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Van de redactie

Het vorige nummer van Uit Eijsdens Verleden met daarin de geschie-
denis van de jongerenkerk is door onze lezers goed ontvangen.We
hebben positieve reacties gekregen en dat doet ons deugd.We hopen
dat deze nieuwe UEV, nummer 114, ook weer met plezier gelezen zal
Worden. De inhoud is interessant en gevarieerd: een inbraak in 1663,
deel twee Van de familie Partouns, reacties Van lezers, een verkeersdode
in 1901, nog een foto van de jongerenkerk en tenslotte een bericht
over de motte van Breust.

De foto van de jongerenkerk stond al in het vorige nummer, op pagina
20, maar de schaduwfoto en de namen erbij zijn toen weggevallen. Dat
maken we in dit nummer goed. We plaatsen de foto met namen in de
rubriek Kent u ze nog? op bladzijde 33.

Groot nieuws voor de geschiedenis van Eijsden was de ontdekking van
de motte Van Breust.Wij weten er niet meer van dan u, alleen wat er
in de kranten over geschreven is.Toch hebben we in dit nummer een
pagina aan de motte gewijd. Het onderwerp is belangrijk en wellicht
zijn er lezers in het buitenland die de vondst in Breust niet in hun
krant hebben kunnen lezen. Als er straks meer bekend is, zullen we daar
in Uit Eijsdens Verleden nog uitgebreid over schrijven.

Tenslotte nog een mededeling. Het bestuur van de Stichting Eijsdens
Verleden is met ingang van 2009 veranderd. Het bestaat nu uit vijf per-
sonen: Henk Boersma, voorzitter, BerthaVaes-Janssen, secretaris, Desirée
Duijkers, penningmeester, Jean-Pierre Piters, bestuurslid, en Pierre
Theunissen, bestuurslid.

De redactie van Uit Eijsdens Verleden is niet veranderd. Zij wenst u
veel plezier met deze nieuwe UEV.

WillyJeukens

Inhoud

Van de redactie
Willy Jeukens

Agnes Wolfs verstoort de
nachtrust in het kasteel
5 september 1663

A.P.L.Paquaij

Partouns, een familie in Eijsden
Deel 2

Palmyre Gilissen-Partouns

Reacties van lezers
Jongerenkerk Parochie
Breust-Eijsden 1968-2008
UEV113, december 2008 p. 4-24

Gietijzerenwegkruis pand Pieterke
(nummer 7)
UEV 113, december 2008 p. 29 en 30

Dodelijk verkeersongeval op
de Rijksweg in Eijsden
12 november 1901

Bèr Pachen

Kent u ze nogšI 33
Jongerenkoor, Jongerenkerk parochie
Breust-Eijsden, Gjuli zoog

De motte van Breust
Willyjeukens
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Agnes Wolfs verstoort de nachtrust in het kasteel
5september1663

Een halfuur voor zonsondergang op woensdag 5 september
1663 is Agnes Wolfs, met een korfaan haar arm, heimelijk
het kasteel in Eijsden binnengegaan. Zoals later zal blijken
niet met goede bedoelingen. Ze verstopt zich en laat zich
insluiten in het kasteel.

Agnes Wolfs
Voor dat het Verhaal Wordt vervolgd gaan We eerst
kennismaken met enkele personen. Om te beginnen
Agnes Wolfs. Ze is gedoopt in Breust, door pastoor
Mathias Dionisius, op 28 januari 1618. Haar ouders
zijn Cornelis Wolfs en Margaretha.Als peter en
meter fungeerden jan Scaf en Geet Gilis.
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Omdat haar vader de roepnaam Nelis (=Corne1is)
heeft, wordt zij in het dorp ook Agnes Nelissen
genoemd. Ook in dit verhaal is dat meestal het geval.

Agnes is voor de eerste keer gehuwd geweest met
Henrick janssen. Dit blijkt uit een procesdossier Van
21 februari 1651. Daarin staat dat de weduwe Wolfs
(Margareta Schafs) en haar dochter Agnes, weduwe
Hei/wide janssen, geld schuldig zijn aan Gerard Wolß.
Henrick janssen en Agnes kregen een dochter Cor-
nelia, die op 29 april 1646 gedoopt is in Breust door
pastoor Mathias Dionisius. De moeder wordt in de
doopakte genoemd Nes Nelissen Wolfs.
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Als doopgetuigen traden op Joannes Knoppen en
Helena Wolfs.

Gezagsdragers in 1663
Sinds 1626 is baron Arnold de Lamargelle Heer van
Eijsden. Hij is geboren in 1591 en op woensdag 4
juni 1631 getrouwd in Breust met Margaretha Anna
Francisca de Bocholtz. Uit deze verbintenis zijn
minstens 8 kinderen geboren. Het gezin woont sinds
1636 in het kasteel van Eijsden.
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Het dorpsbestuur bestaat uit schout Leonard Peter-
mans en de schepenen Christiaen Cleusens, Cleusen
Frambach,Willem Frambach, Gerard Vrancken,_]an
Walpots en Winand Wolfs.

Het is het laatste optreden Van dit bestuur, want op
24 oktober 1663 treedt een protestants bestuur aan
in Eijsden.
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Een placaat dat in 1663 aan de kerkdeuren werd opgehangen.
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Kopergmvwe van het kasteel Eijsden door Remacle le Loup, 1744. Foto: CSS747.

Het verhaal
Agnes Wolfs alias Nelissen heeft zich dus verstopt in
het kasteel en Wel in het braun/huis. Omdat bij het
brouwen van bier vuur gestookt moest Worden,
Werd zo,n braun/huis afgedekt met pannen in plaats
van riet. Daarom Werd het braun/huis ook panhuis
genoemd.

De nacht van Woensdag 5 september 1663 op don-
derdag zijn de baron Arnold en zijn echtgenote
Margaretha uithuizig. Het is pikkedonker als om
22.00 uur Agnes uit haar schuilplaats te voorschijn
komt. De kinderen de Lamargelle en het personeel
van het kasteel hebben zich dan al te rusten gelegd.

Agnes begeeft zich met de korf aan haar arm naar
de keuken. Ze heeft een blauwe doek om haar
hoofd geslagen en haar schoenen uitgedaan. In de
keuken aangekomen bemerkt Agnes dat zij niet
alleen is. Ze hoort geluiden en Verlaat de keuken
weer. Maar ze komt terug en in het flakkerend licht
van haar kaarsje ziet ze twee slapende meisjes naast
het uitdovende vuur in de schouw. Het zijn de meis-
jes die de koeien verzorgen en Worden dan ook coije
meiskens genoemd. Opnieuw verlaat Agnes de keu-
ken en bedenkt een plannetje hoe ze die twee meis-
jes uit de keuken kan verjagen.

Als ze voor de derde keer de keuken ingaat trekt ze
een deurtje uit een schotelenrek en kruipt onder
een tafel.Vandaar gooit ze het deurtje door de keu-
ken. Maar in plaats van weg te rennen beginnen de
coíje meiskens te gillen en te roepen. Agnes vlucht uit
de keuken om zich elders te Verbergen. Door het
roepen van de twee meisjes is het personeel van het
kasteel en ook den Eedele jonge Here (dit is Arnold
Theodoor Amor de Lamargelle) gewekt en ze zijn
op het geluid afgegaan. In de keuken aangekomen
treffen ze de twee angstige meisjes, die hun verhaal
doen. Ze meenden in de insluipster herkend te heb-
ben de gecleejen van Mesch. Het hele gezelschap in
nachtkleding gaat, met kandelaars en kaarsjes in de
hand, op zoek naar de inbreekster.

Na lang zoeken ontdekkenVincent Thirij, 51 jaar
oud en gardenier in het kasteel, en AnnaWolfs, 25
jaar oud en kamermaeght in het kasteel, in het panhuis
de voortvluchtige. Onder een brouwerskuip achter
een blok hout had Agnes zich verborgen. Het
kamermeisje Anna blijft op wacht staan enVincent
gaat de jonge baron er bij halen. Als de jonge baron
in het panhuis aankomt blijkt er niemand meer
onder de brouwerskuip te zitten. Na enig zoeken
ontdekken ze Agnes Nelissen alias Wolfs op de oven
in het braun/huis.
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De twee slapende “coije meiskens” bij de schouw. Tekening:jackie janssen.
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Om ontdekking te Voorkomen had ze haar gezicht
helemaal zwart gemaakt met drecle ende vuijlicheijt.
De jonge baron vraagt haar Waar haar korf is. Agnes
zegt daarop dat de korf in het panhuis is en na enig
zoeken vindt een knecht de korf onder een brouwers-
kuip. De inhoud van de korf Wordt geinspecteerd om
te zien of er gestolen goederen in zijn. De inhoud
bestaat uit kousen en schoenen Van Agnes, een mes,
een zak en een linnen laken. De jonge baron besluit
Agnes Wolfs op te sluiten in het kasteel totdat zijn
vader weer terug is. De Volgende morgen Vindt men
nog in het brown/huis: een kaars, enige solfer sterken en
een aardewerk potje met Vet en daarin een weeck van
cattoen.

Rechtszaak
Op zaterdag 8 september 1663 roept baron Arnold
de Lamargelle de schout en schepenen bij elkaar
voor het houden Van een extraordinaris vergaederinge.
Naast drie getuigen Wordt ook Agnes Wolfs aan een
verhoor onderworpen. Zij Verklaart dat zij Woensdag
naar het kasteel gegaan Was om aan de jongejoflrouwe
3 schillingen te brengen. In het panhuís gekomen
Werd zij overvallen door een ziekte en is flauwgeval-
len.Tegen 10 uur ,s nachts is zij naar de keuken
gegaan om zich een beetje te warmen. Ze had toen
geen schoenen aan, wel kousen. Geschrokken Van de
herrie die de twee coije meiskens maakten, heeft zij
zich toen Verstopt in het brown/huis, eerst onder de
brouwkuip en daarna op de oven.

Ze bevestigt dat ze in het Verleden nog twee keer
met de justitie in aanraking is geweest. De eerste
keer Wegens diefstal Van kleren uit de zaagmolen in
Laag Caestert en de tweede keer in Luik Waar ze
enig geld gestolen zou hebben.

Het proces leidt uiteindelijk tot een veroordeling:
aan de grens Van Eijsden Wordt Agnes Wolfs aan een
stellage Vastgebonden en met 3 roeden gegeseld.
Daarna Wordt ze levenslang verbannen uit Eijsden.
Opmerkelijk is nog dat bijna aan het einde Van het
proces plotsklaps een soldaat uit Maastricht opduikt:
Francois Souverain. Hij beweert de huidige echtge-
noot te zijn Van Agnes Wolfs en wil de procesgang
ongeldig laten Verklaren. De rechtbank legt zijn ver-
Weerschrift terzijde.

Het proces van dag tot dag
Hieronder Volgt een lijst Waaruit de Voortgang Van
het proces in 1663 af te leiden:
Zaterdag 08-09-1663
1. De baron vraagt toestemming om een Vragenlijst
in te dienen die moet dienen als leidraad bij het
verhoren Van getuigen.
2. De schepenen geven toestemming.
3. De baron dient de Vragenlijst met 6 Articulen van
jnfiirmatie preparatoir in.
4.Verhoor van 3 getuigen.
5.Toestemming Van de schepenen om Agnes in de
gevangenis te houden.
6. De baron dient Feijten van Belastinge in, dit is een
lijst met 6 artikelen die gebruikt wordt bij het Ver-
hoor van Agnes Wolfs.
7. Eerste verhoor Van Agnes Wolfs.
Dinsdag 1 1-09- 1663
1. De baron dient Naerdere Feijten van Belastinge (5
artikelen) in om Agnes aan een nieuw Verhoor te
onderwerpen.
2.Tweede verhoor van Agnes Nelissen alias Wolfs.
I/I/bensdag 12- 09- 1 663
De baron dient Clarhte ende Conclusie in (19 artikelen).
De verdachte Wordt gewezen op haar rechten. Ze kan
een advocaat of procureur inschakelen om de Verdedi-
ging te Voeren. De volgende vrijdag om 9 uur moet
zij haar Verweerschrift klaar hebben en indienen.
Vrijdag 14-09- 1663
Agnes Wolfs laat via de gerechtsbode Lins Smets aan
de rechtbank weten dat zij zich niet Wil laten
bijstaan door een advocaat of procureur.

Zij wil ook niet procederen. De rechtbank geeft
haar de tijd hierover na te denken tot de maandag
daarop om 9 uur ,s ochtends.
Maandag 1 7-09- 1663
Om negen uur ,s morgens is Agnes niet verschenen
Voor de rechtbank en heeft ze ook geen antwoord
op de Clachte ende Conclusie ingediend. De recht-
bank geeft haar nogmaals de tijd tot Volgende
Woensdag om negen uur.
Woensdag 19-09- 1 663
Francois Souverain, een soldaat, gelegerd in Maas-
tricht, meldt zich als man Van Agnes Wolfs. Hij
beklaagt zich dat hij geen processtukken heeft ge-
kregen om de verdediging te kunnen voeren.
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Agnes Wolfs wordt aan de grens van Eijsden met roeden gegeseld. Tëkeningjacleiejanssen.
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De schepenen maken een kopie van Clachte ende Con-
clusie en laten die overhandigen aan Agnes Wolfs met
het verzoek daarop te reageren op Vrijdag om 10 uur.
Vrijdagmorgen 21-09-1663
De rechtbank heeft het antwoord op Clachte ende
Conclusie niet ontvangen. Agnes Wolfs Wordt ver-
stoken van alle verdedigingsmiddelen.
Vrijdagmiddag 21-09-1663
Francois Souvereijn dient in naam van de gevangene
een Antwoordt in op Clachte ende Conclusie. Helaas
te laat, de rechtbank heeft al gesproken en het
Antvvoordt Wordt verworpen.
Dinsdag 25-09-1663
Voor er vonnis Wordt geveld Wil de baron nog twee
getuigen laten vertellen over de diefstallen door Agnes
Wolfs in het verleden gepleegd. Tomas Teunissen,
52 jaren, en zijn vrouw Meijken Dukers, 50 jaren,
leggen een verklaring af over kledingstukken die
enige jaren geleden o.a. in de zaagrnolen gestolen
waren. Daarna spreekt de rechtbank het vonnis uit.
Donderdag 27-09-1663
Agnes Nelissen alias Wolfs wordt gegeseld en ver-
bannen uit Eijsden.

Sententie
Sententie in sake den Ed: Gest: Heere deser vrijheijt ende
Heerlijkheijt Eijsden Claegere Tegens Agnes Nelissen
Gevangene Beklaegde

Gesien de jnformatie so preparatorie als andere op huijden
voor ons ajfgeleijt rnitsgaders dJ eijgene ende Vrijwillige con-

fessie vande beklaegde, de Clachte ende Conclusie van den
Heere Clagere, ende signanter het decreet van verstek waer
bij de Beklaegde is versteeken van antwoort, voorts ook
alle anderen acten, verhalen, ende decreten in sake respecti-
ve gehouden, ende ghegheven, bendfens tI prqfiijt bij
Gemelde Heere Clagere alhier ghee'mploijeert, Schepenen,
ten manisse vanden Heere Schoutet, op alles gelet waer op
enigsints te letten stonde, prefereerende gratie voor rigeur,
wijsen, ende verklaren dat de Gevange sal worden gebracht
op de limiten deser Heerlijkheijt om aldaer aen eene kruck
tot dien eijnde op te richten, met drij roeden te worden
gegeesselt, ende voorts, anderen ten exempel, voor haer
leven lang gebannen uijt de limiten deser Vrijheijt ende
Heerlijkheijt op pene van, in deselve bevonden wordende
naerder te sullen worden gestraft, deselve daer toe condem-
neerende, mitsgaders inde costen ende misen van justitie.
Aldus gesententieert injudicio tot Eijsden den 25e 7br:
1663 overmits L: Petermans, W: Frambachts, C: Fram-
bachts, C: Cleusens, ende G: Vrancken Schepenen, ende
Gheëxecuteert den 27e daeraenvolgende

)

A.P.L. Paquaij

IO

Bronnen
A.P.L.Paquazj: Geboren, Gehuwd, Overleden in
Breust-Eijsden-Gronsveld-Heugem-Mesch- Oost-Rijckholt-
St. Geertruid, uitgave 2005.
A.P.L. Paquaij, Kroniek van Eijsden 800-1900, niet gjicieel
gepubliceerd.
Dossiers in het Rijksarchief (Regionaal Historisch Centrum
Limburg) te Maastricht:
LvO 4953 Plakkaat 14 maart 1663.
LvO = Landen van Overmaas.
LvO 4954 Benoemingen gezagsdmgers.
LvO 4954 Handtekening L. Petermans.
LvO 4954 Handtekening M.A.E de Bocholtz.
LvO 4968 Handtekening Arnold de Lamargelle.
LvO 5171 Handtekening Lins Smets.
LvO 5172 Het verhaal Agnes Wblfs.
LvO 51 72 Namen schout en schepenen in 1663.
LvO 5221 Eerste huwelijk Agnes VVoljs.
Doopboek St. Martinus parochie Breust, inv. nr. 21.1.
Doopboek St. Martinus parochie Breust, inv. nr. 21.3.
Trouwboek St. iMartinus' parochie Breast, inv. nr. 21.3 .
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Partouns, een familie in Eijsden
Dflflz

Het eerste deel van Partouns, een familie in Eijsden verscheen in
Uit Eijsdens Verleden nummer 113, september 2008. De geschie-
denis begon met (l) Winand Andriën Partouns, liep via (ll)
Olivier Partouns , (lll)Francois Partouns en (lV)W|nand Francis
Partouns naarJan-Francis (Va), Hendrik (Vb) en Jef Partouns
(Vc). Deze laatste drie werden de stamvaders van de drie takken
Partouns in Eijsden. De takken van Jan-Francis en Hendrik wer-
den beschreven in het eerste deel. Deel twee en drie gaan verder
met de derde tak, de kinderen van hun broer Andriesjoseph
Lodewijk (lef) Partouns. Deel twee, dat hier volgt, beschrijftjef
Partouns en de nakomelingen van zijn oudste zoon, Winandus
Franciscus. Deel drie, in een volgende aflevering, zal verder
ingaan op de kinderen van drie andere zonen van Jef Partouns:
joseph Johannes, Henricus Hubertus en Johannes Henricus.

Volgt thans de uitwerking Van de nakomelingen van
Andries Joseph Lodewijk (Jef) Partouns (Vc).

Vc. Andriesjoseph Lodewijk QQ? Partouns Werd gebo-
ren in Eijsden op 20 maart 1840. Reeds op achtjari-
ge leeftijd verloor hij zijn moeder. Jef trouwde op
12 november 1864 met Elisabeth Halders (geb. Eijs-
den 21-4-1845, dochter Van Godefridus Halders en
Maria Catharina Gilissen).
Het echtpaar Partouns-Halders Woonde eerst aan de
Breusterstraat; in 1880 woonde het echtpaar met
hun, op dat moment acht, kinderen Op den Hoek
nr. 5 in Eijsden.
Joseph was geschikt voor militaire dienst, 1,55 m lang,
dagloner, 1e meester en hoofdopzichter bij de Maas-
trichtse Zinkwitmaatschappij (MZM) in Eijsden. In
1920 vierde hij zijn 50-jarig ambtsjubileum. Hij werk-
te bij MZM van 1870-1923.]oseph was jarenlang
bestuurslid van de (rode) Harmonie Sainte Cécile.
Zijn vrouw is op 68 jarige leeftijd overleden in Eijs-
den op 15 augustus 1913. Hijzelf overleed in Eijsden
op 28 februari 1923; hij was toen 83 jaar. In 2004 is
een straat in Eijsden naar hem genoemd.

In de Bevolkingsregisters in Eijsden is terug te vin-
den dat ene Mathieu Paquay, schoonbroer van Jef
Partouns, tijdelijk heeft ingewoond bij het gezin
Partouns-Halders. Na het overlijden van zijn eerste
echtgenote, de Joodse Emilie Weinmann, heeft

'illllllllllh
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Andriesjoseph Lodewijk UQQ Partouns.

Mathieu Paquay (geboren in Eijsden 20 januari
1841,1eerlooiersknecht, Vorige woonplaats Luik) van
5 maart 1897 tot 27 december 1898 ingewoond bij
het gezin. Daarna verhuisde Mathieu naar Maas-
tricht, waar hij op 17 april 1901 op 60-jarige leeftijd
hertrouwde met Maria Gertrudis Servais. Mathieu
overleed in Maastricht op 28 december 1904.

Nadere uitwerking van de familierelatie tussen Mathieu
Paquay en het gezin Partouns-Halders
Hiervoor beginnen we bij Maria Catharina Gilissen,
geboren in Bourges et Berry op 26 november 1815.
Zij was een dochter van Joannes Gilissen en Maria
Anna Gilissen. Ze was naaister van beroep. Zij
huwde (1) in Eijsden op 30 december 1836 met
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Mathijs Paquay. Mathieu Paquay Was een zoon uit
het eerste huwelijk van Catharina. Op 16 augustus
1844 huwde zij (2) in Eijsden met Godefridus Hal-
ders. Elisabeth Halders Was een dochter uit het twee-
de huwelijk van Catharina. Catharina heeft gewoond
in de Stiegel en aan de Hoek. Ze overleed op
55-jarige leeftijd in Eijsden op 4 september 1871.
Uit bovenstaande kunnen We dus concluderen dat
Mathieu Paquay een halfbroer is van Elisabeth Hal-
ders en dus een schoonbroer van jef Partouns.

Het echtpaar Partouns-Halders kreeg twaalf kinde-
ren: zeven zonen (Waarvan er één binnen een half
jaar is overleden), vier dochters en een levenloos
geboren kind.
1. VVinandus Franciscus Partouns, volgtVIb.
2. Maria Catharina Partouns, geb. Eijsden 23-4-1867

(Breusterstraat). Zij verhuisde op 11 maart 1889
naar Luik (B).

. Maria Geertruid (Gertrudis) Partouns'Werd geboren
in Eijsden op 12 november 1869 in hun Woning
aan de Breusterstraat. Gertrudis bleef ongehuwd.
Ze Woonde tijdelijk (rond 1910-1920) bij haar
broer joseph joannes Partouns, Op den Hoek

nr. 7, daarna
Woonde ze aan
de Kapelkes-
traat in Eijs-
den. Ze is
overleden op
81-jarige leef-
tijd op 19
januari 1951.
4. Godefridus
Hubertus
Partouns, geb.
Eijsden 9-8-
1872 (Op den
Hoek) en
aldaar na vier
maanden overl.
10-12-1872.

5. josephjoannes Partouris, volgtVIc.
6. Gerardus Hubertus Partouns Werd geboren in Eijsden

op 13 december 1875. Hij was geschikt voor mili-
taire dienst, Was 1,60 m lang, had een ovaal gezicht
met een ronde kin, bruine ogen en bruin haar.
Ger speelde picollo in de (rode) Harmonie Sainte
Cécile. Hij trouwde in Eijsden op V8 augustus 1902
met Maria Hubertina Lemeer (geb. Meerssen 17-4-
1881, dochter van Mathijs Lemeer en Maria Anna
Niesten). Het echtpaar Partouns-Lemeer verhuisde
na de geboorte van 4hun zoonjozefI/Vinandus naar

12.

Meerssen; tussen september 1915 en juli 1920 Ver-
huisden zij naar Maastricht. Gerard Was arbeider en
opzichter Van de ZinkWit (in dienst sedert 1889).
In 1929 vierde hij zijn 40-jarig ambtsjubileum. Hij
is overleden in Lirnmel op 22 juli 1953. De kinde-
ren die in Eijsden Werden geboren, Waren:

a. iMaria Annajosephina Partouns Werd geboren in
Eijsden op 29 april 1903 in hun Woning aan de
Dorpstraat. Zij huwde met-jeanjoseph Ni'jsten
(geb. Meerssen 15-6-1898) en samen kregen
zij een dochter Truy Nijsten._]ean is overleden
in Maastricht op 12 juli 1975. Maria Anna
jos'ephina is bijna 100 jaar geworden.
:b. jozefI/Vinandus Partouns werd geboren in Eijs-
den op 3-8-1904. Hij Vtrouwde op 7 november
1930 met Maria Catharina Loubele (geb. Maas-
tricht 26-12-1906).Jozef Was smid Van'beroep.
Het echtpaar Partouns-Loubele Was Woonach-
tig aan de Boschstraat 103 en Verhuisde op
22-12-1938 naar het Bosquetplein 28 te Maas-
tricht. Zij kregen een levenloos geboren kind
op 16 oktober`1938 te Maastrichtjozef is op
56-jarige leeftijd overleden op 16-10-1960 in
Maastricht en Werd begraven aan de begraaf-
plaats aan de Tongerseweg in Maastricht.

. Mariajosephina Partouns Werd geboren in Eijsden
op 10 november 1877 (Op den Hoek). Zij huwde
in Eijsden op 9 september 1904 met Antoine
joseph Charpentier (geb. Lanaye (B) 9-11-1879,
zoon Van Pierre Barthelemi Charpentier en
Marie Potmans). Het echtpaar woonde eerst aan
de Dorpstraat en later (rond 1910-1920) aan
de Rijksweg/Lindelaan 6 te Eijsden. Zij Was
naaister; hij Was metselaar van beroep. Maria
josephina is als weduwe overleden op 71-jarige
leeftijd in Eijsden op 19 juni 1949.
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8. Henricus Hubertus Partouns, volgtVId.
9. joannes Hendricus Partouns, VolgtVIe.
1-0.N.N-., geb. en overl. Eijsden 27-2-1885 (Op den

Hoek) (levenloos geboren)
11. Godefiidusjoannes Lodewijk (Frits) Partouns Werd

geboren in Eijsden op 24 februari 1886. Hij Werd
vrijgesteld voor militaire dienst Wegens broeder-
dienst en was 1,60- m lang. Hij huwde inVaals op
1 mei 1920 met Theresia Horsch (geb.Vaals 1-12-
1889, dochter Van Jan Baptist Horsch en Elisa-
beth Jungblut). Zij verhuisden na de geboorte van
hun eerste zoon Joseph Baptist Partouns-op 29
juli 1921 naar de Statensingel 30 in Maastricht.
Frits werkte tijdelijk als slagersknecht in Haeren
bij Aken (D). Later Was hij fabrieksopzichter,
oprichter en_opzichter van de Sphinx. Hij is
overleden op 49-jarige leeftijd na een langdurig
lijden op 20 mei 1935 te Maastricht.
joseph Baptist Partouns (geb. Eijsden 30-1-1921)
trouwde op-26-jarige leeftijd op 8 oktober 1947
te Meerssen met Anna iMaria Konings. In Meers-
sen Werden hun tWee zonen geboren: Leon Par-
touns en Frits Partouns. Samen met zijn broer
Joannes Baptist Partouns runde Joseph Baptist een
accountantskantoor op de Papenweg in St. Pieter
te Maastricht. Hij Was leider van de selectieploeg
jeugd van MVVJoseph Baptist is plotseling over-
leden Vaan de gevolgen van hartfalen op 24 mei
1962 in 'Maastricht; hij Was toen pas 41 jaar.

12.Louise Mariejosephina Partouns werd geboren in
Eijsden op 12 maart 1889. Zij huwde in Eijsden
op 19 november 1915 metjoannes Hubertus Rein-
tjens (geb. in Eijsden, zoon van Lodewijk Rein-
tjens en Maria Catharina Van Weersch van de
Kapelkesstraat in Hoog-Caestert). Hun zoon jef
Reintjens (geb. Eijsden 18-1-1919), dus kleinzoon
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van Joseph Partouns, speelde samen met een
andere kleinzoon van Joseph Partouns, te weten
Jef Partouns (zoon Van Jean Partouns, zie Vle)
een rol bij spionage-activiteiten, genoemd “Het
Hannibalspiel” tij dens de Tweede Wereldoorlog.
Het echtpaar Reintjens-Partouns Woonde aan de
Kapelkesstraat 7. Louise overleed op 79-jarige
leeftijd in Eijsden op 4 mei 1968.

Joseph Partouns en de Zinkwit
joseph Partouns slaagde erin om wit zinkwit te produ-
ceren; hij was eerste chef contre-maitre en eerste gouden
jubilaris; 1870-1923. Rond 1871 werden de heren
joseph Partouns en jules Thomas de plaatselijke mede-
werkers van de heer Rocour (stichter van de zinkwit-
fabrieken in Nederland), die door activiteiten elder,c
werd genoopt tot veelvuldig verblijf in het buitenland.
Er was op dat moment blijkbaar geen volledig pasklaar
recept wereldkundig gemaakt, want in de experimentele
phase kwam er geen wit zinkwit doch zwart zinkwi't
in de opvangruimten. Daar zinkwit nu eenmaal mede
ge-appricie'erd werd wegens zijn witheid, bezorgde deze
constellatie de heer Partouns, de eerste meester van de
zinkwifiabriek, slapeloze nachten. Het gezicht van de
'big boss'moet hem nachtmerries bezorgd hebben bij de

gedachte dat dit gezicht voortdurend geconfronteerd
werd met zwart zinkwit. Steeds weer veranderde hij de
charges - een mengsel van kolen en ertsen - en steeds
opnieuw werd een grijs/zwart kleurengamma geprodu-
ceerd. Yben de heer Rocour weer eens voor zaken afwe-
zig was, complotteerde de heer Partouns met de heer
Thomas en heimelijk werd een geheel nieuwe samen-
stelling voor de charges geconcipiëerd. Door toevoeging
van water aan de charges werden deze, in navolging der
stookusances in de huishouding, na dit doopsel als
“plaksel” in de oven gedeponeerd. De verbazing en
vreugde van de heer Rocour moet wel heel groot
geweest zijn, toen hij bij zijn terugkeer in plaats van
grijs/zwart, wit zinkwit aantnyf Het is niet meer te
achterhalen of de heer Partouns toen een zware prime)
ontvangen heeft. Vast staat echter wel dat van toen ty”
het lot van de mannelijke nazaten van de heer Par-
touns tot in generaties vastgekoppeld werd aan het wel
en wee van de zinkwitfabricage. De trouvaille van
meester Partouns, de eerste in zijn dynastie, was niet
alleen de oorzaak, dat vanaf dat moment behoorlijk
zinkwit aan de markt kwam, doch ook dat de contra-
dictie zwart zinkwit niet meer over de tong kwam.
In januari 1872 verdiendejoseph Partouns Frs. B.
2,00 per dag en blijkt dat de heer Partouns op dat
moment als dagloon niet meer verdiende dan zijn
ondergeschikten, doch waarschijnlijk vond hij compen-
satie in premies en loon in natura.
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De mentaliteit van de heer Partouns kan waarschijnlijk
nog het beste de gemoedelijke sfeer van die tijd illustre-
ren. Het was een kleine tengere figuur en zijn strakke
gelaatsuitdrukking en korte cyfgemeten uitlatingen ston-
den diametraal in tegenstelling tot wat er in zijn ziels-
leven omging. Meester Partouns diende 'den HierJ op
zijn eigen manier en met de hem aangeboren kwalitei-
ten op de meeste volledige en absolute wijze. Zijn
administratie bestond uit “schreumen” die hij naar
analogie van het “toepspel” tracht te turven, als er spra-
ke was van tonnen erts,I kruisjes werden geregistreerd in
plaats van “schreumen” als er sprake was van zinkwit;
met kringetjes boekte hij het kolenverbruik etc.

Meester Partouns woonde, en dat is blijkbaar noodza-
kelijk voor een meester, in de onmiddellijke nabijheid
van defiibriek. Raakten in de nacht één (f meerfilter-
doeken in brand, hetgeen toen nog een frequent ver-
schijnsel was, dan alarmeerde hij bij gebrek aan mensen
ter plaatse zijn eigen gezinsleden. Vrouw en kinderen
in nachtgewaad ijlden met hem naar de fabriek.

Ofschoon de werktijden der ovenmensen 10 uur
bedroegen, was een aanwezigheid op de fabriek van
12 uur per dag toch vereist. Gedurende de wachttijden,
als de ovens geladen waren, kneep Partouns gaarne een
oogje dicht, wanneer de zwaar transpirerende mannen
defabriek verlieten om op “Scherpenheuvel” (een ccyfe-
tje bij de ingang van de oude fabriek) voor 2 cent met
een grote pint bier hun dorst te lessen. l/Ziak drukte hij
als “contre-maitre” zijn brigadier nog een halve frank
in de hand om de rekening van de waardin te betalen.
Deze eerste grote “contre-maitre” bij dit alles het hand-
haven van een ijzeren discipline te paren aan een
nobele mentale instelling, speciaal ten opzichte van zijn
ondergeschikten.
(Bron: 90 jaar Zinkwitindustrie in Nederland 1870-1960,
onder redactie van A. Smeets, Eijsden, 1960).

Anekdote rond Joseph Partouns en zijn zoon Frits
Ofschoon hij kon lezen noch schrijven - hij hield boek
door middel van kruisjes en kringetjes ~ hadjoseph
Partouns ontdekt hoe je zwart zinkwit wit moest
maken. Over dat vraagstuk hadden wetenschapsmensen
zich jaren het hoofd gebroken. Door zijn uitvinding
verwienfjoseph een geprivilegieerde plaats in het bedrijf
Frits, een zoon vanjoseph Partouns, maakte misbruik
van de positie van zijn vader; hij kwam herhaaldelijk
te laat op kantoor. Ir. Fernand Pisart (president van de
raad van beheer van MZM) durfde hem niet te ont-
slaan; hij was immers een zoon vanjoseph Partouns.
“Zoon (fgeen zoon vanjoseph Partouns, hij heeft maar
op tijd te komen. Hij is vaak genoeg gewaarschuwd.
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Ontslaan,” volharddejoseph Partouns. '_'Ia maar ”
“Niks ja maar. Eruiti'. De directeur van de Zinkwit
restte niets anders dan het ontslag van Frits Partouns.
(Bron: 90 jaar Zinkwitindustrie in Nederland 1870-1960,
onder redactie van A. Smeets, Eijsden, 1960).

Eremedaille der Orde van Oranje Nassau
Bij Koninklijk Besluit van 21 augustus 1911 werd de
eremedaille der Orde van Oranje Nassau toegekend
aan AJL. Partouns, meesterknecht aan fabriek van de
A-ll/Iaastrichtse Zinkwitmaatschappij te Eijsden.
(Bron: krant “Het Centrum” dd. 1 september 1911).

Joseph Partounsstraat in Eijsden
In juli 2004 adviseerde de Stichting Eijsdens Verleden
het College om het westelijke gedeelte van de Parallel-
weg, tussen de Ir. Rocourstraat en de Beezepool de
naam joseph Partounsstraat te geven. Zijfbrmuleerde
haar advies als volgt: “de heer Partouns was degene die
het productieproces voor de zinkwitindiistrie ontwikkel-
de. De heer Partouns werkte nancyr 1870 als chef-
contremai'tre bij de zinkwifiabrieken. Qua naam-
geving sluit dejaseph Partounsstraat ook aan bij de
Ir. Rocourstraat” (Bron: De Etalage en Gemeente-iryfo
d.d. 7juli 2004).

Vlb l/Vinandus Franciscus Partouns Werd geboren in
Breust-Eijsden op 7 november 1865. Hij Was
geschikt voor militaire dienst, 1,58 m lang, Werk-
bode en later fabrieksopzichter. Als kind heeft hij
gewoond Op den Hoek in Eijsden en na zijn
huwelijk woonde hij aan de Bovenstraat te
Caestert-Eijsden. Hij speelde alto in de (rode)
Harmonie Sainte Cécile. Hij trouwde op 10
november 1893 met Maria Christina Theunissen
(geb. Eijsden 14-5-1868, dochter van jan Laurents
Theunissen en Elisabeth Humblet).Winandus
Franciscus overleed in Breust-Eijsden op 11 sep-
tember 1928; hij Was toen 62 jaar. Zijn Vrouw is
overleden op 30 juni 1939.

Het echtpaar Partouns-Theunissen kreeg vijf zonen
en drie dochters (Waarvan één zoon en één dochter
een halfjaar na hun geboorte zijn overleden):
1. Maria Elisabeth josephina Partouns Werd geboren in

Caestert-Eijsden op 25 oktober 1894. Ze trouw-
de in Eijsden op 15 oktober 1921 met Pieter
Hubertus Deliege (geb. Gronsveld 26-7-1893, zoon
van Lambertus Leonardus Deliege en Maria
Anna Kempener). Hij Was machinist bij MZM,
metselaar en houtbewerker van beroep. Naar
zeggen heeft het echtpaar gewoond aan de
Kloppenbergweg 10 te Oost. Hij overleed te
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Vc Andries Joseph Lodewijk Partouns

Vlb Vlc Vc sub 6 Vld Vle Vc sub 11
Winandus Joseph Gerardus Henricus Joannes Godefridus (Frits)
Franciscus Joannes Hubertus Hubertus Hendrikus Joannes Lodewijk
Partouns Partouns Partouns Partouns Partouns (Jean) Partouns

1. Laurent 1 . Jozef Dit gezin 1. Martinus 1 . Joseph Dit gezin
Hubertus Mathias verhuisde naar Josephus Joannes verhuisde naar

2. JozefJacobus Ludovicus Meerssen 2. Winandus Gerardus Maastricht
3. Henri 2. Winandus Josephus 2. Gerard

4. Joannes 3. Mathieu 3. Henri
Winandus Henri Jean Marie

Maastricht op 23 januari 1974. Zij is overleden
op 64-jarige leeftijd in Eijsden op 24 juli 1958.
Laurent Hubertus Partouns, volgtVIIc.

. Catharina _]osephina Partouris Werd geboren in
Caestert-Eijsden op 27 februari 1897; ze
trouwde in Eijsden op 16 januari 1920 met
Dirk _]onker (geb. Helder 15-3-1894, zoon Van
jacob _]onker en Trijntje Visser). Dirk is overle-
den op 21 april 1964; zij overleed op 80-jarige
leeftijd na ziekte in Geleen op 17 februari
1976 (info bidprentje); aangifte van overlijden
is gedaan in Spaubeek op 17 februari 1976; de
begrafenis vond plaats in Breust- Eijsden.

4. jozçfAntotm Partouns, geb. Eijsden 11-3-1898 en
na 6 maanden overleden in Caestert- Eijsden
17-9-1898 (Bovenstraat).

5. Maria Gerardína Partouns, geb. Eijsden 24-4-1899
en ook na 6 maanden overleden in Caestert-
Eijsden 17-10-1899 (Bovenstraat).

ww
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6. _]ozefjarobus
Partouns werd
geboren in Caes-
tert-Eijsden op 2
oktober 1900 in
hun Woning aan
de Bovenstraat.
Hij woonde later
aan de Kapelkes-
straat 30 in Caes-
tert. Hij was
kleermaker en
fabrieksarbeider
en bleef onge-
huwd. Hij is op
64-jarige leeftijd
overleden in
Maastricht op

HIER aueN
MARlA THEUNISSEN
›« 14-5-1568 + 30-8-1939

EcHrG. vAN
WINANDUS PARTOUNS

EN zooN
JOZEF PARTQUNS

u: elo-1900 + ive-1985

7. Henri Partouns, volgt Vlld .
8. johanaes Winandus Partouns, volgtVIle.

17 augustus 1965.
De vier zonen van Winandus Partouns en Maria Theunissen v.|.n.r. Jozef,
Laurentius, Henri Ven (midden vooraan) Joannes.

V||c Vlb sub 6
Laurent Hubertus JozefJacobus

Partouns Partouns
Ongehuwd

Voor zover bekend
geen mannelijke
nakomelingen

V||d Vlle
Henri Joannes Winandus

Partouns Partouns

1. Nandus 1 Leonardus Winandus)
Maria (Leo)

2. Joseph Hubertus Theresia
3. Theodorus Paulus

Maria (Theo)

2. Henri Gerardus Hubertus
3. Johannes GWH (Jo)

VHC Laurentfius) Huber-
tus Partouns Werd gebo-
ren in Caestert-Eijsden
op 27 december 1895.
Hij trouwde in Eijsden
op 8 september 1922
met Mariajosephina
Hubertina Slangen (geb.
Eijsden 11-6-1897,
dochter Van Christiaan
joseph Hubert Slangen
en Maria Margaretha
Grosjean). Laurent was
fabrieksarbeider/
basculemeester bij de
Maastrichtse Zinkwit
Maatschappij (MZM);

ww! toe
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hij was in dienst sedert 1917; in 1957 vierde hij zijn
40-jarig ambtsjubileum. Het echtpaar Was woon-
achtig aan de Platanenlaan 22 in Mariadorp-Eijsden.
Laurent overleed op 65-jarige leeftijd in Eijsden op
21 november 1960; zijn vrouw is overleden in
Rijckholt op 1 februari 1975.

Het echtpaar Partouns-Slangen kreeg de volgende
kinderen:
1. Mariajosephina Partouns, geb. Eijsden 24-10-1922.
2. Laura Partouns werd geboren in Eijsden op 1

november 1923. Zij huwde met jozef Domagala,
een Pool. Laura overleed op 59-jarige leeftijd in
Eijsden op 31 oktober 1982.

3. N.N.: op 28 september 1941 werd in Maastricht
een levenloos kind geboren. Laurent was toen
45 jaar; zijn vrouw 4`4 jaar.
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Vlld Henri Partouns

Vlllc Nandus Partouns Henri Gerardus Vllld Johannes
Hubertus Partouns GWH Partouns (lo)

john l Henk Gerard Geen mannelijke lXc Eric l Patrick Danny
Partouns Partouns Partouns nakomelingen Partouns Partouns Partouns

is verhuisd is verhuisd
naar naar

Maastricht Maastricht
is verhuisd

naar Deurne

Elroy Maurice lXc sub1 |X d sub1
Partouns Partouns Cas Partouns Sem Partouns

_í v'ï

Geen mannelijke
nakomelingen
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VIId. Henri Partouns Werd geboren in Eijsden op 30
december 1904. Hij trouwde in Eijsden op 11 septem-
ber 1928 met Maria Renier Gertrude Vlieks (geb. Eijsden
22-8-1909, dochter Van Lambertus Hubertus Vlieks en
Maria Elisabeth Hubertina Lucassen). Henri was toen
23 jaar; zij was toen slechts 19 jaar. Henri Was fabrieks-
arbeider. Samen met zijn Vrouw woonde hij aan de
Platanenlaan 6. Hij overleed onverwachts op 64-jarige
leeftijd in Eijsden op 11 december 1968. Zijn Vrouw is
overleden in Maastricht op 16 december 1991.

Het echtpaar Partouns-Vlieks kreeg de volgende
kinderen:
1. Nandus Partouns, volgtVIIIc.
2. Christina Huberta Paula Partouns, geb. 1933 en

overl. 3-5-1934 (14 maanden oud).
3. Henri Gerardus Hubertus Partouns, geboren Eijsden

16-12-1937. Hij trouwde met Martina van de
l/Vetering (dochter van jan van de Wetering en
Fokje Ritsema). Zij kregen twee dochters:
Marianne Hendrika Fokkina Hubertina Partouns
(geb. Eijsden 27-2-1964) en Elisabeth Hubertina
Vl/inanda Partouns (geb. Eijsden 24-11-1965).

4. johannes G. WH. (lo) Partouns, VolgtVIlId.
5. Maria Partouns werd geboren Eijsden op 27

november 1944; zij trouwde met René Luijten
en Woont in Heer-Maastricht.

VIIIc (l/Vi)Nandus Partouns werd geboren in Eijsden
op 10 april 1930. Hij trouwde (1) met Leen Liebens
(geb. Oost-Eijsden 28 februari 1930?) en (2) met
Nellie Moors. Het echtpaar woonde aan de Burge-
meester Lambertstraat te Eijsden. Ruim 28 jaar
Werkte Nandus bij Zinkwit Eijsden. De laatste vijf-
tien jaren van zijn leven Waren niet de gemakkelijk-
ste: hij Was gebonden aan een rolstoel en hij leed
daarnaast aan een ongeneeslijke en pijnlijke ziekte.
Hij overleed op 65-jarige leeftijd in het ziekenhuis
te Maastricht op 28 februari 1996. Na zijn overlij-
den verhuisde zijn vrouw Nellie naar Maastricht.

Uit zijn eerste huwelijk kreeg Nandus de volgende
kinderen:
1. joannes (lohn) Partouns werd geboren in Eijsden

op 28 augustus 1949.]ohn Woont niet meer in
Eijsden; hij is verhuisd naar de gemeente Maas-
tricht. Hij is getrouwd geweest met Marianne
Beckers. john en Marianne kregen twee kinderen:
Kevin Partouns, geb. 31-12-1982 en Melissa Par-
touns, geb. 14-2-1983.

2. Henri (Henk) Hubertus Catharina Partouns, volgt IXb.
3. Gerard(us) Partouns, geb. Eijsden 31-12-1953. Ook

hij is Verhuisd naar Maastricht.
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VIIIdjo Partouns Werd geboren in Eijsden op 26
februari 1939. Hij trouwde met Tiny Klippert. Het
echtpaar Partouns-Klippert Woonde aan de Ing.
Rocourstraat (de voormalige Stationstraat) te Eijs-
den. jo is overleden op 65-jarige leeftijd op 11 mei
2004.

jo en Tiny kregen de volgende kinderen:
. Eric Partouns, volgt IXc.
. Marjo Partouns, geb. 8-10-1965.
. Patrick Partouns, volgt IXd.
. Daniëlle Partouns, geb. en overl. 21-5-1973.
. Danny Partouns Werd geboren op 31 maart 1975.

Hij Woont momenteel met zijn echtgenote
Jessica Mattheij in Deurne.
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IXb Henri (Henk) Hubertus Catharina Partouns werd
geboren in Eijsden op 17 augustus 1952. Hij trouw-
de in Oost-Eijsden op 2 maart 1971 met Elisabeth
Aleida Wilhelmina Rosalia (Lilianne) l/Vol s (geb. Eijsden
16-11-1953, dochter van Harie Wolfs en Rosalia
Rousch). Het echtpaar Partouns-Wolfs woont aan
Achter de Lang Haag te Eijsden.

Henri en Lilianne kregen twee zoons:
1. I/Vinandus Hendrikus Rosalia Arnoldus (Elroy) Par-

touns Werd geboren in Eijsden op 28 juli 1971.
Hij trouwde op 20 mei 2005 met Monique
Maria Theodorus Timmers (geb. Maastricht
17-5-1977). Elroy en Monique hebben twee doch-
ters Ashley Partouns, geb. Maastricht 16-6-2002 en
Niki johanna .Maria Denise Partouns, geb. Eijsden
27-11-2005. Zij wonen aan de St. Catharinastraat
te Oost-Maarland.
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2. Maurice Hendrikus Petronella Gerardus Maria Par-
touris Werd geboren in Eijsden op 22 september
1973. Maurice heeft ook twee dochters: Chayeri
Minoesh Nancy Partouns, geb. 8-12-1996 en
Ceyana Mag'a Angela Partouns, geb. 2-4-1998, die
Wonen bij hun moeder inValkenburg aan de
Geul. Maurice Woont samen metViVian Frijns in
de Putstraat in Oost-Maarland.

IXr Eric Partouris Werd geboren op 8 september
1963. Hij trouwde met Colinda van Dop. Eric en
Colinda kregen twee kinderen: Cas Partouns en
Dahnee Partouns. Dit echtpaar heeft gewoond aan
Achter de Lang Haag in Eijsden; in 2004 verhuisden
zij naar de Bellefleur in Eijsden.

IXd Patrick Partouns Werd geboren op 15 september
1966. Hij trouwde met Veronique Paquay. Zij kregen
op 21 december 2000 een tweeling (een dochter en
een zoon): Nielee en Sem Partouns. Het echtpaar heeft
gewoond in de Beezepool en is later verhuisd naar
de j.P. Sweelinckstraat in Eijsden.

Vlle
joannes Winandus

Partouns

Leonardus Joseph Theodorus
Winandus Hubertus Paulus

Maria Theresia Maria
Partouns (Leo) Partouns Partouns (Theo)

f is verhuisd
naar Maastricht

Geen Geen mannelijke
nakomelingen nakomelingen

I9

VIIejoannes Winandus (Sjeng) Partoims Werd geboren
in Eijsden op 21 oktober 1909. Sjeng was schilder
van beroep. Ook heeft hij tijdelijk gewerkt als
fabrieksarbeider, ovenWerker en bouwvakker. Hij
trouwde in Eijsden op 1 mei 1931 met Klarajoharma
van Maren (geb. Duisburg (D) 4-11-1910, dochter
van Johannes Gijsbertus van Maren en Geertruida
Strik). Zij hebben niet lang kunnen genieten Van
hun huwelijksleven, Want nog geen jaar later, op
8 april 1932 is Klara te Maastricht overleden. Ze
Werd slechts 21 jaar. ln 1935 hertrouwde Sjeng met
Cornelia Hubertina (Nellie) Heuschen (geb. Heer
18-06-1912).
Naar zeggen heeft het echtpaar Partouns-Heuschen
gewoond aan de Rode Kastanjelaan 6 te Mariadorp-
Eijsden. Nellie is overleden op 5 oktober 1989.
Sjeng is overleden op 30 oktober 2001; hij werd 92
jaar. De laatste jaren van zijn leven woonde Sjeng in
Zorgcentrum “De Bron” in Eijsden.

Uit zijn tweede huwelijk kreeg Sjeng de volgende
kinderen:
1. Elisabeth Lorajacoba Maria (Els) Partouns, geb.

Eijsden 8-4-1936; zij is verhuisd naar Moelingen.
2. Leonardus I/Vinandus Maria (Leo) Partourrs Werd

geboren in Eijsden op 13 maart 1937. Hij trouw-
de met Maria Hacquier (geb. 6-3-1939); zij kregen
geen kinderen. Leo woont aan de Putstraat in
Eijsden. Eerst Woonde hij hier samen met zijn
vrouw; nu alleen. Zijn Vrouw Maria is overleden
op 8 oktober 1995.
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3. Maria Hubertina (Mia) Partouns, geb. Eijsden
25-3-1939; trouwde met Pierre Schreurs.

4. joseph Hubertus Theresia Uefl Partouns, geboren in
Eijsden 03-03-1945. Hij is verhuisd naar
Maastricht.

5. Theodorus Paulus Maria (Theo) Partouns Werd
geboren in Eijsden op 6 november 1947. Hij
trouwde met H...MHT (Hermien) Bours; zij kre-
gen twee dochters Eveline Cornelia Marco Maria
Partouns (geb. Houthem 11-7-1974) en Marieke
Leonardus Marjo johannes Partouns (geb. Eijsden
8-7-1978). Het echtpaar Partouns-Bours Woont
aan de Boomkensstraat te Eijsden.Theo werkte
bij de Sphinx in Maastricht. Hermien Werkt al
jarenlang in peuterspeelzaal De Roelekeboel in
Eijsden.

6. Hubertina Henrietta Maria (Tiny) Partouns Werd
geboren in Eijsden op 14 mei 1952. Zij trouwde
met Claude Dewitte. Het echtpaar is verhuisd naar
Visé. In 2001 bij het overlijden van haar vader
Sjeng (VVinandus) Partouns stond zij genoemd als
weduwe van Claude.

Palmyre Gilissen-Partouns

Bronnen
Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, Gemeentearchief Eijsden,
Rijksarchief Limburg Maastricht en Gemeente-archiefMaastricht.
Collectie bidprentjes, Stg. Eijsdens Verleden, Rijksarchief Limburg
Maastricht en GemeentearchiefMaastricht.
Doop-, huwelijks- en begraafregi'sters, Gemeentearchief Maastricht.
Bevolkingsregisters, Gemeentearchief Eijsden.
Contrerolle der servitien (uitbetalingen aan militairen),
GemeentearchiefMaastricht (inventarisnrs. 974-977).
Klappers Nationale Militie, Rijksarchief Limburg te Maastricht.
Archives de ZJEtat à Liège, inschrg'vingen in kerkregister Chaíneux,
1738 en 1740.
Kerkhoven in Zuid-LimburgAPL. Paquaij, Limburgs Tijdschrift
voor Genealogie, nr. 32 - 2004, pag. 60 en 61, kerkhof Breust-
Eijsden tot september 2000.
Grafkruizen/graven begraiyjrlaatsen te Eijsden (aan de Groenstraat,
de Hutweg en naast de St. Martinus- en St. Christinakerk).
Geboren, gehuwd en/ofoverleden in ..., 1600-1900, 1ste druk,
A.P.L. Paquaij. Geboren, gehuwd, Overleden in Breust-
Eijsden- Gronsveld-Heugem-Mesch- Oost-Rijckholt-St. Geertruid,
1600 t/m 1915, 2de geheel herziene druk,A.P.L. Paquaij.
Van Aw nao Blauw, 1 25 jaar KOH 1874-1999, Henk Boersma
en _]ean Martens, Eijsden, 1999.
Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie, De Staatse Ruiterij, luitenant-

generaal b.d.].A.C. Bartels, Batatyfsche Leeuw, 1987
Uit Eijsdens Verleden.

Met dank aan defizmilies WPartouns-Reijnders, I-L Partoims-
Tbbben en mijn eigenfamilie voor hun bijdrage aan dit artikel.

In een komende uitgave van Uit Eijsdens Verleden volgt deel IH
met een verdere uitwerking van de nakomelingen van Andries

joseph Lodewijk Uef) 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 informatie kunt u sturen naar Emmastraat 57, 6245 HT
Eijsden of mailen naar palmyre@hetnet.nl.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

2.0
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~ ' ' Reacties'
van lezers

jongerenkerk Parochie Breust-Eijsden 1968-2008, UEV 113,
december 2008, p. 4-24.

Bij de voorbereiding van haar artikel over dejongerenkerk,
heeft Ine Schroen- VViddershoven onder andere vele ver-
zoeken en herhaalde oproepen gedaan aan (voormalige)
leden van de _]ongerenkerk om meningen en aanvullende
gegevens aan haar door te geven. Dat leverde een groot
aantal reacties en veel irycormatie op. Desondanks kon zij
in haar artikel niet honderd procent volledig zijn en alle

feiten uit de 40-jarige geschiedenis van de jongerenkerk
vermelden.
De redactie kreeg van VViely Philippens een brief met twee
aanvullingen op het artikel, die we hier laten volgen.

Beste Redactie,

Hierenkele opmerkingen bij het zeer mooie artikel
over de jongerenkerk. Ik mis enkele, volgens mij
toch, belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis
van de jongerenkerk.
Allereerst heeft de jongerenkerk jarenlang de paas-
nachtmis verzorgd. Tijdens deze mis Werd de
“plechtige communie” oftewel de hernieuwing Van
de doopbeloften gehouden. Ook werd er meestal
een baby gedoopt. In 1972, het jaar dat ik voorzitter
van de jongerenkerk Was, is de dochter van Ber
Meertens gedoopt, Susanne, van wie ik
(leen)peetoom Was. Dus voor mij een dubbele
functie in die plechtigheid.
Ook heeft de jongerenkerk in een bepaald jaar een
misrgehouden op 5 mei. Deze Viering ging over de
vrede. De mis is toen rechtstreeks uitgezonden door
de KRO op de radio vanuit de St.-Martinuskerk.
Op die dag was Café Tossings (nu Café Breusj) de
hele dag telefonisch niet bereikbaar, Want de tele-
foonleiding was nodig voor de uitzending.
Zover mijn aanvullingen. `

Met vriendelijke groeten,
Wiely Philippens

21

Gietijzerenwegkruis pand Pieterke (nummer 7)
UEV 113 december 2008 p. 29 en 30.

Freddy en Mathieu l/Vohfs gaven ons een correctie door op
het artikel over het kruis voor het pand Pieterke. Daarin
staat dat het het priesterfeest betrof van de neomist Pierre
Wolfs. Dit is niet juist. De neomist is diens broer, hun oom
Mathieu l/Volfs. De volledige namen van de neomist zijn,
zoals in boekje nummer 113 vermeld, Petrus josephus
.Mathieu Wolfs; zijn roepnaam was Mathieu. Zijn broer
had als voornamen Pierre Mariejoseph; diens roepnaam
was Pierre. Hij huwde op 20 mei 1931 met Maria Huber-
tina Huls. Zij maakten hun huwelijksreis naar Lourdes.
Pierre overleed op zeer jonge leeftijd op 2-5-1931.y Nadere
gegevens van de reis naar Lourdes zijn vermeld in Uit Eijs-
dens Verleden nummer 100, pagina 22 ev.

Met dank aan onze attente lezers.

Petrus josephus Mathieu l/l/olfs.
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Dodelijk Verkeersongeval op de Rijksweg
in Eijsden
12 november 1901

Schets van de Chemin de Verviers à UEV publiceert in de rubriek Limburger Koerier al velejaren lang artikelen uit de
Maestricht, na Rijksweg, omstreeks krant van ruim honderd jaar geleden. Tot nu toe gebeurde dit steeds chronolo-
1830. Weergegeven is het gedeelte gisch, dus van dag tot dag. Al krantenlezend kwamen we een aantal gebeurtenis-
van de weg op Eijsdens grondgebied sen tegen die ons zó interessant leken dat we besloten om de berichtgeving erover
tassen het Withnis en de Groen- te bundelen tot één artikel en ook als zodanig te publiceren. De berichten over een
straat. De woning annex café van de dodelijk verkeersongeluk op de Rijksweg leek ons voor deze aanpak een geschikt
familie Theelen is orncirkeld. De onderwerp. Zoals gebruikelijk plaatsen wij ook de originele teksten.
meeste wegen nabij de Rijksweg
bestaan nog steeds. Op twaalf november 1901, zo meldt de krant, gebeurde er op de Rijks-
Verklaring van de nummers: weg in Eijsden een dodelijk verkeersongeluk. Ongetwijfeld was dit een

1 Voormalige Stationstraat, toen van de eerste dodelijke verkeersongelukken in Nederland Waarbij een
ter tijd Voerweg geheten. motorvoertuíg betrokken was. Die dag maakten enkele Luikse industri-

2 Mouthetn/elweg. elen met twee autoš een ritje in onze contreien. Op de terugweg van
3 Hntweg. Maastricht naar Luik, op de Rijksweg in Eijsden, veroorzaakte één van
4 Boomkensstraat. hen een aanrijding met dodelijke afloop.Ter hoogte van de woning nr.
5 Breusterweg. 237, huidige nummering, toen het cafe van Martinus Theelen en Maria
6 Groenstraat. Pachen, overreed de eerste auto de kloosterzuster Octavi Autrope, reli-
7 Kommelsweg. gieuze in het Franciscanessen klooster in Breust. De aantocht Van de
8 Steenbergweg. auto's moet een zodanig geraas te weeg gebracht hebben dat zowat
9 Hoolstraat. iedereen de schrik te pakken kreeg. Een paard steigerde waardoor de

10 St. Geertruiderweg. zuster in paniek de weg opliep en onder de eerste auto terecht kwam.

wi
, '5, . ,kw/nur]r-fi'_-wfi 1
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Ze Was op slag dood. Ongetwijfeld was de doortocht
van twee autos achter elkaar, die met een vaart van
om en nabij 30 km per uur over de Rijksweg, toen
nog een kiezelweg, raasden, voor de mensen van
toen geen alledaagse gebeurtenis.
Voorafgaande aan de verslagen uit de krant, geven _
We in het kort informatie over de context waarin het
ongeluk zich voltrok. We vertellen eerst over de
(on)bekendheid van de mensen met autoverkeer, dan
iets over de Rijksweg van toen.Vervolgens geven We
enige informatie over de zusters Franciscanessen, de
orde waarvan het slachtoffer lid Was, en tenslotte
besteden We aandacht aan het café van Martinus
Theelen en Maria Pachen. Het ongeluk gebeurde
voor hun Woning en Maria treedt als getuige op.

Parijs Â Amsterdam - Parijs
Eijsden, en zeker de bewoners van de Rijksweg en
het Withuis Waren helemaal onbekend met het
autoverkeer. In 1898 namelijk, werd de Wedstrijd
voor automobielen, Parijs ~ Amsterdam - Parijs
verreden. Het af te leggen parcours liep via Luik
over Eijsden-Withuís richting Maastricht, dan via
Nijmegen naar Amsterdam. De terugweg liep vol-
gens dezelfde route. Het Was de eerste autowedstrijd
op Nederlands grondgebied. Organisator Was de
Automobileclub de France. Er waren 60 deelnemen-
de Wagens, overwegend Fransen. Doel van de rit was
om de verkoop Van de Franse merken Peugeot en
Panhard et Lavaseur in Nederland en België te pro-
moten. De Nederlandse importeurWArtnys Wist de
Franse organisator van het nut van de race te over-
tuigen. De gemeenten Waar de Wagens doorheen
reden kregen instructies. De bewoners Werden door
middel van pamfletten gewaarschuwd dat het gevaar-
lijk Was om op de weg te komen.Winnaar Werd de
Fransman Charron met een gemiddelde snelheid van
43 km per uur. Op sommige rechte stukken werd
70 gereden. De maximum snelheid in Nederland van
20 km per uur Werd dus grof overschreden. Getui-
gen vertelden achteraf dat ze gezien hadden dat
sommige mensen bij het horen en het zien van de
racemonsters uit angst in de bomen klommen.

7-3

Parijs-Amsterdam - Parijs, 1898. De voertuigen op door-
tocht in Noord-Frankrijk. Foto: archief Dirk Buu/aldu.

Bron
Dirk Buwalda: NBJ. Publications 1998. 100jaar autosport in
Nederland, blz. 9.

De Rijksweg
Dankzij onderzoek en publicaties door onze zuster-
vereniging Grueles uit Gronsveld kunnen we ons
een goed beeld vormen hoe de Rijksweg er in 1901
moet hebben uitgezien. Het predikaat Rijksweg
dateert van 1862. De weg is een deel Van de route
die vanaf Maastricht via Heer, Gronsveld en Rijck-
holt naar het Withuis loopt. Rond 1800 was deze
weg niet meer dan een karrenspoor. Omstreeks
1826 namen enkele vooraanstaande personen uit
Verviers het initiatief en vroegen Koning Willem I
om tussen de stedenVerviers en Maastricht een
betere weg te mogen aanleggen.VoorVerviers, een
belangrijke industriestad, Was een goede Verbinding
met het noorden en de Hollandse havensteden
belangrijk.Vanuit het Bassin in Maastricht was er via
de kort voordien gereedgekomen Zuidwillemsvaart
een goede en stabiele scheepvaartverbinding met het
noorden. De nieuwe Weg zou voornamelijk het
tracé van de bestaande onverharde Weg volgen.
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Grccïa Rijksweg en Kolo'wie.

De Rijksweg bij Mariadorp. De weg is dan nog niet geasfalteerd. Langs de weg liggen hopen steen uit de Ardennen voor
onderhoud van de weg, het z.g. botten. De gaten werden gevuld en het profiel van de weg werd geègaliseerd. Dit gebeurde
door mankracht. De grote brokken steen werden met een speciale hamer met lange steel stuk geslagen. Door deze manier
van onderhoud kwam de weg echter steeds hoger te liggen. Ansichtkaart ± 1919. Collectie Bèr Pachen.

De steenkloppers.
Uit: Ons Zuiden, Limburg in beeld, 193 7.

Op Eijsdens gebied, tussen de Groenstraat en het
Withuis, zou de Weg Worden rechtgetrokken en
Worden opgehoogd. Bij Koninklijk Besluit van
2 sept.1828 gaf koning Willem I zijn toestemming.
De associatie van investeerders noemde zich Com-
mission des actionairs de la Route de Battice à
Maestricht.Van Limburgse zijde was alleen graaf de
Geloes lid van de commissie. Het Werd een tolweg.
De inkomsten van de tollen moesten besteed Worden
aan het onderhoud van de Weg en voor betaling van
rente en aflossing. Het zou een kiezelweg Worden,
aangelegd volgens een nieuw procédé van drie lagen
kiezel van verschillende dikte met een licht bol pro-
fiel zodat het regenwater gemakkelijk kon Wegvloei-
en. Het Limburgse gedeelte van de weg, Heer -
Withuis, kostte uiteindelijk 47.472.95 gulden. Op
15 augustus 1830 was de weg klaar. In 1862 Werd de
Weg aan de Nederlandse staat overgedragen en kreeg
hij het predikaat Rijksweg der le klasse.
Zoals gezegd, de Weg Was een tolweg. Er Werd tol
geheven in Heer, in Rijckholt en aan het Withuis.Tot
en met 1862 Werd de tolhefiing per jaar verpacht.



ik MAISON BLAIyCHE, 1e- .
ama/ln. 6/11 < e `

Afbeelding boven: Ccyíë-restaurant La Maison Blanche. Op deze plek stond de tolboom van het l/Vithuis. De tolgaarder zal
in dit gebouw (j in een belendend pand een onderkomen gehad hebben. De laatste tolgaarder was Anna Maria Caelen uit
Rijckholt. Naar verluidt kwam de tolboom na ophefling van de tolinning in sckholt terecht. De vierkante eiken
paal wordt nu bewaard in het Museum van de stichting Crueles in Gronsveld. Het gedeelte rechts, met topgevel, een hooi-
schuur, verdween omstreeks 1950. Ansichtkaart cyfgestempeld 7 aug. 1904. Collectie Bèr Pachen.

Afbeelding onder: De panden VVithuis 2 en 4. Het witte huis yrechts met sluitsteen 1735, is nog een gedeelte van het oor-
spronkelijke pand, La AMaison Blanche. In 1913 brandde een gedeelte van het café cyf De kinderen Aarts, hun moeder
Maria Aarts was in 1910 overleden, lieten in 1914 op de hoek van de Rijksweg / Voerweg een nieuw gebouw optrekken
dat nogtot omstreeks 1980 als horecapand geëxploiteerd werd. Het witte gebouw rechts, nu met bovenverdieping, is het res-
tant van het vroegere Café La Maison Blanche. Foto: Bèr Pachen, 2004.
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Jt Kleng Kluusjterke in Breust van de Zusters Francisca~
nessen.Ansichtkaart met tyfstempeling 31-12-1937.
Collectie Bèr Pachen.

Vanaf 1863 Werden het Rijkstollen en Werden ze
steeds verpacht voor een periode van zes jaar. Bij
Wet van 22 juli 1899 Werd de tolhefiing op rijks-
Wegen afgeschaft en gingen de tolbomen voor goed
omhoog. Op dat moment was Anna Maria Caelen
uit Rijckholt de pachter van de tol aan het Withuis.
Elke morgen ging zij te voet naar het Withuis. Om
zes uur saavonds ging de tolboom omlaag en kon-
den nog alleen voetgangers passeren.

Bron
Léon Olislagers en jo Purnot, artikelen in: Grueles, uitgaven sept.
en dec. 2006.

De zusters Francicanessen
De zusters Franciscanessen vestigden zich in mei
1897 in Eijsden. Zij betrokken in Breust aan het
Kerkpad “,t Kleng Kluusjterke”. Het gebouw was
enige maanden eerder vrij gekomen door het vertrek
van de paters Capucijnen naar Dinard in Frankrijk.
Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien
richtten de zusters een gedeelte van hun klooster in
voor opname van ouden van dagen, zieken en
gebrekkigen. Daarenboven verpleegden de zusters in
Eijsden en omgeving zieken aan huis. De minder
bedeelden in het dorp konden zelfs rekenen op gratis
hulp! Ook boden de zusters de inwoners van Eijsden
de gelegenheid om ,s zaterdags tegen een geringe
vergoeding in een speciaal daarvoor ingericht bad-
huis een douche of een bad te nemen. Zeer vooruit-
strevend Was verder hun initiatief tot het inrichten
van kinderopvangVoor kinderen van 1 tot 4 jaar
betaalde men 10 cent per dag.Voor de groten was

KIMS'I'FI MWNMBSE rij
BKE'UST EUSDEN.

mSION voor alhenstanndo dames cu VER
PLEGING wo vom baiulu'do als gebruikt o dd
mea m hee-ron. Voordeel-iso condátlën. In :hun
gon ta bon-agen bij de Eerwaardo (ls-erste. 7260

Advertentie in de Limburger Koerier van 17 juni 1909.

BREUST-EYSDEN, 5 JULI.
Een gelukkig denkbeeld hebben de Eerwaarde Zusters
Franciscanessen, bijgestaan door de Hooggeboren Gravin de
Geloes gehad, door te besluiten alhier eene zoogenaamde
Crèche, bewaarplaats voor kleine kinderen op te richten.
Daarin zullen aangenomen worden kinderen, die beginnen
te loopen, tot den leeftijd van 4 jaren voleindigd; zij zullen
daar verzorgd worden van af 8 uur 's morgens tot 7 uur 's
avonds, voor de som van 10 cent per dag.
Ook kunnen daar bewaakt worden grootere kinderen tot den
leeftijd van 7 jaar, buiten de gewone schooluren. Op deze
wijze zal meenige huismoeder beter voor haar gezin en hare
huishouding kunnen zorgen, of deelnemen aan den arbeid
op het veld. Deze Crèche zal geopend worden 15juli a.s.
Voor dien tijd reeds kan men de kinderen laten inschrijven
of nadere inlichtingen bekomen bij de Eerwaarde Moeder
Overste te Breust.

(LK. ZATERDAG ójuu 1901)
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naschoolse opvang mogelijk zodat de huismoeders
meer tijd hadden Voor hun huiselijk Werk of onge-
stoord mee konden Werken in het boerenbedrijf.
Op die onzalige twaalfde november 1901 bezocht
Zuster Octavi zieken bij de familie Theelen aan de
Rijksweg. Haar Welzijnswerk moest zij jammer
genoeg met de dood bekopen. De krant van 4
februari 1902 geeft een uitvoerig verslag van de
rechtszaak, het getuigenverhoor en de reconstructie
van het ongeval. De automobilist Werd onvoorzich-
tigheid verweten. De rechtbank oordeelde dood
door schuld en eiste zes maanden hechtenis.

Bronnen
Tino Huijnen: Zorgcentrum De Bron; in: UBV 90,februari 2002,
blz. 7.
De Limburger Koerier van 6juli 1901.

Het cafe' van Martinus Theelen en Maria Pachen
Reeds vóór 1900 exploiteerde Martin Theelen
samen met zijn echtgenote Maria Pachen in hun
pand aan de Rijksweg een café Waar alleen zwak
alcoholische dranken geschonken mochten Worden.
Rond 1900 Was er voor dit soort zaken nog geen
reglementering. Ook Was er geen Vergunning nodig.
Een Wet met regelgeving kwam er eerst per 1 janua-
ri 1905. Aan de hand van stukken behorend bij de
vergunningaanvraag van 11 dec. 1904 kunnen We
ons enigszins een beeld Vormen van het toenmalige
cafêpand. Een verslag van een inspectie door een
gemeenteambtenaar toont dat het echt geen klein
cafeetje Was. De ambtenaar noteerde namelijk als
oppervlakte van de gelagkamer 39.55 m2, ongeveer
10 x 4 meter, zowat de gehele benedenverdieping
dus, Wat voor die tijd zeker niet klein te noemen is.
Maar... er is te weinig daglicht. De inspecteur
meldt: een te kort aan glas van 4.32 m2, voorts was
er geen ventilatie en de hoogte van het lokaal was
2.64 m, te kort 36 cm, zo luidt het rapport.
Martin moet een goede onderhandelaar geweest zijn
en de gemeente moet soepel met de regels zijn
omgesprongen, Want op 18 oktober 1905 krijgt hij
zijn vergunning: Akte van verlrf tot verkoop van alcohol-
houdende drank, anderen dan sterken drank, en dit voor
de kamer lings van den ingang met een oppervlakte van
24 m". De grootte van het café Werd dus geredu-
ceerd tot 24 vierkantenmeter. Dat Martinus zijn café
ook Werkelijk kleiner maakte valt te betwijfelen.
Ook aan de hoogte zal Wel niet getornd zijn.
Het café Was niet alleen een pleisterplaats voor de
vele passanten op de Rijksweg maar ook voor rond~
trekkende zigeuners die bij Martin Theelen wél wel-
kom Waren. Ze kampeerden dan op een kleine

27

Afbeelding boven: Het cryfe' van Martin Theelen en Maria
Pachen. Het pand Rijksweg nr. 237 in zijn huidige toestand.
Bij dit huis gebeurde het ongeluk. Foto: Bèr Pachen, 2008.

Afbeelding onder: Het zelfde pand, toen Rijksweg nr.
61A, zoals het er in de vijftiger jaren van de vorige eeuw
uitzag. Begin van de twintigste eeuw, dus ten tijde dat
Martin Theelen hier een cryfé exploiteerde zag het gebouw
er heel anders uit maar daar zijn ons geen afbeeldingen
van bekend. Markeringen in de zuidgevel tonen aan dat
het gebouw toen slechts anderhalve verdieping hoog was. In
1930 werd het pand verbouwd en kwam er een volwaardi-

ge bovenverdieping. Op 31 augustus 1916 beëindigde
Martin Theelen de exploitatie van het code'.
Foto beschikbaar gesteld door de huidige bewoners Hubert
en Elza Theelen-Haenen.
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Hkte van verlof tot verkoop van alcoholhoudenden drank,
anderen dan sterken drank.

Burgemeester en Wethouders van EllSDEN

Gezien een verzoek, dd WJM_

tot den verkoop van alooholhoudenden drank, anderen dan sterken drank,

voor gebruik ter ple t. van verkoop van .JM

van beroep Éa-éßlíø/ ___________ .____ , wonende t_e Eijsden,

MMM
/dií?seeaet

1110”_'

Ovve egende at het verzoek ingevolge het tweede lid van art. 65 der

_.ßxí __ l1904, om verlof

Drankwet vóór 1 Januari 1905 is ingediend en dat de verzoekmri... het bedrijf-

van herbergier _ reeds op 1 Januari 1904 uitoefende in de localiteít, \vaar-

voor het verlof wordt gevraagd ; ' ,f
dat tegen de inwilliging van het verzoek bij hen geene bedenkingen be-

staan en daartegen geene bezwaren zijn ingekomen;

Gezien de Drenkwet;
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31219914
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1° Aanmßf: .„ eßp __ voornoemd,
het gevraagd verlof te verleenen,/mel'I ingang van 1 Januari 1906;
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De akte van verlofenz. voor de kamer lings van de ingang. Gemeentearchief Eijsden, ínv. nr. 1222.
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Weide naast het café. De cafébaas haalde dan zijn
accordeon, eigenlijk een soort harmonium met voet-
pedalen te voorschijn en 'klom op zijn vaste stek, een
klein podiumpje. Samen met zijn gasten, de musice-
rende, zingende en dansende zigeuners maakten ze
er een vrolijke boel van. Door de overheid, maar ook
door de meeste mensen Werden zigeuners als onge-
wenst volk beschouwd. Als ze in de buurt kwamen
deed men er alles aan om ze Weer zo gauw mogelijk
kwijt te raken. Ze Werden Werkelijk opgejaagd van
plaats naar plaats en van land tot land! Zo niet bij
Martin Theelen aan de Rijksweg! Hier Waren ze
Welkom. Martin moet dan ook wel een buitenbeen-
tje geweest zijn. Zelfs nog tot in de vijftiger jaren
van' de Vorige eeuW vonden rondtrekkende zigeuners
op dezelfde Weide, naast het voormalige café, nog
steeds een vaste standplaats voor hun Woonwagens.
Een krantenartikel uit De Limburger Koerier van
30 april 1910, bijvoorbeeld, illustreert hoe men
zigeuners behandelde en Welke moeite men deed
om ze kwijt te raken.
Reeds verscheidene dagen huizen hier aan de Ned-Belgische
grens een drietal Zigeunerwagens. Zij liggen aan den grooten
weg gekampeerd, aan deze zijde bewaakt door onze mare-
chaussee, aan de andere door de Belgische. Dag en nacht
zijn deze politiemannen op de been, hun komt lof toe voor
de wijze, waarop zij de omliggende bewoners voor overlast
vrijwaren. Hoe lang deze toestand nog zal duren weet
men niet". Op 25 mei meldt dezelfde krant: “Alsof het
nog niet genoeg was arriveerde per trein uit België Maan-
dagmiddag andermaal een convooi van dat ongure volkje.
Onze wakkere verylicateur, dhr. Sniekers hield de lui aan
de praat die den weg vroegen naar hunne stamgenooten,
hier aan het VVithuis, Belgische grens, en liet intusschen de
marechaussee waarschuwen. Op 't Stationsplein hielden ze
het troepje aan, tot den volgenden trein naar Luik, en
zond ze naar België terug. l/bor de bewaking der altijd nog
hier kampeerenden zijn nu aangewezen zes gendarmen,
drie te voet en drie te paard.
De Limburger Koerier van 30 april 1912 verhaalt
een ander voorval Waarin de schandalige behande-
ling door de overheid Van zigeuners die bij Martin
Theelen logeerden, beschreven Wordt.
Sedert geruimen tijd was een bende woonwagenbewoners
gekampeerd op een weide van den heerT te Eijsden. Vrij-
dag j.l. liet de burgemeester van Eysden, twee voerlieden
met paarden aanrukken, om de woonwagens buiten de
gemeente te voeren. De vrouwen en kinderen weigerden
mede te gaan en zagen na vergergše pogingen om eenig
beddegoed uitgezonderd te krijgen, hun hebben en houden
over de grenzen der gemeente te brengen langs de gemeen-
ten Ryckholt, Gronsveld naar Heer. De burgemeester van
laatstgenoemde gemeente stelde dadelijk pogingen in het
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werk om deze lastige bezoekers uit de gemeente te houden,
doch te laat, men vond paard en twee wagens onbeheerd op
het gebied van Heer. De burgemeester van Heer deed paard
en wagens brengen waar ze vandaan kwamen, en maakte
proces-verbaal op tegen de brengers wegens overtreding der
politieverordening welke het plaatsen van woonwagens in
Heer strafbaar stelt.

Met dank aan
Hubert Theelen, kleinzoon van ccflhouder Martin Theelen en
Maria Pachen.

De overleden kloosterzuster

Een automobieldrama
De Limburger Koerier 1901 - 1902.
De volledige berichtgeving in De Limburger Koerier over
het ongeluk en van het daaropvolgende proces geven wij
hieronder weer in de originele vorm zoals deze in de krant
verscheen. In het rechtbankverslag is sprake van herbergier
'(M. Teewen””. Dit moet zijn Martinus Theelen, koopman,

geboren in Eijsden op 18 oktober 1857, overleden in Eijsden
14 augustus 1919. Zijn echtgenote, Maria Pachen, geboren
in Breust op 20 november 1852 en overleden in Breust op 6
maart 1935, staat te boek als winkelierster. Dochter
“E Teewen”, moet zijn Felicie Lambiet, dochter uit een eer-
der huwelijk van Maria Pachen.

EIJSDEN, 12 Nov.
Een vreselijk ongeluk had dezen namiddag op den Rijksweg
alhier plaats. Eene der Eerw. Zusters Franciscanessen uit
het klooster te Breust trad aldaar een huis uit, juist toen een
rijtuig, gevolgd door 3 uit Luik komende automobielen aan-
kwam. l/bor het steigerende paard wilde de zuster uitwijken,
maar kwam zoo voor de inmiddels langs rijdende automobie-
len, waarvan de voorste haar greep, met het gevolg, dat ze viel,
terwijl de auto's over haar heen gaande, haar gehele lichaam
met wonden overdekte. De zuster bleef op de plaats dood.
Zij had bovendien een schedelbreuk bekomen. De VVaalsche
reizigers in de automobielen bleven de komst der politie
afwachten, en gingen mee naar de Marechausseekazerne,
waar procesverbaal werd opgemaakt. Men schrijft ons nog: De
automobiel was van den heer P., geweerfabrikant te Herstal,
die het ongeluk veroorzaakte.

(LK. WOENSDAG 13 NOVEMBER 1901)

EIJSDEN, 13 NOV.
De justitie te Maastricht ging heden naar het gehucht Breust,
(Eysden), ten einde aldaar de gerechtelijke lijkschouwing te
doen plaats hebben van zekere kloosterzuster OA., die op
gisteren door een automobiel op den Rijksweg nabij' Eijsden
werd aangereden, en zoovele ernstige kneuzingen bekwam,
dat zij terstond een lijk was. Ook hier is vermoedelijk
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wederom den dood te danken aan de groote onvoorzichtig-
heid der leiders van automobielen, die altijd in eene hoogst
gevaarlijke snelheid over den weg rijden. De justitie stelt een
ernstig onderzoek omtrent dit droevig voorval in, opdat dit
een goede les voor de anderen mag wezen, en deze nodige
maatregelen mogen nemen.

(LK. DONDERDAG 14 NOVEMBER 1901)

EUSDEN, 1 PEER.
Dinsdag 4 Febr. a.s. zal voor de Arrondissements-Rechtbank
te Maastricht behandeld worden ,t proces contra P. te L.
in zake het onlangs op den Rijksweg alhier voorgeval-
len automobielongeluk, waarbij eene der Eerw. Zusters
Franciscanessen uit het klooster te Breust werd overreden en
't leven heeft ingeschoten. Met het oog op de betrekkelijk veel
voorkomende ongelukken, door automobielen veroorzaakt, is
het gewenscht ~ zoo tenminste schuld ofgroote onvoorzich~
tigheid door te snelle vaart wettelijk bewezen wordt- dat
de Rechtbank geenerlei clementie betoone, opdat ,t eventueel
vonnis velen een spoorslag zij om hunne gewoonlijk razende
vaart tot eene enigszinds redelijke terug te brengen.

(LK. ZATERDAG 1 FEBRUARI 1902)

MAASTRICHT, 4 PEBR.
Voor de Rechtbank stond heden terecht:
H.P., directeur der Electriciteit Maatschappij wonende te
Luik, verdacht van het door schuld den dood van een ander
doen ontstaan, n.l. door den 12 Nov. 1901 te Eysden, over
den weg in volle vaart te rijden met zijn automobiel waarin
hij gezeten was, waardoor het hem niet mogelijk meer was
dadelijk te kunnen stoppen, terwijl hij op korten cyštand
een zuster; OA. was genaderd, die op zijde van den weg
gaande en geen signaal had gehoord van den bestuurder van
den automobiel, doch slechts het harde gedruisch, waardoor
zij terstond naar het midden van den weg wilde keeren, ten
einde het gevaar te ontwijken van overreden te worden, ten
gevolge waardoor zij werd aangereden door de automobiel en
gevallen zijnde een aantal kneuzingen bekwam, zoodat zij
na eenige ogenblikken een lijk was. Beklaagde H.P., oud 40
jaar, moet in het Fransch gehoord worden. De heer Houben
leeraar aan de H.B.S. vervult de taak van tolk.
Eerste getuige M.P., huisvrouw van M. Hewen.
Getuige ivoont op de linkerzijde van den Rijksweg te
Eysden. Omstreeks half twee in den middag kwam een
Franciscanesse-zuster uit haar woning; ze ging naar haar
buur rechts. Op den weg lagen hopen kiezel. Zij stond op
haar dorpel, toen een automobiel loopende als andere, dus
hard verklaard de vrouw, langs den rechter kant van den weg
reed. De machine moest uitwijken voor een rijtuig. De zuster
was bij een hoop steenen,I zich draaiende en de automobiel
ziende, wilde zij naar links uitwijken. Opeens ging de zus-
ter weer rechts uit. Zij viel tusschen twee hoopen aarde, welke
hoopen een meter van elkaar lagenAch God, het begijntje
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ligt om. De heeren in de auto draaien toen om. Eenige pas-
sen verder stond de machine stil. De vrouw liep terstond naar
de zuster, die op den weg laag, het hoofd naar Maastricht.
De vrouw bloedde uit neus en mond. Zij verlegde de non
daarna, zoodat zij nu met de voeten naar LMaastricht gekeerd
was. Het leven was reeds geweken. Een signaal heeft de
vrouw niet gehoord, zij hegft er trouwens geen acht op gege-
ven. Het rijtuig waarvoor de auto moest uitwijken stond stil,
het paard was enigszins schichtig, althans het draaide enigs-
zins. De vrouw verklaart wanneer de zuster recht door was
gegaan, dan zou ze niet overreden zijn, ook niet wanneer ze
was blijven stilstaan.
Dr, Vrijens, die de gerechtelijke schouwing van het lijk ver-
richtte, heeft geconstateerd, dat het sleutelbeen, verschillende
ribben, de rechterarm en het linkerbeen op enkele plaatsen
gebroken waren. De halswervels bleken eveneens gebroken te
zijn. De rechter long was gevuld met bloed. Verschillende der
verwondingen waren- dodelijk. De non moet gepakt zijn aan
de rechter voorzijde.
Dr. Roebroeck, tweede deskundige, legt gelijkluidende verkla-
ringen af
F. Ieewen, 20 jaar, wonende te Eysden, was op den bewusten
dag in hare woning. Op het geroep harer moeder: de zuster
is omgevallen, was zij naar buiten geloopen. De zuster lag
iets verder dan de kiezelhoop. Haar moeder nam de zuster op
en legde haar daarna weer neder. Ook zij heeft geen signaal
gehoord.
G. Beijers, 40 jaar, kantonnier te Eysden, op 100 meters
van de zuster staande, zag haar tegen den grond vallen. Hij
hoorde de auto aankomen, en keek toen om. Het aanrijden
zelf heeft hij niet gezien; toen hij keek, vloog de zuster om.
Ook hij heeft geen signaal gehoord. De automobiel reed toen
nog 25 meter verder, reed toen tegen een boom, daarna nog
een 80 meter verder. 'lben stond zij stil, de heeren stapten uit
en keerden naar het lijk terug. Getuige ging naar de non toe,
doch zij gafgeen teekenen van leven meer. Getuige kan over
de snelheid van de auto geen verklaringen gleggen.
jules Soudan, 35 jaar, wonende te Luik, wordt eveneens in
het Fransch gehoord, heeft in het rijtuig gezeten, waarvoor
de auto uitweek. Hij heeft vrouw T met de zuster in de deur
zien staan. De auto kwam aan, doch giyrgeen signaal. Zij
reed met groote snelheid. Zijn paard draaide zich om naar
de automobiel toe, daar het angstig werd, de auto bleef aan
den rechterkant van den weg. Hij zag later de zuster op den
grond uitgestrekt liggen. Er kwamen twee autos achter elkaar
aan. De eerste automobiel zag getuige tegen een boom rijden,
om daarna nog een eind verder te gaan. Nogmaals verklaart
getuige, dat de snelheid waarmede gereden werd zeer groot
was. (La vitesse était très grande). Getuige had de automobiel
een 50 meter achter zich zien aankomen.
M. Raadschilders, landbouwer, reed in een open rijtuig naar
Luik. Hij kwam door Eysden. Ter hoogte van de herberg van
T zag hij een vrouw met een zuster daaruit komen.
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Er kwamen twee auto's aan. De eerste reed snel, hij zag op
een afstand van 50 meter de auto aankomen, de tweede reed
langzaam. Getuige liet zijn paard stilstaan. 'Iben de auto
nabij kwam, draaide het paard enigszins. De auto gafgeen
signalen. 'lben hij vrouw T hoorde roepen, zag hij om. Wat
zag hij: de zuster lag op den grond. Zij gingen daarheen en
vonden haar dood. Het kwam getuige voor, dat de auto sneller
reed, dan het anders met dergelijke machines het geval is.'1ben
hij haar zag aankomen, was de weg voor hem vrij. Alleen zag
hij de zuster. Veel verder was een man met een kar.
Getuige M Dumoulin, deskundige, wonende te Maastricht,
heeft de automobiel onderzocht. Hij zag verschillende bescha-
digingen aan het rijwiel. De machine schatte getuige op 20
pk. De nerf van het linker achterwiel was beschadigd, het
linker lichtbord was gescheurd, aan de rechterzijde was een
hefboom gebroken, dit was de z.g.n. transmissiehefboom.
Beklaagde heeft een stuk van zijn automobiel meegebracht,
dat hij ontpakt en bij de rechters deponeert. Het gewicht
van de auto kan getuige niet schatten. De handrem kon niet
aangezet worden, doordat de hefboom defect was. Het maken
van tochten met een auto hangt veel af van de bekwaamheid
van de chaulfkur. De vermoedelijke beschadigingen links schij-
nen ontstaan te zijn door het in aanraking komen met een
boom.Aan de rechterzijde moet een aanraking hebben plaats
gehad die den schok heeft teweeggebracht. Het slachtqfer moet
geraakt zijn tusschen het voor- en achterwiel in.
Getuige Dumoulin antwoordt op een vraag, waarom men bij
het automobiel rijden de handrem niet gebruikt, dat men bij
de gastram wel altijd dan mag remmen. Bovendien wordt de
voetrem van een auto steeds meer gebruikt. Wanneer de zuster
was blijven staan dan zou de aanrijding niet van op zijde
hebben kunnen geschieden, tusschen eerste- en achterwiel in,
maar moest van voren hebben plaats gehad. 'Iiisschen getuige
en beklaagde ontstaat een technisch debat. De onderdeelen
van de automobiel door beklaagde meegebracht worden door
hem den rechters vertoond en de techniek daarvan uitgelegd.
Getuige D. verklaart, dat een automobiel nooit onmiddel-
lijk kan stilstaan. Zelfs met een gang van 20 K.M. staat
een auto nooit binnen 5 meter stil. Hier is iets onverwachts
gebeurd. En eer dat men de remmen had kunnen gebruiken,
moest het ongeluk al gebeurd zijn. Het rijden met een snel-
heid van 20 KM. per uur is in Holland geoorlocytd. Getuige
zegt dat het hoorbaar zijn van een signaalhoorn veel afhangt
van den wind.
Getuigej. Tijssens, rijwielhandelaar te Maastricht, wordt
eveneens als deskundige gehoord. De verklaringen door deze
getuige gedaan, stemmen volkomen overeen met die van den
vorigen getuige.
Beklaagde had een derde deskundige als getuige in decharge
meegebracht. Van het hooren van deze getuige werd afgezien
op eigen verklaring van den beklaagde. Beklaagde zegt reeds
eenige jaren houder en bestuurder eener automobiel te zijn.
Hij is immer zeer voorzichtig en voor deze had hij nog nooit
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een ongeluk gehad. Het gebeurde is geheel aan een ongeluk
toe te schrijven, door de onvoorzichtigheid, het niet nadenken
der zuster. Hij had absoluut geen schuld aan het gebeurde.
De president merkte op, dat het rijden met eene snelheid van
30 KM. nu juist niet voorzichtig kan genoemd worden. Dit
was toch de snelheid, waarmede beklaagde reed. Beklaagde
verklaart, dat hij door het rijtuig de zuster niet zien kon. Hij
heeft wel signaal gegeven.
Het OM., zijn requisitoir nemend, zegt dat vaststaat, dat
de beklaagde met zulk een snelheid reed, dat hij niet ieder
ogenblik kon stoppen. Door het tomeloos rijden is een onge-
luk gebeurd. Het voornaamste punt is dit wel. Spreker con-
stateert de waarheid, dat de openbare wegen zijn niet alleen
voor automobilisten, maar voor iedereen. Niet ieder staat die
waarheid voor den geest. De snelheid is te groot op een weg,
waar men andere zaken kan tegen komen. Een automobilist
zegt wel, ik heb geen auto om langzaam te rijden,l ik zeg
hem dan, maak een weg voor U automobilisten dan alleen.
De groote snelheid, waarmede gereden is, staat vast uit de
bekentenis van beklaagde, die zelf zegt, dat hij soms wel met
een snelheid van 40 KM. rijdt. Bij Kon. Besluit van 1898
is bepaald, dat men met een snelheid van niet meer dan 20
KM. mag rijden, voor voertuigen, zwaarder dan 150 KG.
Zoo›n snelheid is zoo groot, dat men nog niet plotseling stil
kan staan; niettegenstaande die gepermitteerde snelheid rij-
den de heeren automobilisten met een snelheid van 30 - 40
K.M. per uur. Beklaagde zegt, de non niet gezien te hebben;
hij heeft toch de huizen gezien. Uit de woningen konden
menschen komen, die daardoor gevaar konden loopen.
Beklaagde verklaart signaal gegeven te hebben. Daartegenover
staat de verklaring van 4 getuigen, die pertinent verklaren dat
geen signaal gegeven is. Hij heeft geen non gezien, maar hij
zag toch het rijtuig, dus de aanleiding om signaal te geven
was daar. Dus was de non op zijde van den weg gebleven,
dan had het ongeluk niet plaats gehad. De feiten stellen den
schuld vast. Het OM. zal een ernstige straf vragen. Hetfeit
is erg, een vrouw, een vertegenwoordigster der dienende liefde
wordt aangereden en gedood. Het is een verschrikkelijk iets.
Mr. Engelberts requireert 6 maanden hechtenis.
Mr. Haex Sr., verdediger; zegt dat de automobielen geen sym-
pathie hebben van de zijde van het publiek. Spreker vindt het
verkeerd dat een dagblad in Maastricht, zonder kennis van
zaken, de rechters ophitst en uitroept: hangen! De schrijver
is niet vertrouwd met de sancties van het recht. Spreker vindt
die handeling beledigend voor den rechtbank en de rechters.
Dit geschreeuw vindt geen weerklank in het paleis van jus-
titie. Zij zullen de rechters niet storen in zijn deliberatiën.
In de dagvaarding is de ramp beschreven, maar pleiter vindt
daarin niets van schuld van de zijde van beklaagde. De eeni-
ge elementen die schuld vestigen, zijn, dat er met te groote
snelheid gereden is, en dat er geen signaal gegeven is. Wat is
er gebeurd. Beklaagde komt van uit de richting Maastricht. Ik
neem aan dat hij met 100 K.M. gang gereden heeft.
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Is dat een bewijs van schuld, wanneer men voor zich heeft
een langen rechten weg, waar men honderden meters voor
zich kan uitzien. Op den weg ziet beklaagde een rijtuig
met een paard. De bestuurder zag de auto aankomen. Deze
zet zijn rijtuig opzij' en stelde zich buiten bereik van den
automobiel. Het paard wordt onrustig en maakt een beweging
achterwaarts. De automobilist weet zoo te laveren, dat hij het
rijtuig niet aanraakt. Het bekwame van den automobielrij-
der kwam daar door uit. De bestuurder van het rijtuig had
zijn paard beter in toom moeten houden. Dit heeft hij niet
gedaan en toch is er geen ongeluk gebeurd. Het razend leven,
dat de auto maakte, deed het paard schichtig zijn. De auto-
mobilist zag dat en behoefde dus geen signaal te geven. Hij
haalde rechts uit, reed daarna om naar de linkerzijde,alwaar
de weg vrij is. Nu bevindt zich op den weg een ander per-
soon, die gaat in rechtsche richting. Het omzetten geschiedt
zoo spoedig, dat de auto tegen een boom terecht kwam. De
zuster hoorde de auto aankomen en sloeg een weg in, die de
weg des doods is. Zij houdt zich rechts en blijft aan de bin-
nenzijde van de kiezelhopen. l/Vas ze daar blijven staan, dan
was er niets gebeurd. Van het duidelijk voorgevallene is geen
enkele getuige. Vrouw Teewen heeft iets gezien. Het O.M.
kan zich slechts beroepen op de getuigenis van één persoon
en deze getuige zegt zelf had ze maar blijven staan, dan
was er niets gebeurd. De menschen worden onrustig, wanneer
ze een automobiel of en ve'locipède tegen komen. De onvoor-
zichtigheid der zuster wordt bevestigd door twee deskundigen.
Zij is midden in het gevaar geloopen. Zij werd niet door
het voorste gedeelte der auto getrojfkn. De helft der auto was
reeds voorbij'. Zij' vlucht en door het achtergedeelte wordt zij
getrojfkn. Spreker ziet met vertrouwen de uitspraak van de
rechtbank tegemoet. We hadden immers gerust de grens kun-
nen laten tusschen de woonplaats onzer cliënt en de recht-
bank te Maastricht.
Het OM. repliceerde en zegt zelf vrij gerust te zijn. Hij
wijst er op, dat niet alleen vrouw Teewen, maar ook de kan-
tonnier iets gezien heeft. Deze verklaarde immers, hij' heeft
de non zien “'vliegen". Beklaagde had nimmer met zulk
een snelheid in het rijtuig mogen rijden. De wegen zijn niet
alleen voor automobilisten/álles moet voor de auto's uit de
weg en het verwondert het O.M. dat nu Haex dergelijke
theorieën thans huldigt, ofschoon spreker hem wel eens ande-
re ideeën heeft hooren verkondigen.
Het OM. persisteert zijn eisch. Na dupliek van Mr. Haex
wordt de uitspraak bepaald op Dinsdag 17 Februari.

(LK. DINSDAG 4 FEBRUARI 1902)

MAASTRICHT, 18 FEBRUARI.
De rechtbank stelde de uitspraak der zaak P. uit Luik,
beschuldigd door onvoorzichtig rijden den dood eener kloos-
terzuster te Eysden veroorzaakt te hebben, uit tot 4 Maart,
teneinde nog een tweetal nieuwe getuigen te hooren.

(LK. DINSDAG 18 FEBRUARI 1902)

32

MAASTRICHT, 5 MAART.
De rechtbank alhier veroordeelde heden H.P., industrieel
te Luik, beklaagd van met zijn automobiel te Eijsden een
kloosterzuster aan- en overreden te hebben, waardoor deze
aan de bekomen verwondingen onmiddellijk overleed, krach-
tens art. 307 Wet van Strafrecht tot twee maanden hechtenis.
De eisch was geweest: zes maanden hechtenis.

(L.K.W0ENSDAG 5 MAART 1902)

7S HBRTOGBNBOSCH, 21 MEI.
Het Gerechtshof alhier heeft heden uitspraak gedaan in zake
H.P., 35 jaren, directeur van de internationale electriciteits-
maatschappij, wonende te Luik, appellant van een vonnis
der Rechtbank te Maastricht, waarbij hij' werd schuldig
verklaard aan het door schuld den dood van een ander te
hebben veroorzaakt, gepleegd op OA., kloosterzuster der
Franciscanessen te Eijsden, en veroordeeld tot 2 maanden
hechtenisstraf Het hiyf hegbt dit vonnis vernietigd en appel-
lant vrijgesproken.

GLKWQENSDAG 21 MEI 1902)

Bèr Pachen



Kent u ze nog?
Jongerenkoor, Jongerenkerk parochie Breust-Eijsden, 6ju|i 2003

De Jongerenkerk op bezoek bij
Wijngaard de Sjtejneberg in
Mesch op 6 juli 2003.
Deze foto stond ook in UEV
113, pagina 20, in het artikel over
de Jongerenkerk, maar daar Wer-
den toen geen namen bij gege- 9 11
ven.We maken dat verzuim hier 1 4 5 6 8 10 12 13 14
graag goed.
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Christel Wiersma 17
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12. Sjé Weijnen
13. Elly dejong
14. Ilse Vandeweijer
15. Mary Bogman
16. Marjo Bouchoms
17. Hans Jacobs
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De motte van Breust

Archeologen hebben begin dit
jaar in Breust een middeleeuwse
burcht, een motte, ontdekt op
een bouwterrein ten zuidoosten
van de kerk, waar het bejaarden-
centrum De Bron stond. Daarbij
hebben ze een opmerkelijke
Vondst gedaan: een klein Vierkant
gebouw van mergelblokken dat
ooit dienst deed als de kelder Van
het complex. Nooit eerder werd
in Nederland een kelder van een
motte-toren opgegraven. De
motte bleek zo goed bewaard
gebleven, dat deze werd aange-
merkt als een Vondst van natio-
naal belang.

Toen de archeologen al een deel
Van de gracht van de motte en
de funderingen van een gebouw
op het voorhof hadden opgegra-
Ven, bleken de resten in zo,n
goede staat te zijn dat men de

burcht in zijn geheel wilde
blootleggen. De kelder die toen
werd aangetrofien, was een com-
plete verrassing. De kelder vormt
een aanwijzing voor de toren die
er ooit op stond. De motte van
Breust bleek oorspronkelijk 4
meter hoog en 30 meter in dia-
meter. Hij stamt uit de 12de
eeuw.

De motte is het oudste kasteel-
type in Noordwest-Europa,
populair in de 11de en 12de
eeuw. Een motte bestond meestal
uit een hoofdburcht en een
voorburcht, gebouwd op een
kunstmatig opgeworpen heuvel
met een gracht eromheen. Op
het hoogste deel, het opperhof,
stond een kasteel of burcht. De
motte deed dienst als toevluchts-
oord in onrustige tijden en als
Verblijf voor de kasteelheer.

J

_ 4* `j) `
“ “erimwwj11+"

Een motte.
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Een motte was ook een status-
symbool. Na de 13e eeuw werd
het mottenkasteel gaandeweg ver-
vangen door stenen constructies.
De motte in Breust raakte toen
Waarschijnlijk in onbruik.

De aanleiding voor de opgravin-
gen Was de geplande nieuwbouw
door woningbouwvereniging
Servatius BV. De gemeente Eijs-
den vroeg in aanloop tot de
bouwvergunning om archeolo-
gisch onderzoek. Dat werd uit-
gevoerd door archeologen van
het Archeologisch Diensten Cen-
trum in Amersfoort. Zij Vonden
op het bouwterrein niet alleen
de motte, maar ook resten van
een gebouw uit de 17de eeuw,
op de plek van het latere huis
Bakvliet.

In Uit Eijsdens Verleden zullen
we te zijner tijd nog op al deze
vondsten uitgebreid terugkomen.
Wij Wachten met spanning de
rapporten Van de archeologen af.

Willy Jeukens
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