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Toen St. Ian de Doper eens in de woestiin had
gepreekt, was hij na afloop moe en hongerig. In ziin
directe nabijheid was geen water te bekennen om ziin
dorst te lessen. Evenmin waren er planten om ziin
honger te stillen. Vermoeid viel hii in slaap naast een
struik zonder vruchten. Toen hii wakker werd, zag hii
tussen de bladeren van deze struik honderden
bloedrode druifies. ]ohannes viel op de knieën om God
te danken en at daarna van de vruchten, die vol saP

heten deze vruchten

Lichaamsdelen

Andere planten dragen de naam van een
lichaamsdéel van ]ohannes. De gewone bijvoet heet

St.

De vetplant hemelloof wordt in sommige streken ook
wel St. |anskruid genoemd. In Groningen en Friesland

ri c um pe rfor at um)

Het StJansbuid vinden we
in de zorncr als randplant
van wegen en alclccrs op de

zandgrond. De bloem heeft
5 smalle, groene kell,blden,
5 gele kroonbladen, veel
tneeldradcn en I stamper
met 3 stijlen.
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Vroeger beschouwde men het St. ]anskruid als een
wondèrkruid. Het zoubrzc geesten en heksen veriagen
en geneeskrachtige eigenschappen bezitten. Het
verhaal gaat dat de duivel geprobeerd heeft de
wonderbaarlijke krachten van de plant te
vernietigen. Hii doorboorde met scherpe naalden de
bladeren van de plant. Dit is nog duideliik te zien als
men een blad van het St. |anskruid tegen het licht
houdt. De doorschijnende oliehoudende klierties
liiken op opengeprikte gaaties. De opzet van de duivel
mislukte echter: de plant bleef ziin goede
eigenschappen behouden en hii verdreef zelfs de
duivel. Vandaar dat St. ]anskruid ook wel 'laag den
duvel'genoemd wordt.
Behalve tegen het inslaan van de bliksem zorgde de
plant voor genezing van allerlei kwalen, zoals
vallende ziekte en stuipe.. Volgens een legende wilde
]ohannes het geheim van de bliksem leren kennen.
Toen God aan ziin wens volde€d, viel hii als een
stuiplijder neer. Daarom is St. Ian op een aantal
plaatsen de schutspatroon tegen deze ziekten.
Ook ziekten als iicht en reumatiek zouden door het St.
|anskruid genezen. Verder hielp het tegen lever-,
nier- en longkwalen en tegen zenuw-aandoeningen en
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bloeien omstreeks 24 iuni volop.

St.Janskruid
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Het bekendst is ongetwiifeld het St. |anskruid, ook
wel hertshooi genoemd. Veel Sambekenaren
verwerken het in hun kransen. De gele bloemen
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Veel planten en bloemen danken hun naam aan St. ]an

de Doper.

woonkamer gebonden. De takjes groeien door en

krommen zich naar boven . Zolane het loof Sroen bliift,
z.al er in dat huis niemand stelven.
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|ansbessen of St. |ansdruiven.

wordt het in een bosie aan de zolder van de

op Sicilië de St. |ansbaard. De aronskelk wordt ook
wel St. Ianshoofd genoehd, omdat de bloeikolf
donkerood is en de bladeren als met bloed bevlekt
liiken.
Het al eerder genoemde St. Ianskruid wordt in
sommige delen van Europa ook wel St. ]ansbloed
genoemd. AIs men de bladeren tussen de vingers fiin
wriift, geven ze een paarsrode kleur af .
Het verbliif van Iohannes de Doper in de woestiin was
aanleiding om planten voedselnamen te verschaffen.
De bekende rode en zwarte aalbessen worden ook wel
St. |ansbessen genoemd. Het verhaal gaat dat zii hun
rode kleur kregen door het bloed van Iohannes de
Doper, toen deze op een bos doornen in slaap was
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In 1937 blies pastoor J. van Berkcl de kranswijding nieuw leven in. Op &
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gevallen. In Duitsland heten deze bessen daarom nu

nog steeds |ohannesbeeren.

de Tantgertjes van

Asperges kunnen slechts

s

juni met

maaien

'Vóór St. lan bidt men om regen,
Na Sf. Ian komt hii ongelegerT',
wisten de mensen woeger uit ervaring te vertellen.
Boeren wisten precies wanneer zii hun rogge konden
oogsten, want:
'Als de linde bloeit met Sf . Ian,

Is de oogst met St. lacob QS julil
En ook:
'Regent het

tu

iip'.

SÍ. Ian,

dan korrelt het grmn'.
Een voorteken voor een slechte oogst was:

'Als de koekoek roqt

Breken dure

tu

tijdm An'.

Sf. Ian
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begonnen.

Geheimzinnig
De St. |ansnacht was van oudsher een van de meest
geheimzinnige tovernachten. Hierin verzamelde men
niet alleen geneeskrachtige planten, de nacht was ook
geschikt voor het ver\mllen van wensen.
Verliefden konden hun voordeel doen met het St.
|anskruid. In de St. |ansnacht plukte het trouwlustige
meisje een stengel van het kruid en zette deze in het
water. Als de stengel in het water uitbloeide, was dat
een bewiis dat ze spoedig zou trouwen. Maar als de
stengel verwelkte, bleef ze ongehuwd.
Bosbessen geplukt op St. |an voorkwamen koorts. Als
men in de St. ]ansnacht twiigen van een hazelaar
sneed, waren dat heel goede wichelroeden. Daarmee
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'Op Sint lan
Slaat de eerste maaier an'
betekende dat de boeren op 24

tot deze datum worden
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langste dug v?n het jaar is aangebróken. Vooral op
het platteland iin_ tal van gezegden in omloop
geweest, die met St. |an te maken hadden.

gestoken.
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Stlan ook weennan
De feestdag van St. ]an valt midden in de zomer, op 24
juni. De zon heeft dan zijn hoogste punt bereikt de

StJan met hw krans.

De feestdag van de heilige markeerde ook bepaalde
werkzaamheden op het land. Vóór St. ]an moesten de
knolrapen ziin uitgeplant en tot St. Ian konden nog
bonen worden gepoot. Ook begon men omstreeks?4 iuni
met het snoeien van de meidoorn- en beukenhagen.
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Ook bestaat er een boom die St. |ansbrood heet.
]ohannes zou zich in de woestiin met de vruchten van
deze boom hebben gevoed.
Naast de St. |ansappels, -peren en -perziken bestaan
er ook St. ]anskersen. Deze worden zogenoemd, omdat
zij rond 24 juni riip ziin. In Friesland wordt bieslook
ook wel St. ]anslook genoemd.

foa

konden ondergrondse waterbronnen worden

opgespoord.
De St. |ansdauw was geneeskrachti& vooral voor de
ogen. In Vortum legde men woeger doeken buiten om
deze dauw op te vangen.
In de St. ]ansnacht bloeiden de varens. Wie dan het
varenz-aad in zijn schoenen stopte, was onzichtbaar.
En met het z-aad van het St. ]anskruid in zijn schoen€r,
kon men uren lopen zonder moe te worden.

Een vrouw die om twaalf uur een noteblad in de
linkerschoen van haar man stopte, was verzekerd van
zijn genegenheid. En bijzonder aantrekkelijk liikt ook
nu nog de gewoonte, waarbij een wouw, die in de St.
jansnacht een stropijl plukt en die vervolgens in het
geldkistje steekt, van haar man zoveel geld kriigt als
ze wenst.
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De laatste foto van het Gemeentebestuur met de

Sambeekse notabelen voor het Gemeentehuis, mei 1912.

aangewezen. Maar dat de EeTeelte
kwiit raken en dat het
dorp Stevensbeèk onder drie Semeenten komt te
vallen, is onvoorstelbaar."
Conclusie van het college: de opheffingsplannen van
de gemeente Sambeek moeten met kracht afgewezen
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Sambeek ook nóg Mullem zou

uitbreidende bebouwing Sambeek en Boxmeer naar
elkaar zouden groeien. "Wii voorzien dat dit nooit zal
gebeuren, gezien het grote verschuil in mentaliteit,
àeden en gewoonten. Dat Sambeekse Hoek naar Oploo

Tenslotte - zo schreef secretaris Piet Wiinhoven
verklaarden alle raadsleden zich TEGEN (met
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Een ander argument van GS was dat door de
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Andere mentaliteit

m

om Peel en Maas te scheiden. "Dat is uit

landbouwkundig oogpunt ongewenst. Veel Sambeekse
boeren hebben èn grond in het Maasgebied èn in het
Peelgebied. Leverl het ene te weinig oP, dan is de
opbrèngst in het andere goed." Bovendien had de
gémeente Sambeek veel geld gestoken in de ontginning
Ían de Peel, denk aan de ontginningsdorpen
Stevensbeek en Westerbeek. "Ziin wel ergens in het
Land van Cuiik de wegen en waterlossingen - die voor
de boer toch van zo'n groot belang ziin - beter in orde
dan in Sambeek?" zo vÍoeg het college zich af.

nominatie om noodliltend te worden, terwiil Sambeek
zelfs belastinryerlaging kan gaan doorvoeren. Laten
we bliiven zbals *e ziln: goede en rechtgeaarde
inwonérs van een vrii en onafhankeliik Sambeek!"
Ook de andere raadbleden wensten geen handbreed
van het Sambeekse grondgebied af te staan. Raadslid
l. Willems: "De andere gemeenten zullen straks van
ons gaan profiteren. De vruchten yqn helgeen hier Pet
veel-zorg en opoffering tot stand is gebracht, zullen
straks door de andere gemeenten geplukt worden."
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Burgemeester Piet Stevens zei dat het hem Piir. deed
ait punt aan de orde te brengen. tlii hoopte dan ook
dat uit de beraadslagingen een algemene tegenstand
zou bliiken.
Het college had een antwoordbrief g_e_schreven op de
plannen van Gedeputeerde Staten (GS) tot opheffing
van de gemeenté. "Er is geen enkel motief tot
opheffing", liet het weten. "Het gaat nie-t aan om een
dbor de- eeuwen gegroeide gemeenschap met een
gezond eigen leven oP te heffen."
Sambeek Zou moeten worden opgeheven volgens GS

Wethouder Piet Hafmans: "Geen enkele argument is

steekhoudend. De voorstellen van GS ziin
onrechtvaardig en onbilliik. Boxmeer staa_t oP de
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gemeente.

worden.
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Zelden r.al een gemeenteraad zich zo eensgezind
de Sambeekse 9P de
raadsvergaöering van 24 februari 1939. Aan de orde
kwamenloen de plannen voor de opheffing van de

hebben opgesteld als

zeugaat, is nog te billiiken, omdat de bevolking op die

plaats
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Gemeente Sambeek
geleden
werd 50
opgeheven

hoofdletters!) de annexatieplannen.

Op 23 iuni 1939 (St. |ansavond dus) werd besloten een
bedrag van 100 gulden uit te trekken voor de uitgifte
van eèn brochure, waarin de argumenten van de
gemeente Sambeek nog eens uitvoerig uit de doeken
zouden worden gedaan.

De Duitse inval in 1940 vertraagde de plannen tot
opheffing, maar op 1 mei 'l'942 was het toch echt
gedaan. De gemeente Sambeek hield op te bestaan en
werd voor het gfootste gedeelte gevoegd bii Boxmeer.

Ter gelegenheid van het feit dat een halve eeuw

geledèn dè geÍneente Sambeek werd opgeheven, wordt

door Sambèeks Heem de bovenvermelde brochure
opnieuw uitgebracht. Hii is tiidens de St. lansdagen
onder de toren te koop.

Zat erd aBavon d
20 uni 1992
van de
w1
en
st. ans

Plantlore onder de
toren

o
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ln de Sambeekse St. Janskransen wordt een
aantal planten en bloemen gebruikt, waaraan
men vroeger een bepaalde betekenis hechtte.
Soms was deze gebaseerd op bijgelooÍ oÍ op
ervaring, vaak ook was het een uiting van een
diep gelooÍ. De notebladeren bijvoorbeeld
waren een teken van aÍweer tegen de bliksem.
Men wist namelijk dat de bliksem zelden in een
noteboom sloeg. Aan het St. Janskruid werden
wonderlijke krachten toegekend. Andere
planten in de St. Janskransen zijn ontleend aan
de marteldood van Johannes . Zo zitten de
kransen dus vol symboliek.

Prqgramma zaterd ag 2O juni
14.00 uur: De St. |anstoren kan beklommen worden.
Expositie 'Plantlore onder de toren' is geopend.
18.45 uur: De klokken luiden.
19.00 uur: Wiiding van de St. ]anskransen en trossen
aan de voet van de toren.
22.W uur: Sluiting van de torenbeklimming en

expositie.

Zondag2l iuni
11.00 tot 16.00

uur: Toren en expositie nogmaals
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geopend.

Met als titel 'Plantlore onder de toren' vezorgen

Tijdens deze twee dagen is er volop gelegenheid St.
|ansbrood en andere 'Sambeekse artikelen' te kopen.
Voor de beklimming van de toren ziin de nodige
veiligheidsmaatregelen getroffen. Toch moeten we u
erop wiizen, dat de beklimming geheel op eigen risico
is. Kinderen beneden de 12 iaar kunnen alleen onder
begeleiding toegelaten worden.
Om otts dorp er tijdens deze dagen feestelijk uit te
laten zien, wordt u oerzocht de Sambeekse alag uit te
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enkele leden van IVN De Maasvallei een
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expositie over die bloemen en planten, waaraan
men in het verleden een bijzondere betekenis
hechtte. Het gaat over bloemen en planten die
in Sambeek groeien. Aan de hand van

aÍbeeldingen
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Harmonie Semper Unitas zal voorafgaande aan de
kransenwiiting een rnuzikale rondgang door het dorp
maken. Aanslu-itend aan de St. |anikraísenwijding Àt

de harmonie
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samen met het Weiierkoor een
zomeravondconcert verzorgen op het kerkplein.

De tentoonstelling is geopend op zaterdag 20
juni van 14.00 tot 22.30 uur en zondag 21 juni
van 1 1.00 tot 16.00 uur.
Onder de toren uiteraard.
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Vocale en instrumentale muziek op hoog niveau op een

en

uiteengezet. Van sommige planten zal men
kunnen proeven. Ook zal men bloemen onder
een microscoop kunnen bekijken.
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steken.

en uiteraard de planten

bloemen zelÍ wordt de betekenis en bloeiwijzen
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Oud Sambeek op nieuwe
foto's
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zomerse zaterdagavotrd, dat moet iets schitterends
worden!
Hoewel door de werkzaamheden aan de Grotestraat
de parkeerÍnogeliikheden daar wat beperkt ziin,
willen we u toch vragen geen auto's op het kerkplein
te zetten tiidens de kransenwifiling.

©

De aanblik van Sambeek verandert dit jaar drastisch. Als
over enige maanden de reconstructie van de Grotestraat
voltooid zal zíjn, is het vertrouwde beeld van deze oude
doorgaande weg verdwenen. Ook andere gedeelten van

Sambeek ondergingen
afgelopen jaren een
gedaantewisseling. Het gedeelte nabij het kruis aan de St.
Janslaan werd volgebouwd. De Schilderstraat, met noodkerk
van vlak na de oorlog kent bijna niemand meer terug.
Deze veranderingen waÍen voor Sambeeks Heem aanleiding
om een aantal oude ansichtkaarten van Sambeek opnieuw uit
te brengen. Uiteraard zijn er opnamen van de Grotestraat bij,

de
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die is het tenslotte ook vaakst gefotografeerd. Maar ook
andere ple§es van Sambeek uit woeger tijden zijn nog eens

Het

St.lansfeest oerbroedert,

Sti*rtine

Sambeeks"]-leem

Teksten:

dat bliikt telkens u)eer.
René Klaassen

Vormgeving/
realisatie: Jos Kuijpers

Duvelsklökse 15 is een uitgave
van Sambeeks Heem, juni 1992

terug te zien.
Ook een afbeelding van het oude schepenzegel van Sambeek,
\rilaarvan de oorsprong terug gaat tot 1308, wordt door
Sambeeks Heem opnieuw uitgegeven.
Vanaf ongeveer 1815 werden de officiële stukken van de
gemeente Sambeek van een lakzegel voorzien. Het opschrift
is in het Frans.
Tijdens de Sr Jansdagen zijn al dezn learten onder de toren te
koop. Tevens is er een Gemeenteverordening uit 1895 van de
Gemeente Sambeek te verkrijgen.

