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HooB, water én paarden
tijdens de St. Jansdagen
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Geen hoogwater maar hoog en waten
De Sambekenaren zijn al eeuwenlang bekend met
het fenomeen hoogwater door de overstromingen
van de Maas. Meestal gebeurde dat in de winter oÍ
het voorjanr. In de zomer leek deze regenrivier
vroeger door de lage waterstand soms wel wat op
een beekje. En daÍ was een van de redenen om de
Maas te kanaliseren - dus van stuwen en schutsluizen te voorzien. Het water zou dan op een
constant peil blijven en schepen konden zo het
gehele jaar varen. In 2004 is het 75 jaar geleden
dat de eerste schepen door de schutsluis bij
Sambeek voeren. Reden voor Sambeeks Heem om
er een afzonderlijk Duvelsklökske aan te wijden.
Tbvens ís er een expositie von Rijkswaterstaat
onder de toren.
'Hoog' staAt natuurlijk voor het beklimmen van de
St. Janstoren. Steeds meer mensen - ook van
buiten het dorp - weten dat in het weekend vóór
24 juni het Oost-Brabantse landschap van zo'n
veertig meter hoogte bekeken kan worden.
Dat er dit jaar paarden (en ruiters) hun opwachting maken bij het Sambeekse midzomerfeest ligt
voor de hand.
Landelijke rijvereniging De Eendracht heeft
kortgeleden haar 3}-jarig bestaan gevierd, samen
met collega-vereniging De Keertwending. Hun
leden laten bezoekers in koetsen oÍ op pony's een
ritje maken.
Het programma voor de beide St. fansdngen ziet
er als volgt uit.

Ook kinderen vinden de
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Van L4.00 tot 17.00 uur en van L9.L5 tot

uur:

©

toren beklimmen en expositie over 75 jaar
stuw; tevens verkoop van St. Jansbrood en het
nieuwe Duvelsklökske32 over de bouw van
stuw en schutsluis bij Sambeek tussen 1925 en
1929 én wat er in die periode allemaal in het
dorp gebeurde.
Verder: verkoop van 'Sambeekse'artikelen en
Derde Wereldproducten.
De St. Janskransenwijding is om 1,8.30 uur.
Voorafgaand hieraan maakt harmonie Semper
Unitas een muzikale rondgang door het dorp.
Ook tijdens de kransenwijding zal de harmonie
een aantal nummers ten gehore brengen. Na
afloop is er nog een zomeravondconcert. Op
het kerkplein staan stoelen voor mensen die
wat moeilijker ter been zljn.
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75 JAAR STUW
Vernielde stuwtrapp€trr een grote
tweelingsluis en een diepere Maas
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Ruim tien jaar nadat het eerste schip door de
schutsluis bij Sambeek was gevaren, kreeg op l0
mei 1940 een zekere sergeant Kemper van zijn
meerdere opdracht om een springlading aan te
brengen bij de stalen trappen van de daarnaast
gelegen stuw. Koste wat kost moest worden voorkomen dat Duitse militairen bij de inval in Nederland
via stuw en schutsluis de Maas zouden oversteken.

lagen, hadden een goed heenkomen in het dorp
gezocht. Na de bezetting van Sambeek kregen ze
van de Duitse corlmandant toestemming naar hun
schepen terug te keren. Maar verder varen zat et
voorlopig niet in: bijna alle bruggen over de Maas
waren opgeblazenen lagen in het water. Ook de
pontveren, waaÍonder dat van Sambeek-Afferden,
waren tot zinken gebracht. Bovendien hadden de
Duitsers over de Maas enkele noodbruggen gebouwd. Geen enkel schip kon daar passeren.
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"Om halfvijf werd mij de opdracht gegeven",
meldde de bij de Maas gelegerde militair later. "De
trappen die vernield moesten worden, zaten boven
aan de stuw. Vanaf de kant ging ik over de sluisdeuren naaÍ het eilandje midden in de Maas. Daarna
moest ik nog een trap van de stuw op. Daar hing
het vuurkoord. De springlading was al aangebracht.
Snel heb ik de lont aangestoken, ben naar beneden
gerend en heb dekking gezocht Maar door vocht
brandde het vuurkoord niet goed." Kemper proeerh"beerde het nog eens etzelfs een derde keer
durfde toen niet meer naar boven, want ik had het
vuurkoord tot vlakbij het slagpijpje zienbrandeÍr.
Met twee geweerschoten heb ik toen de slagsnoerleiding kapotgeschoten, zodat het contact verbroken was. Daarna heb ik samen met enkele andere
soldaten een nieuw vuurkoord aangebracht en dat
aangestoken. Gelukkig! Hierna vloog de trap de
lucht in. Terwijl we hiermeebezig warer, begonnen de Duitsers al op ons te schieten. Ze waren
vlakbij."

Omdat stuw en schutsluis bij Sambeek tijdens de
Tweede \il/ereldoorlog gesloten wÍren, had het
water een nieuwe loop gezocht. Het schuurde een
nieuwe bedding uit in de uiterwaaÍden en het land
tussen stuw en schutsluis. Het middeneiland, waar
sergeant Kemper over sprak, was voor een groot
gedeelte verdweneÍI.
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Het water zocht zijn eigen weg. (foto's; ,I. Simissen)
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Hoewel het niet meer mogelijk was om via stuw en
schutsluis de Maas over te steken, gelukte het de
Duitse militairen wel om in rubberbootjes enkele
honderden meters zuidelijker - ter hoogte van het
pontveer - naaÍ de andere kant van de rivier te
komen. De kazematten aan de Sambeekse zljde van
de Maas werden door de Duitsers een voor een
uitgeschakeld of veroverd. In amper vijf uur was
Sambeek door hen in bezit genomen.
De bewoners van de stuw vluchtten die morgen van
de tiende mei door de weilanden naar Sambeek en
vonden daar bij familie en kennissen onderdak.
Ook de schippers, die met hun schepen bij de stuw
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Onbevaarbaar

De opgeblazen trappen hangen nog steeds aan de stuw.

Britse soldaten hebben na de oorlog een groot gedeelte van het herstel voor hun rekening genomen.
Wekenlang zijn ze met bulldozers in de weer
geweest om grond in de geulen te storten. Nadat de
gehele Maas was ontdaan van resten bruggen en
scheepswrakken konden in augustus 1945 weer
schepen door de schutsluis bij Sambeek vaÍen.

Maaswerken
De laatste jaren zljn er plannen ontwikkeld om de
Maas geschikt te maken voor grotere schepeïI.
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de
Maas als 'natuurlijke rivier'. In het kader van de
zogeheten Maaswerken zijn en rworden er vele
projecten uitgevoerd om deze doelstellingen te
verwezenlijken. Zo zal vanaf 20lI het zomerbed
van de Maas bij Sambeek worden verdiept. De
rivierbodem wordt twee tot drie meter afgegraven
om de Maas bij hoogwater meer bergingscapaciteit
te geven.
De schutsluizen worden geschikt gemaakt voor
schepen met een lengte van 190 meter, een breedte
van lL,4 meter en een diepgang van 3,5 meter.
'Wanneer
deze werkzaamheden van start gaan is
nog niet bekend.
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Bulldozers van het Engels/geallieerde leger vullen het gat
tussen sluis en stuw met zand. De schutsluis is tiideliik
hiervoor opgevuld. (foto: J. Simissen)
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Tïveelingsluizen
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Na de Tweede V/ereldoorlog
nam de scheepvaart op de
Maas sterk toe. Daardoor
ontstonden er vooral bij de
stuw van Sambeek lange
wachttijden. "'Wanneer men
nu bij de stuw gaat kijken,
lijkt het soms wel een grote
haven. 's Na-qhts kan men
honderden lichtjes op het
water zien dansen, wat het
geheel een feeëriek gezicht
geeft. Het is echter wel een
teken van vele wachtende
schippers. Honderdvijftig of
meer schepen moeten vaak
anderhalve dag of zelfs langer
op hun beurt wachten" , zo
beschreef een krant begin
jaren '60 van de vorige eeuw
de situatie bij de stuw.
Het was duidelijk er moest snel wat gebeuren om
de capaciteit van de toen bijn a 35 jaar oude schutsluis te vergroten. In L963 werd een begin gemaakt
met de aanleg van een tweelingsluis naast de
bestaande. Deze dubbele sluis zou L42 meter lang
en 16 meter breed worden. De totale schuttdd zou
ongeveer een half uur in beslag gaafi nemen. In
1967 was het kolossale werk gereed, maar pas een
jaartje later zout de toenmalige minister J.A. Bakker
van Verkeer en Waterstaat het 28 miljoen gulden
(12,7 miljoen euro) kostende complex openen.
Vanaf een boot gaf de bewindsman per mobilofoon
het coÍnmando 'Sluis open!'.
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De bouw van de tweelingsluis in volle gang. ffoto: J. van Els)
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Op 4 oktober 1929 voer het eerste schip door
de eerste schutsluis in de Maas bij Sambeek,
die toen net gereed was gekomen.
Hoe de bouw daarvan en van de stuw in de

daaraan voorafgaande jaren is verlopen en
wat er toen allemaal in het dorp is gebeurd,
wordt beschreven in Duvelsklökske 32, dat
als titel heeft 'Grote drukte in het dorp - de
bouw van stuw en schutsluis in Sambeek,
1925-1929'. Dit Duvelsklökske is tijdens de
St. Jansdagen te koop onder de toren.

Ze zijn er \ryeer:
de Sambeekse vlaggen
Een tUd lang waren ze uitverkocht, maaÍ nu
zijn ze eÍ weer: de alom gewaardeerde en bij
veel festiviteiten gebruikte Sambeekse vlaggen.
Dankzij de belan geloze inspanningen van
enkele Sambekenaren en de medewerking van
een bedrijf is het gelukt om enkele honderden
exem-plaren van deze geel-blauwe dundoeken
gedrukt te krijgen voor een betaalbare prijs.
Sambeekse vlaggen zljn verkrijgbaar tijdens de
openstelling van de ruimte onder de toren op
zaterdag 19 en zondag zOjuni.
Ze kosten zes euro per stuk.
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Steeds meer mensen genieten van het uitzicht vanaf de
Sambeekse toren.
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Weer open dag in
het Kloosterhuis
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Teksten: René Klaassen
Vormgeving en realisatie: Jos Kuijpers
Met dank aan Jan van Els
en Jos Simissen
Duvelsklökske nn 31 is een uitgave
van Sambeeks Heem, juni 2004
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Colofon

Ook dit j aaÍ is er op zondag 20 juni van
12.00 tot 17.00 uur weer een open dag in het
Kloosterhuis, Grotestra at 7 I in Sambeek.
Er zijn dan rondleidingen door het gebouw,
waarbij een van de bewoners wat zal vertellen
over de wij ze vaï leven in dit vroegere klooster
én hoe dit gebouw en de tuin worden
onderhouden. Daarbij zal beslist ook een
stukje historie aan bod komen.
Verder is er een tentoonstelling in de kapel
met werken van leden van het kunstatelier
van Vizier.
Muziek wordt ten gehore gebracht door de
Boxmeerse djembéschool Doun-doun en de
vrouwengroep FeÍnme Kabaal.
En wie even wat rust zoekt, moet zeker een
wandelingetje maken door de tuin. Op een terras
zijn heerlijke drankjes en hapjes verkrij gbaar.
Daar is ook een stand met informatie over het
Kloosterhuis. Tevens zljn er enkele leuke
artikelen te koop.
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Van LL.00 tot L6.00 uur is de toren weer open
voor beklimming. Evenals op zaterdag geschiedt de beklimming op eigen risico. Kinderen tot 12 jaaÍ kunnen alleen onder begeleiding
van volw&sscnen naar boven. Hieraan wurclt
strikt de hand gehouden.
De expositie over 7 5 jaaÍ stuw is weer geopend
en ook kunnen er weer St. Jansbroden en
Derde Wereldproducten worden gekocht.
Op en bij het kerkplein staan rijtuigen en
pony's van De Eendracht en De Keert-vrerding, waaÍmee en waarop grote en kleine
bezoekers ritjes door het dorp kunnen maken.
Bij de stu\il worden van 11.00 tot 16.00 uur
rondleidingen gegeven door (oud)medewerkers
van Rijkswaterstaat. In een aparte ruimte
worden instructiefilms vertoond over de werking van stuw en schutsluizen.

Om ons dorp er gedurende het St. lansweekend feestelijk uit te laten zien, wordt
iedereen verzocht de Sambeekse vlag uit te
steken. De St. lanskrans of St. Jonstros hoort
na de wijding een week naast de voordeur te
hangen.
Wilt u gedurende het St. Jansweekend uw
auto niet op het kerkplein parkeren?

