
Zef Cleven, de houtsnijder van Nieuwstadt 
Martin Cleven 
 
De mens 

Zefke wordt in onze herin-
nering bewaard als één van 
ons, geboren en getogen in 
Nieuwstadt, die op een hem 
eigen manier zijn weg door 
het leven is gegaan. Zefke 
stond nooit op de voorgrond. 
In de stilte en eenvoud van 
zijn bestaan was hij een bij-
zonder mens, in zijn denken 
en doen. Hij was gesneden 
uit het goede hout: eikehout. 
Eén brok massief hout en 
ofschoon klein van stuk, met 
een groot warm hart. Hij had 

goud in zijn vingers, getuige de vele dingen die door zijn 
kundigheden onder zijn handen ontstonden. 
 
De natuurliefhebber 
De bloemen in en rond zijn huis waren zijn trots en zijn leven. 
Hij kon lyrisch vertellen over de schoonheid van bloemen. 
Allerlei soorten bloemen staan dan ook veelvuldig afgebeeld op 
z'n kunstwerken van hout. Jos zei zo vaak: "Niets op de wereld 
is zo mooi als de natuur. Daar kan ik zo intens van genieten". 
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Zijn woonhuis 
Het vroegere huis van Zef Cleven aan de Beekstraat in Nieuw-
stadt is nog steeds behangen met houtsnijwerk. Versierselen, 
ingekerfd met bloemen en dieren, tooien de hele voorgevel. Wie 
door Nieuwstadt rijdt kan niet om het huis heen. Niemand die 
langs het huisje komt, kan het missen. Tientallen houtsnij-
werken sieren er nog steeds de oude boerenwoning van Zefke, 
zoals Nieuwstadt hem liefkozend noemde. 
 

 
 
 
Zijn hobby 
De oud-kantonnier verdreef zijn tijd met het draaien en snijden 
van hout tot sierlijke borden en ook meubelstukken. Vaak 
sneed hij uit een stuk hout bloemen, vaak ook boerentaferelen 
zoals paard en ploeg. Of hij bewerkte tafels, stoelen en bloem-
bakken. Als hij maar kon houtsnijden, want hij deed niets liever 
dan dat. In de winter trok hij zich terug in een oud en stoffig 
schuurtje. Het stond en hing  vol met hout, tekeningen, gereed-
schappen, rondom een oude snorrende potkachel. Zo is het 
grote werk begonnen. Vooral in de wintermaanden was hij 
haast elke dag wel met hout in de weer. 
Zijn moeder kwam uit Born. Die had vijf broers die allemaal 
meubelmaker waren. Dus zal het wel een beetje in de familie 
gezeten hebben! 
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Hoe het begon 
Daar onder een laag stof lag het geheim, een grote doos die hij 
kreeg bij zijn afscheid van de gemeente wegens pensionering als 
kantonnier. 
 
Een doos met beitels ! En sindsdien waren  Zefke en die beitels 
onafscheidelijk van elkaar. Je moest hem niet vragen hoeveel 
beitels hij had, want dat wist hij niet. Ook niet hoeveel 
pronkstukken zijn huisje aan de Beekstraat sierden, want ook 
dat wist hij niet. Je moest hem vooral niet vragen of ze te koop 
waren. want dat waren ze niet. "Waarom zou ik," reageerde 
Zefke dan, alsof het een brutale vraag was. 
Zo ging hij gewoon z'n eigen weg; noemde zichzelf de enige 
kluizenaar in het dorp. 
 
 

Zefke Cleven 
de houtsnijder van Nieuwstadt 

1913-2000 
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Zijn afstamming 
Jan Hendrik CLEVEN, metselaar, veldwachter, geboren op 9 
december 1840 te Nieuwstadt, overleden op 24 februari 1923 te 
Nieuwstadt op 82-jarige leeftijd, zoon van Maria Gertrudis 
CLEVEN. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10 januari 1866 te Nieuwstadt 
met Gertrudis Mathea CLEVEN, 26 jaar oud, geboren op 14 
januari 1839 te Nieuwstadt, overleden op 25 oktober 1912 te 
Nieuwstadt op 73-jarige leeftijd, dochter van Hendrik CLEVEN, 
landbouwer, linnenwever, en Anna Maria JESSEN. 
 
Uit dit huwelijk: 
 
1. Anna Maria CLEVEN, geboren op 24 januari 1867 te 

Nieuwstadt, overleden op 23 februari 1931 te Nieuwstadt 
op 64-jarige leeftijd. Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17 
mei 1906 te Nieuwstadt met de weduwnaar van haar 
overleden zus Gertrudis Odilia. 

2. Gertrudis Odilia CLEVEN, geboren op 31 december 1868 
te Nieuwstadt, overleden op 15 december 1903 te 
Nieuwstadt op 34-jarige leeftijd. Gehuwd op 30-jarige 
leeftijd op 23 november 1899 te Nieuwstadt met 
Wilhelmus (Willem) JORISSEN, 34 jaar oud, schoen-
maker, geboren op 14 maart 1865 te Nieuwstadt, over-
leden op 21 maart 1942 te Oirsbeek op 77-jarige leeftijd, 
zoon van Peter Joseph JORISSEN, schoenmaker, en 
Maria Barbara WIELDERS. 

3. Hendrik Mathias CLEVEN (zie hierna volgend). 
4. Maria Gertrudis CLEVEN, geboren op 8 mei 1880 te 

Nieuwstadt, overleden op 24 mei 1880 te Nieuwstadt, 16 
dagen oud. 

 
Hendrik Mathias CLEVEN, landbouwer, geboren op 18 
augustus 1871 te Nieuwstadt, overleden op 21 februari 1939 te 
Nieuwstadt op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik CLEVEN 
en Gertrudis Mathea CLEVEN. 
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 3 mei 1906 te Nieuwstadt met 
Maria Catharina de BRUIJN, 28 jaar oud, geboren op 29 
december 1877 te Born, overleden op 18 december 1968 te 
Maasbracht op 90-jarige leeftijd, dochter van Josephus de 
BRUIJN, timmerman, en Anna Maria PARADIS. 
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Foto: Ouders van Zefke 

 
Echtpaar Cleven-de Bruijn 
 
Uit dit huwelijk: 
 
1. Anna Maria CLEVEN, geboren op 3 februari 1910 te 

Nieuwstadt, overleden op 10 februari 1911 te Nieuwstadt 
op 1-jarige leeftijd. 

 
2. Maria Gertrudis Mathea (Mia) CLEVEN, geboren op 27 

oktober 1911 te Nieuwstadt, overleden op 17 augustus 
1981 te Roermond op 69-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 31 mei 1949 te Nieuw-
stadt met Peter Joannes Hubertus DECKERS, 36 jaar 
oud, chauffeur, geboren op 31 januari 1913 te 
Maasbracht, overleden op 12 maart 1962 te Maasbracht 
op 49-jarige leeftijd, zoon van Peter Mathijs DECKERS en 
Anna Gertrudis VERWIELEN. 

 
3. Wilhelmus Joseph (Zef) CLEVEN, oud-kantonnier en 

befaamd houtsnijkunstenaar (aan wie dit artikel is 
gewijd), geboren op 16 oktober 1913 te Nieuwstadt, over-
leden op 29 november 2000 te Sittard op 87-jarige 
leeftijd. 
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4. Anna Maria (Anneke) CLEVEN, geboren op 7 september 
1915 te Nieuwstadt, overleden op 30 juli 2000 te Sittard 
op 84-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17 april 1941 te Nieuw-
stadt met Joannes Andreas Leonardus (Andries) van de 
BERGH, 28 jaar oud, mijnwerker, houwer, geboren op 11 
mei 1912 te Nieuwstadt, overleden op 19 mei 1959 te 
Horn op 47-jarige leeftijd, zoon van Bartholomeus van de 
BERGH, stukadoor, en Maria Helena STEFENS. 

 
5. Maria Gertrudis (Tru) CLEVEN, geboren op 3 mei 1918 te 

Nieuwstadt, overleden op 23 augustus 1997 te Sittard op 
79-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11 juni 1942 te Nieuw-
stadt met Jan Joseph (Sjeng) OPGENOORT, 24 jaar oud, 
mijnwerker, hulphouwer, geboren op 5 mei 1918 te 
Susteren, overleden op 12 november 1992 te Nieuwstadt 
op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Leonard OPGENOORT 
en Carlonia Petronella Wilhelmina MENTZ. 

 
Zijn laatste rustplaats 
De eeuwige rust, naast zijn ouders. 
 

 
 
Kerkhof “Joh. de Doper” Nieuwstadt; graf C059 
 

Bron:Limburgs Dagblad/De Limburger 
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