
Geboortehuis van pastoor Bér von Peij 
Martin Cleven 
 
Te zijner ere 
Op 1 december j.l. nam pastoor Bér von Peij afscheid van 
zijn dierbare parochianen in Sint Joost. Dit is bepaald niet 
onopgemerkt voorbij gegaan aan de gehele dorpsgemeen-
schap. Alle culturele verenigingen van het dorp gaven acte de 
presence en er waren volop toespraken en geschenken. Te 
zijner ere wordt dit artikel gewijd aan zijn geboortehuis en 
aan een schilderij hiervan, dat hij kort voordien ontving uit 
het familiebezit van de maker Zef Cleven. Tevens werd hem 
een herdenkingsboekje aangeboden met een beknopte 
beschrijving van de historische omgeving van het woonhuis 
en zijn bewoners, d.w.z. de voorouders van de pastoor en zijn 
familie en gegevens over de maker van het schilderij. 
 

 
 
Zijn loopbaan 
Bér von Peij (M.S.C.), geboren op 5 maart 1930 te Sittard, 
werkte voor het grootste deel van zijn carrière in de missie. 
Sinds 1956 werkte hij als een missionaris in Papoea-Nieuw-
Guinea, een voormalige Nederlandse kolonie. Hij keerde in 



1991 terug naar Nederland en werd pastoor in de parochie 
van H. Judocus te Sint Joost. In 2004 vierde hij zijn gouden 
priesterjubileum, bij welke gelegenheid hij een koninklijke 
onderscheiding ontving. Per 1 december 2005 verliet hij zijn 
geliefde parochie en keerde, nu weer als pater, terug naar de 
Missionarissen van het Heilig Hart in Sittard, waar hij thans 
geniet hij van een welverdiende rust.  
 
Zijn grootouders’ woonhuis 
Dit pittoresk aandoende plaatje (eind 19e eeuw) toont, op de 
voorgrond, het woonhuis van de grootouders van de pastoor, 
gelegen in de Pullestraat. De trappen naast het huis op de 
achtergrond voeren naar de Dominicanenwal en het Fort 
Sanderbout. De huisjes liggen midden in het historische hart 
van Sittard (zie de volgende bladzijde). Het voorste huis werd, 
in het begin van de 20ste eeuw bewoond door de echtelieden 
Johann Matthias von Peij en Maria Hubertina Kevers met 
hun 5 kinderen. Hij was afkomstig van Millen (de Selfkant); 
zij was geboortig van Urmond. 
Een overzicht van hun nakomelingen treft u aan op hierna 
volgende bladzijden (overgenomen uit het gedenkboekje).  



Historische hart van Sittard 
 

 
 
In 1243 schonk Walram, heer van Valkenburg, Sittard stads-
rechten. Uit de vrijbrief kan worden opgemaakt dat Sittard 
toen reeds verdedigingswerken had zoals wallen, grachten en 
poorten. Ondanks branden en plunderingen bezit het huidige 
Sittard interessante herinneringen aan het verleden. 
 
In de Limbrichterstraat staat bijv. nog een vakwerkhuis, even-
als op de Markt. Dit laatste huis stamt nog uit de 16e eeuw. 
Het Kritzraedthuis, gebouwd in 1620, en gelegen op de hoek 
Plakstraat-Rosmolenstraat, herbergt een fraai museum met 
wisselende exposities. Het Sittardse streekmuseum vond een 
onderdak in het bijna even oude pand genaamd Den Tempel, 
een stadsboerderij uit het jaar 1654. Van de oude stadswallen 
zijn nog restanten bewaard gebleven uit de 13e en 17e eeuw: 
o.a. de Begijnenhofwal, de Agnietenwal, de Dominicanenwal en 
de Fort Sanderboutwal. In de nabijheid van het fort ligt het op 
het schilderij afgebeelde woonhuis uit de 18e eeuw (nu grondig 
gerestaureerd). Aanvang 20e eeuw werd het huis bewoond door 
de familie von Peij-Kevers. 
 



Zijn afstamming 
 
Nakomelingen van Johann Mathias von Peij 
 
I Johann Mathias von Peij, dagloner, werd geboren op 3 

april 1860 te Millen (D), als de 3e zoon van Cornelius 
Stephanus von Peij en Maria Margaretha Schroten. 
Hij huwde op 36-jarige leeftijd op 2 oktober 1896 te 
Sittard (NL) met Maria Hubertina Kevers, 26 jaar oud, 
geboren op 13 mei 1870 te Urmond, een dochter van 
Johannes Mathijs Kevers en Johanna Gertrudus 
Hamers. 
Het echtpaar bewoonde het hier besproken huis in het 
Pullestraatje te Sittard. 
 
Uit dit huwelijk werden geboren: 
 
1. Johan Mathias (Math) von Peij (zie IIa). 
2. Anna Clara Cornelia von Peij, geboren op 16 decem-

ber 1898 te Sittard, overleden op 5 november 1982 te 
Heerlen op 83-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Harry Kleinjans, geboren op 22 septem-
ber 1901 te Heerlerheide, overleden op 29 september 
1975 te Heerlerheide op 74-jarige leeftijd. 

3. Maria Anna Margaretha von Peij, geboren op 7 
november 1901 te Sittard, overleden op 30 november 
1979 te Brunssum op 78-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Peter Antonius Hoenen, overleden in 
januari 1969. 

4. Maria Elisa Felicita (Lies) von Peij (zie IIb). 
5. Joseph Hubert Marie (Hub) von Peij (zie IIc). 

 
IIa Johan Mathias (Math) von Peij, werd geboren op 19 

november 1896 te Sittard, hij stierf op 14 april 1937 te 
Overhoven op 40-jarige leeftijd. 
Als weduwnaar van Anna Maria Mechtildis Reupzaet 
huwde hij op 32-jarige leeftijd op 5 april 1929 te Sittard 
met Anna Maria Elisa (Lieske) Janssens, 30 jaar oud, 
geboren op 5 december 1898 te Sittard, dochter van 
Joannes Hubertus Josephus Janssens en Maria 
Catharina Gertrudis Zweipfenning. Overleden op 6 
augustus 1989 te Sittard op 90-jarige leeftijd. 
 



Uit zijn tweede huwelijk: 
 

1. Hubertus Gerardus Antonius (Bér) von Peij, 
missionaris (1956-1991), later pastoor te Sint Joost, 
geboren op 5 maart 1930 te Sittard. 

2. Johannes Hubertus (Jan) von Peij, geboren op 14 
augustus 1931 te Sittard. 

3. Joseph Johan (Zef) von Peij, militair bij de Koninklijke 
Luchtmacht (sergeant), boekdrukker, geboren op 10 
oktober 1932 te Sittard, overleden op 30 mei 1993 te 
Sittard op 60-jarige leeftijd (zie bidprentje). 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 9 augustus 1963 te 
Sittard met Maria Catharina (Tiny) Hacken, 32 jaar 
oud, geboren op 12 juni 1931 te Sittard. 

 

4. Maria Gertruda (Mia) von Peij, werd geboren op 8 juli 
1934 te Sittard. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25 februari 1960 te 
Sittard met Emiel Jan Frans Custers, 31 jaar oud, 
geboren op 28 september 1928 te Roermond, over-
leden op 7 juni 1984 te Limbricht op 55-jarige leeftijd. 

 
IIb Maria Elisa Felicita (Lies) von Peij, geboren op 5 juni 

1909 te Sittard, overleden op 22 september 1996 te 
Geleen op 87-jarige leeftijd. Gehuwd met Christiaan 
Johannes Heuvelmans, geboren op 11 februari 1911 te 
Blerick en overleden op 29 april 1991 te Sittard op 
80-jarige leeftijd. 
 



Uit dit huwelijk: 
 

1. Winand Hubertina Maria (Winand) Heuvelmans, 
geboren op 20 juli 1941 te Sittard. Hij huwde op 
29-jarige leeftijd op 28 augustus 1970 te Nieuwstadt 
met Hubertina Adriana Leonarda Maria (Hubertien) 
Cleven, 20 jaar oud, geboren op 16 augustus 1950 te 
Nieuwstadt, dochter van Frans Joseph (Zef) Cleven, 
mijnwerker (de maker van het schilderij; zie verder), 
en Theodora Anna Agatha (Dora) Ruigrok. 

 
IIc Joseph Hubert Marie (Hub) von Peij, bankwerker-lasser, 

geboren op 9 juli 1912 te Sittard, overleden op 9 april 
1986 te Sittard op 73-jarige leeftijd (zie bidprentje). 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13 februari 1942 te 
Geleen met Maria Hubertina Petronella  (Dina) Erkens, 
32 jaar oud, geboren op 25 februari 1909 te Sittard, 
overleden op 20 oktober 1974 te Sittard op 65-jarige 
leeftijd. 
Hub bleef tot aan zijn overlijden in dit oude historische 
huis in het Pullestraatje wonen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uit dit huwelijk: 
 
1. Maria Hubertina Josephina Johanna (Tiny) von Peij, 

geboren op 27 juni 1944 te Sittard. 
2. Jozef Harry Mathieu (Harrie) von Peij, geboren op 4 

november 1945 te Sittard. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19 oktober 1967 te 
Hoensbroek met A.M.H. Driessen. 

 
 
Zef Cleven (1916-1986) 
uit Nieuwstadt 
 
de maker van het hier besproken 
schilderij, was befaamd om zijn 
levenskunst, humor en een grote 
artistieke begaafheid. 
Naast het werk op de Mijn Maurits 
en de grote toewijding aan zijn 
gezin, besteedde hij vele uren aan 
beeldhouwen en kunstschilderen, 
tekenen, schrijven en musiceren. 
Hij vereeuwigde zichzelf met zijn 
vrouw en kinderen o.a. in een 
beeldengroep en in een Western-
speelfilm “Nieuwstadt heeft een 
goudader”.  
 
 

Familie Cleven-Ruigrok 
compleet “in beeld”. 

 

 




