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Redactie Retoriek

Inhoud

De overheid legt steeds meer beperkingen
op. Dat heeft natuurlijk veel nadelen. Maar
positief bekeken, geeft het ook voordelen.
Nóg meer tijd om het Spintölke uitgebreid te
lezen. En nóg meer tijd om te zoeken naar
onderwerpen, foto’s en verhalen om in het
Spintölke te zetten. Zoekt u mee?
In deze editie laat ik een heilwens zien. Graag
laat ik meer heilwensen zien. Met daarbij voor
wie ze opgedragen werden, en door wie. Dus
fotografeer die heilwens aan de muur en
stuur in. Samen maken we er een leuk verhaal
bij. Dan heeft Sevenum straks weer een mooi
verhaal te lezen tijdens deze donkere dagen.
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Veel leesplezier, en blijf gezond.

Birgitte Beeren

Activiteiten 2021
Omdat in 2020 geen van de geplande
activiteiten plaats heeft gevonden, is
het de bedoeling om deze in principe
door te schuiven naar 2021.

Bestuurs Babbels
Vanwege de huidige restricties heeft het
bestuur besloten de jaarvergadering door te
schuiven tot ná de zomervakantie 2021. Het is
wel de bedoeling dat er maart-april een
Jaarboek komt.
De penningmeester meldt dat de incasso’s
voor de contributie voor 2021 eind februari
worden geïnd.
Degenen die geen machtiging voor incasso
hebben afgegeven, worden verzocht zelf de
contributie over te maken.
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Wél zullen we moeten informeren of het
op de geplande locaties ook nog
mogelijk is. In verband met de huidige
coronamaatregelen kunnen we dat op
dit moment nog niet afronden. Zodra
hierover meer duidelijkheid is, hoort u
van ons.
De Activiteitenwerkgroep

Foto voorkant:
Winter op het ‘Grutteveld’
Sevenum, januari 2021
Foto: Birgitte Beeren-Verstegen

Post
Deze keer zijn er flink wat reacties van lezers.
Hartelijk dank daarvoor.
Aan Piet Hoogers en Nel Verstegen kan ik
melden dat de datum van de volgende
uitgave aangepast is. Die stond nog op
Kerstmis 2020. Blijkbaar was de redactie al in
winterslaap.
Hans Hanssen meldde dat Gerard Tielen op
29-01-1937 in Venlo overleden is. En niet in
Sevenum zoals in Spintölke 44 stond. Hans
schreef ook dat Gerard Tielen nog een 2e
keer getrouwd was. Op 20-04-1895 trouwde
hij in Sevenum met Anna Gertruidis Hanssen
uit Velden.
Marianne Linders meldt dat ze weer genoten
heeft van de prachtige verslagen, verhalen
en wetenswaardigheden over Zaerum.
En Ron Janssen vraagt om te melden dat de
electriciteitspalen geplaatst bij boerderij De
Donck een mooie samenwerking was tussen
Stg.
Groengroep Sevenum en hulp van de
Heemkundevereniging.
Pete Leijsten meldt dat ‘Joep van de Donck’
de palen aangeschaft heeft. Op Oudjaarsdag 2020 zijn ze gezamenlijk geplaatst. Mooie
samenwerking!

Podcast Dialect
In de gloednieuwe podcast “De Limburgse Taal &…” gaan Ruud Kleinen en Harry
Roushop op zoek naar de rol die het dialect in Limburg speelt.
Sinds 1997 is de Limburgse taal erkend als
streektaal door de overheid.
De eerste aflevering is van 14 december
2020. Iedere twee weken is er een nieuwe
te beluisteren.
Meer informatie via de site:
www.delimburgsetaal.nl
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De schatkamer van Klasseplats
Sevenum, 1 Januari 1929

Eigenlijk was ‘t de bedoeling dat het de vorige keer in het Spintölke zou staan.
Dierbare Vader,

Uit de schatkamer van de Klasseplats dook
Marga Raedts een nieuwjaarswens uit 1929
op. Geschreven op prachtig briefpapier met
goudopdruk en gestanste afbeeldingen. De
schrijfster was “Uw dankbaar en liefhebbend
kind, Stina”.

Ik breng vandaag
U, o zoo graag
Mijn beste nieuwjaarswenschen
Hier Vaderlief
Staan z’op een brief
Net als bij groote menschen
Ik wensch U dan
Al wat ik kan,
Vooral een heel lang leven
Waarin altijd
Uw kleine meid
U veel plezier wil geven

Stina is Maria Christina Raedts (1916-1999), het
8e en jongste kind van Pieter Raedts en
Petronella Raedts, die op de Schenckenborg
woonden. Stina trouwde in 1949 met Bert Arts
uit Meerlo.
De wens is alleen aan vader gericht. Haar
moeder was al in 1920 overleden. In de
nieuwjaarswens zelf maakt ze dat ook
duidelijk. Stina is 8 jaar toen ze deze nieuwjaarswens schreef.

Alweer is er een jaar voorbij en ‘t nieuwe staat
al op den drempel. Ik dank U van gansche
harte wat U voor mij in ‘t afgeloopen jaar voor
mij gedaan hebt. Ik wensch U een gelukkig en
Zalig Nieuwjaar toe. Ik zal iedere dag bidden
dat God U nog lang mogen bewaren voor
alle ziekten en ongelukken, want we kunnen U
nog lang niet misschen. Met Kerstmis heb ik
vurig gebeden tot ‘t Kerstkindje voor U en voor
moeder, en iedere dag heb ik genaden voor
U gevraagd en ik zal dat ook nog lang blijven
doen. Moeder die heeft zeker een mooi
plaatsje in den hemel. Zij heeft het daar veel
beter als wij. Zij is ook al zoo vroeg van ons
heen gegaan, maar God heeft het zoo
gewild. Ik dank U nog eens voor alles, wat Gij
voor mij, mijn zusjes en broertjes gedaan hebt.
Ik ben veel dank aan U verschuldigd. Als ‘t
Kerstkindje mijn beden verhoort, zal dit jaar
voor U een gelukkig en voorspoedig jaar
worden. Ik wensch U nog eens een gelukkig
en zalig Nieuwjaar. Dit zijn de wenschen van
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aan Geurtjens, Guertiens en ook Geertjens.
De achternaam Geurts heb ik bewust buiten
beschouwing gelaten. Volgens mij werd die
niet verward met Geurtjens.

Het mysterie van de 100-jarige
(deel 3 en slot)
Het verhaal over Margaretha Geurtjens
eindigde de vorige keer bij de conclusie dat ze
géén dochter van Gerardus en Gertrudis
Geurtjens-Brunghs was. En dus kloppen de
gegevens in haar overlijdensakte niet. In deze
(slot)aflevering gaan we op zoek naar wie ze
dan wél was.
In de volkstelling uit 1812 staat dat zij en haar
echtgenoot, Godefridus Joosten, beiden 60
jaar, zijn. En dus rond 1752 geboren zijn. We
gaan eerst op zoek naar Godefridus Joosten.

Godefridus Joosten
Volgens zijn overlijdensakte is hij een zoon van
Willem Joosten en Maria Peters. Zijn geboorteplaats wordt niet genoemd (vermoedelijk niet
in Sevenum). Wél dat hij in 1821 bij zijn
overlijden 75 jaar is. Dus geboren rond 1746. In
de begintijd van de burgerlijke stand zijn de
gegevens niet altijd even betrouwbaar. Met
name de leeftijd van de overleden personen
wijken nogal eens af. De ambtenaar had nog
geen archief opgebouwd om e.e.a. te kunnen
controleren.

Ik vond vier Margaretha’s die in aanmerking
komen, allemaal gedoopt tussen 1740 en1760
in Limburg. In het schema onder aan de
pagina staan ze alle vier. Van twee van hen
vond ik ook een overlijdensdatum, die vallen
af. De overgebleven Margaretha’s zijn beiden
dochters van Jacobus Geurtjens en Gertrudis
Seuren. Van hen vond ik geen huwelijks– of
overlijdensdatum. Althans geen die ik met
zekerheid aan hen kan koppelen.
Nou is het zo dat overlijdens of begrafenissen
van heel jonge kinderen niet altijd in de
kerkregisters ingeschreven werden. Ik weet
niet of dit in Horst ook het gebruik was. Maar
ik denk dat de Margaretha die in 1744
geboren werd, jong overleden is. Haar jongere zusje, geboren in 1749, werd naar haar
vernoemd. En deze laatste Margaretha is
volgens mij
degene die met Godefridus
Joosten trouwt.
Qua leeftijd past ze prima bij Godefridus die in
1746 geboren is. Bovendien past haar leeftijd
het beste bij de 60 jaar zoals in de volkstelling
van 1812 staat.

Via internet is de doop van
Godefridus snel gevonden. Hij wordt
op 6 december 1751 in Helden
gedoopt, als zoon van Wilhelmus en
Maria Joosten-Peters.

Margaretha Geurtjens
Terug naar Margaretha. Haar
achternaam kan op diverse
manieren geschreven worden, denk

Haar familie ziet er dan zó uit.

Naam

Gedoopt

Ouders

Overleden

Margareta Geertjens

~ 16-10-1743 Horst

Joannes en Maria Agnetis Roijackers

† 11-04-1804 Baarlo

Margarita Geurtjens

~ 01-12-1744 Horst

Jacobus & Gertrudis Seuren

Anna Margaretha Guertjens

~ 23-12-1749 Horst

Jacobus & Gertrudis Zeuren

Margareta Geertjens

~ 21-04-1758 Horst

Gerardus & Anna Beuyssen
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† 02-09-1806 Helden

Ulfterhoek?
Uit de volkstelling bleek dat Margaretha en
Godefridus in 1812 in de Ulfterhoek woonden.
Maar in 1836 woonden ze daar niet meer. In
haar overlijdensakte staat expliciet vermeld
dat ze in een woning in de Voorste Steeg
overlijdt.
Zoals gezegd is het gebruikelijk dat buren het
overlijden aangeven. Als aangevers worden
genoemd: Gijsbert van Enckevort, 29 jaar, en
Pieter van de Goor, 26 jaar.
In 1836 was er geen doorlopend bevolkingsregister. Wel waren er in sommige jaren volkstellingen, momentopnames. Zoals in 1829 en in
1839. In de buurt van de Voorste Steeg
woonden de broers en zussen Van EnckevortPubben. Op ’Besjanen’ in de huidige Staarterstraat. Gisbert van Enckevort, geboren in 1806,
was een van hen. Hij is een van de aangevers.
In die buurt moet dus de toenmalige woning
van Margaretha gezocht worden.
Zoekende in de volkstellingen, valt me het
gezin van Joseph Joosten op. Hij woonde in
Den Eigen (anno 2021 op nummer 64). Zou hij
soms verwant zijn aan Godefridus Joosten?

In het schema onderaan op deze pagina is
hun verwantschap te zien.
Geurt, Godefridus, is getuige bij de doop van
Jan Joosten in 1805, zoon van zijn halfbroer
Joseph. En Margaretha Geurtjens is getuige
bij de doop van diens oudere zus Cornelia
Joosten in 1794. Geen twijfel mogelijk, ze zijn
(half)broers.
Geurt en Margaretha bleven kinderloos. Tot
op hoge leeftijd bleven ze in hun huis in de
Ulfterhoek wonen. Toen dat qua leeftijd niet
meer ging, zijn ze verhuisd naar het gezin van
Joseph in de Voorste Steeg. Daar overlijden
ze respectievelijk in 1821 en 1836.

Conclusie
Voor mij is het mysterie van de 100-jarige
opgelost. Margaretha Joosten-Geurtjens is in
1836 niet als 104-jarige overleden, maar op 86
-jarige leeftijd. Oma Martens, de moeder van
mijn tante Fiet, blijft dus de eerste 100-jarige in
de gemeente Sevenum.

Birgitte Beeren-Verstegen

Familie Joosten
Laten we de familie van Godefridus eens in
kaart brengen. Om een lang verhaal kort te
maken: Ja, Godefridus en Joseph zijn familie,
ze zijn halfbroers.
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PS: de serie “Het Mysterie” blijft een rubriek in
het Spintölke. Een volgend verhaal is al ín
voorbereiding. Heeft u ook een verhaal voor
deze rubriek? Laat het weten.

Heilwens
Een nieuwe rubriek in het Spintölke: de
Heilwens.

Voor het huwelijk van Peter en Nel was
dispensatie in de 3e en 4e graad nodig. In het
schema hieronder is te zien hoe ze verwant
waren. In de vierde graad waren ze verwant
via Gerard en Barbara van Enckevort-Vullings.
En in de derde graad van Petrus en Joanna
Raedts-Gijsen. Voor de ongeoefende lezer is
het wellicht moeilijk te zien, maar kijk goed
naar de lijn-verbindingen in het schema.

Na de huwelijksmis in de kerk ging het bruidspaar met gezelschap huiswaarts. Voordat
men daar naar binnenging, werd de heilwens
voorgedragen. Meestal gebeurde dit door
een zus of nichtje van het bruidspaar. Na
voorlezing kreeg het bruidspaar dit gedicht
keurig ingelijst en versierd met poesieplaatjes
aangeboden. (zie ook Spinninghe I, pagina
137).

De heilwens voor het huwelijk in 1904 staat
achter dit artikel groot en in kleur afgedrukt.
Het gedicht zelf is slecht te lezen, daarom
staat het op de volgende pagina uitgetypt.
Samen met een prachtige trouwfoto van het
bruidspaar Raedts-Raedts.

Als eerste een heilwens uit 1904. Het bruidspaar in kwestie is Peter Raedts en Maria
Petronella Raedts. De wens werd voorgedragen door de 22-jarige Christina Raedts,
het jongste zusje van de bruid (zie foto op deze pagina). Peter en Nel zijn overigens de
ouders van Stina Raedts, die in 1929 de
nieuwjaarswens voor haar vader schreef.


Relatieschema
huwelijk
Raedts-Raedts
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Heil U, waarde Bruid en Bruidegom
Bij ‘t geluk van dezen stond,
Waarin God zijn tegel hechtte
Aan uw heilig Echtverbond

Dat de band, die u omstringcht,
Hechter wordt met den tijd
En dat zal ook, want ik weet,
Dat gij door God vereenigd zijnt.

Wat de hemel heeft vereenigd
Weet zonlicht van schieden niet,
En vindt in de eenheid zelve
Vreugd en Troost in elk verdriet

U Zijn vaderhand bescherm U
Geve U liefde op ‘s levenszee
Liefde is toch een goede schutsvrouw
Zij brengt duizend gaven mee.

Wat ik U dus voornamelijk wensch
Liefde leide U zachtkens voort,
Langs den weg van ‘t aardsche leven
Door geen ramp of nood gestoort

Dan wordt nooit de band verbroken,
Dan duurt steeds Uw Huwelijk voort
Ook nog eeuwig, als gij intreedt
In een Hooger Zaal’ger woord
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Heilwens
Voor het echtpaar Peter Raedts en Maria Petronella Raedts
Sevenum, 26 april 1904
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Heiligen (1): St. Sebastianus
St. Sebastianus is een van de patroonheiligen
van de Sevenumse kerk.
Volgens de
overlevering was hij officier in de lijfwacht
van Diocletianus, een Romeins keizer. Het
ging hem goed, tót hij zich bekeerde tot het
Christendom.

In het kinderboekje over Heiligen uit 1946,
“Roosjes uit de Hemeltuin”, staat dit gedichtje
over hem:
Sebastiaan, wat moet gij lijden!
Ik zie de scherpe pijlen snijden
Diep in uw vlees, uw hart, uw hoofd
En nóg zingt gij: God zij geloofd.
O, mocht ik, als mij pijnen slaan
Zo fier en dankbaar blijven staan.

Voor straf werd hij aan een boom
gebonden. Waarna soldaten hem met pijlen
beschoten, zodat hij een langzame en
pijnlijke dood zou sterven. Een weduwe,
Irene, vond hem, merkte dat hij nog leefde
en verpleegde hem tot hij weer beter was.

Bronnen:
 Roosjes uit de Hemeltuin, door Gabriël Smit
en Piet Worms, Utrecht/Antwerpen, 1946
(boekje over heiligen voor kinderen)
 Www.heiligeninkruissteek.nl
 Www.meertens.knaw.nl
 Www.heiligen.net
 Www.Parochie-sevenum.nl
 Sevenum en zijn kerk, mmv HVS, 2005

Maar Sebastianus werd weer opgepakt. Dat
liep minder goed af. Hij werd nu doodgeknuppeld. Zijn lichaam werd in de Cloaca
Maxima (het riool) gegooid.
De Heilige Lucina (anderen vertellen dat het
Irene was) nam zijn stoffelijk overschot mee,
waste het, en liet het begraven in de
catacomben aan de Via Appia in Rome.
Naam:

Geboren:
Overleden:
Feestdag:

Sebastianus
Afgeleid van de Griekse naam Sebastos, dat
‘eerbiedwaardige’ of ‘verhevene’ betekent.
?
288
20 januari

Beschermheilige van:
Oa. van: (boog-)schutters, soldaten, oorlogsinvaliden, jagers, steenhouwers, tuiniers, kleermakers, brandweerlieden, zwakke en zieke kinderen,
schuttersgilden (zoals dat van Sevenum), atleten, politie, speldenmakers
en homoseksuelen, vrouwen in het algemeen, en vrouwen in barensnood. En nog heel veel andere beroepen.
Hij wordt ook aangeroepen tegen de pest en andere besmettelijke ziektes
(Corona???), beroertes, buikloop, koorts, lepra, stomheid, waanzin en
zweren.
Symboliek:
Op twee manieren, als Romeins soldaat, met speer en schild. Maar
meestal als bijna naakte jongeman, vastgebonden aan een boom en met
7 pijlen doorboord. Zij blik is vaak omhooggericht. Alsof hij liever de martelaarsdood sterft dan zijn geloof op te geven.
Weerspreuken:
 Sint-Basje is een hard gastje. Op zijn naamdag is het nog niet met de
winter gedaan.
 Met Sint Sebastiaan komen de harde koppen aan. Ofwel de winter is
nog niet voorbij
 Sint Fabiaan en Stin Sebstiaan doen het sap in de bomen gaan. Toch is
de lente al in aantocht.
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Heiligen (2): Heilige Agnes
De Heilige Agnes is een van de eerste
heiligen die in de katholieke kerk als
martelaar worden vereerd. Volgens oude
verhalen is ze een dochter van rijke
christelijke Romeinse ouders. Ze is mooi om te
zien. En dat wordt opgemerkt door
jongemannen. Als ze 12 jaar is, krijgt ze een
huwelijksaanzoek. Agnes vertelt dat ze al
een verloofde heeft. Hij was de eerste die
haar uitkoos. De jongeman en zijn vader
accepteren deze afwijzing niet en eisen zijn
naam te horen. Agnes vertelt dat zijn naam
‘Jezus Christus’ is.

Als straf, omdat ze haar maagdelijkheid
wilde behouden, werd ze tot de brandstapel
veroordeeld. De vlammen rijzen hoog op,
maar deren haar lichaam niet. Daarop wordt
ze met een zwaard onthoofd.
Haar ouders en haar vrienden begraven haar
in een catacombe aan de Via Nomentana.
Ze houden er de dodenwacht. Op de 8e
nacht zien ze Agnes midden in een groepje
mooie jonge vrouwen. Agnes is in het goud
gekleed en draagt een verlovingsring als
teken van haar verloving met Jezus. Ze
draagt ook een lam op haar rechterarm.

Uit woede laten ze haar naakt in een
bordeel opsluiten. Maar haar prachtige
langen haren beschermen haar tegen
ongewenste blikken. Bovendien zorgt haar
eigen kuise blik er voor dat geen enkele klant
haar wil onteren.

Bronnen:
 Www.heiligeninkruissteek.nl
 Www.wikipedia.nl
 Www.heiligen.net

Naam:

Geboren:
Overleden:
Feestdag:

Agnes
Afgeleid van de Griekse naam Hagnos, dat ‘heilig’, ‘rein’,
‘kuis’, of ‘zonder schuld’ betekent. Maar het lijkt ook op
het latijnse woord voor lam (agnus). Op haar feestdag
zegent de paus 2 lammetjes. Deze worden op Witte Donderdag altijd geschoren. De wol wordt gebruikt om pallia
(onderdeel van liturgische kledij) van te maken.
241 of 293
21 januari 254 of 304
22januari

Beschermheilige van:
Oa. van: verliefde en verloofde paren, kuisheid, jonge meisjes en maagden, slachtoffers van verkrachting en meisjestehuizen. Maar ook van
tuinlieden en hoveniers.
Symboliek:
Agnes wordt vaak afgebeeld met een lam, het symbool van onschuld
en zuiverheid. Een verwijzing naar haar naam en naar de legende dat
ze na haar dood aan haar ouders verschenen is met een lam. Soms
wordt ze ook naakt in een bordeel afgebeeld.
Verder heeft ze soms een boek met lelietakken in haar handen, als
symbool voor ongeschonden maagdelijkheid, of een palmtak
(martelares), rozenkrans, of bloemenkrans om haar hals.
Weerspreuken:
 Als Agnes en Vincentius (22 jan.) komen, begint men van ‘t wintervuur te dromen.
 Als Agnes en Vincentius komen, begint men het winters weer te
schromen, want dan is er nieuw sap in de bomen. Dan heeft men
genoeg van het winters weer.

- 11 -

Oproep heilwensen
In dit Spintölke is een nieuwe rubriek gestart met Heilwensen en hun verhaal.
Hiervoor ben ik op zoek naar foto’s van
heilwensen.
Heeft u nog een heilwens of een
goede foto daarvan, stuur deze dan in.
Dat mag naar mijn e-mail-adres, maar
kan ook via het mail-adres van de
vereniging. Dat staat op deze pagina
in de rechter-kolom.

AGENDA
In verband met
landelijke
restricties
zijn alle activiteiten
voorlopig afgelast.
Ook in 2021

Volgende uitgave
ca. februari 2021

COLOFON
Heemkundevereniging Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM

Birgitte Beeren-Verstegen
Openingstijden De Spinde

—Ik gaef nit beej
Ik bin ‘ne Zaerumse aezel—

Piet Snellen
* 09-04-1949 † 25-01-2021

Iedere zaterdag van 10.00 tot
12.30 uur.
Op feestdagen en in de zomermaanden gesloten.
Tot nader order is de Spinde gesloten vanwege het coronavirus.

Contributie
€ 25,- per lid
€ 35,- per gezinslidmaatschap

Net nadat dit Spintölke klaar was, kwam het bericht dat
ons lid Piet Snellen overleden is. Piet, de initiator van het
monument op de Saardijk, zocht, samen met Sraar, ook
naar locaties van de vliegtuigcrashes uit de oorlog.
Hij was een groot liefhebber van Schotland. Op zijn facebook-pagina stond bij zijn overlijdensbericht onderstaand
gedicht van de Schotse dichter Robert Burns (1759-1796).
An honest man here lies at rest,
As e’er God with His image blest:
The friend of man, the friend of truth;
The friend of age, and guide of youth:
Few hearts like his, with virtue warm’d,
Few heads with knowledge so inform’d:
If there’s another world, he lives in bliss;
If there is none, he made the best of this.
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Over te maken op Rabobankrekening

NL76RABO0147218012
E-mail
heemkundesevenum@gmail.com
Website
www.heemkundesevenum.nl

