
 SIEBE 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 

Betekenis 
Friese naam; verkorting van oorspronkelijk tweeledige Germaanse naam: 
1] 'Si-' of 'Sie-': verkorting zijn van 'Sig(i)' = 'zege' of 'overwinning'; 
2] door de 'b' in de tweede lettergreep, ligt het voor de hand dat het tweede lid van de 

oorspronkelijke naam met een 'b' begon. Mogelijk zijn: 
2.1 '-bald' = 'dapper', 'moedig': 

Dus: 'overwinnaar door moed' 
* 
2.2 '-bert' of ''brecht' = 'pracht', 'prachtig', 'schitterend', 'stralend': 

Dus: 'stralend van moed' 
* 
2.3 '-brand' = 'vlammend of fonkelend zwaard': 

Dus: 'zo moedig als een fonkelend zwaard' of 'moedig met het fonkelend zwaard' 
enz. 

*  
Sigebert (ook Sigbert, Sigeberth of Sigibert) van Oost-Anglia osb, koning, Suffolk, 
Engeland; † 635. 
Feest 27 september. 
Tijdens zijn ballingschap in Frankenland (Frankrijk), toen hij op de vlucht was voor zijn 
vijand Redwald, had hij zich laten dopen. Daar viel het hem op van hoeveel geestelijk en 
cultureel voordeel de kerk was voor de maatschappij. Terug in Engeland begon hij meteen 
met kerken, kloosters en kloosterscholen te stichten. Tenslotte werd hij zelf monnik en legde 
zijn koningschap in handen van zijn neef Egeric. Maar toen de gevreesde koning Penda van 
Mercia zijn rijk binnenviel, werd hij gevraagd de troepen te leiden in de slag. Hij weigerde 
een ander wapen te dragen dan de scepter. Met hem sneuvelden zijn neef Egeric en al zijn 
manschappen. 
* 
Sigisbert (ook Sigibert) van Dissentis osb, Zwitserland; stichter van klooster Dissentis 
(tezamen met de martelaar Placidus osb; † 720) & abt; † ca 730. 
Feest 10 & 11 & 12 juli. 
Sigisbert, van Ierse afkomst, had Columbanus gevolgd op zijn trektocht door Europa. Vanuit 
de overtuiging, dat op deze wereld je definitieve vaderland nergens te vinden is, en dat je 
leven een onderweg-zijn is naar het definitieve vaderland betekende dit in feite een trektocht 
door het leven. Tegen het eind van de 7e eeuw vestigde hij zich als kluizenaar bij Dissentis. 
Al gauw kreeg hij gezelschap van Placidus, heerser over dat district. Hij trok er rond om het 
evangelie te verkondigen. Placidus werd door gespuis om het leven gebracht ca. 720. 
Sigisbert stierf niet lang daarna een natuurlijke dood en werd naast zijn vriend Placidus 
begraven. Op hun graf ontstond het benedictijner klooster Dissentis. 
* 

 


