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Redactie Retoriek 
 

De tijd vliegt voorbij, zeker nu de dagen korter 

worden. Hoog tijd voor een nieuw Spintölke. Dit 

keer met veel bijdrages van leden.  

 

Al die verhalen, foto’s, anekdotes, aanvullingen 

en correcties worden heel erg gewaardeerd. Blijf 

ze dus vooral inzenden, mét of zonder verhaal. Er 

is altijd wel iets leuks van te maken. 

 

Blijf vooral reacties, nieuwe foto’s en verhalen    

insturen. Op die manier kan ik meer mooie en      

interessante Spintölkes blijven maken voor jullie. 

 

Birgitte Beeren-Verstegen 

Welkom nieuwe leden 

 Deze periode geen nieuwe    

leden 

Foto voorkant: 

Haam gemaakt door zadelmaker       

Billekens uit Sevenum voor  G.Raedts,     

landbouwer te Sevenum 

Foto: Geert Raedts 

Plaatje op de haam van de voorpagina 

 

De foto hieronder is een beetje onduidelijk. Het is 

een uitsnede van de foto van de voorkant. Met 

name het gedeelte rondom het koperen plaatje 

rechtsboven. De maker van deze haam heeft er 

op deze manier zijn naam in verwerkt: 

 

J. Billekens 

Zadelmaker 

Sevenum 
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Reacties  

Het is altijd fijn om aanvullingen en ook 

correcties op artikelen te ontvangen. Nel 

Thijssen-Schouten schreef een heel          

uitgebreide reactie op het voorlaatste 

Spintölke, nummer 41. Dankjewel daar-

voor. 

 

What’s in a name (1) -  

Caspar Janssen 

In het artikel over Caspar Melchior          

Balthasar Janssen is de verkeerde Gerard 

T i e l en  a l s  getu ige            

genoemd. De juiste is     

Gerard Tielen, geboren in 

1853. Hij was smid en 

woonde op nummer A23 

tegenwoordig Markt 27).     

Gerard overleed op 

29-01-1937 in Sevenum en 

was de vader van o.a.   

Tielen Jan (de smid) en 

Guus Tielen, directeur van 

de Coöperatieve Zuivel-

fabriek.   

 

Oude schoenen 

Nel vindt oude schoentjes heel              

interessant. Ze vertelt dat ze nog soort-

gelijke schoentjes met een knoopje      

bewaard heeft uit de winkel van haar 

opa. (foto op de volgende pagina) 

In zijn oude opschrijfboek staat bijvoor-

beeld op 11  november 1909: zoon Rijs 

Maan, 1 p. nieuwe schoen, f 5,20. Maar 

dat waren meisjesschoenen. Een later 

kasboek van opa heeft ze niet meer.  

Linkerfoto: in het midden opa Schouten als schoenmaker in dienst, in 1907. Nog voor hij in Sevenum begon.  
Rechterfoto: vader Schouten als schoenmaker aan het werk, in 1979. 

Kasboek van Opa Schouten, schoenmaker 
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Nel meent dat de schoentjes heel goed 

van Toke geweest kunnen zijn. Zij was in 

1909 geboren en de schoentjes zouden 

dan rond 1912 gemaakt kunnen zijn. 

Het tweede paar van Marga was iets    

groter. Ze meldt dat opa Matthijs       

Schouten ook winterschoenen maakte, 

met klompen als onderstel.  

Hij maakte ook waterdichte schoenen en 

zogenaamde water-laarzen. Het lijkt wel 

of dit ook klompjes zijn, voor een meisje, 

verfraaid om er bij glad weer toch weer 

mooi uit te zien. 

 

Paar-vorming 

‘Met emes paar zien gewest’. Hierover 

staat in het Sevenums Woordenboek een 

heel stuk op bladzijde 537. Nel heeft er het 

verhaal van haar vader, Jan Schouten, 

nog eens op nageslagen. Hij is geboren in 

1914, deed de plechtige communie in 

1926. Zijn verhaal: 

Voor de Plechtige Communie moesten ze 

de catechismus kennen. Daarom hadden 

ze een soort examen in de kerk. 

Ze zaten 2 aan 2 in de bank. De 

jongens rechts, de meisjes links. 

De hele kerk zat verspreid vol, ze 

sloegen 1 bank over. (het lijkt wel 

Corona-tijd) 

De pastoor liep langs de banken 

en hield alles in de gaten. Ze 

moesten elkaar afvragen. De ene 

vroeg af, de andere gaf het    

antwoord. Degene die afvroeg, 

tekende de fouten aan. Als de 

ene klaar was, wisselden ze van 

rol. Dat duurde een paar dagen. 

Degenen die de minste fouten hadden, 

zaten bij de Communie vooraan. Jan 

Schouten zat derde, voor hem zat Jan 

Driessen, zoon van Meister Driessen. Daar 

kwam hij dus vlak achter. Hij kon goed         

leren en had het goed gedaan. 

Jan was PAAR met Aerden-Sjang, Sjang 

Raedts, die bij het Vriets kepelke      

woonde. Hij is de vader van Truus      

Lenssen-Raedts. Op de communiedag 

na de mis kwam Sjang bij Schouten     

koffiedrinken (ontbijten). Het middag-

eten deed ieder bij zijn eigen thuis.         

‘s Middags was het Lof, en daarna ging 

Jan bij Aerden koffie-drinken. Ze           

vergaten hun hele leven niet met wie ze 

PAAR waren geweest. Bij de ‘megjes’ 

was het ook zo.  

De Plechtige Communie deden ze op 

zondag, in de laatste klas, als ze 12 jaar 

waren. Ze kregen geen rapport, maar 

het afvragen van de catechismus gold 

als afsluiting. De Eerste H. Communie   

deden ze op maandagmorgen, als ze 7 

jaar waren. ‘s Middags gingen ze weer 

gewoon naar school. 

Schoentje uit de verzameling van Nel Thijssen 
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Sevenum in buitenlandse media 

Piet Oomen ontving onlangs van het Hoofd-

kwartier van de Scots Guards in Londen, hun 

Scots Guard Magazine 2019-2020. Dit 220 

pagina’s dikke boekwerk bevat ook een   

artkel over de onthulling van het John Shiells 

monument in Sevenum.  

Hij schrijft er bij: “Sevenum staat in Engeland 

en met name bij de Scots Guards in Londen 

goed aangeschreven. Hoeveel mensen   

zouden zo’n blad wel niet lezen? Een Engels 

Spintölke dus. “ 

Voor de liefhebber staan de twee pagina’s 

m.b.t. Sevenum op de volgende pagina’s 

afgedrukt. 

Het Vormsel was in Horst,      

ongeveer in de vierde klas. 

Hier gingen ze met de 

vrachtwagen van Tren (Pieter 

Jan Hubert van Enckevort, 

vrachtrijder, Steeg) met de 

hele klas naar toe. 

 

Tegel op elektriciteitshuisjes 

Op deze site staat een heel 

artikel over de betekenis van 

tegels op elektriciteitshuisjes 

zoals dat op de Maasbree-

seweg. In het boekje 

“Monumenten in de Gemeente Sevenum” 

op pagina 48 staat ook een artikel. 

 

Nel Thijssen

https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/insitu/ele_01/Electriciteitshuisjes_11_2009.htm
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Wie de huzare, nog in Venlo ware… 

Op de achterkant van het nummer 38 

stond de foto van het gouden paar: Hein 

en Margaretha Peeters-Beurskens. Zo maar 

als voorbeeld van een foto die in een 

beeldbank te vinden is.  

Mien van Enckevort-Bors zag die foto en 

dacht “he, die heb ik hier ook in een lijstje 

staan!” Het zijn namelijk haar overgroot-

ouders. Zelf heeft ze deze mensen niet       

gekend, maar ze wist wél een aantal 

mooie anekdotes te vertellen. Die anek-

dotes, aangevuld met eigen onderzoek, 

leverde dit   artikel op. 

 

Hein Peeters, zoon van Tilman Peeters en 

Maria Engelen, geboren in 1854 in Maas-

bree, wordt in 1873 gekeurd voor militaire 

dienst. Hij wordt goedgekeurd en op 6 mei 

1874 ingelijfd bij het 2e Regiment Huzaren. 

In het stamboek wordt hij onder nummer 

10967 ingeschreven. Zijn signalement luidt: 

1 el, 7 palmen, 2 duimen en 9 strepen lang 

(= ca. 1m729). Hieronder staat zijn inschrij-

ving in het stamboek van zijn regiment. 

Het 2e regiment Huzaren is in die tijd in   

Venlo gelegerd, in de voormalige Minder-

broederskazerne. Kort van tevoren, in 1867, 

was de vestingstatus van Venlo opgehe-

ven. Daardoor kon de gemeente de    

poorten, stadswallen en andere vesting-

werken slopen. Op die manier kwam er 

een enorm terrein vrij, dat ter beschikking 

gesteld werd aan het Regiment Huzaren. 

Het terrein lag rondom het huidige            

Rosarium. Op de plek waar nu de vijver 

ligt, lag vroeger de drinkplaats van de 

paarden van dit regiment. 

De Huzaren waren belast met de         

verdediging van de stad. Op de Grote 

Heide hielden ze hun oefeningen. Onder 

muzikale begeleiding trokken ze daar te 

paard naar toe; een waar schouwspel 

waar menig Venlonaar naar keek.  

In dit regiment werd Hein Peeters dus in 

mei 1874 ingelijfd. Net van te voren had 

hij afscheid genomen van zijn meisje, 

Margaretha Beurskens uit Sevenum. En 

dat afscheid was niet zonder gevolgen 

gebleven. Margaretha bleek zwanger. 

Nu was het zo dat een militair alleen kon 

trouwen als hij via zijn commandant         

toestemming had gekregen van de     

Minister van Oorlog. Aan het begin van 

de dienstplicht werd deze toestemming 

meestal geweigerd. Het leger had een 

voorkeur voor ongehuwde manschap-

pen, om een aantal   redenen: 

 

 Als de militair overleed, zou de echtge-

note en eventuele kinderen ten laste 

van de armenzorg komen. 

 Daarnaast zou een omgekomen echt-

genoot en/of vader negatief afstralen 

op het fenomeen dienstplicht, waar 

men toch al niet zo dol op was. 

 En men dacht dat een gehuwde       

militair of vader gemakkelijk afgeleid 
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zou worden van zijn militaire verplich-

tingen. Dat zou een extra gevaar          

opleveren in oorlogstijd. 

Hein kreeg in elk geval geen toestemming 

om te trouwen. Dat is ook het verhaal dat 

ook zijn kleindochter, de moeder van Mien, 

wist te vertellen. Hein moet dus gewoon 

dienen in het Venlose regiment. Na Inlijving 

mag Hein al weer snel naar huis. Om per 1 

oktober van dat jaar voor de echte          

opleiding terug te komen.  

Hij moet dan anderhalf jaar aan een stuk 

’dienen’. In die tijd bevalt Margaretha in 

haar ouderlijk huis in Sevenum van hun 

zoon Gerard. Bij de burgerlijke stand wordt 

hij onder de naam Beurskens ingeschreven, 

zijn ouders zijn immers niet gehuwd. Hein 

wordt niet in de akte genoemd. Pas bij het 

huwelijk in 1877 wordt Gerard officieel      

erkend en gewettigd. 

Hein zal ongetwijfeld geprobeerd hebben 

om toestemming te krijgen voor een         

huwelijk, maar kreeg het niet. In die tijd 

moest een man bij een huwelijk óf een     

bewijs van vervulde dienstplicht (5 jaar) óf 

een bewijs van vrijstelling overleggen. En 

dat tot zijn 40e levensjaar. Geen wonder 

dat het aantal buitenechtelijke kinderen in 

de 19e eeuw steeg. 

In april 1876 krijgt hij weer groot verlof en 

keert naar Maasbree terug. Als Hein een 

jaar later, in augustus 1877, voor de laat-

ste keer voor een oefening naar zijn regi-

ment terugkeert, is Margaretha weer 

zwanger. Hij probeert nogmaals toestem-

ming te krijgen voor een huwelijk en deze 

keer lukt het wel. Op 12 augustus verleent 

de kolonel de felbegeerde toestemming. 

Hein en zijn Margaretha trouwen op 28 

september 1877 op het gemeentehuis in 

Sevenum. Hij heeft dan net een paar    

weken groot verlof. 

Het jonge stel gaat in Sevenum wonen.     

Volgens Mien zouden ze op het Kleef bij 

de ouders van Margaretha wonen. Dat 

huis staat er nog steeds. Het is de oude 

boerderij met de waterput op het einde 

van het Kleef. Hein verdient de kost als 

dagloner. Dat zal ook de reden zijn dat 

het gezin in korte tijd een paar keer ver-

huist. In april 1879 gaan ze naar de Heide 

nr. 593 in Helden. Een paar jaar later ver-

huizen ze naar Blerick. Om tenslotte na 

1900 in Meijel terecht te komen. 

In 1927 vieren ze hun gouden bruiloft. In 

het weekblad Midden-Limburg plaatsen 

hun dankbare kinderen een annonce. Ze 

hebben inmiddels 10 kinderen gekregen, 

die allemaal gehuwd zijn. 

 

Mien van Enckevort  

Hein en Margaretha in 1927 bij hun Gouden Huwelijksfeest             -             De annonce in de Midden-Limburg 
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Huiszegen 
 
Marga Raedts stuurde me een foto van een 
huiszegen. Hieronder is ze te zien.  
Op het eerste gezicht staan er geheimzinnige 
getallen en letters op, gecombineerd met wat 
Latijn en een kort gebed. Ik had ze eerder      
gezien, en ook gelezen wat het was en          
betekende, maar wist het niet meer precies. 
Tijd om even rond te vragen en op internet te 
zoeken.  

Van oudsher was het de gewoonte om het huis 
vanwege het nieuwe jaar te (laten) zegenen. 
Dat gebeurde meestal op of rond Driekoningen 
(6 januari). Op de deurpost (of op de muur er 
naast) werd met krijt het jaartal en de letters 
C+M+B geschreven. Op het briefje hierboven 
zijn de letter te herkennen. Ze worden geflan-
keerd door het jaartal 2004. 
 
Volgens traditie zou dit minimaal tot Pinksteren 
moeten blijven staan, als uitdrukking van het 
Christelijk geloof en zodat de bewoners van het 
huis beschermd waren tegen ‘de machten van 
het kwaad’. 
 
De betekenis van de letters wordt op twee ma-
nieren uitgelegd. De ene uitleg zegt dat het 
Christus Mansionem Benedicat betekent, Latijn 
voor Christus zegene dit huis. Een andere uit-
leg verbindt deze letters aan de Driekoningen: 
Caspar, Melchior en Balthasar.  

Het is niet meer te achterhalen welke uitleg 
juist is. Misschien werd de tweede uitleg wel 
gebruikt als ezelsbruggetje om de letters en 
volgorde te kunnen onthouden. Het feit dat 
deze huiszegen op of rond Driekoningen     
geplaatst werd, zal ongetwijfeld bijgedragen 
hebben aan de tweede uitleg. 
 
Oorspronkelijk schijnt de huiszegen door een 

priester uitgevoerd te worden. 
Later kon dit ook door het 
hoofd van het gezin verricht 
worden. Waarschijnlijk werd 
het te veel werk voor de     
priester om alle huizen af te 
gaan. 
 
Op de vooravond van het Drie-
koningenfeest werd oa. kalk 
door priesters gezegend. Met 
deze kalk werd de huiszegen 

in eerste instantie op de deurpost, of de deur 
zelf geschreven. Later ook wel op de muur net 
naast de deurstijl. 

En nog later kon men briefjes (zoals die van 
Marga) in de kerk of pastorie afhalen met de 
huiszegen er op.  
 
Volgens Nel Thijssen kon men deze ook in 
Sevenum bij de kerk meenemen. Een aantal 
jaren geleden is dit gebruik weer in ere       
hersteld. Op of rond Driekoningen liggen ze in 
de kerk op de tafel achter de achterste      
communiebank. 
 
Zelf heb ik ze nooit bij een deur zien hangen, 
ook niet de laatste jaren in Sevenum. Maar 
het is wel een leuk gebruik om weer in ere te 
herstellen. Dus misschien is het toch een idee 
om rond Driekoningen eens een huiszegen 
meenemen. 
 

Birgitte Beeren 
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Driekoningentaart 
 
Rond Driekoningen zijn nog meer          
gebruiken. Sommigen bestaan nog,       
anderen zijn afgeschaft. Eentje wil ik hier 
nog vermelden: de Driekoningentaart.  
 
Er werd een speciale taart gebakken. In de 
taart werd een muntje of boon mee-
gebakken. Soms zelfs meerdere in één 
taart. Degene die de munt of boon in zijn 
stuk aantrof, werd koning voor een dag. 
Vaak kreeg de gelukkige een kroontje, dat 
de hele dag gedragen werd. Er hoorde ook 
een speciaal privilege bij. Dat kon per     
gezin of streek variëren. Maar vaak mocht 
de koning bepalen wat er die dag gegeten 
werd. 
 
Soms werd een extra stuk van de taart   
gesneden. Dat was bestemd voor de     
eerste arme of hulpbehoevende persoon 
die aanklopt. Of het stuk werd weg-
gegeven aan een behoeftige. 
 
In Frankrijk wordt de boon tegenwoordig 
vaak vervangen door een porseleinen 
beeldje. Vaak zijn of worden dit echte    
verzamelaarsitems, waar grof geld voor 
betaald wordt. Zoek maar eens op e-bay 
naar ‘fabophile’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over een paar weken is het weer Drie-
koningen, daarom deel ik het recept. Laat 
u het weten hoe deze taart smaakte, als u 
hem gemaakt heeft? 

Recept 
Ingrediënten voor de taart: 
 100 gram bloem 
 2 theelepels bakpoeder 
 120 gram gemalen amandelen 
 3 eieren 
 2 pakjes vanillesuiker 
 200 gram boter op kamertemperatuur 
 200 gram licht bruine basterdsuiker 
 Snuf zout 
Boter, suiker, vanillesuiker en zout mengen. Een 
voor één de eieren toevoegen. En goed onder  
het mengsel kloppen. Dan bloem en amandelen 
erbij en goed roeren. Laat het dan een kwartier 
koel staan. 
 
Als vulling werd banketbakkersroom gebruikt: 
Hier voor is nodig: 
 1 glas melk 
 35 gram suiker 
 1 eidooier 
 3 theelepels bloem 
 1 vanillestokje 
 Paar korrels zout 
Melk met de vanillepeul ca. 30 minuten tegen de 
kook aanbrengen. Schraap de inhoud van de 
peul eruit en voeg dit met het zout bij de nog war-
me melk. Voegde bloem, eidooier en suiker al 
roerende aan de melk toe. Goed blijven roeren 
en nog 5 minuten tegen de kook aan houden. 
Niet laten koken. Er ontstaat een lobbige ban-
ketbakkersroom. Af laten koelen. En nog regel-
matig roeren om geen vel te krijgen. 
 
Dan is het tijd om amandelspijs te maken. Hier-
voor is nodig: 
 150 gram geschaafde amandelen 
 150 gram poedersuiker 
 1 eiwit 
 wat citroenrasp  
Meng de amandelen met de suiker en het eiwit 
(en eventueel ook wat amandelessence). Wat 
citroen rasp maakt de spijs nog lekkerder. Meng 
deze amandelspijs met de banketbakkersroom. 
Spatel het door elkaar. 
 
Dan de taart maken. Rol het deeg in 2 plakken. 
Snijd er 2 ronde plakken van. Leg er een om een 
ingevet bakblik. Bestrijk dat met losgeklopt ei. 
Leg de amandelroomvulling er op, tot 5 cm van 
de rand van de plak deeg. Stop de munt, boon of 
beeldje in de vulling. Dan de andere lap deeg er-
op. Bestrijk de randen ook met losgeklopt ei en 
druk ze met een vork aan. Bestrijk de bovenkant 
van het de taart met de rest van het ei. 
Zet de taart in een voorverwarmde oven. En bak 
deze 45 minuten op 175 graden. 
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Oproep Heemkundige Bijdragen 2020 

 

Ondanks dat er in 2020 vanwege de        

coronamaat-regelen geen  activiteiten zijn 

geweest bij de Heemkundevereniging     

willen we een Jaarboek 2020 maken. 

Maar door het wegvallen van verslagen 

van werkgroepen, excursies e.d. is er meer 

ruimte voor Heemkundige Bijdragen. 

 

Misschien zijn er leden die in deze tijd van 

beperkingen dingen hebben opgeruimd, 

waarbij ze foto’s of papieren zijn tegen-

gekomen die wellicht de moeite waard zijn 

om er iets bij te vertellen. Of mensen die 

herinneringen hebben die iets kunnen    

toevoegen aan de geschiedenis van       

Sevenum. 

 

Daarom doen we deze oproep. Iedereen 

die een bijdrage kan leveren aan het Jaar-

boek 2020 kan contact opnemen met de 

redactie. Wij staan klaar om u te helpen de 

ideeën goed op papier te zetten en er een 

mooi artikel van te maken. Als u mee wilt 

doen, graag een bericht aan de redactie: 

  

Nel Thijssen-Schouten, 077 - 4672684 

e-mail: hhmthijssenschouten@hetnet.nl 

Pieter Baeten  

Zaerumsen Aezel 

 

Piet Oomen stuurde foto’s van de 

Zaerumsen Aezel en een kort stukje over 

de spelling. Volgens eigen zeggen ‘lag hij 

wakker van de spelling van het woord 

‘Zaerumsen’. Hij dacht dat er alleen bij 

stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden een 

–n of –en achter. Zoals bij gouden ring, 

glazen knikker. Uitzonderingen zijn volgens 

hem ‘moderne stoffen nylon’ kousen en 

‘plastic’ emmer. Hij ging te rade bij onze 

eigen dialect-schrijf-specialisten Nel    

Thijssen en Mien Wijnhoven.  Het bleek dat 

in het Sevenums Woordenboek op         

pagina 606 e.v. de oplossing stond. 

 

Door samentrekking van het woord 

Zaerumse met Aezel komt er een tussen-n 

tussen beide woorden. Bijvoorbeeld ook 

bij ‘ne waersen aezel, ‘ne stómmen uul. 

Dit verschijnsel doet zich voor bij bijvoeg-

lijke naamwoorden voor een zelfstandig 

woord dat begint met een klinker of twee-

klank. Maar ook voor woorden met de 

medeklinkers b, d, h, t. 

De Zaerumsen Aezel op de  

Rotonde  De Derperschâns 
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Kerkstraat A46 

André Houwen reageerde met een mooie 

aanvulling op het artikel “What’s in a           

name?” in het vorige nummer. 

 

Met veel interesse heb ik dit artikel gelezen. 

Aangezien op dat adres (Kerkstraat; destijds 

A 46) mijn vader is geboren en ik bezig ben 

met te onderzoeken wanneer hij met zijn     

ouders daar heeft gewoond, is dit artikel 

over Fabianus Tielen een welkome            

aanvulling.      

Enigszins verwarrend was dat in het boek 

“Wat de pot schaft” staat geschreven dat 

Fabianus Tielen op 21-02-1923 op 79-jarige 

leeftijd is overleden in zijn ouderlijke huis in de 

Kerkstraat. 

 

Uit het artikel van ‘t Spintölke en dankzij extra 

informatie van Birgitte kan ik nu de volgende 

conclusie trekken. 

In 1910 stopt Fabianus Tielen met zijn bakkerij. 

Hij gaat daarna bij zijn zus wonen en de wo-

ning wordt verhuurd aan Pieter Hubert van 

den Goor en zijn echtgenote Joanna Maria 

Thijssen. 

Rond 1912 wordt de woning verhuurd aan 

Houwen-Hoex. Dat zijn mijn opa en oma.  

Op 26-09-1913 wordt tante Nel geboren, op 

30-03-1915 mijn vader. Op 19-11-1915 overlijdt 

mijn opa. 

Daarna komen er   

w o n e n  ( j a a r t a l         

onbekend) Pieter        

Mathijs Hoex en         

Johanna Hoex; resp. 

oom Piet en tante 

Dien. Zij zijn broer en 

zus van mijn oma. 

Waarschijnlijk hebben 

zij daar met z’n vijven 

gewoond, immers de 

kostwinner (opa) was 

weggevallen en oom 

Piet nam die taak 

over. 

In 1923 is de woning afgebroken.     

Wanneer de families Houwen-Hoex zijn 

vertrokken is (nog) niet bekend. Wel heb 

ik ontdekt dat oom Piet vanaf 1921      

belasting betaalt voor grond In den    

Oesen (gebied huidige Heerstraat). 

Tante Dien is altijd vrijgezel gebleven en 

heeft heel lang in het huis van “Cox-

Poell” (rechts langs Jansen-Noy) ge-

woond. Zie foto. 

 

Grappig om mee af te sluiten. Vader 

was stratenmaker bij de gemeente; hij 

heeft o.a. de open ruimte voor de oude 

Wingerd (aan de Kerkstraat) beklinkerd. 

Op de plek waar hij is geboren had hij 

vierkante stenen gelegd in de vorm van 

een kruis; deze stenen hadden een    

lichtere kleur dan de overige. 

 

 

André Houwen 

Links huis Cox-Poell. 

Rechts is het Patronaat 

nog net te zien.  



- 14 - 

 

Zadelmakers 

Onze vereniging krijgt regel-

matig vragen en verzoeken 

van derden. Zo kwam er 

een vraag binnen van Geert de Bruijn. Hij is 

een kunstenaar uit Vught die onderzoek 

doet naar ‘De Limburgse Haam’. Eerder 

heeft hij het boek “Brabants Tuig” over de 

Brabantse haammakers geschreven. Hij 

vraagt onze medewerking m.b.t. de          

Sevenumse haammakers of zadelmakers. 

Zijn vragen zijn: 

1. Zijn er namen bekend van zadelmakers 

in Sevenum, Kronenberg of Evertsoord? 

2. Zijn er hamen bekend van deze zadel-

makers? Zo ja, kan er dan een goede 

foto gemaakt worden (front), zodat 

daar een lijntekening van gemaakt kan 

worden om de verschillende onderdelen 

in kaart te brengen? 

3. Zijn er foto’s bekend van de zadel-

makers. 

 

Foto’s van hamen, gegevens over 

zadelmakers of hun bedrijf kunnen 

naar onze secretaresse gestuurd 

worden. 
 

Nel Thijssen en Birgitte Beeren hebben tot 

dusver een korte lijst met haammakers in 

Sevenum gemaakt.  Aanvullingen zijn zeker 

nog welkom. 

A. Jan Billekens (1880-1949). De haam op 

de voorpagina is van zijn hand. 

B. Frans Rubie heeft de zadelmakerij       

enige jaren voortgezet. 

C. Petrus Jacobus Gossens (1775-1826),   

geboren in 1775 in Broekhuizen. Hij 

woonde in 1812 op Steinhagen met zijn 

gezin. Als beroep werd sellier (= zadel-

maker) vermeld in de volkstelling van 

1812. 

D. Peter Arnold Joosten (1803-1869). Hij 

woonde al in 1829 als zadelmaker in    

Sevenum. Eerst als kostganger bij de 

bakker Pieter Stappers (Den Eigen 2-

4). Later bouwde hij een huis in de 

buurt van de molen aan de Luttel-

seweg / Den Eigen.  

E. Hendrik Joosten (1835-1917), zoon 

van Peter Arnold Joosten, onder 

nummer D. Hij vestigt zich eerst aan 

de Markt 7 (oude postkantoor) en 

rond 1880 aan de Markt 15 (Wantex). 

Hij is op beide adressen als zadel-

maker actief.  

F. Hendrik Oliemeulens (1802-1867) In 

1829 woont hij als 26-jarige zadel-

maker ook bij bakker Pieter Stappers. 

Net als Peter Arnold Joosten. In       

Sevenum geboren als zoon van     

Gerard Oliemeulens en Joanna van 

Enckevort. Bij zijn huwelijk in 1867 is hij 

dienstknecht. 

G. Pieter Thomas Houben (1815-1887). In 

1839 woont hij als zadelaarsknecht bij 

Pieter Arnold Joosten. Hij is dan 23 

jaar en in Heythuysen geboren. 

H. Johannes Franciscus Klubisch (*1845) 

wordt in 1870 genoemd als haam-

makersknecht bij Hendrik Joosten 

aan de Markt. Klubisch is in 1845 in          

Hilvarenbeek geboren. Het is niet    

zeker of zijn achternaam correct is. 

I. Pieter Jan Verhaagh (1864-1889). Hij is 

de stiefzoon van Hendrik Joosten en 

leert van Hendrik het zadel -

makersvak. In 1880 wordt hij zadel-

maker genoemd bij zijn stiefvader. 

Pieter Jan overlijdt jong in 1889. 

Waarna de zadelmakerij van zijn stief-

vader geen opvolger heeft. Want 

Hendriks zoon kiest voor het vak van 

onderwijzer. 
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COLOFON  

Heemkundevereniging Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag van 10.00 tot 

12.30 uur.  

Op feestdagen en in de zomer-

maanden gesloten. 

Tot nader order is de Spinde ge-

sloten vanwege het coronavirus. 

 

Contributie 

€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 

NL76RABO0147218012   

 

E-mail 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 

AGENDA  
In verband met 

landelijke restricties  

zijn alle activiteiten  

voor 2020 

afgelast 

H. Franciscus 

Carnaval en corona 

Ook Carnavalsvereniging 

Dun Ezelskop beraadt zich 

op het carnavalsseizoen.  

Er wordt geen nieuw Prins 

Carnaval uitgeroepen. Maar  

klokslag 11:11 op carnavals-

zaoterdig gaat Radio Theike 

de lucht in. Vier dagen lang 

tot Carnavalsdaezig (ze      

bedoelen waarschijnl ijk      

asgonzdig) 0:11 uur. 

Volgens eigen zeggen staat 

er nog veel meer te           

gebeuren, maar dat wordt 

t.z.t. bekendgemaakt via 

hun website en facebook– 

account. Fijn dat zelfs een 

pandemie niet een oud 

volksfeest helemaal lam 

kan leggen.  

Alaaf 


