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Redactie Retoriek

Inhoud

Het loopt naar de zomer, de restricties
worden minder. In deze editie dit keer drie
verhalen. Over een 100-jarige heilwens, over
een Sevenumse juffrouw van gezelschap, en
de laatste 3 IJsheiligen.
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Colofon

Voor een volgende editie ontvang ik graag
mooie, grappige, leuke verhalen, groot of
klein. Of ideeën voor verhalen. Of aanvullingen of reacties op verhalen. Ik ben heel
benieuwd naar uw reacties.
Veel leesplezier,

Birgitte Beeren

Bestuurs Babbels
Onlangs kondigde het kabinet weer,
versoepelingen aan. Daarop heeft het
bestuur besloten onze (uitgestelde) jaarvergadering te houden op

Wapen familie Schenck de Nijdeggen

dinsdag 7 september in De Wingerd
te houden. Zet die datum maar in de
agenda. We krijgen de grote zaal, dus is er
ruimte genoeg.
De activiteitencommissie is momenteel bezig
om ook een programma voor de rest van het
jaar samen te stellen. Op die manier willen we
het jaar toch mooi afsluiten met een aantal
mooie en gezellige activiteiten samen.

Pete Leijsten
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Foto voorkant:
Imposante preekstoel uit de oude
Sevenumse kerk. De preekstoel werd in juni
1755 door Freule Mathilde Schenck de
Nijdeggen aan de kerk geschonken.
De panelen en de pilasters van de kuip zijn
rijkelijke versierd met arabesken.
De panelen van de trapleuning met
acanthusranken. En op het rugstuk staat het
familiewapen van de schenkster.
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed
gedateerd 1927

Heilwens: Sonnemans - Nellen
Deze keer een heilwens van een huwelijk dat
dit jaar precies 100 jaar geleden plaatsvond.
Op 7 april 1921 trouwden de Heldense Hannes
Sonnemans en Sevenumse Beth Nellen voor
de wet. Vijf dagen later werd hun huwelijk
kerkelijk in de Sevenumse kerk ingezegend. Bij
die gelegenheid werd een heilwens voorgedragen door de Gezusters Nellen. Deze
heilwens staat groot op de volgende pagina.
Hannes en Beth gingen in de Dorperweiden
wonen. Ze huurden het huis van Maria
Catharina Hoeijmakers-Schreurs (*1). Zij had
het huis geërfd van haar broer Peter Jan
Lemmen en woonde elders in Sevenum

Willem overleed in 1936 en Martin in 1937. De
verkoop met extra bepaling in het koopcontract was dus een prima oplossing voor
Antje.

Hannes en Beth kregen één dochter; Nelke.
Op de foto hiernaast zien we Beth met haar
dochter Nelke voor de woning in de
Dorperweiden staan. Het was een wat oudere
woning, want bij de invoering van het
kadaster in 1820 bestond deze woning al.
In 1936 kopen Hannes en Beth de woning op
het Molenveld (tegenwoordig Molenveldweg
21) van de 74-jarige Antje Janssen-Billekens
(*2). Bij de verkoop werd ook geregeld dat
Hannes haar voor de rest van haar leven
moest onderhouden in het huis.

Noten:
(*1): Maria Catharina Schreurs (1886-1969),
gehuwd met Godfried Hubert Hoeijmakers
(1888-1970)
(*2): Maria Hendrina Billekens (1863-1950),
dochter van Martinus Billekens en zijn 2e
echtgenote, Theodora van den Beuken). Zij
trouwde in 1905 met Willem Janssen (18631936). Dit huwelijk bleef kinderloos.
(*3): Martin Billekens (1866-1937), zoon van
Martinus Billekens en zijn 3e echtgenote,
Hendrika Verstappen.

Antje woonde er eerder met echtgenoot
Willem Janssen en halfbroer Martin Billekens
(*3).

(schoon) zusters Nellen in 1956 
Riek - Dien - An - Netje (volgorde is niet zeker)
Zr.Crisina - Beth - Zr. Annata
Inzet: Drien Nellen
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Heilwensch
Aan het Echtpaar

Johannes Sonnemans
Maria Elisabeth Nellen

Heil U, waarde Bruid en Bruidegom !
Bij ‘t geluk van dezen stond,
Waarin God zijn zegel hechtte,
Aan U heilig echtverbond
Wat de hemel heeft vereenigd,
Weet zoo licht van scheiden niet.
En vind in de eenheid zelve
Vreugd en troost in elk verdriet.
Wat ik U dus voornamelijk wensch,
Liefde leide U zachtkens voort,
Langs den weg van ‘t aardsche leven.
Door geen ramp of nood gestoord
Dat de band, die U omstringelt
Hechter worde met den tijd.
En dat zal ook, want ik weet,
Dat Gij door God vereenigd zijt.
O Zijn vaderhand bescherme U,
Geve U liefde op ‘s levens zee
Liefde is toch een goede schutsvrouw,
Zij brengt duizend gaven mee.
Dan wordt nooit de band verbroken.
Dan duurt steeds u Huweljk voort
Ook nog eeuwig, als gij intreedt
In een hooger zaliger oord

Opgedragen door de Gezusters Nellen
Sevenum, 12 April 1921
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Juffrouw van gezelschap in Amsterdam (deel 1)
In het bevolkingsregister van Amsterdam trof ik Anna Gertrui Bruinen aan.
Geboren in 1851 in Sevenum, woonde ze in 1884 in Amsterdam als ‘juffrouw
van gezelschap’ aan de Zeedijk. De combinatie juffrouw van gezelschap
en de Zeedijk in Amsterdam intrigeerde mij, en ik wilde graag weten of het
beeld dat dit bij mij opriep ook het juiste was.
Eerst maar eens kijken wie Anna Gertrui
is. Ze wordt in juli 1851 in Sevenum
geboren als Anna Gertrui, dochter van
Pieter Jan Bruinen uit Kessel en Joanna
Stappers uit Sevenum. Ze werd in Den Eigen (nu: nummer 2/4) geboren is. In 1870
woont het gezin in de Peperstraat. Hun
huis staat er niet meer, maar stond ongeveer op de plek waar nu nummer 14 is.
Vader Pieter Jan was bakker bij zijn
huwelijk, maar in de Peperstraat wordt hij
winkelier genoemd. In 1870 en 1872
overlijden haar ouders. Op dat moment
is Gertrui alleen met haar broer nog over.
Deze Pieter Christoffel is gemeenteontvanger van Sevenum. Hij overlijdt
echter al op 28-jarige leeftijd in 1876.
Vermoedelijk
heeft
Gertrui
de
(kruideniers)winkel van haar ouders
voortgezet hebben om in een inkomen
te voorzien.

Jean Hermans trekt bij Gertrui in Sevenum
in en zal vanuit de Peperstraat zijn
v e r k o o p a c ti v i te i t e n
o n d e r n om en
hebben. Hun huwelijk blijft kinderloos.
In 1882 slaat het noodlot weet toe. Jean
overlijdt, hij is pas 33 jaar. De familie
Hermans zet een advertentie in de krant
om hun vele (handels)relaties te laten
weten dat Jean overleden is. Iets wat
echt niet iedereen deed in die tijd.

Familie Hermans uit Maasbracht
In 1879 trouwt ze met Joannes Baptist
(Jean) Hermans uit Maasbracht. Jean is
koopman en heeft samen met zijn vader
en broers een zaadhandel. In de jaren
voor zijn huwelijk breidde ze hun
assortiment uit met manufacturen en
stoffen, als laken en keper. Het zou dus zo
maar kunnen dat hij bij Gertrui in de
winkel kwam en dat ze elkaar op die
manier leren kennen.
De familie Hermans hoort tot de
gegoede burgerij van Maasbracht. Ze
verdienen een goede boterham aan
hun handel. Jongste zoon Gerard is later
eigenaar van een van de twee bierbrouwerijen. En in 1907 trouwt dochter
Josephien met Felix Smeets, de
toenmalige burgemeester van Geleen.
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Zeed

En dus is Gertrui weer alleen. In 1884
neemt ze een drastisch besluit. Ze
vertrekt naar Amsterdam en gaat daar
aan de Zeedijk wonen, op nummer 39.

9

ijk 3

gaansgebied voor zeelieden. Er komen
café’s, herbergen, winkels en pakhuizen.
De Zeedijk ligt aan de rand van de
Amsterdamse wallen. Aan het einde van
de 19e eeuw verpaupert de omgeving
van de Zeedijk in een rap tempo. Eind
20e eeuw grijpt de gemeente in en
tegenwoordig is het een stuk beter in de
buurt.

De plattegrond van Amsterdam hierboven dateert uit de tijd dat Gertrui er
woonde. Volgens mij woonde ze in de
buitenbocht van de Zeedijk, zo ongeveer
waar de pijl naar wijst dicht bij het
Centraal Station, dat er in die tijd ook al
was.

Juffrouw van gezelschap
Gertrui woont op nummer 39, in het
noorden van de Zeedijk. In de tijd dat zij
er woont, heeft de buurt al een flink stuk
van haar glans verloren. In de krant staan
regelmatig verhalen over vechtpartijen,
al dan niet met fatale afloop. Maar deze
vinden wel zuidelijker plaats in de straat.
De ‘bocht van de Zeedijk’ in het noorden,
waar Gertrui woonde, was nog steeds
een prima plek om te wonen.

Zeedijk, Amsterdam
De Zeedijk is een bekende straat in
Amsterdam. Tegenwoordig is ze het hart
van de Chinese buurt met veel café’s en
andere horeca.
In de 16e eeuw is de bocht van de
Zeedijk, daar waar Gertrui woonde, de
meest respectabele buurt van de stad
om te wonen. Al in 1544 kreeg de straat,
als eerste van de stad, verlichting met
kaarslantaarns.
In de 17e eeuw breidde Amsterdam flink
uit. De kooplieden verhuizen van de
Zeedijk onder andere naar de nieuwe
Herengracht. Wat dan de sjieke buurt
wordt. De Zeedijk verandert in een
uit-

Het pand waar ze in woont is heel groot
en statig, ze heeft er een kamer gehuurd
bij kruidenier Johannes Gerardus Brüning.
Hij is een weduwnaar met 7 kinderen en
drijft al enige jaren een grutterszaak op
dat adres.
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In november 1884 (het jaar dat Gertrui in
Amsterdam gaat wonen), hertrouwt hij
met Anna Maria de Bruijn.

Algemeen Handelsblad, dd. 07-08-1891
Tenslotte nog wat foto’s van het pand
waar Gertrui woonde (huis bij de pijl).
Beide foto’s komen van het Amsterdams
Archief. En nee, de linkerfoto is niet
verkeerd afgeknipt, hij is zo genomen.

De Tijd, dd. 20-01-1877
In 1877 vroeg Brüning in de krant om een
winkeljuffrouw. Het lijkt me niet dat
Gertrui op een dergelijke advertentie
gesolliciteerd heeft, want ze wordt
expliciet als ‘juffrouw van gezelschap’ in
het bevolkingsregister vermeld. Het
meest logische lijkt mij dat Brüning een
handelsrelatie was van Jean Hermans,
de echtgenoot van Gertrui.

Omdat er over het leven van Gertrui nog
veel meer te vertellen is, wordt dit verhaal
vervolgd.

Birgitte Beeren
Linkerfoto: datum 17-06-1938, foto uit de
collectie W.P.H. Schreuders. We zien de
kruising van de Zeedijk met de Spooksteeg
(links) en de Waterpoortsteeg (rechts).
Bovenin is nog net de koepel van de RK
St.Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade te
zien.
De rechterfoto is van 3 april 1934.

Brüning was geen arme man. In 1891
biedt hij een huis met 7 kamers, keuken,
etc. aan de renommeerde Oudezijds
Voorburgwal te huur aan.
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Heiligen (11): H. Servatius van Maastricht
Sint Servatius, of Servaas zoals
hij meestal in Limburg
genoemd wordt, is de eerste
bisschop in de Nederlanden.
Althans, de eerste waarvan
een hard bewijs is. Hij zou de
laatste bisschop van Tongeren
zijn geweest, alvorens hij de
eerste
bisschop
van
Maastricht werd. Over zijn
leven is weinig met zekerheid
bekend. De feiten die bekend
zijn, zijn weliswaar gebaseerd
op historische bronnen. Maar
de betrouwbaarheid van die
bronnen wordt betwist, of de
bronnen zijn op meerdere
manieren te interpreteren.

stad en naar het graf van
Servaas te bevorderen. In dit
licht moet dit verhaal rond de
afstamming ook bekeken
worden.
Bisschop van Tongeren
Als Servaas oud genoeg is,
gaat hij in Jeruzalem naar
school. Daar wordt hij ook tot
priester gewijd. Eens, tijdens het
opdragen van een Mis, wordt
hij door een Engel geroepen
met de woorden: “Servaas ga
naar Gallië. In de stad
Tongeren is de bisschopszetel
vacant.”
Een maal in Tongeren gaat hij
bidden in de kerk en ziet daar
de bisschopsstaf op het altaar
liggen. Een Engel brengt hem
de staf, waarna Servaas de
staf accepteert, en daarmee
ook het bisschopsambt.

In de middeleeuwen ontstonden veel legenden rondom
Servaas, al dan niet verweven
met historische feiten. Meestal
bevatten deze legenden de
wonderen die hij verricht had.

Maar de zondige Tongernaren
keren zich tegen hem. Servaas
wijkt uit naar Maastricht. Als hij
daar verneemt dat God van
plan is Atilla de Hun op de Tongernaren af te sturen, trekt hij op
bedevaart naar Rome om er op
het graf van Petrus te bidden
om zodoende het onheil af te
wenden. Zijn gebed wordt niet
verhoord, maar hij krijgt daar
wel een zilveren sleutel, waarmee Servaas genade kan
verlenen en zonden kan
bestraffen. De Tongernaren
overleven de aanval van Atilla
de Hun niet. Dankzij Servaas en
zijn sleutel krijgen ze allemaal
vergiffenis en gaan uiteindelijk
toch naar de hemel.

Afstamming
Volgens verhalen uit de 11e
eeuw zou Servaas een achterneef van Johannes de Doper
zijn geweest. En daarmee een
achter-achterneef van Jezus.
Zie schema hiernaast.
Dit verhaal kan niet kloppen
gezien de tijd waarin deze
personen geleefd zouden
hebben. En het is eeuwen later
(pas in de 11e en 12e eeuw)
opgeschreven toen de stad
Maastricht
alsnog
een
pauselijke heiligverklaring van
Servaas wilde verkrijgen. De
kanunniken van het Servaaskapittel deden er in die tijd alles
aan om bedevaarten naar de
-8-

Legenden

In de 6e eeuw zijn de stoffelijke resten van
Servaas opgegraven en werden ze bijgezet in
de crypte onder de Servaaskerk. Later werd
er een rijk versierd, en vergulde koperen
reliekschrijn overheen geplaatst. En in 1403
werden de relieken geplaatst in de zilveren
reliekbuste, die op de foto hieronder is
afgebeeld.

Het lichaam van Servaas rust al eeuwen in
Maastricht en er worden al regelmatig
wonderen aan hem toegeschreven. Maar
ergens in de 9e eeuw gebeurde het meest
indrukwekkendste mirakel van Servaas.
In het Karolingische Rijk, waartoe Maastricht
toen behoorde, wordt alarm geslagen. De
Saracenen (vijandelijke moslims) zijn met een
ontelbaar groot leger onderweg naar het
Rijk. Keizer Karel verzamelt zijn manschappen
en rijdt de vijand tegemoet. De overmacht is
enorm en zijn leger lijkt niet opgewassen
tegen de Saracenen. Dan plant de vijand de
beslissende aanval op 13 mei, de sterfdag
(en nu ook feestdag) van Servaas. Deze
wendt al zijn kracht aan om een bloedbad
te vermijden en redt daarmee het WestEuropese christendom van de ondergang,
aldus de legende.

Het sterfjaar 384 is pas in de 17e eeuw vastgesteld. Godfried Henskens (Henschenius) uit
Venray rekende dit uit op grond van allerlei
gegevens die hij, samen met anderen,
verzameld had.
Al langere tijd zijn er steeds meer geluiden
dat deze datering niet klopt. Maar deze
discussie is nog gaande.
Servaas heeft zijn laatste rustplaats in de Sint
Servaascrypte in Maastricht gekregen.
Daarmee groeide Maastricht uit tot een
belangrijke bedevaartsplaats.
Eens per 7 jaar vindt er nog steeds de
heiligdomsvaart plaats, een traditie die uit de
middeleeuwen stamt. De eerstvolgende zal in
2025 plaatsvinden.

Sterfjaar
Volgens overlevering is Servaas in Maastricht
overleden, en daar langs de Romeinse
hoofdweg (de Via Belgica) begraven zijn.
Naam:

Servatius
De naam is van het Latijnse woord ‘servare’, dat
‘behouden’ of ‘redden’ betekent.
Geboren:
4e eeuw, waarschijnlijk in Armenië
Overleden:
13 mei 384 in Maastricht
Feestdag:
13 mei
Heiligverklaring: 6e eeuw door bisschop Monulfus van Maastricht
Beschermheilige:
Servaas is de beschermheilige van de stad Maastricht, maar ook van
de schrijnwerkers en klompenmakers. Servaas is ook een van de
IJsheiligen. Hij wordt daarom ook aangeroepen tegen vorstschade,
koorts, roos, verlamming, bot– en voetziekten, en voor het welslagen
van een onderneming.
Symboliek:
Hij wordt meestal afgebeeld als bisschop, met bisschopsstaf en de
Sint Servaassleutel in zijn handen. Soms heeft hij een draak aan zijn
voeten, die de ketterij voorstelt die hij bestreden heeft.

Reliekbuste van Sint Servaas, waarin relieken van
Servaas bewaard worden. Ze staat in de schatkamer
van de Sint Servaasbasiliek in Maastricht

Weerspreuken:
 Voor Servaas geen zomer, na Servaas geen winter.
 Als het op Servaas regent, groeit het koren tot aan de halm.
 Voor nachtvorst zijt gij niet beschermd, totdat Servatius zich over
u ontfermd.
 St. Servaas, de grote bisschop van Maastricht, op wiens graf nooit
sneeuw ligt
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Heiligen (12): H. Bonifatius van Tarsus
Niet te verwarren met de Heilige Bonifatius
die in Dokkum vermoord werd. De IJsheilige
Bonifatius werd in Rome geboren. Over zijn
werken en daden is niets door geschiedschrijvers vast gelegd. Zoeken op internet
levert heel veel verhalen op van zijn naamgenoot uit Dokkum. Heel verwarrend.
Bonifatius leefde samen met Aglae, een rijke
Romeinse vrouw. Zij was zó rijk, dat ze tot drie
keer toe de openbare spelen van Rome kon
betalen. Bonifatius zelf ontzegde zich ook
geen enkel genoegen in zijn leven, zoals vele
Romeinen uit zijn tijd. Maar hij schonk ook
veel weg aan armen en behoeftigen.
Op zekere dag kreeg Aglae wroeging over
haar levenswandel. Ze vertelde Bonifatius
dat er in het oosten mensen waren die een
geloof hadden, waardoor ze strijd leverden
tegen ‘de lusten van het vlees’, en er zelfs de
marteldood voor ondergingen. Wanneer
men de stoffelijke resten van deze
martelaren zou vereren, zou men behoedt
worden voor de eeuwige straf. Daarop
vroeg ze Bonifatius om deze relieken te gaan
kopen en naar Rome te brengen. Bonifatius
zou bij hun afscheid schertsend
gevraagd hebben of ze ook zijn
lichaam zou kopen, als hij ooit
op de markt als martelaar
aangeboden zou worden.

In de tijd van Bonifatius en Aglae maakte de
kerk in Rome al enkele jaren een relatief
vredige tijd door. Maar in het oosten stond ze
nog bloot aan vervolging. Eenmaal in Tarsus
aangekomen (in het huidige Turkije), zag
Bonifatius dat de gelovigen daar vervolgd
werden, gevangen genomen en daarna
gefolterd werden. Maar hij merkte ook op
hoeveel moed ze toonden en volhielden in
hun geloof. Dat motiveerde hem om openlijk
het Christendom te gaan belijden.
Overlijden
Waarop ook hij gevangen genomen werd
door de soldaten van de keizer. Hij onderging
dezelfde martelingen. Op 14 mei 290 stierf hij
een marteldood, nadat hij in gloeiende pek
geworpen werd. In andere verhalen werd hij
gedwongen om vloeibaar lood te drinken.
Graf
Zijn stoffelijke resten werden door zijn
metgezellen naar zijn vrouw Aglae in Rome
gebracht, als relieken van een martelaar.
Later werden deze relieken overgebracht
naar de basiliek van Santi Bonifacio e Alessio
in Rome.

Basilica de Santi Bonifacio
e Alessio in Rome
Naam:
Geboren:
Overleden:
Feestdag:

Bonifatius van Tarsus
3e eeuw
14 mei 290 in Tarsus (in het zuiden van het huidige Turkije)
14 mei

Weerspreuken:

Tot Bonifaas, die strenge baas, wees voor vrucht, op vorst beducht.
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Heiligen (13): H. Sophie van Rome
Sophie wordt vaak ook tot de IJsheiligen
gerekend. Haar naamdag valt op 15 mei. Er
schijnen twee heiligen met deze naam te
zijn. Allebei hadden ze drie dochters. Alle
verhalen die ik over hen vond, liepen door
elkaar heen. Het was ondoenlijk om te
onderscheiden welk verhaal bij welke Sophie
hoorde. Toch ga ik proberen een en ander
te ontrafelen.
Volgens de legende woonde Sophie met
haar man in de stad Milaan, in de tijd van
keizer Hadrianus. Deze heerste van 117 tot
138 en is bekend vanwege de bouw van de
Muur van Hadrianus.
Sophie en haar gezin zijn christenen en horen
tot de hogere kringen. Als haar echtgenoot
overlijdt, besluit Sophie al haar bezittingen te
verkopen en de opbrengst onder de armen
te verdelen. Samen met haar 3 dochters
gaat ze naar Rome.
Haar grote verlangen is, omwille van Christus,
de marteldood te ondergaan. Eenmaal in
Rome belijden ze openlijk hun geloof en worden al snel gevangen gezet. De drie meisjes,
kinderen nog, sterven de marteldood. Als
Sophie hun graf bezoekt, overlijdt zij daar ter
plekke.
Naam:
Overleden:
Feestdag:

Andere bronnen vertellen dat Sophie leefde
tijdens de tijd van keizer Diocletianus en in het
jaar 304 overleed. Beide Sophies hebben drie
dochters. Een verhaal uit de 8e eeuw geeft de
namen van deze dochters prijs: Fides, Spes en
Caritas. In goed Nederlands: Geloof, Hoop en
Liefde.
Verering
De verering van Sophie en haar dochters gaat
terug tot de eerste eeuwen van het
Christendom. Vooral in het Oosten van het
Romeinse Rijk zijn de vier vrouwen erg
populair. Diverse iconen herinneren aan hun
verering. De Haya Sophia in Istanbul zou naar
haar genoemd zijn. Maar er wordt ook verteld
dat deze naam afgeleid is van de betekening
van die naam: wijsheid.
De populariteit van Sophie en haar dochters in
het westen groeide toen Paus Paulus I de
relieken overbracht naar de San Silvestre kerk,
midden in Rome. Een gedeelte werd door de
bisschop van Straatsburg meegenomen en
aan het nieuwe klooster in Eschau
geschonken. Dat gebeurde op 15 mei,
vandaar haar feestdag op die dag.

Sophie
De naam Sophia betekent wijsheid.
ca. 135 of 304 in Rome
15 mei (dag van overbrenging relieken naar klooster Eschau)

Beschermheilige:
Ze is de patrones van de weduwen. Maar wordt ook aangeroepen tegen late
(nacht)vorst en voor goede veldvruchten.
Symboliek:
Ze wordt afgebeeld als een adellijke dame in gewaad met riem en mantel. Soms
met een hoofddoek of een kap op. Meestal is ze in gezelschap van 3 meisjes.
Sophie houdt dikwijls een zwaard, martelaarspalm of een boek in haar hand.
Een enkele keer hebben ze de symbolen van geloof, hoop en liefde (kruis, anker
en hart) bij zich.
Weespreuken:
 Uit het Duits: ‘Pankrazi, Servazi, Bonifazi sind 3 frostige Bazi. Und am Schluss
fehlt nie die kalte Sophie’.
 “Oft hat Sophie Frost gebracht und manche Pflanze tot gemacht.”
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Zaerumse
records

AGENDA

Het lijkt me mooi om een lijst met
Zaerumse genealogie records te
maken. Wie is de oudste
Sevenummer aller tijden? Wie is
het meeste keren getrouwd? Wie
was het oudste toen hij trouwde?

Dinsdag 7 September 2021
Jaarvergadering HVS
De Wingerd, Sevenum

Ik ben o.a. op zoek naar:

alle 100-jarigen

Oudste man en vrouw

Oudste tweeling

Oudste meerling

Jongste bruidegom / bruid

Oudste bruidegom / bruid

Grootste leeftijdsverschil
tussen bruid en bruidegom

Langste huwelijk

Meeste huwelijken

Meeste kinderen

Oudste vader / moeder

Grootste leeftijdsverschil
tussen broers en zussen

Grootste leeftijdsverschil

tussen (half)broers en (half)
zussen

Meeste generaties in leven

bed van de jongste, die
Hendrina genoemd werd,
naar haar. Mathijs hertrouwt
in 1858, met Godefrida
Verhaegh uit Helden. Met
haar kreeg hij nog eens 3
kinderen. Dat brengt het
totaal op 19 kinderen uit 2
huwelijken voor Mathijs.

Ik ben dus op zoek naar deze
records en heb daarbij uw hulp
nodig. Hieronder enkele voorbeelden uit mijn eigen familie.
Maar als u betere records kent,
laat het me vooral weten.

Oudste vader. Mijn grootvader,
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Overigens ben ik wel blij met
de 16 kinderen uit het 1e
huwelijk. Want zelf stam ik
juist af van nummer 16. Het is
mijn bet-overgrootmoeder.
Al deze records zullen zeker
verbroken kunnen worden. Ik
hoor graag als er een record
verbroken wordt door een
ander. Ook andere ideeën
voor records zijn welkom.
Birgitte Beeren

Hand Verstegen, werd in 1910
geboren. Zijn eigen vader, Piet,
was van 1847, en was toen 63
jaar, 2 maanden en 2 dagen oud.
Meeste kinderen. In 1837 trouwt
Mathijs Huijs, alias ‘Gieben Thijs’
met Hendrina Janssen. Het paar
kreeg maar liefst 16 kinderen.
Hendrina overlijdt in het kraam- 12 -

Heemkundevereniging Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
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E-mail
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Openingstijden De Spinde
Iedere zaterdag
van 10.00 tot 12.30 uur.
Op feestdagen en in de
zomermaanden gesloten.
Tijdelijk gesloten vanwege de
pandemie-maatregelen

Contributie
€ 25,- per lid
€ 35,- per gezinslidmaatschap
Over te maken op Rabobankrekening
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