


Oude kiezelstenen vloeren in de gemeente Sevenum 

  

Als in de jaren ’80 diverse boerderijen worden verbouwd, komen er een aantal oude 

kiezelstenen vloeren tevoorschijn.                                                                                           

Jan Sleutels en Mart Lenssen zijn attent en zeer accuraat te werk gegaan en hebben de 

gegevens van deze vloeren vastgelegd, tekeningen hiervan gemaakt en zo nodig zijn er foto’s 

van gemaakt. 

In het jubileum jaar 1992 werden in de Wingerd,  deze vloeren in tekening tentoongesteld. 

Tevens was er een gedeelte gereconstrueerd van de vloer van dakpannenscherven, pand 

Kerkstraat 23. (Bron: Jaarboek 1992).  

In 2019 heb ik de tekeningen en dossiers digitaal gemaakt, het woonverleden opgesteld en 

aangevuld met foto’s en hiermee hebben Mart Lenssen en Pieter Baeten tijdens de 

jaarvergadering 9 maart 2020 een lezing gegeven voor eigen leden. 

Tussen deze kiezelstenen vloeren zit een buitenbeentje, maar gezien de curiositeit en het 

tijdsbeeld, is deze toch ingevoegd.  

Om deze gegevens ook voor iedereen beschikbaar te stellen is van deze presentatie en de 

aanvullende informatie een digitaal-boek gemaakt. 

september 2020 

Pieter Baeten 
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Huis De Hees 7 Sevenum 

Beschrijving van het huis 
 

 

De Hees 7 Sevenum 

 

De uiterlijke kenmerken verraden een hoge ouderdom. Volgens de bouwstijl valt dit pand 

onder de hallenhuizen; in de volksmond ook wel Saksische boerderijen genoemd. Dit 

boerderijtje kwam in het begin van de 18e eeuw veelvuldig in Sevenum.  

In 1603 vertelt het oudste meetboek ons de grootte van de boerderij. Totaal 8 morgen en 86 

roeden [= ca 8 ha] land met “huijs, hoeff, weij ende landt” waarover in de schatting 3 ½ 

gulden betaald werd. 

In de loop der tijd zijn aan dit pand vele veranderingen aangebracht. Er is veel verbouwd, 

aangebouwd en gesloopt. Tijdens de recente verbouwing in 1985 zijn vele oude en goed 

bewaard gebleven eiken balken tevoorschijn gekomen. Nu nog zijn binnen de karakteristieke 

balken gedeeltelijk zichtbaar. Ook de oude vloer is nog zichtbaar. 
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Vloer afbeelding en omschrijving 
In het hallenhuis lag de voordeur in de korte gevel, vlakbij de put en er was slechts een grote 

leefruimte met schouw, het “hoes” (een soort woonkeuken). Een belangrijk onderdeel van het 

hoes, is wonder boven wonder, al meer dan twee eeuwen in vrijwel ongeschonden staat, 

bewaard gebleven, namelijk de vloer.  En wat voor een vloer. De vloer heeft overigens 

gezeten onder een planken vloer en is pas bij de verbouwing in 1985 tevoorschijn gekomen. 

 

Het betreft een mozaïek vloer van 3,68 mtr bij 4,68 mtr, waarvoor men gebruik heeft gemaakt 

zwarte, grijze en witte kiezelsteentjes, al naar gelang het motief. De afbeelding toont een 

Grieks kruis, met centraal daarin een zeshoekige ster. In de vier armen  de initialen van de 

stichters en de stichtingsdatum 1755. De beginletters P.V.M. en B.V.E. staan voor het echtpaar 

Peter Vorstermans en Beatrix van Enckevort; echte Sevenumse namen. Anno is verkeerd 

gespeld, maar volgens de huidige eigenaar zou dat vanwege de symmetrie zijn gedaan. De 

omringende vier velden bevatten een geometrisch patroon, met harten en cirkels. De 

steentjes zijn gelegd in leem. Opmerkelijk detail is dat van alle stenen de bolling is afgeslepen, 

zodat het eindresultaat een totaal vlakke vloer. Degelijk vakwerk waaruit kan worden afgeleid 

dat het echtpaar Vorstermans-van Enckevort wel vermogend moet zijn geweest.                    

Wie de maker is geweest weet niemand; mogelijk een plaatselijk vakman of iemand uit de 

Maasdorpen, waar de steentjes mogelijk van afkomstig zijn. Het is natuurlijk geen 

uitzonderlijk kunstwerk, maar wel een stukje eerlijke volkskunst en van grote historische 

waarde. 
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Bewoners van het huis 
 

 In 1603 vertelt het oudste meetboek ons de grootte van de boerderij. Totaal 8 morgen en 

86 roeden [= ca 8 ha] land met “huijs, hoeff, weij ende landt” waarover in de schatting 3 ½ 

gulden betaald werd. De boerderij stond op naam van “Gisken Schoenmeckers kinder” 

met als herkomst ”Schoenmeckers guet “. 

 

 In 1624 en 1629 vinden we in de Beestenschat K-10/R-5/s-1 stvrs, totaal in gld 2,250  met 

als eigenaar Jan Baten ,  4 koeien, 1 rund, 0 schapen. 

 

 In 1649 en 1652 vinden we in de Beestenschat als eigenaar Jacob Leijsten , 3 koeien, 2 

rund.  In 1656 Beestenschat, minsenschat en huisgelt als eigenaar Jacob Leijsten 

 

 1680  

Hoofdgeld in gld-stvrs, Brandgeld in gld en Beestengeld in 5 patt en 3 schell en 2 stvrs 

Hoofdgeld Claes Leysten met vrouw  4-16                                       

Hoofdgeld de vader 1 2-0                                                                   

Hoofdgeld de maecht 1 1-0                                                                    

Hoofdgeld de knecht 1 2-0                                                                    

Brandgeld Jacob Leysten  6-0                                                                         

Beestengeld  27  Jacob Lesten 3   3   9   0  16  ko,ru,sch,ga,bij 

 

 1723  

1723 vlgr Capitatiegelt GAS 230  m/wdr vr/wed zn/kn dr/ma patt-schill 

  51 mr Peter Vorstermans 1 1 4 1 2-1 

  Beestengelt GAS 230  koe rund scha bij gans patt-schell 

 42 mr Peter Vorstermans 4 2 2 - 4 4-2-6 

Peter Vorstermans was getrouwd met Margaretha van Endt en was van beroep meester 

timmerman en magister. 

 De zoon van Peter Vorstermans, Peter Vorstermans junior(*03-07-1718 en †26-02-1767) 

trouwt op 16 februari 1744 met Beatrix van Enckevort (*07-09-1712 en †09-10-1765).   

In 1745 vermeld de Thijnslegger Domeinen  HstA Dusseldorf : “Peter Vorstermans meester 

Peters soon”, als eigenaar van “huysinghe met coolhoff en wey”. 

Tien jaar na hun trouwen, in 1755 hebben zij “het Hoes” laten voorzien van de mozaïek vloer. 

Dit echtpaar is kinderloos gebleven. 

21-02-1767, Sevenum. Stichting van een jaargetijde voor Beatrix van Enckevort en Peter 

Vorstermans en legatie van de gerede goederen voor de helft aan de kerk en de andere helft 
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aan het Armengilde. Met een testament van de schepen en timmerman Peter Vorstermans, 

weduwnaar van Beatrix van Enckevort, verleden voor de schepenbank, waarin wordt 

vastgelegd dat de rente van 100 ducatons tot last van de gemeente zijn gecedeerd aan de 

kerk ter betaling van dit jaargetijde.  

 In 1770 vermeld het Classifications-Register der extra-ordinairen Personellen Impositio 

GAS inv no 316 als eigenaar:  Bellekens Hendrick van beroep ackerman. 

Henricus Billekens (*12-07-1737 en †29-05-1795) trouwt op 27 april 1763 met Agnes Wijnen 

(alias Agnetha)(*02-03-1736 en †25-08-1800). Zij krijgen 6 kinderen ( 4 jongens en 2 meisjes) 

Het derde kind, zoon Jean Billekens (*24-08-1767 en †01-01-1841) van beroep landbouwer, 

trouwt op 10 januari 1800 met Gertruda Houwen  (*10-11-1768 en †28-07-1821) en als 

moeder Agnes op 25 augustus 1800 overlijdt, worden Jean Billekens en zijn ongetrouwde 

broer Gerardus eigenaar van de boerderij. 

 Anno 1812 De VOLKSTELLING (1ste ? ) Horst en Sevenum GAH INV NO 2003, vermeld op 
dit adres Jean Billekens met zijn vrouw Gertruda Houwen, hun 6 kinderen (5 jongens en 1 
meisje) en Gerardus Billekens, ongehuwd. 

 
 Anno 1844 van boerderij naar smederij 
De 5e zoon Michael Billekens (*12-05-1807 en †03-01-1893) van beroep hoefsmid, trouwt op 
13 april 1844 met Joanna Baeten (*12-11-1811 en †20-10-1862) en de boerderij wordt 
omgezet in smederij.  Michael Billekens en zijn vrouw Joanna krijgen 4 kinderen (4 meisjes) 
 
Anno 1849 De VOLKSTELLING  GAS inv no 1180, vermeld op dit adres: 
hsnr naam bs lft geb.pl ber  
242 Billekens Michiel m 42 sev hoefsmid  
242 Baeten Johanna v 38 sev  
242 Billekens Gertrui o 5 sev 
242 Billekens Anna Catharina o 3 sev 
242 Billekens Petronella o 1 sev 
242 Jochims Pieter o 16  hoefsmidsgezel 
242 Sterren van der Petronella o 22 sev meid 
 
Anno 1870 De VOLKSTELLING (5de)  GAS INV NO 1181 en 1182, vermeld op dit adres:           
hsnr achternaam voornamen betr/h BS geb.datum geb.plaats beroep            
E 22 billekens michiel  hoofd wed 1807-05-12 sev  hoefsmid        
E 22 billekens gertrui  dr ong 1845-02-25 sev  zon                  
E 22 billekens anna catharina  dr ong 1846-11-13 sev  zon                  
E 22 billekens johanna dr ong 1854-10-25 sev  zon                  
E 22 hoedemakers pieter  geen ong 1847-09-13 venray  hoefsmids-
knecht 

De hoefsmidsknecht Pieter Hoedemaekers (*13-09-1847 en †22-06-1899) trouwt op 15 
september 1875 met de oudste dochter Gertrui Billekens (*25-02-1845 en †18-02-1891) en zij 
gaan inwonen bij Michiel Billekens. 
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 In 1893, na het overlijden van Michiel Billekens, zet Pieter Hoedemaekers, alias “smid 
Piet”, de smederij verder voort.                                                                                               

Pieter Hoedemaekers en zijn vrouw Gertrui krijgen 3 kinderen (1 jongen en 2 meisjes). 
Opmerkelijk is dat bij de geboorte van zoon Jan, hij wordt ingeschreven als Hoedemaekers 
(met AE) en de 2 dochters worden bij de geboorte ingeschreven als Hoedemakers (met A). 

 In 1899, na het overlijden op 51 jarige leeftijd van vader Pieter, is Jan Hoedemaekers 
genoodzaakt om de smederij alleen voort te zetten. Zijn moeder Gertrui was reeds in 1891 
op 45 jarige leeftijd overleden. 

Jan Hoedemaekers (*07-01-1877 en †11-12-1961) trouwt op 19 mei 1905 met Marianne 
Rögels (*26-09-1875 en †27-09-1958). Jan Hoedemaekers in Sevenum bekent als “smeéte 
Jan” en zijn vrouw Marianne krijgen 4 kinderen (3 jongens en 1 meisje).  

De jongste zoon Sef Hoedemaekers (*24-05-1918 en †08-02-1971) trouwt met Sien Keysers 
(*21-01-1923 en †10-08-2002) en neemt de smederij over en zet deze later voort op een 
andere locatie (Peperstraat/Staarterstraat), inmiddels afgebroken en nieuwbouw 
(woonhuizen) gepleegd. 

 Anno 1950 van smederij naar gemengd bedrijf 

De 3e van het gezin Jan Hoedemaekers en Marianne, dochter Truus Hoedemaekers (*08-12-
1915 en †18-12-2004) trouwt op 18 augustus 1948 met Sjeng Matheij (*17-07-1915 en †06-
06-1998). Sjeng Matheij werkte als knecht bij de buren Jean Tielen De Hees 9 (alias oliesleger). 
Sjeng Matheij en zijn vrouw Truus kregen 4 kinderen (1 jongen en 3 meisjes) 

In 1950 word dit echtpaar eigenaar van deze woning en hebben een gemengd bedrijf: koude 
grond teelt, varkens en kippen. In 1956 wordt de smederij en houten magazijn afgebroken en 
verhuisd naar de nieuwbouw aan de Peperstraat 55 

 In 1984 van gemengd bedrijf naar woonhuis 

De 3e van het gezin Sjeng Matheij en Truus, dochter Truus Matheij (*28-02-1952) trouwt in 
1974 met Jan Verrijth (*12-05-1952).  In 1984 worden Truus en Jan eigenaar van het pand en 
verbouwen het tot woonhuis. 

   

 

 

Bronnen 
 

Bron: Huizenlijst van Piet van Enckevort                                                                                           
Bron: Dossier Mart Lenssen                                                                                                        
Samenstelling: Pieter Baeten                                                                                                         
Sevenum, augustus 2019 



boerderij De Hees 26z 



Drie haardstenen van boerderij De Hees 26z 



3 spelende kinderen: jongen met stokpaardje, meisje met stok, jongen met stokpaardje 



reconstructietekening haardstenen van boerderij De Hees 26z 



reconstructietekening haardstenen van boerderij De Hees 26z 



oude schouw  



reconstructietekening van de haardstenen 



reconstructietekening van de drie haardstenen 



datering 1550 - 1575 



In de volksmond wordt dit de “boerderij van Tinus Houben” genoemd.  



In de volksmond wordt dit de “boerderij van Tinus Houben” genoemd.  



In de volksmond wordt dit de “boerderij van Tinus Houben” genoemd.  



Nieuwbouw van Ad Philipsen voor de oude “boerderij van Tinus Houben”  
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Huis De Hees 26z  Sevenum 

Beschrijving van het huis 
 

 

De Hees 26z  Sevenum 

 

Volgens de bouwstijl valt dit pand onder de hallenhuizen; in de volksmond ook wel Saksische 

boerderijen genoemd.  

In 1812 vinden Jacob van Bracht terug als 1e bewoner van dit pand. In de volksmond wordt dit 

de “boerderij van Tinus Houben” genoemd.   

In 1960 was Ad Philipsen de bewoner van het pand. Hij bouwde een nieuw huis voor dit oude 

hallenhuis. Bij de afbraak van het hallenhuis in 1963/1964 ontdekte hij drie haardstenen, die 

waren ingemetseld in de voorgevel boven de voordeur aan de oostzijde. 
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Haardstenen  afbeelding en omschrijving 
 

Haardstenen zijn min of meer vuurvaste bakstenen, welke in de 16de tot de 18de eeuw in de 

muur achter het haardvuur werden aangebracht om het gewone muurwerk te beschermen 

tegen overmatige verhitting. Op de haardstenen staan vaak heraldische wapens, 

mythologische en Bijbelse figuren en verder mannen- en vrouwenkoppen afgebeeld in 

reliëfvorm. Aanvankelijk werden ze piramidevormig gestapeld, later baanvormig over de 

gehele breedte van de roetbaan. Deze oudste haardstenen zijn van een grof materiaal, dat 

grijs, lichtrose of geelachtig van kleur is. De afmetingen variëren van 13 tot 15 cm breed, 

ongeveer 10 cm hoog en 7 tot 10 cm dik. Dit soort stenen wordt nu meestal Luiks genoemd, al 

is het gebied van herkomst wel groter dan het prinsbisdom Luik. Zij zijn in de zuidoostelijke 

Nederlanden en in het aangrenzende (nu Duitse) gebied gebakken tot diep in de 17de eeuw in 

dit formaat en met eenvoudige afbeeldingen in brede lijst. Met name in Brabant en 

Vlaanderen, kwamen de haardstenen ook al in het begin van de 16de eeuw in gebruik.  

 

Reconstructie met haardstenen De Hees 26z Sevenum 
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Het verdwijnen van de haardstenen. 

Door het gebruik van andere brandstoffen dan hout (turf en kool), die meer rook gaven was er 

in de schoorsteen betere trek nodig. Daarom verkleinde men de oppervlakte van de schouw. 

De hitte tegen de schouwwand werd groter. Daartegen waren de haardstenen niet meer 

bestand. Dit leidde tot de invoering van de gietijzeren haardplaat, die de haardstenen verving 

en overbodig maakte. In het midden van de 17de eeuw werd de haardplaat in Nederland 

algemeen gebruikt. 

Nadat de fraaie haardstenen werden vervangen door de gietijzeren haardplaat, werden de 

stenen ook wel in buitenmuren toegepast als versiering of gevelsteen. 

De drie haardstenen ontdekt in 1963 door Ad Philipsen: 

soort Haardsteen van het Luikse type met brede rand 
beschrijving 3 spelende kinderen  

vlnr: jongen met stokpaardje, meisje met stok, jongen met stokpaardje 
datering 1550 - 1575 
vervaardiging Zuidelijke Nederlanden 
materiaal Keramiek, baksteen 
afmetingen hoog 10 cm / breed 14 cm / diep 8 cm  
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Waarschijnlijk bevonden deze drie haardstenen zich oorspronkelijk in het woonhuis bij de 

haardplaats en zijn later als versiering en als bescherming van het huis, in de gevel boven de 

voordeur gemetseld. 

 

 

 

Bron:                                                                                                                                                              

J. Hollestelle, Haardstenen Bulletin KNOB 1959,257: dez., Herkomst en verspreiding van 

haardstenen in de Nederlanden, Antiek 5 (1970/1971).                                                    

Nederlands Tegelmuseum                                                                                                                       

Museum Rotterdam                                                                                                                         

Noord-Brabants Museum                                                                                                                      

Stedelijk Museum Zutphen 

 

 

 



Huis_DeHees_26z.docx Pagina 5 
 

Bewoners van het huis 
 

 anno 1812 VOLKSTELLING (1ste ? ) Horst en Sevenum GAH INV NO 2003 

hsnr  naam   voorn   bs  oud  beroep 

195a  bragt van den jaques   geh  46  journalier 

195a  huls   elise   geh  58  journalier 

 

 anno 1829 VOLKSTELLING (Horst) en Sevenum ) GAH INV NO 2007 

hsnr  achternaam  voornamen  hoofd BS   leeftijd geb.plaats           beroep 

195 bracht van  jakob      1  geh     50          broekh'vorst dagloner  

195  coulen van der  barbara                      geh     41          sev                   zonder 

195  bracht van            martin                          o         9           sev                  zonder 

195  bracht van            andries                        o          7           sev                  zonder 

195  bracht van            hendrik                       o         11          sev                  zonder 

195  bracht van            maria                           o          6           sev                  zonder 

195  bracht van            elisabeth                     o          2           sev                  zonder 

 

  anno 1839 VOLKSTELLING GAS inv no 1126 

vlgnr naam       bs  lft   geb.pl                      ber              gez   aant 

239  Bracht van Jacob               m  62  Broekhuizenvorst dagloner       1        5 

239   Coelen van der Barbara    v   53  Sevenum                daglonerse 

239   Bracht van Hendrik            o   14  Sevenum                zonder 

239   Bracht van Elisabeth          o   12  Sevenum                zonder 

239   Bracht van Maria Gertrui  o   10  Sevenum                zonder 

 

 Anno 1870 VOLKSTELLING (5de) GAS INV NO 1181 en 1182 
hsnr achternaam      voornamen                       betr/h BS  geb.datum   geb.plaats beroep 
E 32 koelen van der barbara wed van bracht hoofd wed 1791-10-13 sev     akkervrouw 
E 32 bracht van        andreas                               zn       ong 1822-04-22 sev    akkerbouwer 
E 32 bracht van        maria gertrui                     dr        geh 1829-10-30  sev    akkervrouw 
E 32 vervoort           hendrik                           sch zn     geh 1831-04-01 sev klompenmaker 
E 32 vervoort           jacoba                               kl dr      ong 1865-10-06 sev            zon 
E 32 vervoort           willem                               kl zn      ong 1867-12-17 sev            zon 
 

 anno 1880 VOLKSTELLING 
hsnr naam            voornamen   betr/h BS geb datum   geb plaats beroep            div 
E 32 bracht van   andreas           hfd    ong 1822-04-22  sev             landb 
E 32 bracht van   maria gertrui  zr       geh 1829-10-30  sev            zon 
E 32 vervoort      hendrik         sch br   geh 1831-04-01  sev            strodekker 
E 32 vervoort      jacoba            nicht    ong 1865-10-06  sev            zon 
E 32 vervoort      willem            neef     ong 1867-12-17  sev            zon 
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 1900-1921 en 1922-1938. Bev.reg GASevenum, inv no 1140-1147 

hsnr               achternaam   voornamen          geb.datum    geb.plaats    overlijden                                            
E27-E29a-E36 Vervoort     Hendrik                  01-04-1831     Sev             +15-11-1915                                                                    
-                       Bracht van  Maria Gertrui        30-10-1829     Sev              +19-01-1908                                               
-                       Vervoort     Willem                    17-12-1867      Sev                                               
na 1900                                                                                                                                        
E29-E34          Berlo van    Gerardus Hubertus 10-03-1889  Maasbree                                        
-                       Janssen        Wilhelmina              16-01-1888  Horst                                                               
-                       Berlo van     Anna Maria Noldina 19-10-1919  Sev                                                        
-                                             Pieter Jan                 23-12-1852   Sev                                                                                                   
-                       Roodbeen Mechtildis                  20-05-1860 Grubbenvorst 

1922 
E34                 Berlo van     Pieter Jan                  23-12-1852   Sev 
                        Roodbeen Mechtildis                   20-05-1860 Grubbenvorst +16-03-1927 
                        Huijs          Hendrik                        17-03-1886  Horst 
                        Reuser      Maria Petronella         28-06-1895  Engelen 
                        Huijs          Gerardus Gisbertus    22-07-1922  Sev 
                                           Maria Margaretha     24-10-1927  Sev 
E34-E41         Houben     Martin Hubert             25-12-1874  Sev 
                       Seroo         Maria Gertruda            19-08-1874  Horst 
                       Houben     Johanna Franciska       15-01-1910  Sev 
                                          Gerard Hubert              13-08-1908  Sev 
1938   
E41                 Houben     Martin Hubert             25-12-1874  Sev 
 
1948  
E41                 Houben         HM                             25-12-1874  Sev 
 

 1960 

hsnr               achternaam   voornamen          geb.datum    geb.plaats    overlijden                                            
E41                Philipsen         Ad                          25-06-1928     Sev             +20-01-2019 

 Afbraak van dit pand in 1963/1964. In 1961 heeft Ad Philipsen een nieuw huis gebouwd, 
“tegen” de boerderij, die er dus nog enkele jaren heeft gelegen. Hierna is de boerderij 
gesloopt en werd een loods gebouwd op de plaats van de boerderij. 

Bronnen 
 

Bron: Huizenlijst van Piet van Enckevort                                                                                                    
Bron: Dossier Mart Lenssen                                                                                                               
Bron: Geert Philipsen                                                                                        

Samenstelling: Pieter Baeten                                                                                                         
Sevenum, augustus 2019 

 



Boerderij “De Oude Vorst”  De Vorst 6  





Boerderij “De Oude Vorst”  De Vorst 6  



Boerderij “De Oude Vorst”  De Vorst 6  





Kiezelstenenvloer Boerderij “De Oude Vorst”  



Kiezelstenenvloer Boerderij “De Oude Vorst”  



Kiezelstenenvloer Boerderij “De Oude Vorst”  



Kiezelstenenvloer Boerderij “De Oude Vorst”  



Oprijlaan naar boerderij De Oude Vorst  





1951  Bakhuis, boerderij, bierenkuuë, schuur, schaapskooi, paardenstal, karschop, 
varkensstal, kippenhok 
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Boerderij De Oude Vorst                         
De Vorst 6 Sevenum 

Beschrijving van het huis 

 

"De Oude Vorst" De Vorst 6 Sevenum 

De uiterlijke kenmerken van het woonhuis verraden een hoge ouderdom. Volgens de 

bouwstijl valt dit pand onder de krukhuisboerderij of T-huisboerderij. Voor de bedrijfsvoering 

is een krukhuis niet nodig, het is veelal een teken van welstand.                                                   

De boerderij op de Vorst was van oudsher een bezitting van het Huys van der Donck te 

Sevenum, waarvan we als oudste vertegenwoordiger kennen Jan van der Donck, rond 1330.                                                               

In 1680 vermeld het register van Capitatiegelt (belasting Hoofdgeld-Brandgeld-Beestengeld) 

als pachter Derick op de Vorst op deze boerderij. Derick op de Vorst heeft zelfs 2 knechten en 

2 meiden en een scheper in wonend. Zijn kudde schapen, 126 stuks was een van de grootste 

van ons dorp. Derick op den Oudenvorst (de Vorst 6) en Hendrik op den Nieuwenvorst (De 

Vorst 3) waren pachters van de familie Hergraeven uit Venlo.                                                         

In 1788 koopt Peter Verhaerd alias Verharren de boerderij De Nieuwe Vorst. In 1791/92 koopt 

dezelfde Peter Verharren de Oude Vorst. Als onderpand voor hetgeen hij schuldig bleef bij 

deze aankoop gaf hij de Nieuwe Vorst. Tot 1800 zijn dit de enige boerderijen in dit gebied op 

de Vorst. Uit de ligging van de gevonden vloer is deze boerderij ontstaan uit een hallenhuis, 

ook wel Saksische boerderij genoemd. In de loop der tijd is het hallenhuis verbouwd naar de 

huidige krukhuisboerderij. Achter de boerderij ligt de tiendschuur, was eertijds van de kerk. 



Boerderij_DeVorst_6 Pagina 2 
 

De pacht van de kerk grond werd in natura (tienden) voldaan. Deze tienden werden in de 

grote schuur van deze boerderij opgeslagen. Peter Verharren was beheerder van de tienden. 

Vloer afbeelding en omschrijving 
De vloer van kiezelstenen in de keuken van boerderij “De Oude Vorst” De Vorst 6, gevonden 

bij de verbouwing 15 april 1980.  
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Het betreft een mozaïek vloer van 3,16 mtr bij  4,82 mtr, waarvoor men gebruik heeft 

gemaakt van zwarte, grijze en witte kiezelsteentjes, al naar gelang het motief. 

De afbeelding toont een kruis, met centraal daarin een cirkel. In de twee armen, links en 
rechts, de initialen van de stichters en in de boven arm een cirkel.                                                
De beginletters P.V.H. en A.V.H.|H. staan voor het echtpaar Paulus Verhaer (alias Verharren) 
(*15-01-1749 en †14-05-1825) gehuwd op 12 mei 1784 met Aldegondis Verhaegh                
(*30-10-1759 en † 03-07-1827) 
Paulus Verhaer (alias Verharren) was eerder gehuwd op 30 april 1777 met Maria Verstappen 
(*10-05-1748 en †18-07-1780) 
 
Bij de beginletters A.V.H.|H. staat tussen de 1e H en de 2e H een verticale streep, dit duidt op 
het 1e huwelijk met Maria Verstappen. 
 
De omringende vier velden bevatten een geometrisch patroon, met harten en cirkels. Het 
rechthoekige veld onder het kruis bevat de letters: I.P.O.S.  R.P.S.L.O.  De betekenis van deze 
letters is nog niet gevonden. Boven de armen met de initialen van de stichters is een 
beschadiging in de vloer, ontstaan tijdens een eerdere verbouwing. De steentjes zijn gelegd in 
leem. 
 
Wie de maker is geweest weet niemand; mogelijk een plaatselijk vakman of iemand uit de 

Maasdorpen, waar de steentjes mogelijk van afkomstig zijn. Het is eerlijke volkskunst en van 

grote historische waarde. 
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Bewoners van het huis 
De Vorst was van oudsher een bezitting van het Huys van der Donck te Sevenum, waarvan we 
als oudste vertegenwoordiger kennen Jan van der Donck, rond 133O. 
In 1545 huwde Johanna van der Donck met Reinier van Vlatten. Zij kregen de goederen van 
het Huys van der Donck te Sevenum. 
In 1633 werd de “Alden Vorst” verkocht door Cecilia van Wuerden, weduwe van Reinier van 
Vlatten (kleinzoon van voorgaande) en haar zoons Johan Hendrick van Vlatten en Johan 
Edmund van Vlatten, allen woonachtig te Frotzem, aan Elisabeth van Hergraeff, weduwe van 
Hendrick Roemer, in leven “raetsverwant” te Venlo. 
In 1655 huwden te Sevenum raadsheer Mathias van Affer(d)en en Maria Bunen. Zij woonden 
op de Vorst. In 1660 werd er in Sevenum een kind van hen gedoopt. 
In 1706 is de Vorst in bezit van van “heer” Wilhelmus Henricus Pontius (Hendrick Vergruggen) 
*23-12-1654 en zijn vrouw Maria Agnes Cuperus. Zij gaan dit jaar een lening aan bij Hendrick 
van Darth in Venlo, oud-burgemeester en schepen, van 300 rixdaelers (pattecons) tegen 5% 
per jaar. Na enkele jaren zijn zij niet meer in staat rente en aflossing te betalen. 
In 1722 laat Hendrick van Darth de boerderij en wat er bij hoort: de helft van het vee en de 
veldvruchten, publieke verkopen. Hij zelf wordt de koper. 
In 1726 koopt dezelfde Hendrick van Darth de Nieuwe Vorst van Claes Jeucken. 
In 1772 verkopen de erfgenamen van Darth de Vorst aan Rasoir, een dokter in Roermond. 
In 1788 kocht Peter Verharren de Nieuwe Vorst van Dr. Rasoir. 
In 1791/92 kocht dezelfde Peter Verharren de Oude Vorst van de erfgenamen (onmondige 
kinderen) van Dr. Rasoir. Als onderpand voor hetgeen hij schuldig bleef bij aankoop gaf hij de 
Nieuwe Vorst. 
Peter Verharren overleed op de Oude Vorst in 1799. Hij was beheerder en opvaerder van de 

tienden (belastingen), die meestal in veldvruchten werden betaald. De franse revolutie had dit 

soort van belasting-betaling afgeschaft in 1794.                                                                                

Waar woonden de getrouwde kinderen van Peter Verharren ?                                                           

Zijn dochter Johanna, gehuwd met Theodorus Hermans, overleed in 1789 op de Nieuwe Vorst. 

Zijn zoon Paulus, gehuwd (2e huw) met Aldegonda Verhaegh, woonde dus op de Oude Vorst 

bij zijn vader. Bewijs hiervan is dat Paulus zijn naam en van zijn echtgenote liet plaatsen in de 

keienvloer van de Oude Vorst. Dus in die tijd, in 1792 of kort daarna, is die vloer gelegd.        

Na de dood van Peter Verharren, 1799, is er verandering gekomen. Paulus Verharren woont 

dan op de Nieuwe Vorst en Theodorus Hermans, die intussen hertrouwd, op de Oude Vorst. In 

1812 trouwde Jacomina, dochter van Theodorus Hermans, met Herman Rijs. Zij krijgen een 

gedeelte van de Oude Vorst, tussen de oude en nieuwe Vorst in. Op de echte Oude Vorst 

bleven dus nog wonen Theodorus Hermans, zijn vrouw en een tiental kinderen. Alleen 

Christina, de oudste, was in 1806 getrouwd met Gerard van Enckevort en woonde in de Hees, 

bij Renkenshof. Theodorus stierf in 1814; zijn echtgenote Jacomina Verstappen in 1835. De 

ongehuwde kinderen bleven maar bij elkaar zitten op de Oude Vorst. In 1838 waren er nog 

zeven.                                                                                                                                                           

In april 1872 werd de Oude Vorst publiek verkocht. Ze werd aangekocht door de knecht van 

de “kinderen” Hermans, Renier Houben. In september van hetzelfde jaar werd ze weer 

verkocht door Renier Houben aan de weduwe van Enckevort-Vorstermans, schoondochter 

van Christina Hermans. Gertrudis Vorstermans kocht de boerderij voor haar dochter Johanna, 

die gehuwd was met Jan Raedts. 
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1899  Jan Raedts gehuwd met Johanna van Enckevort, dochter van Gertrudis van Enckevort-

Vorstermans. 

1922  Joseph Godfried (Sef) van den Goor gehuwd met Maria Christina Raedts, dochter van 

Jan Raedts en Johanna van Encekvort. 

1942  Pieter Jan (Piet) van den Goor gehuwd met Petronella Christina (Nelly) Berden 

1980  Verbouwing van de boerderij tot 2 woonhuizen.                                                                            

Pieter van den Goor, zoon van Pieter Jan van den Goor en Petronella Berden gehuwd met Ria 

Peeters verbouwen het oorspronkelijke woonhuis, De Vorst 6                                                                                 

Gerda van den Goor. Dochter van Pieter Jan van den Goor en Petronella Berden, verbouwt het 

stalgedeelte tot woonhuis, wordt De Vorst 8 

2017  20 november verkoop de Vorst 6 (woning woonhuis) door Pieter van den Goor en Ria 

Peeters. De nieuwe bewoners zijn Lotte Kersten dochter van Henk Kersten en Monique 

Janssen en Robert van de Munckhof, zoon van Grad van de Munckhof en Coot Janssen 

2019  In juni 2019 verhuisd Gerda van den Goor naar Thorn. De nieuwe bewoners op het 

woonhuis (stalgedeelte) De Vorst 8, zijn Lodewicus Krekels, zoon van Bally van den Goor en 

Jos Krekels, en Gemma Haenraets dochter van Henk Haenraets en Annelies Joppen. 

Huizenlijst Piet van Enckevort 

1680 Hoofdgeld in gld-stvrs, Brandgeld in gld en Beestengeld in 5 en 3 sch en 2 stvrs 
 Ho Deryck van den vorst met vrouw  5 4-16 

Ho 2 knechten    2  4-0 
Ho 2 machden     2  2-0 
Ho de scheper     1 0-10 
Br Deryck op den Vorst     6-0 
Be 160 Derijck op den Vorst   7 5 126 4 0 ko,ru,sch,ga,bij 
vlgr Capitatiegelt GAS 230 m/wdr vr/wed zn/kn dr/ma patt-schill 

Zijn kudde schapen, 126 stuks was een van de grootste van ons dorp. Derick en Hendrik waren 
pachters van de familie Hergraeven uit Venlo. 
1723  82 Derick op den Vorst 1 - 2 2 1-3 

Beestengelt GAS 230 koe rund scha bij gans patt-schell 
67 Derick op den Vorst 5 3 79 11 8 7-2-4 

1728  vlgr Beestengelt GAS 235 koe rund scha bij gans patt-schell 
40 Derick op den OudenVorst 7 4 42 24 4 7-3-2 

1729  vlgr Capitatie GAS 235 m/wdr vr/wed zn/kn dr/ma patt-schill 
54 Derick op den Ouden Vorst 1 - 2 2 1-3                                                                                                         

1729  vlgr Beestengelt GAS 235 koe rund scha bij gans patt-schell                                                                     

.           39 Derick op den Ouden Vorst 7 4 65 - 2 7-2-2                                                                               

1730  vlgr Capitatie GAS 237 m/wdr vr/wed zn/kn dr/ma patt-schill                                                                      

.            56 Derick op den Ouden Vorst 1 1 2 1 1-5                                                                                               

1736  vlgr Schatlijst 1736 inv GAS 240 gld-stv-ort holl                                                                                               

.           59 He. Henrick van Darth 33-1-2                                                                                                                     
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1741   vlgn Voorraad granen, GAS 359 rogge, gerst, haver boekw                                                                           

.           54 Derick Custers 8-0 0-3 0-0 4-0                                                                                                                

1743  Gas 243 Beestenschat ko ru sc ga bi gl stv dt                                                                                                          

.          42 Derick op den Oudenvorst 6 3 35 13 9 6.0 1.0 0.0   

1745 Thijnslegger Domeinen HstADusseldorf inv no                                                                     oud 

niw krt   naam                                                   bouwland                 weiland               Huispl           terr 

terr nr                                                         morgen en roeden Morgen en roeden     Roeden            

244 2 2        Nicolaes Franciscus van Daerth      5              0             12            132.5            0                        

.                     den ouden vorst, bouw ende weylandt                                                                              

.         kaart 1 een sijde den den somp, andersijds den nieuwen vorst                                                            

.         voorhofden haer eyghen enden gemeene heerbaen naer sevenum 

1747    Tabel van onderdanen GAS inv 342 
vlgnr    naam boer                      keut   amb     vr  zn   dr   kn   ma   sol   tot 
63        Custers wed Dirck                  1                            1              2      2        6 
 

                                                                                 

1748  vlgr Capitatie GAS 248          m/wdr vr/wed zn/kn dr/ma patt-schill                                                                   

.          54   Jan Custers                         1            0          2         2            1-3                                                                                                                              

1748  vlgn Werbefreiheitsgeld inv nr GAS 248 gld-stvrs cl                                                                                             

.          54        Jan Custers op de Vorst                   6-0                                                                                                                        

1748  vlgr Schatlijst 1748 inv GAS 248     gld-stv-ort holl                                                                                                  

.           61 Heer Hendrick van darth             33-1-2                                                                                       

1758 Lijst van alle manspersonen boven 16 jaar GAS inv no 343 
vlgnr naam                     man soon verw kne tot 
55      Peter Verhaer        1       1               2 
1765 Classifications-Register der extra-ordinairen Personellen Impositio GAS inv no 315 
vlgnr naam                   beroep class. Rth stvr opmerk. 
95     Verharren Peter pachter met 2 perd 8 1 
1770 Extra-ordin.Personellen Impositien GAS inv no 316. 
Vlgnr naam                    beroep             class. Gld stvr opmerk. 
76 6  Verharren Peter ackerman             1       7 11 
1790 Fixum rekening GAS inv no 316. Totale aanslag 
vlgnr naam,                   beroep en grondslag aansl. class.  Gld  stvr 
76 3  Verharren Peter ackerbouw                      3         1       13    0 
                                        30 schaap                       3 
                                        12 gans                           1-4 
                                        15 bijen                          1-10 
                                        int salt                            4-16 
1791 Capitatielijst met consumotiegeld en Armenlijst RAL Schepenbank Sevenum inv no 77 
volgnr boven 16 jaar 
nr jaar nr naam hoofd huishoudende zoon dochter beroep 
Man vrouw knecht meid cons.geld in path/sch 
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76 1791 50 Verharren peter 1 0 2 3 
1795 Huizen met grondbezit huizen bouwland en weiland in morgen GAS inv no 345 
1795 58 Verharren peter 1 10 5 
1795 Vermogenslijst der inwoners [te laag] in gld holl GAS inv no 317 
1795v 53 Verharren peter 400 400 ackerman 
1796 Capitatiegeld met consumptiegeld GAS inv no 295 
volg huish boven 16 jaar zoon of dochter of beroep cons.geld                                                         

1796 51 Verharren peter 1 0 3 3                                                                                                                                       

1796 Beestengeld GAS inv no 295                                                                                                       

jaar  vlgnr naam koe rund schaap gans bij                                                                                              

1796 b 44      Verharren peter 6      4        30        0      8 

Schatboek Sevenum van 1668 - 1823 
jaar  mutaties naam  herk  gl   st   duit 

 

anno 1668  Jan van den Vorst  blz.1  5    17   6 

Onder de blz bijgeschreven: Voerster kijnder van Encken lenssen bandt nemen aan 0    0    4 1/2 

anno 1668  Den Nijenen Vorst blz.2  11   14   0 

 af door Maerten van den Voerst  -  1    6    0 

anno 1668 Maerten van den Vorst  blz 2  4    6    0 

 bij van den neijen Voerst    1    6    0 

       ------------- 

       5    12   0 

 af door Jan Joosten van 1 m.lans met Gossen kinder 0    8    0 

       ------------ 

       5    4    0 

 

anno 1730 Heer Henrick van Darth:  fol 49 

 van de Ouden Vorst    17   9    2  

 van de Nieuwen Vorst    15   12   0  

       ------------- 

       33   1    2 

 af den nieuwen Vorst naar Peter Verharren. zie volgende blad. 

 

anno 1798   Peter Verharren        no 64  glcl 50   3    7 

  (met de nieuwe Vorst tesamen) 

 

anno 1668 Den nijenen Voerst  blz.2  11  14    0 

 af door Maerten van den Vorst -  1    6    0 

       ------------ 

       10   8    0 

 zie ook vorig blad Den alden vorst. 

 

anno 1730 Henrick van Darth: 

  van den ouden vorst   17    9   2 

  van den nieuwen Vorst   15   12   0 

 de post van den nieuwen Vorst doorgestreept: 

 

 Peter Verharren van den nieuwen Vorst     fol 49v 15   12    0 

 bij van Jacob Vortsermans  fol 41  +   0    8    0 

       ------------ 

                                  16   0    0 

anno 1798  zie de oude Vorst. 

 

anno 1788  Peter Verharren   fol 61   

  nu Paulus Verharren 

  van de oude Vorst   17   9    2 

 denselven van de Nieuwe Vorst   15   12   0 
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  en 1 morgen land    0    8    0 

       ----------- 

       33   9    2 

 af door Marten v.d.Brock van 1 m. bouwl in het groot luttel 

      fol 101 - 0    8    0 

       ------------ 

       33   1    2 

 

1809 5 sept af door Theodoor Hermans wegens scheiding en deling  fol 61v - 11   0    3 1/3 

 idem door Jacomina Hermans wegens deling als boven  fol 61v - 11   0    3 1/3 

          ------------ 

 de nieuwe Vorst (De Vorst 3)      11   0    3 1/3 

De oude en nieuwe Vorst samen worden verdeeld in 3 gelijke delen 

     De oude Vorst: (De Vorst 6) 

1809 5 sept  Theodoor Hermans fol 61v 

 uit de post van Paulus Verharren 1/3 deel der landerijen  fol 61  11   0    3 1/3 

 

     nieuwe boerderij Rijs gehuwd met Jacomina Hermans (dit wordt De Vorst 7) 

1809 5 sept Jacomina Hermans   fol 61v 

 uit de post van Paulus Verharren 1/3 deel der landerijen  fol 61  11   0    3 1/3 
 

en de Nieuwe Vorst Paulus Verharren zie boven 

(Toelichting ivm verdeling van 1/3 deel der landerijen. Theodor Hermans gehuwd op 28 april 

1779 met Joanna Verhaert (alias Verharren), een zus van Paulus Verhaer (alias Verharren).  

Jacomina Hermans (een dochter van echtpaar Hermans-Verhaert (alias Verharren) gehuwd op 

26 juni 1812 met Herman Rijs) 

 

Tot 1800 zijn dit de enige boerderijen in dit gebied op de Vorst. Alle woningen aan de straat 
de Vorst zijn door de nazaten van Paulus Verharren na 1800 gesticht. 
 

 

 

   

 

Bronnen 
 

Bron: Huizenlijst van Piet van Enckevort                                                                                                               
Bron: Dossier Pieter Baeten                                                                                                               
Bron: Dossier Mart Lenssen                                                                                                                            
Bron: Schepenbank                                                                                                              
Samenstelling: Pieter Baeten                                                                                                         
Sevenum, december 2019 













Dakpanschervenvloer  pand “van Dooren”  



Dakpanschervenvloer  pand “van Dooren”  



Dakpanschervenvloer  pand “van Dooren”  



Dakpanschervenvloer  pand “van Dooren”  



Tweede vloer met witte porseleinen scherven  



beneden een 2e vloer met witte porseleinen scherven  



een 2e vloer met witte porseleinen scherven  



detail ligging van 2e vloer met witte porseleinen scherven  



Onder een verdwenen gedeelte van de tweede vloer, een nog oudere vloer, 
een zogeheten leemvloer zonder aardewerkafdekking 



Keramiek vergiet.  Deze zat in scherven opgenomen in een hoek van de vloer. 
Ton Wismans heeft de scherven verzameld en weer tot een geheel gemaakt. 



Blauwververs putten 



Blauwververs putten 



detail van blauwververs put 



Blauwververs putten 



Hendrik van Dooren    
*16-12-1848 +25-01-1918 

 

Dorothea Van Dooren-Janssen 
*17-10-1873 +19-10-1931 

laatste blauwververs echtpaar van Sevenum 



waterput langs het huis 



dichtgemetselde waterput langs het huis 



waterput langs het huis 



Pand van Dooren linksvoor aan de Kerkstraat 



Pand van Dooren achterkant 



Pand van Dooren binnen stalgedeelte 



Pieter Jan Kemps met paard aan de achterzijde vd woning 

Deze foto is gevonden in oude kast in de woonkamer 
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Pand “van Dooren”                         
Kerkstraat 23x Sevenum 

Beschrijving van het huis 
 

 

Voor zover is na te gaan heeft op deze plaats geen echte boerderij gelegen. Aan het begin van 

de Neerstraat, de tegenwoordige Kerkstraat en Steinhagenstraat, woonde hier in 1797 Willem 

Bos met zijn vrouw Joanna Hermans. Ze hadden toen een dochter Henriette. Als beroep staat 

vermeld dagloner / wever. Hun dochter Christina Bos met haar man Petrus Janssen uit Baarlo 

wordt de volgende generatie in deze woning. Na het overlijden van Petrus Janssen in 1835, 

zijn echtgenote was reeds in 1814 overleden, werd het huis verkocht aan Gisbert van Dooren. 

Deze woning. klasse 7, is een van de betere woningen en lag ter plaatse van het 

bedrijfsgedeelte van het tegenwoordige pand. 

Gisbert van Dooren was gehuwd met Elisabeth Janssen en was evenals zijn vader Jan van 

Dooren uit de Weel, wever en blauwverver. Dat deze combinatie van twee beroepen een 

redelijk bestaan garandeerde, zien we o.a. in 1838 hadden ze een dienstmeid in vaste dienst 

en in 1840 een weversknecht van 30 jaar.  

In 1869 werkte in dit familiebedrijf, behalve de weduwe van Gisbert van Dooren, haar vijf 

zonen (Theodoor 34 jaar, Pieter Jan 31 jaar, Jan Willem 26 jaar, Paulus 28 jaar en Hendrik 21 

jaar) en haar dochter van 17 jaar. Tien jaar later, in 1880 was Theodoor vertrokken, zodat het 



Pand_Kerkstraat_23x Pagina 2 
 

bedrijf toen werd gerund door de vier andere broers met hun zuster en verder nog een 

dienstmeid. Hun beroepen zijn wever en/of blauwverver. 

Het gebouw was inmiddels te klein geworden en de gebroeders gaven aan Pieter Jan Janssen 

(Wittelings Petran) opdracht een nieuwe woning te bouwen ter linker zijde van het 

bestaande. De voormalige woning werd als bedrijfsruimte gebruikt voor de weefgetouwen en 

de bakken voor het blauwverven. (Volgens de overlevering was Wittelings Petran (Pieter Jan 

Janssen) niet helemaal tevreden over zijn werk. Hij zou namelijk gezegd hebben: "Daag nao 

die moor gekeke, mar ze stong nog scheif"). Welke "moor" bedoeld is, is niet duidelijk. 

Hendrik van Dooren. de jongste der gebroeders was inmiddels in de echt getreden met 

Dorothea Janssen en heeft tot zijn dood in 1918 het blauwververs en wevers vak in dit pand 

uitgevoerd. Hiermede sterft dit beroep van blauwverven uit in Sevenum, wevers waren er 

toen nog wel enkelen.  

De weduwe met haar kinderen begon in dit pand toen een winkel in stoffen en koloniale 

waren. De oudste van het gezin, dochter Helena Jozefina (roepnaam Fien) trouwt in 1932 met 

Peter Johannes (roepnaam Pieter Jan) Kemps uit Maasbree. Pieter Jan overlijd in 1974 en de 

weduwe Fien Kemps-van Dooren blijft tot haar dood in 1990 in dit pand wonen. 
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Vloer afbeelding en omschrijving 
De vloer van dakpanscherven in de woonkamer van pand “van Dooren” Kerkstraat 23x 

Sevenum, gevonden bij de afbraak op 12 januari 1991. 
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In tegenstelling tot de andere vloeren uit Sevenum werd hier geen gebruik gemaakt van 

kiezelstenen maar van rode en blauwe dakpanscherven.  Het betreft een mozaïek vloer van ± 

3,00 mtr bij ± 4,00 mtr, waarvoor men gebruik heeft gemaakt reepjes rode en blauwe  

dakpannen, al naar gelang het motief. Met  blauwe reepjes zijn in de vloer lijnen aangebracht. 

In het midden is een vierhoek te zien met daarin een hart en de gedeeltelijke verdwenen 

initialen  I H S (In Hoc Signo (In dit teken, zult gij overwinnen)), Christus symboliserend. 

Op de hoeken van de ruit staan vier cijfers, die samen het jaartal 1837 vormen. 

Rond de ruit staan vier afkortingen van bewoners van het oude huis. GVD wijst op Gijsbert van 

Dooren. EI wijst op zijn echtgenote Elisabeth Janssen, de andere letters staan voor de eerste 

kinderen van het echtpaar, Theodorus en Maria-Elisabeth. 

De vrijwel intacte vloer kwam aan het licht tijdens sloopwerkzaamheden van het pand Kemps-

van Dooren. 

Pal naast de vloer uit 1837 trof de Heemkundevereniging een vergelijkbare vloer aan, die 

behalve rode en blauwe reepjes uit dakpannen ook witte porseleinen scherven bevat. De 

motieven van de gedeeltelijk vernielde vloer zijn echter nog onherkenbaar. 

 

Boven de vloer met rode en blauwe reepjes. Beneden de vloer met witte porseleinen 
scherven 
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Vloer met witte porseleinen scherven 

 

Onder een verdwenen gedeelte van de tweede vloer vonden de leden van 

Heemkundevereniging een nog oudere vloer, een zogeheten leemvloer zonder 

aardewerkafdekking.   
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Daar in de buurt bevinden zich de resten van twee honderd jaar oude putten, waarin wol en 

stof blauw zijn geverfd. 

Vóór 1800 stond er al een redelijk groot woonhuis van een welvarende timmerman. Een 

wever/dagloner, die in het huis kwam, verkocht het in 1835 aan Gijsbert van Dooren.  

Deze in die tijd enige Sevenumse blauwverver liet het huis in 1837 verbouwen, in ieder geval 

kreeg de woning een nieuwe vloer. Rond 1880 tenslotte verdween het oude huis en werd er 

een nieuwe woning overheen gebouwd. Dat laatste huis veranderde in de loop der tijd in de 

boerderij, die in 1991 is gesloopt. 

 

 

Het blauwverven wordt in de "Ned. Taferelen van kunsten, ambachten en bedrijven" als volgt 

omschreven:  "De ingredinten, die men tot het blauwverven nodig heeft zijn weinig, dan allen 

aan de fabrikant zelf bekend. Men weet alleen, dat hij daartoe ene grote ronde kuip bezigt, 

welke gestadig door een zwaar vuur warm en kokend wordt gehouden, na er de te verven 

wollen stoffen zijn ingedompeld en die, bij aanhoudendheid met enen houten spaan of 

roerlepel moeten worden geroerd en ondergedompeld." 

Het winningsproces  Uit de plant Indigofera Tinctoria wordt de indigo verkregen. Vervolgens 

door oxydatie onoplosbaar gemaakt en verhandeld. 

Het verkuipen  De blauwverver moet het onoplosbare poeder weer doen oplossen. Daarvoor 

moet hij omgekeerd gaan werken. Eerst gaat hij de blokken weer verpoederen, in een 

MAALKETEL MET BALLEN. Dan moet hij de zuurstof weer uit het indigopoeder verwijderen, 

door een chemisch proces waarbij de zuurstof weer aan de indigo onttrokken wordt. Dit heet 

reduceren in de scheikunde. De blauwverver noemde dit verkuipen, vandaar ook de naam 
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blauwkuiper. Dit gebeurt in een aparte kuip, waarin niet geverfd werd. Op het einde van de 

negentiende eeuw ontwikkelde de chemische industrie een procédé waarbij men indigo uit 

steenkoolteer kon bereiden. Indigo werd weer goedkoper, maar ook de samenstelling 

gelijkmatiger. 

Het verven  Hiervoor gebruikte men grote gemetselde bakken, die ongeveer een halve meter 

boven de vloer uitstaken en twee meter diep waren. Deze werden driekwart gevuld met 

water en daaraan werd uit de kuip zoveel indigo-wit-vloeistof, de geel gekleurde opgeloste 

indigo, als men wist nodig te hebben toegevoegd. Boven de gemetselde bak hing - horizontaal 

- een houten raamwerk aan de bovenzijde via een katrol vastgemaakt aan het plafond. Aan de 

onderzijde was dit raamwerk voorzien van heel veel kleine metalen haakjes. De te verven 

lappen stof werden zigzag met een lange zijde (zelfkant) aan deze haakjes vastgemaakt. 

Vervolgens werd dan de stof met raamwerk en al in de verfkuip neergelaten en 

ondergedompeld. Na enige tijd werd het weer opgetrokken en was de stof gelig gekleurd. 

Door de zuurstof uit de lucht ging de geel opgeloste indigo groen worden en ging langzaam 

weer over in het onoplosbare indigoblauw, dat zich nu vast aan de vezels van de stof had 

gehecht. Dit vergroenen en blauw worden bevorderde men door met stokken tegen de stof te 

slaan waardoor een luchtcirculatie ontstond die steeds verse zuurstof uit de lucht met de 

indigo die in de stof zat in contact bracht. De stof had nu een enigszins bont/licht blauwe kleur 

aangenomen. Hiermee was de eerste trek voltooid. Vervolgens ging men tien tot vijftien maal 

deze zogenaamde trekken herhalen net zolang tot de gewenste diepte van de kleur en 

egaliteit was bereikt. En de stof voldoende aan zijn trekken gekomen was. Daarna waren er 

nog enige nabewerkingen zoals spoelen, neutraliseren, met wassen en weer spoelen, die met 

lauw tot warm werden uitgevoerd. 

Uit de rekeningboeken van een Sevenumse kuiper van omstreeks 1904:                                                            

Hendrik van Dooren,  blauwverver        een kuip gelevert         750  (bedrag in centen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hendrik van Dooren    

*16-12-1848 +25-01-1918 

Dorothea Van Dooren-Janssen 
*17-10-1873 +19-10-1931 
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Bewoners van het huis 

1798    Willem Bos                54 jaar    dagloner 
 Johanna Hermans    63 jaar    vrouw 
 Hendrina Bos           17 jaar    dochter  
1801 Marie Bos                   76 jaar     dagloonster 

Willem Bos                 57 jaar     dagloner 
Johanna Hermans     66 jaar     vrouw 
Henriette Bos             17 jaar    dochter 

1802  Guillaume Bos 
Jeanne Hermans 

1822  Bos, Guillaume            70 jaar    journalier 
 Hermans, Jeanne         79 jaar   journalier 
 Bos, Henriette  31 jaar   journalier 
1822  “De woning van Willem Bos – 10”                                                                                            

1826  Janssen Pieter (geboren 15 maart 1765)                                                                                         

1829  Janssen Pieter  66 jaar geboren te Baarlo  dagloner                                                                        

1838 Gisbertus van Dooren                                                                                                                                          

-            Elisabeth Janssen                                                                                                                                          

-            Theodorus van Dooren                                                                                                                                   

-            Maria Elisabeth van Dooren                                                                                                                     

-            Petronella de Groot                                                                                                                           

1840 van Dooren Gisbert       38 jaar                                                                                                                    

-            Janssen Elisabeth          29 jaar                                                                                                                         

-            van Dooren Theodoor    3 jaar                                                                                                                   

-            van Dooren Pieter Jan    1 jaar                                                                                                                   

-            van Enckevort Willem   30 jaar                                                                                                       

1849 van Dooren Gisbert      48 jaar  blauwverver                                                                                          

-            Janssen Elisabeth          39 jaar                                                                                                          

1898 van Dooren Hendrik      20 jaar  blauwverver / wever                                                                            

-            Janssen Dorothea          25 jaar                                                                                                           

1932 Kemps  Peter Johannes            41 jaar                                                                                                    

-            van Dooren Helena Jozefina    32 jaar                                                                                                

1990 Overlijden van Fien van Kemps-van Dooren                                                                                                                            

aankoop pand door Gemeente Sevenum en sloop van het pand   

Bronnen 
Bron: Huizenlijst van Piet van Enckevort                                                                                          
Bron: Dossier Mart Lenssen                                                                                                                           
Bron: Heemkunde Vereniging Sevenum                                                                                                   
Bron: Historie van de Blauwververij J. van Bergeijk                                                                                       
Bron: boek Van Sevenheym Tot Sevenum                                                                                                          
Samenstelling: Pieter Baeten                                                                                                         
Sevenum, december 2019 



boerderij “Wijnckenshof” 



Henricus van den Cronenborgh alias Wijnckens 



reconstructietekening vloer van boerderij “Wijnckenshof” 



reconstructietekening vloer van boerderij “Wijnckenshof” 



in 1649 boerderij “Wijnckenshof” en later in ca 1888 “De Oude Hakkert” 



in 1649 boerderij “Wijnckenshof” en later in ca 1888 “De Oude Hakkert” 



ca 1950   Kronenbergweg 11 Kronenberg 



Kronenbergweg 11 Kronenberg 
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Boerderij Wijnckenshof 
Kronenbergweg 11 Kronenberg 

Beschrijving van het huis 
 

 

Wijnckenshof Kronenbergweg 11 Sevenum 

 

Volgens de bouwstijl valt dit pand onder de hallenhuizen; in de volksmond ook wel Saksische 

boerderijen genoemd. Dit boerderijtype kwam in het begin van de 18e eeuw veelvuldig in 

Sevenum voor.                                                                                                                                            

In 1624 en 1629  vertelt de beestenschat ons, is de bewoning van deze huisplaats door 

Reijnier Neijers.  

Op de Novale Thienden kaart van 1745 vinden Henderske van den Croonenbergh als eigenaar 

van “Huisinghe met weij- en bouwland”.                                                                                    

Vroeger moet het een belangrijke boerderij zijn geweest, want behalve een woonhuis en een 

stal, lagen er twee schuren bij, hetgeen in onze streken maar zelden voorkwam. Het pand is in 

1933 gesloopt, om plaats te maken voor een nieuwe langgevel-boerderij, die in 1931 is 

gebouwd. 
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Vloer afbeelding en omschrijving 
Dit hallenhuis (Saksische boerderij) genoemd Wijnckenshof, later de Oude Hakkert lag  aan de 

huidige Kronenbergweg 11 Kronenberg. 

Onderstaande een reconstructietekening 

 

In het “hoes” was de vloer geplaveid met gladde ronde keien en in witte stenen stonden 

daarin de letters “H.T.”   

De initialen staan voor Hendrick Thijssen, die waarschijnlijk bij aankoop in 1796 de vloer heeft 

laten plaveien. In 1796 wordt Hendrik Thijssen de nieuwe bewoner. Hij heeft deze boerderij 

op 23-01-1796 aangekocht van de erfgenamen Joannes (Jan) Thijssen en Hendrick van den 

Cronenborch.                                                                                                                                     

Henricus (Hendrik) Thijssen (*03-06-1732 en †04-06-1810) is getrouwd op 13 mei 1778          

met Catharina Nabben (*25-12-1744 en †02-09-1822). 

“Wijnckenshof”.  Deze naam wordt opgetekend in het register van Beestengeld in 1649 als 

Henricus van den Cronenborgh (alias Wijnckens) de bewoner is “Wijnckens goedt”. 

“De oude Hakkert”.  Als de gebroeders Raedts (“Hakkerts jônges”), eigenaar worden van dit 

pand wordt het “De oude Hakkert” genoemd, omdat zij voorheen op “de Hakkert” in Sevenum 

woonden. Rond 1930 kwam de boerderij in bezit van Petran Verharren, die met een van 

meisjes Raedts was getrouwd. In de loop van jaren dertig werd het pand gesloopt, om plaats 

te maken voor een nieuwe boerderij. 
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Bewoners van het huis 
Bewoners van deze huisplaats: 

 In 1624 en 1629  vertelt de beestenschat ons is de bewoning van deze huisplaats door 

Reijnier Neijers.                                                                                                                               . 

 In 1649, 1652 en 1656 is Henricus van den Cronenborch (alias Wijnckens) de bewoner van 
“Wijnckens godt” volgens het Beestengeld.                                                                       
Henricus (Hendrick) van den Cronenborch (alias Wijnckens)(*circa 1615) is op 3 augustus 
1645 getrouwd met Maria (Merrij) Hermanni Dornensis (*05-10-1623) 

. 

 In 1680 volgens Hoofdgeld, Beestengeld en Brandgeld is Jan Wijnckens (alias Winandi alias 

Croenenbergh) (*12-01-1652) de bewoner. Hij is de zoon van Hendrick van den 

Cronenborgh en blijft bewoner tot 1747.                                                                                            

.  

 In 1747 wordt de kleinzoon van Hendrick van den Cronenborch de nieuwe bewoner. 

Joannes (Jan) Wijnckens (alias van den Croonenbergh, alias van Asten) is de zoon van 

Christianus (Kerst) de Croonenbergh (alias van Asten), die weer een zoon van Hendrick van 

den Cronenborgh is. 

1747 Tabel van onderdanen GAS inv 342 

 vlgnr naam boer keut amb vr   zn dr   kn   ma sol tot 

 134 Croonenbergh van den Jan 1         1  2 2      1   7 

1748 vlgn Werbefreiheitsgeld inv nr GAS 248   gld-stvrs cl 

  126 Jan Wijnkens van den Croonenbergh   3-0 

Joannes (Jan) Wijnckens (alias van den Croonenbergh, alias van Asten) (*08-10-1688 
en †01-04-1749) is op 24 april 1724 getrouwd met Maria Otiens (alias Otgens) (*25-10-
1691 en †28-04-1777) 

 In 1765 wordt Jan Thijssen de nieuwe bewoner. 
1765 Classifications-Register der extra-ordinairen Personellen ImpositioGASinvno315  
 vlgnr naam  beroep  class. Rth stvr opmerk. 
 164 Tijssen Jan eigenb met 1 perd 8 1 

Joannes (Jan) Thijssen (*02-08-1715 en †18-09-1773) is op 12 mei 1745 getrouwd met 
Henrica van der Croonenbergh (alias van Asten) (*01-05-1725 en †02-03-1794), de 
dochter  Joannes (Jan) Wijnckens (alias van den Croonenbergh, alias van Asten) en 
Maria Otiens (alias Otgens). 

 In 1796 wordt Hendrick Thijssen de nieuwe bewoner. Hij heeft deze boerderij op 23-01-
1796 aangekocht van de erfgenamen Joannes (Jan) Thijssen en Hendrick van den 
Cronenborch. 

1796 Capitatiegeld met consumptiegeld GAS inv no 295   
 volg huish boven 16 jaar zoon of dochter of    beroep cons.geld nr         
jaar nr naam hoofd man vrouw knecht meid  in patt/sch 

 1796 116 Thijssen Henri    1     1     1   1 
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Hendrick Thijssen is de neef van Joannes (Jan) Thijssen (*02-08-1715 en †18-09-1773), 
de zoon van Joannes (Jan) zijn broer, ook Joannes Thijssen (*29-02-1704 en †20-04-
1740), getrouwd met Joanna Theunissen (alias Joosten) (*01-03-1709 en †12-01-1794). 

Henricus (Hendrick) Thijssen (*03-06-1732 en †04-06-1810) is getrouwd op 13 mei 
1778 met Catharina Nabben (*25-12-1744 en †02-09-1822). 

In het “hoes” was de vloer geplaveid met gladde ronde keien en in witte stenen 
stonden daarin de letters “H.T.”  De initialen staan voor Hendrick Thijssen, die 
waarschijnlijk bij aankoop in 1796 de vloer heeft laten plaveien. 

 In 1821 is Godfried Peters de bewoner van het pand. Godfried Peters (*13-08-1754 en 
†29-11-1837) is getrouwd met Lucia van Oyen (*14-10-1762 en †12-02-1855).                           
. 

 In 1833 is Gerard Raedts de bewoner en eigenaar van het pand, hij is getrouwd met een 
kleinkind van Henricus (Hendrick) Thijssen. 

Gerardus (Gerard) Raedts (*06-08-1803 en †22-10-1878) is getrouwd op 13 juni 1833 
met Hendrina Thijssen (*01-08-1811 en †22-09-1883). 
 
anno 1839 VOLKSTELLING GAS inv no 1126 
vlgnr naam    bs   lft  geb.pl                     ber                  op        gez aant 
185 Raedts Gerard   m   36 Sevenum              landbouwer                   1     9 
185 Thijssen Hendrina  v     28 Sevenum             landbouwerse 
185 Raedts Pieter   o       5 Sevenum              zonder 
185 Raedts Jan   o       3 Sevenum              zonder 
185 Raedts Anna Catharina  o       1 Sevenum 
185 van Rijswick Pieter  o     23 Oostrum/Venray dienstknecht 
185 Janssen Willem   o     14 Sevenum               schaapherder 
185 Rooskens Leonora  o     26 Sevenum               dienstmeid 
185 Roodbeen Maria Catharina o 19 Sevenum              dienstmeid 
 

 In 1849 is de weduwe Petronella Rooskens-Lenssen de bewoonster van het pand. 
 

 In 1870 is Jan Raedts de bewoner van het pand, hij is getrouwd met Joanna van Enckevort. 
Joannes (Jan) Raedts (*30-12-1836 en †18-03-1902), zoon van Gerardus Raedts, is 
getrouwd met Joanna van Enckevort (*14-12-1837 en †21-09-1910) 
 

 In 1880 is de weduwe Lenssen-Janssen de bewoonster van het pand. 
 

 In 1888 is Pieter Raedts de bewoner van het pand. Als bijnaam wordt geschreven Hackers 
(Pieter en zijn broer Martin zijn geboren op boerderij “de Hakkert” en omstreeks 1890 
werd de boerderij “de Hakkert” verkocht aan de familie Verstegen). 
 

 In 1900 zijn Pieter Hendrik Raedts en Martin Raedts de bewoners en eigenaars van het 
pand. Pieter Hendrik (*24-11-1851 en †09-11-1940) is getrouwd met Maria Helena 
Pouwels (*05-06-1857 en †10-03-1937). Het echtpaar verhuisd in 1914 naar de Hees 24z. 
De ongetrouwde broer Martin (*27-11-1840 en †13-04-1934) woont in bij Pieter Hendrik 
en zijn vrouw. 
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 In 1914 wordt Maria Hendrika (Drika) Raedts door vererving eigenaar van de boerderij. 
Maria Hendrika (Drika) Raedts (*16-04-1878 en †15-02-1950) is getrouwd in 1903 met 
Pieter Jan (Petran) Verharren (*17-10-1876 en †13-03-1971) en wonen op de boerderij 
van Petran zijn ouders op Simonsstraat 25 Kronenberg. 

  in 1931 wordt een nieuwe boerderij gebouwd aan de Kronenbergweg 11 en in 1933 
wordt de oude “Wijnckenshof gesloopt. 

 

 

 

 

 

  

 Bronnen 
 

Bron: Huizenlijst van Piet van Enckevort                                                                                         
Bron: Genealogie Sevenum van Piet van Enckevort                                                                                  
Bron: Aantekeningen van pater G. Raedts in boek Oud Sevenum in beeld                                                                                     
Samenstelling: Pieter Baeten                                                                                                         
Sevenum, december 2019 
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platte grond Steeghoek 6 



platte grond Steeghoek 6 







Oude trap van boerderij Steeghoek 6 



Voorgevel van oude boerderij  Steeghoek 6 



1945 vlnr: Hennie, vader Tinus Nellen, Hay, moeder Marieke Nellen-Kerstjens, Piet, Lies 
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Boerderij Steeghoek 6  Sevenum 

Beschrijving van het huis 
 

 

Steeghoek 6 Sevenum 

 

In 1745 vinden we bewoning van deze huisplaats met als huisomschrijving: “huysinghe met 

boomgaerd in de Steeg, voorhofden haer selfs wey ende Steegstraet”.  

Door het vinden van de oude vloer en de ligging van de vloer kunnen we vaststellen, dat hier 

eerst een hallenhuis heeft gestaan. In de volksmond ook wel Saksische boerderij genoemd. Dit 

boerderijtype kwam in Sevenum veelvuldig voor.  

Wanneer deze boerderij is verbouwd van hallenhuis naar langgevelboerderij is niet bekend. 

Bij de langgevelboerderij was het woongedeelte met de voordeur rechts en de stallen lagen 

links. 

Bij de afbraak van deze boerderij in 1980 is het pand volledig afgebroken en een nieuwe 

woning gebouwd. Bij deze nieuwbouw is de voordeur links in het pand en de woonkamer 

rechts. 
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Vloer afbeelding en omschrijving 
 

De vloer van kiezelstenen in de slaapkamer van de boerderij Steeghoek 6  Sevenum, gevonden 

tijdens de afbraak van de boerderij in juli 1980. 
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De vloer van kiezelstenen is volgens het jaartal gemaakt in 1841. Waarom in 1841 ?  

Aanleiding daartoe zou kunnen zijn de geboorte van hun vierde zoon Hendrikus op 6 februari 

1841 of het overlijden van hun tweede zoon Johannes op 24 mei 1841. 

Het jaar 1841 was voor de familie Rutten een jaar van vreugde en droevenis in een kort 

tijdsbestek. De vloer symboliseert volgens mij de diepgelovigheid van deze mensen. 

In de kiezelstenen vloer van 2,40 mtr bij 3,00 mtr zijn vierkante vakken aangebracht door 

middel van kiezelsteentjes. Rechtsonder in deze vloer is een cirkel gemaakt.                                                                 

Boven in de cirkel is een kruis aangebracht en daaronder de initialen  I H S (In Hoc Signo (In dit 

teken, zult gij overwinnen)), Christus symboliserend.                                                                

De gedeeltelijk verdwenen initialen binnen de cirkel, links en rechts van het afgebeelde hart 

hebben betrekking op de echtelieden S R (Sebastianus Rutten *30-08-1799 †08-06-1857) en G 

M (Gertrudis van Meijel *07-05-1802 †17-04-1865), getrouwd op 15-05-1832. 

Onder de initialen in de cirkel SR  en GM staat 1841, het jaartal dat de vloer is gemaakt.  

Onder de cirkel staan, verdeeld over drie vakken, de initialen R R , J R, T R en RVH.                       

De eerste drie zijn de initialen van hun eerste drie kinderen:   

R R (Reinerus Rutten *19-06-1833 †15-04-1909)  

J R (Joannes Rutten *10-03-1835 †24-05-1841) 

T R (Theodoor *06-02-1838 †30-12-1915) 

De initialen RvH hebben betrekking op de inwonende neef Renier Verhaag *16-06-1826     

†27-03-1899, zoon van Christiaan Verhaag en Cunera Rutten.                                                          

Cunera was een zuster van Sebastianus en tevens peettante van de eerstgeborene Reinerus. 

Volgens de volkstelling uit 1840 woonde deze Renier Verhaag in bij zijn oom Sebastiaan 

Rutten. Dit was gebruikelijk in die tijd. 
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Bewoners van het huis 
 

 Al in 1745 vinden bewoning van deze huisplaats in de Thijnslegger Domijnen Dusseldorf 

met als bewoonster “Suster Marie Gertrud van Aerssen ofte H Gheest Clooster tot Venlo” 

en huisomschrijving “huysinghe met boomgaerd in de Steeg, een sijde Jan Thijssen 

andersijds Jan van den Broek, voorhofden haer selfs wey ende Steegstraet” 

 

 In 1790 is opgetekend in de Fixum rekening GAS inv no 316, dat Rutten Rut een aanslag 

krijgt  van 4 Gld en 1 Stvr en int Salt van 2 Gld en 1 Stvr. 

Rutgerus(roepnaam Rut)  Rutten    X 1782   met Cunera Heynen         

                                                               X 1792  met Theodora Tielen 

 1821      Rutten Rut erven 

 1829      Verhaag Christiaan                   X             met Cunera Rutten 

 1831      Sebastianus Rutten                  X 1832   met Gertrudis van Meijel 

 1863      Reinerus Rutten                        X 1863   met Helena Geurts 

 1908      Maria Hendrika Rutten            X 1908   met Martinus Wilms 

                                           dochter Anna Gertrudis sterft in 1915 

             broer Theodorus (Thei) Rutten getrouwd in 1928 met Nel Kerstjens krijgen geen         

kinderen en doen de boerderij over aan zwager Tinus Nellen x Marieke Kerstjens 

 1940      Nellen Franciscus Hendrikus Martinus (roepnaam Tinus) Nellen 

 X 1937  met Anna Maria (roepnaam Marieke) Kerstjens 

 1980      Haenen P.J.G.H. (Pieter)           X    met  Ilonka Bussemakers 

 

Rutgerus (roepnaam Rut) Rutten        
*05-12-1748  †12-09-1813 

X 1782 
1e huw 

Cunera Heynen *ca 1750 †13-11-1791  

 dochter Maria *12-09-1783  

 dochter Elisabeth *26-08-1786 

 dochter Joanna *06-11-1791 

 X 1792 
2e huw 

Theodora Tielen 
*19-10-1762 †24-01-1817 

 dochter Maria *28-05-1793 

 dochter Cornelia *22-08-1795 

 dochter Cunera *27-01-1797 

 zoon Sebastianus *29-08-1799 

 dochter Maria Christina *24-12-1802 

   

Sebastianus Rutten                                 
*29-08-1799 †08-06-1857 

X 1832 Gertruydis van Meijel                                    
*07-05-1802 †17-04-1865 

 zoon Reinerus *19-06-1833 †15-04-1909 

 zoon Joannes *10-03-1835 †24-05-1841 

 zoon Theodor *06-02-1838 †30-12-1915 

 zoon Hendrik *06-02-1841 †27-03-1853 

 dochter Joanna *19-08-1844 †10-12-1857 
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Reinerus Rutten                                      
*19-06-1833 †15-04-1909 

X 1863 Helena Geurts                                                       
*04-04-1836(Horst) †13-11-1908 

 zoon Sebastianus*25-04-1864 †21-03-1945(Venray  

 dochter Maria Joanna *03-03-1866 

 dochter Maria *01-12-1870 †24-03-1931 

 dochter Maria Hendrika *14-10-1873 †23-12-1933 

 dochter Maria Gertrudis *27-10-1876 †28-11-1876 

 dochter Maria Gertrudis *06-04-1878 †19-06-1878 

   

Martinus Wilms                                      
*13-06-1873(Helden) †27-12-1933 

X 1908 Maria Hendrika Rutten                                  
*14-10-1873 †23-12-1933 

  Anna Gertrudis *18-01-1915 †25-01-1915 

 

1745    Thijnslegger Domijnen Dusseldorf 
oud niw krt naam                                                   bouwland              weiland                     Huispl 
terr terr nr                                                             morgen en roeden Morgen en roeden  Roeden 
271 108 73 Suster Marie Gertrud van Aerssen ofte H Gheest Clooster 
                     tot Venlo                                                 0               0                0              75           29 
                    huysinghe met boomgaerd in de Steeg 
                    een sijde Jan Thijssen andersijds Jan van den broek 
                    voorhofden haer selfs wey ende Steegstraet  
 
1747 Tabel van onderdanen GAS inv 342 
vlgnr naam boer keut amb vr zn dr kn ma sol tot 
115 Maghs Jan wed 1 2 2 1 6 
1758 Lijst van alle manspersonen boven 16 jaar GAS inv no 343 
vlgnr naam man soon verw kne tot 
102 Christoffel van den Broeck 1 1 
1765 Classifications-Register der extra-ordinairen Personellen Impositio GAS inv no 315 
vlgnr naam beroep class. Rth stvr opmerk. 
139 Broek van den Stoffel pachter met 1 perd 9 30 
1770 Extra-ordin.Personellen Impositien GAS inv no 316. 
Vlgnr naam beroep class. Gld stvr opmerk. 
1790 Fixum rekening GAS inv no 316. Totale aanslag 
Vlgnr    naam,          beroep en     grondslag aansl. class. Gld stvr 
125 65 Rutten Rut  ackerbouw                 2                  2       4    1 
                                                                                  int salt       2-  1 
1791 Capitatielijst met consumotiegeld en Armenlijst RAL Schepenbank Sevenum inv no 77 
volgnr boven 16 jaar 
C4R-STEA 99 
nr jaar nr naam hoofd huishoudende zoon dochter beroep 
Man vrouw knecht meid cons.geld in path/sch 
125 1791 95 Rutten Ruth 1 1 0 1 
1795 Huizen met grondbezit huizen bouwland en weiland in morgen GAS inv no 345 
1795 106 Clooster H Geest 1 5 4 
1795 Vermogenslijst der inwoners [te laag] in gld holl GAS inv no 317 
1795v 97 Rutten Rut 25 25 pagter 
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1796 Capitatiegeld met consumptiegeld GAS inv no 295 
volg huish boven 16 jaar zoon of dochter of beroep cons.geld 
nr jaar nr naam hoofd man vrouw knecht meid in patt/sch 
1796 95 Rutten Rut 1 1 0 0 
1796 Beestengeld GAS inv no 295 
jaar vlgnr naam koe rund schaap gans bij 
1796b 92 Rutten Rut 2 1 0 0 0 
anno 1798 Volkstelling Sev HStAD 
hsnr vlgn    achternaam      voornaam    gesl       leeft       beroep 
125 103      rutten                 ruth              m          50           ackerman 
                     tielen                  theadora     v           36 
                     rutten                maria            d           15 
                     rutten                elisabeth      d           13 
                     rutten                kornelia        d           2 
anno 1812 VOLKSTELLING (1ste ? ) Horst en Sevenum GAH INV NO 2003 
hsnr            naam                   voorn            bs          oud        beroep 
125             rutten                  rutger           geh        62           cult 
125             tielen                   dorathea      geh        50           cult 
125             rutten                  cornelia        ong        15           cult 
125             rutten                  sebastian      ong       12           geen 
125             rutten                  marie            ong        9             geen 
anno 1821 LIJST VAN COMMUNICANTEN Kerkarchief Sevenum 
hsnr            hoofd v h gezin   voornamen   comm.     gezinsgr 
125             rutten                   rut erven         3                3 
anno 1826 Mannelijke ingezetenen boven 23 jaar GAH inv no 2006 
hsnr            achternaam         voornamen      geb.datum 
125             rutten                    sebastiaan       1799-09-29 
125             verhaeg                 kristiaan           1799-05-04 
Bewoners van deze huisplaats in 
anno 1829 VOLKSTELLING (Horst) en Sevenum ) GAH INV NO 2007 
hsnr           achternaam          voornamen    hoofd  BS    leeftijd  geb.plaats          beroep 
125            verhaag                  christiaan       1          geh  29           sev                      landb   1 7 
125            rutten                      cunera                        geh  31           sev                      landbse 
125            verhaag                  renier                           o      3             sev                      zonder 
125            verhaag                  hendrik                        o      1             sev                      zonder 
125            verhaag                  anna elisabeth           o       5             sev                      zonder 
125            rutten                     sebastiaan                   o      29           sev                      zonder 
125            rutten                     maria                            o      26           sev                      zonder 
anno 1839 VOLKSTELLING GAS inv no 1126 
vlgnr    naam                                 bs     lft     geb.pl         ber                      op        gez   aant 
155      Rutten Sebastiaan           m     40    Sevenum    landbouwer                     1      8 
155      Meijel van Gertrui            v       37    Sevenum    landbouwerse 
155      Rutten Renier                    o       5     Sevenum 
155      Rutten Joanens                 o      4      Sevenum  
155      Rutten Theodorus            o       1     Sevenum 
155      Verhaag Renier                 o      13    Sevenum     dienstknecht 
155     Enckevort van Katharina  o      23    Horst            dienstmeid 
155     Janssen Petronella             o      12    Sevenum     dienstmeid 
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anno 1849 VOLKSTELLING GAS inv no 1180 
hsnr    naam                                      bs   lft   geb.pl  ber                  op           gez  man  vr 
142      Rutten Sebastiaan               m   50   sev      landbouwer [Nellen]     1      4      3 
142      Meijel van Gertrui               v    47   sev 
142      Rutten Renier                       o   16    sev      landbouwer 
142      Rutten Theodor                   o    11   sev      schoolleerling 
142      Rutten Hendrik                    o     8    sev       schoolleerling 
142      Rutten Joanna                      o    5    sev 
142      Rutten Johanna                    o   25   sev         meid 
Anno 1870 VOLKSTELLING (5de) GAS INV NO 1181 en 1182 
hsnr    achternaam  voornamen       betr/h       BS      geb.datum    geb.plaats     beroep 
C 30    rutten             renier                 hoofd       geh    1833-02-19   sev                akkerbouwer 
C 30    geurts             helena                vr              geh    1836-04-04   horst            akkervrouw 
C 30    rutten             sebastiaan         zn              ong   1864-04-25   sev                schooll 
C 30    rutten             maria johanna   dr             ong   1866-03-03    sev                zon 
C 30    rutten             theodoor            broeder   ong   1838-02-06    sev               akkerbouwer 
anno 1880 VOLKSTELLING 
hsnr    naam              voornamen        betr/h       BS     geb datum    geb plaats    beroep    div 
C 30    rutten             renier                  hfd            geh   1833-02-19   sev                 landb 
C 30    geurts             helena                 vr              geh   1836-04-04   horst              zon        nellen 
C 30    rutten             sebastiaan          zn              ong   1864-04-25   sev                 zon 
C 30    rutten             maria joanna      dr              ong   1866-03-03   sev                 zon  
C 30    rutten             maria                   dr              ong   1870-12-01   sev                 zon 
C 30    rutten             maria hendrika  dr              ong   1873-10-14    sev                zon 
C 30    rutten             theodoor             br             ong    1838-02-06   sev                 landb 
Gezinshoofden 
1899 Bev reg GAS 
hsnr    naam            voornamen    gez leden 
C 30    Rutten          Renier              5 
1897 Par reg KAS 
hsnr    naam              voornamen  geb dat                bijnaam 
C 30    Rutten            Renier           1833-06-24 
            Geurts            Helena          1836-04-05                                enz 
1888 
C 33    Rutten            Renier             5 
1877 par reg KAS 
hsnr    naam              voornamen    geb datum          bijnaam 
C 30    Rutten            Renier             1833-02-19 
            Geurts            Helena            1836-04-04 
            4 kinderen 
            Rutten            Theadora        1838-02-06 
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1900-1921 en 1922-1938. Bev.reg GASevenum, inv no 1140-1147 
hsnr                 achternaam     voornamen                  geb.datum        geb.plaats        overlijden 
Steeghoek 6 
1900 
C30-C32-C35  Rutten               Renier                            19-02-1833          Sev              +15-04-1909 
                         Geurts               Helena                             04-04-1836        Horst           +13-11-1908 
                         Rutten               Maria                               01-12-1870        Sev 
                         Rutten               Maria Hendrika              14-10-1873         Sev 
                        Wilms                 Martinus                         13-06-1873         Helden 
                        Wilms                 Anna Gertrudis              18-01-1915         Sev                +25-01-1915 
                        Rutten                Theodor                           06-02-1838        Sev                +25-01-1915 
                        Rutten                Johanna Maria Helena  09-10-1892        Venray 
                       Preushof             Johanna                            08-12-1910        Barmen         pleegkind 
1922 
C35-C33         Rutten               Maria Hendrika               14-10-1873         Sev 
                        Wilms                Martinus                          13-06-1873         Helden 
                        Rutten               Maria                                01-12-1870          Sev 
                                                   Theodoor Reinier            23-04-1896         Venray 
                        Kersjens            Maria Petronella             27-07-1894         Sev 
                                                   Hendrik                             20-08-1896          Sev 
                                                   Jacob                                 16-08-1900          Sev 
1938 C33 
1948 C40          Nellen             FHM 
 
 
 
 
 

 

 

Bronnen 
                                                                                                          

Bron: Huizenlijst van Piet van Enckevort                                                                                          
Bron: Dossier Mart Lenssen                                                                                                                           
Bron: Heemkunde Vereniging Sevenum                                                                                                           
Samenstelling: Pieter Baeten                                                                                                         
Sevenum, december 2019 






