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Van de redactie

Zoals u ziet, verschijnt nummer 71 in een andere vorm dan voorheen. Ton Brenders, die de lay-out maakte van de afleverin-
gen van september 1991 tot en met december 1995, heeft besloten te stoppen met Zijn werk Voor Uit Eijsdens Verleden. De
redactie vindt dat zeker jammer, want mede door zijn inbreng, zijn vakmanschap en goede smaak, zag Uit Eijsdens Verleden er
steeds modern en aantrekkelijk uit. Wij danken hem ook hier nog eens voor Zijn inzet van de afgelopen jaren.

De vormgeving wordt met ingang van nummer 71 verzorgd door Iudith Huijnen. De redactie is er heel blij mee dat zij haar mede-
werking heeft toegezegd. We hebben het volste vertrouwen erin dat door het enthousiasme en de vakbekwaamheid van Iudith de
afleveringen van Uit Eijsdens Verleden ook in de toekomst bijzonder goed verzorgd, kunstzinnig en smaakvol zullen zijn.

Bij de inhoudsopgave van dit nummer willen we twee opmerkingen maken. De eerste gaat over de bijdrage Bij ons thuis. U
ziet dat daarvan het slot gepubliceerd wordt. De serie is gestart in september 1991, in nummer 55, en omvat nu twaalf afleve-
ringen. Misschien is het interessant om aan het einde van de serie de opzet en het doel ervan nog eens in herinnering te roe-
pen. We kunnen de belangstellende lezer daarvoor verwijzen naar de inleiding voorafgaande aan aflevering l, in UEV nummer
55 op pagina 4.

De tweede opmerking betreft het artikel over Ionkheer Chrétien Pierre Gerard Von Geusau, door Henk Boersma. In twee
delen, waarvan het eerste in dit nummer verschijnt, wordt de geschiedenis belicht van het geslacht Von Geusau, dat ook in
Eijsden zijn sporen heeft nagelaten. Zo leeft de naam van de familie voort in het Von Geusauplein. De geschiedenis van het
geslacht Von Geusau is ook verweven met het Eijsdense muziekleven, met het bestaan van twee harmonieën in Eijsden, sinds
lange tijd. Over het oprichtingsjaar van die harmonieën doet de schrijver in zijn artikel enkele interessante uitspraken. De
redactie ziet dat als een bijdrage tot discussie. De meningen over het onderwerp zijn verdeeld, binnen en buiten de redactie.
Ook met de bijdrage van Henk Boersma zal het laatste woord nog wel niet gesproken zijn.

De redactie
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Jonkheer Mr. Chrétien Pierre Gerard von Geusau
(Maastricht 15januari 1809 - Eijsden (Breust) 15juní 1882)

ln deze bijdrage wordt een beeld geschetst van de levensloop van jonkheer mr. Chrétien Pierre Gerard von Geusau
(Maastricht 1809 - Eijsden 1882), advocaat, rechter, raadsheer, maar ook vrijmetselaar. Hij was eigenaar en bewoner van
landgoed Bakvliet te Breust-Eijsden. Voor de Eijsdense gemeenschap maakte hij zich verdienstelijk als oprichter van de
Harmonie van Eijsden (de huidige Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden). Als oprichtingsjaar kon 1874 vastgesteld wor-
den. Het bekend worden van zijn lidmaatschap van de Orde van Vrijmetselaars was de directe aanleiding tot het oprich-
ten van een tweede harmonie in Eijsden (de huidige Koninklijke Harmonie Sainte Cécile). Het oprichtingsjaar van deze
harmonie bleek 1882 te zijn. Uit de beginjaren van beide harmonieën zijn tal van nieuwe details bekend geworden.

Von Geusau

De voorouderlijn van de familie Von
Geusau gaat terug tot Balthasar von
Geusau (overleden in 1505), heer van
Heygendorf en Schafsdorf (Duitsland),
die behoorde tot de oude Thüringse
adel. Pas met jonkheer Willem Arnold
Alting Lamoraal von Geusau, die overi-
gens geboren werd te Bantam (Indone-
sië) op 2 november 1783, waar zijn
vader als koopman fortuin had

gemaakt, kreeg de familie Von Geusau
vaste grond in Nederland. Hij huwde
namelijk te Amsterdam op 26 mei 1804
met de vijftienjarige Sybille Henriette
Guillemine Umbgrove, geboren te Tegal
(Indonesië) op 9 juni 1788 als dochter
van johan Lubbert Umbgrove en
Constantia Cornelia Alting en vestigde
zich meteen in Maastricht, Rue Large
(Bredestraat). Hij kon al rentenierende
in zijn onderhoud voorzien. Spoedig
nadat op 15 maart 1815 het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden was uitge-
roepen 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 Neder-
landse adel ingelijfd. Willem von Geusau
was lid van de Ridderschap van Noord-
Brabant sedert 1821, lid van de Provin-
ciale Staten (1822-1842) en Gedepu-
teerde Staten (1823-1839) van Noord-
Brabant en luitenant-kolonel van het
korps Noord-Brabantse lagers. Hij
overleed te Sionsberg, Vught, op 17
februari 1855. Zijn echtgenote, waarvan
hij inmiddels was gescheiden, was kort
daarvoor, op 31 oktober 1854 te ,s-Gra-
Venhage overleden.(1)

Jonkheer Mr. Chrétien
Pierre Gerard von Geusau

Uit het huwelijk van jonkheer Willem
Arnold Alting Lamoraal von Geusau en
Sybille Henriette Guillemine Umbgrove
sproten drie kinderen (twee zonen en
een dochter) waaronder jonkheer mr.
Chrétien Pierre Gerard von Geusau.
Chrétien von Geusau werd geboren te
Maastricht in de Bredestraat op 15
januari 1809, precies één jaar na zijnJonkheer Chrétien von Geusau, 1809-1882. Foto E.V.
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zuster Jeanne. Hij werd aldaar gerefor-
meerd gedoopt in de St.-Jan op 22
januari daaropvolgend. Hij bracht zijn
jeugd door in Brabant. De verplichtin-
gen ten aanzien van de Nationale Mili-
tie wist hij grotendeels te omzeilen
door als reserve op te treden van
Johannes Lindenhof die als nummer-
verwisselaar was aangetreden van Pierre
Henri Corneille Willer. Hierdoor kon
de gebruikelijke vijfjarige diensttijd
teruggebracht worden tot minder dan
één jaar (hij was slechts van 17 mei
1828 tot en met 3 maart 1829 onder de
wapenen; zijn afzwaaien was gebaseerd
op een ministerieel besluit van 3 maart
1829).(2) Zijn persoonsbeschrijving
luidde op dat moment: lengte 1.88
meter; aangezicht: ovaal; voorhoofd:
rond; ogen: lichtblauw; neus en mond:
klein; kin: rond; haar en wenkbrau-
wen: lichtbruin.
Chrétien studeerde sedert 13 december
1827 in Leiden rechten. Zijn broer
Willem studeerde aldaar rechten sedert
29 mei 1826.(3) Beiden onderbraken
hun studie om dienst te nemen aan
Nederlandse zijde in de Compagnie
Vrijwillige Jagers. De Compagnie Vrij-
willige Jagers, opgericht in 1830 en
ontbonden in 1839, was samengesteld
uit studenten van de Hogeschool te
Leiden en van het Atheneum te Deven-
ter en streed mee om splitsing van
Nederland en België te voorkomen.
Chrétien engageerde zich vrijwillig bij
deze compagnie als jager op 20 okto-
ber 1830 Lvoor een onbepaalde tijd`. Hij
beeindigde zijn contract per 1 april
1839, kort voor de Compagnie werd
ontbonden (dit geschiedde op 30 juni
1839). Hij vocht bij gelegenheid van de
opstand in België bij het mobiele leger,
en nam deel aan, wat later heette de
Tiendaagse Veldtocht (2-12 augustus
1831). Deze veldtocht, onder aanvoe-
ring van de prins van Oranje, de latere
koning Willem II, was bedoeld om
afscheiding van Zuid-Nederland (het
huidige België) van Noord-Nederland
(het huidige Nederland) te voorko-

Jonkheer Chrétien von Geusau in vol ornaat als vrijmetselaar. (particulier bezit)

men, hetgeen, zoals bekend, niet is
gelukt. Voor zijn inspanningen werd hij
op 22 juni 1832 onderscheiden met het
Metalen Kruis.(4) Ook broer Willem
von Geusau die zich vrijwillig als jager
had geëngageerd bij genoemde Com-
pagnie en aan een aantal veldtochten
had deelgenomen werd hiervoor
onderscheiden.(5)
Op 18 januari 1832 bekroonden de
broers hun rechtenstudie ter afsluiting
met een promotie aan de Leidse univer-
siteit tot jur. dr.. Chrétien deed dat op
het proefschrift (De falso inscriptura
publical Willem zijn proefschrift was
getiteld KDe falso numario,.(6) Na het
afronden van zijn studie vestigde
Chrétien zich als advocaat te js-Graven-
hage (1832), alwaar hij ook de functie
van essayeur van de waarborg vervulde.
Chrétien von Geusau huwde (1) met
toestemming van de (Kaptein Komman-
derende de Vrijwillige Jagers der Leijd-
sche Hooge school'(7) te ,s-Gravenhage
op 18 februari 1835 met Theodora
Jordens. Zij was aldaar geboren op 13
maart 1809 en zou er op 8 juli 1839
overlijden. Zij was een dochter van mr.
Gerlof Jacob Jordens, Raadsheer van het
Hoge Gerechtshof in ,s-Gravenhage, en
Johanna Susanna de Kempenaer.

De kinderen uit het eerste huwelijk van
Jonkheer mr. Chrétien Pierre Gerard
von Geusau
Uit zijn eerste echtverbintenis werden te
,s-Gravenhage twee kinderen geboren:
1. Jonkheer Willem Arnold von Geusau
(na naamswijziging Willem Arnold
Alting-von Geusau) op 18 juni 1836.
Deze militair was sedert 1855 officier
bij de artillerie en eindigde zijn carrière
als luitenant-kolonel (1881-1884). Hij
overleed te Den Helder op 5 mei 1885
en was te Maastricht gehuwd op 6
augustus 1860, zeer tegen de zin van
zijn vader (zie hierna), met zijn stief-
zuster Maria Emanuelle Julie Colen. Zij
was geboren te Sittard op 19 augustus
1842 als dochter van August Gerard
Colen en Dorothea Helena Catharina
de Ras (= de tweede echtgenote van
Chrétien von Geusau). Zij overleed te
Maastricht op 3 december 1925.
en 2. Jonkheer Coenraad Alexander
von Geusau geboren op 3 januari
1838. Hij was ontvanger der Registra-
tie en Domeinen te Harlingen, ambte-
naar indirecte belastingen en laatst
hypotheekbewaarder te Groningen
(1889-1896). Hij overleed te ,s-Graven-
hage op 13 maart 1916. Hij huwde (1)
te Amersfoort op 21 juni 1866 Susanna
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Petriena Paets, geboren te 3s-Gravenha-
ge op 10 november 1841, overleden te
Harlingen op 8 maart 1874, dochter
van Adriaan Paets en Anna Helena
Scholten; hij huwde (2) te Harlingen
op 8 oktober 1877 Ietske Valckenier,
geboren aldaar op 8 mei 1850 en over-
leden te ,s-Gravenhage op 11 septem-
ber 1934, dochter van Gillis Valckenier
en Trijntje Rodenhuis.

Maastrichtse periode
van Jonkheer Mr. Chrétien
Pierre Gerard von Geusau
(1839-1875)

Na het overlijden van zijn eerste echt-
genote aanvaarde Chrétien von Geusau
de functie van substituut-officier van
justitie bij de arrondissementsrecht-
bank te Maastricht (1839-1841). In
1842 volgde promotie tot Raadsheer
bij het Provinciaalgerechtshof in Lim-
burg te Maastricht. Dit ambt vervulde
hij tot in 1875. Bij K.B. van 8 mei 1842
nr. 1 werd hij benoemd in de Ridder-
schap van het Hertogdom Limburg.
Van 1851 tot en met 1855 was hij lid
van de gemeenteraad van Maastricht.
Op 21 februari 1854 huwde hij te
Maastricht ten tweede male en wel met
de katholieke Dorothea Helena Catha-
rina de Ras.(8) Op dezelfde dag huwde
hij voor de dominee in de St.-]an
aldaar, na op 10 februari daaraanvoor-
afgaand in ondertrouw te zijn gegaan.
Zijn echtgenote was geboren te Js-Gra-
venhage op 2 maart 1816 als dochter
van Martinus de Ras, militair inten-
dant, belast met de administratieve
dienst te Maastricht en Limburg, rid-
der in de Orde der Nederlandse Leeuw,
en Dorothea Helena Kamps, en was
weduwe van Auguste Gerardus Colen,
gedurende zijn leven Ontvanger der
Registratie en Domeinen te Sittard.(9)
Na het overlijden van haar eerste man
was Dorothea de Ras verhuisd naar
Maastricht.
Het huwelijk tussen Chrétien von
Geusau en Dorothea de Ras werd

Genealogisch overzicht fragment genealogie familie Von Geusau

Jhr. Willem von Geusau
Maastricht 1805-Voorburg 1868

x Schiedam 1834
lda Verboon

Schiedam 1814-Gorssel 1895

»='i;i:WintamiiiWwilifiliiifiimiifi*iii!8821511682999Wim??8888111558??ïšil'*llll“ïiïlmiiliiiiiílßliëi

Jhr. Willem \On
Bantam (Indonesië:V 17

x Amstercarf
Sybille Ur_1bi_

Tegal (Indonesië) 178i -'s«

yl_i
kr. Jeanne Jol

Maastricht 18021-U
x 's-Graven 1a;

Willem baron van Reeds
Zwolle 1812-lJtri

ff~inamiiiiriiiiiiziiiisiiiiifiiiiiiiiißiiiiie '

Jhr. Willem Alting von Geusau
's-Gravenhage 1836-Den Helder 1885

x Maastricht 1860
Maria Colen

Sittard 1842-Maastricht 1925

iiiiiiiiiiiiifliiiiii x fl"liiii??iii*il“i”Pi*Williflii'ilmšmmwimlmifiwmfli

Jhr. Adriaan von Geusau

Jhr. Coenraac vc
's-Gravenhaga 1

x 1) Amersioo
Susanna PÂ

's-Gravenhage 1841-1
x 2) Harlin ge
Jetske Valck

Harlingen 1850-'5- Sri

kr. Anna von
Raalte 1867-Heidelberg (Transvaal) 1944

x 1) Heidelberg 1895
Cato Masthiosing

Wassenaar 1861-Heidelberg 1931
x 2) Johannesburg (Transvaal) 1933

Deborah Coetzee
Klipdam (Kaaplancl) 1898-

Raalte 1869-'s-Gravenhage 1934
x Groningen 1892

. ,Hendrikviêtor
Winschoten 1867-5'-Gravenhage 1930

Den Helder 1871-'s Gr

Jhr. Willem \'or
Harlingen 81

* waar* rw
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m von Geusau 1' *

:Unve'o've
7885-Gravenhage1854

ne Ion Geusau f
8011-Utrecht185,7
fen \age 1835 'f r
Reede van Oudtshoom

Jhr. Chrétienvon Geusau

ïQ,
Maastncht 1809-Eijsden 1882

Qx 1) s-Gravenhage1835
~ ,j Theedora Jerdens `

aac von Geusau
\age 1838" 916
ers1 Oort 1866
nn«1 Paets ,
1841-Harllnge*1874
rlíngen 1877
Valckenier

-'s- 3raver1l1a'gy 1:9

1a \'on Geusau
y

'Q
W

1-'s Gr.:-1venha<_:1e'19y r

~m \'on Geusau . f
en 873-1874

Jhr. Chretren von Geusa
Maastricht 1855-

1863

1.1h1' G1llis VatckemefvonGeusau ,_ „
Harlmgen 1878-Leiden 1931

`
` x Zw11ndrecht 1906

f j
'

Alerda de Bruïne' Zw1jndrecht1881-Gelclermalsen 1966

~ Jhr. Pieter von Geusau j
Assen 1884-Pretor1a (Transvaal) 1947

x LaPlata (Argentinië)
Petronella Pontsma

Sneek 1892-Pretoria 1961

gesloten onder huwelijksvoorwaarden
zoals verleden voor notaris Victor Emi-
lius Nierstrasz te Maastricht op 11
februari 1854.(10) De akte werd opge-
maakt ten woonhuize van de compa-
ranten in de Capucijnenstraat. Korte
tijd later verhuisden ze naar de Brede-
straat.
De kinderen uit het tweede huwelijk van
Ionkheer mr. Chrétien Pierre Gerard
von Geusau
Uit zijn tweede echtverbintenis kwamen
twee kinderen voort die gereformeerd
werden gedoopt. Bij beide doopin-
schrijvingen maakt de scribent duide-
lijk gewag van de katholieke signatuur
van de moeder: R:C:. De kinderen Zijn:
3. Ihr. Chrétien Pierre Gerard von
Geusau, geboren te Maastricht op 10
april 1855, aldaar gereformeerd
gedoopt in de St.-]an op 22 april daar-
opvolgende, en reeds aldaar overleden
op 27 november 1863.
en 4. Mr. Gerard Theodoor Lamoraal
baron von Geusau, geboren te Maas-
tricht op 9 juni 1857, aldaar gerefor-
meerd gedoopt (St-Ian) 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. Hij
eindigde zijn studie (jur. dr.) met een
promotie op 22 mei 1882 (proefschrift:
(Over de gevoegde civiele partij,) en
vestigde zich als advocaat te Maastricht;
hij ging inwonen bij zijn moeder (25
mei 1882). In 1890 werd bij benoemd
tot griffier van de arrondissements-
rechtbank aldaar (1890-1906), was lid
van de gemeenteraad Maastricht
(1887-1906) en kamerheer in buitenge-
wone dienst van koningin Wilhelmina
(1895-1906). Hij was zeer geïnteresseerd
in geschiedenis en genealogie en publi-
ceerde Veelal in de bekende historische
jaarboeken (de Publications, Van het
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap. Hij overleed, ongehuwd,
te Maastricht op 17 januari l906.(11)
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Toen in 1860 de oudste zoon van
Chrétien, Willem von Geusau (zie
hiervoor sub 1), in het huwelijk wilde
treden met zijn stiefzuster Maria Ema-
nuella Iulie Colen Weigerde hij zijn
toestemming te geven; zijn echtgenote
stemde wel in met het voorgenomen
huwelijk.(12) Zoon Willem spande
daarop een rechtzaak tegen zijn vader
aan om de weigering tot toestemming
ongedaan te maken. Chrétien ver-
scheen echter niet ter zitting waarop
de rechter de weigering nietig vonnis-
te. Het huwelijk werd op 6 augustus
1860 te Maastricht gesloten. Waar-
schijnlijk als gevolg van dit voorval
liep de spanning binnen het huwelijk
van Von Geusau zo hoog op dat zijn
echtgenote besloot elders in Maastricht
te gaan wonen. Zij betrok per 24 mei
1865 een gedeelte van een huis aan het
Vrijthof (nr. 1560), bestaande uit een
zitkamer, keuken, logeerkamer en een
slaapkamer (langs het Vrijthof j, onder
medeneming van boedel en huisraad
en achterlating van hun kinderen.
Later verhuisde ze naar de Tongerse-
straat (1887).(13)

Jonkheer Mr. Chrétien Pierre
Gerard von Geusau als vrij-
metselaar (1845-1882)

Er zijn aanwijzingen dat de oorsprong
van de Vrijmetselarij gezocht moet
worden in bouw-corporaties die in de
14e eeuw op de Britse eilanden beston-
den.(14) Deze corporaties hadden

afspraken met betrekking tot de rech-
ten, plichten en gewoonten van hun
leden. Gelijksoortige gegevens vormen
de grondslagen van de wetten en
gebruiken van de huidige vrijmetse-
laarsorganisatie. Door hun betrokken-
heid bij de bouw van kathedralen
noemde men dit wel de tijd van de
Koperatieve Vrijmetselarijï Hun werk-
plaats, de loge of bouwhut, wordt ook
nu nog als zodanig genoemd. In een
tijd dat slechts weinigen konden lezen
vertaalden ze de bijbelse grondslagen
van de godsdienst in beelden en sym-
bolen, in licht en duisternis, in steen
en glas. De oorsprong van de schep-
ping benoemde zij in overdrachtelijke
zin als de Opperbouwmeester van het
Heelal. In de 17e eeuw als de renais-
sance zich aankondigt, wordt men zich
algemeen meer en meer bewust van
zijn eigen geestelijke vrijheid. Door de
toegenomen kennis van natuurweten-
schappen, de ontdekking dat de mens
zelf ook een belangrijk onderdeel is
van de schepping werd een geestelijk
proces op gang gebracht dat niet naliet
ook zijn invloed op de Vrijmetselarij
uit te oefenen; de <speculatieve Vrij-
metselarij7 ontstond.
In 1717 heeft men haar een organisa-
tievorm gegeven die tot op heden
bestaat. Ondanks dat zij nooit een
geheim van haar bestaan en over de
plaats van haar bijeenkomsten (in de
begintijd meestal in herbergen) heeft
gemaakt, was zij toch door de wereld-
lijke en geestelijke overheid (zowel van

katholieke als protestantse zijde) Ver-
dacht en verboden.
Vrijmetselaars zijn Verenigd in loges en
worden geleid door een bestuur van
wisselende samenstelling. Ze komen
regelmatig in hun gebouw bijelkaar. In
de vergaderingen worden lezingen
gehouden, in de bijeenkomsten in de
loge of werkplaats worden de oude
ritualen opgevoerd. Met behulp van
symbolen en ritualen wordt een spel
opgevoerd dat de bewustwording van
elk individueel lid om te groeien tot
een beter mens uitbeelden. De stadia
van de geestelijke ontwikkeling van de
mens zijn in de ritus gesymboliseerd in
drie graden: die van leerling, gezel en
meester. In Maastricht zijn sinds 1745
verschillende loges actief geweest.(15)
De oudst bekende is de loge La Con-
stance (de standvastigheid). Bij de
komst van de Franse troepen in 1794
stelde zij zich onder het bestuur van
het Grootoosten in Parijs en werkte als
zodanig door tot ca. 1812. Als Provin-
ciale Grootloge richtte zij op 1 maart
1763 de Loge La Persévérance (de vol-
harding) op. In tegenstelling tot haar
moederloge bleef zij trouw aan de
Hollandse Orde en stopte zij haar acti-
viteiten na de komst van de Fransen.
In de 18e eeuw zijn nog een paar loges
in Maastricht actief geweest, waaron-
der de Loge La Parfaite Union (het
volmaakte verbond), maar deze heb-
ben slechts kort bestaan.
Op 10 januari 1843 stuurden 18 vrij-
metselaren (de meesten waren officie-
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ren van het garnizoen en elders inge-
wijd) een brief naar de Grootloge te
Den Haag met het verzoek de oude
loge La Perséve'rance weer op te rich-
ten. Het was op 27 augustus 1843 dat
een twaalftal aspirantleden weer voor
het eerst bijeenkwamen. Met nog 15
andere personen werd door hen de
loge La Persévérance heropgericht.
Vrijmetselaars spreken dan van het
weer ontsteken van de Lichten. Von
Geusau werd in 1845 lid van de Orde
van Vrijmetselaren en is dus als een
van de eerste nieuwe leden ingewijd.
Op 13 mei 1845 werd hij al tot meester
verheven. Van 1847 tot 1869 is hij
voorzittend meester van de loge
geweest. Het voorzitterschap van hem
blijkt ook uit zijn ondertekening, uit
hoofde van die functie, op 10 januari
1852 van de akte opgemaakt bij gele-
genheid van de aanname tot <Broeder
Vrijmetselaar in den Meestergraad ()
van Nicolaas Iacobus Verduchènel
advocaat te Maastricht.( 16) Bij gelegen-
heid van de viering van het eeuwfeest
op 1 maart 1863 werd vastgesteld dat
Conder het wijs beleid van de Ax. BJ.
Von Geusau nam La Persévérence in
bloei en luister toe en staat zij, naar wij
ons vleijen, met eere aangeteekend in de
rijen der Nederlandsche Logesf
Bij gelegenheid van dat eeuwfeest werd
op verzoek van de feestcommissie door
íden beroemden graveur Wiener te
Brussel) een gedenkpenning geslagen.
Een bronzen versie werd aan alle deel-
nemers en aan alle leden uitgereikt,
terwijl ook andere loges die (meer dan
gewone belangstelling hebben
betoond7 een exemplaar kregen. Voor
de Grootmeester-Nationaal (prins Fre-
derik) werd een zilveren exemplaar
geslagen. Op 11 maart werd hem dit
kleinood overhandigd. Reeds op 14
maart laat hij Von Geusau schriftelijk
weten “dat ik dien gedenkpenning met
welgevallen en de meeste belangstel-
ling in de heugelijke gebeurtenis, waar-
op hij betrekking heeft, heb aangeno-
menl; (get) Frederik Prins der Neder-

landen, Grootmeester Nationaa1.(l7)
Bij dezelfde gelegenheid werd ook een
oorkonde op perkament vervaardigd
met daarop alle namen van de vrijmet-
selaars die op de eeuwfeestdag onder
voorzitterschap van Von Geusau lid
waren van de Maastrichtse Loge. Deze
oorkonde wordt nu nog inhet gebouw
van de loge in de Heggenstraat te
Maastricht bewaard.
Von Geusau is ook lid geweest van het
hoofdbestuur van de Orde van Vrij-
metselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden. Dit is een overkoepelend
orgaan voor alle loges. Van 3 juni 1855
tot 15 juni 1879 vervulde hij de functie
van Grootzegelbewaarder en daarna
tot aan zijn dood in 1882 was hij twee-
de Groot Opziener.
Interessant is nu dat, zoals zal blijken,
zich in de nalatenschap van Von Geusau
een aantal voorwerpen en bescheiden
bevinden die afkomstig zijn uit zijn
vrijmetselaarsbestaan. Het betreft “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 Vrijmetselarenl) twee albums
mij geschonken door de leden van de
Loge La Persévérance te Maastrichtfde
schilderij met bijbehoorende zegel
afgegeven door de Loge La Perséverance
te Maastrichtï Aan deze zaken hechtte
hij grote waarde. Het zijn namelijk
nagenoeg de enige bezittingen die
afzonderlijk genoemd worden in zijn
testament. De herkomst van de voor-
werpen is duidelijk. Voor zijn bijdra-
gen aan de Maastrichtse Loge werd hij
geëerd middels twee albums en een
schilderij, de overkoepelende organisa-
tie, waarvan hij mede-bestuurslid was,
eerde hem met enige waardevolle
schrijftafelbenodigdheden, terwijl
prins Frederik, de Grootmeester van
de overkoepelende Orde, hem een
(coupe) had geschonken, wellicht mede
als gevolg van de attentie die hij van
Von Geusau had gekregen bij het

eeuwfeest van La Persévérance in 1863.
In januari 1880 werd publiek bekend
dat Von Geusau lid was van de Loge, ja
zelfs voorzitter was geweest. Hij wordt
in een verkiezingspolemiek tussen
katholieken en liberalen in De Lim-
burger Courier van zaterdag 31 januari
als zodanig zijdelings genoemd. Dat
was voor hem geen aanleiding om zijn
lidmaatschap op te zeggen want hij
bleef zoals hiervoor reeds aangegeven
lid tot aan zijn overlijden in 1882. Ten
tijde van zijn overlijden had de Loge
nog een vordering op hem van 10 gul-
den “wegens retributie vanaf 1 April
1881 tot 1 Iulij 1882,.(18)
Ook zijn twee zonen uit zijn eerste
huwelijk zijn lid van de Orde van Vrij-
metselaren geworden. Aangezien Von
Geusau ten tijde van hun aanneming
Voorzittend Meester was is het bijna
zeker dat hij persoonlijk zijn zonen
heeft ingewijd. Zoon Willem Arnold
werd in 1856 ingewijd. Hij komt voor
op de ledenlijsten van de loge La
Persévérance (1856, 1866-1867), de
loge de Geldersche Broederschap te
Arnhem (1861-1862, 1866, 1868-1869,
1871) en op de ledenlijst van de loge
Willem Frederik Karel in Den Helder
(vanaf 1871-1881).
Zoon Coenraad Alexander werd in
1857 in de loge La Perse'vérance opge-
nomen. Een jaar daarna vertrekt hij
om in het werkjaar 1860-1861 terug te
komen. Vier jaar later vertrekt hij
opnieuw naar elders.

Eijsdense periode van
Jonkheer Mr. Chrétien Pierre
Gerard von Geusau (ca.
1869-1882)

ln 1875 beeindigde Chrétien von
Geusau zijn actieve loopbaan. Met een
wachtgeld van fls. 2200,: per jaar (in
zijne betrekking van Raadsheer op
wachtgeld`(19) en zijn overige, voorna-
melijk rente-inkomsten, kon hij een
financieel zonnige oude dag tegemoet
zien. Kennelijk het drukke leven moe
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en zoekend naar rust, hij is inmiddels
66 jaar, gaf hij Eduard Coenegracht,
rentenier te Eijsden, mondeling mach-
tiging om op 2 september 1875(20) in
zijn naam van de erfgenamen van het
echtpaar Ian Arnold Franck en Emilie
Frederika Petronella Collard, in leven
renteniers, het landgoed Bakvliet nabij
de kerk van Breust te verwerven.
Genoemde Arnold was te Breust over-
leden op 31 juli 1862, zijn echtgenote
aldaar op 29 april 1867. De erfgena-
men verhuurden het landgoed vervol-
gens aan de familie Quaidbach-de Ras
(october 1867-augustus 1868) die het
permanent bewoonden.(21) Nadat
deze het landgoed verlaten hadden
door Vertrek naar Teuven (B) huurde
Chrétien von Geusau het om als bui-
tenverblijf te gebruiken. De eerste ver-
melding als zodanig is van 10 februari
1870 wanneer hij, 'De Heer Geusau,
Raadsheer aan het Provinciaal Geregts-
hof te Maastricht, als pachter te
Breust-Eijsden) mede bezwaar maakt
tegen het plan (nopens de daarstelling
van een zinkwitfabrijk door de heer G.
Rocour, civil ingenieur te Luik). Zoals

bekend heeft zijn verweer, met dat van
nog 71 (vaak ook andere personen ver-
tegenwoordigende) verontruste inwo-
ners van Eijsden geen effect gehad.(22)
Het landgoed Bakvliet waar Von Geusau
interesse in had, was sedert 29 januari
1875 in de verkoop. Voor 14.200 gul-
den(23) kon Chrétien von Geusau zich
de nieuwe eigenaar noemen. Overigens
behielden de verkopers zich het recht
voor om “de twee steenen leeuwen, lig-
gende op het boveneinde der steenen
trappen, benevens de vier looden pos-
turen met hunne steenen voetstukken,
en voorstellende de vier jaargetijden, al
welke posturen geplaatst zijn op den
bloementuin voor het huis, benevens
het postuur met steenen voetstuk, het-
welk zich op de pelouse bevindt en
voorstellende Venus, te ruimen voor 1
april 1877. De koop werd omschreven
als “Het landgoed genaamd Bakvliet,
gelegen te Breust, bestaande uit Hee-
renhuis met stallingen, koetshuis, tuin,
boschje, vijver en boomgaard, het al
omgeven van steenen muren, en groot
in het geheel volgens titel een hectare
zes aren tien centiaren, en volgens

kadaster een hectare negen aren,.(24)
Het door Von Geusau bewoonde (Hee-
renhuis, bestond uit een kelder, op de
begane grond een keuken met een bij-
keuken, drie kamers en een biljartka-
mer, op de eerste verdieping een slaap-
kamer, een logeerkamer, een meiden-
kamer en nog twee andere kamers, met
daarboven een zolder en een bovenka-
mer.(25) De vijver werd gevoed door
een daar (nog steeds) ontspringende
bron en ging over in een waterloop “de
Bak), die een bij de kerk gelegen drink-
poel van water voorzag, en al kabbe-
lend door het dorp Breust uiteindelijk
oorspronkelijk ook nog de beide
grachten van de kastelen van Oost
(Kloppenburcht en kasteel Oost) met
water vulde.
Eerst op 24 december 1875 vestigde
Chrétien von Geusau zich permanent
op zijn nieuw verworven bezit. Kort
daarvoor had het laatste thuiswonende
kind, zoon Gerard, het ouderlijk huis
verlaten. Zoals bekend verbleef zijn
echtgenote elders in Maastricht in een
pand aan het Vrijthof, later verhuisde
zij naar de Tongersestraat.
Volgens de bevolkingsregisters kreeg
Chrétien pas jaren later, namelijk per
30 mei 1879, inwonend gezelschap van
Maria Elisabeth Toskin, een katholieke
dienstmeid uit Neufchateau (B), en per
18 oktober van dat zelfde jaar van
Alphonse Moonen, een katholieke
dienstknecht uit Valkenburg. Moonen
Vertrok alweer op 31 augustus 1880,
Toskin was al voor 1 januari 1880 ver-
trokken, overigens zonder daarvan bij
de autoriteiten aangifte te doen. Toch
stond hij er niet alleen voor. Uit zijn
testament blijkt namelijk (zo we zullen
zien) dat hij personeel in dienst had
dat klaarblijkelijk niet bij hem
inwoonde. Het betreft Iohanna Hol-
lander van Breust, “dienstmeidl echtge-
note van Michiel Wolfs en Nicolaas
Hos, 'dienstknechtf Iohanna Hollander
kreeg tien gulden loon per maand,
Nicolaas Hos twaalf.
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Bemoeienissen met de
oprichting van de Harmonie
van Eijsden in 1874

Von Geusau maakte zich Voor Eijsden
verdienstelijk door het oprichten van
een harmonie (de huidige Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden). Het is
waarschijnlijk de Oranjegezindheid
van Von Geusau geweest, die ook bleek
uit zijn contacten met prins Frederik
in Zijn rol van Grootmeester der Vrij-
metselaars, die daaraan ten grondslag
heeft gelegen. Sedert januari 1874 was
het gehele land betrokken bij de voor-
bereidingen van het 25-jarig Kronings-
feest van koning Willem III. Op 11
januari maakte het gemeentebestuur
van Eijsden bekend dat in de lopende
week “eene collecte zal worden gehou-
den, strekkende tot verzameling van
líefdegiften, bestemd tot bijdrage van
een aan zijne Majesteit den Koning bij
gelegenheid van zijn 25 jarig Koning-
schap aan te bieden geschenk,.(26)
Voor het verzamelen van de giften
voor dit nationale geschenk was een
speciale commissie in het leven geroe-
pen. De totale opbrengst der giften,
van de 980 gemeenten die Nederland
nog rijk was, vermeerderd met andere
particuliere bijdragen, bedroeg de
kapitale som van bijna 196.500 gulden
(na aftrek van de kosten). Het Eijsden-
se aandeel daarin bedroeg het niet
onaanzienlíjk bedrag van 30 gulden en
91 centen.(27) Toen in mei 1874 in het
gehele land, zo ook in Eijsden, het zil-
veren kroningsfeest van koning Willem
III (hij was op 12 mei 1849 in de Nieu-
we Kerk te Amsterdam als koning der
Nederlanden beëdigd en ingehuldigd)
daadwerkelijk werd gevierd, was er nog
geen <Harmonie van Eijsden). Het door
het gemeentebestuur van Eijsden
opgestelde programma van de festivi-
teiten te Eijsden van die bewuste zon-
dag 17 mei, zoals gepubliceerd in De
Limburger Courier van woensdag 13
mei daaraan voorafgaand, maakt wel-
iswaar melding van “Harmonie- en

Oudste foto van de Harmonie van Eijsden, ca. 1874.
(1) Chrétien von Geusau, (2) directeur van Polfliet.

Zangsociëteitenl(28) maar uit een
bewaard gebleven kostenopgaaf van
LUitgaven gedaan ter gelegenheid van
“s konings feest7 blijkt dat muziekgezel-
schap ingehuurd was, waarschijnlijk
uit het naburige Visé of Luik. Voor de
deelname van de muzikanten moest
namelijk betaald worden en dat
geschiedde in Belgische franken (`24
mei 1874: kosten der Harmonie 58
franken), overeenkomende met 27 gul-
den en 40 centen), terwijl de meeste
onkosten steeds in guldens zijn
betaald. De totale kosten van het feest
beliepen fls. 179,66, waaronder tevens
nog begrepen een bedrag van fls. 13,23
aan I. Ieukens te Oost vanwege (voe-
ding der Harmonie).(29) Het is waar-
schijnlijk onder deze omstandigheid
geweest dat Von Geusau en natuurlijk
nog een groot aantal andere muziek-
liefhebbende dorpsgenoten het gemis
van een lokale harmonie weer eens
gevoeld hebben. Het zou hen deugd
gedaan hebben indien de opluistering
van bijvoorbeeld allerhande koninklij-
ke feestelijkheden en lokale aktiviteiten

zoals processíes (l), huwelijksjubilea,
inhuldigingen en feesten door een
eigen harmonie opgeluisterd konden
worden. Von Geusau en mogelijk ande-
ren gingen vervolgens voortvarend te
werk. In de periode juni-november
1874 wist von Geusau voldoende muzi-
kanten bij elkaar te krijgen zodat reeds
op 22 december van datzelfde jaar bij
gelegenheid van het 25-jarig priester-
schap van Louis van Oppen, de pastoor
van Breust, “De Harmonie) haar
opwachting kon maken.(30)

Het verslag in De Limburger Courier
luidde als volgt: EYSDEN, 25 Dec. De
parochie Breust-Eysden vierde den 22n
dezer het heugelijkijke feest, dat de
Eerw. Heer Van Oppen, pastoor
aldoor, zijn 25jarig priesterschap her-
dacht. De harmonie, vergezeld van de
schutterij van Oost, begaven zich naar
de woning van den algemeen bemin-
den herder en voerden eenige muziek-
stukken uit; kamers werden den
geheelen dag door gelost en passende
redevoeringen werden gehouden door
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af te halen, zich naar de Vroenhof te
laten brengen om daar vervolgens de
Sociëteiten der Kegelaars, Vogelschie-
ters en Ringstekers af te halen en zich
in optocht naar het feestterrein te
begeven. Zij verzochten het gemeente-
bestuur <eenigsinds spoedig te willen
antwoorden, teneinde daarvan mel-
ding te kunnen maken in het Pro-
grammal(37) Zoals hiervoor aangege-
ven beschikte het gemeentebestuur
goedgunstig. Op de in De Limburger
Courier geplaatste annonce prijkte,
naast de namen van E. De Greef en
Von Geusau, ook die van de (directeur,
(=dirigent) zijnde Van Polfliet. Er is
iets meer bekend over deze drie perso-
nen van het eerste uur van de Harmo-
nie van Eijsden.(38) Von Geusau mag
nu gevoeglijk bekend worden veron-
dersteld. Genoemde De Greef betreft
de op 14 mei 1833 te Brussel geboren
katholiek Guillaume Eugène De Greef.
Hij was sedert 2 november 1861 op het
station te Eijsden woonachtig alwaar

hij stationschef was. Hij was afkomstig
van Hoei (B). Hij verruilde op 21
augustus 1881 Eijsden voor Cheratte
(3)-(39)
Met Van Polfliet wordt de Maastrichte-
naar Nicolaas Petrus van Polfliet
bedoeld. Deze kundige (muziekmees-
ter7 was geboren te Maastricht op 25
augustus 1822 als zoon van Ian Reinier
van Polfliet, schoenmaker, en Anna
Catharina Iosephina Slootmaecker. Hij
overleed te Maastricht op 15 november
1895. Van Polfliet was muziekmeester
bij de KSociété d,Harmonie Royale'
(=Koninklijk Harmonie) te Maastricht
en leraar fluit, hobo en basson aan de
muziekschool aldaar, alsook dirigent
van het muziekkorps van de plaatselij-
ke schutterij (1870-1895), idem van de
'Sphinx-harmonie) Ldes Ouvriers Réunis7
(1859-1869). Daarenboven is hij ook
ondermeer dirigent geweest van de
harmonieën van Heer, Gronsveld en
Gulpen.(40)
Het is Von Geusau geweest die voor de
harmonie een verenigingsvaandel, met
daarop het stichtingsjaar 1874 gebor-
duurd, liet vervaardigen. Hij gaf het in
bruikleen aan de harmonie. In 1882
had dit vaandel een geschatte waarde
van 75 gulden.(41) Ook was hij de
schenker van meerdere, zoniet het
grootste aantal, muziekinstrumenten
ten behoeve van de muzikanten der
harmonie. Zelfs ten tijde van zijn over-
lijden in juni 1882 had hij nog voor
121 gulden rekeningen openstaan bij
Korn Korsmit te Maastricht en bij E.P.
van Osch aldaar wegens in 1882 gele-
verde muziekinstrumenten. Kort daar-
voor had hij nog een rekening van fls.
267,80 voldaan. Ter verduidelijking:
een klarinet kostte ca. 20 gulden, een
bugel ca. 25 gulden en een tuba onge-
veer 45 gulden; een dienstbode ont-
ving 10-12 gulden per maand.(42)
Overigens, het hiervoor genoemde
concert van augustus 1875 was in 1877
nog niet vergeten. Op 17 juni 1877 had
de harmonie de intentie voor het eerst

een groot festival te organiseren, clit bij
gelegenheid Van de 59ste verjaardag
van Koningin Sophia. Reeds op 16
februari 1877 had Von Geusau (voor-
zitter der Harmonie Gezeldschap,
(sicl) zich schriftelijk tot het gemeente-
bestuur van Eijsden gewend om toe-
stemming en medewerking. Deze werd
bij schrijven van 3 maart daaropvol-
gend in alle opzichten verkregen. In
een later schrijven van het gemeente-
bestuur werd zelfs aangegeven dat Kniet
een lid van den raad, maar wij [burge-
meester en wethouders] genegen zijn
op eenen door uwe [Von Geusau] te
bepalen dag in het door de harmonie
tot gebruik gestelde schoollokaal te
vergaderen ter gemeenschappelijke
regeling van () het feest in haren
geheelen omvangf(43) De gemeente
was blijkbaar gebrand op de goede
afloop van het feest. De correspondent
van De Limburger Courier meldde op
5 mei 1877 nog dat “deze jonge socië-
teit [=het Harmonie-gezelschap in
onze gemeente (Eijsden)], die nog
geen 3 jaren bestaan heeft, den groot-
sten lof te zullen toebrengenl Liefst 30
muziekverenigingen hadden hun
medewerking reeds toegezegd en “dank
den onvermoeiden ijver en de gehecht-
heid der Commissie belooft dit feest
dat in 1875 gehouden, hetwelk bij ons
een zoo aangename herinnering ach-
tergelaten heeft, te zullen overtreffen.
Uiteindelijk zouden zelfs 40 gezel-
schappen deelnemen aan het festival,
dat echter uitgesteld moest worden tot
8 juli, als gevolg van het overlijden van
Koningin Sophia op 3 juni.(44)
Uit vorengenoemd gemeentelijk schrij-
ven blijkt tevens dat het repetitielokaal
van de harmonie in de openbare lagere
school van Eijsden was gevestigd en
dat aldaar ook muziekuitvoeringen
plaatsvonden. Deze school, met onder-
wijzerswoning en gemeentehuis was
gelegen aan de Breusterstraat, het hui-
dige Cultureel Centrum Eijsden.(45)
De harmonie bleef dit (verenigingslo-
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kaal, gebruiken tot in 1880. Op 3 sep-
tember van dat jaar beslisten Burge-
meester en Wethouders van Eijsden
(dat van heden af de musiek uitvoerin-
gen of repitien in het schoollocaal
alhier, verboden zijn. Zoomede, dat
voor 14 september eerstkomende, de
pupiters en verdere voorwerpen die
aan de Harmonie toebehooren, en zich
bevinden op de kamer boven de raads-
kamer van het gemeentehuis, zullen
opgeruimd zijnl waarvan mededeling
werd gedaan aan Von Geusau, presi-
dent der Harmonie.(46) Helaas is de
motivatie en de aanleiding daartoe
niet schriftelijk vastgelegd. Ook elders
in Eijsden repeteerde en concerteerde
de harmonie, hoewel dat laatste toch
veelal een buitengebeuren was op een
daartoe geschikt gemaakt feestterrein,
zijnde meestal een wei of kasteeltuin.
Andere lokalen en plaatsen die in de
beginjaren door de harmonie gebruikt
werden, zijn café Du Centre in de
Kerkstraat (1878), een lokaal met tuin
op de hoek van de Diepstraat en de
Kerkstraat (1879, 1881), het lokaal van
schoenmaker en herbergier Lambert
Meertens in de Kerkstraat (1880)
(=het later verenigingslokaal van har-
monie Ste.-Cécile; thans dancing
White Horse), het pand in de Kerk-
straat waar voorzitter Antoon Theu-
nissen woonde (1882) en tenslotte in
de lokaliteit van tapper, herbergier en
koffiehuishouder, tevens bestuurslid,
Jan Henquet (ca. 1884/5 en daarna)
die ter plaatse zelfs eind 1884 begin
1885 een heuse harmoniezaal bouwde
[Ilater voormalig café Geurten, thans
Quadenj.

Enige bijzonderheden
over lokaliteiten en uitbaters

Café Du Centre werd uitgebaat door
herbergier Jan Hubert Houbiers (gebo-
ren Eijsden 7-4-1835) en zijn echtge-
note Lucia Wolfs (geboren Eijsden 23-
8-1824). De plaatselijke benaming was

Kerkstraat 90 (1870), later 86 (1880).
Houbiers had tevens vergunning om in
zijn lokaal sterke drank (slijterij-hoe-
veelheden) te verkopen. Na het overlij-
den van zijn echtgenote op 31 decem-
ber 1889 verliet Houbiers Eijsden
(1893) en vestigde zich in Hermalle-
sous-Argenteau (B). Bij zijn terug-
komst in 1894 was hij kuiper. Zoon
Jan Hubert (geboren Eijsden 25-10-
1868) was lid van de harmonie. Toen
hij in april 1891 tot “brievengaarderi
was benoemd werd hem door de har-
monie een serenade gebracht. Later
werd het café gedreven door zus en
broer Wolfs (Beth en Dorus; respectie-
velijk Maria Elisabeth Wolfs, geboren
Eijsden 24-4-1853 en Theodoor Wolfs,
geboren Eijsden 4-9-1855).(47)
Thijssen en Nollée waren huurders van
apotheker Johannes Josephus Thijs,
Arnold Thijs en suikerbakker Auguste
Jan Francis Thijs uit Maastricht die
e.e.a. onverdeeld in bezit hadden. Met
Thijssen is bedoeld Eduard Otto Carl
Joseph (ook wel C.E.J.O.) Thijssen uit
Aken (geboren aldaar 6-1-1844) die
gehuwd was met Maria Paulina Pau-
lussen (geboren Aken 15-7-1854).
Deze caféhouder, hotelhouder en
koopman woonde met zijn gezin
sedert 10 maart 1879 in het bedrijfs-
pand aan de Dorpstraat 78 (nu Diep-
straat) en had reeds korte tijd later het
geheel voorzien van een mooie tuin.
Toen dan ook Charles Coopman van
intentie was op een nabij gelegen per-
ceel een zegellakfabriek op te richten
protesteerde hij heftig omdat “door de
slechte uitwazemingen, en als hotel-
houder, hem een aanzienlijk nadeel
kan veroorzaken, omdat zijnen voor
vreemdelingen tot lust gestelden tuin,
daar door niet zou worden bezocht).
De zegellakfabriek werd inderdaad op
een andere lokatie opgericht, toch
moet een en ander anders zijn verlo-
pen dan Thijssen zich had voorgesteld
want in januari 1880 verruilde hij Eijs-
den reeds voor Antwerpen (B).(48)

Per 8 juli 1880 Vestigde Pieter Nollée
(geboren Maastricht 2-12-1838),
komende van Maastricht, zich in het
café. Nollée was gehuwd met de Ant-
werpse Anna Gertrudis Beny (geboren
aldaar 17- 10- 1848). Aldaar verkocht
hij ook sterke drank (slijterij-hoeveel-
heden) lin de achterkamer rechts van
den ingang). De aan hem op 19 april
1882 verleende vergunning daartoe
werd op 5 juni daaropvolgend reeds
ingetrokken omdat hij de verschuldig-
de vergunningsrechten niet had
betaald. Dat was hij ook niet meer van
plan want hij had zijn koffers reeds
gepakt om Eijsden te verlaten richting
Luik (24-7-1882).(49)
Joannes Wilhelmus (Jean) Henquet
(geboren Eijsden 17-7-1845) bood de
harmonie onderdak in zijn lokaliteit in
de Dorpstraat 31 (nu Diepstraat).
Henquet was gehuwd met Maria Rosa
Schiffelers (geboren Eijsden 30-8-1848).
Op 19 april 1882 had hij (bij herhaling)
van B8<W van Eijsden vergunning
gekregen om met ingang van 1 mei
gedurende 1 jaar sterke drank in het
klein te mogen verkopen (slijterij-
hoeveelheden) in `de kamer direct
door den ingangi Hij verruimde het
pand met een “harmoniezaalï Later was
hij “kofñehuishouderi aan het Station
van Eijsden. Toen Henquet onverwachts
overleed in mei 1892 werd hem als
bestuurslid van de harmonie muzikaal
uitgeleide gedaan.(50)
Lambert Meertens werd geboren te
Eijsden op 14 december 1842. Hij
huwde met Ludovica Francisca Lemaire
(geboren Eijsden 22-3-1841).(51) Zij
betrokken op 1 mei 1878 het pand
Kerkstraat 101 waarin ze hun nering
uitoefenden. Op 19 april 1882 werd
Lambert (bij herhaling) vergunning
verleend om met ingang van 1 mei
daaropvolgende gedurende 1 jaar ster-
ke drank in het klein te mogen verko-
pen (slijterij-hoeveelheden) “in zijn
locaal rechts van den ingang). Later zou
hij er een harmoniezaal bij bouwen die
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als verenigingszaal van Harmonie Ste-
Cécile (zie hierna) zou worden
gebruikt: <Café de l,harmonie,.(52)
Iohannes Antonius (Antoon) Theunis-
sen werd geboren te Eijsden op 26
november 1828 en overleed aldaar op
1 december 1887. Hij was schipper en
koopman in steenkolen en huwde
Iohanna Bovy (geboren Eijsden
22-10-1825, overleden aldaar 4-6-1890).
Hij was Von Geusau opgevolgd als
voorzitter van de Harmonie van
Eijsden.(53)

H.].L.M. (Henk) Boersma

Noten
1. Voor beknopte biografische gegevens van hem en de andere in dit
verband van belang zijnde leden van de familie Von Geusau zie Bij-
lage 1 en het genealogisch overzicht. Voor de samenstelling hiervan
werd dankbaar gebruik gemaakt van Nederlands Adelsboek (40),
,s-Gravenhage 1942, en (83), ,s-Gravenhage 1993.
2. Algemeen Rijksarchief te ”s-Gravenhage (ARA), Stamboeken van
de onderofficieren en manschappen van de Koninklijke Landmacht,
1814-1924 (Stamboeken), inv. nr. 2.13.09-264, stamboeknr. 16387
(Von Geusau) en 2.13.09-260, stamboeknr. 12159 (Lindenhof).
3. Album Studiosorum Academia Lugdano Batavae, 1575-1875 (aan-
wezig in de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie te
is-Gravenhage).
4. ARA, Stamboeken, ínv. nr. 213.09-605 onder nr. 100 en idem
Mobiele Zuidhollandsche Schutterij, inv. nr. 3.09.12-558 onder nr.
102.
5. ARA, Stamboeken, Compagnie Vrijwillige lagers, inv. nr. 2.13.09-
605 onder nr. 10 en idem Mobiele Zuidhollandsche Scutterij, inv. nr.
3.09.12-558 onder nr. 16. Hij had zich per 20-10-1830 vrijwillig
geëngageerd en werd uit de dienst ontslagen in de rang van sergeant
bij de ontbinding van het korps op 30-6-1839. Op 22-6-1832 werd
hij onderscheiden met het Metalen Kruis.
6. Album Promotorum Leiden 1813-1900 (aanwezig in de biblio-
theek van het Centraal Bureau voor Genealogie te 7s-Gravenhage).
7. De verklaring maakt deel uit van de huwelijksbijlagen, ARA,
3s-Gravenhage 1835 nr. 51.
8. De huwelijksgetuigen waren Nicolaas Timmermans, viskoper,
Hermanus Theodorus Hameleers, koopman in steenkolen, Christiaan
Nolten, banketbakker en Conrardus Thijssens, kleermaker.
9. Zie voor het opschrift van zijn grafmonument op het R.K. (oud)
kerkhof aan de Wal te Sittard: Publications 1960-1961 (deel 96-97),
pag. 272 sub 8.
10. Gemeentearchief Maastricht (GAM), Not. Arch., inv. nr. 134,
notaris Victor Emilius Nierstrasz te Maastricht, akte datum
genoemd, minuutnr. 12.
11. Een korte biografie van hem verscheen in het Nieuw Neder-
landsch Biografisch Woordenboek, deel 1, kol. 933-934, Leiden 1911,
red. P.C. Molhuysen en PJ. Blok.
12. Zij deed dit bij notariële akte verleden voor notaris Petrus ].H.
IesseI te Maastricht op 6 juli 1860 in aanwezigheid van haar man
13. De beschrijving van haar woning blijkt uit Bijlage 2. Voor haar
adresseringen zie men het bevolkingsregister van Maastricht. Op 20
oktober 1872 sloot Chrétien te Amsterdam een levensverzekering op
zijn leven af bij de Hollandse Sociëteit van Levensverzekeringen ten
gunste van zijn echtgenote, uitkerende een bedrag van fls. 180,: per
jaar. Dit is een van de polissen zoals genoemd in Bijlage 3 onder tIn
de benedenkamer rechts van den ingang'.
14. Zie over de Vrijmetselarij de recente werken van A. van de Sande,
Vrijmetselarij in de lage landen; Een mysterieuze broederschap zon-
der geheimen, en M. Dierickx SJ., De Vrijmetselarij, de grote onbe-
kende; een poging tot inzicht en waardering.
15. De gegevens t.a.v. de Maastrichtse loges en het lidmaatschap van
Von Geusau en zijn zonen zijn voornamelijk ontleend aan tVerslag
van de Feestviering wegens het Honderdjarig bestaan der Loge La
Persevérance, (privé bezit) en werden aangevuld met medewerking
van leden van de huidige loge die putten uit eigen archief en uit
bronnen aanwezig in het Cultureel Maçonniek Centrum Prins Fre-
derik te 7s-Gravenhage.
16. Rijksarchief Limburg te Maastricht (RAL), Archief vrijmetse-
laarsloge La Persévérance te Maastricht, inv.nr. 17.16-100. Dit archief
telt slechts enkele stukken.
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17. Het opschrift van de gedenkpenning luidt als volgt: aan een
zijde: Eeuwfeest der A\ Loge La Persévérance in het O\ van Maas-
tricht, den lsten d\ de lste m\ van het I\d\W\L\5863; aan de andere
Zijde tussen maçonnieke zinnebeelden: Feestviering onder het
Bestuur der BB\Officieren: Van Geusau, voorz\M\, Le Baron de
VeXele, 1ste Opz\, Von Daëhne, 2de Opz\, Muller, Van der Noordaa,
Sluyskens, Quarles de Quarles, Meijer, Entrup, Van Gijtenbeek,
Vorage, Armand, Van Halen, Bloemendal, Kemmerling, Rosenkranz,
De Weille, Brück.
18. Zie Bijlage 3 onder Passiva B (12).
19. Zie Bijlage 3 onder Activa (5).
20. RAL, Not. Arch., inV. nr. 09.008-8285, notaris Frans Gerard
Hubert Brouwers te Gronsveld, akte d.d. 2-9-1875, minuutnr. 244.
21. Gemeentearchief Eijsden (GAE), Archief Gemeente Eijsden
(AGE) 1828-1933, inv. nr. 889, Bevolkingsregister Breust 1860-1870,
bladnr. 60, Breusterstraat 52.
22. GAE, AGE 1828-1933, inv. nr. 29 onder nr. 109. Oprigting eener
Zinkwitfabrijk; Proces verbaal van informatie de commodo et
incommodo d.d. 10-2-1870, onder nr. 62. Voor de geschiedenis van
de Zinkwitfabriek Zie: 90 jaar Zinkwitindustrie in Nederland, 1870-
1960, Zinkwit Eijsden, gedenkboek uitgegeven door de Zinkwit
Maatschappij onder redactie van A. Smeets, Eijsden 1960.
23. Dit bedrag kon in drie gelijke termijnen per 1-10-1875,
1-10-1876 en 1-10-1877 voldaan worden en was exclusief bijko-
mende kosten. De opleverdatum was 1-10-1875, met dien verstande
dat de (niet nader omschreven) bestaande huurovereenkomst geëer-
biedigd moest worden.
24. De kadasstrale aanduiding was als volgt: ,sectie nommers 625
[vijver van 7 roeden en 5 vierkante ellen], 626 [gebouw van 60 vier-
kante ellenl, 627 [huis buiten klassering = het eigenlijke (kasteel) ter
grootte Van 4 roeden en 30 vierkante ellen], 628 [gebouw van 65
vierkante ellen], 629 [een tuin van 52 roeden en 30 vierkante ellen]
en 640 [een boomgaard van 44 roeden en 10 vierkante ellen],.
Het complex verzekerde hij bij de Antwerpsche Maatschappij van
verzekering tegen brand (polis getekend op 13-9-1875). Reeds eer-
der had hij een branpolis afgesloten (polis getekend op 11-9-1872,
met verwijzing naar een aantekening van 2-9-1871). Dit zijn een
tweetal polissen zoals genoemd in Bijlage 2 onder cIn de benedenka-
mer rechts van den ingang).
25. De indeling van het huis is ontleend aan de beschrijving zoals
opgenomen in Bijlage 2.
26. GAE, AGE 1828-1933, inv. nr. 30, onder nr. 74.
27. GAE. AGE 1828-1933. inV. nr. 558.
28. De Limburger Courier van woensdag 13 mei 1874 (Zie Uit Eijs-
dens Verleden, UEV, 44 (1988), pag. 12).
29. GAE, AGE 1828-1933, inv. nr. 558. Wie de kosten voor zijn reke-
ning nam is niet uit de bronnen af te leiden. In de gemeentereke-
ningen van Eijsden over 1874 en 1875 worden geen posten ter zake
opgevoerd (GAE, AGE 1828-1933, inv. nrs. 301 en 302.
30. De Limburger Courier van woensdag 30 december 1874 (Zie
UEV 44 (1988), pag. 13).
31. Dit concours vond plaats op 29 en 30 juni 1901. Een copie van
een gedeelte van het programmaboekje is in bezit van de Stichting
Eijsdens Verleden.
32. Zie voor hem mijn artikel Onderwijsperikelen in Eijsden (1824-
1860) in UEV 16 (1981), pag. 15-23, i.h.b. pag. 22 en 23. Hij over-
leed te Iette-St.-Pierre (Brussel) op 24-6-1892 (Vermedliding in De
Limburger Courier van 30-6-1892).
33. Zie voor hem mijn artikel Raadsleden, wethouders en burge-
meesters van Eijsden die hun ambt uitoefenden tussen 1800 en
1900, in UEV 19 (1982), pag. 4-16, i.h.b. pag. 12 onder nr. 46.

34. Op dit schrijven werd ik gewezen door de heer N. Duijkers uit
Eijsden, waarvoor mijn dank. Zie RAL, Provinciaal Archief, inv. nr.
04.01-4107. De bflef werd geschreven door Booten.
35. De Limburger Courier van zaterdag 31 juli 1875 (zie UEV 45
(1989), pag. 12).
36. De Limburger Courier van zaterdag 14 augustus 1875 (zie UEV
45 (1989), pag. 12).
37. GAE, AGE 1828-1933, inv. nr. 2738. Dit stuk is tot nog toe het
oudst bewaard gebleven schriftuur van de Harmonie van Eijsden.
38. In de onderscheiden herdenkingsboekjes van de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden, uitgegeven bij gelegenheid van het 90-
jarig bestaan in 1964 en het 100-jarig bestaan in 1974, worden op
grond van mondelinge overleveringen enige aanduidingen gegeven
van opeenvolgende vooritter, secretarissen en directeuren (=diri-
genten). Uit de archiefstukken blijkt de volgorde van de functiona-
rissen van het eerste uur te zijn (steeds vermelding van de jaren
waarin ze als zodanig worden genoemd; de actieve periode kan dus
soms langer zijn): voor de voorzitters: jonkheer mr. Chrétien von
Geusau (1874-overl. 15-6-1882), schipper en koopman Iohannes
Antonius (Antoon) Theunissen (1882-overl. 1-12-1887), notaris
Rudolf Marie Ioseph de Cleijn Brem (1887-overl. 21-3-1896) en
Bartholomeus Wolfs (1896-...); voor de opeenvolgende secretaris-
sen: stationschef Guillaume Eugène De Greef (1874-1881), notaris-
klerk Winand Ioseph Wolfs (1883-...) en Reneer Lucassen (...-...), en
voor de directeuren: Nicolaas Petrus van Polfliet (1874-1883), Iean
Detesche (1883-1890), I. Utterwulghe (1890-1893) en Gustaaf F. de
Pauw (1893-1931).
39. GAE, AGE 1828-1933, Bevolkingsregisters, inv. nrs. 890 en 897
(Station).
40. Ontleend aan G. Quaedvlieg, Maastrichts muziekleven in de
negentiende eeuw, De Walburg Pers, Zutphen, 1979, en aan G.M.I.
Quaedvlieg, Negentiende-eeuwse Maastrichtse muziekmeesters, in:
De Maasgouw (1970), nr. 1, kol. 57-58.
41. Zie Bijlage 2, inboedel Bakvliet, opgenomen 1-7-1882, onder KIn
de kamer rechts van den ingang).
42. Zie voor de openstaande posten met betrekking tot de aanschaf
Van muziekinstrumenten Bijlage 3, Passiva A (12) en (13), voor het
loon van een dienstbode, Passiva B (bb). De prijzen van muziek-
instrumenten (opgave 1894) blijkt uit GAE, AGE 1828-1933, inv. nr.
73, onder nr. 176.
43. GAE, AGE 1828-1933, inv. nr. 69 nrs. 943 en 945. Het eerste
schrijven van het gemeentebestuur is gedateerd 3 maart 1877 en is
een antwoord op het schrijven van Von Geusau van 16 februari
1877; het tweede schrijven is gedateerd 14 maart 1877 en is een ant-
woord op een schrijven van Von Geusau van 4 maart 1877. Alleen
de afschriften van de antwoorden zijn bewaard gebleven.
44. De Limburger Courier van zaterdag 5 mei 1877, zaterdag 26 mei
1877, zaterdag 9 juni 1877 en zaterdag 7 juli 1877 (zie UEV 46/47
(1989), pag. 27 en 28. Voor het overlijden van Koningin Sophia, zie
De Limburger Courier van 6 juni 1877.
Voor een dankwoord van een anonieme muziekliefhebber die geno-
ten heeft van het festival zie De Limburger Courier van 14 juli 1877.
45. Zie voor de totstandkoming van dit complex mijn bijdrage
Onderwijsperikelen te Eijsden, in UEV 16 (1981), pag 15-23 en
UEv 17 (1982), pag. 4-15.
46. GAE, AGE 1828-1933, inv.nr. 30 onder nr. 255. Bijeenkomst van
B8<W van Eijsden (I. Ianssen, I. Dubois en I. Houbiers) d.d. 3-9-1880
íVerbod van musiek uitvoeringen in het schoollokaalï
47. GAE, AGE 1828-1933, Bevolkingsregisters Eijsden, inv. nr. 896,
blad 96 en inv. nr. 893, bald 97. De vergunning voor de verkoop van
sterke drank in het klein werd (bij herhaling) verleend door B8<W
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van Eijsden op 19-4-1882 m.i.v. 1-5-1882 voor de periode van een
jaar, GAE, AGE 1828-1933, inv. nr. 1094. Voor verslag serenade zie
De Limburger Courier van 13-4-1891. Voor broer en zus Wolfs
(Beth en Dorus) zie UEV 15 (1981), pag. 18-20 en UEV 16 (1981),
pag 27.
48. GAE, AGE 1828-1933, Bevolkingsregisters Eijsden, inv. nr. 893,
blad 83 en inv. nr. 898, blad 84. Plaatselijke benaming was Dorp-
straat 78. Voor zijn protest bij B8rW van Eijsden d.d. 24 mei 1879
tegen de komst van een zegellakfabriek door Charles Coopman, zie
GAE, AGE 1828-1933, inv. nr. 30 onder nr. 218.
49. GAE, AGE 1828-1933, Bevolkingsregister Eijsden, inv. nr. 898,
blad 84 (Dorpstraat 78). De vergunning voor de verkoop van sterke
drank in het klein werd (bij herhaling) verleend door B8<W van
Eijsden op 19-4-1882 m.i.v. 1-5-1882 voor de periode van een jaar,
GAE,AGE 1828-1933, inv. nr. 1109.
50, Voor de vergunning zie GAE, AGE 1828-1933, inv. nr. 1093. Ver-
slag van de uitvaart in De Limburger Courier van 30-5-1892.
51. Zij is een dochter van Theodore Mathieu Lemaire, geboren te
Eijsden op 18-8-1808; deze was gemeentesecretaris van Eijsden (van
4-11-1863 tot aan zijn overlijden op 31-1-1894), van Mesch )van
18-5-1844 tot ca. 1851/52), van Mheer (van 27-10-1843 tot in
1851), van Ryckholt (van 1843 tot aan zijn overlijden) en van Sint
Geertruid (van 18-4-1833 tot 1-4-1890).
52. Voor de vergunning zie GAE, AGE 1828-1933, inv. nr. 1107.
53. ZIe voor dit huis mijn artikel Bijdrage tot de geschiedenis van
het pand Kerkstraat 21, in UEV 40 (1987), pag. 4-11, i.h.b. pag. 9.
Iohannes Antonius Theunissen (geboren Eijsden 26-11-1828, over-
leden aldaar 1-12-1887), schipper en koopman in steenkolen,
huwde Johanna Bovy (geboren Eijsden 22-10-1825, overleden
aldaar 4-6-1890).

Bijlage 1
Fragmentgenealogie Von Geusau

I. Ionkheer Willem Arnold Alting Lamoraal von Geusau, werd
geboren te Bantam (Indonesië) op 2 november 1783, waar zijn
vader te Batavia onderkoopman (1780), opperkoopman (1785),
sabandhaar en licentmeester (1885) en opperbrandmeester buiten
de Vierkantspoort was. Willem von Geusau huwde te Amsterdam
op 26 mei 1804 met de vijftienjarige Sybille Henriette Guillemine
Umbgrove, geboren te Tegal (Indonesië) op 9 juni 1788 als dochter
van Iohan Lubbert Umbgrove en Constantia Cornelia Alting en ves-
tigde zich in Maastricht waar hij woonde in de Rue Large (Brede-
straat) 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 burgemees-
ter 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 verheven. Het wapen van de familie werd bij die gelegen-
heid vastgesteld te zijn als volgt: in blauw een gans met geopende,
naar boven gerichte vlucht, op een losse grond, alles zilver. Een half-
aanziende helm; wrong en dekkleden: zilver, gevoerd van blauw;
helmteken: een zittende 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 Provinciale Staten (1822-1842) en Gedeputeerde Staten
(1823-1839) van Noord-Brabant en luitenant-kolonel van de Noord-
Brabantse lagers. Hij overleed te Sionsberg, Vught, op 17 februari
1855. Zijn echtgenote 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, Ionkheer mr. Willem Arnold Alting Lamoraal von Geusau, gebo-
ren te Maastricht op 12 Frímaire van het jaar XIV (3 december
1805) (Guillaume Arnould van Geusau), aldaar gereformeerd
gedoopt (SL-Ian) op 8 december daaropvolgende, studeerde rechten
te Leiden (29-5-1826 tot 18-1-1832), promoveerde tot jur. dr. te Lei-
den in 1832 op het proefschrift “De falso numario), jager van de
Compagnie Vrijwillige lagers van Leiden (1830-1839), als gevolg
daarvan onderscheiden met het Matalen Kruis (1832), advocaat te
's-Gravenhage (1832-1835), burgemeester en secretaris van Pijnacker
(1837-1850), burgemeester 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, geboren te Schiedam op 9 september 1814,
overleden te Gorssel op 14 juli 1895, dochter van Pieter Verboon en
Cathalijna van der Vlies.
2. Ionkvrouw Ieanne Lubertína Alting von Geusau, geboren te
Maastricht op 15 januari 1808, aldaar gereformeerd gedoopt (SL-Ian)
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 Oudtshoorn, 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. Ionkheer rnr. Chrétien Pierre Gerard von Geusau, volgt II.

II. Ionkheer mr. Chrétien Pierre Gerard von Geusau werd geboren
te Maastricht, Grote Staat, op 15 januari 1809 en aldaar gerefor-
meerd gedoopt (SL-Ian) op 22 januari daaropvolgend. Hij bracht
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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 lDe falso inscriptura publi-
ca” vestigde hij zich als advocaat te is-Gravenhage (1832), alwaar hij
ook de functie van essayeur van de waarborg vervulde.
Hij huwde (1) te is-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 Jordens,
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 gerefor-
meerd (St-Jan) op dezelfde dag, ondertrouwd op 10 februari daar-
aanvoorafgaand, 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 gebo-
ren te ,s-Gravenhage op 2 maart 1816 als dochter van Martinus de
Ras, militair 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, gedurende zijn leven Ontvanger der Registratie en
Domeinen te Sittard. Zij huwde met Colen te Maastricht op 2 okto-
ber 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 eer-
ste nieuwe leden die ingewijd werden in de in 1843 heropgerichte
vrijmetselaarsloge La Persévérance te Maastricht. Hij vervulde van
1847 tot 1869 de functie 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 landgoed 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, waar-
van hij gescheiden leefde sedert 1865, overleed te Maastricht op
29 mei 1897.
De kinderen uit het eerste huwelijk van Jonkheer 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 kinderen zijn:
1. Jhr. Chrétien Pierre Gerard von Geusau, geboren te Maastricht op
10 april 1855, aldaar gereformeerd gedoopt (SL-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 zíjn 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 Publicationš 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 huis 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 3s-Gravenhage op
10 november 1841, overleden te Harlingen op 8 maart 1874, doch-
ter van Adriaan Paets en Anna Helena Scholten, hij huwde (2) te
Harlingen 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 Rodenhuís.
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.
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b. Jonkvrouw Theodora von Geusau, geboren te Raalte op 8 februari
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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Eijsden, 7 Iuli. De kersenhandel was
deze week op het drukste. Ofschoon er
in onze gemeente zelf weinig kersen
waren, werden er door elkander elken
avond toch nog 20000 K.G. aange-
voerd, aangezien de oogst in de omlig-
gende plaatsen gunstig mocht heeten.
De prijzen variëerden nog al: bedroe-
gen zij de laatste dagen der vorige
week 12 tot 15 francs, deze week belie-
pen zij 25 tot 30 francs de 100 KG.
Over het algemeen is de handel niet
zeer levendig te noemen.

Eijsden, 25 Augustus. Er zijn deze week
heel wat toebereídselen gemaakt voor
de kermis van Zondag a.s. In de eerste
plaats is er stevig gezorgd voor de hon-
gerigen en dorstigen. Zoo werden er
niet minder dan negen runderbeesten
geslacht en er waren bovendien de
nodige varkens die, bij slagers en parti-
culieren, het met de dood moesten
bekoopen.
Benevens de leveringen onzer beide
brouwers zijn ons uit Maastricht
wagens en karren vol schuimend ger-
stennat toegekomen.
De Dorpstraat, de marktplaats, is van
onder tot boven langs beide zijnden
bezet met tenten, kramen en barakken,
er staan o.a. 4, zegge vier mallemolens
en men neme dit tot maatstaf voor de
rest. Onzen buren kunnen wij dan ook
een bezoek ten zeerste aanbevelen, het
zal hun aan niets ontbreken.
Er is “voor elk wat wils”.
(LK. Zaterdag 26 Augustus 1893)

Eijsden, 1 Nov. In de raadsvergadering
van j .1. Maandag is tot onderwijzer aan
de O.L. School alhier benoemd de heer
Wintgens, thans als zodanig te Noor-
beek. Er hadden zich slechts twee solli-
citanten gemeld.
(LK. Donderdag 2 november 1893)

Eijsden, 27 Nov. Zaterdagavond over-
leed te zijnen huize te Oost een onzer
geachtste ingezetenen, n.l. de heer Balth.
Pinckaers, wethouder en lid der vereeni-
ging H. Vincentius a Paulo. Eerstge-
noemde betrekking bekleede hij sinds
lange jaren, gedurende welke hij onafge-
broken ijverig medewerkzaam was voor
het welzijn der gemeente. Hij stierf in de
ouderdom van vijfenzestig jaar.
(LK. 28 November 1893)

Kent U ze nog?

\TT
ššf \%

Opgaan voor hun (nummer) in 1924.
1 Haike Wolfs;

Zjeng van der Cruijs;
Toine Spauwen;
Zjeng Wolfs;
Pierre Lamkin;
Zjeng van Proemeren;
Zjeng Theunissen (?);
Hubert Smeets;

10 Frits Ieukens;
11 Fons van Irsen;
12 Colla Vranken;
13 ........... , zoon van laatste veldwach-
ter Mesch;
14 Huynen, Mesch (?);
15 Zjeng Schroen.

\OOOHOUWVBUJN

Foto: EV.
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Bij ons thuis
(Slot)

Overal waar Onze-Lieve-Heer zich een kerk bouwt, bouwt de duivel vlak erbij een kapelletje, en soms meerdere.

Dat zijn op de dorpen dikwijls de kleine cafeetjes, Waar de preek van pastoor Wordt gekritiseerd, waar te veel

'drupkes' worden gedronken, waar veel vloeken vallen, waar soms te lang en te zwaar wordt gekaart en waar

met de waardin wordt gelachen en gegiecheld over domme dubbelzinnigheidjes. Het is gek, maar de duivel nes-

telt zich altijd in de buurt van Onze-Lieve-Heer en men zegt dat de poorten van hemel en hel nog op geen

meter van elkander afstaan. Daarom is er geen mens zo braaf of heilig, of er kleeft een vuil vlekje aan en zo is

het niks te verwonderen dat onze moeder ook van die vlekjes had. Bij ons thuis waren wij, kinderen, ervan over-

tuigd dat vader en moeder de beste waren. Wij zagen hun fouten en gebreken niet. Alleen wisten wij van moe-

der dat ze een ietsje bijgelovig was.

Water halen voor moeder. Theo Martens bij de water-
pomp in de Diepstraat, rond 1940. Foto: E.V. 1907.

Op de dorpen was de bijgelovigheid soms heel erg. Heksen
en spoken en de weerwolf hadden dan wel afgedaan, maar
als een spiegel of schilderij van de wand viel, bracht dat bij
veel mensen toch nog wat bijgelovige angst. Sommigen
Zagen een slecht voorteken in het krassen van een uil en een
goed teken in het vinden van een hoefijzer. Anderen deden
geen zaken op vrijdag. Weer anderen waren bang voor het
getal dertien en voor het doofstomme vrouwtje dat soms
met krijt op deur of vensterluiken onleesbare tekens schreef.
Ze waren bang voor haar kwade oog of kwade hand. In het
dorp en omgeving werden genezende krachten toegeschre-
ven aan kruisjes waarmee sommige mensen koortsen wegna-
men, wratten verwijderden, bloeden stelpten en kiespijn ver-
dreven, of waarmee ze vee plotseling konden redden van
ziekten of dood.
Aan dat alles geloofde niemand bij ons thuis, maar moeder
geloofde wel dat als ze een schaap tegenkwam als zij op reis
of op bezoek ging, dat ze dan welkom was, dat zij dan een

goede reis zou hebben; maar dat zij aan een gesloten deur
zou komen, niet gelegen zou komen, niet welkom was, of dat
de reis onaangenaamheden meebracht als zij -lach niet- een
varken tegenkwam. Toch waren varkens op ansichtkaarten
met Nieuwjaar tekenen van geluk.
Pastoor had geprobeerd moeders bijgelovigheid weg te pra-
ten. Hij demonstreerde de dwaasheid van ,t geval: zo moest
het hele dorp vol ongeluk, tegenslag en onaangenaamheden
zijn, want hoeveel varkens kwam je wel niet tegen? Hij vroeg
of moeder het varken links of rechts van de weg moest
tegenkomen, of de tegenslag groter of kleiner was naarmate
het varken groter of kleiner was en hoe groot het ongeluk
wel zou zijn als je een zeug met dertien biggen tegenkwam.
Toen heeft pastoor moeders bijgelovigheid wel aan het wan-
kelen gekregen. Maar moeders twijfel verdween weer snel
daarna, want het bewijs tegen pastoor, dat zij met woorden
niet leveren kon, werd geleverd door haar reis naar oom
Andrees en tante Sofie. Deze oom en tante woonden twee
uur gaans van ons dorp op een eenzame, afgelegen hoeve
midden in uitgestrekte weilanden. Zij hadden veel vee, maak-
ten veel Herfse kaasjes en kregen zelden bezoek. Zij hadden
geen kinderen en vanwege het vele werk waren zij bijna altijd
thuis. Zij hoefden alleen maar ,s zondags van huis om naar de
kerk te gaan. De kazen werden afgehaald door de handel en
de winkelwaar werd hun thuis gebracht. Een uitzonderlijke
keer kregen zij bezoek van familie en van bij ons thuis.

In de week dat pastoor moeder gekapitteld had, kwam de
tante uit de stad op vakantie en ze wilde wel eens met moe-
der naar oom Andrees en tante Sofie. En op een mooie mid-
dag werd de voetreis aanvaard. Het was een hele tippel: twee
uur heen en twee uur terug, maar halverwege bij het bos kon
men even rusten bij Teun de jager, die vroeger stroper was.
Nu was hij zo wat jachtopziener en had hij een café, genaamd
cIn de halve maan). Op het ijzeren uithangbord, beschilderd
met een halve maan, stond geel op zwart: (De arme man ver-
moeid van ,t gaan, rust hier uit In de halve maan`. Het was
een jagerscafé, versierd met buit van de jacht: een opgezette
vos, roofvogels, een wilde zwijnekop met vervaarlijke tanden
en een gewei van een hert dat Teun in de Ardennen had
geschoten. In de halve maan dronken de jagers hun
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vermoeienis weg, na de jacht. Bij Teun ging iedereen aan,
want eer je bij Teun was, was je vermoeid van ,t gaan.

Vlak bij Teuns cafeI kwamen tante en moeder een varken
tegen, een opvallend zwaar en groot beest. Het liep in Teuns
varkensweitje en knorde bij moeder al haar bijgelovigheid
wakker. Tante en moeder hadden een uur gewandeld en
gezellig gekeuveld. Zij hoopten op goede koffie met malse
Herfse kaas. Zij hadden zich verheugd oom Andrees en tante
Sofie weer te Zien en nu viel alles in duigen. `Kom maar
terug; zei moeder bij het zien van Teuns varken, “zij zijn niet
thuis of ze kunnen niets met ons doen. Wij komen ongele-
gen., šAls wij teruggaan; zei tante, 4dan hebben wij zeker twee
uur voor niets gelopen! Wij drinken eerst bij Teun een glas
bier en riskeren het daarna of ze thuis zijn.' Tante deed nog
een aanval op moeders bijgelovigheid. Deze liet zich bepra-
ten, rustte wat uit en half overtuigd van de onzin waarin zij
geloofde, hoopte zij voor tante, voor haar zelf, voor pastoor
en alle goedgelovigen, dat zij ongelijk zou krijgen.

En na een uur wandelen zijn zij aangekomen bij oom
Andrees en er was niemand thuis! Alles was gesloten, alle
deuren en ramen. Zij hebben er geklopt, geroepen, ze zijn
om de hele boerderij gelopen, zij zochten met de ogen de
hele open vlakte af -de koeien stonden hen aan te kijken-
maar oom Andrees en tante Sofie waren niet thuis. Op twee
melkstoelen hebben zij wat gerust en zij hebben gewacht,
gewacht en toen nog gewacht tot melktijd, tot avond. En
moeder had een nieuw bewijs voor haar bijgeloof, dat vol-
gens haar geen bijgeloof was, maar een onfeilbaar teken tot
waarschuwing van de mensen.
Tante uit de stad met haar modern bijgeloof begon moeder
bijna te geloven. Pastoor en vader werden triomfantelijk van
antwoord gediend. la, als de duivel zich ergens nestelt, dan
nestelt hij zich vast en laat zich niet gemakkelijk verdrijven.

'1

' øø/*u 1.

Bij de open haard; broer en zus Wolfs, Diepstraat 71. Foto: E.V. 1885.

Niet uit het kapelletje bij de kerk, niet uit het torentje van
het kasteel, niet uit het hokje bij het huis, niet van zijn stoel-
tje in de buurt van een troon. Ook niet uit zijn hoekje in het
hart van de mens. Moeder heeft bij haar groot geloof en
grote godsvrucht dit tikkeltje bijgeloof altijd bewaard en een
enkel van haar kinderen heeft helaas dit stukje bijgeloof van
haar geërfd.

Als vader wel eens een verhaaltje vertelde -hij deed dit gelijk
vele vaders jammer genoeg zeer zelden- dan lag de strekking
er altijd duimendik op en dan speelde hij zelf in dat vertelsel
gewoonlijk de hoofdrol, een enkele keer een bijrol. Zo
gebeurde het, dat wij later op school in een leesboek een les
lazen, die vader vroeger als een eigen belevenis had verteld,
als ware het hemzelf overkomen. Ik moet zeggen vaders ver-
haal was levendiger, interessanter, boeiender dan de leesles
op school over het zelfde geval.

De onbekende stad van het leesboekje lag bij vaders verhaal
dicht bij ons thuis in de buurt. Wij kenden de markt met het
koffiehuis waar wij broodjes met kaas en rijstevlaai hadden
gegeten. Alleen de ezelenmarkt wisten wij in de stad niet te
vinden. Op die markt was de ezel van Treeske gekocht. Vader
had mee mogen gaan als kleine jongen met de vader van lam
Treeske, die nu met de grijze ezel, gespannen voor haar vier-
wielig invalidenwagentje, naar de kerk reed. Ezels worden
oud, en het was dus al jaren geleden dat vader met boer
Theunis mee mocht om die ezel te gaan kopen.Boer Theunis
was lang dood. Als hij nog leefde en zich niet schaamde, zou
hij hetzelfde verhaal vertellen als vader. Hetzelfde verhaal dat
maar een klein beetje anders in het leesboekje gedrukt stond.
En wat gedrukt staat is toch zeker waar.

Toen Theunisboer met vader en het ezelsbeest een end van-
uit de stad naar huis trokken, kwam langs de weg een
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vreemde Vent vader Theunis verwijten, dat hij die kleine jon-
gen zomaar liet lopen in plaats van hem op de ezel te zetten
en te laten rijden. Vader Theunis zij niks, ging gewoon door,
maar na een korte tijd vond hij toch wel dat die vreemde
man gelijk had en onze vader, het jongetje, werd op de ezel
geholpen en mocht rijden in plaats van lopen. De ezel deed
het best, vond het misschien wel prettig.
Maar na een kwartiertje plezier voor het jongetje en mis-
schien ook wel voor de ezel, die de last licht vond, kwam het
gezelschap een oude vrouw tegen, die het een schande vond
en ongehoord en Godgeklaagd, dat de oude, stramme Theu-
nisboer moest lopen en dat dat frisse ventje op zijn gemak in
het zadel zat. Boer Theunis zei weer niks. Hij overwoog mis-
schien de donderpreek van de oude vrouw, en na een tijdje
zal hij volgens geweten gemeend hebben, dat het jongetje van
de ezel af moest en hijzelf er op. En het jongetje leidde de ezel
aan de teugel en de Theunisboer ging op de ezel zitten. De
ezel droeg de zware man wat moeilijker en liep wat traag.

Toen de ezel de lange terugreis meer dan halverwege voort-
gesukkeld was, riepen enkele voorbijgangers er schande van,
dat de oude boer op de ezel zat en de arme, kleine jongen
lopen moest. Toen werd boer Theunis kwaad, en hij nam
vader voor zich op de ezel. De last voor “ia” werd nu heel
zwaar en de weg naar huis werd een kruisweg voor de ezel,
totdat bij het eerste gehucht van ons dorp, de scheper met
zijn hoofd schudde over zoveel onverstand dat zo”n zware
last legde op een ezelsrug. Theunisboer beet een vloek de
kop af. “Djzuf zei hij, zis het dan nooit goed? Maar ze zullen
niks meer te zeggen hebben en de ezel zal het goed hebben.)
De oplossing was vermakelijk eenvoudig, simpel als het ei
van Columbus: De ezel werd in de hondekar van de scheper
door Theunisboer en vader naar huis gereden. En toen het
stel door het dorp trok, werden ze van alle kanten uitgela-
chen en Treeske en de vrouw van Theunisboer vroegen
onder onbedaarlijk lachen, wie van de drie de grootste ezel
was. Zeker niet die die in de kar lag, maar een van de twee
die de kar voortduwden in het zweet huns aanschijns.

De les uit het leesboek en vaders verhaaltje waren duidelijk
en voor iedereen begrijpelijk. In het leesboekje stond daar-
om niets meer gedrukt. Maar na zijn verhaaltje drukte vader
heel erg op die betekenis. “Kijkf zei hij, (zover kom je als je je
stoort aan de het gepraat van de mensen. Als jullie je daar-
door laten leiden, dan zijn jullie ezels. Iedereen het naar de
zin maken kun je niet. Doe dus wel en zie niet om, maar
bemoei je ook niet met andere mensen. En als je raad nodig
hebt, haal hem niet bij lan en alleman.,

Als wij de les in het leesboekje lazen op school, dan was de
ezel de grijze van Treeske en de oude man was Theunisboer
en het jongetje was vader. Wij hebben de les nooit vergeten,
wel hebben wij de strekking wel eens een keer uit het oog
verloren en dan voelden wij ons later altijd ezel, dubbel ezel,
omdat wij met verstand begaafd zijn. Zo sterft eigenlijk de
ezel nooit uit, omdat velen wijze lessen nooit leren. Zo
kwam het dat bij ons thuis, misschien door dit geval met de
ezel, vader altijd rustig en kalm zijn eigen weg ging en dat hij
overleg pleegde met moeder, met pastoor als het moest en
met een enkele vertrouwde, wijze vriend. Zo kwam het dat
hij met moeders steun en met de zegen van pastoor doorzet-
te als het moest. Hij heeft nooit meer in zijn leven de ezel in
de kar gelegd en zelf geduwd of getrokken terwille van de
mensen.

P.].M. Wolfs
1953
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