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HEEMKUNDEKRING BERGEIJK 
 

Hallo, heemkundevrienden, 

zijn jullie al eens bij de Kattendans binnen gestapt om eens te kijken wat 

daar in een tentoonstelling over Bergeijkse Teuten te leren valt ? 

Die tentoonstelling staat nog tot april en het Eicha-museum is open Maan-

dag tot Vrijdag van 10-12 en 13:30 tot 17 uur. Ook op dinsdag 13 maart 

van 19:30 tot 20:30, voorafgaande aan de jaarvergadering. 
 

In Keersopper 2 werd melding gemaakt van de ‘Werkgroep Dorpsfiguren’ 

en daarover het volgende: 

Gerard de Brouwer (Koningin Julianastraat 17, telefoon 0497-573701) 

verzamelt vanuit de Heemkundekring verhalen over meer of minder be-

kende Bergeijkenaren, tal van bijnamen en opmerkelijke familiegeschiede-

nissen daarbij. Heeft u een leuke suggestie of kent u een leuk verhaal dat 

opgetekend moet worden, neem gerust contact op met Gerard de Brouwer. 

In deze Keersopper een voor Bergeijkenaren bekend figuur: Jan Sieb.  
 

Daniel Vangheluwe schreef voor de Keersopper een interessant artikel over 

Enderakkers en de historie van Bergeijk. In dit blad het eerste van 3 delen. 

  Als extra zit in deze Keersopper (het middenstuk) een door Martien 

Veekens geschreven artikel over genealogie en heraldiek van Dokter 

Duchateau., arts in Bergeijk van 1892 tot 1903 en eerste bewoner van het 

doktershuis aan de Burg.Magneestraat. 

En hieronder ziet u dat ‘t aantal redactieleden gegroeid is tot onze vreugde. 

Tot ziens op de jaarvergadering of op een volgende lezing of op een dins-

dagavond in ‘de heemkamer’ aan de Rauppstraat. 
 

Wim van Dooremolen, 

voorzitter 

 

 

 

Redactieleden:  

Wil van Ham   e-mail wilvanham@wemail.nl  

Wim van Dooremolen e-mail doorem@planet.nl 

Will Steeghs   Ad Tilborghs 

Jaap Bussing   Martien Veekens 

DE KEERSOPPER   
NR   4    maart 2007 
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Enderakkers een open akkercomplex met geschiedenis 
Auteur : Daniel Vangheluwe 

 

Deel 1 Inleiding 
 

Wie vanuit het noorden naar Bergeijk komt rijdt over Enderakkers, de 

laatst overgebleven monumentale plaggendekakker in Bergeijk. Deze ak-

ker vertoont zich als 

een vlakke open akker 

in de verte omzoomd 

door de dennenbossen 

van de Bucht. Deze 

dennenbossen gelegen 

in een gebied zonder 

plaggenbodem vormen 

de overgang naar het 

dorp. Opgravingen in 

het centrum van het 

dorp hebben bewoning 

aangetoond vanaf de 

elfde eeuw. Historici 

hopen nu dat de Mid-

deleeuwse voorge-

schiedenis van  

Bergeijk onder het 

plaggendek van En-

derakkers verscholen 

ligt. 

 

Plaggendekakkers zijn 

een relict van een 

eeuwenlange noeste 

arbeid van de boeren. 

Enderakkers is een van deze talrijke plaggendekakkers in Brabant die, zo-

als we in dit artikel zullen aantonen mogelijk een stuk geschiedenis van 

Bergeijk bewaart. 

 
Bucht en Enderakkers in het jaar 1832, 
met een 30 m hoogtelijn (- - -)     w v d 
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Enderakkers is een open akkercomplex, vergelijkbaar met de Drentse “es ”, 

in de literatuur bekend als “open fields”. Akkercomplexen zijn bijeen gele-

gen akkers zonder duidelijke perceelsgrenzen, waar een groep boeren hun 

broodgranen verbouwden overeenkomstig gemeenschappelijk opgestelde 

 regels.1  In Brabant noemen we ze simpelweg “akkers”.  

Dit blijkt overduidelijk uit de veldnamen op Enderakkers: alle akkers met 

perceelsnamen uit 1791 eindigend op –akker liggen bij elkaar en de bodem 

is er lokaal het best geschikt voor landbouw. Het akkercomplex van En-

derakkers is als zodanig duidelijk herkenbaar door zijn vlakheid. Deze con-

trasteert sterk met het ruwere terrein van de Bucht  richting het Bergeijks 

centrum. Zie bijvoorbeeld het terrein bij de Ploegfabrieken en de Bucht. 

Ook dit gebied was in 1830 in gebruik als akker en keurig in kavels ver-

deeld. Bekijken we de bodem ter plaatse van de Bucht dan zien we weinig 

“zwarte”grond die snel overgaat in zand.  

Wie op Enderakkers de grondboor hanteert, kan constateren dat hier 80 tot 

90 cm zwarte grond (plaggenbodem) zit boven een sterk leemhoudende 

bodem (de moderpodzolen). Deze podzolbodems hadden de sterke voor-

keur voor de eerste boeren die zich hier in de Middeleeuwen kwamen ves-

tigen. Uit ervaring herkenden deze boeren deze vruchtbare bodems een-

voudig door de dikke bomen die er op groeiden. Uit alleen geologische 

overwegingen kunnen we al vermoeden dat de Middeleeuwse geschiedenis 

van Bergeijk hier begint. 

 

De belangrijkste en doorgaande akkerweg in Enderakkers, richting Rietho-

ven vormt de afscheiding tussen twee delen van het akkercomplex die bij 

de tiend-inning worden onderscheiden als “Bergerakker” en “Eikerakker”.  

Het is niet duidelijk of dit onderscheid uitsluitend functioneel was (omdat 

het gebied anders te groot was) of dat het een historische oorzaak had. 

“Berg” en “Eik” zijn namelijk twee onderscheiden delen van de dorpsnaam 

Bergeijk. Vóór het einde van de twaalfde eeuw heette het dorp simpelweg 

‘Eik’. Daarna wordt de naam ‘Ekenberge’ vermeld. Mogelijk hebben we 

hier met twee afzonderlijke nederzettingskernen op Enderakkers te maken 

waaruit later het dorp Bergeijk is ontstaan. 

                                              
1 Spek,T. (2004), Het Drentse Esdorpenlandschap,  p. 663, Utrecht , Stichting Matrijs. De 

regels worden in de literatuur ‘flurzwang’ genoemd. 
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Uit opgravingen elders in Brabant weten we dat omstreeks 1200 de neder-

zettingen op deze podzolbodems werden verplaatst naar het dal. Dit houdt 

mogelijk verband met een verandering in de landbouw waarbij het ontgin-

nen van broekbossen tot hooiland een rol speelde. Hierdoor konden de boe-

ren meer vee houden en de akkers beter bemesten. 

De nederzettingen op Enderakkers moeten voor 1265 naar het beekdal zijn 

verplaatst want dan bezit een zekere Gerard een hoeve in ‘Capeda’, het 

huidige Kep of Kept gelegen in het beekdal van de Keersop.2  

Nadat de nederzettingen waren verplaatst naar het beekdal moeten de ver-

laten nederzettings kernen op Enderakkers zijn samengevoegd tot een open 

akkercomplex. Aanwijzingen hiervoor zijn de geologie en de vlakheid van 

het gebied.  

 

De geologisch verschillen tussen de Bucht en Enderakkers zijn groot. De 

natuurlijke bodem op Enderakkers was er beter geschikt voor landbouw 

door zijn lemigheid.  

Later is er op Enderakkers met plaggen gemest. Hierdoor is de bodem bijna 

een meter opgehoogd en is er een zwarte humusrijke bodem bij gekomen. 

Op de Bucht is dit niet gebeurd : hier bleef de bodem zanderig en weinig 

humushoudend. Dit verklaart waarom Enderakkers uitzonderlijk vlak is, 

terwijl de Bucht zijn natuurlijk reliëf enigszins heeft behouden. Dit moet 

het gevolg zijn van het eeuwenlang met plaggen bemesten van Enderak-

kers. De terreinoneffenheden die van nature aanwezig waren op het vlakke 

open akkercomplex, zijn hierdoor geëgaliseerd in de loop van de eeuwen.  

 

Studies wijzen uit dat in de 19de eeuw voor een goede bemesting ieder jaar 

150-200 ton plaggen per hectare nodig waren.3 Deze reusachtige hoeveel-

heden werden het hele jaar door de boeren van de heide en uit de bossen 

gehaald, waardoor de heide toenam ten koste van het bos. Dit verklaart de 

grote open heidegebieden die we aan het einde van de 16de eeuw in de om-

geving van Bergeijk (en in de gehele Kempen) aantreffen. 
 

 

                                              
2 Lahaye, L. (1942), Fragments d’un polyptique de la collegiale Saint-Jean Evangeliste a 

Liege, de l’an 1125, BRCH 107, pp.199-292.  
3  Spek, T. (2004), tabel 13.4. 
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Joodse mensen in Bergeijk (II) 
 

De Franse Verlichting zorgde er aan het eind van de 18de eeuw voor dat de 

joodse gemeenschap zich beter kon integreren in de Nederlandse samenle-

ving. De Nationale vergadering van de Bataafse Republiek stelde in sep-

tember 1796 de joden in ons land volledig gelijk aan de onderdanen van 

andere religieuze gezindten. In hetzelfde jaar werd de uitsluiting van joden 

van het lidmaatschap van gilden ongedaan gemaakt, wat hun beroepsmoge-

lijkheden vergrootte. In 1797 werden zelfs twee joden in de Nationale Ver-

gadering gekozen, wat toen een unicum was in de Europese geschiedenis. 

Toch liet de gelijkstelling zich niet door decreten van bovenaf dwingen. 

Van een echt gelijke positie was in de praktijk nog geen sprake. Vooral in 

de opkomende steden was er veel weerstand om joodse ondernemers toe te 

laten. Een plaats als Eindhoven maakte het, met een borgsom van 300 gul-

den of soms nog wel meer, de joden toch wel bijzonder moeilijk om zich 

hier te vestigen. Veel joden namen daarom de uitwijk naar de omliggende 

dorpen, zoals Bladel, Eersel, Valkenswaard, Bergeijk en Lommel. Op die 

manier probeerden de joodse handelaren in tweedehands kleding, kammen, 

knopen en garens en loterijbriefje een graantje mee te pikken van de groei 

van de bevolking en de opkomende handel in de regio. 

In de vorige ‘Keersopper’ hebben we al kennis gemaakt met de joodse man 

Andries Herrie. Eind van de achttiende eeuw was Jacob Benjamin Wiener 

met zijn vrouw en drie kinderen in Bergeijk komen wonen. Als in 1808 

vlak na elkaar in Reusel de pakkendrager Leeb Levi en zijn vrouw overlij-

den, laten zij maar liefst zes minderjarige wezen na. Jacob en zijn vrouw 

Rebekka namen twee van deze kinderen in hun huis op. Hoewel Jacob een 

groot gezin moest onderhouden, zat hij er toch warmpjes bij. Dat blijkt uit 

een bedrag van 15 gulden, dat hij in 1817 als buitenlid betaalde aan de 

joodse gemeenschap in Eindhoven. De toename van het aantal joden in de 

regio maakt dat de joodse begraafplaats in Eersel uitgebreid moest worden. 

Op 25 september 1814 kopen Jonas Samuel, de zwager van Jacob Wiener, 

die al weer geruime tijd in Oud-Beijerland woont, Abraham Bloemhof uit 

Bladel en Jacob Wiener uit Bergeijk enkele aanpalende percelen bij de 

begraafplaats. In 1821 wordt een stuk ‘hijtveld’ gelegen aan de ‘Haag-

doorn’ aan de begraafplaats toegevoegd. De koper van dit perceel was 

Meijer Blomhof, vleeshouwer te Eersel, die handelde mede namens Samu-

el Goudsmit, vleeshouwer te Lommel, Jacob Wiener, oude klerenkoopman  
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in Bergeijk, tezamen met Manuel de Groot, Manuel Driessen en Isak 

Driessen, die allemaal vleeshouwers in Bladel zijn. Hun isolement op de 

Kempische dorpen, noopt de joodse mensen tot een nauwe samenwerking 

in de regio. Voor de uitoefening van hun godsdienst waren de joden aan-

gewezen op de gemeenschappen in Bladel en Eindhoven. In het begin van 

de negentiende eeuw had de joodse gemeente van Eindhoven de beschik-

king over een synagoge en een school. In het naburige Stratum was een 

huissynagoge gevestigd. De meeste joden in Eindhoven waren arm en 

moesten een beroep doen op de eigen armenkas. Mede dankzij een bijdrage 

van koning Lodewijk Napoleon kon het oude synagogegebouw aan de 

Kerkstraat in Eindhoven 1810 gesloopt worden en vervangen door een 

grotere behuizing. De synagoge 

aan het Stratumseind werd in de-

zelfde periode gesloten. Na 1850 

nam het aantal joodse inwoners 

snel toe.  

Eindhoven werd de zetel van op-

perrabbinaat van Noord-Brabant. 

De synagoge werd al snel weder-

om te klein, waarop in 1866 een 

nieuwe synagoge gebouwd werd 

op de plek naast de oude. In het 

opgeknapte oude gebouw werd 

twee jaar later de joodse school 

gevestigd. De bekende Roer-

mondse architect Pierre Cuypers 

(1827-1921) was de ontwerper 

van de nieuwe synagoge van 

Eindhoven. Het gebouw werd in 

1962 helaas afgebroken. 
 

 

Wil van Ham, Jaap Bussing 

 
 

Een bewerking van enkele artikelen, 

die eerder in “De Opkomst’ geplaatst zijn. 

 
 

De synagoge van Eindhoven,  

die tot 1944 in de Kerkstraat stond. 

 

http://www.joodshistorischmuseum.nl/jhm/woordenlijst.aspx?ID=150
http://www.joodshistorischmuseum.nl/jhm/woordenlijst.aspx?ID=150
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De  haarteut Arnold Kuyken van Bergeijk in Fritzlar 3) 
 

Op 19 juni 1854 wendde de 29-jarige Arnold Kuyken, een haarhandelaar 

uit Bergeijk, zich tot het stadsbestuur van Fritzlar om burger van die 

plaats te mogen worden". Hij had bij Benedicta Diederich, dochter van de 

meester-bakker, een kind verwekt en wilde met haar trouwen.  

 

De stadsraad en de Burgerausschüss, een commissie die over de 

burgeropneming ging, stonden tegenover het verzoek positief, op 

voorwaarde dat Arnold een bewijs van vermogen, een getuigschrift van 

goed zedelijk gedrag kon voorleggen en burger-intredegeld van 80 

Rijksdaalder betaalde. 

Met zijn handel in haar, al vele jaren op Hessen en Pruisen gericht, was 

Arnold naar eigen zeggen in staat zichzelf, moeder en kind te onderhouden, 

zelfs de bejaarde en hulpeloze schoonmoeder-in-spe die anders ten laste 

van de stad zou vallen. Bovendien had hij bij overlijden van zijn ouders 

een vermogen van bijna 4.000 gulden te verwachten. 

 

Een jaar later, in augustus 1855, leverde Arnold de gevraagde bewijzen 

in. Het Landratamt moest echter gepasseerd worden om het Hessische 

staatsburgerschap te verwerven. Dit ambt stelde vragen bij het bezit van 

Arnold en wilde - in tegenstelling tot de stadsraad en de commissie - enkel 

van een effectief vermogen uitgaan, niet van een te verwachten som.  

Er verstreken enkele maanden en wellicht omdat de kansen op succes zo 

gering waren, wierp Benedicta nog enkele zwaarwichtige argumenten 

in de schaal: het onderhoud van haar behoeftige moeder zou ten laste van 

de al zo lege stadskas vallen en ... er was een tweede kind op komst.  

Ook die kinderen zouden de gemeentelijke financiën op de proef stel-

len. Tevergeefs, de keurvorstelijke regering in Nederhessen wees het 

verzoek van Arnold Kuyken en Benedicta op 22 februari 1856 zonder op-

gaaf van redenen af. Het ambtsbestuur had blijkbaar geen fiducie in het 

haarhandelaarsberoep. Arnold gaf zijn poging echter niet op. Haarhandelaar 

zijn was blijkbaar niet goed genoeg, dus...  

                                              
3 Bewerkt uit “ Handel en wandel van de teuten in Duitse gewesten”  door 

J. Mertens. Een publicatie van museum Kempenland   Lommel 1995 
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Een half jaar later, op 30 juli 1856, diende hij een nieuw verzoek in, maar 

nu met de verzekering "zijn vroegere galanteriehandel" opnieuw te zullen 

opnemen en zich daarmee in de stad te vestigen. Al een week nadien 

volgde een correctie: geen handel in snuisterijen en andere spullen maar 

in porselein en aardewerk. Had de stadsraad hem dit ingefluisterd, omdat 

een handelaar in die laatste artikelen meer aanzien genoot? De bu-

reaucratische procedure ging opnieuw zijn gangetje. Op het einde van 

augustus betuigde de raad zijn akkoord: het te verwachten vermogen bood 

voldoende waarborg.  

Maar de hogere overheid bleef argwanend. “Meent A. Kuyken het eigenlijk 

wel met dat aardewerk?”, vroeg het keurvorstelijke districtsbestuur in ok-

tober. “Natuurlijk”, repliceerde de Brabander, “want het beroep van haar 

handelaar werpt toch onoverkomelijke moeilijkheden op.” “Volledige ze-

kerheid kan men niet verwachten”, gaf de stadsraad te kennen, “maar de 

man wil zijn oorspronkelijke beroep wel voor zijn gezin opgeven, dat hij 

overigens best zal kunnen onderhouden.”  

Opnieuw een 

half jaar later, 

op 27 april 1857, 

veranderde de 

stadsmagistraat 

uiteindelijk zijn 

opvatting over 

Arnold Kuyken, 

die ook nu nog 

de haarhandel bedreef. Hij had nog niets ondernomen om het Hessische 

staatsburgerschap te verwerven (zoals het opzetten van een handel in aar-

dewerk) en hij bleef zijn "ergerlijke levenswandel" met de herbergiers-

vrouw voortzetten. Omdat de dag voordien overmatig drankgebruik vast-

gesteld was, vroeg de overheid bij monde van de burgemeester op 26 april 

aan het bestuur van de Kreis om Arnold Kuyken het bevel te geven om de 

stad te verlaten. Zo geschiedde nog dezelfde dag. De toegang tot stad en 

district werd de man ontzegd. Arnold had daar geen oren naar, want hij 

bleef zich in het stadje ophouden. Tenminste, zo leek het, maar Arnold was 

ondertussen wel naar Bergeijk afgereisd en daar gehuwd op 25 september 

1857 met zijn Benedicta Diederich, modemaakster, in Fritzlar geboren in 

1822 als dochter van Nikolaus Diederich en Benigma Ludwig.  

 
De meest gebruikte route van de haarteuten, ver van huis. 
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Zo leert ons de burgerlijke stand van Bergeijk, die van onwettig geboren 

kinderen geen melding maakt. En zij keerden naar Fritzlar terug. 

Arnold gaf niet op, maar ving op 18 januari 1858 met zijn verzoek alsnog te 

mogen blijven weer bot. Notariële bescheiden (1859, 1865) in Bergeijk 

wijzen erop dat Arnold zich zeker tot 1865 in Fritzlar opgehouden heeft. 

Die toestand wilde hij blijkbaar legaliseren, want op 1 augustus 1867 

diende A. Kuyken - nog altijd haarhandelaar van beroep - bij de stadsraad 

van Fritzlar, intussen Pruisisch geworden, nog maar eens een verzoek-

schrift in. Alweer gingen stadsraad en burgercommissie akkoord en werd 

het intredegeld op 50 daalder bepaald. Een echte doorzetter, die Arnold. 

Hoe het verder met deze Bergeijkse haarteut afliep, is niet bekend.  

Alleszins is hij niet in Bergeijk overleden. 
  Note: 

 In Bergeijk leefden in de 19de eeuw meerdere personen met de naam Arnold 
Kuycken. En  

 * als Arnoldus een zus Arnoldina had, die met Martinus Wijnen (1800-1884),  
        haarhandelaar uit Bergeijk, gehuwd was; 

* als deze zijn zoon Johannes Wijnen ter leringhe naar Arnold Kuyken stuurt; 
* als er ook nog een voogdijschap over kinderen Tilburgs in ’t geding is; 
Ja., dan valt er nog veel uit te pluizen. Tot volgende Keersopper. 

 

Extreme weersomstandigheden in 1837 
 

Cornelis Tilburgs (1805-1879) geboren en wonende te Bergeijk, handelde 

in varkens. Hiermee liep hij stad en land af. Van hem is een aantekenboek-

je bewaard gebleven. Daarin schrijft hij het volgende: 

In ’t jaar achtien hondert zeven en dertig den achtiende meert is het begin-

ne te vriezen 

En het was toen zeer koud 

23 en 24ste meert toen reed men met schaatsen van Vlijmen naar den s: 

Bosch 

van den 24ste is het altijd blijve vriezen tot den 4de april 

den 5de en 6de den helen dag gesneeud 

op de 8ste en den 9de sterke vorst en de sneeuw blijve liggen 

en zoo koud den men het naauwelijks op straat kon blijven 

en ook zelfs kon men ook over het eijs geleijen 

Ad Tilborghs 
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Over een Jood, zijn veulen en ‘zunne’ windthondt 

(dingbank 1763 en 1765) 
 

In de Keersopper 3 maakten we kennis met Andries Herrie, de eerste joodse man 

die in de archieven van Bergeijk door Panken kon worden getraceerd. Dat was in 

1763, bijna 250 jaar geleden. 

Deze Andries Herrie woonde in Bergeijk toen hij in september van dat jaar Jan 

Willems uit Borkel voor de dingbank (het plaatselijke gerecht) daagde. Het begon 

allemaal met het ruilen van een veulen tegen een os. Andries Herrie ruilde zijn 

veulen tegen een os van Jan Willems. Om precies te zijn: een veulen tegen een os 

met een witte kop. Maar toen het zover was kreeg hij thuijsgesonden eenen osch 

roodt van hair en dus een ander osch, als die geene welke hij geruijlt hadde. Dat 

was niet volgens de afspraak, zo betoogde Andries Herrie. Jan Willems verweerde 

zich met een ander verhaal van het gebeuren, namelijk dat hij den osch met den 

witten kop reeds quijt was, als hij het voorschreven veulen geruijlt heeft, en dat 

den aanlegger bij het betalen van het gelt en het leveren van den roijen osch, daer 

meede genoegen heeft genomen. En Jan Willems liet het daar niet bij. Hij vroeg 

de rechtbank Andries Herrie niet alleen in het ongelijk te stellen maar ook te ver-

oordelen tot de kosten die hij in deze zaak had moeten maken.  Veertien dagen 

later deed de rechtbank uitspraak. Andries Herrie werd veroordeeld tot betaling 

van de onkosten die Jan Willems had gemaakt. Dat waren de onkosten van de 

dagvaarding en de tijd die hij kwijt was om naar Bergeijk te komen (vacatien naer 

bergeijk). Die onkosten waren één gulden en vier stuivers.  

 

Twee jaar later, in 1765, komen we Andries Herrie opnieuw in Bergeijk tegen. En 

nu met interessante informatie over zijn beroep, en een bijzondere hond. Dat blijkt 

uit een attestatie (verklaring) van twee Bergeijkenaren, Jan Jacob Merkelbagh (40 

jaar) en Jacobus van Hoof (25 jaar) . Zij verklaren onder ede dat Andries Herrie 

joodt, slagter en inwoonder alhier een hond had die luistert naar de naam Nero. 

En geen gewone hond, maar heeft gehadt eenen windthondt, sijnde geweest een 

reu, of manneke, oudt agtien maanden, hebbende vliegende haijr, grouw blouw 

achtigh, zijnde in den hals en neck wit aan den kop, en aan het uijtterste van de 

steert ontrent de lenghte van een vinger gans wit. En zij moeten de hond ook heb-

ben aangehaald en betast want hebbende denselven hondt tusschen de achterste 

beenen eene kleijne overwassinge dewelke men met de vinger voelen kan.  

De reden van deze verklaring was dat Nero zes weken eerder ineens spoorloos 

was verdwenen, waarschijnlijk ontvreemd. 
 

Ad Tilborghs 

Bronnen: Bergeijk RA 10 “kleine rol” 1737-1769 en Bergeijk RA 105 folio 97v. 
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Dorpsfiguren 

Jan Sieb de scharensliep 
 

Ergens in het voorjaar van 1940 vestigde de dan 61-

jarige Jan Sieben zich in Bergeijk. De mensen zullen 

wel vreemd opgekeken hebben, want de eerste dagen 

nam hij zijn intrek in een uitgegraven hol in de ei-

kenwal bij Fried Jansen op den Lagen Berkt. Vandaar 

trok Jan Sieben naar de Liskes waar hij een onderko-

men vond in een oud materialenhok. Via enkele om-

zwervingen kwam hij uiteindelijk in de Beeken te-

recht. Hier mocht hij van burgemeester Aarts het 

‘mesthok’ van de gemeente als eenmansverblijf inrichten. Het hok was 

door de gemeente gebouwd ten behoeve van het onderhoud van de wete-

ringen. Hier werd de kunstmest opgeslagen voor de ‘Canadassen’, grote 

populieren, die snel groeiden in de waterrijke ondergrond van de weterin-

gen. Het verhaal van Jan Sieben is uitgezocht door Jan Biemans, die niet 

alleen het verhaal levend houdt, maar ook nog regelmatig in de huid van 

Jan Sieben kruipt met zijn uitbeelding van ‘Jan Sieb de scharensliep’. 

Jan Sieben (1878-1958) kwam eigenlijk uit Nederweert-Eind, waar hij op 

z’n Limburgs Sjang werd genoemd. Een ongelukkige jeugdromance – er 

was een beeldschone Anna Maria Lecoq waar hij van zijn ouders niet mee 

mocht omgaan – bracht Jan Sieben aan het zwerven. De doorslag had ge-

geven dat hij van thuis uit geen fiets kreeg. Ruim dertig jaar trok hij door 

gans Europa, waarbij in zijn levensonderhoud voorzag met baantjes als 

stationskruier, loopsjees in een ijzerhandel, broodbezorger, molenaars-

knecht, grondwerker en bezorger van lingerie en korsetten.  

 

Bij zijn aankomst in Bergeijk was hij scharenslijper. Met zijn scharenslij-

perskreugen trok hij door de hele omtrek en was nooit te beroerd om her en 

der hand- en spandiensten te verlenen. Ondanks zijn eigenaardig bestaan, 

had Jan Sieben een goede naam, behalve bij de ‘oppassers’. Daarvoor strik-

te hij veel te graag een haasje. Jan Biemans herinnert zich de bloemen en 

planten bij het hutje van deze kluizenaar. Met in de tuin een zelfgebouwde 

tuingrot met Mariabeeldje en achter het huisje de grote treurwilg, die nog 

steeds de ingang siert van de burgemeester Schaepmanvijver.  
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Graag zat Jan Sieben op zijn bankje, temidden van zijn witte sierduiven, 

enkele bijenvolken in oude korven en een stuk of wat scharrelkippen.  

Bij de oude stuw 

in de heldere 

watersloot haal-

de Jan zijn 

drinkwater. Van 

binnen was er 

niet veel meer 

dan een tafeltje 

met een stoel, de 

kachel, een klein 

kastje en een 

bed. Aan de 

muur hing zijn 

rozenkrans aan 

een roestig spijkertje. En verder was er gereedschap, zoals de houtjes voor 

het splijten van lange braamtakken. De repen werden gebruikt als bind-

werk. En de spullen die nodig waren voor het maken van harde vegers van 

berketakjes en brem, die voor enkele dubbeltjes van de hand gingen. Jan 

Biemans weet nog dat Jan Sieben in de winter de schooljeugd van dienst 

was bij het ijsvermaak in de Beeken. Niet alleen als vrijwillig baanveger, 

maar ook voor veel van die kleine dingen als schaatsen onderbinden en het 

weer opwarmen van de verkleumde jeugd bij het kacheltje in het huisje. Op 

oudere leeftijd ging Jan Sieben in de kost bij Jan Doorkens (Willems) aan 

de Borkelsedijk. Daarna vond hij een paar maanden een kosthuis in het 

Eykereind bij Jan Laus. De laatste jaren woonde hij in het bejaardenhuis 

van de nonnen in de Dokter Rauppstraat. Het zwerversbloed bleef door zijn 

aderen stromen. Op zekere dag was Jan Sieben zoek en nergens meer te 

vinden. Jan Sieben met zijn Franse snor kreeg nu voor het eerst met de 

politie van doen, die hem opspoorde en terugbracht naar het bejaardenhuis. 

Hier stierf hij op 14 maart 1958. Een opmerkelijke man, waar nog veel 

over gesproken werd en die Jan Biemans nog geregeld laat herleven.  

 

Wil van Ham, Gerard de Brouwer 



Oude Ansichten 

De vrijheidsboom in Riet-

hoven. 
 

Meester Panken beschrijft in 

zijn ‘Geschiedenis van Riet-

hoven’ de vrijheidsboom 

van Riethoven, in 1796 ge-

plant ter herinnering aan de 

heugelijke gebeurtenissen 

bij de komst van de Fransen.  

(Vrijheid, Gelijkheid en 

Broederschap; het was aan 

het einde van de periode van 

godsdienstonderdrukking). 

Maar na 96 jaren werd deze 

boom door een hevige wind 

geveld.  

Foto’s Jacques Mandugers 

 

 

 
 

 

Men plantte een 

nieuwe boom, die 

men hierboven in 2004 ziet staan(in het midden).  

De foto hiernaast toont de situatie winter 2007.  

De structuur behouden en de boom staat nog steeds 

op het Dorpsplein.   WvD 
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De Dorpsstraat in Riethoven in 1920 

 
 

De Dorpsstraat in 2007 

 



 


