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Redactie Retoriek 

En dan is het weer Carnaval. Dit jaar heel    

anders, maar toch duidelijk Carnaval. Terwijl ik 

dit schrijf luister ik naar ons eigen Zaerumse 

Radio Theike en kom ik toch in de stemming. 

 

In het Spintölke deze keer een nieuw mysterie, 

een nieuwe heilwens en 2 ‘nieuwe’ Heiligen.  

 

Veel leesplezier, en blijf gezond. 

 

Birgitte Beeren 
 

 

Foto voorkant: 

D’n aezel klaor vur Vastelaovend 

januari 2021 

Foto: Birgitte Beeren-Verstegen 

Bestuurs Babbels 

Vanwege alle beperkingen heeft het bestuur 

besloten om de jaarvergadering uit te stellen 

tot ná de zomervakantie. 

We hopen dat we dan weer veilig gezamenlijk 

kunnen vergaderen en bij kunnen praten. 

 

 

Pete Leijsten 
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Het mysterie van het huwelijk 

(deel 1) 
 

Eigenlijk is de titel “Het mysterie van het 

omgedraaide huwelijk”, maar dat paste 

niet op de regel. 

Normaal gesproken wordt het kerkelijk      

huwelijk gesloten ná het wettelijk huwelijk. 

Groot was mijn verbazing toen ik op de    

huwelijken stuitte van de Sevenumse      

Cunera Verrijt en de Heldense Willem de 

Bruin. Het kerkelijk huwelijk werd in 1814 in 

Helden gesloten, maar het wettelijk pas in 

1821 in Venlo !!! 

 
Korte geschiedenis 

In 1800 wordt op initiatie van Napoleon 

een commissie samengesteld van 4 juristen, 

die een burgerlijk wetboek moeten samen-

stellen. Volgens de mythevorming rond  

Napoleon zou hij persoonlijk diverse slimme 

wetten bedacht hebben. Andere bronnen 

zeggen dat hij de Code hooguit ‘hier en 

daar wat bedorven heeft’. Hoe het ook zij, 

het Burgerlijk Wetboek dankt haar bestaan 

aan Napoleon. Hij liet de wetgeving       

bundelen in een wetboek en zorgde er 

voor dat overal in zijn hele rijk dezelfde    

wetten gingen gelden. Dit wetboek kreeg 

de naam Code Napoléon.  

 

Een van de doelen van dit wetboek was  

om de burgerlijke stand en dan met name 

het huwelijk te onttrekken aan het kerkelijk 

recht. Een    aantal zaken zijn in de loop der 

tijd gewijzigd, maar heel veel is 

min of meer gelijk gebleven. 

Zoals de scheiding van kerk en 

staat.  

Met betrekking tot het huwelijk 

luidt artikel 68 van Boek 1 nog 

steeds: “Geen godsdienstige 

plechtigheden zullen mogen 

plaats hebben, voordat de 

partijen aan de bedienaar van 

de eredienst zullen hebben 

doen blijken, dat het huwelijk 

ten overstaan van de          

ambtenaar van de burgerlijke 

stand is voltrokken.” 

 

Nou, duidelijk dus, pas ná een burgerlijke 

huwelijk, kan en mag men voor de kerk 

trouwen. 

Een overtreding kan worden bestraft. Niet 

het jonge paar wordt dan aangepakt, 

maar de voltrekker van het godsdienstig 

huwelijk, de priester dus. Hij kan een geld-

boete krijgen van de 2e categorie (anno 

2021: maximaal € 3.900) - (artikel 449 van 

het Wetboek van Strafrecht) 

 

In 1807 werd de Code Napoléon            

ingevoerd in onze contreien. Dus raar dat 

het wettelijk huwelijk van Cunera en     

Willem meer dan 7 jaar ná het kerkelijk   

huwelijk gesloten werd. Als Cunera en     

Willem zelf de wet niet goed genoeg    

zouden kennen, dan zou de priester die 

het huwelijk gesloten heeft, dat toch wel 

moeten weten. Laten we kijken of we uit 

andere bronnen wellicht een verklaring 

kunnen vinden. 
 

Willem de Bruin 

Hij werd in 1771 in Helden geboren. In 

1795, hij is dan 23 jaar, verhuist hij naar 

Venlo. Hij gaat er als dienstknecht aan de 

slag. Het register van ingekomen           

personen vertelt niet bij wie hij aan de 

slag gaat. Maar omdat hij onder het gezin 

van Jean en Anne Jacobs-Muiters         

genoemd wordt, vermoed ik dat hij bij 

hen in de kost was. Volgens mij werden in 

dit register namelijk niet de ingekomen 

personen opgeschreven, maar gebruikte 

Venlo het als een soort volkstelling. 

Register van ingekomen personen, 1796-1803, Venlo 
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Op 30 september 1797 trouwt Willem in 

Venlo met Joanna Jeuken. Een paar       

dagen later, op 3 oktober, wordt hun       

huwelijk in Leuth, kerkelijk voltrokken. Vol-

gens de trouwakte was Willem 26 jaar en in 

Helden geboren. Hij was ‘ackerman op sijn 

bedrijf’. Joanna was 18 jaar en in Venlo   

geboren.  De namen van de ouders       

worden niet genoemd in de akte.  Wél 

wordt verteld dat Peter Jeucken getuige is, 

en dat hij de vader van de bruid is. Wat 

speurwerk levert op dat Joanna in 1781 in 

Venlo geboren is. Bij haar huwelijk is ze dus 

pas 16 jaar ! 

Het jonge paar trekt bij de ouders van     

Joanna in. In 1799 overlijdt Joanna al. Het 

zijn echt de begindagen van de burgerlijke 

stand. Want in de overlijdensakte wordt 

Willem wél als aangever genoemd, maar 

niet expliciet als echtgenoot. Wél worden 

haar ouders genoemd. Joanna overlijdt op 

20-jarige leeftijd in ‘la maison située à    

Magdenborg Baulieu de cette commune’, 

in de wijk Maagdenberg in Venlo. 

 
Tweede huwelijk, met Theodora Janssen 

Tot zover niets vreemds. Behalve misschien 

de erg jonge leeftijd van Joanna.  

Op 13 februari 1800 hertrouwt Willem in   

Helden met Theodora Janssen. In deze    

akte worden keurig de ouders van bruid en 

bruidegom genoemd. Echter geen woord 

over het feit dat Willem al eerder gehuwd 

was. En ook zijn woonplaats wordt niet ver-

meld. Bruid en bruidegom ondertekenen 

de huwelijksakte zelf met hun naam. 

Was Willems eerste bruid pas 16 jaar oud 

toen ze trouwde, zijn tweede echtgenote 

wordt een paar maanden na het huwelijk 

44 jaar. Het was háár eerste huwelijk. Zou 

het een verstandshuwelijk zijn geweest? 

Theodora is het buitenechtelijk kind van  

Jacomina Nijssen bij Joannes Janssen. 

Ik vermoed dat haar moeder een aantal 

jaren na de geboorte van Theodora met 

Hendrik Peters trouwde, maar het echte 

bewijs hiervoor heb ik (nog) niet kunnen 

vinden. 

 
Bantuin 

Willem en Theodora gaan in Willems     

woning in de Bantuin in Venlo wonen. Een 

bantuin is een gebied, eigenlijk platte-

land, dat bij een stad hoorde. Het lag   

buiten de stadsmuren, maar er golden 

dezelfde wetten als binnen die stads-

muren. Bovendien waren de mensen die 

er woonden belastingplichtig aan die 

stad. 

Het omringende Venlose platteland werd 

ook Bantuin genoemd. Het huidige       

gemeenschapshuis in het Ven heet de 

Bantuin, als herinnering aan die tijd. 

Het gebied van de Bantuin strekte zich uit 

van de Maas tot aan de hoogterrasrand 

ten oosten van de stad. De Venlose    

Bantuin was het gebied van de 

‘gerdeneers’, de hoveniers. En dat was 

precies het beroep van Willem. 

 

Ook de Maagdenberg viel onder dat    

gebied. Ik denk dat Willem nog steeds in 

het ouderlijk huis van zijn 1e echtgenote 

woonde. En dat Theodora daar bij in trok. 

Want als zij in 1812 overlijdt, wordt ook de 

Maagdenberg als woonadres in de over-

lijdensakte vermeld. 

 

 

Op zoek naar een bruid 

Willem gaat weer op zoek naar een bruid. 

Die vindt hij in Cunera Verrijth, die in       

Sevenum geboren is. Over haar en haar 

familie én het ‘omgedraaide huwelijk’ 

gaat de volgende aflevering 

 

—wordt vervolgd— 

Ondertekening huwelijksakte door bruid en 

bruidegom, dd. 13-02-1800 
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Heilwens (2) Verstegen-Verheijen 

In de zomer van 1891 overlijdt Mina van 

den Broek, de 34-jarige echtgenote van 

Piet Verstegen. Ze laat een echtgenote 

en 2 jonge kinderen, achter op boerderij 

de Hackert.  

Na de gebruikelijke rouwperiode gaat 

Piet op zoek naar een nieuwe moeder 

voor zijn kinderen. Die vindt hij in Beth   

Verheijen. In januari 1893 trouwt het paar 

voor de burgerlijke stand in Sevenum. Uit 

dit huwelijk worden 9 kinderen geboren. 

De oudste dochter wordt Mina genoemd, 

duidelijk vernoemd naar de eerste echt-

genote van Piet.  

 

Een trouwfoto werd er in 1893 niet         

gemaakt. Maar bij hun zilveren huwelijks-

feest in 1918 werd een mooie gezinsfoto 

gemaakt voor de boerderij. En ook twee 

portretfoto’s van de feestelingen zelf. 

Voor die gezinsfoto verwijs ik naar foto 62 

uit het boekje Oud Sevenum in beeld  

(1978). De twee portretfoto’s staan op de 

volgende pagina. 

 

 

 

Bij hun huwelijk wordt een heilwens voor-

gelezen door Maria Driessen. Een foto van 

de heilwens staat op de tweede pagina 

ná dit artikel afgedrukt. De namen van 

bruid en bruidegom zijn prachtig in goud 

inkt gekalligrafeerd. Op de foto is dat    

helaas niet zo mooi te zien.  

 

De voordraagster, Maria Driessen, blijft 

een raadsel. Ze is geen nichtje, en zal dus 

een buurmeisje zijn geweest. Ik heb er 2 

gevonden die in aanmerking komen. Het 

zijn de nichtjes: 

 Maria Gertrudis Driessen 1876-1977,     

dochter van Pieter Jan en Petronella   

Driessen - Janssen 

 Maria Petronella Wilhelmina Driessen 

1881-1936, dochter van Leonard en        

Johanna Driessen - van den Bergh 

 

Beide vaders zijn kleermaker, net als 

grootvader Antoon Willem Driessen. Ik 

weet niet of een van hen een buurmeisje 

van de familie Verstegen was. Want ik kan 

(nog) niet achterhalen waar ze gewoond 

hebben. Maar Maria Gertrui komt meer in 

aanmerking, denk ik.  

 

Relatieschema 

huwelijk           

Verstegen-Verheijen 
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Als haar vader Pieter Jan (Jan) Driessen 

overlijdt, denk ik uit de getuigen af te 

kunnen leiden dat hij in de buurt van de 

Zeesweg woont.  Mocht er een lezer 

zijn, die me hier mee kan helpen, dan 

hoor ik het graag. 

 

Terug naar het bruidspaar. Piet      

Verstegen overlijdt in 1925 op de       

Hackert. Beth bouwt een nieuwe     

boerderij een stukje richting dorp in de 

Weel. Zij gaat daar in de jaren 30 met 

haar nog thuiswonende kinderen        

wonen. Zoon Herman neemt De       

Hackert over. Beide boerderijen          

bestaan tegenwoordig niet meer. De 

wijk De Hackert is hier gebouwd. 

 

 

 

 

Kom hier blijmoedig aan, O Bruidegom en Bruid, 

Neem deze wenschen aan die U zijn toebereid 

Een schoone zegenwensch dien roepen mij U toe 

O dat geen eenig  wensch een groot geluk bedroefd 

Dat gij op dezen dag al voor het Hoog Altaar 

Al door des Priesters macht ontvangen hebt elkaar 

O welk een groot geluk op dezen schoonen  dag 

Den Heiligen God  gaf in het binnenst van uw hart 

En gij O Bruidegom beschouw dien zoeten boom 

Dien God U heeft geplant als eene vruchten draagt 

En gij het loon geniet een schoone kinderschaar 

Die gij zult zien met vreugd op aarde om U stralen 

En door hun lieven deugd dan zult eens zegepralen 

Komt soms die zoete vreugd in ramp of smart bekeeren 

Of komt het zwaard van druk eens boven uw hoofden zweven 

En valt dit wat zwaar en moet gij tranen zaaien 

Troost u dn aan elkaar en gij zult vreugde maaien 

Blijf uwen God getrouw in voor en tegenspoed 

En als de dooi dan komt U bei uit dit leven roept, 

Dat gij dan zegeviert O Bruidegom en Bruid 

En tot uw loon geniet het schoone Hemelrijk 
 

Het echtpaar opgedragen door Maria Driessen 

Pieter Jan Verstegen 

* 19 mei 1847 Sevenum     † 11 augustus 1925 Sevenum 

Elisabeth Verstegen 

* 17 april 1868 Sevenum     † 30 mei 1945 Horst 
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Heilwens 

Voor het echtpaar Pieter Jan Verstegen en Elisabeth Verheijen 

Sevenum, 27 januari 1893 
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Haar ouders wilden dat Aldegonde trouwde 

met de zoon van een Engelse vorst. Zijzelf wil-

de echter maagd blijven in dienst van God. 

Ze klampte zich vast aan het woord van     

Jezus in het evangelie: “Wie zijn vader of 

moeder meer liefheeft dan mij, is mij niet 

waardig”. Aldegonde ging naar het klooster 

van haar zuster Waltrudis en vond daar, in 

het klooster, haar bestemming. 

Maar de Engelse prins gaf niet op. Hij kwam 

haar halen, en Aldegonde vluchtte. Tot ze 

de oevers van de Sambre bereikte. En       

natuurlijk geen brug of boot te zien. Plotseling 

verschenen twee engelbewaarders die haar 

opnamen en naar de overkant droegen. 

Vlak voor de ogen van de verblufte prins. Hij 

staakte hij de achtervolging en legde zich bij 

deze nederlaag neer. 

Toen zij intrad in het klooster gebeurde er 

nog iets wonderlijks. Net toen de bisschop 

haar de ‘maagdensluier’ wilde opleggen, 

kwam er een stralend witte duif uit de hemel 

neergedaald. Deze nam de sluier voorzichtig 

in zijn bek, vloog er mee naar Aldegonde en 

spreidde hem over haar hoofd. Een teken 

van God dat hij instemde met haar keuze. 

Al bij haar leven werd ze als een heilige ver-

eerd. Ze zou diverse wonderen op haar 

naam hebben staan. Later leed ze aan een 

vorm van kanker die haar hele rechterborst 

wegvrat. 

Bronnen: 

 Www.parochiemaasbree.nl 

 Www.heiligeninkruissteek.nl 

 Www.heiligen.net 

Heiligen (3): H. Aldegonde 

Naam: Aldegonde 
 Deze naam is samengesteld 

uit de Germaanse woorden ‘ald’ (oud) en ‘gonda’ (strijd). 
Geboren: ca. 630 Henegouwen 
Overleden: 30-01-684 Maubeuge (Frankrijk) 
Feestdag: 30 januari 
 
Beschermheilige tegen: 
(borst)kanker, kinderziektes, koort, tetanus, zweren, hoofd– en keelpijn, 
ontstekingen, en een plotselinge dood. Ook wordt haar voorspraak inge-
roepen voor kinderen die moeilijk leren lopen. Ze is ook de patroon-
heilige van de kerk in Maasbree en Buggenum. 
 
Symboliek: 
Ze wordt vaak afgebeeld als een abdis (met sluier) met een staf en boek 
in haar handen.  Allemaal symbolen voor een abdis van een klooster. 
Soms wordt ze ook afgebeeld met een kaars, kruis of rozenkrans. De 
kaars staat symbool voor de volgende legende. Op een avond was Alde-
gonde samen met haar zuster aan bidden. De kaars die tussen hen in 
stond, viel om en ging uit. Toen Aldegonde deze rechtop zetten, begon 
deze op miraculeuze wijze weer te branden. 
Ook wordt ze vaak afgebeeld met een duif die haar de sluier oplegd, naar 
die legende. 
In modernere afbeeldingen wordt ze vaak met een kreeft afgebeeld. Deze 
verwijst naar haar patronaat tegen kanker. Zoals in het logo van de      
parochie van Maasbree. 
 
Weerspreuken: 

 Sint Valerius en Sint Aldegund hebben het op kou gemunt. 

 Dooien op Sint Aldegonde, vult de kelder met vloed van zonde. 
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Van deze heilige is heel weinig bekend. Toch 

wordt over de hele aardbol zijn naamdag 

tegenwoordig gevierd: Valentijns-dag 

Valentinus was priester in Rome of bisschop 

in Terni. Volgens de legende kwam er eens 

een jong paar bij hem. Ze wilden trouwen. Hij 

was een heidense soldaat en zij een christen. 

Volgens de wetten van de keizer mochten 

zijn niet trouwen vanwege de verschillende 

geloven. Valentijn vond de liefde zwaarder 

wegen en trouwde het stel. Dat werd aange-

geven en hij werd gearresteerd. Staande 

voor de keizer, probeerde Valentijn hém zelfs 

nog te bekeren. Die was beledigd en liet  

Valentijn martelen en onthoofden.  

Op 14 februari was de onthoofding. Op die 

dag zag hij nog kans het dochtertje van de 

cipier een briefje toe te stoppen met ‘Van je 

Valentijn’, samen met een bloem. Hij gaf    

iedereen die hem om raad vroeg een 

bloem. Hieruit ontstond het gebruik om    

bloemen te geven op Valentijnsdag. 

 

In het Brabantse Westerhove is een Valentijns-

kapel, waar een put naast ligt die nooit 

droog staat. Het peil van het water in die put 

staat zelfs altijd hoger dan dat in het beekje 

er naast. Aan het water in deze put worden 

bijzondere krachten toegekend. Als men de 

ramen van een woning er mee besprenkelt, 

zou dit beschermen tegen bliksem. Het water 

zou ook geneeskrachtig zijn, met name tegen 

de vallende ziekte. In de kapel hangt het   

volgende gedicht: 

Naar de bron van Valentijn, 

Trekken steevast vrome scharen, 

Mensen die in zorg en pijn, 

Roepen smekend om genade. 

 

Pas in de Middeleeuwen groeide Valentinus 

uit tot de patroonheilige van geliefden en 

vriendschap. Maar al eeuwenlang sturen de       

Engelsen en Duitsers elkaar al geschenken. 

Deze traditie zou haar oorsprong vinden in 

een heel oude viering van het lentefeest. 

Heiligen (4): Heilige Valentinus 

Naam: Valentinus, Valentijn 
 Afgeleid van het latijnse ’valens’ dat gezond, sterk of in-

vloedrijk betekend.  
Geboren: onbekend 
Overleden: ca. 269  
Feestdag: 14 februari 
 
Beschermheilige tegen: 
‘koude koortsen’, epilepsie en vallende ziekte. Maar ook bescherm-
heilige van imkers en verliefden, verloofden en jonggehuwden. Hij 
wordt aangeroepen voor het welslagen van het huwelijk. 
 
Symboliek: 
Valentijn kan met de volgende symbolen afgebeeld worden: een hart, 
een rode roos (kleur van de liefde en perfectie). Of een duif, als       
symbool van liefde voor elkaar. Venus de godin van de liefde wordt 
ook vaak afgebeeld met een duif. 
 
Weerspreuken: 

 Met Valentinus de akkers nog wit, dan komen de planten laat, dat is 
gewis. 

 Is de aarde op Sint Valentijn in het wit gehuld, dan zijn de weiden 
en akkers met vreugde vervuld. 

 Dooi op Sint Valentijn, doet veel water in de wijn 

 Zonneschijn op Sint Valentijn, geeft goede wijn 
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Volgende uitgave 

ca. februari 2021 

 

 

 

 

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  

voorlopig afgelast. 

 
Ook in 2021 

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.  

 

Wél zullen we moeten       

informeren of het op de    

geplande locaties ook 

nog mogelijk is. In         

verband met de huidige 

c or o n a -m a a t r e g e l e n   

kunnen we dat op dit   

moment nog niet af-

ronden. Zodra meer      

duidelijkheid hierover is, 

hoort u van ons. 

 

De Activiteitenwerkgroep 

Kennismaking 

Nieuwe Venlosche Courant,  

dd. 05-06-1936 
 

Het is wat lastig na te gaan 

welk huis precies in 1936 het 

huisnummer G31 had. Maar in 

1938 was dat het huisnummer 

van de familie Van Heugten-

Heesen aan de Grubben-

vorsterweg. 

Vader Petrannes (1866-1944) en 

moeder Guttruuj (1867-1944) 

van Heugten-Heesen waren 

toen al op leeftijd en hun drie 

kinderen waren nog allemaal 

ongehuwd: Sjang (1901-1989), 

Gontje (1903-1982) en Bertus 

(1913-1975). 

Bertus was invalide. Hij over-

leed in 1975 in Maria Auxiliatrix 

in Venlo. Dus vermoedelijk was 

het Sjang, die op deze manier 

een echtgenote gezocht. Hij 

vond haar echter niet, want 

als hij in 1989 in Sevenum    

overlijdt, is ook hij nog steeds       

ongehuwd.  

Foto gezocht 

Michel Janssen is op zoek naar een foto van de voormalige 

Raiffeisenbank aan de Peperstraat. 

Als iemand een foto, liefst digitaal, heeft van deze bank in 

de Peperstraat neem dan contact op met Michel Janssen. 

U kunt hem ook bereiken via onze secretaresse. 


