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Torenfeesten.
Sambekenaren
zijntrots op hun
toren en op hun
gilde, dat met
afstand de oudste
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Alle reden voor
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maar liefst 590
jaar oud is.
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dus 1115 jaar.
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moois te maken.
V/ant dathebben
de toren en het
gilde verdiend.
Iedereen in
Sambeek en ook

oud-inwoners
van het dorp
zijn daarom

welkom om te
genieten van en
soms ook mee
te doen met de

vele bijzondere
activiteiten die
op l8 en 19 juni
plaatsvinden.
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Jarige toren van Sambeek blikt terug op een roemrucht verleden

'Mil kr[gen zeniet T,osnel klein!'
Met z'n 525 jaar is de Sambeekse

De overige gebouwen hadden lemen

toren \ryaarschijnlijk het oudste
bouwwerk van de regio. In deze

wanden en strooien daken.

meer dan vijf eeu\ryen is hijzelf
nog nooit aan het woord geweest.
Hoogste tijd dus om te horen
wat er gedurende deze lange tijd
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allemaal is gebeurd en hoe hij dat

heeft ervaren.

©

U hebt weliswqar geen ijzeren
maar wel een stenen geheugen.
Hoe zag Sambeek er uit toen u werd
gebowvd?
Heel anders dan nu. Er stonden

Sa

hrrít ernoor gezorgd dat

U bent een grote jongen - een
lwtoeper zoals ze in Sambeek zeggen.
Uw botm moet toch handenvol geld
hebben gekost?
Dat denk ik ook. Maar hoeveel het
precies is geweest? Ik zou het niet
weten. Daar gingen de kerkmeesters
over. Ik heb niet in hun geldbuidel
kunnen krjken. De ongeveer 500
inwoners van Sambeek hebben
indertijd mijn bouw deels bekostigd.
Ook hebben ze, daar waar mogelijk,
hand- en spandiensten verricht.
De welgestelden van Sambeek

s
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het Antoniushuis staat en de kerk.

u werd

gebouwd?
Wat ik heb horen vertellen was
dat pastoor Jan van de Velde, een
voor die tijd geleerde priester. Hlj
had gestudeerd aan de universiteit
van Keulen en las in de pastorie
theologische boeken. Jan van de
Velde was een van de mensen die
het Sint Anthoniusgilde mede heeft
opgericht. Hij heeft er ook voor
gezorgd dat Sambeek een eigen
dorpsschool kreeg en Mullem
een eigen kapel. In zijn opdracht
werd een schitterende monstrans
gemaakt. Het is daarom logisch dat

m

slechts enkele stenen gebouwen:
kasteel Hatendonck bij de Warande,
de Steenenburch op de plek waar nu

Wie

hij de aanzet heeft gegeven voor
mrjn bouw. Hij overleed overigens
geruime tljd voordat de eerste steen
werd gelegd.

m
ee

H
©
©

2 - Duvelsklölske nr. 46, 2011

hebben financieel eveneens flink
bijgedragen, zo is mij verteld. Er is
aan mij gebouwd van 1486 tot 1 532,
dus 46 jaar lang. Alle tljd om mij zo
groot en hoog te maken.

In 2011 viert u uw 525n' veriaardag.
Hoe hebt u zo oud kunnen worden?
Een sterk gestel, denk ik. De
bouwmeester was een vakman. Hij
heeft precies geweten hoe nttaar hij
mij moest maken om de eeuwen te
kunnen trotseren. Want ik heb wel
het een en ander meegemaakÍ.
Wat dan?
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In 1702 sloeg

de bliksem in

S aamhorigheid en gemeenschap szin
komen onder andere tot uiting in
het bloeiende verenigingsleven.
De inwoners van het dorp zijn nog
steeds bereid elkaar te helpen. De
Torenfeesten van dit jaar zouden
anders ook niet georganiseerd
kunnen worden. Eigenlijk is dat
niet alleen een feestje voor mij
en het eveneens jubilerende Sint
Anthoniusgilde, maar ook voor de

Sambekenaren zelf. Zii verdienen
het om gecomplimenteerd te worden
voor hun inzet en betrokkenheid. Zij
zorgen ervoor dat Sambeek een dorp
is waar het prettig leven is.

mijn
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spits, met als gevolg dat niet alleen
ik maar ook de kerk uitbrandde.
Pas 37 jaar later ben alleen ik
hersteld. De kerk heeft er nog een
kleine honderd jaar geblakerd bij
gestaan. In het najaar van 1944 is tot
twee keer toe geprobeerd mij op te
blazen Ik heb het toen heel zwaar
te verduren gehad. Overal scheuren
en barsten - ik dacht echt dat het
gedaan was met mij. Maar weer
werd ik gerestaureerd. Dankzrj mtjn
inwendig betonnen skelet ben ik nu
sterker dan ooit. Mij krijgen ze niet
zo gauw klein.

m
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U bent gelukkig?
Heel gelukkig zelfs. Elke dag nog
geniet ik van wat er in Sambeek
allemaal gebeurt. Ik zou in geen
ander dorp willen staan. En als het
aanmij ligt: nog heel veel eeuwen.

opgevallen?
Sambeek is een bijzonder dorp.
Eeuwenlang heeft het zichzelf
bestuurd. Dat zorgde voor een groot

pronken boven

velden en heide,
Gij staart over de bossen tot diep in
de Peel.

En oostwaarts de maasstroom, bU
waarden en weiden,
Fel wit door het geboomte het
Boxmeerse kasteel.
Uw boom stond in bloei boven
grafsteen en zerk,
Beroofd van altaren, vereenzaamd
versleten,
Vernederd door het roekeloze

dwingelandswerk.

Maar dan blonk, na eeuwen, een
tijdperk van vrede,
Uw klokken verkondigen het grote
geluk.
Zij beierden het uit in een bede:
God hoede oud Sambeek voor leed
en voor druk!
il1ililtililil!ililtilililililililil!ilililililllillllllllllllllllllllllllll!!lll!

DETORET,{ YAN SATilBEfrK

waarschijnlijk in 1932, toen het

vierhonderd jaar geleden was dat de
toren gereed was gekomen. Gezien
de historische feiten die in het
gedicht staan verÍneld zou het van
de hand kunnen zijn van A.F. van
Beurden, die veel over de regionale
geschiedenis heeft gepubliceerd.

gebomtd.
Henk Hack hrrít met recht op zijn
helpers vertrouwd,
Als mildheid en sterke geloofstrouw
u stichtten.

Dan schoot gij omhoog als geen
enkel in het land,
Geen storm deed u beeven, geen
rulo,vinden nvichten,
Uw muuren verduurden den gloed
van den brand.
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De Toren
Wat staat gij daar kloek en zo steil in
de luchten!
Gij zit onverzvvak| hebt geen sliiten
te duchten,
Gij stoere reus, nu voor vier eeuwen
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verantwoordelij kheidsgevoel en een
bepaalde mate van eensgezindheid.
Het dorp heeft altijd mensen gehad
die het voortouw namen als er iets
geregeld of gedaan moest worden.
Anderen hielpen hen daarbij
zoveel mogelijk. Zij beseften
dat een gezamenlijk belang ook
voordelen voor henzelf had. In de
eerste eeuwen van mrjn bestaan
waren de Sambekenaren op elkaar
aangewezen. Elkaar helpen was
bittere noodzaak. In de huidige
trjd is dat niet meer nodig, wat
niet wil zeggen dat dit niet meer
gebeurt! Sambekenaren voelen zich
nog steeds betrokken bij anderen,
willen weten hoe het met hen gmt.

te

m
ee

oÍgrspeeld. Wat is u doarbii

bestaan.

Lang staat gij er

H

van Sambeek zich rondom u

s

jaar heeft het dorpsleven

De Sambeekse toren is altijd een
geliefd bouwwerk geweest om een
gedicht over te schrijven. Dat deed
ook een anoniem gebleven auteur,

ek
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Al die

Dichten over de toren

Gij zaagt de Waranda met grachten
omringen,
De benden van Schenk op haar
rooftochten gaan.
Bedreigend de dorpen in mateloos
dwingen,
De boeren verdrukken in hun somber

Iller in \ Noard,-Brobs*tse lorrd
ligt 'n plaotsie aa,rb de oostelíike kont,
Vtaeger had 't lo;ng geerv naorn,
maai de rnensen uergaderd,en sad;m
(EÍ1. . . . ,r§onr,b eek" uqd gebaren;
tnefi, bouwde een, kerk ngt een ta?ell.
Toe* kwo;m d,e oarlog *rt ll,,et lond
e* de orede gíng a.afl, Ir;arot
De DtÉtgerg *.usamen, goutt, ,t&r hler

efi begannen tnet hutt gembrr
Alles selwten ze itort de baon,
Ook d,e toren moest et a$tt,
De kerlc hddden ze zo kart en, lcleln,
mwr )d,e toren, oud em fij*,
dle gchudd,e wel heel eue'fi
oiÍB

ililil1ililtilililililililililililililmililililil!illlllilillllllllllllllllllll!
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Oude koster legt juiste oprichtingsdatum vast
Misschien heeft hij een vooruitziende blik gehad. Enkele maanden voor
zijn dood pakte koster Christiaen Crouwers zijn ganzenveer en schreef
de stichtingsakte van het Sint Anthoniusgilde uit Sambeek over.

Aan deze

die haar varkens vnj mocht laten
rondlopen als vergoeding voor
het verplegen van zieken . Deze
varkens werden op 17 januari, de
feestdag van Anthonius, geslacht.
Het vlees ervan ging naaÍ de armen.
Of dat toentertrjd op die dag ook in
Sambeek gebeurde, is niet bekend.

Christiaen
Crouwers is

Schuttersgilde

Die was door
ouderdom en
wellicht ook

veelvuldig
gebruik bijna
onleesbaar
geworden.
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De eerste pagina
van het door koster
Christiaen Crouwers
geschreven gildeboek.
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het te danken
dat bekend
is gebleven
wanneer en

m
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bindmiddel tussen de broeders en
zusters.

Onder meer door oorlogen en andere
rampen was het Sint Anthoniusgilde
in de zestiende eeuw minder actief.

s

ek

Populaire heilige

zodanig fungeerde het altaar dus als

be

waar het Sint Anthoniusgilde werd
opgericht. Dat gebeurde op 6 mei
l42l in de kerk van Sambeek op
het Onze Lieve Vrouwe- en Sint
Anthoniusalt aar. Enkele maanden
nadat hij de stichtingsakte had
overgeschreven overleed de toen
81-jarige koster op dinsdag 30
mei 1628. De oorspronkelijke
stichtingsbrief is verloren gegaan.

Het Sambeekse Sint Anthoniusgilde
was bij de oprichting in l42I
een 'broeder- en zusterschap',
die nauw verbonden was met de
katholieke kerk. Zo werd op het
Sint Anthoniusalt anr wekelij ks een
gezongen of gelezen heilige mis
opgedragen, waarbrj de gildeleden
aanwe zig moesten zijn. Als

zou mens en

opnam.

dier tegen
allerlei ziekten
en onheil

Houten vogel

bescherÍnen,
dacht men toen.

Zijn bijnaam
'Anthonius
met het varken'
heeft hij te
danken aan
Het beeld van Sint
Anthonius Abt in de

een religieuze
orde uit de

Sambeelue kerk.'

middeleeuwen,
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van het Sint
Anthoniusgilde.

heilige missen, ook door het houden

van gezamenlijke maaltijden. Als
belangrij ke nevenactiviteit kwam
daar het schieten op de houten vogel
boven op de schutsboom bij om de
weerbaarheid te vergroten. Daartoe
werden door het jmr heen regelm atig
schietoefeningen gehouden. Later
zou het schieten op de vogel een van
de belangrijkste activiteiten van het
gilde worden.
Het opnieuw vastleggen van de
reglementen in I 628 gebeurde met
instemming van pastoor Matthias
Riebroeck, de gerechtsdeurwaarders
Jan Alyslegers (namens de prins van
Oranje) en Eymerick van Aeldrum
(namens de heer van Boxmeer),
schoolmeester Willem Ansems
Boenenberch en alle mannen van
wie de (voor)vader lid van het gilde
was geweest.
Nadien is het reglement nog enkele
keren aangepast aan veranderde

Het Sint Anthoniusgilde ontwikkelde
zich sindsdien meer en meer tot een
schuttersgilde, een organisatie die de
inwoners van het dorp beschermde
tegen allerlei onheil, waaronder
ook brand. Het godsdienstige
karakter van het Sint Anthoniusgilde
echter bleef behouden, evenals het
bevorderen van de onderlinge band
tussen de leden. Dat gebeurde,
behalve door het bijwonen van de
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was Anthonius
een populaire

activiteit
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zeshonderd
jaar geleden

enkele eeuwen
een belangrijl@
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heilige. Hij

Halverwege de Tachtigiarige Oorlog
echter, vooral na het Twaal{arig
Bestand ( I 609-1621), groeide de
noodzaak om het eigen dorp te
bescherÍnen tegen plunderingen door
soldaten en geboefte. Dat resulteerde
in I 628 in een herbevestiging van
de oude reglementen, aangevuld
met een aantal nieuwe bepalingen,
opgeschreven door de reeds
genoemde Christiaen Crouwers.
Logisch dat hij daarin ook de
oorspronke I ij ke stichtingsakte

Dat bij de oprichting voor de naam
Sint Anthoniusgilde werd gekozen is
niet vreemd. Er was in de kerk van
Sambeek immers al een altaar dat
aan deze heilige
was toegewijd.

Het schieten
op de houten
vogel is al

Prijskoning Wim Bongarts A.) en koning
Ben von Els omhangen met het zilver.
Pinksteren 2008.

omstandigheden. Het betrof dan
bijvoorbeeld de kosten voor de
gildebroeder die de vogel had
afgeschoten. Niet iedereen kon of
wilde daarvoor diep in de buidel

kkening van
de aan twee

schildjes
hangende

tasten.

T-G-z-D'9

t{ zb

zilveren
vogel en een
koningsschild
uit 1817, het

A
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Koningschieten

©

V/erd aanvankelijk op de
maandag en de dinsdag na
Drievuldighei dszondag (de
zondagna Pinksteren) op de vogel
geschoten, tegenwoordig gebeurt
dat op Tweede Pinksterdag op
het schietterrein aan de zuidkant
van Sambeek, niet ver van de
Grotestraat. In het verleden is de
houten vogel ook wel op een van de
wieken van de windmolen bevestigd

©

geweest.

Bij het krieken van de dag trekken

beneden schoot.

gilde terug naar het gildehuis en
wordt de koningin thuis opgehaald.
Het nieuwe koningspaar en de
pnjskoning knjgen vervolgens een
uitgebreide vendelgroet. Daarna
volgt een gezellig samenzijn, maar
de eigenlljke teeravond mét de
gildezusters is daags daarna.

Andere activiteiten

Door het jaar heen is het Sint
Anthoniusgilde present bij

be

gildebroeders door het dorp om
de koning te wekken en om aan
te kondigen dat de dag van het
koningschieten is aangebroken.

schoolmeester

Paulus Havens
de vogel naar

m
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de tamboers met de andere

jaar waarin

zogeheten 'verloren maandag', de
eerste maand ag na Driekoningen.

Kostuum
De gildebroeders dragen een
kostuum in de kleuren groen, rood
en zwart Het kostuum is in gebruik
sinds 1949. Het Sint Anthoniusgilde
voert momenteel actie om deze
uniformen te vervangen door
nieuwe, die er overigens hetzelf«le
uit gaan zien.

Zilver

s
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Van de nieuwe koning wordt
verwacht dat hij een zilveren
schildj e laat maken, met daarin
gegraveerd zijn naam en soms een
nadere toevoeging. Het oudste
koningsschild dateert van 1780 en
draagl de naam van Jan van Os.
Een kostbaar zilveren kleinood uit
1636 is een sierlijke vogel, met de
vleugels vrij van het hjf en hangend
aantwee schildjes, met daarop het
wapen van het Huis Bergh. Graaf
Albert schoot destijds met het
Sambeekse gilde mee en was in
dat jaar koning geworden. Vijftien
jaar later schoot zijn zoon Frederik
de vogel eveneens naar beneden vandaar de twee schildjes. Heren van
Huis Bergh, zetelend in Het Kasteel
van Boxmeer, hadden tot het jamir
1800 voor de helft zeggenschap over
het dorp Sambeek.

een eucharistieviering voor de

levende en overleden leden wordt
een vendelgroet gebracht aan de
wereldlijke en kerkelijke overheid.
's Middags wordt er dan op de vogel
geschoten om uit te maken wie zich

voor een jarrr koning mag noemen.
De nieuwe koning is verplicht om
vóór zonsondergang een koningin
aan te wij zen) anders vervalt zijn
koningschap. Tevens wordt er om de
pnjsvogel geschoten.
Nadat koning, koningin en

pnjskoning bekend zijn, keert het

verschillende gelegenheden
zoals de Boxmeerse Y{airt, het
gemeentelij k koningschieten en
twee kringgildedagen. Het gilde
organiseert jaarlijks ook een
schietconcours. Een aantal leden
doet mee aan wekelijkse wedstrijden

in en buiten de regio. Ook bewijzen
de gildebroeders, indien gewenst,
de laatste eer aan een overleden
medelid. Het nieuwe verenigingsj aar
vangt aan op 17 januari (de feestdag
van de heilige Anthonius Abt) met
een jaawergadering en teeravond
voor alleen de mannelijke leden.
Het verenigingsjaar loopt tot de

©

Daarna volgt een koffietafel in
het gildehuis. Na afloop van

©

Op de dog van het koningschieten treld het gilde door de straten van Sambeek.

Sint Anthoniusgilde nu
Bij het 590-jarig bestaan telt het
Sint Anthoniusgilde 83 leden,
verdeeld over 48 gildebroeders en
35 gildezusters. Het gildehuis is De
Gouden Leeuw aan de Grotestraat,
midden in Sambeek.
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Living statues, markt, vuurwerk,
haan poetsen en heel veel meer
Het programma van de Torenfeesten ziet er als volgt uit.
Vrijdag

17

juni

Zondag 19 juni

Mini-Torenfeesten voor leerlingen
van basisschool De Bolster. De circa
170 kinderen in de leeftijd van 4
tot 1 2 jaar hebben een eigen 'torenen gildedag', met veel leuke en
le erzame activ ite iten.

Zaterdag 18 juni

©

Om 12.00 uur is de openingsceremonie van de Torenfeesten,
met een vrolijke fanfare vanaf de
torentrans en het luiden van de
klokken. Dan begint ook (tot 17.00
uur) de manifestatie 'Sambeek toen
en nu'waaraan veel verenigingen
plus hobbyisten deelnemen.

Deze dag van de Torenfeesten
staat vooral in het teken van de
ontmoeting. Om 10.00 uur is er
een plechtige eucharistieviering.
Aansluitend om 12.00 uur een
gezellige koffi etafel w aar aan (oud-)

Sambekenaren Íuulschuiven en de
Zangertjes van Sint Jan nog één keer
optreden.
Om 13.30 uur begint een

©
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grote retinie van Sambeekse
schoolklassen. De toren is weer
open voor beklimming, de exposities
zijn te bezichtigen, terwijl de living
statues ook weer op het feestterrein
aanwezig zijn. Halverwege de
middag een concert door zanggroep
Joyful. Een alpinist beklimt de toren
aan de buitenkant om de haan op
de spits te poetsen. Rond 16.15 uur
is de sluitingsceremonie, waarbij
een gedenksteen en een boek met
foto's van Sambeekse woningen bij
de toren worden aangebracht. De
drumband van Semper Unitas sluit
de Torenfeesten af met een bijzonder

a

am
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wwrv.everyo neweb. com/torenfee§ten

Om Sambeek er tijdens de
Torenfeesten extra feestelijk uit
te laten zien, wordt iedereen
verzocht de Sambeekse vlag uit te
steken. Het centrum van het dorp
is tijdens de festiviteiten op deze

twee feestdagen afgesloten voor
doorgaand verkeer.

Een stoere, nooit

wank'lende reus
Het bij de Torenfeesten
v

ers c hij

nende Duv

e

I skl

0ks ke

gaat - hoe kan het anders - over
de geschiedenis van de 525

©

toren.

Het Kloosterhuis houdt open dag van
13.00 tot 17.00 uur. Meer over het
programma van de Torenfeesten en
achtergrond- informatie op :

©

de toren hebben gewerkt. Verder:
verkoop van herdenkingsartikelen
en Sint Jansbrood. Ook zijn er
films te zien overhet Sambeek van
vroeger en kunnen er leuke spelletjes
worden gedaan. Voor kinderen is
er een rommelmarkt. Tevens zijn
er exposities over de kerkschatten
van de parochie, schilderijen van de
toren en gildezilver. En uiteraard is
de toren voor beklimming geopend.
Om 18.30 uur vindt de traditionele
Sint Janskransenwij ding plaats,
met daarna enkele verassingen.
Aansluitend v erzorg! harmonie
Semper Unitas een spetterend
promenadeconcert, gevolgd door de
theaterproductie 'Ode aan de toren'.
Als afsluiting vuurwerk vanaf de

buitenlrant om de haan te poetsen.

m

Living statues beelden de arbeiders
uit die indertijd aan de bouw van

optreden.
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Een alpinist beklimt de toren aan de

jaar

oude Sint Janstoren. De titel
'Een stoere, nooit wank'lende

reui'

is ontleend aan een regel
uit het Sambeeks volkslied. Over
de toren is zoveel te vertellen dat
dit het dikste Duvelsklökske ooit
is geworden. Met daarin onder
andere: de bom,v van de toren, een
fatale blikseminslag, het opblazen
in de Tweede Wereldoorlog en de
restauratie van het in I 97 3 op de
rij ksm onum ent enlij s t geplaat s t e

Dwelskl0kske nummer 47 is tijdens
de Torenfeesten verkrij gbaar bij de
stand van Sambeelcs Heem onder de

gebou,u.

toren.
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lanssen Bà,unï ler Sambeek

Gebr. Janssen B.V.

Hagelkruisstraat 6

Sint Janslaan I la, Sambeek

5835 BD Beugen
http
beugen.
=llwww.janssen

0485-573003

www.jbs-sambeek.nl
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BONGARTS

Bewindvoerlng
&

5836 AE Sambeek
E-mail: Bongarts@bongaÉsbewindvoering.nl
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nanciële zaken an goedenon. (Onderbewindstelling)
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5801 BH Venray 0475-582409
www.campsoptiek.nl
campsoptiekboxmeer@gmail.com campsoptiek@gmail.com
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Camps Optiek Boxmeer
Steenstraat 120 5737 JJ Boxmeer 0485-57LBt2
Camps Optiek Venray
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Het kanbor v@r recftbgeldig en deskundig regelen van
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BOVAG; beoordeling Autobedrijf
Kusters zeeÍ goed score 9,6

KLANTEN; hebben ons genomineerd

voor Autobedrijf van het jaar!
Ons doel: dat u uw volgende auto

Auto bedriif
weer bij ons koopt.
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Kusters
Grotestraat 69, 5821

tel.

047 8-63
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Vierlingsbeek

Onze slogan: Betrouwbaar, Percoonlijk en Snel, AutoKusters.nl
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Colofon Teksten: René Klaassen Correctie: Truus Klaassen-Hubbers Lbrmgeving en realísatie: Jos Kuijpers lllustraties: Gert-Jan Kuijpers
Foto b: Archief Sambeeks Heem Productie: Yan Mameren Repro Nijmegen - www.mamerenrepro.nl
Duvelsklöl<ske m 46 wordt huis aan huis in Sambeek verspreid en is een uitgate van Sambeel<s Heem, juni 2011.U kunt Sambeeks Heem
financieel ondersteunen door een bijdrage oyer te maken op bankrekeningnummer 1457.03.142. Bij voorbaat hartelijk dank!
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