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'Speels' Sambeek
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de 18 meter hoge
St. Janstoren

zaterdag 24 iuni vindt om 18.30 uur op het
kerkplein in Sambeek weer de traditionele
St.Janskransenwijding plaats. Evenals in
voorgaande jaren worden er rond deze wijding
weer enkele activiteiten georganiseerd.

Zo zal een aantal Sambeekse sport- en
ontspanningsverenigingen in een non-stop-

prograÍnma zich op speelse wijze presenteren.
Leuk om naar te kijken en wellicht ook om
eventjes mee te doen. En wie lid wil worden, kan
ztch uiteraard aaÍrme lden.
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Duvelsklökske, sinds 1984 het tijdschrift van
Sambeeks Heem, is aan zijn 25ste aflevering toe.
Het jubileumnummer handelt over het Sambeek

van rond 1830, toen landmeters van het kadaster
voor het eerst systematisch alle onroerende
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goederen opmaten en de eigenaren ervan
noteerden. Wie waar woonde, staat overzichtelijk
aangegeven in dit zilveren Duvelsklökse. Ook
opmerkelijke gebeurtenissen in het dorp van die

trjd staan erin beschreven.

Het Kloosterhuis houdt op zondag 25 juni van
1 I .00 tot 16.00 uur een open dag. Bewoners
leiden de bezoekers rond door het gebouw, terwijl
het buiten in de tuin en op het terras aangenaam
toeven is, ook al omdat daar prettige muziek ten
gehore wordt gebracht
,krf*

Ook na de St. Janskransenwijding kan men Sambeek
tot}l .30 uur vanaf de toren bekijken.

Het programma von het St. Jonsweekend ziet er als
volgt uit.

juni
Op zondag25 juni

Zaterdag 24 iuni
Op zaterdag 24juni is de toren van 14.00 tot I 7.00 uur
te beklimmen.
Om 18.30 uur is de St. Janskransenwijding. Harmonie
Semper Unitas maakt voorafgaande hieraan een
rondgang door het do.p, luistert vervolgens de wijding
muzikaal op en geeft daarna nog een kort
zotneravond-concert. Op het kerkplein staan stoelen
voor mensen die wat moeil,jk ter been ziin, zodat ook
zrJ de kransenwijding zonder noemenswaardige
inspanning kunnen bijwonen.

de toren op eigen risico. Kinderen jonger dan twaalf
jaar kunnen alleen onder begeleiding van volwassenen
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Programma St. Jansweekend

Zondarg25

is de toren open van I1.00 tot 16.00
geschiedt het beklimmen van
zaterdag
op
Evenals
uur.

naar boven.

Vanaf 13.00 uur verzorgen Sambeekse sport-

en

ontspanningsverenigingen een aantal demonstraties en
optredens. Het zijn: het tamboerscorps van harmonie
Semper Unitas, leden van Tennisvereniging Sambeek,

de zanggroep Joyfull, de senioren-dansgroep van de
KBO, leden van Voetbalvereniging Sambeek en van
Volleybalvereniging Avance. Een of meerdere
Sambeekse joekskapellen sluiten deze middag
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muzikaal af . Onder de toren ziin leden
van de Dorpsraad Sambeek aanwezig
om met inwoners te spreken over de

Sa

leefbaarheid van ons dorp.

Het 25ste

Duvelsklökske,

het
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heerl,jke St. Jansbrood en nog enkele
andere 'Sambeekse artikelen' zijn
gedurende de openingstijden onder de
toren te koop, evenals artikelen uit de
Wereldwinkel.

Om ons dorp er tiidens heÍ ^Sr.
feestelik uit te laten
zien wordt ieder verzocht de

s

Jansweekend
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Sambeekse vlag uit te steken.
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Fleurige
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Wilt u tijdens de beide dagen de auto
niet op het kerkplein parkeren?

Janskransen en trossen
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Onder het motto 'een wandeling in de tuin, een
drankje op het terras en een krikie in het huis'houdt
Het Kloosterhuis in Sambeek op zondog 25 iuni van
1 1.00 tot 16.00 uur open dog

Er is van alles te zien, te horen en te beleven in het
voormalige klooster van de zusters redemptoristinnen
aan de Grotestraat.
In de tuin heeft kunstenaar-smid Juul Baltussen uit
Westerbeek een bijzondere expositie ingericht. Op het

terras is het natuurlrjk gewoon gezellig. 's Morgens is
er vioolmuziek, gespeeld door Wiebke den Hertog en
's rniddags zijn de ritmische klanken te horen van
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Weer een open dag in Het Kloosterhuis

Afrikaanse percussie door de Boxmeerse Dzembschool Doun-doum
Evenals in voorgaande jaren ziin er ook nu weer
rondleidingen door het huis. De bewoners van Het
Kloosterhuis willen de bezoekers de sfeer laten
proeven en vertellen over hun manier van wonen in dit
unieke gebouw.

Verder willen de bewoners laten zien waar zehet
afgelopen jaar aan hebben gewerkt en wat de plannen
zijn voor de nabije toekomst. Tevens kunnen de

bezoekers van de open dag nog een glimp opvangen
van de manier van leven van de zusters die daar in het
verleden hebben gewoond.

Iedereen is van harte welkom.

Sambeek in 1830 nog een echt landbouwdorp
De gemeente Sambeek wos rond 1830 quo grootte de
derde van het Land van Cuiik. De hooi- en weilanden
langs de Maas waren het vruchtbaarst. Wat verder
naor het westen lagen de schrale heidegronden, die in

de

jaar

honderd

daarna

bii

stukies en beeties
lag het dorp

ontgonnen zou worden. Daar tussenin

Sambeek.

Een zekere A.J. van der Aa heert

in de vorige

eeuw

alle steden, dorpen en gehuchten von ons land
zijn 'Aardrijkskundig

Woordenboek der
I{ederlanden'. Ook de gemeente Sambeek komt daarin
aan bod. Hoewel deze serie boeken in I817 uitl*vam,
zijn veel gegevens von oudere datum. Daardoor geert
de dorpsbeschrijving van Santbeek door Van der Aa
vri goed de situatie rond 1830 weer.
Hij schrijft het volgende:
beschreven in
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Sambeek
Gemeente

Sa

in het Overambt van het Land van Cuijk,
provincie Noord-Brabant, district en arrondissement

m

's-Hertogenbosch, kanton Boxmeer. Palend Noord aan
de gemeente Boxmeer. Oost aan de Maas. Zuid aan de
gemeente Vierlingsbeek en Bakel en Milheeze, West

De z.g. 'Tranchot'-kaart, de eerste gedetailleerde opname

be

aan Oploo-St. Anthonis-en-Ledeacker.

von ons gebied. (1803

Deze gemeente bevat de dorpen Sambeek en Mullem,

de

welke

ek

gehuchten Sarnbeekschen Hoek en
Heikant. Zii beslaat volgens het kadaster eene
oppervlakte van 3064 bunder. 64 vierkante roeden en
29 vierkante ellen, waaronder 2966 bunder, 89
vierkante roeden en 85 vierkanten ellen belastbaar
land. Bij besluit van 8 November 1833 zijn 8 bunder
3 8 vierkante roeden en 48 vierkante ellen van deze
gemeente aan die van Oploo-St. Anthonis-enLedeacker overgegaan, en bU besluit van l4 Augustus
I 834 ziln er 64 bunder, 72 vierkante roeden, 84
vierkante ellen van de gemeente Vierlingsbeek
benevens

eerste Predikant lreeft gehad

Samuel

Neomagus, die in het jaar 1648 herwaarts kwam en in
het jaar 1684 overleed. Nadat de Predikant Andreas

Mourits Reichart in het jaar 1806 zijn dienst had
neergelegd, is het echter eerst gecombineerd met

H

Vierlingsbeek, doch naderhand met Boxmeer.
De 6 Israëlieten, die men er aantreft, worden tot de

m
ee

bijkerk van Cu,jk gerekend.
Men heeft in deze gemeente éene school (achter de
toren, waar nu het toneel van De Elsenhof is), welke
gemiddeld door een getal van 45 leerlingen bezocht
wordt.
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Statie

270
1290

van
inwoners. die meest in den landbouw hun bestaan
vinden. Ook heeft men er eenen korenmolen, twee
bierbrouwenjen,, eene leerlooierij en een steen- of
pottenbakkerij.
De Roomsch-Katholieken, die er 1250 in getal zijn,
onder welke 900 Communicanten, maken eene statie
uit welke tot het apostolisch vicariaat generaal van 'sHertogenbosch, dekenaat Cuijk behoort en worden
door eene Pastoor en eene Kapelaan bediend. Eene
kerk te Sambeek, alsmede eene kapel te Mullem.
De Hervormden. die er 35 irr getal zijn, behooren tot

de gemeente van Boxmeer-Sambeek-en-Beugen,
welke te Sambeek ook eene kerk heeft. Vroeger

Fraaie kerk
Het dorp Sambeek, ook wel Santbeek genoemd, doch
eigenlrjk St. Jansbeek, ligt 9 uur Oost ten Zuiden van
's-Hertogenbosch, 20 minuten Zuid Zuid Oost van
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Men telt er 233 huizen, bewoond door

maakte Sambeek eene afzonderlijke gemeente uit,

1820)

s

bijgevoegd.

huisgezinnen, uitmakende eene bevolking

tot

-

Boxmeer. Het komt ook voor onder de naam
Sandbeeke in 1400, en daarbij wordt ook het huis Ter
Haterrdonck genoemd. Men telt in de kom van het
dorp 121 huizen en 720 inwoners. De kerk, aan den H.
Johannes den Doper toegewijd, was weleer eene der
fraaiste en grootste dezes lands en praalde met eenen
dikken, hoogen toren. Men had' deze toren, nadat de
kerk reeds voltooid was, beginnen te bouwen in 1486
en hU was, na verloop van 46 jaren, namelrjk in 1532,
eerst volbouwd. Hiervan strekt ten bewijs een oud
opschrift, hetwelk op den gewitten binnenmuur der
kerk is te zien geweest, doch waarna de letters nu
meerendeels on leesbaar zijn geworden.

Dit opschrift luidde:

De kermis valt in den laatsten Zondag in Augustus.

Heer Johan zijn zoon Hendrik Hock
doe hij onnosel wos
Doe leijt hij den eerste steen von desen Toorn
As 1486 wert dat werk von den Toorn bestaon
As 1532 woor 't voldaon.

schild; regts het wapen van het Land-van-Culjk, zijnde
van goud met twee fascen vergezeld van acht meerlen,
geplaatst drie, twee, drie, alles keel; links een leeuw
op een veld bezaaid met blokjes.
Van der Aa schrijft ook over de twee andere kernen

Het wapen van Sambeek bestaat uit een gedeeld

van de gemeente.

St. Jansbeek.
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Brand
In den nacht tusschen den I I en 12 Maart 1702,
geraakte deze toren en kerk door den bliksem in brand
en werd met sommige nabijstaande huizen vernield.
Thans is niets dan het muurwerk der kerk staande
gebleven, zonder dak. Doch de toren is, in 1738 en
1139, weder hersteld en daar beneden is eene
bekwame plaats, ter oefening van den godsdienst
ingericht.
In het jaar 1843 is hier eene nieuwe Hervormden kerk
gebouwd, die den l5 October van dat jaar ingewijd is.

Sambeel«schen Hoek

Gehucht in het Overambt-van-Cuijk, provincie NoordBrabant. Eerste district, arrondissement en 8 uur Oost
Zuíd Oost van 's-Hertogenbosch, kanton en I uur Zuid
V/est van Boxmeer, gemeente en I uur Zuid V/est van
Sambeek; met 82 huizen en 390 inwoners.

Mullem, Mulhem of Mulheim

De inwoners vinden meest hun

bestaan

in
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landbouw. Men heeft in dit dorp geene school
de kinderen genieten onderwijs te Sambeek.

den

, maar
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Gemeentesecretaris achtervolgt verdachten
Ook werd in die trjd de eerste echte volkstelling
gehouden. Het hoofd van het , gezin dat het
tellingsformulier niet zelf kon ondertekenen, mocht
dat ook door zijn buurman laten doen. Waar heel

1830 gemeentesecretaris van Sambeek was.

Sambeek over sprak waren de ernstige misdragingen
en discriminerende opmerkingen van twee
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Wie denkt dat een gemeentesecretaris uitsluitend
schrijvend bezig is, heeft het toch mis. Er komen
ollerlei onverwachte klusjes op hem af, Daarover kan
bijvoorbeeld Johannes Hermans meepraten, die rond

verkrijgen is.

van 25

dubbeltjes

te

Behalve de door Sambeek hollende gemeentesecretaris komen er nog tal van andere gebeurtenissen

orde . Zo kiest de
Sambeekse gemeenteraad tijdens de eerste
bijeenkomst van dat jaar zelf twee nieuwe leden.
Gemeenteraadsverkiezingen waren toen nog

uit het dorp van 1830 aan de

onbekend. Vaak vergaderden de raadsleden overigens

niet: slechts vier keer

in
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bijzondere jubileumpnjs

Deze vastleggingen van de landmeters van het
kadaster vormen nu een dankbare bron om het
Sarnbeek van rond 1830 in kaart te brengen. Met
behulp van de vele kaarten en overzichten die in
Duvelsklökse 25 staan afgebeeld, is het mogel,jk te
achterhalen aan wie het huis of de grond waar men nu
woont in de l9de eeuw toebehoorde. Was het toen al
in het bezit van de familie of zijn huis en grond pas
later eigendom geworden? Duvelsklökse 25 biedt een
eerste aanzet hiertoe om dit te achterhalen.
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zette prompt de achtervolging in.
Hoe dit afliep, staat beschreven in Duvelsklökse 25,
dat tijdens het St. Jansweekend onder de toren voor de

m
ee

gemeentesecretaris zagen aankomen, gingen ze
schielijk op de loop. Begrijpelijk, want kort tevoren
had Hermans samen met burgemeester Johannes
Jansse, wethouder Christiaan van den Bosch en
veldwachter Peter Usener huiszoeking gedaan bU de
venter, maar niets verdachts gevonden. Maar toen de
twee kinderen van Roeben Hertog voor hem
wegholden, vond de gemeentesecretaris dat toch wel
heel vreemd. "Hier is iets niet in de haak", dacht hij en

in het dorpswinkeltje van Adriaan

Cohen.
Rond 1830 trokken landmeters van het kadaster door
heel Nederland en dus ook door Sambeek. Zij maten
nauwgezet alle gebouwen en percelen op en noteerden
tevens de eigenaren, de kwaliteit van de gronden en de
opbrengsten eryan. De gegevens van deze opmetingen
dienden als basis voor een nieuwe grondbelasting, die
in l 332landelrjk werd ingevoerd.

H

met elkaar te praten. Toen beiden de

marechaussees

s

Toen hU op 13 december van dat jaar door Sambeek
wandelde, kwam hU langs het huis van venter Roeben
Hertog. Ervoor stonden Mozes Hertog en zus Helena
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Teksten: René Klaassen
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Jos Kurjpers

1830. Daarentegen hadden

burgemeester Johannes Jansse en zijn twee assessoren
- wethouders zouden we nu zeggen - het wel druk met
allerlei controles.
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