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Van de redactie

Het hoofdartikel van dit nummer gaat over de kruisweg die tot voor
kort in de Sint-Christinakerk hing. Er hangt nu een nieuwe kruisweg,
gemaakt door jackie janssen. De oude Wordt gerestaureerd door de
heer Moers.Wil Moers is ongeveer tot de helft gevorderd met dit
omvangrijke karwei. In deze Uit. Eijsdens Verleden beschrijft hij de
deplorabele toestand Waarin de afbeeldingen verkeerden voor hij ze
onderhanden nam. Hij doet verslag van zijn Werkzaamheden en laat
met fotos zien hoe de gerestaureerde kruiswegstaties weer pronken
in hun lijsten. Het verschil tussen de afbeeldingen van voor en na de
restauratie is verbluffend!

Partouns is een bekende en gewaardeerde naam in Eijsden en daarbuiten.
Al sinds 1800 komt de familie in Eijsden voor. Palmyre Gilissen-Partouns
heeft onderzoek gedaan naar haar voorouders en de resultaten daarvan
wil ze graag publiceren. In deze UEVl 12 verschijnt het eerste deel;
het tweede en laatste deel is voor een volgend nummer. Een familie-
onderzoek is nooit af. Palmyre eindigt haar artikel dan ook met een
oproep aan u allen om opmerkingen en vooral aanvullingen aan haar
door te geven. Dat kan natuurlijk ook via de redactiewe hopen dat ze
veelv Waardevolle reacties krijgt.

U kunt in dit nummer verder nog lezen over een herdenkingskruis
langs de Rijksweg in Mariadorp.Velen van u zullen dit kruis niet
kennen, omdat het maar enkele Weken per jaar daar staat. Het hoe
en waarom Wordt door Bèr Pach'en haarfijn uit de doeken gedaan.
Daarnaast is er weer een aflevering van De Limburger Koerier, ook
verzorgd door Bèr Pachen, en van Kent u ze nog?`Deze rubriek neemt
René Huijnen altijd voor zijn rekening. Zijn telefoonnummer is erbij
vermeld, zodat u hem gemakkelijk kunt bereiken om uw opmerkingen
door te geven.

Dat we heel graag reacties van u krijgen, is bekend.We hebben het al
vaker inVan de redactie gezegd. Fouten en vergissingen kunnen We dan
in een Volgend nummer herstellen. Aanvullingen en goede raad kunnen
het tijdschrift alleen maar beter maken. In deze UEV kunt u een
mooie reactie lezen van jacques Piters naar aanleiding van een artikel
over het graflšruis van Hedrick Peeterman. Fijn om te lezen.
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De kruisweg van de St.-Christinakerk te Eijsden

De kruisweg als devotie stamt uit de late Middeleeuwen.
In Jeruzalem zochten pelgrims naar de plaatsen waarlangs
volgens het Nieuwe Testament en de overleveringen de lij-
densweg van Jezus had gevoerd. Toen alle plaatsen eenmaal
gemarkeerd waren vormden ze tezamen de kruisweg, in
het Latijn Via Crucis genoemd. Ook wordt er wel van de Via
Dolorosa oftewel lijdensweg gesproken.

Het Voorbeeld Van de kruisweg inJeruzalem maakte
grote indruk op de gelovigen in de Kerk Van het
Westen. Op veel plaatsen Werden Vergelijkbare lij-
densroutes gecreëerd, soms in de open lucht, soms in
een kerk of kapel. Bij de inrichting van de kruiswe-
gen in de open lucht Werd getracht dezelfde afstan-
den, gemeten in passen, aan te houden zoals in
Jeruzalem, zodat de mensen die niet daar naartoe
konden gaan, zich konden inleven in de lijdensweg
van Christus.

Het zijn niet altijd 14 staties geweest, in de 15de
eeuw waren er bijvoorbeeld 7. Het kon ook per
plaats verschillen. In de 17de en 18de eeuw groeide
de kruisweg van 7 naar 14 staties. Dit gebeurde
onder de invloed van de Franciscanen. In 1751
werden de volgende 14 staties vastgelegd:

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders
3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
4. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder
5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
6. Veronica droogt het gelaat van Jezus
7. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
8. Jezus troost de Wenende vrouwen van Jeruzalem
9. Jezus Valt voor de derde maal onder het kruis

10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd
11. Jezus wordt aan het kruis genageld
12. Jezus sterft aan het kruis
13. Jezus Wordt van het kruis afgenomen
14. Jezus wordt in het graf gelegd

De afbeeldingen zijn niet noodzakelijk voor het
inrichten Van een kruisweg, het houten kruisje bij
iedere statie daar gaat het om. Één van de beroemd-
ste kruiswegen is die in het Colosseum in Rome.
Iedere vrijdag Wordt daar de devotie Van de kruis-
Weg geleid door een franciscaanse monnik.

De kruisweg van de St.-Christinakerk in Eijsden
De kruisweg uit deze kerk bestaat uit de 14 hier-
voor genoemde afbeeldingen. Het zijn geen schilde-
rijen rnaar ingekleurde lithografieën (steendrukken).
De afbeeldingen zijn op grote Vlakke stenen gete-
kend en daarna op papier gedrukt. De lithografie is
een druktechniek die in 1798 ontwikkeld is door
Alois Senefelder. Als drukvorm gebruikte hij de
Solnhofener kalksteen uit zijn omgeving. Bij deze
druktechniek ontstaat het beeld niet door hoogte-
verschil in de drukplaat maar door de afstotende
werking Van water en Vet: op de Vochtige delen van
de steen pakt de drukinkt niet, op de met Vetkrijt
aangebrachte tekening pakt de drukinkt Wel en zo
kan een afdruk op papier gemaakt worden. Met
deze druktechniek was het mogelijk om grote
formaten te drukken zoals afliches en dus ook
kruiswegstaties.

De 14 staties zijn dus drukwerk, maar geen repro-
ducties (geen rasterpuntjes). Elke afbeelding is met
de hand op een grote vlakke steen getekend en
daarna gedrukt. Om het papier te verstevigen zijn
de 14 afbeeldingen op linnen doek geplakt zoals dat
ook bij oude landkaarten gebruikelijk was. En zo
hebben ze ook hier in de kerk nog gehangen maar
eerst ergens anders, Want deze kruisweg is pas in het
midden van de 20ste eeuw in de St.-Christinakerk
terecht gekomen. In de huidige toestand zijn de
prenten op hout geplakt en in een eikenhouten
omlijsting gemonteerd.

Een aantal jaren geleden ontdekte men dat er iets
met de staties aan de hand was. Het Werd steeds
moeilijker zichtbaar wat erop stond. Sommige
afbeeldingen waren slechts Weinig aangetast, maar bij
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Scheuren in het papier aan de onderkant van de 4e statie.

de meeste Was de afbeelding nauwelijks nog te zien.
In die tijd Was een restauratie van interieur en
ramen van de kerk gaande maar Rijksmonumenten-
zorg beoordeelde dat de Waarde van de kruisweg
zodanig Was dat daar geen geld voor restauratie aan
gespendeerd kon Worden. Maar Wat is in zo”n geval
de Waarde van die veertien afbeeldingen? Zeker, het
zijn prenten en dat is minder Waard dan schilderijen.
Maar er is ook nog een andere kant. De Eijsdense
kerkgangers zijn vertrouwd geraakt met deze afbeel-
dingen, ze zijn ermee opgegroeid: de emotionele
(devotionele) Waarde. Het is daarom dat ik de res-
tauratie van deze kruisweg, als een bijdrage aan de
kerk, op me genomen heb.

De restauratie
Als eerste heb ik de 4de statie (Iezus ontmoet zijne
bedroefde moeder) onder handen genomen omdat
het een van de ergste gevallen Was. Een proefstuk.
Waardoor is die schade aan de afbeeldingen ontstaan?

Hoe kan dat ongedaan gemaakt Worden? Het eerste
Werk van de restauratie is documentatie en onder-
zoek. Uitgebreid fotograferen hoe de toestand voor-
af is.Van de voor- en de achterkant, geheel en
details. Het zoeken van historische schriftelijke en
mondelinge bronnen.Welke materialen zijn er oor-
spronkelijk en in de loop van de tijd gebruikt?
Meten en beschrijven bijv.: Paneel 58 x 76,5 cm.
Lijst 78,5 X 97,3 cm (buitenmaat).

De strakke eikenhouten lijst is vervaardigd door
G. Theunissen, Kapelkestraat 48 te Eijsden, dat staat
met potlood op de achterkant van deze lijst geschre-
ven. Bovendien is er met ponsletters G. THE inge-
slagen. Deze omlijstingen zijn gemaakt van het
afgedankte meubilair van de St.-Christinakerk.

De plaat Waar, zoals hierboven beschreven, de prent
op geplakt is, is van 12 mm multiplex. De oude
prenten, papier op doek, verkeerden op een gegeven



Boven de 4e statíe voor de restauratie en. onder na restauratie.
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De 4e statie, gerestaureerd en teruggeplaatst in de lijst.

moment in zo,n slechte toestand dat er iets gedaan
moest Worden. Bij deze vierde statie is het verval
aan de onderkant goed te zien, er zijn scheuren in
het papier en er is zelfs een stukje verloren gegaan.
In de zestiger jaren van de vorige eeuw is door een
van de broeders van het klooster Maríenhill een
opknapbeurt uitgevoerd.

Het papier met linnen rug is met een was-hars-
mengsel op de multiplexplaat geplakt. Dit is een veel
toegepaste methode bij schilderijen met een sterk
verzwakt doek. De Was heeft hier echter het hele
papier doordrongen en een verdonkering veroor-
zaakt. Beschadigingen zijn bijgewerkt. Het oppervlak
Van de prenten is eerst met lijm ingestreken en daar
overheen is een schilderij envernis gezet. Bovendien
is het witte boord rond de Voorstelling zwart geschil-
derd. Bij een prent is de papiermaat altijd groter dan
de afdruk zelf, vandaar het witte boord.

De schade die enkele jaren geleden ontstaan is,
bestaat uit allemaal kleine rondjes die ondoorzichtig
zijn. Hoe meer van die rondjes hoe minder je van de
oorspronkelijke voorstelling ziet. Ook zijn er doffe
Vegen op het oppervlak te zien, er is overheen
gewreven. Dat moet ook de oorzaak van de schade
zijn geweest: er is met een vochtige doek, misschien
wel met een schoonmaakmiddel, overheen gewreven.
Het vocht is via barstjes in de vernis (craquelures) in
de lijmlaag terecht gekomen en heeft die doen zwel-
len. Door dat zwellen is de vernislaag erboven stuk
gedrukt en net als een gebroken autoruit is de vernis
ter plekke ondoorzichtig geworden. Als je met een
watje met terpentine over dat oppervlak wrijft dan
Worden alle kleine barstj es met vloeistof gevuld en
dan is de voorstelling Weer helemaal zichtbaar. Alleen
als de terpentine verdampt, is alles Weer als voorheen.

Het is dus niet zozeer de Voorstelling die beschadigd
is, maar de lijm en de Vernis die er overheen zitten.
Vernis en lijm, die bovendien Verdonkerd en vuil
zijn, moeten dus verwijderd worden en daarbij moet
de prent zelf niet beschadigd worden.
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De 1e statíe voor de restauratie.
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De 1e statie na restauratie.
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Boven de 3e statie voor restauratie en onder de gerestaureerde 3e statie.
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De 6e statie voor restauratie.

De 6e statie na restauratie.

De 12e static, ongerestaureerd. De nog niet gerestaureerde 7e statie.
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De restauratie komt dus hierop neer:
_ Verwijderen van de vernislaag
- Verwijderen van de lijmlaag
- Herstellen van oude beschadigingen
- Bijwerken van de kleur
- Nieuwe vernislaag aanbrengen
Het laatste Werk is het opnieuw monteren van het
paneel in de lijst.
En dat is dan de eerste van veertien exemplaren.

Als Volgende is de 1e statie (Iezus wordt ter dood
veroordeeld) aan de beurt. De bewerking is vrijwel
hetzelfde. Omdat bij prenten vrijwel altijd in de
witte boord, aan de onder en bovenkant, gegevens
als tekenaar/schilder, de titel en de drukker worden
vermeld, was ik toch wel nieuwsgierig of dat hier
ook het geval is. Het zwart waarmee de boord over-
schilderd was, bleek vrij makkelijk te verwijderen.

12.

En zo kwam te voorschijn, aan de onderkant:
Paris, chez Vue Turgis me S.]acques 16 (links)
O. Tassaert pinx (links van het midden)
Lith. de 'Eargis (rechts van het midden)
et à 'lbulouse me S. Rome 36

en aan de bovenkant:
JESUS CONDEMNED TO DEATH

De grote letters aan de bovenkant staan er niet hele-
maal meer op, de oorspronkelijke maat van het
papier moet dus groter geweest zijn. Waarschijnlijk
zijn bij de behandeling in de jaren zestig de randen
ingekort. Maar nog Verrassender is dat de titel van
dit geheel Franse product in liet Engels is gesteld.
De drukkerij Turgis moet dus voor een `internatio-
nale markt gewerkt hebben.

-m-i-äå
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De tekst op de bovenrand van de 1e statie:]esus condemned to death.
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O. Tassaert pinx: pinx is de afl<orting van het latijnse
pinxit, Wat betekent: hegct dit geschilderd.
Na enig speurwerk vond ik:
Tassaert Octave ou 1\licolas François Octave
Peintre d'histoire et de genre et lithographe, ne' à Paris le
26juillet 1800, mort dans la même ville le 24 avril
1874. De kruisweg kan daarmee op ruwweg mid-
den 19de eeuw gedateerd worden.

Na de vierde en de eerste statie is de volgorde van
de behandelde staties:
5de statie (Simon van Cyrene draagt Jezus kruis).
3de statie (Eerste val Van Jezus onder het kruis).

; 6de statie (Veronica droogt Jezus aangezicht af).
l Aan de 12de statie (Jezus sterft aan het kruis) ben ik

nu (2008) bezig.Als deze af is, ben ik op de helft
van het karwei. De 7de statie (Tweede val van Jezus
onder het kruis) staat al in mijn atelier.

Wil Moers

De 5e statie na restauratie.

I3

Allefoto's bij dit artikel zijn gemaakt door de auteur.

Bronnen
Gegevens over O. Tassaert.' E. Bénézit,: Dictionnaire des peintres
sculpteurs dessinateurs 8 graveurs.

Geschiedenis van de kruisweg:
Encyclopedie van katholiek Nederland www. katholieknederlandnl
The catholic encyclopedia van New Advent wwiunewadvent. org

Met dank aan]ackie_]anssen.Alf voormalig misdienaar van de
St.~Chrístinakerk kent hijl de kruisweg goed en hij heeft me ook ver-
teld over restauratie ervan door een broeder van Marienhill. Volgens hem
zou de kruisweg waarschijnlijk uit een l/Vaalse kerk vandaan komen.
In archieven ondergebracht in Maastricht, heb ik geprobeerd meer gege-
vens hetreflende de kruisweg te vinden zoals: Sinds wanneer is deze
kruisweg in de Christinakerk? Waar komt hij oorspronkelijk vandaan?
Wanneer precies is de kruisweg gerestaureerd in Marienhill en door
wie? Ik heb niet veel meer kunnen vinden dan dat hij in inventaris-
lijsten vermeld wordt.Als er nog mensen zijn die meer weten over de
kruisweg of weten waar er meer informatie over te vinden is, laat het
dan weten aan een van de leden van Eijsdens Verleden.
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Herdenkingskruis aan de Rijksweg bij Mariadorp
(nummer 63)

Elkjaar in september wordt aan de Rijksweg nabij de Mariagrot door het plaat-
sen van een houten kruisje herdacht, dat een van onze Amerikaanse bevrijders,
soldaat Arthur T. Andrew, op 13 september 1944 sneuvelde. Het kruisje staat
er niet altijd maar wordt elkjaar door Lambert Husson, een bewoner van de
wijk Mariadorp, voor enkele weken te voorschijn gehaald en, versierd met een
Amerikaans vlaggetje, aan de kant van de weg geplaatst. Ontegenzeglijk is dit
bijzonder, want voor zover bekend is dit de enige plaats in Eijsden waar op die dag
de bevrijding herdacht wordt.
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Situatieschets. De plek van het kruisje is aangegeven met het nummer 63.

Lange tijd Werd aangenomen dat
op deze plek een van onze
bevrijders sneuvelde. Op die
dertiende september namelijk,
,s morgens Vroeg, ontdekten
bewoners van Mariadorp aan de
kant van de Weg een grote plas
bloed. Er moest hier dus Wel iets
ergs gebeurd zijn. Omstanders
zagen dat een getroffen Ameri-
kaanse soldaat door zijn makkers
het nabij gelegen café, het huidige
café Wijnands-Van Reij, Werd bin-
nengedragen, Waaruit men con-
cludeerde dat er dan ook Wel
iemand gesneuveld zou zijn.
Men Wist dat er die morgen nog
Duitse sluipschutters actief Waren.
Ooggetuigen Vertelden dat één
van hen, een Duitse Feldwebel,
het steeds maar terugtrekken beu,
zich Van een goed schootsveld
voorzien had door boven aan de
Boomkensstraat in een boom te
klimmen om van daar de opruk-
kende Amerikaanse strijdkrachten
te bestoken. Ongetwijfeld zal een
van de Amerikaanse infanteristen
slachtoffer zijn geworden van
deze sluipschutter. Dat er ook
Werkelijk een dode viel, valt te
betwijfelen. Amerikaanse leger-
rapporten maken namelijk geen
melding Van dodelijke slacht-
offers onder hun mensen aan de
Rijksweg in Eijsden. Recent
onderzoek door _]ef Wetsels en
_]o Purnot van sinds kort beschik-
bare Amerikaanse legerdocumen-
ten wijst uit dat soldaat ArthurT.
Andrew weliswaar op 13 septem-
ber 1944 het leven liet, echter
niet bij Mariadorp maar bij
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Het kruisje zoals het er op 12 september 2004 stond. Foto: Bèr Pachen, 2004.

acties in de buurt van Heer. De
Feldwebel overleefde zijn Wan-
hoopspoging niet. Kort na zijn
actie -het was nog donker-
wisten de Amerikanen hem te
lokaliseren en hem onschadelijk
te maken. Niet alleen hij, maar
ook een zestal kompanen moes-
ten ter plekke hun acties met
hun leven bekopen.

Wijlen Jo Bartels nam kort na de
bevrijding het initiatief om elk jaar

op 13 september de vermeende
gevallene te herdenken door op de
bewuste plek bloemen te leggen
en er een Amerikaanse vlag bij te
plaatsen. Lambert Husson zette
deze traditie voort. Hij vervaardig-
de een eenvoudig houten kruisje
en versierde dit met bloemen en
met een vlaggetje. Ondanks dat er
in Eijsden, voor zover bekend,
geen Amerikaanse bevrij der sneu-
velde, mogen we het herdenken
van de dood Van soldaat Andrew,

15

die volgens (over het algemeen)
betrouwbare legerdocumenten
weliswaar elders het leven liet,
als een lovenswaardig initiatief
beschouwen. Hij was toch een van
onze bevrijders. Natuurlijk
is het niet ondenkbaar dat de bij
Mariadorp getroffen soldaat later
elders aan zijn verwondingen is
overleden. Legerrapporten maken
daar dan Wel melding van, maar de
juiste plaats waar hij gewond raak-
te wordt daarbij niet meegedeeld.

Een Marauder bommenwerper.

De oorlog in Eijsden eiste nog
meer militaire slachtofiers aan
geallieerde kant. Op 8 mei 1945
-de oorlog is dan drie dagen
voorbij- ontsnapte Mesch aan
een ramp! Een Amerikaanse B 26
Marauder bommenwerper, die
op vliegveld Beek gestationeerd
was, maakte op die dag boven
Zuid-Limburg een oefenvlucht.
In de buurt van Mesch kwam hij
in moeilijkheden. Met loeiende
motoren dook het vliegtuig
boven de bebouwing van het
dorp naar beneden, scheerde
rakelings over de daken Van de
huizen aan de Klokkestraat en
stortte zowat 200 meter verder in
een weide neer. De zes beman-
ningsleden overleefden de crash
niet. De hulpverleners van de
U.S.Airforce, die een goed uur
later arriveerden, vonden naast het
Wrak de lichamen, met bloemen
bedekt. Een mooi gebaar van de
bevolking van Mesch. Twee van
de slachtoffers, Ralph A. Willett
en Robert P. Sturm, liggen begra-
ven in Margraten. De stoffelijke



Het grajkruis van Arthur TAndrew op het Amerikaans militair kerkhof in
Henri~Chapelle, Belgie', (plot G. Row 2. Grave 23). SoldaatAndrew werd aan-
vankelijk begraven op het militaire kerkhryC te Fosses bij Namen, België. In okto-
ber 1944 kwam het militaire kerkhof bij Henri-Chapelle in gebruik. De begraaf-
plaats in Fosses werd toen geruimd. De stqflhzlijke resten van vele Amerikaanse
soldaten vonden vaniyF dan hun laatste rustplaats in Henri- Chapelle.
Foto.' Bêr Pachen, 2004.

overschottten van de anderen,
Ralph W Leighty, William W
Tierney, Wilbur S. Harding en
Gavin j. Mofiart, Werden naar
Amerika overgebracht.

Op 12 mei 1940 crashte in Oost-
Maarland een Engelse jager van
het type Hawker Hurricane. De
piloot, john A. Campbell, kwam
hierbij om het leven. Hij ligt
begraven op de algemene begraaf-
plaats aan de Tongerseweg in
Maastricht. Deze piloot nam
Waarschijnlijk deel aan de gevech-
ten rond de bruggen over het
Albertkanaal in Vroenhoven en
Veldwezelt.

jarenlang Werd aangenomen dat
de Amerikaanse soldaat Leonard
J. Hoffman uit Pennsylvania de
eerste Amerikaanse infanterist

Was die op Nederlandse bodem
sneuvelde, enige meters over de
Belgisch-Nederlandse grens bij
grenspaal 35 op Eijsdens gebied.
Recent onderzoek toont aan dat
dit niet juist is.]efWetse1s had
inzage in tot voor kort niet toe-
gankelijke documenten van het
Amerikaanse leger. Na bestude-
ring ervan bleek dat soldaat
Hoflinan sneuvelde op Belgisch
gebied in Moelingen nabij de
kruising Batticestraat en de Weg
naar ,s-Gravenvoeren en
Moelingen. Leonard j. Hoffman
maakte deel uit van het 117e
regiment van de 30e infanterie-
divisie Old Hickory.

De Duitsers, die in de laatste oor-
logsdagen in Eijsden actief Waren,
verging het minder goed. Een
groot aantal van hen sneuvelde,
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Het gnyC van john A. Campbell op
het kerkhtyr aan de Tbngerseweg te
Il/Iaastricht. Foto.' Bèr Pachen, 2008.

voornamelijk bij gevechten in
Mesch, aan de Rijksweg en in
Oost-Maarland. 41 Duitse solda-
ten Werden Voorlopig begraven in
een gezamenlijk graf op het kerk-
hof aan de Groenstraat. Later Wer-
den hun lichamen overgebracht
naar het Duitse militaire kerkhof
in Ijsselsteijn in Noord Limburg.

Bèr Pachen

Met dank aan jefVVetseLs, jo Purnot
en Lambert Husson. De Stichting
Samenwerkende Heemkundeorganisaties
ll/Iargraten doet, onder leiding van jo Purnat
enjdVVetsels, onderzoek naar de gebeurte-
nissen bij de bevrijding van onze omgeving
in september 1944. Zij kunnen daarbij
putten uit een veelheid aan injormatie uit
de Verenigde Staten van Amerika die recen-
telijk beschikbaar kwam.

Bron:j. GMJ Gouverne: US Army in
Zuid-Limburg, 2006; pag. 35 en 109.
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Partouns, een familie in Eijsden
Deel 1

De naam Partouns wordt vaak genoemd in een opsomming
van 'echte' Eijsdense families. Dat is wel terecht wanneer
je voorouders al sinds 1800 in Eijsden wonen. Uitvoerig
onderzoek bracht tal van gegevens aan het licht over de
eerste Partouns die zich in Eijsden vestigde, maar ook van
zijn voorouders en van zijn nakomelingen. Het resultaat van
dit onderzoek vindt u hierna (deel 1) en in een volgende UEV
(deel z).

Waar komt de familie Partouns vandaan?
Voor deze bijdrage over de Eijsdense tak van de
familie Partouns beginnen We het verhaal met een
zekere Winand Andriën Partouns.

I. VVinand Andriën Partouns. Van Winand weten we
dat hij aflšomstig was uit de Sint-Nicolaas-
parochie van Maastricht. Hij huwde te Chaineux,
in het land van Herve, op 12 februari 1738 met
Marie jeanne de Tiêge, gedoopt aldaar op 11 sep-
_tember 1705, als dochter van Olivier Theophile
de Tiège en Marie Madeleine Dresse.

Van dit echtpaar zijn twee kinderen bekend:

1. Marie Catherine Emerentiane Partouns, ged.
Chaineux 23 januari 1739 (getuigen: Lambert
Olivier de Tiège namens Jean Partouns en Marie
Magdelaine Dresse).

2. Olivier Theophile Francois Partouns, volgt II.

II. Olivier Theophile Francois (Olivier) Partouns, ged.
Chaineux 8 oktober 1740 (getuigen: Olivier
Theophile de Tiège en Marie Magdelaine de
Tiège), trouwde in Bergen op Zoom op
4 december 1768 met (Anna) Catharina Geertruid
Coolen. Zij werd geboren in Maastricht.

Olivier was beroepsmilitair en als zodanig erg mobiel.
We vonden hem terug als korporaal in het Regiment
Dragonders van luitenant-generaal de Prins van
Hessen-Cassel (Nationalen Hessen-Darmstadt nr. 14)
(1768-1769). Het Regiment Dragonders Hessen-
Cassel maakte deel uit Van het Staatse Leger.

Hun uniform bestond uit een
donkerblauwe rok, een witte
broek en een Wit vest, een rose
uitrnonstering en Witte knopen.
In de periode van 1775-1777
was hij onder hetzelfde regiment
korporaal in de Com-pagnie van
luitenant kolonel Zorreth. In de

_-' periode van 1778-1786in de
Compagnie van majoor Hertell had Olivier als korpo-
raal ook de functie van wachtmeester. Ten tijde van
zijn huwelijk en de geboorte van zijn eerste kind was
hij in garnizoen te Bergen op Zoom.

Op 1 8 januari 1795 werd ons land aangevallen door Franse legers:
prins l/Villem V verliet de Republiek der Verenigde Nederlanden
en zocht zijn toevlucht in Groot-Brittannië. Dit betekende het
einde van het Oranjehuis en tevens het einde van de Republiek der
Verenigde Nederlanden en van het Staatse Leger. (Bron: Vier eeu-
wen Nederlandse Cavalerie, De Staatse Ruiterij, luitenant-generaal
b.d.]A.C. Bartels, Bataafsche Leeuw, 1987).

Olivier is op 66-
jarige leeftijd in
Verviers overleden
op 21 maart 1807.
Van het echtpaar
Partouns-Coolen
zijn vijf kinderen
bekend (de kinde-
ren 2 tot en met 5
Werden allen
gedoopt in de St.
Matthiaskerk aan
de Boschstraat te
Maastricht).

St. -Matthiasleerle Maastricht, 2007.

1. l/Vinandus Franciscus (Francois) Partouns, volgt III.
2. johan Franciscus Partouns, ged. Maastricht 26-11-

1774 (getuigen: Franciscus Bastian Partouns en
joanna Voorwegh).



uit eijsdens verleden nummer 112, september 2008

3. Leonard Franciscus Partouns, ged. Maastricht
1-7-1777 (getuigen: Leonard Colen en Anna judith
Partouns). Hij Was kleermaker, ongehuwd, en ves-
tigde zich op enig moment vanuit Maastricht in
Eijsden. Hij overleed aldaar op 71-jarige leeftijd in
zijn Woonhuis op denVroenhof op 16 november
1848.
Tweeling met:

4. Frederic Franciscus Partouns (doopgetuigen:
Frederic Colen en Maria Anna Maguo), overl.
Maastricht 17-9-1777; hij Was toen slechts twee
maanden oud.

5. Franciscusjohan Partouns, ged. Maastricht
12-12-1779 (getjohan Nijst en Alegund Cloket).

III. VVinandus Franciscus (Francois) Partouns Werd gebo-
ren en gedoopt in Bergen op Zoom op 30 okto-
ber 1769 (get. Antonius Coolen, Barabara Louis
en Winandus Adrianus Partouns). In de doopin-
schrijving de vermeldingen: vader uit Herve in
Limburg, moeder uit Maastricht. Francois Was
kleermaker.Vóór zijn huwelijk woonde hij in de
Capucijnenstraat te Maastricht (sectie Egalité).
Hij huwde op 29-jarige leeftijd te Maastricht op
2Vendëmiaire jaarVII van de Franse
Republikeinse Kalender (23 september 1798)
met de 38-jarige joanna (Ieanne) Theunissen, gebo-
ren te Eijsden en gedoopt te Breust op 9 juni
1760, dochter van Antoon Theunissen en
Gertruid Meertens, die als dienstmeid in
Maastricht werkzaam Was. Zij Woonde op dat
moment in de sectie Liberté. Direct na hun
huwelijk vestigde dit echtpaar zich in Eijsden, de
geboorteplaats van de bruid. Broer Leonard
Partouns, eveneens kleermaker van beroep, zou
hen volgen.Winand Francois overleed op 62-
jarige leeftijd op 23 juli 1831 in zijn woonhuis
aan de Kerkstraat. De aangifte werd gedaan door
zijn zoon Winand Francis en zijn broer Leonard
Franciscusjeanne Theunissen overleed te Eijsden
op 25 juli 1840.

Het echtpaar kreeg één kind:
1. VVinand Francis Partouns, volgt IV

De eerste Partouns geboren in Eijsden
IV. VVinand Francis Partouns werd geboren te Eijsden

op 26 Pluviose jaar IX van de Franse
Republikeinse Kalender
(15 februari 1801). Hij is de eerste Partouns die
in Eijsden Werd geboren en de stamvader van alle
Eijsdens Partounsen. Als enig geboren zoon Werd
hij vrijgesteld van militaire dienstplicht. Uit het
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militiebewijs, dat hij moest overleggen bij het
aangaan van zijn huwelijk, is ons zijn persoons-
beschrijving bekend, Daaruit blijkt dat Winand
blauwe ogen had en bruin haar, een grote neus
en een spitse kin. Hij Was kleermaker, zoals zijn
vader; Winand huwde te Eijsden op 16 septem-
ber 1824 met Anna Geertruid Schroen, geboren in
Eijsden op 20 Nivôse jaarVI van de Franse
Republikeinse Kalender (9 januari 1798), dochter
van Bartholomeus Schroen, landbouwer, en van
Maria Geertruid Swaenen. Anna Was naaister van
beroep; ze Werd slechts 52 jaar en overleed in
Eijsden op 20 augustus 1848 in hun huis aan het
Vroenhof.Winand overleefde zijn vrouw ruim
25 jaar en overleed in Eijsden op 73-jarige leef-
tijd op 1 januari 1874. De aangifte werd gedaan
door zijn zoons joannes Franciscus en Hendrik
Partouns.

Het echtpaar Partouns-Schroen kreeg zeven zonen
(waarvan de eerste vier op jonge leeftijd overleden)
en twee dochters:

1. VVinandus Franciscus Partouns, geb. Eijsden
22-4-1825, aldaar overl. 23-10-1829.

2. Bartholomeus Partouns, geb. Eijsden 6-10-1826,
aldaar overl. 15-10-1829.

3. Leonard Francis Partouns, geb. Eijsden 30-12-1828,
aldaar overl. 25-10-1829.

4. _]an Francis Partouns, geb. Eijsden 10-4-1831,
aldaar overl. 3-6-1832.

5. Anna johanna Partouns, geb. Eijsden 14-3-1833,
naaister, overl. Eijsden 15-1-1894. Zij trouwde in
Eijsden op 16 mei 1861 met Jan Meertens, geb.
Eijsden 28-2-1830, zoon van jacob Meertens en
Maria Theunissen. Het echtpaar Meertens-
Partouns woonde in de Dorpstraat (nu Diep-
straat) in Eijsden.
Franciscus jaannes Partouns, volgtVa.
Hendrik Partouns, volgt Vb.
Andries joseph Lodewijk Partouns, volgt.
Anna Barbara Partouns, geb. Eijsden 16-8-1843,
ongehuwd, zonder beroep, inwonend bij haar
vader, overleed in Eijsden (Breusterstraat) op
16-3-1864, amper 20 jaar oud.

P090>19`

Opvallend is, dat de eerste drie kinderen kort achter
elkaar tussen 15 en 25 oktober 1829 overleden.
Hoewel er op dat moment geen epidemie van een
dodelijke besmettelijke ziekte in Limburg rondwaarde,
is het wel waarschijnlijk dat dit gezin door een
besmettelijke ziekte werd getrofien.
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De drie zonen vanWinand en Anna Werden de
stamvaders van drie takken Partouns in Eijsden.
Volgt eerst de uitwerking Van de nakomelingen van
Franciscus joannes Partouns (Va):

Va. Franciscus joannes aan Francis) Partouns, geb.
Eijsden 5-2-1835, was net zoals zijn vader en zijn
opa kleermaker van beroep. Hij was 1,56 rn lang en
Werd vrijgesteld van militaire dienst (de reden hier-
Voor is onbekend; ook is er van hem geen persoons-
beschrijving bekend).
Tr. (1) te Eijsden op 10 augustus 1862 met María
Hessels, geb. Eijsden 3-3-1839, overleden aldaar op
18-5-1875, in haar huis in de Dorpstraat, dochter
van Andries Hessels en Maria Alia van den Berg.
Tr. (2) te Eijsden op 27 mei 1876 met Maria
Geertruid Huijnen, geb. Eijsden 24-1-1841, dochter
van Michael Huijnen en Anna Dolmans.
Het echtpaar Woonde tot 1880 in de Dorpstraat 32.
Dit huis Werd op 15 maart 1880 gesloopt, daarna
Woonde het echtpaar nog een paar jaar in een huis
aan de Maas._]an Francis verhuisde op 1 januari
1884 met zijn gezin naarVivegnis (B). Naar de
reden Van zijn verhuizing kunnen we slechts gissen.
Meestal verhuisde men om economische redenen.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. María Gertrudis Partouns, geb. Eijsden 11-7-1863

(Spauwestraat); zij vertrok 19 april 1880 naar
Maastricht; zij Was toen bijna 17 jaar.

2. Andries (Andreas) Partouns, geb. Eijsden 2-11-1865
(Spauwestraat); hij vertrok op 19 april 1880
naar Bombaye (B); hij Was toen bijna 15 jaar.
Hij huwde teVivegnis op 11 mei 1889 met
Lambertine josse.

3. María Barbara Partouns, geb. Eijsden 4-12-1867
(Spauwestraat); zij vertrok op 7 september 1883
naar Luik (B); zij Was toen 16 jaar.
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4. VVinand Francis Partouns, geb. Eijsden, 25-5-1870
(Dorpstraat).

5. Maria Elisabeth Partouns, geb. Eijsden 3-11-1872
(Dorpstraat).

6. _]ean Pierre Partouns, geb. 18-4-1875 en na ruim
één maand overleden op 26-5-1875 (Dorpstraat).

Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. joannes (Ian) Hubertus Partouns, geb. Eijsden

7-4-1877 (Dorpstraat).
2. Anna Catharina Partouns, geb. Eijsden 27-4-1879

(Dorpstraat) en na zes maanden overleden op
20-12-1879.

3. Anna Barbara Partouns, geb. Eijsden 4-12-1880
(aan de Maas).

4. Hendrik Partouns, geb. Eijsden 20-12-1883 (aan
'de Maas).

Volgt thans de uitwerking van de nakomelingen van
Hendrik Partouns (Vb):

Vb. Hendrik Partouns Werd geboren in Eijsden op
19 november 1837. Hij huwde op 12 februari 1863
met Maria Anna Rousschop (geb. Eijsden 13-4-1836,
dochter van jan Rouschop en Elisabeth Huijnen).
In 1880 woonde Hendrik met zijn gezin in de
Dorpstraat 37 in Eijsden. Ook hij Was net als zijn
opa, vader en broer kleermaker van beroep. Hij was
geschikt voor militaire dienst en was 1,60 m lang.
Hij overleed op 61-jarige leeftijd in Eijsden op
18 september 1899. Zijn vrouW heeft na het overlijden
van haar man tijdelijk gewoond bij haar schoonzoon,
het echtpaar Partouns-Servais, en is vervolgens op
18 februari 1910 vertrokken naar Luik (B).

lV Winand Francis Partouns x Anna Geertruid Schroen

Va Vb
Franciscus joannes Partouns Hendrik Partouns

Vc
Andries Joseph Lodewijk Partouns



Vb Hendrik Partouns

Vb sub 2
Joannes Winand Partouns

Vla
Henri Winand Partouns (Pake)

Vla sub 1
Hendricusjosephus

Partouns (Haike van Pa)

Hij vestigde zich in
Heerlen en trouwde

pas op latere leeftijd.
Hij kreeg voor zover

bekend geen kinderen

Vlla
Antoon Joannes Partouns

(Twan van Pa)

Hij verhuisde en vestigde zich met zijn gezin
buiten Eijsden; een nakomeling van hun tweede
zoon heeft zich later weer in Eijsden gevestigd

Vllb
joseph Henri Antoine
Partouns (jefvan Pa)

Vllla
Wilhelmus Antonius Gerardus Partouns

Vlllb
Henri Gerardus Martinus

Partouns
(de Witte van Pa)

'fi-ru

lXa
Henricus Wilhelmus Marie (Willy) Partouns

Vlllb sub 1
Bart Partouns

lXa sub 1 lXa sub 2
Didier Alfons Maria Dominique Raymond

Partouns Maria Partouns
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Het echtpaar Partouns-Rouschop kreeg de volgende
kinderen:
1. Maria Gertrudis Partouns, geb. Eijsden 19-6-1863

(Kerkstraat). In 1880 woonde en werkte zij als
dienstmeid in de Kerkstraat 87 bij de familie van
Clement joseph Haenen.

2. Joannes I/Vinand Partouns, geb. Eijsden 29-10-1865
(Kerkstraat), Hij Was schoenmaker van beroep.
Hij Was geschikt Voor militaire dienst en 1,63 m.
lang.

3. Maria Elisabeth Partouns, geb. 29-1-1869 in hun
Woning te Eijsden op Hoog Frankrijk (= de
naam van hun huis aan het Bat).

4. Maria Anna Partouns, geb. Eijsden 6-2-1872 (Aan de
Batte). Zij vertrok op 4 mei 1888 naar Luik (B).

5. _]osephina Partouns, geb. 5-9-1874 en overl. na 21
maanden in Eijsden (Hoog Frankrijk) bij haar
ouders op 31 mei 1876.

6. Henri VVinand Partouns, volgtVIa.

VIa. Henri l/Vinand Partouns (Palee/d'n Awwe Pa) Werd
geboren in Eijsden 12 april 1877. Hij Werd Vrijge-
steld voor militaire dienst Wegens volbrachte broe-
derdienst (d.d. 14 december 1896). Rond 1890-
1910 Was hij leerlooiersknecht, rond 1910-1920
postbode en later Was hij fabrieksarbeider. Hij
trouwde in Eijsden op 7 april 1899 met Maria
Johanna Sen/ais (geb. Eijsden 4-10-1876, dochter van
Antoon Wijnand Servais en Maria Elisabeth
jeunhomme). Direct na hun huwelijk in 1899
Woonde Pake met zijn vrouw aan de Bat 46 boven
(Hoog Frankrijk) en later in de Dorpstraat 18/
Diepstraat 20. Pake zijn grote hobby Was muziek.
Zo Was hij meer dan 70 jaar lid van de Koninklijke
Oude Harmonie Eijsden (“de Blauw) Bij gelegen-
heid van het 75-jarig jubileum van de K.O.H. Werd
hij vanwege zijn grote Verdiensten voor de K. O.H.
door onze koningin onderscheiden als “Lid in de
Orde van Oranje Nassau". Pake is overleden op
86-jarige leeftijd in Eijsden op 29 maart 1963. Zijn
vrouw is vijfjaar eerder overleden op 6 maart 1958.

Het echtpaar Partouns-Servais kreeg vijf zonen en
drie dochters:

1. Hendricusjosephus Partouns (Haike van Pa), geb.
Eijsden 28-6-1899 (Op het Bat), was spoorweg-
arbeider en grondwerker. In 1938 verhuisde hij
naar Heerlen, alwaar hij trouwde op 17 maart
1955 met María Gertrud Schoutrop; hij was toen
55 jaar! In 1963 kwam hij weer terug naar
Eijsden. Hij is overleden in Maastricht op
6 december 1967; hij Werd 68 jaar.

2.1

Bat 8 oftewel
Hoog-Frankrijk.
Foto: EV1 772.

Diepstraat 20.' Henri l/Vinand (Pake) Partouns en Maria
johanna Sen/als met schoondochter Maria Elisabeth Wolfs
voor hun huis. Foto: EV1914.
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2. _Ian Hendrik Partouns, geb. Eijsden 6-8-1900 in
hun Woning in de Dorpstraat en aldaar overleden
4-9-1900.

3. Antoonjoannes Partouns (Twan van pa), volgtVIIa.
4. Anna_[osephina Partouns (Anneke van pa), geb.

Eijsden 30-3-1904, huwde op 12-6-1936 met
joannes (Sjeng) Hubertus Schellings (Schillings) (geb.
Oost-Eijsden 28-5-1904, zoon van Maria
Elisabeth Schellings). Zij was naaister; hij Was
loodgieter en werkte meer dan 40 jaar bij de
Zinkwit Maatschappij. Zij trouwden in Eijsden op
12 juni 1936. Na hun huwelijk Woonden ze in
Oost-Maarland. Zij overleed plotseling op
16-5-1980 op 76 jarige leeftijd. Hij overleed negen
maanden later in Oost-Eijsden op 23-2-1981.

5. Marie Henriette Antoine Partouns (Iet van Pa), geb.
Eijsden 23-4-1907, werkte en woonde van
3-10-1924 tot 12-1-1925 bij H.Wolfs,
Scharnerweg 102 te Maastricht. Zij trouwde in
Eijsden op 13-4-1928 met VVinand (Nandus)]ean

Diepstraat 18. In de deuropening Maria johanna Servaís, Guillaume Sipers (geb. Moelingen 13-10-1904,
echtgenote van Henri VVinand ( Pake) Partouns en haar zoon van Jean Guillaume Sipers en Marie
dochterAnnajosephina Partouns. Links op defoto buur- Guillaumine Straet).jet Was van beroep dienstbe-
urouw Francoise Warnier- Theunissen. Foto: EV1913; ca. de. Haar man Nandus kwam op 9-jarige leeftijd
1925. naar Eijsden vanwege het uitbreken van de

Eerste WO.Van zijn 14e tot zijn pensionering
Werkte Nandus als fabrieksarbeider op de
Zinkwitfabriek te Eijsden.Verder musiceerde hij
een aantal jaren bij de Koninklijke Oude
Harmonie te Eijsden. Het echtpaar heeft
gewoond aan de Kerkstraat 11 in Eijsdenjet
overleed op 80-jarige leeftijd in Eijsden op
16 februari 1988, enkele maanden voor hun
60e huwelijksverjaardag; Nandus overleed een
jaar later in Eijsden op 19 oktober 1989.

6. Hubertusjoseph Partouns, geb. Eijsden op 1-1-1910
en aldaar overleden 19-10-1910.

7. joseph Henri Antoine Partouns Uef van Pa), volgt
VIIb.

8. Maria Hubertina Elisabeth Partouns (Kin van Pa),
geb. Eijsden 27-5-1916, huwde met Hendrikus
(Hay) Nicolaas Vrancken (geb. Eijsden

joannes Hubertus (Sjeng) Schillings eu. Anna josephina 6-12-1914, zoon van jacobus Lambertus
Partouns (Anneke van Pa). Foto.' EV3014; zomer 1974. Vrancken en Maria Helena Rousch). Hij Was

fabrieksarbeider, aardewerker en hulpkommies.
Ze trouwden in Eijsden op 4 juni 1937. Het
echtpaar woonde in Oost-Maarland. Zij overleed
in ziekenhuis St. Annadal in Maastricht op
28-11-1974 en werd begraven in Oost-Maarland
3-12-1974; ze Werd 58 jaar. Hij overleed in
Oost-Maarland 19-2-1982.
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VIIa. Antoonjoannes Partouns (Twan van Pa) Werd
geboren in Eijsden op 21 juni 1902 in de Woning
van zijn ouders in de Dorpstraat). Hij Was fabrieks-
arbeider. Samen met zijn broer Harie (Hajke) en
zijn zus Elise (Kin) speelde hij in het toneel-gezel-
schap “Vriendschap zij ons doe ”. Het toneelschap
veranderde later zijn naam in Toneelvere-niging
Oude Harmonie van Eijsden (TVOliE).TWan
trouwde in Heer op 9 oktober 1926 met Maria
Hubertina Prevaes (geb. Heer 4-2-1907, dochter van
Willem Hubert Prevaes en Catharina DiriX). Antoon
overleed op 64-jarige leeftijd in Horn op 23 februa-
ri 1966. Zijn vrouw overleed op 89-jarige leeftijd in
Maastricht op 13 december 1996.

Het echtpaar Partouns-Prevaes kreeg vijf zonen,
Waarvan alleen de eerste in Eijsden is geboren (Henri
Gerardus Partouns, geb. Eijsden 25-8-1927; hij vestigde
zich later in Maastricht). Na de geboorte van hun eer-
ste zoon vertrok het echtpaar uit Eijsden en ging
elders Wonen. Een nakomeling Van hun tweede zoon
Wilhelmus Antonius Gerardus Partouns (volgtVIIla),
geboren in Heerlen op 2 oktober 1931 vestigde zich
echter later weer in Eijsden.

Antoon Partouns en fanfare
“De Vriendenkring” te Montfort:

Na de Tweede Wereldoorlog werdfanfare “De
Vriendenkring” uit Monyfort opnieuw opgericht en
was men nog op zoek naar een directeur (dirigent).
Ene Sjang Wolters verkocht in die tijd eens eieren aan
een Maastrichtenaar, een instrumentenhandelaar en die
maakte hem attent op Antoon Partouns uit Eijsden.
Op 14 oktober 1945 ging Antoon Partouns per trein
vanuit Maastricht naar Echt en dan perfiets/auto naar
Montfort om de nieuwe directeur te worden van fanfare
"De Vriendenkring". Directeur Partouns zette zijn
muzikanten op een pittige manier aan tot veel oefe-
nen thuis. De voorzitterfietste op gezette tijden in de
avonduren door het dorp, met wijd open oren. In 1951
werd het eerste Bondsconcours georganiseerd in Berg
a/d .Maag op 3 augustus 1952 organiseerde
"De Vriendenkring" het tweede. Directeur Partouns nam
eraan deel met de Maastrichtse Politiekapel. Directeur
Partouns verhuisde begin vijftigerjaren naar Roermond
en bouwde in Midden-Limburg een reputatie op met
de prestaties van "De Vriendenkring" als basis. De
Mony'orter muzikanten zagen dat ze met hem als
leider sprongen vooruit gingen. Op 15 augustus 1959
eindigde het tijdperk Partouns bij "De Vriendenkring".
(Bron: website van _fiznfare "De Vriendenrlering"V te Mongfort
d.d. 4 april 2007).
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Korte anecdote: Wat is de wereld toch klein
Op het geboortekaartje van Luc Haesen, het zoontje
van mijn nichtje Nicole Haesen-van Engelshoven staan
als peter en meter vermeld: Cyriel Partouns (mijn
broer) enjessie Partouns. Meuwsgierig ben ik naar de
afkomst van haar. Zij blijkt een kleindochter te zijn
van Twan van Pa (VIIa) en een dochter van diens eer-
ste zoon Henri Gerardus Partounsjessie Partouns is
getrouwd met Guido Haesen, de schoonbroer van mijn
nichtje Nicole.
(Palmyre Partouns -juli 2005)

VIIb joseph Henri Antoine Partouns (lef van Pa) werd
geboren in Eijsden 10 oktober 1914. Hij trouwde in
Eijsden op 25 februari 1938 (wettelijk) met Maria
Elisabeth Woys (geb. Oost-Eijsden 17-8-1910, doch-
ter van Martinus Wolfs en Maria Catharina Wolfs).
Het kerkelijk huwelijk vond een dag later plaats, op
26 februari 1938. Maria was dienstbode;jef was
fabrieksarbeider / voorwerker bij aardewerkfabriek
“Société Céramique” te Maastricht (later Sphinx).
Op 6 oktober 1973 ontving hij een eremedaille in
brons verbonden aan de Orde Van Oranje-Nassau
voor zijn 40-jarig dienstjubileum bij de NV Sphinx
te Maastricht (1933-1973).]ef zijn hobby, was net als
zijn vader, hoe kan het ook anders, de muziek. Ook
hij was meer dan 50 jaar lid van de Koninklijke
Oude Harmonie Eijsden. Hij was Verder lange tijd
regisseur en actief lid van de Toneelvereniging
K.O.H. en mede-oprichter van de Carnavalsvereniging
“de Klèèflep" en blaaskapel “De Blauwe Biet”. Evenals
zijn vader werd ook hij begiftigd met de eremedaille
in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele ver-
diensten voor o.a. de K.O.H. Het echtpaar Partouns-
Wolfs heeft gewoond aan de Diepstraat 18.]ef over-
leed op 66-jarige leeftijd in het ziekenhuis in
Heerlen op 6 november 1980. Maria overleed in
Eijsden op 15 februari1982.

jef en Maria kregen twee kinderen:
1. Henri Gerardus Martinus Partouns, VolgtVIllb.
2. Maria Catharinajohanna Elisabeth (Rina) Partouns,

geb. in Eijsden op 1-11-1951, trouwde met
Laurent Feijs.

Vllla l/Vilhelmus Antonius Gerardus Partouns werd
geboren in Heerlen op 2 oktober 1931. Hij trouwde
met Elisabeth Maria Hubertina Gelissen (geb. Urmond
19-9-1934).

Het echtpaar Partouns-Gelissen kreeg zes kinderen,
waaronder Henricus Wilhelmus Marie (Willy) Partouns
die zich later in Eijsden vestigt, volgt IXa.
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VIIIb Henri Gerardus Martinus Partouns (de Witte van
Sjef van Pa) is geboren in Eijsden op 27 november
1941. Hij trouwde met Elisabeth Maria Francisca
lbbben. Het echtpaar Woont in de Prins
Bernhardstraat in Eijsden. Henri zijn hobby is
muziek, net zoals die van zijn Vader en opa. Hij is
meer dan 50 jaar lid Van de Koninklijke Oude
Harmonie. Hij is evenals Zijn Vader en grootvader
onderscheiden in de Orde Van Oranje Nassau.

Het echtpaar Partouns-Tobben heeft één zoon:
1. Bart Partouns. Hij is geboren in Maastricht op
12 februari 1980. Ook Bart is in de voetsporen van
zijn Voorouders getreden: zijn hobby muziek is een
passie en Wel zodanig dat hij is afgestudeerd aan het
Conservatorium te Maastricht.

IXa Henricus Wilhelmus Marie (Willy) Partouns is
geboren in Maastricht op 7 september 1958. Hij
trouwde met Gonnie Reijnders. Zij vestigen zich uit-
eindelijk vanuit Heerlen in Eijsden (Oost-Maarland).

Het echtpaar Partouns-Reijnders heeft de Volgende
kinderen:
1. DidierAlfons Maria Partouns, geboren in Heerlen

op 19januari 1989.
2. Dominique Raymond Maria Partouns, geboren in

Heerlen op 27 maart1991.
3. Madelon Denise Alfred Partouns, geboren in Eijsden

op 24 juni1998.

Palmyre Gilissen-Partouns

Bronnen
Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, Gemeentearchief Eijsden,
RijksarchifgC Limburg Maastricht en Gemeente-archief Maastricht.
Collectie bidprentjes, Stg. Eijsdens Verleden, Rijksarchief Limburg
Maastricht en Gemeentearchief Maastricht.
Doop-, huwelijks- en begracyregisters, Gemeentearchief Maastricht.
Bevolkingsregisters, Gemeentearchief Eijsden.
Contrerolle der servitien (uitbetalingen aan militairen),
GemeentearchiefMaastricht (inventarisnrs. 974-977).
Klappers Nationale Militie, Rijksarchief Limburg te Maastricht.
Archives de PEtat à Liège, inschrijvingen in kerkregister Chaineux,
1738 en 1740.
Kerkhoven in Zuid-Limburg,A.P.L. Paquaij, Limburgs Tijdschrüt
voor Genealogie, nr. 32 - 2004, pag. 60 en 61, kerkhof Breust-
Eijsden tot september 2000,
Grafkruizen/graven begracilaatsen te Eijsden (aan de Groenstraat,
de Hutweg en naast de St. Martinus- en St. Christinakerk).
Geboren, gehuwd en/tyfoverleden in ..., 1600-1900, Iste druk,
A.P.'L. Paquaij
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Geboren, gehuwd, Overleden in Breust - Eijsden - Gronsveld
- Heugem - Ã/Iesch - Oost- Rijckholt - St. Geertruid, 1600
t/m 1915, 2de geheel herziene druk,A.P.L. Paquaij.
Van Aw nao Blauw, 125 jaar KOH 1874-1999, Henk Boersma
enjean Martens, Eijsden, 1999.
Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie, De Staatse Ruiterij, luitenant-

generaal b.d.jA.C. Bartels, Bataafsche Leeuw, 1987
Uit Eijsdens Verleden.

Met dank aan defamilies W Partouns-Reijnders, H. Partouns-
Tobben en mijn eigen familie voor hun bijdrage aan dit artikel.

In een volgende uitgave van Uit Eijsdens Verleden volgt een uit-
werking van de nakomelingen van Andries joseph Lodewijk (lef)
Partouns (Vc),
Bij deze wil ik eenieder die opmerkingen/aanvullingen heeft ten
aanzien van dit artikel, vragen om met mij contact op te nemen.
Uw infiarmatie kunt u sturen naar Emmastraat 57, 6245 HT
Eijsden of mailen naar palmyre@hetnet.nl.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.



Kent u ze nog?
Groep 7a schooljaar 1989/1990 Basisschool De Cramignon

De foto is gemaakt voor het in 1. Marinus de Groen
1992/1993 afgebroken schoolge~ 2. Sabrina Schreppers
bouw aan de Breusterstraat, de plek 3. Petra Limpens
Waar vanaf 1994 de “Schoolhof” is 4. Mieke Munten
gelegen. De treurbeuk staat er nog 5. Caroline Martin
en het pleintje is verfraaid met de 6. Katja Plusquin
beeltenis “De Schutsboom” in 7. ian Frijns
brons van Desirê Tonnaer. 8. Erica Herberghs

9. inge Schillings
Reacties: René Huijnen, 043-4091563. 10. Susan Gilissen
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Marnix Formannoy
Pim Aarts
Ralph Rutten
Sander van de Hazenkamp
Rick van Soest
Dennis Lemeer
Judith Koevoets
Nicolle Meijs;
Annelies Huisinga-Claessens,
onderwijzeres
Esther Vrijens
Kelly Scaff
Janneke Schiffelers
Peggy Caelen
Marc Roemen
Em/in Duijckers
Marc de Nijs
Kirsten van de Bosch
Judith Barents
Vanessa Jurkiewicz
Romy Suylen
Patricia Huijsmans
Joyce Paquaij
Paul Brauers
Jérôme Snoep
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3e en 4e Meisjes Mulol<las, liij de zusters Ursulinen aan de Breusterstraat

Op schoolreisje in het Belgische
plaatsje Lier, 15 juni 1954. De
foto Werd gemaakt door de klas-
senlerares mejuflírouw Sloven uit
de Kapittelherenstraat.

Rechts op de foto staat de reis-
bus, midden de ZirnInertoren,
Wellicht het bekendste Lierse
gebouw. Men kan er tientallen
uurwerken en andere astronomi-
sche toestanden bekijken.
Poto: EV 4369
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13. Mia Janssen uit Oost-Maarland , 1 1 A .4,
14. Ida Wolfs _ .wa _ 4 , *via
15. Fie Partouns é ' " . - i j g
16. (pensionaire) Je* '

René Huijnen, 043-4091563. _~ -~
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Limburger Koerier 1900
(13 augustus-27 september)

ONDERWIJS.
Examen hoofdakte.
Breda, 13 en 14Aug. Geslaagd:
IGC. de Cleyn Brem, van Eysden.

EUSDEN 1 7 Aug. Hedenmiddag
om half een overreed de goederentrein
tegenover Maarland een dragend rund,
dat door de machine verpletterd en
eenige honderden meeters meegesleepd
werd, terwijl een wagen van de rails
gelicht werd, waardoor de trein moest
stilstaan. Van denzelfden eigenaar
WH. die slechts 2 koeien bezat, is de
vorige week de andere moeten iyfge-
maakt worden. Gelukkig waren beiden
verzekerd.

(LK ZATERDAG 18 AUGUSTUS 1900)

EUSDEN, 18 Aug. De Veetentoon-
stelling en de Melkwedstrijd beloven,
schitterendefeesten te worden.
Opgeluisterd door onze Muziekgezel-
schappen, begint de Melkwedstrijd met
tal van deelnemers tegen één uur
Kermismaandag 27 dezer. De entreeprijs
van 10 cent zal niemand weerhouden
om het leerrijke schouwspel in hetfraaie
kasteelpark bij te wonen, en daarbij te
genieten van de heerlijke muziek.
Den volgenden dag 28 Aug.
Kermisdinsdag wordt de groote vee-
tentoonstelling gehouden; ofschoon de
inschrijving nog niet gesloten was bij
de cyczending van dit bericht, waren
reeds een honderdvijflig stuks vee
ingeschreven, waaronder een dertig-
tal hengsten. Verder tal van vee en
voorwerpen ter opluistering, hoenders,
konijnen, veevoederartikelen, land-
bouwwerktuigen, enz. Ook dien dag
geven onze doipsvereenigingen een
luisterrijk concert, terwijl o.a. autoritei-

ten ook Z. Exc. De Commissaris der
Koningin de tentoonstelling met een
bezoek zal vereeren.

(LK. DLNSDAG 21 AUGUSTUS 1900)

LANDBOUW.
Veetentoonstellíng en
Melkwedstrijd te Eijsden.
Moest Maandag de Melkwedstrijd
wegens den regen uitgesteld worden tot
den volgenden dag. Dinsdag kwam een
heerlijk weder de Veeteritoonstelli'ng en
den Melkwedstrijd begunstigen.
'Ibch hebben de buien van Maandag
veel ingeschreven vee en vele bezoekers
terug gehouden. Niettemin zijn beide
landbouufeesten uitstekend geslaagd.
Reeds in den vroegen morgen vulde
zich hetfeestterrein waar vooral de
tent voor Bestuur en jury prachtig
versierd waren, met paarden, hoornvee
en varkens in de afgesloten ruimten,
tenvíjl het publiek hetfraaie park, zoo
welwillend door de grafelijke familie
cyfgestaan, bezette.
Een dozijn oude hengsten, ware pracht-
exemplaren, een tiental mooie jonge
hengsten, 15 even prachtige veulen-
merriën, een tiental merrieveulens, ston-
den langs den linkerkant van het ter-
rein, de plaats voor de paarden bestemd.
Tien oude stieren en evenveel jonge,
niet minder prachtige dieren in hunne
soort, 20 melkkoeien en evenveel vaar-
zen, naar het algemeen gevoelen niet
minder te prijzen, bezetten de rechter-
zijde van het terrein.
11 Zeugen en 2 beervarkens hadden
naast de middenlaan hunne plaats
gevonden.
Buiten Concours of ter opluistering
waren nog tentoongesteld eenige paar-
den, onder eenfraai tentje eene collectie
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veevoederartikelen, kippen, kippenvoe-
der, konijnen, en een vijftig stuks land-
bouw- en zuivelbereidingswerktuigen,
langs beide zijden derfraaie laan.
jammer dat de hoofdpersoon, de wakke-
re voorzitter der Afdeeling Maastricht,
de hooggeboren Heer Graaf de Geloes,
op reis ongesteld geworden, verre van de
Tentoonstelling, die hij schiep en orga-
niseerde, moest verwijderd blijven. De
onvermoeide Ondervoorzitter, de heer
Constant Schreinemacher, verving hem
op waardige wijze, terwijl Mevrouw
de Gravin de Geloes, haren zieken
echtgenoot achterlatende, vooruit was
gesneld om als gastvrouwe tegenover
Bestuur; Eere-Regelingscommissie enz.
de bekende gastvrijheid van het kasteel
hoog te houden.
Élègen 9 uur werd Z. Exc. De
Commissaris der Koningin, die
deze Tentoonstelling, de laatste der
Maatschappij wel wilde openen, aan
den ingang begroet door Bestuur en
Eerecommíssie, onder de tonen van het
Volkslied, gespeeld door Harm. St.
Cecile, naar de tribune geleid en daar
op hartelijke wijze welkom geheeten
door den fungeerenden Voorzitter. Met
eene sierlijke toespraak antwoordde
Zijne Excellentie, verklaarde daarna
de Tentoonstelling geopend en maakte
eene wandeling op het terrein, bewon-
derde de prachtexemplaren, die getui-
gen van bloei en vooruitgang op het
gebied van paarden- en veejbkkerij,
ook te danken aan de zorgen van het
Provinciaal Bestuur en der Regeering.
Meer en meer vulde zich het prachtige
park met bezoekers; volgens berekening,
uit de entrées en de kaarten der leden,
waren in den namiddag meer dan
2000 toeschouwers op het terrein.



Reactles van lezers

A.P.L. Paquaij: jamerlick door geschooten den lesten May 1653.

UEV 1 io, december 2007, p. 25-29.

Jacques Piters stuurde ons een mooie,
persoonlijke reactie naar aanleiding
van het artikel van A. Paquaij over
de jamerlick doot geschooten Hendrick
Peeterman.

Tot mijn genoegen verscheen
er in Uit Eijsdens Verleden
nummer 110 een artikel over
een grafkruis op het kerkhof
bij de Sint~Christinakerk op
deVroenhof. Het betreft het
kruis van Hendrick Peeterrnan.

Als kind uit de buurt speelde je
in de jaren zestig van de vorige
eeuw op de Vroenhof.Via de
hardstenen kruisen klom je op de
kerkhofinuur. Hoewel ons veel
respect Was bijgebracht voor de
graven in het algemeen, Werden
de losse kruisen die tegen de
muur stonden, meer als handig en
interessant ervaren. Navraag bij pa
leerde, dat eerdere generaties kin-
deren daar hetzelfde over dachten.

Sommige kruisen Waren dusdanig
verweerd, dat de tekst amper te
lezen was. Een kruis trok mijn
speciale aandacht: “Hier is begraven
Hendrick Peeterman Secretaris van
den Heer Baron De Lamargelle"()
“die jamerlíck is door geschooten den
lesten may 1653 ”. De tekst kende
je zowat uit je hoofd.Wat er Was
gebeurd, daar kon je alleen naar
gissen, dat zou ook Wel nergens
meer bekend zijn.

Ergens bijna halverwege de jaren
80 van de vorigel eeuw begon de
kerkhofrnuur, na een periode

met afwisselend vorst en dooi,
over te hellen. Op een dag lag de
muur om. Besloten Werd, deze
weerop te metselen, maar nu op
een diepe fundering. Geconsta-
teerd Werd, dat de muur in ieder
geval niet ruim om het oude
kerkhof Was geplaatst: onder de
omgevallen muur lagen de men~
sen nog netjes begraven. Op de
rug, met de kruin ongeveer naar
de Maaskant, zo herinner ik mij.
Uiteraard Was voor ons niet na
te gaan, of degenen onder de
kruisen dezelfde personen Waren
als vermeld op de kruisenwaar-
schijnlijk verrast door het onver-
wachte, zette men het werk voort.
Enkele fotols Werden gemaakt. De
kruisen Van oorspronkelijk zeer
verschillende lengten Werden in
de muur ingemetseld, zodat deze
niet verloren konden gaan.

Het gave kruis van Hendrick
Peeterman, “P(e)eterman(s) ”, was
in de tussentijd door een val aan
de bovenkant gebroken (zie res-
tauratienaad). Het lijkt nu, of het
inrnetselen al in het verre verle-
den gebeurd is en of de kruisen
even groot Waren, maar ook hier:
schijn bedriegt.

Door het onderzoek van de heer
A. Paquaij is het verhaal achter
“die jammerlick is doot geschooten”
bekend geworden. Dat hij' tijdens
een ruzie op de Vroenhof door
het slaan met zijn eigen geweer
door eigenyvuur werd getïofien
(aldus de getuigen), dat de andere
partij in kasteel Eijsden Werd

opgesloten en via een touw en
de slotgracht Weer ontsnapte, Was
volstrekt niet af te leiden uit de
tekst op het grafltruis. Evenmin
dat dit gebeurde tijdens een
gewapende expeditie vanuit
Eijsden om de grens met Breust
te onderzoeken, omdat mogelijk
Lotharingse soldaten vanuit
Maarland en Breust, Eijsdense
huizen zouden gaan innemen.

jacques Piters
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