bron in 1987.

Uit het fotoarchief

Met ingang van dit nummer, UEV 72, starten we met een nieuwe rubriek: Uit het fotoarchief. Het is de bedoeling dat we tei-
kens in een aflevering enkele foto”s over een bepaald onderwerp laten zien, met enkele korte beschrijvingen erbij. Soms zullen
de gegevens nog niet volledig zijn en kunt u aanvullingen geven. Aanvullingen, verbeteringen, ideeën en verhalen zijn altijd
welkom!

Von Geusau

Het eerste deel over jonkheer Chrétien von Geusau, dat in UEV nummer 71 verscheen, is door velen goed ontvangen. Bij dat
eerste deel hoorde ook een tekening waarop de auteur de plaatsen heeft aangegeven waar de harmonie van Eijsden gemusi-
ceerd heeft, zoals hij die beschrijft op pagina 16 en 17 van UEV 71. Die tekening is echter niet geplaatst bij dat deel van de
tekst. Dat verzuim willen we nu in nummer 72 graag goed maken. U vind ze afgedrukt bij het tweede deel, het slot, van de bij-
drage over Von Geusau.

En verder

Naast het tweede deel over Von Geusau en de nieuwe rubriek Uit het fotoarchief, treft u in dit nummer een vervolg aan van de
Limburger Koerier, met een selectie uit de krant van 1893. Twee fotds in de serie Kent u ze nog? van de voetbalvereniging
RKVV Eijsden maken nummer 72 van Uit Eijsdens Verleden compleet.

Wij wensen u veel genoegen bij het lezen en het kijken.

De redactie
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Jonkheer mr. Chrétien Pierre Gerard von Geusau
(Maastricht 15januari 1809 - Eijsden (Breust) 15juni 7882).
(Deel 2, slot).

Nog een harmonie

Zoals hiervoor reeds Vermeld werd in
januari 1880 publiekelijk bekend dat
Von Geusau lid Was van de Vrijmetse-
larij. Het is voor de hand liggend te
veronderstellen dat dit gegeven in Eijs-
den, met name bij de geestelijkheid
(het spanningsveld tussen de Vrijmet-
selarij en de Roomskatholieke kerk
mag gevoeglijk bekend verondersteld
worden), niet in goede aarde is geval-
len. Dat hij in 1881 en 1882 een kerk-
bank in de kerk van Breust huurde,
mogelijk op politieke gronden, kon
daar niets aan af doen.(54) Vervolgens
traden er allerlei krachten in werking
die moeilijk traceerbaar zijn. Vooreerst
werd (het is hier voor reeds aange-
haald) de harmonie door Burgemees-
ter en Wethouders van Eijsden per 3
september 1880 verboden muziekuit-
voeringen en repetities te houden in
het gemeentelijk schoollokaal aan de
Breusterstraat en per uiterlijk 14 sep-

Graaf en gravin R. de Geloes-de Lannoy van kasteel Eijsden, de oprichters van
Harmonie Ste.-Céci|e. (Ontleend aan Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid
van het 90-jarig bestaansteest in 1970).

tember daaropvolgend dienden alle
“pupiters en verdere voorwerpen die
aan de Harmonie toebehooren, en zich
bevinden op de kamer boven de raads-
kamer van het gemeentehuis) opge-
ruimd te zijn. Helaas is de motivatie en
de aanleiding daartoe niet schriftelijk
vastgelegd, maar met vorenstaande in
gedachte lijkt de reden daartoe nu wel
duidelijk.
Vervolgens werd een tweede harmonie
opgericht door afscheiding van een
deel der muzikanten van de eerste har-
monie. Deze nieuwe harmonie, die van
meet af aan Harmonie Ste.-Cécile (de
huidige Koninklijke Harmonie Ste-
Cécile) werd genoemd, werd officieel
opgericht in april 1882.(55) Het zijn
de bewoners van kasteel Eijsden, het
grafelijk paar René graaf de Geloes en
zijn echtgenote Blanche gravin de Lan-
noy, die als oprichters en bescherm-
heer c.q. beschermvrouw voor het
voetlicht treden.(56) Graaf de Geloes,
geboren te Luik, bewoonde voor zijn
huwelijk het kasteel van Oost. Op 1
juli 1880 huwde hij te Brussel met de
aldaar geboren Blanche gravin de Lan-
noy. Eerst woonden zij enige tijd in
Velaines (prov. Henegouwen), daarna
op het kasteel van Oost, waar op 25
november 1881 hun eerste kindje werd
geboren, waarna ze hun intrek in het
kasteel van Eijsden namen, waar op 31
mei 1884 hun tweede kindje werd
geboren.(57) Eerder werd, op basis van
mondelinge overlevering, Veronder-
steld dat de kiem van het ontstaan van
Ste.-Cécile zou berusten op een
meningsverschil tussen Von Geusau en
De Geloes. Eerst genoemde zou gewei-
gerd hebben met zijn harmonie de
Belgische bruid van De Geloes te ver-
welkomen met het Belgische volkslied
- hij prefereerde het Nederlandse -
voortkomende uit het gegeven dat hij-
zelf nog in 1831 in de Tiendaagse
Veldtocht tegen de Belgen had gevoch-
ten, waarna De Geloes Harmonie Ste-
Cécile in 1880 opgericht zou hebben,
daarbij gesteund door de lokale geeste-
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No 4 Eijsden
OUDE 1l.~ll.`.IIO.\'I}.-.` IIjIgeI-iI-III 'III '1874.

IJ'II'eI-Ieiu': (i. F. III: l'AUW.
President: U. \Vol-FS.
I'-I-!ImrslerIøII.-\\'. .l. \\'II|.I«, C. JAI-uns, .I. HDI'-

Jl. l'nqtïrr, F. IIIII I.I.\I'.I.'I:.
II gekozen sIIIII: Lex jaar.: de.$'olc."Il.I-IIIWI'-

ture pm' l'l. II'I.I.\'I"..
J!! \YERKENIII-I LEDEN.

Lucassen 1.., Lucas-sm J., cIIIrIIII-tte. HoIIbIt-rs J.
Heleen-Inanna, \VIII-nier I! soloclnI-inettt. luc-Isst.
soIII-cl.IrIII›-I'.f-, iluIIlIII-l (I IIIIIIcInr-III ttl \V-Ill's I'.
lI: cl:I'.'iIIIILI \'IIIssIII AI. II. I'l.IIiIIIlII_~. P C_
1u cI.IIiII III. äelIruI-n .1. \Vans II'. _\I-IIIIII \III li.
PIICIIIIII L., Theunissen.-\.`."I.'rrfiIIIlIIiII II, ParmuIIIIH.:
Reintjms SI., Bury F., .XII-ertenfl J., SeIIroI-IIl-I., .-\.I|.s-
pot Puurboom J., Wolfs P., I.III:II.II.I<.II .\.. \Volta _\l.,
WIIIIs L., Schroen H., Jacobs W., Paqnay G., Wur-
n'II--I J., Theqssen A.IIcIII1uet J., Ruwe: F. Pin-
ekaers H., Sieprx'u. “oIIs P., Relaties II.. Pin
A. Aurspot J JInssIu H. Slangen J, PIIICkII-Ia L.,
\\'.\I'niI:II' G. "I-ossiugs, SLIIIflc-II II. Schram Il., Ser-
vIIIs J W Uscn P. SII-vIls R.,

Comm. rrm OIIfI-(IIIgIteII Beyehírliug: .-\. LI.II›II:xs
eu J. \'.Izssitst

Fragment uit het programmaboekje uit-
gegeven bij gelegenheid van het concours
te Meerssen in 1901. Let op het oprich-
tingsjaar 1874.

lijkheid. De keuze van lidmaatschap
voor de oude dan wel voor de nieuw te
vormen harmonie zou zich toegespitst
hebben op de aflaankelijkheidsrelatie
van de muzikanten tot een van beide
heren.(58) Nu blijkt dat zulke ontmoe-
ting niet heeft plaatsgevonden en der-
halve ook geen rol gespeeld kan heb-
ben bij het ontstaan van Ste.-Cécíle.
Op grond van vorenstaande gegevens
dient in elk geval de officiële oprich~
tingsdatum van Harmonie Sta-Cécile
bijgesteld te worden. Overigens vierde
Harmonie Ste.-Cécile wel in 1905 (=25
jaar na 1880) haar 25-jarig bestaan en
bleef daar uiteraard in navolgende
jaren terecht op voortborduren bij
opeenvolgende jubilea. Op 1 en 2 juli
1905 vierden de oprichters van de har-
monie hun 25-jarig huwelijksfeest
waaraan Sto-Cécile Cdie weldra de dag
herdenkt dat ze voor 25 jaar door het
grafelijk paar werd 0pgericht` haar
medewerking verleende.(59)

Nadat in april 1882 dus Harmonie
Sto-Cécile was opgericht ontspon zich
terstond een, ook schriftelijk gevoerde,
polemiek tussen pastoor van Oppen en
de (nu Oude) Harmonie van Eijsden
(deze harmonie had hem in 1874 nog

een serenade gebracht en zijn 25-jarig
priesterfeest opgeluisterdl). De pastoor
had laten weten dat hij geen prijs meer
stelde op de muzikale aanwezigheid
van de Oude Harmonie in de aan-
staande Bronkprocessie (van 11 juni
1882) waarschijnlijk vanwege het lid-
maatschap van vele niet-katholieken
en hetl vrijmetselaarschap van hun
gereformeerde president.
De pastoor dreigde zelfs met een pro-
ces-verbaal indien zijn wensen niet
werden gehonoreerd. Indien de Oude

NO. 2- Eijsden.
St. CECILIA. Opgericht. April '1882.

Directeur: ArIIII.|.I'. HOSSY.
l'I-usiIcIl: IIISI'. Geul' III: GEIIDI-IS.
BIIsIInIIIIIIMIIII: A. (laureaat-\clu-I J. \\'oI.I.-, \-'.

Wmm', \'. J.\.\'ssI-.›', J. TIIqs. An. SPII'II'LI', A.
mnxuis l.. HI:I1.\I;.\'s,H. TnIz'lssux. F ILrIII:.\.~=.

Eigen gel .Ien stuk. [II yImIrle "micha (uu-
[Inmbcrmz- \I...1›I'II JIIIII'IIIIIRIIII.

\6 \VERKEXDB LEDEN.
L. bIeeItena, II. Haenen TII. Deck'eIs, I.. IIecII-t-

.H. IIoestIn P
I'l. P.IItI›I.II-.,\\'.P.\rIIII.\n~I,I. __

JII-
IIIIII'IIcII. .\l Theunissen, C'. TILI.

J. llIIIJIIcII.lI. \\'.1I-IIottII,A. PIIIIIIItII. M.
HuiiII. II \1. Jeuk-Ins, 11 HIIUIIIIII, G. FcIleI'. J SelIIor-II
P PIII-,notie W. Jeuk-ens, `\1.'PIIIIIIIIIIIscI'L
Th. IIIIIII-IIIIII. J. IIIInIIIa, 1'. \I'IIII'iII, ('I
J. I.III..I~~II II. II SpIIL'keIIs-,A Bor), H. IIII
JcIIkuIII, J. 1*.IIIIIIIus, l.. DIIsIIAI'I.. D. Sak' s H.
Spcclu-m, G. Meertens, J. \\ilIt-Ins,P. \[Iussun, U
LIIcnsAIu, 'II'. PIII-nom.

Fragment uit het programmaboekje uit-
gegeven bij gelegenheid van het concours
te Meerssen in 1901. Let op het oprich-
tingsjaar en -maandz april 1882.

Harmonie af zou zien van deelname
aan de processie zou ze bij andere (niet
nader genoemde) gelegenheden wel
kunnen blijven optreden. Dat kwam
hard aan bij bestuur, leden en direc-
teur. Op 10 juni formuleerden de
katholieke leden een nieuw adres aan
de pastoor waarin ze hun teleurstelling
uitten, daarbij verwijzend naar de lange
staat van dienst en de goede verstand-
houding die toch steeds aanwezig was
geweest. Zij vonden het onbíllijk dat zij
het voorrecht om in de processie te
mogen spelen Kter wille eener pas gebo-
ren societeit welke toch niet op voor-
recht kan beroepen, moeten opgeven.
cWerd nog aan beide Harmonies gelijke
rechten toegekend, zeer zeker zouden
wij dan daarmee vrede hebben,.( 60)

Hoe deze kwestie precies is afgelopen
blijft helaas duister. De dood van Von
Geusau op 15 juni 1882 zal de situatie
er voor volgende jaren eenvoudiger op
gemaakt hebben.

De nieuwe Harmonie Sta-Cécile trad,
voorzover de bronnen ons inlichten,
vrij snel buiten de grenzen van Eijsden
op. Herinneringsmedailles, in bezit van
Sta-Cécile, dateren van 3 juli 1882 (St.
Pieter) en van 13 augustus 1882
(Othée, België).(61) Het eerste con-
cert in Eijsden werd gegeven bij gele-
genheid van de novemberkermis in
1882. Tot dan toe had de Harmonie
van Eijsden steeds bij die gelegenheid
een concert verzorgd. Op dezelfde dag,
12 november, verleende zij nu haar
medewerking aan de opluisteríng van
een fakkeloptocht met vuurwerk. Het
was overigens ook toen dat de “Har-
monie van Eijsden) voor het eerst de
“Oude Harmonie van Eijsden) werd
genoemd. Voor de fakkeloptocht, dien-
de verzameld te worden in het 'lokaal
Kerkstraat 92 E(íjsden)› (zie hiervoor)
om 4 uur, het concert van Ste.-Cécile
zou om 5 uur aanvangen “in het ruim
lokaal van de heer L. Meertens-Lemaire
te Eijsdenf...(62)
In Bijlage 4 is een overzicht opgeno_
men van de activiteiten van de beide
harmonieën in de beginjaren zoals die
uit de advertentiekolommen en de
nieuwsgaring van De Limburger Cou-
rier kon worden gereconstrueerd.(63)

Verwikkelingen met
betrekking tot het overlijden
van jonkheer mr. Chrétien
Pierre Gerard von Geusau

Chrétien von Geusau overleed op zijn
landgoed Bakvlíet te Breust op 15 juni
1882, om 7 uur des namiddags.
In de Limburger Courier van dinsdag
20 juni 1888 werd in een onopvallend
bericht melding gemaakt van zijn
overlijden:
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Op den 15dm dezer is op zijn kasteel
Breust overleden de Hoogwelgeboren Heer

Jonkl1.ll' P. G.C. van GEUSlll,
oud-Raadsbecr in het Provinciaal Geregtshof in Limburg,

in den ouderdom van 73 jaren en ö maanden.
Eenige en algemeene Ã'enuisycviuy.

Overlijdensannonce van Chrétien von Geusau zoals verschenen in de Courier de
la Meuse van vrijdag 16 juni 1882.

cMaastricht, 16 Iuni. Gisteren is op zijn
buitenverblijf te Eysden, in den ouder-
dom van 70 jaren overleden jhr. von
Geusau, raadsheer in het voormalige
gerechtshof van Limburg. De overlede-
ne stond zoowel hier als elders in hoog
aanzien).

Von Geusau)s gezondheid liet zeker
sinds het midden van het voorgaande
jaar te wensen over. Nog openstaande
rekeningen van door hem gebruikte
geneesmiddelen gaan terug tot 17 juli
1881. Hij was, tot op zijn sterfdag,
onder behandeling geweest van dokter
Woltersom uit Maastricht en genoot
verpleging door of vanwege het Burger-
lijk Armbestuur van Maastricht. Zijn
geneesmiddelen verkreeg hij van de
apothekers Op de Noordt (Maastricht)
en Boulanger (Eijsden).(64) Zijn ziekte
belette hem overigens niet nog de nodi-
ge activiteiten te ontplooien. Hij gaf bij-
voorbeeld nog opdrachten aan schrijne-
werker Winand Wolfs, aan de smid
Machiel Wolfs, aan Anthoon Theunis-
sen (om bomen te snoeien) en aan aan-
nemer Lambriex te Maastricht.(65)
Gezien het feit dat Von Geusau nog op
de dag van zijn overlijden zijn testa-
ment liet opmaken en daarbij niet
meer in staat was dat te ondertekenen
mag aangeven dat zijn ziekte zich
blijkbaar plotseling verergerde. Hij

werd 73 jaar en werd op maandag 19
juni begraven te Maastricht. De
Nieuwsbode (Sittard eo.) van 24 juni
1882 besteedde er enige regels aan:
“De Heer Ihr. Von Geuzau, oud Raads-
heer bij het prov. geregtshof van Lim-
burg, is deze week overleden, op zijn
kasteel te Breust, in den ouderdom van
73 j. en had de begrafenis plaats op
maandag. De meeste notabelen van
Eysden, met het muziekgezelschap dier
plaats, waarvan de overledene Presi-
dent was, begleidden het lijk naar zijn
laatste rustplaats).

De begrafeniskosten bedroegen
fls. 294,58.(66)

De inhoud van het
testament van jonkheer mr.
Chrétien Pierre von Geusau.

Von Geusau testeerde op 15 juni 1882
voor notaris Rudolf de Cleijn Brem te
Eijsden.(67) Hij was op dat moment
niet meer in staat (uit hoofde der
beving zijner rechterhand () te kunnen
schrijven of teekenen). De getuigen
waren Winand Wolfs uit Breust, schrij-
newerker en de te Eijsden woonachtige
Ian Servais, oproeper bij openbare ver-
kopingen.
Zoals gebruikelijk werden eerst alle
vorige wilsbeschikkingen herroepen,

waarna de testateur zijn nieuwe wen-
sen kenbaar kon maken. Chrétien wil
dat al zijn onroerende goederen die hij
in de gemeente Eijsden bezit openbaar
worden verkocht, dat het door hem
aan zijn kinderen geleend geld wordt
ingebracht in de boedel en dat vervol-
gens de erfgenamen tot deling over-
gaan. Enige goederen, die hem blijk-
baar na aan het hart liggen, Worden in
het testament nader omschreven en
aan enige begunstigden toegewezen.
Het betreft aan zijn zoon Coenraad
von Geusau šde schilderij voorstellende
mijnen stamboom, de schilderij met
mijne decoratien en medailles, de
coupe mij geschonken door wijlen
Prins Frederik der Nederlanden, de
twee kandelaars, het inktkoker, vouw-
been en bak mij geschonken door de
Groot Officieren der Nederlandsche
Orde van Vrijmetselaren, het vaandel
der Harmonie en de twee albums mij
geschonken door de leden van de Loge
La Perséverance te Maastricht), aan zijn
kleinzoon Adriaan von Geusau (zoon
uit Coenraads eerste huwelijk) (mijn
gouden remontoir horlogie en gouden
ketting en de schilderij met bijbe-
hoorende zegel afgegeven door de
Loge La Perséverance te Maastricht),
aan kleinzoon Gille von Geusau (zoon
uit Coenraads tweede huwelijk) (mijn
wapenboek van den Nederlandsche
Adel), aan zijn zoon Gerard von Geusau
(mijn portret met vergulde lijst), aan
zijn zoon Willem von Geusau `mijne
twee jachtgeweren systeem Lefaucheux
en à feu central), aan Maria Bovij,
dochter van wijlen Hendrik Bovij en
wijlen Lucia Wolfs “vier schilderijen
voorstellende de afneming van het
Kruis, de val der Engelen, L)orphelnie
en le depart pour 1a ville, en de schil-
derij voorstellende de Heilige Maagd),
aan Arnold Bovij van Breust kmijn zil-
veren snuifdoose). Legaten in de vorm
van geld werden in het vooruitzicht
gesteld van zijn dienstmeid Johanna
Hollander, de echtgenote Van Michiel
Wolfs van Breust, “300 gulden en haar
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loon ad 10 gulden per maand tot
1 januari volgende op mijn overljden),
van Elisabeth Wolfs, een dochter van
voornoemde Michiel Wolfs, `50 gul-
den), en tenslotte aan zijn dienstknecht
Nicolaas Hos L25 gulden, benevens de
volle huur van de maand waarin ik zal
overlijden). Chrétien von Geusau
benoemde zijn te Harlingen wonende
zoon Coenraad von Geusau tot execu-
teur-testamentair, daarbij de te Maas-
tricht wonende zoon Gerard von
Geusau overslaand (maar die woonde
dan ook in bij de echtgenote van von
Geusau), en wil dat uiterlijk één jaar
na zijn overlijden de legaten, vrij van
successierechten, aan de belangheb-
benden zijn overgedragen.

De boedelscheiding

Terstond na het overlijden van zijn
vader startte Coenraad von Geusau
zijn activiteiten om de boedelscheiding
ten uitvoer te brengen. Hij, alsook zijn
andere broers verklaren de `nalaten-
schap onder het voorrecht van boedel-
beschrijving te hebben aanvaardl Blijk-
baar waren ze er niet van overtuigd dat
er iets te halen viel, sterker nog dat er
geld bij moest. De uitkomst zal hen
dan ook verbaasd hebben!
De procedure wordt door de execu-
teur-testamentair in gang gezet op 20
juni 1882 met het opmaken van een
lijst van de aan Von Geusau toebe-
hoord hebbende goederen en de goe-
deren die hij samen met zijn echtgeno-
te had verworven. Vooreerst werd een
boedelbeschrijving gemaakt van de
roerende goederen zoals aanwezig in
het sterfhuis te Breust. In aanwezigheid
van de benodigde getuigen, Winand
Joseph Wolfs, notarisklerk, en Nicolaas
Hos jr, dienstknecht, werd een minuti-
euse beschrijving opgemaakt van alle
aanwezige roerende zaken. Deze wer-
den op waarde geschat werden door
Martinus Spronck, uitdrager te Maast-
richt. Hij was als zodanig door de rech-
ter van het kanton Maastricht beëdigd.

Front kasteel Bakvliet (1956). Foto EV 2609.

De totale geschatte waarde van de roe-
rende goederen aanwezig op landgoed
Bakvliet, met uitzondering van de
effecten, polissen en contanten
bedroeg fls. 1538,25 (zie Bijlage 2).
De weduwe van Von Geusau verklaar-
de vervolgens dat er zich ook nog ten
harer huize te Maastricht goederen
bevonden die tot de gemeenschappelij-
ke boedel behoorden. Tevens verklaar-
de zij dat zij geen gebruik wenste te
maken van het in artikel drie van de
eerder vermelde huwelijkse voorwaar-
den vastgelegde clausule met betrek-
king tot het recht op gebruik van de
gemeenschappelijke boedel. Deze ver-
klaring werd (door de erfgenamen van
den overledene uitdrukkelijk () aange-

nomen). Gezien het ver gevorderde uur
begaf het gezelschap zich pas de dag
erna, 21 juni 1882, richting Maastricht
om de in het door de weduwe van Von
Geusau bewoonde gedeelte van een
huis langs het Vrijthof aanwezige roe-
rende goederen, die tot de gemeen-
schappelijke boedel en nalatenschap
behoorden, te inventariseren en te
waarderen (zie Bijlage 2). ln plaats van
Nicolaas Hos was nu Ian Adolf Winand
Haenen, koppenzetter te Maastricht,
medegetuige. De totale geschatte waar-
de hiervan bedroeg fls. 1433,30.
Op 1 juli daaropvolgend begaf het
gezelschap zich opnieuw naar Breust,
waarbij jhr. Willem von Geusau zich
liet vertegenwoordigen door zijn
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halfbroer jhr. Gerard von Geusau, nu
ter taxatie van met name enig zilver-
werk dat bij de visitatie van 20 juni
was blijven liggen (zie Bijlage 2). Dit
verhoogde de geschatte waarde van de
boedel met fls. 593,30.
Aan onroerende goederen bezat Chré-
tien von Geusau alleen zijn landgoed
Bakvliet en een klein huisje met een
plaats te Eijsden (Caestert), kadastraal
bekend onder sectie E nummers 1012
en 1013.
Op de gemeenschappelijke boedel
rustte ook nog een aanzienlijk aantal
openstaande rekeningen en andere
schulden (zie Bijlage 3).

Nu inzicht was verkregen in de roeren-
de goederen van wijlen Von Geusau
kon, conform zijn testament, de open-
bare verkoping door de erfgenamen
plaatsvinden. Dit gebeurde op dinsdag
22 augustus 1882 in het sterfhuis te
Breust.(68) In meer dan 300 kavels
werd de boedel geveild, met uitzonde-
ring van de legaten, zilverwerk, sie-
raden, het vaandel van de Harmonie
van Eijsden, wijnen en levensmidde-
len. Van bijna alle omliggende plaatsen
(Eijsden, Breust, Oost, Maarland,
Withuis, Caestert, Gronsveld, Meers-
sen, Mesch, Amby, Maastricht, Valken-
burg, Eckelrade, Sint Geertruid, Heer,
Libeek, Keer, Bemelen, Moelingen)
waren kopers op de veiling afgekomen
om een graantje mee te pikken of te
genieten van het spektakel. De verko-
pers hadden zich beperkt tot aanschaf
van een vierentwintigtal zaken ter
waarde van 215 gulden en 70 centen,
waarvan paardentuig ter waarde van
85 gulden de grootste post vormde. De
weduwe van Von Geusau kocht uit de
boedel een deken voor 4 gulden en 50
centen en een bel voor het luttele
bedrag van 90 centen .....
De totale opbrengst bedroeg 1.672 gul-
den en 80 centen.

De memorie van
successie van Chrétien von
Geusau

De memorie van aangifte voor het
recht van successie, ofwel successie-
aangifte, dient te worden opgemaakt
ten behoeve van de belastingen die
verschuldigd zijn bij vererving. Het is
een nauwkeurige opsomming van alle
activa en passiva zowel van roer'ende
als onroerende aard die tot de nalaten-
schap van de overledene behoren. Na
de vaststelling kan de verdeling van de
erfenis over de erfgenamen plaatsvin-
den. De bezittingen en vorderingen
(activa) van Von Geusau vertegen-
woordigden een waarde van (afge-
rond) 71.672 gulden.(69) Aan onroe-
rend goed bezat hij landgoed Bakvliet
en een huis met plaats te Caestert
(gezamelijke waarde geschat op 14.300
gulden). Verder bezat hij ondermeer
voor 53.216 gulden obligaties, loten,
contanten en contracten.(70) De lasten
die op de boedel drukten (passiva)
beliepen (afgerond) 34.160 gulden en
kwamen voornamelijk voort uit lang-
lopende verplichtingen zoals leningen
ter waarde van 31.930 gulden en nog
te betalen rekeningen van lopende
zaken (ca. 2.200 gulden).(71)
Een eenvoudige rekensom leert dat
indien de verwachtingen ten aanzien
van de geschatte waarde van de goede-
ren terstond te gelde zouden kunnen
worden gemaakt de nalatenschap een
positief saldo opleverde van bijna
37.000 gulden. Deze kwamen toe aan
de drie zonen Van Von Geusau; ieder
voor 1/3 gedeelte.

De notariële akten van de openbare
verkopingen en de memorie van aan-
gifte voor het recht van successie geven
ook iets meer inzicht in de leefwijze
van Chrétien von Geusau. Hij komt
daaruit naar voren als een intellectueel
die graag verkoos tussen zijn boeken
en schilderijen te studeren. Chrétien
was geabonneerd op (minstens) vier

periodieken: de Nieuwe Rotterdam-
sche Courant en op de weekbladen
Uilenspiegel, Asmodée en de Volks-
vriend. Ontspanning zocht hij in wan-
delen, jagen en muziek, maar ook in
het biljartspel in zijn speciaal daartoe
ingerichte biljartkamer, waarbij hij
graag een sigaar rookte en een glas
bier, rum, cognac of wijn dronk uit
zijn omvangrijke kelder. Von Geusau
was driemaal onderscheiden. (72)

Dorothea de Ras,
weduwe van Chrétien von
Geusau

Dorothea de Ras overleed te Maastricht,
Tongersestraat 4, na eerder aan het
Vrijthof gewoond te hebben, op 29 mei
1897. Zij woonde daar, samen met haar
zoon Theodoor von Geusau, sedert
11 juli 1887 in een van Eugène Coene-
gracht gehuurd huis en betaalde daar-
voor 16 gulden per maand.
Haar nalatenschap was aanzienlijk en
bestond voornamelijk uit obligaties en
een perceeltje land. Op het moment
van overlijden had ze, met uitzonde-
ring van de nog niet betaalde rekenin~
gen van lopende zaken, geen schulden.
De waarde van haar nalatenschap werd
geschat op fls. 17.360,97. De door de
erfgenamen nog te betalen rekeningen
ten bedrage van fls. 733,08 betroffen
de huur over de eerste vijf maanden
van 1897, geneeskundige hulp van
dokter Vrijens (fls. 28,05), medicamen-
ten van apotheker Steijns (fls. 4,51) en
de begrafeniskosten, kerkelijke dien-
sten inbegrepen, voor het zeer aan-
zienlijke bedrag van fls. 601,45. Ze
werd in Maastricht begraven. De erfe-
nis werd in vier gelijke delen opge-
deeld onder Gerard von Geusau, en de
drie kinderen uit het eerste huwelijk
van Dorothea (waarvan Maria Colen,
zoals bekend, was gehuwd met jonk-
heer Willem Alting von Geusau).(73)
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Landgoed Bakvliet in
de verkoop

Reeds op 15 november 1882 wist de
Limburger Courier te melden dat KHet
kasteel Bakvliet te Breust, toebehoord
hebbende aan wijlen Ionkheer Von
Geusau, () door Fransche geestelijken
aangekocht (is), en () in een klooster
(zal) worden herschapen).
Het vertrek van “Fransche geestelijken7
uit eigen land naar naburige landen
was een gevolg van de anti-clerícale
maatregelen die de Republikeinen, die
in 1876 aan de macht waren gekomen,
hadden uitgevaardigd. Het bestaan van
orden en congregaties was alleen toe-
gestaan indien ze daartoe door de
overheid geautoriseerd werden. Autori-
satie werd alleen gegeven indien de
oversten verklaarden de overheid te
respecteren en geen ondermijnende
aktiviteiten te plegen. De overste van
de Capucíjnen weigerde deze Keed van
trouwy af te leggen waarna de
opheffing van deze orde in Frankrijk
nabij was. Terstond werd uitgezien
naar buitenlandse mogelijkheden. Zo
ook door de Franciscanessen uit
Calais. Ene Caroline Morbu uit Calais
had haar oog op het complex Bakvliet
laten vallen om een uitwijkmogelijk-
heid te kunnen creeren voor de Fran-
ciscanessen. Hoe zij van de verkoop
van Bakvliet op de hoogte was is niet
bekend, maar op 11 januari 1883 kocht
Jacques Berger, een priester die in
Parijs woonde, namens haar, landgoed
Bakvliet van de erven Von Geusau (zij
lieten zich vertegenwoordigen door de
notarisklerk Winand Ioseph Wolfs uit
Eijsden). De koopprijs bedroeg 14.200
gulden en werd contant voldaan.(74)
De nieuwe eigenaresse gaf het land-
goed aan de zusters Franciscanessen.
Toen deze het klaarblijkelijk niet nodig
hadden stelden zij het ter beschikking
aan de paters Capucijnen, de bedel-
monniken Van de Orde der Francisca-
nen, die sedert 1619 een afzonderlijke
Orde vormden, die er voor hun Franse

De tuinmuur (Emmastraat) van Landgoed Bakvliet wordt gesloopt (1957).
Foto EV 2621.

provincie een kleinseminarie inricht-
ten. Volgens hun eigen kroniek arri-
veerden de eerste paters te Breust op
3 november 1885. Volgens het bevol-
kingsregister blijkt dat op 1 december
(mogelijk dient hier gelezen te worden
november) 1885 de priester Louis
Poirier, geboren te Boussaij, maar
komende van Budel, met enige ande-
ren, het complex betrokken hebben
om het gereed te maken als klein-
seminarie. Daarbij werd de voormalige
biljartkamer van Von Geusau ingericht
als kapel! Zij bleven er tot in 1897.(75)
Na nog enige andere functies gehad te
hebben werd het gebouwencomplex,
na in verval te zijn geraakt, in 1971
afgebroken en met de grond gelijkge-
maakt. Ter plaatse werden bejaarden-
bungalows (15 in 1972 en 6 in 1984)
gebouwd en verscheen verzorgingscen-
trum Âde Brony (0ff1ci'e'le opening op 4
februari 1977). Van de aanwezige
bron-vijvertjes waren de meeste in de
zestiger jaren opgedroogd. Ter herin-
nering is één vijver gehandhaafd. Enige
bomen die Von Geusau verkoeling
hebben geboden doen dat ook nu nog
aan de bewoners van de bungalows en
aan de wandelaars die zich in het klei-

ne bosje begeven. Voor wie er aandacht
voor heeft zijn nog restanten van de
ommuring van het oude Bakvliet te
ontwaren.

Samenvatting

Ionkheer mr. Chrétien Pierre Gerard
von Geusau werd geboren te Maas-
tricht in 1809 en is een zoon van de
gefortuneerde echtelieden jonkheer
Willem Arnold Alting Lamoraal von
Geusau en Sybille Henriette Guillemine
Umbgrove. Chrétien studeerde rechten
in Leiden en bekroonde zijn studie
met een promotie tot jur. dr. op het
proefschrift ÉDe falso inscriptura
publica). Hij was van 1830 tot 1839 als
vrijwilliger geëngageerd als jager in het
Bataljon Vrijwillige lagers van Leiden
en nam alszodanig deel aan de Tien-
daagse Veldtocht. Na zijn studies ves-
tigde hij zich in ys-Gravenhage (1832)
als advocaat. Hij vervulde daar tevens
de functie van essayeur van de waar-
borg. Hij huwde tweemaal. De eerste
keer met Theodora Iordens. Uit dit
huwelijk werden twee zonen geboren:
jonkheer Willem Arnold von Geusau
(sedert 1837: Alting von Geusau) in
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1836 en jonkheer Coenraad Alexander
von Geusau in 1838. Na het overlijden
van Anna verhuisde Chrétien naar zijn
geboortestad Maastricht waar hij de
functie van substituut-officier van jus-
titie bij de arrondissementsrechtbank
van Maastricht had aanvaard. In 1842
volgde promotie tot Raadsheer bij het
Provinciaalgerechtshof in Limburg te
Maastricht. Deze functie vervulde hij
tot aan zijn pensionering in 1875. Van
1851 tot in 1855 was hij tevens
gemeenteraadslid van Maastricht.
In 1854 hertrouwde hij met de wedu-
we Dorothea Helena Catharina de Ras.
Uit dit huwelijk kwamen ook twee
kinderen voort: jonkheer Chrétien
Pierre Gerard von Geusau in 1855
(reeds in 1863 overleden) en Gerard
Theodoor Lamoraal baron von Geusau
in 1857.
In 1845 werd hij ingewijd in vrijmetse-
laarsloge La Persévérance (de volhar-
ding) te Maastricht. Van 1847 tot in
1879 was hij voorzittend meester.
Tevens vervulde hij in het hoofdbe-
stuur van de Orde van Vrijmetselaren
onder het Grootoosten der Nederlan-
den achtereenvolgens de functies van
Grootzegelbewaarder (1855-1879) en
Tweede Groot Opziener (1879-1882).

Sedert ca. eind 1869 huurde Von Geusau
in Eijsden (Breust) het landgoed Bak-
vliet. In 1875, hij had toen zijn actieve
loopbaan afgesloten, verkreeg hij het
in eigendom en vestigde zich daar. Von
Geusau maakte zich voor Eijsden ver-
dienstelijk door het oprichten van een
harmonie (de huidige Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden) in 1874.
Het is waarschijnlijk de Oranjegezind-
heid van Von Geusau geweest die de
aanleiding is geweest tot de oprichting.
Hij was de eerste president van de har-
monie en liet een verenigingsvaandel,
met daarop het stichtingsjaar gebor-
duurd, vervaardigen dat hij in bruik-
leen gaf aan de Harmonie. Ook schonk
hij de harmonie een groot aantal
muziekinstrumenten.

Toen in 1880 publiekelijk bekend werd
dat Von Geusau lid was van de Vrij-
metselarij viel dat in Eijsden niet in
goede aarde. Als reactie hierop onston-
den moeilijk te traceren tegenkrachten,
waarbij de lokale geestelijkheid een
belangrijke rol speelde, die er onder
ander toe leiden dat in 1882 een tweede
harmonie werd opgericht (de huidige
Koninklijke Harmonie Ste.- Cécile). Het
zijn de bewoners van kasteel Eijsden, de
echtelieden René graaf de Geloes en
Blanche gravin de Lannoy, die als
oprichters en beschermheer c.q. be-
schermvrouw voor het voetlicht treden.
Uit de beginjaren van beide harmonieën
zijn veel nog onbekende details met
betrekking tot bestuurssamenstellingen
en verenigingslokalen achterhaald.
Chrétien von Geusau overleed op zijn
landgoed Bakvliet in 1882 en werd
begraven te Maastricht. Zijn nalaten-
schap, die voor een groot gedeelte
openbaar werd geveild, was zeer
omvangrijk. Zijn echtgenote, Doro-
thea de Ras, van wie hij gescheiden
leefde, overleefde hem bijna 15 jaar. Zij
overleed te Maastricht in 1897 en werd
ook aldaar begraven.

H.].L.M. (Henk) Boersma
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Noten
54. Zie Bijlage 3, Passiva A (19). In het Register van ontvangsten van
verpachting van banken en stoelen en oxaalplaatsen in de kerken
van Breust en Eijsden, 1870-1878, komt zijn naam nog niet voor,
GAM, Parochie St.-Martinus Breust-Eijsden, inv. nr. 253.
55. Deze datum wordt genoemd in het programmaboekje uitgege-
ven bij gelegenheid van een concours in Meerssen op 29 en 30 juni
1901 waaraan Ste.-Cécile deelnam. Een copie van een gedeelte van
het programmaboekje is in bezit van de Stichting Eijsdens Verleden.
56. Voluit: René Marie Joseph Maur graaf de Geloes, geboren Luik
(B) 1-6-1856, overleden Eijsden (kasteel) 25-8-1930, en Blanche
Ernestine Charlotte Marie Josephe gravin de Lannoy, geboren Brus-
sel (B) 20-11-1859, overleden Eijsden (kasteel) 19-4-1936.
57. GAE, AGE 1828-1933, Bevolkingsregíster Oost 1880-1890, inv.
nr. 900, blad 8.
58. Zie voor dit relaas J. van Lieshout, Sta-Cécile, De rode draad (in
de historie van Eijsden aan de Maas van 1880 tot 1980), Eijsden,
1980, i.h.b. pag. 16 e.v.. Uitgegeven bij gelegenheid van het lOO-jaríg
bestaan van de harmonie.
59. Zie De Limburger Courier van 30 juni 1905 en van 5 juli 1905.
60. Citaten uit een (helaas) slechts gedeeltelijk gedateerd (9 juni)
concept-schrijven gericht aan de pastoor van Eijsden, ondertekend
door “de katholieke muzikanteni. Brief in privé bezit; kopie in collec-
tie Stichting Eijsdens Verleden.
61. Ontleend aan het gedenkboekje uitgegeven door Ste.-Ce'cile in
1955 bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
62. De Limburger Courier van 7 en 11 november 1882. Het dage-
lijks bestuur van Ste.-Cécile bestond uit president graaf de Geloes
en secretaris J. Wolfs. A. Bossy was directeur. Het mondeling overge-
leverd vermoeden als zou hij ook directeur van de Oude Harmonie
zijn geweest is niet door de bronnen bevestigd.
63. Bij het totstandkomen van dit overzicht is dankbaar gebruik
gemaakt van de collectie kranteknipsels van N. Duijkers uit Eijsden
alsook van zijn collectie Documentatie betreffende de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden. De originele kranten zijn in te zien in
de Stadsbibliotheek van Maastricht, afdeling Limburgensia.
64. De reconstructie van zijn ziekbed is gebaseerd op een aantal
openstaande rekeningen ten tijde van zijn overlijden. Zie Bijlage 3,
Passiva A (20), (28), B (i), C (3) en (4). In de stamboeken van door
de Burgerlijke Instellingen van Weldadigheid te Maastricht voor
verpleging opgenomen personen komt hij niet voor in de periode
maart 1876-juni 1882, GAM, BIWM, inv. nrs. 5185 en 5186.
65. Zie Bijlage 3 om hier een goed beeld van te vormen, voor wat
betreft de opdrachten met name onder A (18), B (r), (cc) en (ff).
66. Zie Bijlage 3, Passiva A (29).
67. RAL, Not. Arch. inv. nr. 09.008-8145, notaris Rudolf MJ. de
Cleijn Brem te Eijsden, akte d.d. 15-6-1882, minuutnr. 84.
68. RAL, Not. Arch. inv. nr. 09.008-8145, notaris Rudolf MJ. de
Cleijn Brern te Eijsden, akte d.d. 22-9-1882, minuutnr. 110.
69. RAL, Memorie van Successie van Chrétien von Geusau, Ressort
Meerssen. Zie Bijlage 3.
70. Zie Bijlage 3. Activa (1), (2) en (4).
71. Zie Bijlage 3, Passiva A (1, 14, 15, 16 en 17) voor wat betreft de
leningen en het merendeel van de andere posten voor wat betreft de
openstaande rekeningen.
72. Voor de beeldvorming tot dit relaas zie Bijlage 2, voor wat
betreft zijn inboedelgoederen en Bijlage 3 voor wat betreft de meest
recente aanschaffingen van consumptiegoederen (sigaren, levens-
middelen, zeep, wijnen, bier, boeken, abonnementen, etc.). De
onderscheidingen, twee zilveren en een bronzen medaille, worden
genoemd in Bijlage 2 onder inboedel Bakvliet, opname 1 juli 1882,
onder ÃIn de kamer rechts etcl
73. Ontleend aan de Memorie van Successie van Dorothea de Ras,
RAL, Ressort Maastricht (opgemaakt op 28-9-1897).
74. RAL, Not. Arch. inv. nr. 09.008-8146, notaris Rudolf MJ. de
Cleijn Brem te Eijsden, akte datum genoemd, minuutnr. 5.
Zie voor deze periode van de geschiedenis van het landgoed Bak-
vliet de artikelenreeks van P. Hofhuizen: Een Capucijnenseminarie
in Breust, in UEV 10 (1980), pag. 4-11, UEV 11 (1980), pag. 4-9 en
UEV 12 (1980), pag. 6-8.

Bijlage 1
Fragmentgenealogie Von Geusau.

I. Jonkheer Willem Arnold Alting Lamoraal von Geusau, werd gebo-
ren te Bantam (Indonesië) op 2 november 1783, waar zijn vader te
Batavia onderkoopman (1780), opperkoopman (1785), sabandhaar
en licentmeester (1885) en opperbrandmeester buiten de Vierkants-
poort was. Willem von Geusau huwde te Amsterdam op 26 mei 1804
met de vijftienjarige Sybille Henriette Guillemine Umbgrove, gebo-
ren te Tegal (Indonesië) op 9 juni 1788 als dochter van Johan Lub-
bert Umbgrove en Constantia Cornelia Alting en vestigde zich in
Maastricht waar hij woonde in de Rue Large (Bredestraat) en in zijn
onderhoud kon voorzien als rentenier. Spoedig nadat op 15 c.q. 16
maart 1815 het Koninkrijk der Nederlanden was uitgeroepen werd
hij in 1816 aangesteld als provisioneel burgemeester in Sint
Michielsgestel (N.Br.), waarmee zijn ambtelijke loopbaan begon. Bij
K.B. van 8 juli 1816 nr. 57 werd hij in de Nederlandse Adelstand ver-
heven. Het wapen van de familie werd bij die gelegenheid vastgesteld
te zijn als volgt: in blauw een gans met geopende, naar boven gerich-
te vlucht, op een losse grond, alles zilver. Een halfaanzíende helm;
wrong en dekkleden: zilver, gevoerd van blauw; helrnteken: een zit-
tende gans uit wiens rug een fontein ontspringt, alles zilver; achter
het schild een liggende aanziende gouden leeuw, rood gebekt. Het
geheel geplaatst op een grasgrond. Willem von Geusau was lid van
de Ridderschap van Noord-Brabant sedert 1821, lid van de Provin-
ciale Staten (1822-1842) en Gedeputeerde Staten (1823-1839) van
Noord-Brabant en luitenant-kolonel van de Noord-Brabantse Jagers.
Hij overleed te Sionsberg, Vught, op 17 februari 1855. Zijn echtgeno-
te waarvan hij inmiddels was gescheiden, was kort daarvoor, op 31
oktober 1854 te ,s-Gravenhage overleden.

Uit het huwelijk van jonkheer Willem Arnold Alting Lamoraal von
Geusau en Sybille Henriette Guillemine Umbgrove sproten drie
kinderen:
1. Jonkheer mr. Willem Arnold Alting Lamoraal von Geusau, geboren
te Maastricht op 12 Primaire van het jaar XIV (3 december 1805)
(Guillaume Arnould van Geusau), aldaar gereformeerd gedoopt
(St-Jan) op 8 december daaropvolgende, studeerde rechten te Leiden
(29-5-1826 tot 18-1-1832), promoveerde tot jur. dr. te Leiden in 1832
op het proefschrift “De falso numariol jager van de Compagnie Vrij-
willige Jagers van Leiden (1830-1839), als gevolg daarvan onderschei-
den met het Matalen Kruis (1832), advocaat te ,s-Gravenhage (1832-
1835), burgemeester en secretaris van Pijnacker (1837-1850), burge-
meester van Voorburg (1851-1856), lid van de Ridderschap van Zuid-
Holland sedert 1846, overleden te Voorburg op 13 november 1868,
gehuwd te Schiedam op 15-8-1834 met Ida Christina Verboon, gebo-
ren te Schiedam op 9 september 1814, overleden te Gorssel op 14 juli
1895, dochter van Pieter Verboon en Cathalijna van der Vlies.
2. Jonkvrouw Jeanne Lubertína Alting von Geusau, geboren te
Maastricht op 15 januari 1808, aldaar gereformeerd gedoopt (St.-
Jan) op 24 januari daaropvolgende (Johanna Luberta), overleden te
Utrecht op 8 september 1857, gehuwd te ,s-Gravenhage op 6 mei
1835 met Willem Constantijn Pieter baron van Reede van Oudts-
hoorn, geboren te Zwolle op 31 oktober 1812, hoofdingenieur
Waterstaat, overleden te Utrecht op 3 januari 1874, zoon van baron
Pieter van Reede van Oudtshoorn en Isabella Cornelia Boogaert.
en 3. Jonkheer mr. Chrétien Pierre Gerard von Geusau, volgt II.

II. Jonkheer mr. Chrétien Pierre Gerard von Geusau werd geboren
te Maastricht, Grote Staat, op 15 januari 1809 en aldaar gerefor-
meerd gedoopt (SL-Jan) op 22 januari daaropvolgend. Hij bracht
zijn jeugd door in Brabant en studeerde in Leiden rechten (13-12-
1827 tot 18-1-1832). Hij onderbrak zijn studie om dienst te nemen
aan Nederlanse zijde in het Bataljon Vrijwillige Jagers van Leiden
( 1830-1839) en nam deel aan, wat later heette de Tiendaagse Veld-
tocht (2-12 augustus 1831). Werd hiervoor onderscheiden met het
Metalen Kruis. Na het afronden van zijn rechten studie met een
promotie tot jur. dr. op het proefschrift ÉDe falso inscriptura publi-
ca, vestigde hij zich als advocaat te ,s-Gravenhage (1832), alwaar hij
Ook de functie van essayeur van de waarborg vervulde.



Nummer

72,

oktober

1996

14 Uit Eijsdens Verleden

Hij huwde (1) te ,s-Gravenhage op 18 februari 1835 met Theodora
Jordens. Zij was aldaar geboren op 13 maart 1809 en overleed
aldaar op 8 juli 1839. Zij is een dochter van mr. Gerlof Jacob Jor-
dens, Raadsheer bij het Hoge Gerechtshof te ,s-Gravenhage, en
Johanna Susanna de Kempenaer.
Na het overlijden van zijn eerste echtgenote aanvaarde Chrétien von
Geusau de functie van substituut-officier van justitie bij de arron-
dissementsrechtbank te Maastricht (1839-1841). In 1842 volgde
promotie tot Raadsheer bij het Provinciaal-Gerechtshof aldaar. Dit
ambt vervulde hij tot in 1875. Bij K.B. van 8 mei 1842 nr. 1 werd hij
benoemd in de Ridderschap van het Hertogdom Limburg. Van 1851
tot en met 1855 was hij lid van de gemeenteraad van Maastricht. In
Maastricht bewoonde hij eerst een huis in de Capucijnenstraat
(1854), en vanaf 1855 een huis aan de Bredestraat nr. 2734.
Op 21 februari 1854 huwde hij (2) te Maastricht, idem gereformeerd
(St-Ian) op dezelfde dag, ondertrouwd op 10 februari daaraanvoor-
afgaand, onder huwelijksvoorwaarden zoals verleden voor notaris
Victor Emilius Nierstrasz te Maastricht op 11 februari 1854, met de
katholieke Dorothea Helena Catharina de Ras. Zij was geboren te ,s-
Gravenhage op 2 maart 1816 als dochter van Martinus de Ras, mili-
tair intendant, belast met de administratieve dienst te Maastricht en
Limburg, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, en Dorothea
Helena Kamps, en was weduwe van Auguste Gerardus Colen, gedu-
rende zijn leven Ontvanger der Registratie en Domeinen te Sittard.
Zij huwde met Colen te Maastricht op 2 oktober 1839. Auguste
Colen werd geboren te Maastricht op 7 juni 1815 als zoon van
Guilielmus Dominicus Martinus Colen, rentenier en Maria Gertrudis
Schrammen, en overleed in zijn standplaats Sittard op 22 januari
1853. Na het overlijden van haar man verhuisde Dorothea de Ras
naar Maastricht. Von Geusau was een van de eerste nieuwe leden die
ingewijd werden in de in 1843 heropgerichte vrijmetselaarsloge La
Persévérance te Maastricht. Hij vervulde van 1847 tot 1869 de func-
tie van Voorzittend Meester en bleef lid tot aan zijn overlijden.
Tevens was hij Grootzegelbewaarder en later Tweede Groot Opziener
van het hoofdbestuuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden. Ca. eind 1869 huurde hij het land-
goed Bakvliet in Eijsden (Breust). In 1875 kocht hij het. In Eijsden
richtte hij in 1874 een harmonie op. Hij overleed op zijn landgoed
op 15 juni 1882. Zijn echtgenote, waarvan hij gescheiden leefde
sedert 1865, overleed te Maastricht op 29 mei 1897.
De kinderen uit het eerste huwelijk van Ionkheer mr. Chrétien
Pierre Gerard von Geusau
Uit zijn eerste echtverbintenis werden te ,s-Gravenhage twee kinde-
ren geboren:
1. Jonkheer Willem Arnold von Geusau (na naamswijziging toege-
staan bij K.B. van 4 maart 1837 nr. 109, Willem Arnold Alting von
Geusau), geboren te ,s-Gravenhage op 18 juni 1836, vrijmetselaar,
officier artillerie sedert 1855, laatst luitenant-kolonel (1881-1884),
overleed te Den Helder op 5 mei 1885. Hij huwde te Maastricht op
6 augustus 1860, onder nadrukkelijk protest van zijn vader, met vier
eerste luitenanten bij het Derde Regiment Infanterie als getuigen,
met zijn stiefzuster Maria Emanuelle Julie Colen. Zij was geboren te
Sittard op 19 augustus 1842 en overleed te Maastricht op 3 decem-
ber 1925 en is een dochter van August Gerard Colen en Dorothea
Helena Catharina de Ras (=tweede echtgenote van Chrétien von
Geusau).
en 2. Jonkheer Coenraad Alexander von Geusau die geboren werd
te ,s-Gravenhage op 3 januari 1838, volgt III.

Uit het tweede huwelijk van Chrétien von Geusau en Dorothea de
Ras kwamen twee kinderen voort die beide gereformeerd werden
gedoopt. Bij beide doopinschrijvingen maakt de scribent duidelijk
gewag van de katholieke signatuur van de moeder: RzCz. De kinde-
ren zijn:
1. Jhr. Chrétien Pierre Gerard von Geusau, geboren te Maastricht op
10 april 1855, aldaar gereformeerd gedoopt (St-Jan) op 22 april
daaropvolgende, aldaar overleden op 27 november 1863.
en 2. Mr. Gerard Theodoor Lamoraal baron von Geusau, geboren te
Maastricht op 9 juni 1857, aldaar gereformeerd gedoopt (SL-Jan)
op 21 juni daaropvolgende. Op 23 november 1875 verliet hij het

ouderlijk huis aan de Bredestraat en verhuisde naar Leiden om zijn
rechtenstudie te beginnen. Zijn studies sloot hij af in 1882 (jur. dr.)
waarna hij zich te Maastricht vestigde als advocaat. Hij ging inwo-
nen (25-5-1882) bij zijn moeder. Hij vervolgde zijn carrière als grif-
fier van de arrondissementsrechtbank aldaar (1890-1906), was lid
van de gemeenteraad van Maastricht (1887-1906) en kamerheer in
buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina (1895-1906). Bij
K.B. van 16 juni 1890 nr. 18 werd hem Gerard van Geusau ook
genaamd Von Geusau de titel van baron bij eerstgeboorte verleend,
ter zelfder tijd werd zijn wapen vastgesteld en omschreven als volgt:
idem als beschrijving uit 1816 (zie hiervoor onder I), maar de gans
rood gebekt en gepoot en zonder de grond, de gans van het helmte-
ken staande voor drie groene rietbladeren en ook rood gebekt en
gepoot zonder de schildhouder en de grasgrond. Hij was zeer geïn-
teresseerd in geschiedenis en genealogie en publiceerde veelal in de
bekende historische jaarboeken (de Publications) van het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Gerard von Geusau
overleed te Maastricht op 17 januari 1906.

III. Jonkheer Coenraad Alexander von Geusau werd geboren te
7s-Gravenhage op 3 januari 1838. Vrijmetselaar. Hij verliet het ouder-
lijk huís aan de Bredestraat te Maastricht op 1 december 1865 en
vestigde zich in Kortgene in Zeeland. Hij was ontvanger der Regis-
tratie en Domeinen te Harlingen, ambtenaar indirecte belastingen,
laatst hypotheekbewaarder te Groningen (1889-1896) en overleed te
,s-Gravenhage op 13 maart 1916. Hij huwde (1) te Amersfoort op 21
juni 1866 Susanna Petriena Paets, geboren te 1s-Gravenhage op 10
november 1841, overleden te Harlingen op 8 maart 1874, dochter
van Adriaan Paets en Anna Helena Scholten, hij huwde (2) te Har-
lingen op 8 oktober 1877 Jetske Valckenier, geboren aldaar op 8 mei
1850 en overleden te ”s-Gravenhage op 11 september 1934, dochter
van Gillis Valckenier en Trijntje Rodenhuis.
Uit het eerste huwelijk van Coenraad von Geusau werden geboren:
a. Jonkheer Adriaan von Geusau, geboren te Raalte op 20 maart
1867, notaris te Heidelberg (Transvaal in Zuid-Afrika), burgemees-
ter aldaar, overleed eveneens aldaar op 16 juli 1944, huwde (1) te
Heidelberg op 25 mei 1895 met Cato Masthiosing, geboren te Was-
senaar op 3 december 1861 en overleden te Heidelberg op 26 juni
1931, dochter van Jacob Masthiosing en Johanna Maria van den
Berg, huwde (2) te Johannesburg (Transvaal) op 20 december 1933
met Deborah Maria Johanna Coetzee, geboren te Klipdam
(Kaapland) op 2 mei 1898, dochter van Hendrik Fonché en Susanna
Elisabeth Naude.
b. Jonkvrouw Theodora von Geusau, geboren te Raalte op 8 febru-
ari 1869, overleden te ,s-Gravenhage op 15 december 1934, huwde
te Groningen op 4 mei 1892 met Hendrik Willem Freseman Viëtor,
geboren te Winschoten op 30 juli 1867, wijnhandelaar, overleden te
,s-Gravenhage op 28 december 1930, zoon van mr. Jan Freseman
Viëtor en Anna Maria Binkhorst.
c. Jonkvrouw Anna Helena von Geusau, geboren te Den Helder op
29 april 1871, vertaalster Duits, overleden te 's-Gravenhage op 29
januari 1945.
d. Jonkheer Willem Folkert von Geusau, geboren te Harlingen op 16
juni 1873, aldaar overleden op 6 maart 1874, amper 8 maanden oud.
Uit het tweede huwelijk van Coenraad von Geusau werden geboren:
e. Jonkheer Gillis von Geusau, na naamswijziging toegestaan bij
K.B. van 23 augustus 1917 nr. 40, Gillis Valckenier von Geusau,
geboren te Harlingen op 4 juli 1878, burgemeester van Blokzijl
(1906-1918) en van Geldermalsen (1918-1930), overleden te Leiden
op 6 april 1931, huwde te Zwijndrecht op 28 mei 1906 met Aleida
Henrica Adriana Cornelia de Bruïne, geboren te Zwijndrecht op 18
juni 1881, overleden te Geldermalsen op 14 mei 1966, dochter van
Pieter Johannes Albertus de Bruïne en Anna Pieternella Hartog.
f. Pieter Gerhard Christiaan von Geusau, geboren te Assen op 7
maart 1884, gemeente ambtenaar te Pretoria (Transvaal in Zuid-
Afrika), overleed aldaar op 30 december 1947, huwde te La Plata
(Argentinië) op 16 december 1915 met Petronella Pontsma, geboren
te Sneek op 27 december 1892, overleden te Pretoria (Transvaal) op
25 oktober 1961, dochter van Hessel Jacob Pontsma en Aaltje
Hylkema.
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Bijlage 2
Beknopte opsomming van roerende goederen zoals

bevonden in de boedel van Chrétien von Geusau.

Volgen we de beschrijvers op hun route door huize Bakvliet dan
springen een aantal zaken in het oog (opname 20 juni 1882):
“In de benedenkamer rechts van den ingang” een ijzeren brandkast
waarin besloten een blikken trommel met effecten en papieren (het
betreft voornamelijk rentedragende obligaties ten laste van het Kei-
zerrijk Oostenrijk, van de steden Brussel (1874, 1874), Boekarest
(1869) en Milaan (1866), en van het paleis van Volksvlijt te Amster-
dam (1867, 1869), alsook contanten, polissen en loten, waaronder
een “origineel lot in de drie honderd negende Staatsloterij, nummer
8019) en “vier loten Vereeniging tot Bevordering van sLands Weer-
baarheid) (1871). Verder de gebruikelijk huisraad (stoelen, tafel,
kachel, vloerkleed etc.), maar ook boeken ter waarde van 20 gulden
en vijftien schilderijen ter waarde van 8 gulden.
“In de kamer lings van den ingang) een schrijftafel ter waarde van 30
gulden, een mahoniehouten secretaire ter waarde van 18 gulden,
een muziek etagere (geschat op 2 gulden), twee schilderijen ter
waarde van 8 gulden, een wapenboek van de Nederlandse adel ter
waarde van 3 gulden, een lantaarn, bel en sterioscoop (gezamenlijk
geschat op 1 gulden), een koffertje met “kartouchenl ter waarde van
2 gulden, alsook weer de gebruikelijk huisraad, maar ook een revol-
ver (50 cent), een barometer (1 gulden), een reistas (50 cent) en
“eene partij cigareny ter waarde van 3 gulden.
“In de kamer achter' de vorige uitziende naar het boschje7 een canape',
zes stoelen en een fauteuil, ter waarde van 60 gulden, een speeltafel
(4 gulden), twee maçonieke albums (1 gulden en 50 centen), likeur-
keldertje (8 gulden), een schilderij met de stamboom van de familie
(1 gulden en 50 centen), vijf (vier?) schilderijen voorstellende de
afneming van het Kruis, de val der Engelen, L`orphelnie en le départ
pour la ville, en de Heilige Maagd, geschat op 9 gulden, een portret
van de overledene (50 centen), een binocle (1 gulden) etc. etc.
“In de provisiekast` voornamelijk glaswerk, aardewerk en porselein,
waaronder “fransch porcelein, een kom “Delfsclf porcelein (geschat op
8 gulden) en een Doornse soepkom met een waarde van 2 gulden.
“In de vestibule3 bevond zich slechts een paraplustandaard en enige
vloermatten.
“In de logeerkamer) de gebruikelijk attributen, waaronder twee ijze-
ren ledikanten met beddegoed en gordijnen (geschat op 30 gulden),
maar ook twee geweren “Le faucher en à feu Central), gewaardeerd
op 18 gulden en een partij cigaren ter waarde van 15 gulden.
“In de slaapkamer van den overledene) de te verwachten gebruiks-
voorwerpen als bed, toilettafel, nachttafel, kasten, carpetten etc. etc.
en daarenboven een schilderij afl<omstig van de Loge La Perseve'rance
(geschat op 1 gulden), twee andere schilderijen (geschat op 50
cent), een pendule (geschat op 50 centen), “kleederen en lijflinne
van den overledene3 ter waarde van 20 gulden en een revolver met
een geschatte waarde van 50 centen.
“Op het portaal1 alleen venstergordijnen met een waarde van 3 gulden.
“in de kamer achter de vorige, en een tweede “kamer achter de vori-
ge) die blijkbaar in gebruik waren als opslagruimten bevonden zich
diverse gebruiksvoorwerpen zoals een kapstok, een scherm, een
tafel, een spiegel, een koffer, eenkastje, maar ook paardentuig ter
waarde van 15 gulden, een mangel en wollen dekens en enige
levensmiddelen, met name thee en rijst ter waarde van 15 gulden,
en tarwe met een geschatte waarde van 2 gulden.
“In de meidenkamerl bevonden zich een tweetal bedden (ter waarde
van 15 gulden), een kachel (geschat op 2 gulden) en een armstoel
met een geschatte waarde van 1 gulden),
“Op den zolder) de gebruikelijke rommel, maar ook een kapstok en
(levrei kleederen` met een waarde van 2 gulden, een vlag (ongetwij-
feld de Nederlandse vlagl), stok en enig linnen (geschat op 5 gul-
den), vier suikerbroden (8 gulden), een zak met koffie (4 gulden) en
hammen ter waarde van 12 gulden.
“In de bovenkarner uitziende op het boschje) met name een kast met
boeken ter waarde van 15 gulden.
“In den tuin) drie ladders (8 gulden), tuinbanken, tuinstoelen en

Grafmonument van Chrétien von Geusau en zijn echtge-
note Dorothea de Ras (Algemene begraafplaats, Tonger-
seweg, Maastricht). Foto auteur.

tuintafels (geschat op 15 gulden), oleanders en laurieren in potten
(20 gulden), enige tuinbeelden ter waarde van 50 gulden, een
fazant, kippen en eenden (20 gulden) en een roeibootje met een
waarde van 10 gulden.
“In de biljartskamer) zoals te verwachten een biljart met keus en bal-
len en verder toebehoren met een gezamenlijke waarde van 40 gul-
den, een tafel een kastje, maar ook achtenveertig schilderijen (12
gulden), vier geweren en jachtassen ter waarde van 12 gulden,
twaalf Wener stoelen ter waarde van 14 gulden, een tafel met siga-
renkist (2 gulden), bloempotten met bloemen (3 gulden), twee hon-
den (6 gulden), vistuig etc. etc.
“In de remise, een kippenloop, een bloementrap, manden, tuinge-
reedschap, paardentuig, een kruiwagen, een haverkist, etc.
“Op den zolder boven de remise een ledikant ter waarde van 1 gul-
den en hooi met een geschatte waarde van 4 gulden.
“Achter de remise een houten kist.
“In de vestibule voor de keuken) een kapstok ter waarde van 2 gulden.
“In de keuken` een aanrecht (2 gulden), porcelein en aardewerk ter
waarde van 8 gulden, een klok, stoelen, tafels, koper-, tin en blik-
werk etc. etc.
“In de achterkeuken” onder ander een wasmachine met een geschat-
te waarde van 4 gulden, een wringmachine (1 gulden) en drie ketels
en twee kolenbakken, gezamenlijk geschat op 3 gulden.
“In de kelders, wat bier, vleeskroon en steenkolen ter waarde van 4
gulden en liefst vierhonderdenzeven flessen wijn, rum en cognac
met een geschatte waarde van 300 gulden.

Vervolg (beperkte) beschrijving en schatting inboedel aanwezig in
huize Bakvliet (opname 1 juli 1882):
“In de kamer rechts van den ingang` het volgende zilverwerk: twaalf
lepels en twaalf vorken, effen, (zilvergehalte 833/ 1000), zes lepels en
zes vorken à filet (915/1000), twaalf dessertlepels en twaalf filet vor-
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ken (833/1000), een koffielepel (833/1000), een theezeef (833/1000),
een punchlepel (833/1000), een vaas (833/1000), een trommel
(833/1000), een snuifdoos (800/1000), twee silveren en een bronzen
medailje (900/1000), een theepot, melkpot en suikerbak (850/1000),
een servetring, verder een gouden remontoir horlogie (750/ 1000),
een gouden zegelring (750/1000), een gouden ring (750/1000), een
ketting van goud en platina (geschat op 30 gulden), een stok met
gouden knop (4 gulden), vier stuks cadeau van wijlen Prins Frede-
rik (20 gulden), een bouloir (10 gulden) en als laatste object in deze
ruimte: een vaandel Harmonie van Eijsden (geschat op 75 gulden).
De waardering van het zilverwerk (zie ook hierna) was gebaseerd op
het zilvergehalte, het gewicht van het object en de Zilverprijs per
gram (ongeveer 10 cent).
Tenslotte:
(Op de buitenplaats, enige kalkoenen ter waarde van 6 gulden.

De meest opmerkelijke zaken die de beschrijvers op hun route door
het huis van de weduwe van Von Geusau te Maastricht aantroffen
zijn (opname 21 juni 1882):
“Op de logeerkamer, bevonden zich de gebruikelijke meubels zoals een
lavabo, een tafel, stoelen, een nachttafel, een ledikant, vloerkleden, etc.
etc., maar ook zeven schilderijen (geschatte waarde 4 gulden).
(in de keuken) allerhande gebruiksvoorwerpen zoals porselein, glas
en kristal, een aanrecht, ketels, een kachel, lampen, stoelen, een
tafel, twee fauteuils, een stoof etc. etc. en daarenboven vijf schilde-
rijen en een badkuip.
“In de slaapkamer langs het Vrijthof ` een bed met toebehoor
(geschat op 30 gulden), een wastafel, twee kerkstoelen, een kast, een
tafel, een hoekkast, een theeservies, etc. en verder een pendule,
vazen en kandelaars (gezamenlijk geschat op 30 gulden).
(In de zitkamer, zevenentwintig schilderijen “in olieverw) met een
geschatte waarde van 200 gulden, vier pastellen (2 gulden), nog eens
tien schilderijen (50 gulden), spiegels, een “lustre” (15 gulden), twee
canapé's, tien stoelen en twee fauteuils (totaal 100 gulden), tafels,
een 'Iapansch kistje, (5 gulden), een kachel, een pendule en schoor-
steengarnituur (gezamenlijk geschat op 60 gulden), carpetten, voe-
tenbankjes, antiek porselein ter waarde van 150 gulden, boeken, etc.
etc. en daarenboven het volgende zilverwerk: zes lepels en zes vor-
ken à filet (zilvergehalte 915/1000), een presenteerblad (zelfde
gehalte), een lepel en een vork à filet (833/1000), zes theelepels
(833/1000), een trommel (833/1000), twee schoteltjes met zilveren
hengsels (833/1000), een lepel en een vork (750/1000), een soeple-
pel (900/ 1000), een zilveren snuifdoos (833/ 1000), twee zuurvorkjes
(800/ 1000), twaalf zilveren vergulde theelepels, een dito tang, een
dito suikerzeef en een dito suikerlepel (833/ 1000), een zilveren ver-
gulde schotel, tas en lepeltje (833/ 1000), dit alles met een gezamen-
lijke waarde van fls. 236.80.
De totale geschatte waarde van de roerende goederen beliep
fls. 1433,30.

Bijlage 3
Beknopte weergave van de Memorie van Successie van

Chrétien von Geusau.

De Memorie van Successie werd afgesloten per 17 december 1882.
Er moest fls. 414,95 aan successierechten worden betaald en
fls. 28,32 1/2 aan overgangsrechten.
De totale activa vertegenwoordigen een waarde van fls. 71.672,73.
Het totaal aan passiva beliep fls. 34.160,79.
Een eenvoudige rekensom leert dat de drie zonen van Chrétien von
Geusau het aanzienlijke bedrag van fls. 36.888,17 konden verdelen,
hetgeen overeenkomt met fls. 12.296,06 per persoon, exclusief de
hen toekomende legaten.

De activa bestonden voornamelijk uit:
(1) het landgoed Bakvliet,
(2) een huis en plaats te Caestert (Eijsden),
Deze posten werden gezamenlijk gewaardeerd op fls. 14300,:
(3) roerende goederen (met uitzondering van de gelegateerde goe-
deren ter waarde van fls. 204,:) ter waarde van fls. 3363,35 (dit

betreft de optelsom van de openbaar verkochte goederen en de
andere bezittingen),
(4) obligaties, loten, contanten, contracten, etcetera, inclusief opge-
bouwde rente tot op de sterfdag, ter waarde van ruim fls. 53.216,
(5) een vordering van fls. 550,: op de Staat der Nederlanden
wegens wachtgeld over het tweede kwartaal 1882 íin zijne betrek-
king van Raadsheer op wachtgeld),
(6) een vordering van fls. 23,62 1/2 op Ian Servais te Eijsden,
wegens gekochte boomvruchten en
(7) een vordering van fls. 15,: op Iean Louis Lucassen van Eijsden
wegens gekochte groenten.

De passiva bestaan uit een aantal openstaande leningen en een aantal
nog niet betaalde rekeningen. Een eerste inventarisatie daarvan werd
gedaan bij het opmaken van de boedelbeschrijving in juni-juli 1882.
Bij het vaststellen van de Memorie van Successie, afgesloten per 17
december, blijkt dat enige rekeningen toch betaald waren, terwijl
andere nog openstaande rekeningen opgevoerd werden. In de navol-
gende opsomming wordt eerst in een genummerde volgorde (1 tot en
niet 29) een opsomming gegeven van de posten die bij het opmaken
van de boedelbeschrijving naar voren zijn gekomen en die ook in de
Memorie terugkomen, eventueel aangevuld met nadere specificaties
zoals die in de Memorie zijn vastgelegd. De lijst wordt gevolgd door
posten die niet ten tijde van het opmaken van de boedelbeschrijving
bekend waren. Deze lijst wordt gevolgd door een lijst met posten die
wel werden opgevoerd op de boedelbeschrijving maar daar ten
onrechte op werden geplaatst (nummers 1 tot en met 4).

Passiva (A):
( 1) aan Hendrik Bovij-Wolfs van Breust, wegens geleend geld (7-3-
1881), fls. 500,;
(2) aan Ian Iacob Theelen van Eijsden, voor steenkolen zoals gele-
verd op 12 en 16 november 1881, fls. 23,:,
(3) aan de weduwe van brouwer Ian Pieters van Eijsden, voor bier
(1882), fls. 6,=,
(4) aan de firma Leiter Nijpels te Maastricht, voor boeken (1881-
1882), fls. 63,30,
(5) aan Edmond Houtappel te Maastricht, voor manden en flessen
(1878), fls. 4,49,
(6) aan Ian Manderveld van Eijsden, voor ladders (1882), fls. 5,22,
(7) aan Otto Caracciola en Compagnie te Remagen, voor wijnen
(1882), fls. 138,80,
(8) aan Rozenkranz te Maastricht, voor papier en boeken (1882),
fls. 42,75,
(9) aan de firma Polis en Rijckelen te Maastricht, voor wijnen
(1881-1882), fls. 451,25 (was in de boedelbeschrijving opgenomen
voor fls. 542,49),
(10) nog aan de firma Leiter Nijpels voornoemd, voor boeken
(1881-1882), fls. 55,47 1/2,
(11) aan 1A. Muller van Engelshoven te Maastricht, voor dranken
en sigaren, fls. 36,44,
(12) aan P. van Osch te Maastricht, voor muziekinstrumenten
(1882), fls. 35,:,
(13) aan Korn Korsmit te Maastricht, voor muziekinstrumenten
(1882), fls. 86,: (was in de boedelbeschrijving opgenomen voor
fls. 267,80),
(14) aan Pieter Jesse, notaris te Maastricht, wegens geleend geld
(28-6-1860), fls. 1300,:,
(15) aan de firma Hering Vrijthof en Compagnie, wegens geleende
gelden, fls. 1499,84 (waartegen in belening zijn gegeven twee certifi-
caten ad 500 roebels Hamburger-Russen lening 1820),
(16) aan de Nederlandsche Bank, agentschap Maastricht, wegens
geleend geld, fls. 2030,: (waartegen in belening zijn gegeven vijf
certificaten ad 500 roebels Hamburger-Russen lening 1820),
(17) aan de firma van Sprang en Dekker, commissionaires in effec-
ten te Amsterdam, wegens geleende gelden, fls. 26600,: (waartegen
in belening zijn gegeven zesentwintig certificaten ad 500 roebels
Hamburger-Russen lening 1820 en vierentwintig certificaten ad
1000 gulden Oostenrijk zilver metalliek januari/juli) (was in de boe-
delbeschrijving opgenomen voor fls. 27.100,:),



Nummer

72,

oktober

1996

17 Uit Eijsdens Verleden

(18) aan schrijnewerker Winand Wolfs van Breust, voor gedane
werkzaamheden (reparaties Verricht in 1882), fls. 8,20,
(19) aan de Roomsch Katholieke Kerkfabríek te Breust, voor huur
van een kerkbank in de kerk van Breust in 1881 en 1882, ad fls. 4,50
per jaar, fls. 9,=,
(20) aan doktor Woltersorn te Maastricht, voor geneeskundige
behandeling in juni 1882, fls. 24,: (was in de boedelbeschrijving
opgenomen voor fls. 25,=),
(21) aan N.C. Keukenschrijver te ,s-Hertogenbosch, voor winkel-
waren (1882), fls. 65,02,
(22) nog aan Hendrik Bovij voornoemd, voor dranken (1882),
fls. 49,65,
(23) aan I. Zeguers te Maastricht, voor waren (1881), fls. 187,82,
(24) aan G.]. de Wit te ,s-Gravenhage, voor sigaren (1882), fls. 182,64,
(25) aan de weduwe R.M. Hustinx te Maastricht, voor koffie (1882),
fls. 31,75,
(26) aan de weduwe Leiergoed Lorden en zoon te Breda, voor waren
(1881-1882), fls. 25,98,
(27) aan Joseph van Beneden Zn. en Compagnie te Maastricht, voor
manufacturen (1881- 1882), fls. 32,98 (was in de boedelbeschrijving
opgenomen voor fls. 26,98),
(28) aan op de Noordt te Maastricht, voor medicamenten vanaf 17
juli 1881 tot op de sterfdag, fls. 88,06 (was in de boedelbeschrijving
opgenomen voor fls. 21,58),
(29) de uitgaven gedaan ter zake de begrafenis van Von Geusau,
fls. 294,58 (ten tijde van de boedelbeschrijving was daarvan reeds
fls. 219,08 uitgegeven)

Aanvullende passiva (B) (nummering c.q. codering conform
Memorie):
(8) aan de gemeente Eijsden, personele belasting (1882), fls. 39,65,
(9) aan de Staat der Nederlanden, personele belasting (1882),
fls, 58,34,
(12) aan de Loge La Persévérance te Maastricht wegens retributie
vanafl april 1881 tot i juli 1882, fls. 10,=,
(c) aan notaris Brouwers te Gronsveld wegens in 1881 gekocht slag-
hout, fls. 8,40,
(i) aan François Boulanger, apotheker te Eijsden, wegens in 1882
geleverde medicamenten, fls. 11,84,
(q) aan Charles de Beaumont te Maastricht, wegens in 1882 gedane
leveringen, fls. 8,34,
(r) aan Machiel Wolfs, smid te Breust-Eijsden, wegens in 1881 geda-
ne reparatiën, fls. 5,18,
(u) aan W. Smeets, rijtuigverhuurder te Maastricht, wegens huur
van een rijtuig in 1881, fls. 4,20,
(v) aan de firma Nygh en Zoon te Rotterdam wegens een abonne-
ment op een exemplaar van de Nieuwe Rotterdamsche Courant
over het tweede kwartaal 1882, fls. 7,= en fls. 1,65 wegens een abon-
nement over 1882 op het weekblad Uilenspiegel,
(w) aan A. van Brussel te Amsterdam wegens een abonnement op
het weekblad Asmode'e over het tweede kwartaal 1882, fls. 1,65,
(x) aan Jos Ramaekers te Roermond wegens een abonnement op
het weekblad de Volksvriend over het eerste halfjaar 1882, fls. 1,50,
(bb) aan Nicolaas Hos te Eijsden wegens dienstbode loon over de
maand juni 1882, fls. 12,=,
(cc) aan Anthoon Theunissen-Dolmans te Eijsden, wegens het
boomsnoeien in het jaar 1882 tot op de sterfdag, fls. 11,52,
(ff) aan I. Lambriex, aannemer te Maastricht, wegens in 1882 geda-
ne werkzaamheden, fls. 17,50.

Afgevoerde passiva (C):
(1) aan Iacques Gadiot te Maastricht, voor zeep, fls. 8,75, (2) aan
Pieter Nolleé van Eijsden, voor dranken, fls. 12,25,
(3) aan het Burgerlijk Armbestuur te Maastricht voor verplegings-
kosten, fls. 145,70,
(4) aan op de Noordt te Maastricht, wegens geleverde medicamen-
ten aan jonkheer meester Gerard Theodoor Lamoraal von Geusau,
fls. 105,49.

Bijlage 4
Overzicht van de activiteiten van de beide harmonieën

van Eijsden zoals die uit de udvertentiekolommen en de nieuws-
guring van de Limburger Courier kon worden gereconstrueerd.

De eerst genoemde datum betreft de datum waarop het evenement
plaatsvond danwel, indien dat niet duidelijk is, de datum waarop de
copy werd gedateerd, de data na de aanduiding LC (Limburger
Courier) betreffen de verschijningsdata van de betreffende LC-edi-
ties; de omschrijving van het uitvoerend muziekgezelschap en de
nadere bijzonderheden zijn overgenomen uit de Limburger Courier.

26-08-1877/LC18-08-77/Harmonie van Eijsden/Groot Concert met
medewerking van andere gezelschappen.

25-08-1878/LC21-08-78/Harmonie van Eijsden/Feestconcert met
medewerking van meerdere muziekgezelschappen.

17-11-1878/LC16-11-78/Harmonie aldaar (=Eijsden)/Concert met
medewerking van enige artisten uit Luik, in het prachtige lokaal op
den Hoek van het Café Du Centre in de Kerkstraat

15-06-1879/LC14-06-79/Harmonie van Eijsden/Groot Concert met
medewerking van muziekgezelschap Orphée uit Maastricht, in den
nieuw aangelegden tuin van het mooie établissement Thijssen-
Paulussen.

31-08-1879/LC23-08-79/Harmonie te Eijsden/Groot Concert met
medewerking van muziekgezelschap Orphée uit Maastricht, in den
nieuw aangelegden tuin van het mooie établissement Thijssen-
Paulussen.

29-08-1880/LC24-08-80/Harmonie van Eijsden/Concert, in den
tuin van L. Meertens.

28-08-1881/LC23-08-81/Harm0nie van Eijsden/Groot Concert met
medewerking van eener simphonie aan het conservatoir van Luik,
directeur de heer Francotte, in den tuin van de Sociëteit bij den
heer Nolleé.

13-11-1881/LC05-11-81/Harmonie van Eijsden/Groot Concert met
medewerking van F. Dossin, medaillist van het conservatoir te Luik
en van H. Paques artist van Luik en anderen, in haar lokaal bij den
heer Nolle'e.

30-07-1882/LC22-07-82/LC05-08-82/Harmonie van Eijsden/Groot
ringsteken te paard bij L. Collette-Otten (Withuis). De harmonie
luisterde het geheel op. Na afloop werd het drapeau der Harmonie
vermeerderd met een kostbare medaille. Er werd een toespraak gege-
ven door Boulanger jr., lid van de harmonie en der Eeestcommissie.

29-08- 1 882/LC3 1-08-82/De Harmonie-vereniging/De Veetentoon-
stelling werd opgeluisterd. Graaf de Geloes was ere-voorzitter van
het organiserende Eijsdense landbouwcasino.

12-11-1882/LC07-11-82/Harmonie St. Cecilia, directeur A. Bossy,
president comte de Geloes, secretaris I. Wolfs/
Groot Concert met medewerking van Ducourneau, A. Metten en G.
Thiriart, leden van de Koninklijke Sociëteit de Legia van Luik, en
van Henrion, Meurisse en Talbot, voorname artisten van Luik,
piano door Ian Wolfs jr., lid der harmonie, in het ruim lokaal van
de heer L. Meertens-Lemaire.

12-11-1882/LC11-11-82/Oude Harmonie van Eijsden/Medewerking
aan Groote Fakkeloptocht met Vuurwerk, verzamelen in het lokaal
Kerkstraat 92.

10-06-1883/LC26-05-83/LC14-06-83/Harmonie van Eijsden, dir. I.

Defesche, president A. Theunissen, secr. WJ. Wolfs/
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Groot Festival voor Harmonie, Fanfare en Zangsociëteiten te hou-
den in de feestweide van de heer Beijers. Aan de 21 deelnemende
gezelschappen werd een herinneringsmedalje uitgereikt Vervaardigd
bij de heer Daenen te Maastricht.

24-06- 1 883/LC16-06-83/Harmonie van Eijsden, dir. ]. Defesche/
Groot Ringsteken te Paard in Mesch, opgeluisterd door de harmonie.

14- 10-1883/LC13- 10-83/Harmonie van Eijsden, dir. I. Defesche,
secr. WJ. Wolfs, voorz. A. Theunissen/Groot Weldadigheids Concert
ten voordele der slachtoffers van de ramp in Indië, in het lokaal bij
L. Teheux.

16-06-1884/LC12-06-84/Oude Harmonie van Eijsden/Kermis te
Eijsden met Volksspelen in een weide te Breust, opgeluisterd door
de harmonie.

12-04-1885/LC04-04-85/Oude Harmonie van Eijsden/Groot Con-
cert met medewerking van eenige Dilettanten, in den nieuwge-
bouwden Harmoniezaal bij den heer Henquet.

22-11-1885/LC14-11-85/Oude Harmonie van Eijsden/
Groot Concert door de harmonie te geven in haar lokaal bij den
heer Henquet.

06-07-1886/LC06-07-86/Nieuwe Harmonie van Eijsden/Mededeling
benoeming van de heer Bossy-Gulikers, directeur der nieuwe Har-
monie, tot chef de musique van het eerste Legioen der Garde Civi-
que van Luik.

27-09-1886/LC28-09-86/Oude Harmonie van Eijsden/Huldiging
van directeur I. Defèsche i.v.m. behalen van gouden medalje op
muziekfeest te Valkenburg.

17-02-1887/LCl7-02-87/de twee Harmonieën/De festiviteiten bij
gelegenheid van de 70-ste verjaardag van de Koning van Nederland
werden opgeluisterd door de twee harmonieën.

20-04-1887/LC21-04-87/Harmoníe St. Cécilia/Aubade aan graaf de
Geloes i.v.m. verkiezing tot lid van het hoofdbestuur van de Maat-
schappij van Landbouw in Limburg.

05-06-1887/LC14-05-87/Oude Harmonie van Eijsden, dir. I. Defe-
sche/Groot Ringsteken te Paard bij de heer Wintgens aan het
Withuís, gedurende het concours groot concert.

04-07-1887/LC05-07-87/Oude Harmonie/Feestelijkheden n.a.v. het
behalen van de 4de prijs op een nationale wedstrijd te Nijmegen.

11-10-1887/LC13- 10-87/LC18- 10-87/LC25-10-87/Harn10nie St.
Cecilia, president graaf de Geloes, secr. A. Coenegracht/
Muzikaal uitstapje naar Warsage (B) en Fouron-le Comte (B) met
ongelukkige afloop.

02-09-1889/LC03-09-89/De beide harmonieën/Opluísteren 50-jarig
huwelijksfeest echtpaar Cortenraed-Roesch.

11-04- l 890/LC l 2-04-90/Oude Harmonie/Benoeming Van I. ter-
wulghe uit Luik tot opvolger van I. Defèsche tot directeur (i.v.m.
gezondheidsredenen).

20-06-l890/LC21-06-90/Harm0nie St. Cécile/Opluisteren schutte-
rijfeesten in Oost (graaf de Geloes nieuwe koning)

31-07-1890/LC02-08-90/Oude Harmonie/Feestelijkheden Withuís
opluisteren.

31-07-1890/LC02-08-90/LC09-09-90/Harmonie St. Cécile/Muziek-
uitvoering op de internationale tentoonstelling te Luik.

09-09-1890/LC09-09-90/LC11-09-90/Harmonie St. Cécile/Begrafe-
nis werkend lid j. Delbouille (op 26-jarige leeftijd overleden aan een
slagaderlijke bloeding).

17-11-1890/LCl9-11-90/Harmoníe St. Cécile/Uitvoering eerste win-
terconcert.

5-12-1890/LC06-12-90/Harmonie St. Cécile/Opluisteren 25-jarig
huwelijksfeest echtpaar V. Ianssen-Dorthu. V. janssen was commis-
saris van de harmonie.

13-04-1891/LC14-04-9l/Oude Harmonie/Serenade voor I. Hou-
biers, lid van de harmonie, bijgevolg van zijn benoeming tot “brie-
vengaarder) van Eijsden.

22-04- l 891/LC25-04-9l/Beide harmonieën/Opluisteren 25-jarig
huwelijksfeest echtpaar T. Lebens-Rampen.

27-07-1891/LC28-07-91/Harmonie St. Cécile/Opluisteren Ringsteek
toernooi bij Wintgens (Withuís).

02-09-1891/LC03-09-91/Harmonie St. Cecile; secr.
Coenegracht/Rondgang door het dorp in verband met kermis; 0de
aan de burgemeester i.v.m. eerste verjaardag koningin Wilhelmina.

30-05-1892/LC3l-05-92/Oude Harmonie/Opluisteren begrafenis
van bestuurslid I. Henquet.

07-06-1892/26-06-l892/LCOS-06-92/LC26-06-92/LC30-06-92/Har-
monie St. Cécile/Opluisteren schutterijfeesten in Oost (nieuwe
koning: graaf Boëssière de la Thienne).

13-11-1892/LC12-11-92/Harmonie St. Cécile/Concert bijgevolg van
de kermis; in haar lokaal bij Lambert Meertens.
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Uit het fotoarchief

Oogsttijd

Als het koren droog Was, moest het zo gauw mogelijk naar de schuren gebracht Worden, voordat de regen kwam. Het
ontbrak niet aan onderlinge hulp bij het oogsten en dorsen. Men hielp elkaar, zodat ieder extra mensen had bij zijn
oogst. Zij die een groter bedrijf bezaten, hadden natuurlijk ook een grotere oogst en dus hadden ze langer hulp nodig.
Zij bezaten vaak een dorsmachine en als wederdienst voor de extra hulp dorsten ze het graan van hun helpers. Waar
hard gewerkt wordt moet goed gegeten worden. Daarvoor zorgde de boerin bij wie men die dag bij de oogst hielp. Ze
bracht 's middags in een korf warm eten en om 4 uur koffie met eigen gebakken vlaaien of wafels. 's Avonds werd bij
de boer thuis gegeten. (Vaak "zjwart broed mit schienk".)
Men had veel plezier ondanks het zware werk.

De laatste “kasse” worden naar de schuur gebracht. Tijdens die rit mochten de
kinderen mee op de kar. Andries Wolfs leidt het paard. Op de oogstkar herken-
nen we drie van zijn kinderen, Wies, André en Jo.
Op g'n ind, augustus 1952. Foto EV 2705.

Bij de zelfbinder.
V.|.n.r. Mevr. Fien Beijers-Hermans
(Fien van Door), Jef Henssen,
Jeanne Beijers (Jeanne van Door),
Louis Alberts en Louis Huijnen.
Laag-Caestert, 1950.
Foto EV 2713.
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Na (door anderen) gedane arbeid
is het goed rusten
Marie-Louise Gadet.
Laag-Caestert, augustus 1947.
Foto EV 2724.

V.|.n.r. Louis Huijnen, Henk Vermeij, Johan Vermeij en Louis Alberts.
Laag-Caestert, augustus 1946. Foto EV 2706.

.én v 4:. .'v. U. _“1- ,v ›' „Eve - 45*

Oogsttijd in het Caestertveld (Laag-Caestert), augustus 1946.
Staande op de Wagen Louis Huijnen, zittend Henk Vermeij,
naast de oogstkar Johan Vermeij (l) en Louis Alberts (r). Foto EV 2726.
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Kent U ze nog?
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R.K. V.V. Eijsden, 1940, bij de viering
van het eerste lustrum.
Foto EV.
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Limburger Koerier

Eijsden, 26 April. Naar men verneemt
zal onze dorpsgenoot de heer Eugène
Dubois, zoon van den onlangs overle-
den burgemeester alhier niet voor het
einde der maand maart 1894 uit Indië
wederkeren, daar de tijd gedurende
welken hij als officier van gezondheid
2e klas ter beschikking is gesteld voor
Paleontologische onderzoekingen in
grotten in het gouvernement van
Sumatras westkust en op lava, door
den minister van koloniën is verlengd
tot ultimo Maart 1894.
(LK. Vrijdag 28 april 1893)

Eijsden, 9 Mei. Verleden Zondag deden
in de parochiekerk te Breust, 43 kinde-
ren, waaronder ook de oudste dochter
der grafelijke familie, hunne eerste H.
Communie.
Aan de goede zorgen Van genoemde
familie had men het te danken dat er
voor de kinderen sierlijk en doelmati-
ger banken waren aangebracht- gewo-
ne met wit overtrokken kerkbanken -
in plaats van kleine kniebankjes.
Buitendien heeft zij ter herinnering
aan dien dag een prachtige gouden
Remonstrans aan de kerk ten geschen-
ke gegeven.
Aan het diner ,s avonds ten kastele
gegeven, namen behalve vele geestelij-
ke en wereldlijke gasten, o.a. ook deel
de heer Commissaris der Koningin in
Limburg.
(LK. Woensdag 10 mei 1893)

Eijsden. Bij Koninklijk Besluit is
benoemd tot burgemeester van Eijs-
den: De Hoogwelgeb. Heer R.I.M.A.
Graaf de Geloes.
(LK. Dinsdag 6juní 1893)

Eijsden, 9 Iuni. De afgeloopen week
mag voor ons dorp terrecht de heuge-
lijke heeten. Meer dan eene blijde
gebeurtenis toch kenmerkte haar.
Onze kermis in de eerste plaats liep in
de beste orde en in de vroolijkse stem-
ming ten einde. De “Ionkheid” heeft
eensgezind en eendrachtig samenge-

werkt, om de feestelijkheden naar
wensch te doen slagen, en de grootsche
processie van Zondag en traditioneele
cramignons der beide volgende dagen
hebben dat streven in ruime mate
beloond.
Doch nog eene gebeurtenis zou de ker-
misvreugde komen verhoogen, ja, ten
toppunt voeren. Maandag n.l. tegen
tien ,s avonds brachten twee telegram-
men ons bijna tegelijkertijd tijding der
benoeming van den Hooggeboren heer
René graaf de Geloes tot burgemeester
onzer gemeente. De geestdrift te
beschrijven welke deze tijding in de
gemoederen wekte - het ware onbe-
gonnen werk. Immers, zoodra men
vernomen had dat de hooggeboren
heer graaf daartoe door den gemeente-
raad en vele andere achtenswaardige
ingezetenen aangezocht, zich bereid
verklaarde de zware taak van burge-
meester in onze gemeente op zich te
nemen, was men gerust en tevreden,
overtuigd als men was dat een man,
die reeds jaren uit geheel vrijen wil al
het mogelijke deed om het zedelijk en
stoffelijk welzijn zijner medeingezete-
nen te bevorderen, dit zeker zou doen
wanneer de betrekking van burge-
meester hem zulks tot plicht stelde.
Den anderen morgen om drie uur
reeds bulderde het geschut en deed aan
de ingezetenen en aan de omstreken de
blijde maro kond. Reeds werden Dins-
dag tal van schriftelijke en mondelinge
gelukwenschen ten kasteele ontvangen,
en toen nog denzelfde avond de offi-
cieele tijding van den heer commissa-
ris der Koningin aankwam, werd in
allerij] besloten den nieuwen burge
meester den volgenden avond eene
ovatie en corps te brengen. De regeling
geschiedde een volgenden dag met
bekwamen spoed, en de stoet zou
samengesteld zijn uit den gemeente-
raad, de beide harmoniën, de Vincenti-
usvereeniging, de Handboogschutterij,
de schutterij van Oost, en het Land-
bouwcasion. “s Avonds om zeven uur
was de stoet aan het gemeentehuis

opgesteld en trok van daar naar het
kasteel. Na aankomst aldaar nam de
waarnemende burgemeester, de heer
Spauwen, het woord. In eene schoone
toespraak wenschte hij den nieuwe
burgemeester geluk, en verzekerde
hem van de welwillendheid en de
medewerking van den gemeenteraad,
en de onderdanigheid der ingezetenen.
Hierop antwoordde de nieuwe burge-
meester, dat hij met Gods zegen het
zedelijk en stoffelijk belang der
gemeente lange jaren hoopte te bevor-
deren, daarbij rekenende op den steun
en de medewerking der ingezetenen en
in wier harten eerbied voor het gezag
nog steeds eene eereplaats inneemt.
Met een daverend applaus werden deze
woorden door de aanwezigen begroet.
Onmiddellijk daarna werden de fles-
schen ontkurkt en aan alle vereenigin-
gen, welke in den stoet hadden plaats-
genomen, viel een gul en rijkelijk ont-
haal ten deel. Onder het spelen der
muziek, het hoerageroep der menigte
en het bulderen van het geschut werd
nu menig glas geledigd op ct welzijn
van den nieuwen burgemeester en
diens hoogadellijk gezin.
Dat de cramignons niet mochten ont-
breken, laat zich begrijpen en weer zag
men voor een half uurtje oud en jong
in het park van het kasteel rondsprin-
gen, alsof het pas de eerste dag van
pret was. Bengaalsch vuur kwam daar-
na het kasteel en de aanwezigen bij
tusschenpoozen fantastisch verlichten,
de toortsen werden aangestoken, nog
een oorverdoovend hoerageroep ging
het afscheid vooraf en, de muziek
voorop, trok de menschendrom in
optocht naar het dorp terug.
Door onvoorziene omstandigheden
was de oude Harmonie belet geweest
Woensdagavond aan den optocht deel
te nemen. Daarom zou zij met het
bestuur der plaatselijke spaarbank en
de Ionkheid van Breust hare gelukwen-
schen Donderdagavond gaan aanbie-
den. Aan haar lokaal afgehaald door
den gemeenteraad en het bestuur der
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Eijsden, 6 Iuli. Een hevig onweder
woedde gisteren namiddag tusschen
drie en vier uur boven ons dorp.
Op verschillende plaatsen sloeg de blik-
sem in, Zonder echter brand of noe-
menswaardige schade te veroorzaken.
Op het kasteel te Oost, thans onbe-
woond, sloeg hij in den toren en ver-
brijzelde eenige leien en steenen.
In hetzelfde gehucht sloeg hij in de
woning van zekeren Dobbelsteijn, waar
verschillende personen bij elkaar zaten.
Den heet TH., opzichter der spoorlijn,
die er ook eene schuilplaats gezocht
had, werd zijne paraplu in de hand
stukgeslagen zonder dat hij zelf noch
een der anderen eenig letsel bekwam.
Op de spoorlijn werden vijf telegraaf-
palen stukgeslagen.
(LK. Vrijdag 7]alí 1893)

Eijsden, 7 juli. De wel eerw. heer Wet-
zels, rector alhier, is door Z.D.H. den
Bisschop van Roermond benoemd tot
pastoor te Dieteren.
Vele jaren was de heer Wetzels in ons
midden werkzaam, eerst als kapelaan
te Breust en daarna sedert 1887 als rec-
tor te Eijsden.
Ons Rectoraat verliest in hem een
geacht en volijverig priester. Den zeer-
eerw. heer Wetzels onze beste wen-
schen bij zijne bevordering.
(LK. Zaterdag 8luli 1893)

Eijsden, Uitslag van de Gemeente-
raadsverkiezingen op 18 juli 1893:
Eijsden: aantal kiezers 142
opgekomen: 120
herkozen de heeren: A. Spauwen met
l 18
B. Pinckaers met 118 en L. Duysens
met 117 stemmen.
Mesch: Herkozen de heer Wynand
Loyens.
herstemming tusschen de heeren
Antoon Piters en Hubert Steijns.
(LK. Donderdag 20 Iali 1893)

Eijsden, 11 Sept. Hedenmorgen zijn op
de Breusterstraat de werkzaamheden
met de stoomwals begonnen, die
Zaterdagavond alhier aankwam.
Gelijk elders lokt het ding ook hier tal
van toeschouwers en de lieve jeugd
vooral laat niet onbetuigt en geeft ter-
dege blijken van hare belangstelling.

Over het resultaat der proefneming in
een volgend nummer.
(LK. Dinsdag 12 September 1893)

Eijsden, 16 Nov. Op den Maandag jl.
door den Hooggeb. Heer Graaf de
Geloes gehouden klopjacht werden door
elf jagers geschoten: 57 konijnen, 11
hazen, 1 vos, 1 houtsnip, 2 eekhoorntjes,
3 uilen, 1 meerkol en 3 partrijzen.
(LK. Vrijdag 17 november 1893)

Eijsden, 30 Nov. Gisteren had alhier de
plechtige begrafenis plaats van den
edelachtbaren heer B. Pinckaers, wet-
houder dezer gemeente. Algemeen was
de deelneming in dit verlies; dit bewees
de breede schare die samengestroomd
was om den overledene de laatste eer
te bewijzen. In den lijkstoet, die te
negen uur te Oost vertrok, bevonden
zich o.a. de gemeenteraad, de harmo-
nie “Ste Cecile” en de St. Vincentius-
vereeniging. Na afloop van den plech-
tigen lijkdienst sprak aan den open
groeve het eerst de edelachtb. heer
burgemeester namens den gemeente-
raad. In zijne treffende rede herinner-
de de spreker eraan dat dit reeds het
tweede grote verlies was dat de
gemeenteraad in het loopende jaar
leed en dat de zilveren ketting met
burgemeesterspenning, welken hij
(spreker) thans voor de eerste maal
droeg, hem voor weinige maanden bij
zijne installatie door den heer Pinckaers
werd aangeboden. Verder schetste hij
den overledene als een voorbeeldig
huisvader, een man met een edel
karakter, geacht en bemind door allen.
Daarna nam nog de secretaris der har-
monie het woord en herdacht wat de
overledene geweest was voor deze ver-
eeniging, wier bestuurslid hij was van
hare oprichting af.
Ten slotte speelde de harmonie een
doodenmarsch. Getroffen verliet de
menigte het kerkhof, overtuigd als zij
was, dat een braaf man was heenge-
gaan. Hij ruste in vredel.
(LK. Vrijdag 1 December 1893)

Eijsden, 11 Dec. Gisteren vierde de St.
Vincentiusvereeniging feest.
is Morgens naderden de werkende
leden benevens het grootste aantal der
bedeelden tot de Heilige Tafel. In de
Hoogmis werd de feestpreek gehouden
door een eerw. pater Franciscaan -
”s middags te drie uur had in een der
zalen van het Urselinenklooster de
algemene vergadering plaats, die als
gewoonlijk met gebed geopend werd.
Behalve door het bestuur en de wer-
kende leden werd zij bijgewoond door
een zestigtal belangstellende ingezete-
nen. Dezen allen riep de zeereerw. heer
Pastoor een hartelijk welkom toe. Na
het lezen van de gewone onderrichting
door den eerw. heer kapelaan, werd
door den secretaris het jaarverslag
voorgelezen.
Na dit verslag nam de eerw. pater het
woord en lichtte in een korte doch
boeiende rede het schoone en verhe-
ven doel der vereeniging nader toe. Na
deze rede, die evenals het jaarverslag
met daverend applaus begroet werd,
hield de penningmeester eene collecte,
welke 47 francs opbracht.
Tenslotte stond de president der veree-
niging, de Hooggeb. Heer Graaf de
Geloes op om in naam der armen het
bestuur, de werkende leden en alle wel-
doeners te bedanken voor den geldelij-
ken en zedelijken steun door hen aan
de vereeniging geschonken.
De vergadering werd met gebed ge-
sloten.
(LK. Dinsdag 12 December 1893)

Eijsden, 12 Dec. Zelden was het aantal
sterfgevallen in ons dorp grooter dan
gedurende de laatste veertien dagen. Er
gaat bijna geen dag voorbij of het
rouwgebrom der doodsklok treft onze
ooren.
Wel zijn het meeste ouden van dagen,
die de tol aan de natuur betalen, doch
bij de meesten wordt de dood bespoe-
digd door het ongezonde weer en de
heerschende ziekte, de influenza.
(LK. Woensdag 13 December 1893.

Nico Daijkers
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