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‘Parteyer Journaal’
Extra editie!

Kernoverleg Partij-Wittem, 
kinderen en kleinkinderen van

Martinus Hubertus Lardinois
en

Maria Odilia Lardinois Mertens

hebben de eer U kennis te geven van het feit dat hun (groot)ouders
op 17 september ‘22 hun Gouden Bruiloft vieren. 

Wij danken den goeden God voor het voorrecht  
van dit gouden huwelijk

en voor de talrijke zegeningen van den Hemel ontvangen.

Beleefd nodigen wij U uit dit jubilé  
op 17 september ’22 

samen met ons te vieren.
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Vrijblijvend kledingadvies voor de feestdag  
van het gouden paar! 

Voor kledinginspiratie deze foto van het 1922-bestuur van fietsclub ‘De Bloeiende Berg’ 
met aanhang uit Schweiberg. Ze organiseerden een kersenkermis met grasbaancourses.

Prangende vraag: wat trek jij aan voor het grote feest op zaterdag 17 september? In 1922 is de gelegenheid door 
vrouwen in het dorp vast en zeker aangegrepen om iets nieuws te naaien. Of om een feestelijke omslagdoek te ko-
pen. Voor wie herenkleding wil dragen: zoek een overhemd met een boord en een gilet en poets je horlogeketting 
op. Voor wie wat wil lenen is overigens wat kleding voorradig: meld je dan bij info@partijwittem.nl

De dochters van het bruidspaar hebben in 1922 zeker bij elkaar gezeten om de kleding af te stemmen. Ze dragen 
allemaal een sjieke zwarte japon, een broche en een dames-zakhorloge aan een lange ketting om hun hals. Bruide-
gom en (schoon)zoons dragen allemaal onder hun slipjas een identiek hemd met een soort priesterboord en een 
wit strikje. Zo sjiek hoeft het allemaal niet! Maar hoe leuk zou het zijn wanneer een ieder toch in 1922-kleding naar 
het feest komt! 

Cadeautip 
Een cadeau meebrengen voor ’t Odiel en d’r Martin hoeft niet. De Jonkheid is immers al met de pet in het dorp 
rond geweest. Wat hebben ze gekocht voor het jubelpaar? En welk cadeau zou het gouden paar van de kinderen en 
kleinkinderen krijgen? Op 17 september zie je het!

Het feest is mogelijk gemaakt door allerlei personen die belangeloos hun medewerking verleend hebben. Onze 
sponsoren hebben grotendeels in natura een bijdrage geleverd. Harde pegels zijn bijgedragen door onze gemeente 
Gulpen-Wittem en vooral door het VSB-fonds! Wanneer je een klein bedrag naar keuze wilt geven aan het Kern-
overleg zijn we daar natuurlijk blij mee en we zullen die gift dan besteden aan verbindende activiteiten in ons dorp.
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Gouden bruiloft Martin en Odiel 
was in 1922 een uniek feest!

Die gouden bruiloft van 1922 vond dit jaar dus honderd jaar geleden plaats. Een prachtige aanleiding om dat feest 
als thema te kiezen voor de ‘Parteyer Daag’, die we op 17 september aanstaande houden.
Hoe het feest in 1922 nou tot in detail is gevierd, dat weten we niet helemaal zeker, ondanks alle speurwerk dat 
is verricht. We weten niet hoeveel dorpsgenoten er op het feest waren. Wat we In ieder geval wél weten: Partij-
Wittem/Cartils telde honderd jaar geleden maar ongeveer 60 huizen. 

Toch was er vast een groot feest op die 8ste februari 1922. Dat blijkt ook wel uit het bovenstaande mooie, deftige 
familieportret dat die dag werd gemaakt. Het blijkt ook uit de bijna 100 kaarten, telegrammen en brieven en zelfs 
geschenken die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. 
In 1922 was een gouden bruiloft echt een zeldzaamheid. De mensen werden toen nog lang niet zo oud als tegen-
woordig. De leeftijdsverwachting voor de Nederlanders kwam voor mannen destijds uit op ongeveer 62 jaar, voor 
vrouwen lag dat iets hoger. Dus niet veel echtparen haalden qua leeftijd die gouden bruiloft, zeker ook omdat de 
meeste mensen destijds niet voor hun 25ste jaar trouwden!
We nemen u graag even mee terug naar dat feest in februari 1922. Wie waren nu die Martin en Odiel? Waar kwa-
men ze vandaan, waar woonden ze, wat deden ze, en hoe was hun gezinssituatie? Laten we beginnen bij het begin. 
Martin Lardinois en Odiel Mertens waren dus op 8 februari 1872 in het huwelijksbootje gestapt. De toen 26-jarige 
bruidegom en zijn 27-jarige bruid werden op die dag bij de huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de Burger-
lijke Stand van de gemeente Wittem vergezeld door hun ouders, want zonder uitdrukkelijke toestemming van pa en 
ma werd er echt niet getrouwd! 

Een gouden bruiloft was honderd jaar geleden een heel bijzondere gebeurtenis! Op 8 februari 1922 maakte ons 
dorp Partij-Wittem zo’n bijzonder feest mee. De feestelingen van toen waren Martin en Odiel Lardinois-Mertens. Zij 
waren vijftig jaar eerder, op 8 februari 1872, in het huwelijksbootje gestapt.
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Martin was afkomstig uit Gulpen, maar ging in 1865 op Cartils wonen. Drie jaar later verhuisde hij echter met zijn 
ouders naar Partij, naar de boerderij aan het begin van de Rodestraat, tegenwoordig huisnummer 2. Martin gaf bij 
zijn huwelijksacte ‘wagenmaker’ als beroep op. Later blijkt hij echter vooral boer te zijn. Odiel was afkomstig uit 
Wahlwiller. Martin werd al op jonge leeftijd in 1882 kerkmeester (lid van het kerkbestuur). Hij zou liefst veertig jaar 
in die functie actief blijven. 

Goed, hoe ging het nu na 
die bruiloft in 1872 verder 
met Martin en Odiel? Ze 
hebben in elk geval niet stil 
gezeten! Er kwamen maar 
liefst acht kinderen! Keurig 
verdeeld: vier zonen en vier 
dochters (zie foto). De vier 
zonen kregen geen kinde-
ren. Drie dochters kregen 
wél kinderen en heel wat 
dorpsgenoten met bijvoor-
beeld de namen Keulen, 
Mobers en Ortmans stam-
men af van die dochters!
In die vijftig jaar huwelijk 
zullen er, zoals overal, ups 
en downs zijn geweest. 

Maar het alleszins overzichtelijke leven in Partij-Wittem ging door en dus waren Martin en Odiel in 1922 vijftig jaar 
getrouwd. Omdat er veel zaken bewaard zijn gebleven van die feestdag, kunnen we het feest van toen redelijk goed 
reconstrueren. Een aantal van die bekende gebeurtenissen komen dan zeker ook terug als we op 17 september tij-
dens de ‘Parteyer Daag’ het feest gaan herhalen. Er zijn, zoals al gezeg, bijvoorbeeld cadeaus bewaard gebleven. Al 
bij de opening van de ‘Parteyer Daag’, aan de Rodestraat 2, krijgt u één van die geschenken te zien! 
Ook de dorpsgemeenschap van Partij-Wittem heeft destijds moeite gedaan om een mooi cadeau te kopen. Ons 
dorp had in die tijd al een ‘jonkheid’ en het geschenk werd aangeboden door de voorzitter van die jonkheid. Geloof 
het of niet, maar dat cadeau wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt! 
Op de receptie kwamen heel wat gasten, onder 
wie ook de burgemeester. Een man met letterlijk 
hoog aanzien, vooral ook door zijn imponerende 
postuur: Johannes Andreas Deonisius Eduard 
Pappers! (op de foto torent hij indrukwekkend 
boven de mensen uit!) Overigens had die impo-
sante gestalte een heel serieuze oorzaak: Pappers 
leed namelijk aan reuzengroei (acromegalie), een 
zeldzame ziekte. Hij zou overigens 29 jaar lang 
een succesvolle burgemeester van Wittem zijn!
Jammer genoeg heeft Martin Lardinois niet lang 
meer geleefd na dat gouden feest. In juli 1922 
overleed hij, 77 jaar. Zijn vrouw overleed negen 
maanden later, maart 1923. Van de vier zonen 
bleven er drie ongetrouwd. Willem, Harie en Sjo-
zef bleven eerst aan de Rodestraat wonen. Sjozef 
bouwde in de oorlog een boerderij aan de Renes-
daal, die na zijn dood in 1963 in bezit kwam van 
Wiel Mobers en tegenwoordig bewoond wordt 
door Wiels’ dochter Maria en haar gezin. De vier-
de zoon, Frits, verhuisde al vroeg naar België. Van 
de vier dochters overleed Maria Magdalena, de 
oudste, al op 42-jarige leeftijd. Ze was getrouwd 
met Alphons Mobers van Berghem. Dochter Anna trouwde met Jan Hubert Keulen die een smederij en een café in 
Partij runde. Wilhelmina overleed op 76-jarige leeftijd; zij was getrouwd met Leo Ubaghs en woonde aan de Partijer-
weg, nu huisnummer 61. De jongste, Agnes, trouwde in 1914 met Joseph Slenter en verhuisde toen naar Bommerig 
bij Mechelen.
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Partij: van gehucht naar dorp! 
Het klinkt misschien hard, maar het is natuurlijk wél de waarheid: Partij-Wittem is heel, heel lang niet meer dan een 
gehucht geweest. Ons dorp bestond eeuwenlang immers uit niet veel meer dan een kasteel – dat al in 1125 wordt 
vermeld in de boeken - en later natuurlijk nog klooster Wittem (sinds 1732). Daar omheen lagen verspreid een 
aantal huizen. Uit een kaart van ons dorp blijkt dat Partij, Wittem en Cartils rond 1925 samen zo’n 60 huizen telden. 
Kortom, Partij-Wittem was een gehucht. Straatnamen werden hier toen nog niet gebruikt, de huizen waren snel 
geteld en men kon dus volstaan met elk huis gewoon een nummer te geven. Met het geven van straatnamen liep de 
gemeente Wittem niet bepaald voorop: al in 1851 was per wet vastgesteld dat straten eigenlijk geregistreerd moes-
ten worden. In de Middeleeuwen was men daar trouwens in grotere plaatsen al lang mee begonnen. En meestal 
hadden die straatnamen dan betrekking op een gebouwtje of een ander karakteristiek punt in die straat. Daarom 
kom je in veel plaatsen bijvoorbeeld een Schoolstraat of Kerkstraat tegen! 
Opvallend is dat in het huidige Partij-Wittem later zeven van de huidige dertien straten vernoemd zijn naar per-
sonen. Vijf straten verwijzen naar de roemrijke geschiedenis van Kasteel Wittem, waar ooit de Heren van Wittem 
woonden: van Plettenberg, van Waldeck Pyrmont, van Pallant, Jan van Cosselaer en Julemont. De Hub Ortmans-
straat is vernoemd naar een recentere inwoner met veel verdiensten voor ons dorp. Resteert nog één straat die 
ook vernoemd is naar een persoon: de Kardinaal van Rossumstraat. En daarmee is ook de meest beroemde persoon 
geëerd die we ooit in ons dorp hebben gehad. Rond 1910 kende iedere katholiek in Europa wel deze eenvoudige 
pater die het vanuit Klooster Wittem tot kardinaal had geschopt. De resterende straten in ons dorp zijn min of meer 
‘neutraal’: De Rijksweg noemden we vroeger de Steenweg, en dan zijn er nog de Partijerweg, de Rodestraat, Oude 
Heirbaan, Wittemer Allee en de Teventweg. Cartils heeft dan weer een eigen roemrijke geschiedenis!

 

Wie zich de moeite getroost om eens te kijken wat de hele gemeente Wittem destijds voorstelde, komt trouwens al 
snel tot de conclusie dat Wittem weliswaar qua oppervlakte een van de grootste gemeenten in onze provincie was, 
maar dat het qua inwoneraantal natuurlijk nog niet zo heel veel te betekenen had. In 1915 telde de gemeente Wit-
tem namelijk slechts 4000 inwoners, verdeeld over Mechelen, Wittem, Wahl- en Nyswiller, Eys en Epen. Gemaks-
halve werden in die tijd Mechelen, Partij-Wittem, en Wahl- en Nyswiller trouwens wel vaker als één dorpsgemeen-
schap beschouwd. Er stonden toen 326 huizen en die drie laatstgenoemde dorpen telden samen 1570 inwoners. 
Die 4000 inwoners waren er overigens al heel wat meer dan de 2900 inwoners die diezelfde gemeente Wittem hon-
derd jaar dáárvoor telde. Officiële cijfers laten namelijk zien dat onze gemeente in die jaren, rond 1820 dus, ook nog 

Rodestraat 2 in de jaren ‘20. Rechts op de foto het café van destijds (nu nog steeds!?), links - verscholen achter paard 
en wagen - het huis van de familie Lardinois met links daarnaast de stal!
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eens 337 paarden, 1993 schapen, 975 stuks hoornvee en 630 varkens telde! Anders gezegd: er waren dus aanzienlijk 
meer dieren dan mensen….!
Eén van de opvallendste gegevens uit die vroegere tijden is wel dat de bevolking in de gemeente Wittem tussen 
1880 en 1920 in aantal niet toeneemt. Al die jaren bleef het inwonertal schommelen rond de 4000. Omdat er ook 
in die jaren toch echt wel sprake was van grote gezinnen, is dat niet anders te verklaren dan door het feit dat het 
sterftecijfer hoog moet zijn geweest en dat bovendien de trek naar elders groot is geweest. Wat de gemeente Wit-
tem betreft: in de jaren tussen 1920 en 1941 is er plotseling wél sprake van een flinke groei; het inwoneraantal stijgt 
dan vrij snel van 4100 naar bijna 5000. De échte uitbreiding, van gehucht naar dorp, ontstaat dan in de veertig jaar 
na de oorlog, want in 1981 tellen we in onze gemeente plotseling 7075 inwoners! 
Een blik op de kadastrale kaart van Partij-Wittem laat die opvallende groei ook duidelijk zien. In de jaren vijftig ging 
men overal in ons land, en dus ook in Partij, driftig bouwen. In de vrijwel ‘lege’ Teventweg kwamen in 1953 flink wat 
nieuwe woningen. Vier jaar later is er een uitbreiding in de Partijerweg (het bergske…!). En ook in Wittem komen 
er huizen bij. De grotere uitbreidingen vonden vervolgens in 1964/1965 plaats toen een aantal weilanden in snel 
tempo veranderden in twee grotere straten: de Van Cosselaerstraat en de Kardinaal van Rossumstraat. In die jaren 
werd bovendien aan de Rodestraat en opnieuw aan de Partijerweg behoorlijk veel gebouwd. 
Weer tien jaar later, 1975/1976 volgden de Van Pallantstraat en de Van Waldeck Py-
rmontstraat ( in oktober/november 1976 vierden we daardoor vijf weken achter el-
kaar een bruiloft!) en in de jaren tachtig volgde een destijds omstreden uitbreiding 
(discussiepunt: inbreiden of uitbreiden?) aan de achterkant van de Rodestraat, resul-
terend in de Hub Ortmansstraat (foto) en de Julemontstraat. Daarna werd het lange 
tijd stil, maar inmiddels is de Van Cosselaerstraat weer behoorlijk verlengd!
Terug naar 1922. Deden we toen aan politiek? Natuurlijk! Maar hoe beleefde men 
toen dat politieke leven in onze gemeente? Vier maanden na het gouden bruilofts-
feest van Martin en Odiel werden op 5 juli 1922 verkiezingen voor de Tweede Kamer 
gehouden. En wat blijkt? Al het tegenwoordige gemopper over veel te veel lijsten 
bij verkiezingen is net zo goed van toepassing bij de stembusgang van toen geleden. 
Ook toen namen er lijsten aan de verkiezingen deel waarvan elke nuchter denkende 
Nederlander zich afvroeg wat ze nou precies voorstelden. Wat dacht u van de Neder-
landse Bond van Belastingbetalers, de Plattelandersbond, de Vrijheidsbond, de Be-
zuinigingsbond, de Volkswelvaartspartij? Allemaal partijen die ook in onze gemeente 
Wittem deelnamen aan de verkiezingen; ze kregen – echt waar - allemaal tussen de 1 en 5 stemmen in Wittem! 
Op wie de inwoners in 1922 in Wittem dan wél massaal stemden? Het zal niemand verwonderen: de RKSP (Rooms-
Katholieke Staatspartij) was met overmacht de grootste in Wittem en in heel Limburg. In Wittem kreeg de partij 
bijna 91 procent van de uiteindelijk 1839 uitgebrachte stemmen. Later ging de RKSP op in de KVP, de Katholieke 
Volkspartij. En ook die partij zou nog vele jaren veruit de grootste in onze provincie en dus ook in onze gemeente 
blijven…!

Fototentoonstelling en ambachtenmarkt
In ‘A ge Wienhoes’ kun je de 17e prachtige oude (familie)foto’s uit ons dorp bewonderen. Heb je zelf nog oude 
foto’s? Schrijf dan achterop precies wie er op staan! Foto’s van ‘onbekenden’ hebben geen waarde. Foto’s van 
bekende voorouders blijven wel plezier bieden. Al is het maar om na 100 jaar een thema-feest mee te geven!
Heb je foto’s van vóór de tweede wereldoorlog die je op de tentoonstelling met dorpsgenoten wilt delen, 
meld je dan via info@partijwittem.nl

Overigens is op de markt ook een ‘fotostudio’ ingericht. Daar kun je je laten vereeuwigen met je eigen tele-
foon. Veel handiger dan de fotograaf onder zijn zwarte doek met zijn glasplaten uit 1922!

Op de ambachtenmarkt staan 20 marktkramen waar van alles te zien, te beleven en te koop is. Je kunt antiek 
en zaaigoed kopen, er is aardewerk en er zijn allerlei handgemaakte producten. Je ziet de smid aan het werk, 
maar ook de goudsmid. Je ziet fijne leren gebruiksvoorwerpen maken zoals dat 100 jaar geleden gedaan werd. 
Je ziet spinnen, weven en vilten. Je kunt je eigen graan malen en er een pannenkoek mee bakken. Misschien 
met honing erop van de imker?

Voor jong en oud zijn er bovendien nog nostalgische maar ook moderne spelletjes. Kun je nog kaatseballen, 
knikkeren of touwtje springen?
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De afgelopen 100 jaar is het aantal 
woningen in ons dorp ongeveer ver-
vijfvoudigd. Op internet, op ‘Topotijd-
reis’, kun je de groei via kaartjes goed 
volgen. Onderstaande kaartjes zijn 
van circa 1922. 
We hebben ze gebruikt om een lijstje 
te maken van de woningen die er in 
1922 al stonden. Hoe leuk zou het zijn 
wanneer we op de ‘Parteyer Daag’ 
kunnen zien welke huizen dat waren. 
Vandaar onze oproep: Stond uw huis 
er in 1922 al? Steek dan op 17/9 de 
vlag uit!
We denken dat het ongeveer de on-
derstaande adressen betreft. Als het 
niet klopt horen we het graag via het 
mailadres info@partijwittem.nl ! In 
een enkel geval is een woning die er in 
1922 stond gesloopt en zijn er andere 
woningen voor in de plaats gekomen.

De vlag uit in de woningen van 1922!

Wist – u -datjes

Wist u dat Partij 100 jaar geleden 
nog geen officiële straatnamen kende? Ieder huis had wel een nummer, maar de post gericht aan familie Lar-
dinois in Partij kwam gewoon aan.

Wist u dat Partij 100 jaar geleden 
wel al over elektriciteit beschikte? Die werd in Partij en in Wittem in 1910 aangelegd. 

Wist u dat Partij 100 jaar geleden 
een eigen melkfabriek had? Deze was gevestigd in het ‘Rode Huis’, Partijerweg 29.

Wist u dat in Partij ruim 100 jaar geleden 
gewoon in de openlucht bakstenen gebakken werden? Dit soort stenen werd ‘veldbrandstenen’ genoemd.

Woningen ca 1922 van Partij, Wittem & Cartils

Rodestraat : 2,7,12,15,16,27,29,31,37
Partijerweg : 2,4,6,8,10,19,21,23,27a,29,35,

37,39,41
Oude Heirbaan : 4A,4B,4C,6,11C
Teventweg : 23
Cartils : 1,2,4,6,12,12A
Rijksweg : x1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,16,18,1

8C,24,24A,24B,26,30
Wittemer Allee : 1A,3,5,22,28,30,32,34,36,38
v.Plettenbergweg : 5
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Feestprogramma ‘Parteyer Daag’ 
17 september ‘22

11.00 uur: Bakkes Oude Heirbaan 4a, vlaaien bakken door aangemelde helpers
12.45 uur: Rodestraat 2, afhalen bruidspaar en aanbieden cadeau, aansluitend naar kerk 
13.00 uur: Kerk: impressie van ‘broelofsmis’ anno 1922, mmv van het Gemengd Zangkoor 
13.45 uur: Bakkes Oude Heirbaan 4a, toegang vanaf Partijerweg: keuren van de vlaaien  
  
Vanaf 14.00 uur: Feest op d’r Pley va Partey/A ge Wienhoes

• Serenade fanfare Kunst en vriendschap
• Optredens Vocalgroep Magan en Weissheimer Blaskapelle
• Receptie met speciale gasten
• Oude ambachten en (nostalgische) kinderspelen
• Markt met verkoop van producten 
• Fototentoonstelling met foto’s van vroeger
• Koffie/vlaai, drankjes, hapjes, ijs en snoep 

17.30 uur: Feestdiner voor aangemelde gasten!

(denk aan contant geld, pinnen kon in 1922 nog niet)

GIO GELATO


