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Een grafkelder
voor een jonge kunstenares
Ze was jong, vriendelijk en
sociaal voelend. En bovenal
artistiek uitzonderlijk begaafd.
Op 18-jarige leeftijd exposeerde
ze al op een tentoonstelling in Den
Haag. Zehad het getroffen met

had een aangenaam karakter,
schreven haar ouders verder in de
overlijdensadvertentie. " Ze w as
nederig en die nederigheid ging
gepaard met goedheid. Rosalia
leefde voor de armen, die ze in stiltc
ondersteunde. Overeenkomstig haar
wens, hebben we haar niet begraven
in Montpellier - op zo'n 400 uur
reizen van Nederland."

een vader die niet onbemiddeld

was en haar in alles steunde. Het
leek erop alsof Rosalia Ries een
gouden toekomst tegemoet ging.
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Maar toen sloeg het noodlot toe. Ze
kreeg een borstziekte, waarschijnlijk
tuberculose. Om daarvan te
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Fiander kreeg.

Samuel Levie Ries en Anna
Fiander. De reden waarom dat zo
lang heeft geduurd is niet bekend.
Misschien dat het verschil in geloof
een belemmering vormde. Ook
een langdurig verblijf van Samuel

Levie Ries in het buitenland kan
een reden zijn geweest dat ze niet
kort voor de geboorte van Rosalia

in het huwelijk traden. Dat valt af te
leiden uit een akte van 30 november
1829, waarinbeiden aangeven dat
Rosalia in hun relatie is verwekt
en dat ze haar als hun natuurlijke
dochter erkennen. Samuel Levie
Ries was toen net terug uit Brussel,
waar hij in de buurt van de
Willemspoort had gewoond. Weer in
Amsterdam logeerde hij in het Hof
der Nederlanden in de Doelenstraat.
Kennelijk had hij op dat moment
nog geen eigen woning. Bij het
'echten'van hun dochter kreeg Anna
Rosalia overigens wel de naam
van haar vader - Ries dus. Verder
bepaalden haar ouders datze'alle
rechten en voordelen kreeg zoals
die gelden voor natuurlijke, wettig
erkende kinderen'.
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voorlopig haar moeders achtemaam
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Hoofdstuk

Hun liefdesrelatie leidde niet direct
tot een huwelijk, wél werd er een
kind uit geboren:Anna Rosalia, die

H

gelaten, zoals ze geleefd heeft. De
maatschappij verliest in haar een
met vele zeldzame talenten begaafde
beschermster van de schone kunsten,
wetenschappen en letteren. In
haar korte leven heeft zij daar vele
vorderingen in gemaakt. En ze is
onsterfelijk gebleven door de vele
nagelaten werken. Hoewel ze slechts
kort leefde, is ze zeer productief
geweest."
Rosalia Ries - haar volledige
naam was Anna Rosalia Ries -

Pepermarkt.

s

lieten ze in een uitgebreide
overlijdensadvertentie in een drietal
landelijke kranten weten. "Ze was
nog maar acht dagen in Montpellier
toen ze stierfen haar zo dierbaar
als nuttig leven eindigde. De
talrijke vrienden en bekenden die
haar beminnelijk, zachtzinnig en
innemend karakter hebben gekend
zullen samen met ons treuren om
dit smartelijk verlies. Iedereen zal
haar missen. Zij stierf zacht en
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Haar ouders waren ontroostbaar.
Rosalia Ries was hun enige kind
geweest én hun oogappel. "Met een
bloedend, diep gewond en gefolterd
hart geven we hierbij te kennen
dat onze dochter is overleden",
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herstellen reisde Rosalia Ries, samen
met haar ouders, af naar Italië. Het
milde klimaat daar zou haar goed
doen, zo was de verwachting. Italië
echter bleek te ver. In het ZuidFranse Montpellier overleed ze op 15
december 1841, amper 24 jaar oud.

Anna Rosalia Ries werd op 19
november 1817 in Amsterdam
geboren. Haar vader Samuel Levie
Ries was van joodse komaf, terwijl
haar moeder Anna Fiander (later
geschreven als Viander) in een
katholiek gezin opgroeide. Toen
de twee elkaar leerden kennen,
woonden ze inAmsterdam. Samuel
Levie Ries was koopman en verbleef
regelmatig in het buitenland. Anna
Fiander oefende het beroep van
naaister uit en woonde aan de

Pas veertien jaar later trouwden

Anna Rosalia Wander werd op I 9 november l8I7 in Amsterdam geboren. Pas
veertienjaar later traden haar ouders in het huwelijk. Kort daarvoor was ze geëcht
en kreeg ze haar vaders achlernaam Ries.
Duvelsklökske nr. 48, 2012 -
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l83l - ruim
jaar later - traden beiden in
Amsterdam in het huwelijk. De
Pas op 22 februari
een

toen veertig jaar oude Samuel Levie
Ries was op dat moment geen
koopman meer, mÍutr rentenier. Hij
kon leven van wat zijn bezittingen

©

(huizen, landerijen en vermogen)
hem opleverden. En Anna Fiander
had haar beroep van naaister vaarwel
gezegd. Waarschijnlijk kort na
hun huwelijk veranderde rentenier
Ries een van zijn twee voornamen:
Levie werd Louis. Voortaan ging
hij als Samuel Louis Ries door het
leven, terwijl de spelling van de
achternaam v an zijn echtgenote
werd vastgelegd als 'Viander'.
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Rosalia woonde bij haar ouders
en kon zich volledig wijden aan
de onlplooiing van haar creatieve

Sambeek.

Het koopcontract waaronder de
heren hun handtekening zetten,
bevatte een opmerkelijke bepaling.
"Het staat koper Samuel Louis
Ries vrij om zelfs vóór dat hij de
buitenplaats gaat bewonen zelf een
plek te kiezen om een kelder te laten
bouwen." Dat was niet een kelder
om voedsel koel te houden, maar
een grafkelder waarin zijn overleden
dochter Rosalia kon worden bijgezet.
Dat betekende de inlossing van
een belofte die Samuel Louis Ries
en zijn vrouw hadden gedaan
in de overlijdensadvertentie en
waarschijnlijk ook aan Rosalia zelf
vlak voordat ze stierf. "De ons nog
overblijvende bittere dagen zullen
wij slijten in het dagelijks bezoeken

Vermoedelijk in mei 1842 waren
Samuel Louis Ries enzijn vrouw
weer terug in Roermond. Op een
of andere manier is hen daar ter
ore gekomen dat in Sambeek een
buitenplaats te koop stond. Deze
was sinds 1828 eigendom van een
zekere Willem Christiaan Hendrik
Halverhout. De buitenplaats,
bestaande uit enkele huizen met
bijbehorende tuinen en bouwlanden,
lag in het Boxmeersche Veld, op de
plek waar nu het Catharinaklooster

Sa

talenten. Haar gezondheid echter
was broos en verslechterde toen
zich een borstziekte openbaarde die
haar uiteindelijk fataal zou worden.
Vermoedelijk daarom verhuisde
het gezin naar Roermond, waar de
leefomgeving een stuk gezonder
was dan in de hoofdstad. Vanuit

toen met zijn gezin al niet meer in

slechte weersomstandigheden - het
was winter - nam de reis vele weken
in beslag. Dat was de reden waaÍom
Samuel Louis Ries en Anna Viander
de overlijdensadvertentie van hun
dochter pas in maart 1842, drie
maanden na haar dood, vanuit Aken
in enkele in Nederland verschijnende
kranten konden plaatsen.
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A:nrno 2012 bestaat deze 2 x 2,5
meter grote en 1,80 meter hoge
grafkelder nog steeds. Op l5 juni
2004 is het bouwwerkje op de lijst
van beschermde monumenten van
de gemeente Boxmeer geplaatst.
Alleen is het geen ijskelder, zoals
in het besluit van het College van
Burgemeester en Wethouders wordt
vermeld, maar een grafkelder,
die zo'n 0,90 meter onder het
maaiveld ligt en is afgedekt met
aarde. "De kelder is in baksteen
opgetrokken, heeft een tongewelfen
een gemetselde toegangstrap", staat
verder in het besluit te lezen.
"De kelder is van belang om zijn
unieke karakter in de gemeente en
vanwege de gaaftreid van bouw."
De toegangsdeur ontbreekt echter;
wel is er nog één scharnier te zien.

m

Christiaan Halverhout woonde

Dankbetuiging van vader Samuel Louis Ries en moeder Anna Wander voor de
ontvangen blijken van medeleven bij het overlijden van hun dochter Rosalia.
Duvelsklölrske
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Na haar overlijden moesten
uiteraard allerlei formaliteiten
worden vervuld om het stoffelijk
overschot overeenkomstig haar
laatste wens naar Nederland te
kunnen vervoeren. Dat kostte de
nodige tijd. Waarschijnlijk is het
lichaam van Rosalia gebalsemd, in
een loden kist gelegd en vervolgens
vanuit Montpellier naar Roermond
overgebracht. Ook al vanwege de

Samuel Louis Ries was bereid
om 2500 gulden (1134 euro) voor
de Sambeekse buitenplaats te
betalen - een bedrag dat destijds
overeenkwam met ongeveer tien
jaarinkomens van de schoolmeester
van het dorp.
Op 3Ojuni 1842 verschenen
beide heren in het kantoor van de
Boxmeerse notaris August van de
Mortel om de overdracht van de
buitenplaats officieel vast te leggen.
Samuel Ries en zijn vrouw konden
er op I oktober van datjaar gaan
wonen, zo werd afgesproken. Deze
tijd van drie maanden was nodig
om kantonrechter Hendrik Sander
van Hien, die toen de buitenplaats
huurde, de tijd te geven te verhuizen
naar een ander onderkomen. Willem

be

en haar ouders op reis naar Italië,

waaÍ ze wellicht beter zou kunnen
herstellen van haar ziekte. Maar dat
land bleek dus te ver weg.

m

Roermond ook gingen Rosalia

van haar graf."
Toen het stoffelijk overschot van
Rosalia korte tijd na de overdracht
in de grafkelder was bijgezet, namen
haar ouders nog een bijzonder
besluit. De buitenplaats kreeg de
naam Rosalia's Rust - de plek waar
hun dochter voor eeuwig rust zou

aan de Torenstraat in Sambeek staat.

Het was voor Samuel Louis Ries
geen enkel probleem om de 2500
gulden voor Rosalia's Rust te
betalen.

Bij

de overdracht van de
Hoofdstuk

I

kwam dat neer op een bedrag van
ruim227 gulden (103 euro). Korte
tijd later liet hij weten zich neer te
leggen bij deze uitspraak en niet in
cassatie te gaznbij de Hoge Raad
in Den Haag. Desondanks heeft
zijn rechtsgang gunstig uitgewerkt
voor de eigenaars van Rosalia's
Rust na hem. Want in de volgende
overdrachtsakten van de buitenplaats
wordt niet meer gesproken over het
betalen van graanpachten aan de
Domeinen. Waarschijnlijk zijn ze
door hem afgekocht.
Samuel Louis Ries mocht dan sinds
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zijn huwelijk rentenier zíjn, dat
betekende niet dat hij zijn tijd in
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Samuel Louis Ries liet vier eikenbomen planten om de graJkelder van zijn dochter te
markeren. Drie van deze nu 170iaar oude bomen staan er nog-

weigerde te betalen. Hij berieP
zich op het feit dat de op Rosalia's
Rust rustende graanPachten een
overblijfsel waren uit lang vervlogen
tijden, wat inderdaad waar was.
Inmiddels waren er allerlei nieuwe
wetten ingevoerd en daardoor zou

vraag. Natuurlijk, het stond in de
overdrachtsakte: aan de Domeinen

personen opgeven die voor hen borg
stonden als zij hun verplichtingen
niet zouden nakomen, voor Ries
gold dat niet. Hij betaalde vrijwel
meteen contant het aankoopbedrag.
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Door de arrondissementsrechtbank
in 's-Hertogenbosch werd hij

1850 dat de oude

ee

De Domeinen wilden wél dat hij de
graanpachten voldeed. Maar Samuel
Louis Ries weigerde die te betalen.
Het kwam zelfs tot twee rechtszaken.

jaruai

verplichtingen nog wel degelijk
van kracht waren en veroordeelde
Samuel Louis Ries tot het betalen
van vijfjaar achterstallige
graanpachten. Omgerekend in geld

H

aan de Domeinen ook niet nakwam.
Maar het liep anders.

op 22

er maar liefst vijftien percelen

bouwland bij, verspreid over het
gehele dorp. Dat gebeurde meestal
op veilingen waar deze bouwlanden
te koop werden aangeboden.
Andere geinteresseerden konden
niet tegen de door Samuel Ries
geboden prijzen op. En moesten

de'gewone' Sambeekse boeren
aan de notaris altijd de namen van

Het gerechtshof echter bepaalde

s

eigenaar Willem Halverhout dat
nagelaten. Wellicht dacht Samuel
Louis Ries dat het niet zo'n vaart
zou lopen als hij zijn verplichtingen

deze verplichting zijn vervallen.

ek

moest jaarlijks een bePaalde
hoeveelheid rogge als pacht worden
betaald. Maar, en dat stond er ook
bij, de laatste vier jaar had de vorige
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buitenplaats had hij het benodigde
geld gewoon bij zich. Of hij zich
voldoende gerealiseerd heeft dat
er op Rosalia's Rust nog oude
verplichtingen rustten, is echter de

ledigheid doorbracht. Gedurende
de vier jaar dat hij met zijn vrouw
in Sambeek woonde, kocht hij

in het gelijk gesteld. Hij hoefde
inderdaad de graanpachten niet af
te dragen. De Domeinen gingen
tegen deze uitspraak in beroeP bij
het gerechtshof, eveneens in de
Brabantse hoofdstad.
De drie rechters die de zaak
behandelden, oordeelden dat Samuel
Louis Ries alle graanpachten moest
betalen. Hoewel de processtukken
niet bewaard zijn gebleven is uit de
uitspraak wel af te leiden waarom
Samuel Louis Ries zo hardnekkig
Hoofdstuk

1.

Toen Samuel Louis Ries en zijn vrouw Anna Wander in sambeek kwamen wonen,
was de parwuin bij het huidige Catharinaklooster nog niet aangelegd. Het was nog
botrwland, dat de fraaie naam Clompen Camp droeg.

Duvelsklölcke m 48, 2012 - 3

Samuel Louis Ries kwam regelmatig in
de boerderij van burgemeester Jansse
(de huidige Elisabeth-hoeve aan de

Zandstee§ om daar bíj een veiling een
ofmeerdere percelen grond te kopen.
Deze veiling vond plaats in de vroegere
schepenkamer gelegen achter de twee
ramen.

Achter de twee ramen rechts van de Elisabeíh-hoeve was een opkamer, waarschijnlijk

©

het werkvertrek van de vroegere gemeente secretaris.
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Deze tekening is in heí begin van de l9e eeuw gemaakt van de sambeel<se kerk en
toren, hier gezien vanuit het zuiden.
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In notariële akten wordt hij ook
altijd als de heer Samuel Louis Ries
venneld, terwijl andere inwoners
van het dorp alleen met voor- en
achternaam worden aangeduid, zelfs

ee

het vertrek waarin eerst de schepenen
en later de gemeenteraad van Sambeek
vergaderden. Anno 2012 is deze aanblik
nog vrijwel dezelfde als twee eeuwen
geleden.

H

Kijkje op de toren van Sambeek vanuit

de meest vooraanstaande.

In 1846 deed Samuel Louis Ries zijn
buitenplaats in Sambeek van de hand
en verhuisde hij met zijn vrouw naar
het landgoed Beefland bij Utrecht en
van daar naar Haarlem. Hun laatste
levensjaren brachten ze door in
Lisse. Samuel Louis Ries stierf op 5
januari 1872 in de ouderdom van 82
jaar. Anna Viander overleefde hem
slechts enkele maanden; zij overleed
op 27 maart van datzelfde jaar op

bljna

76

-j aige leeft ij d.
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Zo zou somuel Levie Ries de loren van sambeek gezien kunnen hebben, toen dus nog
meÍ achtkantige spits.
Hooídstuk
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Buitendorper koopt Sambeekse
buitenplaats
Hij zal er zich waarschiinlijk niet
van bewust zijn geweest dat hij de

Yaa doa Eelder schrijf! men ?a,rl den- 19deu I'e-lrqryii-l
foímcieren va& administatie uiin geplratrf oq.\l[ -f§g1t
yY' (j'
tan Priw o. Orania, de heerA. Cosyn
-W.; Jason, de heer
(U'
C.)
n lfaÈàtro$t: &tatde, de hecr D. Hartrran

eerste, buiten Sambeek geboren
eigenaar vvas van de buitenplaats'

waar later het Catharinaklooster
gebouwd zou worden. En evenmin
zal hij beseft hebben dat hij de
eerste niet-katholiek was die daar

Witlem Christiaan Halverhout was vaakvan huis. Dit lvantenbericht
dat hij als administrateur aan boord was van het schip Jason-

uit

1850 meldt

ging wonen.
Hoe Willem Christiaan Hendrik
Halverhout ertoe is gekomen
om Sambeek als woonPlaats te
kiezen, zal wel altijd een raadsel
blijven. Hij werd namelijk geboren
in Den Haag (op l9 januari 1801),
trouwde op Curagao met Anna
Sophia Gravenhorst (oP 15 maart

©
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1826) en woonde

nazijnhuwelijk

r

Jan Willem Berkelbach van
der Sprenkel was een sociaal

Grotestraat. Bij de ingebruikneming
ervan schonk kantonrechter Hendrik bewogen man. Zo had hij onder
andere zitting in het bestuur van
Sander van Hien de
'Weduwen-Fonds voor den
het
protestantse gemeente een
Burger en Ambachtsman', dat

m
ee

Sambeekse
fraaie

statenbijbel.

der
Sprenkel werd geboren in Den

Jan

Wi[em Berkelbach van

gereformeerde vrouwen in NoordBrabant wier man was overleden
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©

HooÍdstuk 2

de

H

was de initiatiefnemer tot en de
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Gedurende de tijd dat de
gereformeerde Willem Halverhout
in Boxmeer woonde, heeft hij
waarschij nlijk kennis gemaakt met
zijn geloofsgenoot Jan Willem
Berkelbach van der Sprenkel.
Diens herenhuis stond in Sambeek
op de plek van het vootmalige
gemeentehuis. Jan Willem
Berkelbach van der Sprenkel was
een vooraanstaand lid van de
kleine gereformeerde gemeente
van Sambeek, die nooit meer dan
dertig zielen heeft geteld. Hij

de Haag op 13 februari 1782. Nadat
protestantse zijn eerste huwelijk was ontbonden,
trouwde hij op 7 augustus 1821 in
er
Vught met Cornelia van Borcharen.
werd
Willem Het echpaar ging in Sambeek
wonen en kreeg negen kinderen.
sprenkel

onvermoeibare voorvechter van
bouw van een eigen
kerk in het dorp. Die kwam
uiteindelijk in 1843 en
gebouwd in de tuin van Jan
Berkelbach van der
zelf, daar waÍr nu de Winston
Churchillstraat uitkomt op

ek

schrijver.

geweest.

be

was van het schip waaroP hij voer.
Tevens was hij administrateur-

-ll-:--

op 26-jarige leefiijd overleed ll/ilhelmina Petronella Berkelbach van der Sprenkel,
ui, de negen kinderen van Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel en Cornelia
"in
van Borcharen. Uit deze adverÍentie uit 1850 valt op te maken dat zii lang ziek was

m

aanvankelijk in Utrecht, waar ook
zijn eerste kind ter wereld kwam.
Op een of andere manier is hij met
Oost-Brabant in contact gekomen.
Want de geboorte van zijn tweede
kind vond plaats in Boxmeer, terwijl
het derde en vierde in Sambeek het
levenslicht zageu
Willem Halverhout had een beroeP
waardoor hij amper thuis bij zijn
vrouw en kinderen kon zijn. Hij was
victualiemeester bij de marine in
Den Helder. In deze hoedanigheid
moest hij ervoor zorgen dat er
voldoende proviand aan boord

I

Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel was de initiatiefnemer tot de bouw van de
protestantse kerk te Sambeek, die achter in zijn tuin verrees.
Duvelsklökske
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Ouderling.
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landelijke lcranten hield Jan 'tlillem Berkelbach van der Sprenkel een geldinzamelingsactie voor de waarschijnlijk bij hem inwonende hulpbehoevende Kuim.
Wa
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Willem Berkelbach van der Sprenkel,
zelf ook niet onbemiddeld, kwam zo
bij de rijken van Sambeek aan huis

oppassende Sambekenaar Kuim,
die met zijn gezin in erbarmelijke
omstandigheden verkeerde. Een
via landelijke kranten gevoerde
inzamelingsactie bracht een voor die
ttjd flink geldbedrag op.

Hij had ongetwijfeld gehoord dat

©

financieel ondersteunde. Kort nadat
de protestantse kerk in Sambeek
in gebruik was genomenzette
hij zich in voor de blinde maar

en wist hoe ze woonden en leefden.

Sa

de buitenplaats, die later Rosalia's
Rust zou gaan heten, te koop was en

m

wellicht heeft hij Willem Halverhout

ek
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daarover getipt. In elk geval was hij
op 20 juni 1828 als getuige aanwezig
bij de openbare veiling van de
buitenplaats . D eze veiling, geleid

door de Cuijkse notaris Gijsbert van
Crimpen, vond plaats in de boerderij

s

van burgemeester Johannes Jansse,
de huidige Elisabeth-hoeve aan de
Zandsteeg in Sambeek.

tijd immers alleen met paard en
wagen worden gemaakt en dat was
waarschijnlijk voor de toen 17-jaige
Aldegonda te zv{aar.
Haar leeftijd zal ook de reden
geweest zijn om vier jaar later de
buitenplaats in Sambeek van de hand
te doen. Volgens het door notaris
Gijsbert van Crimpen opgemaakte
proces-verbaal ging het om 'een
huizinge, schuur, schop, moeshof en
boomgaard, groot 27 Nederlandsche
roeden (2700 m2)' ." Verder wordt
er een perceel bouwland verkocht,
naast deze huizinge gelegen, groot
een bunder twee en veertig roeden
(14.000 m2). De ingebruikneming
van de gebouwen is direct na de

definitieve toewijzing en die van de
landerijen met stoppeltijd." Dat was
na het binnenhalen van het gÍaar.,
enkele maanden na de veiling.
Hoewel de buitenplaats bij

opbod werd verkocht en iedere
belangstellende kon meebieden deed
alleen de toen in Boxmeer wonende

Willem Christiaan Halverhout dat.
De royale woning met bijliggende
gronden was hem in eerste instantie
870 gulden (394 euro) waard. Twee
weken later, op 4 juli 1828 bij de

Daamaast was - zeker niet
onbelangrijk - Jan Willem
Berkelbach van der Sprenkel zes
jaar lang schatter voor de personele
belasting van de vroegere gemeente
Sambeek. Als zodanig bepaalde
hij hoeveel personele belasting de
welgestelden van het dorp moesten
betalen. Dat gebeurde aan de hand
van diverse criteria zoals het aantal
deuren en ramen van de woning, de
waarde van het meubilair en hoeveel
paarden er rondliepen. Ook het
personeel dat iemand in dienst had,
werd geteld. Hiervan is de naam van
deze belastingsoort afgeleid. Jan
Duvelsklökske
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Begrijpelijk, want Johannes
Pennings had in de Brabantse

©
©

Berkelbach van der Sprenkel stond.

m
ee

H

Het voormalige raadhuis van Sambeek
werd gebouwd op de plek waar
voorheen heí herenhuis van Jan ïI/illem

De buitenplaats was toen eigendom
van de in Sambeek geboren
Mechtildis Jans van Issem en
haar man Johannes Franciscus
Pennings. In 1824 waren ze in
's-Hertogenbosch in het huwelijk
getreden en daar ook gaan wonen.

hoofdstad een goede baan als
plaatsvervangend kraanmeester,
terwijl hij daar ook op de visafslag
werkte. Naar Sambeek verhuizen
was voor hem dus geen optie.
De buitenplaats werd toen nog
bewoond door moeder Aldegonda
Jans van Issem-Clabbers. Bij
het huwelijk van haar dochter
was ze trouwens niet aanwezig,
vermoedelijk omdat voor haar
de jaren gingen tellen. De reis
heen en terug naar het verre
's-Hertogenbosch kon in die

De buitenplaats van Willem Christiaan
HalverhouÍ en Anna Sophia Gravenhorst
lag aan het gedeelte van de Tbrenstraat
dat vroeger het Verwersírqatje heette,
genoemd naar defamilie Verwer die
daar ooiÍ heeft gewoond. Een verwer
was destijds een huisschilder
Hoofdstuk 2.

Torenstraat) lag het perceel de

definitieve toewijzing, deed hij er
nog 30 gulden (ruim l3 euro) bij,
zodat Willem Halverhout voor 900
gulden (408 euro) eigenaar van de
buitenplaats werd.

.BocÈ, soms ook geschreven als de

w

geÍl

tn

c. ll.

Yan

c. À. Iy.

In Sambeek werden t\Mee van
zijn acht kinderen geboren. Rond

lr.

RO§LS.

A. M.

.J. II. H,
t0. s. E.

1834 verhuisde het gezin naar Den
Helder en daarna naar Utrecht. De
buitenplaats in Sambeek verhuurde

r. I.

À. IrÀu!'uRr10u'r-ïrN fi§§.
a. 1,. J. I{.ILïEBIIOUT.
À. HA Í,§ENIIOUI'*WE§TIIOTtr.

Willem Christiaan Halverhout aan
de reeds genoemde Hendrik Sander
van Hien, die in 1830 was benoemd
tot kantonrechter in Boxmeer als
opvolger van Jacob Heshusius, die
ook een Sambeeks verleden had.

©

©

Deze was namelijk een aantal jaren
gemeenteontvanger.

VDR}IOUT.
A. HJILI'ERIIOUÏ.

_Den llaag,l ilei 18S1. .

(6ti?)

IWntSe cn aruenÉenc lenfl*tfiDtnd.

llóg e n s I ru ií en I an rt ecl ti ll e tí'ekk iö t

gen eerlsl halan gcploatsl.

Anna Sophia Gravenhorst verhuisde
na het overlijden van haar man Wllem
Christiaan Halverhout naar Den Haag.
Daar overleed ze op 78-jarige leeftijd.

Boeck of Boecken Hoff.Hetwas
eigendom van de Domeinen, die
dat na afloop van de Tachtigjarige
Oorlog hadden geconfisqueerd van
het Sint-Barbara-altaar. Op dat
perceel stond een vicariënhof, waar
een vicaris (een hulppriester) had
gewoond die heilige missen las op

het Sint-Barbaru-altaar in de kerk
van Sambeek. Aan de andere zijde
van de hofstede - in die tijd vaak
aangeduid als hostert of hosteij was het bouwland de Clompen Camp
(ongeveer op de plek van de huidige
parktuin van het Catharinaklooster),
genoemd naar de eigenaar, de

familie Clomp.

zijn eervol ontslag op I januari

was geworden, dateren van ruim
anderhalve eeuw eerder.
In het verpondingsboek van 1659 waarin wordt aangegeven wie de
eigenaars waren van alle huizen en
percelen in Sambeek én hoeveel
belasting die daarvoor moesten
betalen - staat een zekere Hendrick
van Versevelt vermeld als eigenaar
van een hofstede gelegen aan het
gedeelte van de Torenstraat tussen
Zandsteeg en Kortestraat, dat toen
het Verwerstraatj e heette.
Aan de ene kant van Van Versevelt's
hofstede (op de hoek Zandsteeg-

Na zijn loopbaan bij de marine werd Llillem Christiaan Halverhout, zo blijkt uit deze
advertentie uit 1853, agent voor een levensverzekeringsmaatschappij in Breda.
Hoofdstuk 2.
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Comp. te Ansteribrr, opgerigt krachtens Koninklijk Besluit
{2 f'ebr. t8&f . N". 70. iir benóemd de lfeer 'tV. C. H. HALVERHOUT íe Breiki, bii wien Àssurantiën aan te gaan en
nadere informatiën te Ëekomen zijrr. Àdres Earn*melk-

3,

kerkvan Sambeek.
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*,* Trtt .IG§NT cler tweede Neilerl. Àlg. Levensverzekeriug-

sl"roat,

Tbrenstraat-Zandsteeg he etten vroeger
De Bock of Boecken Hoff en behoorden
toe aan het Sint-Barbara-qltaar in de

ee

Samen kregen ze zes kinderen,
waaryan er één in Sambeek werd
geboren. Nadat Samuel Louis Ries
de buitenplaats in Sambeek had
gekocht, verhuisde de kantonrechter
met zijn gezinnaar Boxmeer. Na
38 jaar recht gesproken te hebben
verleende koning Willem II hem in
1868 eervol ontslag.
Willem Halverhout was toen al
lang niet meer in dienst bij de
marine, waar hij was opgeklorlmen
tot ofEcier eerste klasse. Na

De twee percelen op de hoek

H

Hendrik Sander van Hten was
gehuwd metAdriana van Hattem.

De oudste gegevens over de plek
wzur nu het Catharinaklooster staat
en daarvoor de buitenplaats waarvan
Willem Halverhout in 1828 eigenaar

s

Kantonrechter Hendrik Sander van Hien
schonk de protestantse Semeente een
Statenbijbel.

ek

be

m
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1853 verhuisde hij naar Breda.
Daar werd hij agent voor een
levensverzekeringsmaatschupprj.
Op 5 maart 1867 overleed hij; zijn
vrouw Anna Sophia Gravenhorst
zou hem geruime tijd overleven. Zij
stierf in Den Haag op 1 mei 1883 op
bijna 78-jari ge leeftij d.

Het perceel waar nu deze boerderii aan
de Zandsteeg staat, heette vroeger Den
Hoff, met daarop een hofstede.

Naast de Bock lag aan de Zandsteeg
een perceel met daarop een boerderij,
den Hoffgenaamd (de vroegere
boerderij van Hafmans) en daamaast
op de hoek Zandsteeg-Hoogeweg
een poel: het Ven. Vroeger stond daar
inderdaad water in. Nu is het Ven als
laaggelegen gebied nog duidetijk in
het landschap te herkennen.
Van het huidige bouwland langs
de Hoogeweg tussen het Ven en de
algemene begraafolaats is geen naam
Duvelsklökske
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Op de hoek Zandsteeg-Hoogeweg lag
het Ven, daÍ reeds lang is verzand. Als
laaggelegen gebied is het nog goed in
het landschap te herkennen.

Deze Peter Jans van Issem stierf op

eigenaar van de hofstede gebleven.
Eerst was dat Jan Jans van Issem's
zoon Peter, die gehuwd was met
Elisabeth Charles. Hij beschikte
kennelijk over voldoende financiële
middelen om gedurende zijn leven
een aantal bouw- en weilanden
aan te kopen, zo blijkt uit bewaard
gebleven archiefstukken. Soms
moest hij echter wel geld lenen om
die aankopen te kunnen bekostigen.
Rond 1750 woonde diens zoon evenals zijn grootvader Jan Jans van
Issem geheten - in de hofstede aan
het Verwerstraatje. Ook hij kocht
verscheidene percelen grond in
Sambeek, die hij vaak via leningen
financierde.

12 maart 1815. Kennelijk liet hij veel
schulden na. Want enkele maanden

nazijn overlijden moesten zijn
nabestaanden een lening van ruim
300 gulden (bijna 140 euro) afsluiten

bij de Sambeekse pastoor Peter van
den Heuvel. Ook de familie van
echtgenote Aldegonda Clabbers
en burgemeester Johannes Jansse
(verwant aan de Jans van Issem's)
moesten bijspringen.

Uit het huwelijk van Peter Jans
van Issem en Aldegonda Clabbers
werden acht kinderen geboren,
waaronder Mechtildis Jans van
Issem. En zij was het die de
buitenplaats in 1828 aanWillem
Christiaan Halverhout verkocht.

Diens zoon Peter Jans van Issem
woonde eveneens op die plek.
Hij was in 1768 getrouwd met
Aldegonda Clabbers, stammend uit

Moeder Aldegonda Clabbers woonde
nog vijfjaar elders in Sambeek.
Op 2l maart 1833 overleed zij op

Sa

bekend. Het gebied aan de overzijde
van Van Versevelt's hofstede (op de
hoek Zandsteeg-Torenstraat met het
voormalige pakhuis van de CHV
nu handelsondememing Leda) was
geestelijk goed. Tot het einde van

De familie Jans van Issem is lang

Uit dit

acht kinderen
geboren.
Deze Peter
Jans van Issem
is een aantal

In die functie
bestuurde hij

met zijnzes

m

ee

geweest.

H

jaren schepen
van Sambeek

s

substituut-schout of loco-schout in

Hij was dan de
plaatsvervanger op lokaal niveau van
de schout van het Land van Cuijk,
die deze regio in naam van de heer
bestuurde. Deze werkzaamheden
leken enigszins op die van een
burgemeester.
de akten vermeld.

Dit huis aan het Siebens Pèdje woonde
vroeger een vicaris die een altaar in de
kerk van Sambeek bediende.
Duvelsklökske
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Defamilie Jans van Issem heeft lang in
het landhuis aan de Tbrenstraat gewoond.

©

mede-schepenen
het dorp Sambeek en verrichtte hij
werkzaamheden die overeenkwamen
met wat heden ten dage een notaris
en een kantonrechter doen. Zo stelde
hij testamenten en transportakten
van onÍoerend goed op, zorgde
dat de belangen van weeskinderen
werden gewaarborgd en sprak recht
in kleine conflicten tussen inwoners
van het dorp. Soms staat hij als

©

betalen.

aanzien.

huwelijk werden

ek

verspreid over Sambeek, belasting

familie met

be

ander altaar in de kerk van Sambeek
bediende. Diens woning was het
nu nog steeds bestaande pand aan
het Siebens Pèdje, waar vroeger
timmerman Kubbus van Os woonde
en nu de familie van de Wouw
In het volgende verpondingsboek,
dat van het jaar 1676, staat vermeld
dat Jan Jans van Issem in de
hofstede aan het Verwerstraatje
woonde. Hij was een welgestelde
boer, want behalve voor zijn
hofstede moest hij voor nog veertien
andere percelen bouw- en weiland,

m

de Tachtigjarige Oorlog woonde
daar eveneens een vicaris, die een

86-jarige leeftijd.

een Sambeekse

Negen jaar later zullen dochter
Mechtildis Jans van Issem en

haar man in 's-Hertogenbosch
ongetwijfeld hebben vernomen dat
de buitenplaats een nieuwe eigenaar
had gekregen in de persoon van
Samuel Louis Ries, die er met zijn
vrouw was gaan wonen.
En ook dat deze op zijn beurt
het rustieke plekje aan wat
toen inmiddels Agtersestraat of
Achterstraat was gaan heten had
overgedaan aan een man, die
gewerkt had in een land waarvan ze
nog nooit hadden gehoord.
Hoofdstuk 2

Landgoedje te koop
'Dat is wat voor mij!'moet Pieter
van Eeden hebben gedacht, toen
hij in de Amsterdamsche Courant
van dinsdag I september 1846 een
advertentie zagsttzn waarin een
herenhuis in Sambeek te kooP
werd aangeboden.

IETIAERE§ WIIJ.D,fl, WOROT
-e*nIïOE TOT EElr
YEBilITïD§trrn 10 0'pgs§§
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Pieter van Eeden was met zijn vrouw
Petronella Borloz en zes kinderen
niet lang daarvoor verhuisd van
Brits-Guyana in Zuid-Amerika naar
Amsterdam en zocht in ons land naar
een geriefelijke woning.

©

Nu moet worden gezegd dat de

Sa

advertentie waarin het herenhuis in
Sambeek te koop werd aangeboden
wel heel erg aantrekkelijk was

Wa een advertentie bood Samuel

(Algemeen Handelsblad van

I

Louis Ries ziin landgoed Rosalia's RusÍ le koop aan.

september 1846)

m

opgesteld. Een hedendaagse
makelaar zou het niet beter hebben
gekund. "Wordt aangeboden een
niet al te groot, bekoorlijk, dicht bij
de Maas gelegen en zeeÍ goedkooP
landgoedje", meldde Samuel Louis
Ries - want hij was het die Rosalia's
Rust van de hand wilde doen. "Volop
gelegen tussen bomen, met enkele

Pieter van Eeden was in de streek
Essequebo in Brits-Guyana

(mede)eigenaar geweest van een

Rosalia Ries tot 30 juli 1847 (dus
nog tot zo'n tien maanden na de
overdracht) op de buitenplaats laten
rusten of desgewenst eerder laten
wegvoeren." Ook waren er afspraken
gemaakt over de grafkelder van

suikerrietplantage. Kennelijk gingen
de zaken voorspoedig, want rond
1846 had hij voldoende verdiend
en keerde hij met zrjn gezinÍerug

©

j.

aangewezen.

©

Hoofdstuk

gemeentelijk monument kon worden

m

1846, tekenden beide heren de
overdrachtsakte ten overstaan van
de Boxmeerse notaris Johannes

naar Nederland. Aanvankelijk
woonde hij inAmsterdam, totdat
hij de advertentie over het te kooP
of te huur staande Rosalia's Rust
onder ogen kreeg. Pieter van Eeden
zal beslist niet geweten hebben
waar Sambeek lag. Misschien
heeft hij zich laten informeren
door Sambekenaar Jan Willem
Berkelbach van der Sprenkel die,
evenals hijzelf, tot de gereformeerde
kerk behoorde.

ee

Het is niet bekend hoe Pieter van
Eeden heeft gereageerd, wél dat hij
en Samuel Louis Ries snel sPijkers
met koppen hebben geslagen. Want
een maand later al, op 2 oktober

In de overdrachtsakte stonden
enkele bijzondere bepalingen. "De
buitenplaats zal, zo lang deze in
eigendom van de heer Pieter van
Eeden of zijn erfgenamen is, de
naam van Rosalia's Rust blijven
dragen", waren de beide heren
overeengekomen. "VerkoPer Samuel
Louis Ries mag het stoffelijk
overschot v an zijn overleden dochter

H

stallen. Desgewenst is het mogelijk

om delen van dit landgoedje te
kopen. Wie liever huurt, kan dat
ook." Belangstellenden konden
zich melden 'het liefst in persoon'
bij Samuel Louis Ries, maar een
brief naar de eigenaar van 'Huize
Rosalia's Rust bij Boxmeer'was ook
welkom.

s

met gemak leven. De bewoners
hoeven slechts kruidenierswaren te
kopen. Het erop staande herenhuis
is modern, van alle gemakken
voorzien en heeft de nodige

ek

een groot gezin onbezorgd en

Rosalia. "Samuel Louis Ries mag
alle materialen - uitgezonderd
de bakstenen - van de grafkelder
meenemen, evenals het blauwe
hardsteen dat er vlakbij ligt." Dat is
dus de reden waarom de grafkelder
nu nog steeds bestaat en in 2004 als

be

tuinen en alle landelijke genoegens
biedend. Uit de opbrengsten van
de landerijen die erbij horen kan

Verbunt. Het landgoedje dat oP
Pieter van Eeden overging, was bijna
20 duizend vierkante meter groot.
Daarvoor betaalde deze een bedrag
van 9000 gulden (4084 euro). De
aantrekkelijke advertentie en zijn
verkoopvaardigheden hadden succes
gehad, want Samuel Louis Ries
ontving maar liefst 3,5 keer zoveel
voor Rosalia's Rust dan dat hij er
vierjaar eerder voor had betaald zijhet dat Pieter van Eeden wel
de eigenaar werd van meer grond.
Betalen was voor hem evenmin een
probleem: het aankoopbedrag werd
bij notaris Verbunt meteen voldaan.

Pieter van Eeden werd geboren in
Haarlem op 25 augustus 1798 en is
twee keer getrouwd geweest. Beide
Duvelsklökske
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werd ze, na het overlijden van haar
moeder, enige maanden opgenomen
:':

in een krankzinnigengesticht in
Utrecht, waarna ze nog geruime
tijd bij haar zus Anna van Eeden en

§I}E ï{,

haar zwager Willem Klercq in het
Drentse Hijkersmilde verbleef. Ze
stierf in Nijmegen op 24 november
1885 op 38-jarige leeftijd, volgens

Htrwelijl<sadverteníie van Alida Maria van Eeden en Johannes Jacobus van Rijn. De
bruiloft werd gevierd in Rosaliab Rust. (Opregte Haarlemsche Courant van
2 ohober 1854)

de overlijdensadvertentie 'na een
langdurig en geduldig gedragen

lijden'.
Evenals de vorige eigenaar Samuel
Louis Ries kocht Pieter van Eeden
tijdens zijn verblijf in Rosalia's Rust

©

verscheidene panden en percelen
in en buiten Sambeek. Ook was

PieÍer van Eeden en zijn vrouw Petronella Borloz vierden hun 25-jarige
1854)

©

echtvereniging op hun landgoed Rosaliab Rust. (Algemeen Handelsblad van

I6 maart

Sambeekse gereformeerde gemeente.

waar kindergelach klonk en volop
leven was.
Later trouwden er drie dochters
vanuit het Sambeekse landgoed.
Het waren gelukkige dagen voor
Pieter van Eeden en zijn veertien

Op 9 januari 1873 overleed Pieter
van Eeden op 74-jaige leeftijd. Zijn
vrouw Petronella Borloz stierf drie
jaarlater, op 10 februari 1876.

m

Sa

Britsvrouw
wie
hij in 1823 trouwde en bij wie hij
twee kinderen kreeg: Alida Maria
en Henri Pierre Jacques chrétien.
De dochter zou later nog voor
problemen in de familie zorgen.
waarschijnlijk is catharina Godoth
in de jaren daama overleden of is het
huwelijk ontbonden, want in 1829
trouwde hij met de toen nog geen
keren werd het huwelijk in
Guyana gesloten. Zijn eerste
was Catharina Godoth, met

hij als kerkvoogd actief voor de

Rosalia's Rust, vielen toe aan
de kinderen. Over de verdeling
ervan konden ze het echter niet
eens worden. Alida Maria van

maanden na haar geboorte, terwijl
willem Rijnier slechts 20 jaar
oud zou worden.
Rosalia van Eeden had evenmin een
gelukkig leven. Op latere leeftijd

Eeden, het oudste kind uit het
eerste huwelijk van Pieter van
Eeden en Catharina Godoth, lag
dwars of wilde te veel. Zij enhaar
man Johannes Jacobus van Rijn

Jan

s

ee

H
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Borloz. Toch ging ook het verdriet
niet aan hun deur voorbij. De kleine
wilhelmina simonetta overleed twee

ek

Jacquelina

dit huwelijk
werden in Brits-Gyana vier kinderen

christina Borloz.

be

17 jaar oude Petronella

geboren.
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Toen Pieter van Eden met zijn gezin
kort na de aankoop van Rosalia's
Rust in Sambeek kwam wonen, was

m
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zijn vrouw opnieuw in verwachting.
Het meisje dat op 12 api,l1847 werd
geboren noemde hij Rosalia, naar
het huis waar zij ter wereld kwam en
ter nagedachtenis aan de zo tragisch
overleden dochter van de vorige
eigenaar Samuel Louis Ries. Op
de door burgemeester Christiaan
van den Bosch medeondeftekende
geboorteakte van Rosalia van Eeden
staat dat haar vader rentenier van
beroep was. Op 4S-jarige leeftijd
kon Pieter van Eeden dus van de
opbrengsten uit zijn bezittingen
leven. Na Rosalia van Eeden zagen
nog drie kinderen in de chique
Sambeekse woning het levenslicht.
Zo werd Rosalia's Rust een huis

Al hun bezittingen, waaronder

jaarjongere vrouw petronella

Als rentenier handelde Pieter van Eeden eigenlijk als een projectontwikkelaar avant
la lettre. Zo bood hij in een advertentie een in het centrum van sambeek staande
woning te huur aan. (Algemeen Handelsblad van 4 september I86Z)

o§E&

overlijdensadvertentíe van Pieter van Eeden. Drie jaar later stiedzijn vrouw
Petronella Borloz. Tussen de ervende kinderen ontstond toenflinke onmin. (Algemeen
Handelsblad van 24 januari I 873)
Hoofdstuk 3.

wendden zich begin juni 1876
tot de arrondissementsrechtbank

in's-HeÍogenbosch. "De
andere erfgenamen zijn tot nu
toe weigerachtig gebleven om
tot scheiding en deling van de
nalatenschap over te gaan en ons
het wettelijk erfdeel uit te keren",
schreven ze. "DaaÍom zijn we wel
genoodzaakt om te procederen."
Complicerende factor was niet
alleen dat Rosalia van Eeden toen

©

in het Geneeskundig Gesticht voor
Krankzinnigen in Utrecht verbleef,
maar ook dat een aantal van de
andere kinderen elders op de wereld
woonde. Zo waren Henri en Pieter
van Eeden junior achtergebleven in

©

Brits-Guyana, terwijl Anna Maria

Sa

van Eeden haar man Willem Winckel
naar Nederlands-Indië (het huidige
Indonesië) was gevolgd. Dat maakte
de onderlinge communicatie erg

Johannes Jacobus van

Rijn aan

s

ek

in's-Hertogenbosch Precies is
verlopen. Wel is duidelijk dat Alida
Maria van Eeden en haar man

be

achterhalen hoe de rechtszaak
bij de arrondissementsrechtbank

m

lastig. Door het ontbreken van
de processtukken is niet meer te

Hoofdsruk 3.
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in herberg De Gouden Leeuw in
hartje Sambeek onder leiding van
de Boxmeerse notaris Johannes
Verbunt werden behalve Rosalia's
Rust nog zestien andere Percelen
grond bij opbod te koop aangeboden.

m
ee

te koop aanboden.
Omdat een aantal van de kinderen
Van Eeden niet in Nederland woonde,
wezen ze éénpersoon aan die hun
belangen bij de verkooP van de
bezittingen moest behartigen. Dat
was de Boxmeerse dominee Hendrik
Reijers, die ook regelmatig in het
protestantse ker§e in Sambeek
predikte. Kennelijk was hij een
huisvriend van de Van Eeden's, want
zowel het overlijden van Pieter van
Eeden als dat van Petronella Borloz
heeft hij bij de gemeente Sambeek
aangegeven.
Bij de veilin g op 26 sePtember 1 876

H

het koÍste eind hebben getrokken.
Want toen Rosalia's Rust en andere
bezittingen in het openbaar werden
geveild ontbraken hun beider namen
bij de kinderen die de nalatenschap

Hoe her landhuis Rosalia's Rust was ingedeeld bliikt uit deze verkoopadvertentie.
(Boxmeers Weekblad van 16 september 1876)

Niet alleen in Sambeek, maar ook in
Boxmeer en Venray.
Voor Rosalia's Rust - niet meer
als landgoedje maar als landgoed
aangeduid - bood een zekere Pieter

van Geer aanvankelijk 7000 gulden
(3176 euro).

Bij

de uiteindelijke

toewijzing twee weken later was er
niemand die een hoger bod uitbracht.
Dat was voor predikant Hendrik
Reijers reden om Rosalia's Rust,
evenals nog vier andere percelen,
níet te verkopen.
Ruim een jaar later, oP 20 november

1877, vond er een nieuwe veiling
plaats. De erfgenamen wilden
toen Rosalia's Rust en de vier niet
verkochte percelen alsnog van de
hand doen. Deze veiling vond weer
plaats in De Gouden Leeuw. Jacobus
Pieterse uit Boxmeer bood 3425
gulden (1554 euro) voor alleen
Rosalia's Rust - heel wat minder dus
dan bij de eerste veiling geboden
was. Als commissionair handelde

hij in opdracht van een ander. Wie
dat was, heeft Jacobus Pieterse niet
bekend gemaakt.
Duvelsklökske

m

48, 2012

- 1l

Daags voor de definitieve toewijzing
belde Petrus Antoon van den
Munckhof aan bij het kantoor van

notaris Verbunt in Boxmeer. Hij
was rijksveearts, woonde een jaar in
Boxmeer, wilde kennelijk graag naar
Rosalia's Rust in Sambeek verhuizen
en bood voor alle vijf te koop
aangeboden onroerende goederen
tezamen nog eens 400 gulden (l8l
euro) meer dan bij de eerste bieding
op 20 november 1877.

Peter Antoon van den Munckhof
werd op 12 december 1841 in Venray

geboren. Op zijn 29'" behaalde
hij in Utrecht het diploma van

rijksveearts. Korte tijd later werd
hij benoemd tot rijksveearts met als
standplaats Tilburg. In 1875 kwam
hij naar Boxmeer, waar hij in een
soortgelijke functie was aangesteld.
In hetzelfde jaar trouwde hij met de

uit zijn geboortedorp afl<omstige
Theodora Poels. Uit hun huwelijk
werden drie kinderen geboren, allen
meisjes. Het echpaar woonde toen
al in Rosalia's Rust in Sambeek.

Een dag later, op 4 december 1877

bij de definitieve toewijzing, waren
geen kopers komen opdagen die een

©

nog hoger bod wilden uitbrengen.
"Hendrik Reijers heeft toen
verklaard dat de vijfonroerende
goederen in eigendom overgÍum naar
Petrus Antoon van den Munckhof',
noteerde notaris Verbunt in het
proces-verbaal. "En dat voor een
totaalbedrag van 5748 gulden (2608

©

Sa

m

euro)."

Begin 1870 behaalde Peter Antoon
van den Munckhof samen mel nog
vier medekandidaten, het diploma van
rijlrsveearts. (De Tijd van 8 maart 1870)

aan de Achterstraat.

Rosalia's Rust noemen, hoewel
daarover in de verkoopakte geen
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in Sambeek achtergebleven. Ruim
een jaar later was hij weer terug in
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Overlij dens adverlentie van Suzanna
van Eeden, een van de zes dochters van

Pieter van Eeden. Zij stierf op ruim
77-jarige leeftijd. Haar man Herman
Rudolf Tonckens was slechts 34 jaar oud
geworden. (Boxmeers Weekblad van

april 1922)
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Het zou echter nog eenjaar duren
voordat hij in Amsterdam aan boord
van het stoomschip Sumatra stapte
om de verre reis naar Batavia (nu:
Jakarta) te beginnen. Voor zover valt
na te gaan, zijn Van den Munckhof's
vrouw en de drie jonge kinderen

'*Orawhagc.

I5

zrJn verleden in Nederlands-Indië.

Het bezit van twee grote huizen
was kennelijk te kostbaar. Daarom
wilde de veearts Rosalia's Rust
verkopen. Die mogelijkheid deed
zich min of meer toevallig voor. De
dominicanessen uit Voorschoten
waren al enige tijd op zoek naar een
geschikt onderkomen om de oude,
hulpbehoevende en zieke zusters
van hun congregatie te verzorgen
en te verplegen. "Pastoor Wollaert
van Sambeek, die van ons plan op
de hoogte was, wees ons op een
buitenverblijf dat volkomen aan
onze eisen zou voldoen", aldus de
kroniekschrijfster van de congregatie.
"Dat was Rosalia's Rust. Hij merkte
echter daarbij op dat snel tot de koop
besloten zou moeten worden."

Nederland. Zijn baan als rijksveearts
in Boxmeer werd toen venuld
door een ander. VandaaÍ dat hij
een aantal jaren elders in NoordBrabant deze functie uitoefende.
Verhuizen daarvoor hoefde niet,
want Sambeek was met de in 1883
gereedgekomen spoorlijn NijmegenVenlo aangesloten op het landelijk
spoorwegnet. In 1890 kreeg Peter
Antoon van den Munckhof zijn baan
als rijksveearts in Boxmeer terug.

©
©

H. R. TONCKEN§,

Behalve van Rosalia's Rust was
PeterAntoon van den Munckhof
toen ook eigenaar van het zogeheten
Witte Huis aan de Grotestraat.
Daarin begon hij een winkel in
koloniale waren - niet vreemd gezien

m
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qedu*e

van den Munckhof zijn woonplaats
Sambeek verlaten en zich naar OostIndië begeven. Indien de vacature
niet wordt aangevuld is zijn vertrek
voor de veestapel van Boxmeer
en omliggende plaatsen zeeÍ te
betreuren."

H

t.i

zal de rijksveearts P.A.

s

afspraken waren gemaakt.

wij vememen

ek

Hij bleef dat

Eind 1882 verscheen er een bericht
in de Tilburgsche Courant. "Naar

be

En zo werd de rijksveearts de
nieuwe eigenaar van het landgoed

Op 26 februari 1895 was het groot
feest op Rosalia's Rust. Peter Antoon
van den Munckhof herdacht toen
dat hij een kwart eeuw eerder zijn
diploma als veearts had gehaald.
Volgens het Boxmeers Weekblad
kwamen veel mensen naar het
landgoed. "Vooral de gekostumeerde
leden van vastenavondvereni ging
De Eendracht trokken de aandacht",
meldde de verslaggever van deze
krant. "Piet Stevens, de oudste zoon
van burgemeester Lambertus Stevens
en voorzitter van De Eendracht,
wenste de jubilaris in welgekozen
woorden geluk. Hrj sprak de hoop uit
over 25 jaar nog eens terug te mogen
komen om dan het gouden jubileum
met hem te vieren."

Ordcrfclcclcdc
Ler g.Èchto Dotli.la

b*(od ilrt bii roo rialal

ll

ilolouiaile ryaren
tr §crbeet

SÀoponrl hrcír.

llop:ndc do,w oea oÉrt an prunpfa tlÈ
dio[mg ledcrr 8rÍr!t tc Ígrw.rra.lt.

F. A. v. d. Munckhof,
§.{t 8ËB§.
In het Witte Huis aan de GrotestraaÍ
begon Peter Antoon van den Munckhof
in 1893 een winkel in koloniale waren.
HooÍdstuk 3

Boxmeers Weekblad op 29 februari
1896. "Naar men verneemtzalhet
landgoed dit jaar nog niet worden
verbouwd, maar worden alleen
de thans bestaande gebouwen in

gebruik genomen."
Het zou echter veel langer gaan
duren.
Peter Antoon van den

©

leeftijd. "Bij de plechtige uitvaart
bleek uit de belangstelling van

©

Behalve van Rosaliab Rust werd veearts Peter Antoon van den Munckhof ook
eigenaar van het zogeheten Witte Huis aan de Grotestraal.

plaats die veearts Van den Munckhof
niet meer nodig had. Daaronder een

be

nieuwe ploeg, een melkwagen én
een kast met bakken en laden die

op zijn leven terug.

gulden (29 euro) op.

s

"Vorige week is het landgoed
Rosalia's Rust geheel ontruimd en
door de zusters dominicanessen
uit Voorschoten in eigendom
overgenomen", meldde het

d.! llrÉ
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Pttliiek aerlíoryen:
fun tnet goed gaends nieurvo ploeg,
melkwagen, korn, steonen, ÍoomPotten.
Een opstand voor herbergsgerief, een
kast met bakken en laden, vt'oeger gediend hebbende tot apotheek, voerkuipen, rate4, pakkisten en zakken.
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Hoofdstuk 3

Een halfjaar nadat hii uit Rosalia's Rust
was vertrokken overleed Peter Antoon
van den Munckhof in het Mtle Huis.
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De, Notaris Verbunt

senteercl.

waarin hij steeds met de meeste
hulpvaardigheid iedereen ter wille
was, bemind heeft weten te maken",
blikte het eerdergenoemde Boxmeers
Weekblad in een kort in memoriam

had dienstgedaan als apotheek. Alles
bij elkaar bracht de veiling ruim 64

dat de zusters dominicanessen
Rosalia's Rust en bijbehorende
gronden voor 10.000 gulden (4537
euro) kochten van Peter Antoon van
den Munckhof.

-

vele vrienden en dorPsgenoten
dat hij zich in zijn drukke Praktijk,

ek

bisschop Wilhelmus van de Ven
van's-Hertogenbosch toestemming
om namens de dominicanessen het
landgoed Rosalia's Rust te mogen
aankopen. Drie dagen later schreef
de bisschop terug dat hij met het
verzoek instemde. En weer drie
dagen later, op 20 februari 1896,
werd er een onderhandse akte
opgemaakt. Daarin was vastgelegd

Op dezelfde dag waaroP Pastoor
Wollaert de brief naar zijn bisschop
verstuurde, vond er op Rosalia's
Rust een verkoop van allerlei spullen

m

Sa

Op 14 februari 1896 vroeg Pastoor
Lambertus Ludovicus Wollaert aan

i

Munckhof

heeft nog wel bejaarde en zieke
zusters dominicanessen naaÍ
Sambeek zien komen. Maar veel
zullen dat er niet zijn geweest. OP
23 augustus 1896 - een halfjaar
nadat hij Rosalia's Rust had verlaten
en in het Witte Huis was gaan
wonen - overleed hij op 54-jarige

Kort voordat hij
verhuisde naar
het Wítte Huis
verkocht Peter
Antoon van den
Munckhof in

Rosalia's Rust
nog spullen die
hij in zijn nieuwe

onderkomen
niet meer nodig
had. (Boxmeers
Weekblad van 8

februari

1896)
Duvelsklökske
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Twee keer een half klooster
De dominicanessen die in de loop

van 1896 in Rosalia's Rust hun
intrek namen, waren niet de eerste
zusters van deze congregatie die in
Sambeek kwamen \ryonen. Enkele
jaren eerder al was op initiatief
van het Parochieel Armbestuur
aan het Vrijthof een liefdesgesticht
gebouwd voor bejaarde en
hulpbehoevende inwoners van
het dorp. Op verzoek van pastoor

Lambertus Ludovicus Wollaert

©

namen zusters dominicanessen de
verzorging en verpleging op zich.

©

Begin 1893 werd begonnen met de

bestond de door zuster Catharina
Pinkers opgerichte congregatie al
ruim een halve eeuw. Zij enhaar

volgelingen wilden zich inzetien
voor de maatschappij door middel
van onderwijs, intemaatswerk,
bejaardenzorg en ziekenverpleging.

parochie-memoriaal, waarin de
belangrij kste gebeurtenissen
van de parochie perjaar staan
opgetekend. "De voomaamste reden
daarvan was dat de zusters nog geen
taalonderwijs gaven. Dat zou pas in
1895 gaan gebeuren." Het oprichten
van een aparte, katholieke school
voor meisjes bij het liefdesgesticht
had wel tot gevolg dat daarna het
aantal leerlingen op de openbare
school aan de Grotestraat (daar
waar nu de Wilhelminaboom naast
het voormalige gemeentehuis staat)
werd gehalveerd.

Aanvankelijk was de congregatie
gehuisvest in Rotterdam, vanaf
1888 in Voorschoten bij Leidenvandaar ook de meest gangbare
naam: zusters dominicanessen van
Voorschoten. Gedurende de eerste
eeuw van haar bestaan maakte de
congregatie een gestage groei door.

Er kwamen nieuwe vestigingen in
verscheidene plaatsen in Nederland,
zo ook in Sambeek.

m

Sa

bouw van het liefdesgesticht, dat
de naam Sint-Ludovicusgesticht
zou krijgen. Architect was Caspar
Franssen uit Roermond, terwijl de
Sambeekse aannemer Hendrikus
Kerstjens met stevig doorwerken
ervoor zorgde dat het gebouw vóór
het einde van datzelfde jaar al gereed
was. Op 20 december werd het
door pastoor Wollaert ingezegend,

Op 2 januari 1894 werd een bewaar-,
brei- en naaischool geopend. "Heel
druk was het aanvankelijk niet",
schreef pastoor Wollaert in het

be

Catharina de Ricci, in Sambeek

ek

kortweg Catharinaklooster genoemd.
Catharina de Ricci was een vrome

s

in aanwezigheid van onder andere
zuster Marcolino Linnebank, die als
priorin was aangesteld.

Het door pastoor Wollaert begin
1896 voor de zusters dominicanessen
aangekochte Rosalia's Rust kreeg
een andere naam: klooster Sint-

Italiaanse zuster uit de 16d" eeuw,

H

die al op l3-jarige leeftijd intrad in
een klooster van de dominicanen in

Florence. Door haar voorbeeldige
leven heeft zelater ook de zusters
dominicanessen geinspireerd.
Bij de aankoop van Rosalia's Rust

m
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Behalve het verzorgen en verplegen
van Sambeekse bejaarden gaven
de zusters dominicanessen ook
onderwijs aan meisjes uit het dorp.

©

©

De congregatie van de zusters
dominicanessen werd in I 84 I gesticht
door Catharina Pinkers.

Pastoor Wollaert nam, zo was
afgesproken, voorlopig de

geestelijke verzorging van de zusters
in het Catharinaklooster op zich,

terwijl als geneesheer de Boxmeerse
arts Sterk werd aangesteld.
Kerkmeester Petrus van Els hield
belangeloos toezicht op de boerderij.

op

de plekvan het sinÍ-Ludovicusgesticht - daÍ later Antoniushuis ging heten - stond
vroeger een herenhuis, door burgemeesÍer Johannes van den Bosch geschonken aan
het Parochieel Armbestuur.

Duvelsklökskem 48,2012 - 14

Het voorkomende werk werd gedaan
door arbeider Godefridus Geurts,
die behalve zijn loon ook een vrije
woning met tuintje kreeg aan de
overzijde van de straat.
Op 23 december 1896 - ongeveer
tien maanden nadat de zusters
Hoofdstuk 4.

het klooster in Sambeek." Op 2l juni
1897 werd de eerste heilige mis in
het kamer-kapelletje opgedragen, dat
echter - zo bleek in dejaren daarna niet voldeed. "Het was behelpen in
deze heel kleine ruimte. Vandaar
dat we erop aandrongen dat we een
grotere kapel zouden krijgen. Dat
gebeurde in 1905. Een gedeelte van
de tuin werd gebruikt om er een
nieuwe kapel te bouwen."
Zes jaar nadat de dominicanessen
het Catharinaklooster hadden
betrokken kregen ze een eigen
rector, die de zielzorgtaken van
de pastoor van Sambeek ovemam.
Deze rector woonde vooralsnog in
het Sint-Ludovicusgesticht omdat in
het landhuis geen kamer voor hem

©

De belangrijkste gebeurtenissen in het
CatharinakloosÍer werden door een
dominicanes vastgelegd in een kroniek.

©

beschikbaar was.

dominicanessen het gebouw
hadden gekocht - arriveerden de
eerste hulpbehoevende zusters

Sa

"In de loop van 1909 kwamen er van
kloosters in den lande steeds meer
aanvragen tot het opnemen van
zieke, zwakke en bejaarde zusters",

meldde de kroniekschrijfster
het eerste sterfgeval in het

van het Catharinaklooster de
situatie van datjaar. "EuPhrasia
Huijsmans, algemeen overste van
de dominicanessen van Voorschoten,
besloot een ruimer huis te laten

m

in het Catharinaklooster. "Op 7
maart 1897 overleed zuster Isabella
Vleut aan een bloedsPuwing",

uitbreiding. Deze bestond uit

een souterrain, keuken, refter,

's nachts het lijk
zuster hiernaartoe."

van onze overleden

b egr aven op
de eigen begraafplaats van de zusters.

recreatieruimt e en 34 kamertjes. Als
rectorswoning en die van de priorin,
gastenkamer en enkele werkruimten
moest het oude landhuis dienst
blijven doen totdat het mogelijk zou
zijn het tweede gedeelte van het

klooster te bouwen."
3 juli 1909 verleenden
Burgemeester en Wethouders
van de voormalige gemeente
Sambeek vergunning voor deze

Op

drie verdiepingen (inclusief
zolderetage) tellende uitbreiding.
Het ontwerp was van de Nijmeegse
architect en aannemer Wijnandus
van der Waarden (1860-1930). De
dominicanessen kenden zijn stijl van

m
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burgerlijk bestuur in alle stilte

bouwen. Omdat voldoende
geldmiddelen ontbraken om een
nieuw groot klooster oP te richten,
kwam er naast het bestaande
landhuis alleen een noodzakelijke

H

weer was het pastoor Wollaert
die, nadat een gedeelte van de tuin
daarvoor was ingericht, dit kerkhof
wijdde. Vervolgens bracht men met
toestemming van het kerkelijk en

s

een eigen kloosterkerkhof. En

ek

zagmenmet verlangen uit naar

be

Catharinaklooster. "Zij werd op het
dorpskerkhof begraven. Natuurlijk

schetste de kroniekschrijfster

Vrijwel alle recÍoren van het
C atharinakl oo s ter w erden

©
©

De zusters in het Catharinaklooster
wilden ook graag de beschikking
hebben over een eigen kaPel. Eén
kamer in het vroegere landhuis
werd daarvoor bestemd. Voor de

inrichting deden ze een beroeP oP
andere kloosters van de congregatie
in Nederland en relaties. Deze

zegdengraag hun medewerking toe.

Zokwamer uitAmsterdam een oud
altaar, terwijl een bevriende familie
voor een godslamp zorgde. "Van
kleine giften is een kelk van
800 gulden gekocht", aldus de
kroniekschrij fster. "Pastoor Wollaert
adviseerde een tamelijk grote kelk
met het oog op de uitbreiding van
Hoofdstuk

4.

Het eerste gedeelte van het CaÍharinaklooster kwam tegen het vroegere landhuís
Rosalia's Rust. Het torentie dal boven heí dak uitsteeh, staaÍ op het ín 1905
gebouwde kapelletje, dat later in het tweede gedeelte van heÍ Catharinaklooster zou
worden geilntegreerd.
Duvelsklökske
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ontwerpen. Eerder al had hij voor
hen het klooster Sint-Vincentius
in Nijmegen getekend. Kennelijk
waren ze daar zeer tevreden
over, met als gevolg dat Van der
Waarden ook de uitbreiding van het
Catharinaklooster in Sambeek mocht
ontwerpen.

Waarschijnlijk waren de
werkzaamheden al eerder begonnen
dan dat de bouwvergunning was
verleend, want op 23 juni 1909
legde de algemeen overste van de
dominicanessen de eerste steen. De
enkele jaren eerder gebouwde kapel
werd in de uitbreiding opgenomen.

©

Deze tekening van lvijnandus van der waarden tooní de vootgevel van het te bouwen
eerste gedeelte van het Catharinaklooster

©

meldde de kroniekschrijfster. "Het

Eerder datjaar - op 12januari 1922 hadden de zusters nog wel herdacht
dat ze een kwart eeuw eerder hun
intrek in het vroegere Rosalia's Rust
in Sambeek hadden genomen. Dat
gebeurde met een heilige mis en
een plechtig lof in de volgens de

in 1909-1910 gebouwde deel van

de afbraakmaterialen werd een ruim

washuis gebouwd, dat aansloot bij
de bestaande stal en schuur."
En zo kwam er een roemloos einde
aan het oude landhuis, dat zoveel
bijzondere bewoners had gehuisvest
en waarvan behalve een foto van de
voorzijde geen tekeningen en maten
bewaard zijn gebleven.

Op 29 april 1922 vroeg J. Reijnen,
overste van het Catharinaklooster,
bij het gemeentebestuur van
Sambeek vergunning aan voor het
bouwen van het nieuwe gedeelte
van het klooster, tegen het bestaande
aan. De vergunning werd twee

s
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redemptoristinnenklooster aan
de Grotestraat, werkte vlot door.
Want op 20 april 1910 al vond de
inzegening van het nieuwe gedeelte
plaats. "Pater Lambertus van Gent,
de rector van ons klooster, hield bij
die gelegenheid een feestpredicatie",
aldus de kroniekschrijfster van
het Catharinaklooster. "Van
verschillende kloosters van de
congregatie kwamen nu aanvragen
tot plaatsing van zusters." Een grote
vooruitgang was de aansluiting van
het klooster op het elektriciteitsnet
van de gemeente Sambeek. Op
20 november 1920 werden in het
klooster de petroleumlampen door
elektrisch licht vervangen.

kroniekschrijfster'keurig versierde
kapel'. "Van de andere kloosters
waren ons cadeautjes gestuurd, wat
de feestvreugde verhoogde. Het was
voor ons een onvergetelijke dag."

ek

Aannemer Hendrikus Kerstjens,
die in Sambeek niet alleen
het Sint-Ludovicusgesticht
had gebouwd maar ook het

be

De eerste steen van heÍ CatharinakloosÍer werd op 23 juni I 909 gelegd
door algemeen oversle Euphrasia
Huijsmans.
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het klooster en de kapel waren te
ongerieflijk en te klein. Daarom
werd besloten om het in 1896
aangekochte landhuis afte breken
en op deze plek een nieuw gedeelte
van het klooster met nieuwe kapel te
bouwen, berekend op 60 zusters. Op
l8 mei 1922 werd, een begin gemaakt
met de sloop van het landhuis. Van

Aanvankelijk lukte het nog wel om
zorgbehoevende dominicanessen
in Sambeek te huisvesten. "Het
aantal zieken en bejaarden in onze
congregatie nam echter steeds toe",
Duvelsklökskenr 48,2012 -
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Het eerste gedeelte van het CatharinakloosÍe4 gezien vanuit het wesÍen. Links bij de
berkenboom is nog net het dakvan landhuis Rosalia,s Rust te zien.
Hoofdstuk 4.
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genomen."En dat gebeurde", zo
meldde de kroniekschrijfster, "tot
ons aller uitstekende voldoening."
Een maand later zegende de rector
de luidklok die in het torentje op
de nieuw gebouwde kapel moest
komen. Deze door een onbekend
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gebleven weldoenster geschonken
klok bleek echter niet zwaar genoeg
en moest daarom vervangen worden
door een exemplaar dat meer geluid
produceerde.
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Op deze tekening van architect Van der Waarden is te zien dat de naast Rosalia's Rust
gebouwde kapel is opgenomen in het Catharinaklooster

©

weken later al verleend. Architect
was weer Wijnand van der Waarden,
die de bouwkosten schatte oP 80
duizend gulden (ruim 36 duizend
euro) inclusief de aanleg van
centrale verwarming. Ditmaal
voerden twee Sambeekse aannemers
de werkzaamheden uit: behalve
Hendrikus Kerstjens ook Johan Stiphout. De laatste had in Sambeek
al verschillende woonhuizen en
boerderij en gebouwd. De uitbreiding
van het Catharinaklooster was zijn
eerste grote werk. Later zou hij het
nieuwe ziekenhuis in Venlo bouwen.
Zijn bekendste woning in Sambeek
is villa Nia Domo aan de Grotestraat,
waarin hij zelf ging wonen. Ook

de arbeiderswoningen aan de Sint Janslaan, net voor de Sambeekse
Uitwatering, zijn door hem in 1937

Sa

getekend en gebouwd.

Voor aannemer-metselaar én
kastelein Hendrikus Kerstjens

m

van het Catharinaklooster zo
goed als gereed, want op 12
november van datjaar werd de
centrale verwarming in gebruik

bestemde nis boven de hoofdingang
een beeld geplaatst van Catharina
van Siëna. Familieleden van een van
de zusters hadden het geschonken.

Eínd 1922 vond er bij het klooster
nog een opmerkelijke activiteit
plaats. Overste Theresia begon
toen eigenhandig met de bouw van
een Lourdesgrot in een hoek van

m
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Eind 1922 was het tweede gedeelte

ee

Iuliohtir€eB bii

H

dl

huurlooP'18.,
Ufutaar. Zii die oouigbodËgÍ.ili8l
*o-rteu. geuietan.ile voorkeur. "p

te trekken.

s

ir

1926 emigreerde hij naar Canada,
reden voor Burgemeester en
Wethouders van Sambeek om toen
de drankvergunning voor zijn café in

Als afsluiting van de werkzaamheden
werd op 6juni 1923 in een daarvoor

ek
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Catharinaklooster waarschijnltj k
zijn laatste grote opdracht. Eind

be

Zes arheiderswoningen

was de uitbreiding van het

Begin 1923 was de uitbreiding
van het klooster helemaal
klaar. "Het gebouw, bestemd voor
de verpleging van oude en zieke
zusters dominicanessen, is geheel
voltooid", schreef het Boxmeers
Weekbtad. "Het grote gebouw is een
pracht van een ziekenhuis, ingericht
naar de laatste eisen van de tijd en
van alle gemakken voorzien. Het
werk doet de aannemers StiPhout en
Kerstjens alle eer aan."

De Sambeelrse aannemer Johan Stiphout
was ook architect. Het ontwerp van zes
arbeiderswoningen b ij voorbeeld w as
van zijn hand.

Het nieuwe ziekenhuis van Venlo werd
beginjaren 30 van de vorige eeuw
gebouwd door Johan Stiphout uil
Sambeek. (Algemeen Handelsblad van
I oktober l93l)
Hoofdstuk 4.

In de loop van 1924 was heÍ tweede gedeelte van het Catharinaklooster gereed en
lcreeg het gebouw de welbekende, karaheristieke aanblik.
Duvelsklökske
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de tuin. "Kou of ruw weer konden
haar niet tegenhouden", noteerde de

kroniekschrijfster. "Een paar nee{es,
kinderen van haar 2s, mochten de
helpende hand bieden." Een halfjaar

ll

mei l924,was de grot
gereed en kon er een Mariabeeld in
later, op

worden geplaatst.
In de jaren daama kwamen er nog
een bakkerij en stallen bij het
vergrote klooster, terwijl de boerderij
werd vernieuwd. Zo was het klooster
bijna geheel zelfvoorzienend

Het raam boven de hoofdingang van
het Catharinakloosíer kreeg een fraai,
j u gends t il-ac ht ig ontwerp.

©
©
Heilige Familie.

In dejaren 30 van de vorige eeuw
kreeg het klooster nog allerlei andere
voorzieningen, zoals een lift en radio.

Op l0 mei 1940 brak voor
Nederland de Tweede Wereldoorlog
uit. Ook de zusters in het
Catharinaklooster kregen erïnee
te maken. "In ons huis hadden we
negen vluchtelingen - schippers
die met hun schip in de Maas bij

Sacramentsdag in de tuin van het

Catharinaklooster een processie
plaats. "De zusters en het zangkoor
van de parochie voerden samen de
liturgische gezangetuit, terwijl de
harmonie de plechtigheid muzikaal
opluisterde", berichtte het Boxmeers
Weekblad over deze toch wel
bijzondere gebeurtenis.

heeft beschreven. "Ze hebben bij
ons koffie gedronken en 's middags
gegeten. 's Avonds konden ze weeÍ
naar hun schepen terugkeren."
Op l5 mei werd er om 4.30 uur
aangebeld. "Er stonden drie Duitse
soldaten voor de deur. Ze moesten

s

de

CaÍharinaklooster

Sambeek lagen en op last van de
Duitsers hadden moeten vertrekken",
aldus de kroniekschrijfster, die
de gebeurtenissen in het klooster

kroniekschrij fster op.
Eveneens in datjaar vond er op

ek

De letters JMID zijn de eerste
letters van de woorden Jezus, Maria,
Jozef, Dominicanessen en geven de
verbondenheid aan van de zusÍers met

be
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geworden.
Vanwege bouwvalligheid waren
de dominicanessen in 1926
genoodzaakt het huis van de toen
pasgetrouwde knecht aan een paadje
achter bij de tuin af te breken en te
vervangen door een nieuw woonhuis
met schuur en stalling. "De
voorgevel, die voorheen langs
onze tuin lag, is nu gebouwd aan
de openbare weg (Torenstraat) en
tevens is het voor ons zo onvrije
pad verlegd zodat aan de achterkant
de tuin is afgesloten", tekende de

De Lourdesgrot, anno 2012 zonder
beeld en overwoekerd door klimop, werd
eind 1923, begin 1924 eigenhandig
gebouvd door de overste vqn het

tijdens de oorlogsjaren uitgebreid
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6 juni 1923 werd in een nis boven
de hoofdingang het beeld geplaatst van
Catharina van Siëna, vervaardigd door

Op

de Nijmeegse beeldhouwer Egidius
Everaerts.
Duvelsklökske

nr

48, 2012-

I8

voor bedlegerige zusters kwam er in de Íuin een draaibare lighal, waarin ze van de
zon en de buitenlucht konden genieÍen.
Hoofdstuk 4.

een vemielend granaatvuur op de
Maasdorpen. Vooral de kerken
moesten het ontgelden. De meeste
werden opgeblazen, zodat men

overal puinhopen zietwaar vroeger
monumentale kerken stonden. Een

verschrikkelijke angst maakte
zích van de mensen meester. Als
de granaten suisden, verborgen ze
zich in de kelder om het vege lijf te

redden."
Ook voor de bewoonsters van het
Catharinaklooster was het een zware
tijd. "Waar moest men met die oude
en hulpbehoevende mensen heen?

©

Wie nog vlug ter been was, ging
haastig naar de kelder die zich onder
de kapel bevond. Op 18 september
1944 - het was juist bedtijd voor de
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Door de 'las'in het platte dak (zie ptjl) is op deze luchtfuto duidelijk te zien dat het
Catharínaklooster in twee gedeelten is gebouwd.
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Eind 1944 probeerden Duitse eenheden
tot twee keer toe tevergeefs de Sint'
Jonstoren op te blazen. Ook het
Catharinaklooster had het íoen zwaar Íe
verduren. Na de Tweede Wereldoorlog
zijn beide gebouwen hersteld.
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l6 mei i940, vertrokken de Duitse
militairen, zl1het dat ze eerst nog
koffie wilden hebben. Omstreeks 6

uur waren onze 'gasten' vertrokken
en was het weer rustig in ons huis."
In de bezettingsjaren ging het
leven in het Catharinaklooster zijn
gangetje. De zusters ondervonden
weinig hinder van de oorlog, ook
al omdat het klooster grotendeels
zelfvoorzienend was. Eind
september 1944 werd het Land
van Cuijk door de geallieerden
bevrijd. Dat betekende echter niet
dat de oorlog in deze regio voorbij
was. De kroniekschrijfster: "Van
over de Maas openden de Duitsers

be

eigen kok zou die bereiden en als
de koffie klaar was, zou die buiten
worden rondgedeeld. Om elf uur
moesten de soldaten eten hebben.
Aardappelen kochten ze van ons,
terwijl ze de andere ingrediënten
zelf bij zich hadden. Ook 's avonds
moesten ze weer warm eten hebben.
De commandant bleef in het
klooster slapen. De volgende dag,

m

voor 40 man koffie hebben. Hun

oudjes terwijl de andere zusters in de
kapel aan het bidden waren - klonk
er opeens een vreselijke slag.

Op de tweede verdieping was er een

©
©

verschrikkelijke opschudding. Een
granaat had het huis getroffen, een
viertal cellen was geraakt. Gelukkig
was niemand van de zusters gewond.
De volgende dag klonk er een hevig
gekraak. De cel van een van de
zusters was geraakt, het ledikant
versplinterd, de deken in twee
stukken gescheurd en de veren uit
het kussen gevlogen. Nog maar een
paar uur eerder had deze zuster in
dat bed gelegen. Steeds heviger
werd het granaatvuur, dat de Poort

bij de boerderij vernielde. Ook de

Het Catharinaklooster in de winter van I94 1. De percelen aan de rechterzijde van de
huidige Tbrenstraat ziin nog onbebouwd.
Hoofdstuk 4.

kippenkooi was getroffen en stortte
in, waarbij enkele kippen de dood
vonden. Later sloeg een granaat
in de boerderij in, waardoor drie
Duvelsklökske nr. 48, 2012 -
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congregatie te kunnen huisvesten.
Ook diende het gebouw te worden
aangepast aan de eisen van die
tijd. Daarom besloot het bestuur
van de congregatie tot een kleine
uitbreiding met twaalf kamers
voor de zusters en vergroting
van enkele dienstruimten. De
kosten van deze door de Blerickse

architect P. Dekkers ontworpen
verbouwing bedroegen circa 60
duizend gulden (ruim27 duizend
euro). Met de werkzaamheden,
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Halverwege dejaren 50 van de vorige eeuw werd de kapel van heí Catharinaklooster
verniem,vd en kreeg zo een rijke en smaakvolle aanblik.

klooster in Sambeek. "Wat zag alles

eruit!", tekende een geschrokken
kroniekschrijfster op. "Er was
zoveel vernield en zoveel mooie
dingen waren er verdwenen: grote

m
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varkens omkwamen."
Ook de dagen daarna was er
hevig granaatvuur, waardoor de
zusters genoodzaakt waren in de
kelder te verblijven. Begin oktober
1944 werden 26 zusters met een
vrachtwagen naar Wanroij gebracht,
waar de meesten liefdevol in een
klooster werden opgevangen. Ze
zouden er acht maanden blijven.
In het Catharinaklooster in Sambeek
had ondertussen een geallieerde
comÍnandant zijn intrek genomen.
Met zijn goedkeuring konden op
het eigen kerkhof vier in Wanroij
overleden zusters worden begraven.
Begin mei 1945 mochten enige
zusters een kijkje nemen in hun

en kleine tafels, radio, stofzuigers,

be
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beddengoed - te veel om op te
noemen. Ook waren er 800 kapotte
ruiten." Eind mei, begin juni 1945
konden alle zusters weer terugkeren
naar Sambeek. In dejaren daarna
werd de oorlogsschade in en om het
klooster hersteld.

H

geschiedenis van de congregatie.
Enkele jaren later werd de kapel

vernieuwd. Zokwamer een nieuq
marÍneren altaar in te staan. "De
gebedsruimte heeft nu een rijke
en smaakvolle aanblik", vond de
kroniekschrijfster.

De dominicanessen hebben
in Sambeek niet alleen hun
bejaarde, zieke en hulpbehoevende
medezusters verzorgd en verpleegd,
ook hebben ze vanafhun komst lager
onderwijs gegeven aan de meisjes
uit het dorp en stichtten zeeel
naaischool voor handwerkonderricht.
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Begin jaren 50 van de vorige eeuw
bleek dat het Catharinaklooster
wederom te klein was om alle zieke
en hulpbehoevende zusters van de

uitgevoerd door onder andere de
Sambeekse aannemer H. Huijbers,
werd begonnen in juni 1953.Deze
waren ruim een jaar later afgerond.
Bij de inzegening kregen veel
gangen en dienstruimten de namen
van bijzondere personen uit de
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Daamaast verzorgden ze het
kleuteronderwijs. Jonge kinderen
gingen aanvankelijk naar de
bewaarschool of fröbelschool
achter het Ludovicusgesticht, dat
later Antoniusgesticht zou gaan
heten. Toen dat eindjaren 50 van
de vorige eeuw afgebroken werd
en er op dezelfde plek een nieuw
bejaardenhuis verrees, bleef er voor
de kleuters te weinig speelruimte
over. Daarom werd besloten tot de

bouw van een nieuwe kleuterschool
op kosten van de congregatie in de

tuin van het Catharinaklooster.
Op 2l oktober 1959 werd een
begin gemaakt met de bouw van
vanafhun komst naar sambeek hebben de zusrers dominicanessen gedurende
ongeveer een halve eeuw handwerkonderricht gegeven aanjonge wouwen van het
dotp. Hier een groepsfoto

uit
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1950.

een semipermanente, houten
school. Om achter in de tuin de

daarvoor noodzakelijke ruimte te
creëren, moest een aantal fruitbomen
Hooídstuk 4.

worden gekapt. Op I juni 1960
was het eenklassige gebouw klaar.
Bij de inzegening op die dag door
pastoor Jan van Berkel kreeg het de
naam Maria-kleuterschool. "Twee
kleuters, als Brabants boertje en

©

boerinnetje verkleed, hielden in
het Sambeeks dialect een leuke
samenspraak, waarin ze hun dank
brachten aan de priorin voor die
prachtige 'neje'school", deed de
kroniekschrijfster verslag van deze
gebeurtenis. "Iedereen had schik
in beide kinderen, die zo goed in
hun rol zaten.ToÍ slot zongen alle
kleuters nog een vrolijk liedje en
kregen ze een kleine versnapering."
werd een door de dominicanessen zelf bekostigd kleuterschoolíie in
de tuin van het CatharinakloosÍer in gebruik genomen.

op I juni

©

De dominicanessen waren
ook nauw betrokken bij de

wijkverpleging in Sambeek. In het

van wijkzuster op zich zou nemen.
Dat gebeurde ook.
De spreek- annex behandelkamer
was aanvankelij k ondergebracht
in het Ludovicusgesticht op het
Vrijthof. Later, bij de benoeming
van zuster Honoré Welsing in 1943,
konden Sambekenaren die lid waren
van het Wit-Gele Kruis terecht in
een kamer van het Catharinaklooster,

vlak bij de hoofdingang. Honoré
jaar lang
wijkzuster in Sambeek zijn.
Op I oktober 1958 nam ze om

s

hulpbehoevende en bejaarde
Sambekenaren verPleegde, de taak

ek

de hand dat een van de zusters,
die in het Ludovicusgesticht de

be
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dorp was eind' 1922 een plaatselijke
afdeling van het Wit-Gele Kruis
opgericht. Deze richtte zich oP
de behandeling en verpleging aan
huis van zieken en het bieden van
preventieve gezondheids zor g aarr
baby's en kleuters. Het lag voor

1960

Welsing zou bijna

15
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gezondheidsredenen afscheid. "Ze
heeft haar beste krachten gegeven
aan het verzorgen van de lijdende
mensheid en aan baby's en kleuters",
typeerde de verslaggever van het
Boxmeers Weekblad haar werk voor

lekenwijkzuster al hadden gedaan'
Zehadden namelijk gehoord dat bij
de dominicanessen kruidenzakjes
te verkrijgen waren die de Pijn
bij het doorkomen van de tandjes
bij hun baby zou verlichten. Het
kruidenzakje (in Sambeek sPrak
men van 'un zèkske vur de tèndjes')
moest op het hemdje van het kindje
worden gespeld. De pijn - en het
daarmee gepaard gaande vele en
lange huilen van de baby - zouden
daardoor minder worden. Hoe het
kruidenzakje, gevuld met gewijd
keukenzout, precies werkte, wist
niemand. Maar jonge ouders die het
zakje gebruikten wisten het zeker:
hun baby werd rustiger en huilde

deskundigheid en toewijding
heeft zij steeds haar taak vervuld."
Omdat binnen de congregatie van
de dominicanessen geen geschikte
opvolgster aanw ezigwas, stelde het
bestuur van het Wit-Gele Kruis een
lekenwijkzuster aan. Haar spreek- en
behandelkamer werd ingericht in
de voormalige meisjesschool bij de
Wilhelminaboom aan de Grotestraat.
De spreek- annex behandelkamer van de
plaatselijke afdeling van het Wit-Gele
Kruis was sinds 1943 ondergebracht in
het Catharinaklooster meteen rechts van
de hoofdingang.
Hoofdstuk 4.

jaren 60 en 70 van de vorige
eeuw veranderde er veel in de zorg
voor de bejaarde en hulpbehoevende
zusters van de congregatie. Het

In

de
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de Sambeekse gemeenschaP. "Daar
waar zil dacht nodig te zijn, was
ze present. Met grote oPoffering,

minder.

grotendeels zelfu oorzienende
karakter van het Catharinaklooster
verdween langzamerhand. De
bouwvallige boerderij maakte plaats
voor een nieuw washuis. De koeien,
varkens en kippen werden verkocht
en enkele bouw- en weilanden
verpacht. Ook kwam er ten behoeve
van de oude zusters een binnentuin,
waarin het aangenaam verpozen was'

Veel jonge Sambeekse ouders

bleven desondanks aanbellen bij
het Catharinaklooster, zoals ze
dat ook vóór de komst van de

Halverwege 1975 werd het
Catharinaklooster een door het Rijk
erkend kloosterbejaardenoord met
Duvelsklökske
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steeds meer op een 'echt'

verzorgingshuis te lijken. Zo
werden er binnenshuis steeds
vaker activiteiten voor de bejaarde
zusters georganiseerd, terwijl ze

ook regelmatig een uitstapje buiten
de deur maakten. Er kwam een
medezeggenschapsraad voor het
verplegend en verzorgend personeel,
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op de plekwqar vroeger de stsllenvan de kloosÍerboerderij stonden, verrees in de
jaren 70 van de vorige eeuw een eigentijdse wasserij.
de naam Stichting Bejaardenzorg

Eind jaren 70 van de vorige eeuw
begon het Catharinaklooster

Een jaar later vierden de zusters
én veel inwoners van Sambeek

het feit dat de congregatie 150
jaar eerder was opgericht. Dat
gebeurde door middel van een
expositie over het leven en werken
van de dominicanessen en tal van
spelactiviteiten in de grote tuin. "In
het dorp is nog lang nagepraat over
deze uitzonderlijk mooie dag", zo
had de kroniekschrijfster vernomen.

Intussen was in 1985 in Nederland
de basisschool van start gegaan,
waarbij het kleuteronderwijs en
het lager onderwijs samengingen
en als gevolg daarvan in één
gebouw moesten worden
ondergebracht. De kleuters van
het schooltje achter in de tuin van
het Catharinaklooster verhuisden
naar het gebouw van basisschool
De Bolster aan de Grotestraat.
Het houten kleuterschoolde werd
vervolgens enige tijd gebruikt
door peuters peelzaal Beertj e

m

ee

genomen. Zokwam er een geheel

lekenverzorgenden werkzaam in
het Catharinaklooster. Hun aantal
zou in de toekomst alleen nog maar
toenemen omdat er steeds minder
vitale dominicanessen waren die
hun medezusters konden verzorgen.

H

enkele aangepaste douche- en

wasruimten. Verder werden de
dienstruimten danig onder handen

Inmiddels waren er al

s

radio- en televisieaansluiting. Ook
kwamen er op elke verdieping

Roemer.

ek

de kamers van de te verplegen
zusters vergroot en voorzien van
warÍn en koud stromend water,
een oproepinstallatie en zelfs een

verbouwde kloosterbej aardenoord
over aan een beheerstichting onder
voorzitterschap van de heer Chr.

be

landelijke overheid. Dat vergde
de nodige aanpassingen. Door het
slopen van tussenmuren werden

dominicanessen het op hun kosten

m
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Zusters Dominicanessen van
Voorschoten. Als zodanig moest
het gebouw voldoen aan allerlei
regels en voorschriften van de

nieuwe keuken, voorzien van
de modernste apparatuur. Op
22 oktober 1975 droegen de

evenals een personeelsvereniging.
De kapel werd enkele keren door
Sambekenaren gebruikt om er te
trouwen of hun pasgeboren kind te
laten dopen. Begin 1990 kreeg het
Sambeekse kloosterbej aardenoord
een mannelijke lekendirecteur,
een mijlpaal in de geschiedenis
van de verzorging van bejaarde
dominicanessen.
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Colargol. Het vertoonde echter
veel mankementen en het zou erg
kostbaar worden om het weer in
goede staat te brengen. Daarom werd
besloten, mede op advies van de
gemeente Boxmeer, om het te slopen.
Dat gebeurde op l9 september 1992.
Intussen naderde 799 6, het jaar
waarin het een eeuw geleden was dat

Bij

de verbouwing van het catharinakloosíer íot kloosterbejaardenoord in 1975
la,vam er ook een nieuwe keuken in heÍ gebouw.

Duvelsklökske

m

48, 2012 - 22

de zusters dominicanessen hun intrek
namen in Rosalia's Rust en het

landhuis voortaan Catharinaklooster
Hoofdstuk 4.

Op zondag l2 januari 1997 namen
de laatste nog overgebleven

dominicanessen (de overige zusters
waren reeds in andere kloosters
van de congregatie gehuisvest)
afscheid van Sambeek. Dat gebeurde

§j
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De refter van het Catharinakloosier halverwege dejaren 50 van de vorige eemu.

elkaar daar. Het was zo gezellig dat
niemand naar huis wilde. Tegen
twee uur in de morgen waren de
gasten echter verdwenen. De zusters
die tot het laatst toe gebleven waren,
kwamen tegen half drie oP hun
kamer. Iedereen was van mening: het
was een grandioos feest geweest!"

Hooídstuk 4.

Hun klooster werd verbouwd tot
kloosterbej aardenoord. Gedurende
deze w erkzaamheden zouden de
zorgbehoevende zusters van deze
congregatie met het eigen personeel

in Sambeek verblijven.

©

dominicanessen in Sambeek.
Uiteraard was er een recePtie,
waarop tal van sprekers zich
in lovende woorden over de
zusters uitlieten. 's Avonds
was er een feestavond in
een tent bij het klooster. De
kroniekschrijfster: "Oude bekenden,
werknemers, collega's ontmoetten

van het lekenpersoneel, datuit22
personen bestond.
Hoewel de zusters dominicanessen
uit Sambeek vertrokken, kwam het
klooster niet leeg te staan. Het werd
voor een periode van anderhalfjaar
verhuurd aan de zusters Dienaressen
van de Heilige Geest uit Uden.

©

cultuur, waar men wist wat stijlvol
feesten was'. Dat was inderdaad
niets te veel gezegd, want de gehele
dag door hebben we dat mogen
ervaren."
ln het klooster was een
expositie ingericht over 100jaar

m

en bemoediging doorklonken. Hij
noemde Sambeek'een dorP met

ee

was er een waarin dankbaarheid

dominicanessen.

H

de schooljeugd had gezorgd voor
tekeningen aan de pilaren. De
feestpredicatie van pater Cas Vink

Dienaressen van de Heilige Geest
uit Uden. Na nog een wandeling
door het gebouw en de tuin was het
definitieve verhek daar. De laatste
zusters namen plaats in een auto en
verlieten vervolgens Sambeek."
Bijna een jaar later nam een zeer
geïnteresseerde koper contact oP
met het congregatiebestuur van de

s

genodigden aanwezigwaren. "De
straten waren versierd met
Sambeekse vlaggen", beschreef de
kroniekschrij fster de gebeurtenissen
van die dag. "In de kerk hingen
feestelijke geel-witte banen, terwij I

Toch was het een jubileum met
een donker randje. Eerder dat
jaar was bekend geworden dat het
kloosterbejaardenoord en op termijn
ook het Catharinaklooster gesloten
zouden worden vanwege het sterk
teruglopende aantal dominicanessen
in Nederland. Jonge vrouwen traden
niet meer toe tot de congregatie,
terwijl de bejaarde zusters stierven.
Op I juli 1996 (dus vóór de
viering van het eeuwfeest) was het
kloosterbejaardenoord al gesloten.
De hulpbehoevende zusters waren
naar elders overgebracht. Ook was
er al officieel afscheid genomen

ek

alleen zoveel mogelijk zusters van
het Catharinaklooster zelf maar ook
dominicanessen die in Sambeek
hadden gewoond en talrijke

be

organiseerde. In de parochiekerk
was 's morgens eerst een Plechtige
eucharistieviering, waarbij niet

m

Sa

noemden. Om dat heugelijke feit te
vieren was een feestcommissie in het
leven geroepen, die op zaterdag2S
september 7996 tal van activiteiten

na de eucharistieviering in de
parochiekerk. "Pastor Gerard Oude
Hengel nodigde de aanwezige
gelovigen uit om persoonlijk
afscheid van ons te nemen", aldus
de kroniekschrijfster. "Wij kwamen
daartoe vooraan in de kerk staan.
Het was een lange stoet die aan ons
voorbij trok. Zoveel hartelijkheid
deed ons allen goed."
In de dagen daarna werden de laatste
spullen ingepakt. "Woensdagmorgen
15 januari 1997.Dag van vertrek!
De sleutel van het Catharinaklooster
werd overgedragen aan de zusters

§TrcHNNG BEJÀÀRDENZORG
Zual"re Domlnlcrnesssn van Voorscholen
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In 1996 werd herdacht dat het 100 .iaar
geleden was dat de dominicanessen naar
Rosalia's Rust in Sambeek kwamen.
Hier de uitnodiging om deel te nemen
aan defestiviÍeiten.
Duvelsklökske
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Klooster wordt Hof van Sambeek
Zewaren het er allemaal over eens,
de raadsleden van de gemeente

Boxmeer. Op donderdag 19
februari 1998 werd hen gevraagd
in te stemmen met een voorstel
van Burgemeester en Wethouders
om het Catharinaklooster aan te
kopen. En daarmee hadden ze
geen enkel probleem, sterker nog:
ze juichten het zelfs toe!
"Een prima zaak",vond

©

het Sambeekse raadslid Jan
Philipse. "Het gemeentebestuur

©

krijgt hierdoor de mogelijkheid om
de ontwikkelingen in en rond het
klooster zelf in handen te houden.

Sa

Burgemeester en Wethouders
verdienen hiermee een gouden plak!"
Andere raadsleden uitten zich in

be

hadden
een
jaar eerder verlaten. De zusters
Dienaressen van de Heilige Geest
hadden het gebouw voorlopig
en gewerkt te hebben,
de dominicanessen het dorp

s

ek

volksvertegenwoordigers akkoord
met de aankoop van het aan de
Torenstraat 4l gelegen gebouw met
omliggende gronden.

De onderhandelingen met het
congregatiebestuur verriepen

voorspoedig. Enkele maanden later
al stemde de gemeenteraad unaniem
in met de aankoop van het klooster
met omliggende gronden voor een
bedrag van},S miljoen gulden
(1,134 miljoen euro). Het zou echter
nog tot 22 december l99g duren
voordat de transactie notarieel werd

gehuurd om er de hulpbehoevende
zusters van de eigen
te verzorgen totdat hun
in Uden was verbouwd
kloosterbejaardenoord. Dat
zo'n anderhalfjaar gaan
vastgelegd.
Het Catharinaklooster in Sambeek
kwam dus na het vertrek van
Intussen was het gemeentebestuur
dominicanessen niet leeg te
in onderhandeling met eerst het
Boxmeerse bedrijf Vagocom en
F-ind 1997 nam het college
later met woweZo (wonen, welzijn,
de gemeente Boxmeer contact
Zorg),waarbij ook Janssen de
met het congregatiebestuur van
Jong projectontwikkeling zich had
dominicanessen in
aangesloten. Deze combinatie wilde
Het was zeer geihteresseerd in
rond het catharinaklooster zo'n
aankoop van het klooster met
185 wooneenheden voor ouderen
bijbehorende gronden.
bouwen. In het klooster zouden
de ligging van het perceel is
allerlei voorzieningen voor de
aanwending binnen de gemeentelijke bewoners ervan komen, terwijl het
doelstellingen niet uit te
tevens als ontmoetingsruimte moest
zo motiveerde het college
gaan fungeren.
interesse in een toelichting
Het overleg over deze ambitieuze
de gemeenteraad. "NÉ
plannen verliep moeizaam.
betekent tevens dat voor de toekomst Vooral de financiering leverde
geen onomkeerbare
de nodige moeilijkheden op.

congregatie
klooster
tot
zou
duren.
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Daaraan was uiteraard wel het een
en ander voorafgegaan. Na ruim
een eeuw in Sambeek gewoond

Zo stelde de combinatie woweZo en Janssen de Jong projecÍontwikkeling zich de
inrichting voor van heí gebied rond hel Catharinaklooster met lg5 wooneenheden,
voorname I ij k vo or s enioren.

m

soortgelijke bewoordingen. Zonder

hoofdelijke stemming gingen alle

van
op
de
voorschoten.
de
de
"Gezien
een

Op l9februari 1998 besloot de
Boxmeerse gemeenteraad om het
Catharinaklooster met tuin en
omliggende gronden aan te kopen
voor een bedragvan ruim l,l
miljoen euro.
Duvelsklökske
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de
staan.

sluiten",
zijn
aan
aankopen

ontstaan."

situaties

Ook de stankcirkel van een
Hooídstuk 5

nabijgelegen boerderij zorgde voor
problemen. Pas begin 2005 was
er voor de inwoners van Sambeek
en andere belangstellenden
een informatieavond, waarop
WoWeZo de plannen voor het
Catharinaklooster en omgeving
ontvouwde. "Er vindt daar een

herontwikkeling plaats naar een
wooÍrzorgcomplex", aldus de
initiatiefnemers in een uitnodiging
aan de bevolking in het parochieblad

©

Onder de Toren. "Het is een
ontwikkeling die gericht is op de
bouw van een flink aantal woningen
en aanvullende voorzieningen,
waardoor vooral senioren in staat
worden gesteld om zo lang mogelijk

©

zelfstandig te blijven wonen."
De drukbezochte informatieavond
leidde echter niet tot een verdere
uitwerking en concretisering van het
voor een dorp als Sambeek wel zeer
omvangrijke project.

als dependance van verpleeghuis
Madeleine. Graag willen wij als
Pantein Verpleging en Verzorging in
aanmerking komen om het gebouw
te huren, met een mogelijke optie tot
koop in de toekomst."
Enkele maanden later lieten

De onderhandelingen met
WoWeZo liepen uiteindelijk oP
niets uit. Ook een nieuw Plan,
waarbij een compleet nieuwe
wijk met 190 woningen bij het
klooster zou v err.ljzen, haalde
het niet. "We hebben pas oP de

Toen het Catharinaklooster in 2001 een

dependance van verpleeghuis Madeleine
werd, kreeg het een nietrwe naam: Hof
van Sambeek.

Een aantal jonge mensen bewoont
momenteel het Catharinaklooster om te
voorkomen dat heÍ wordt gekraakt.

plaats gemaakt", verklaarde Philip
van Haeren van WoWeZo begin
2009."A1s gevolg van de crisis in
de bouw zit momenteel bij alle
projectontwikkelaars de rem erop."
Volgens hem hoefde er van het uitstel
echter geen afstel te komen. Hij
kon echter niet aangeven wanneer
de plannen weer nieuw leven
ingeblazen zou worden. En hoewel
het gemeentebestuur niet officieel
een punt achter de onderhandelingen
zette, gebeurde er in de praktijk niets
meer. 'Gaat niet door', schreef een
ambtenaar - zijheÍ met Potlood - oP
de map met alle verslagen van het
overleg met WoWeZo.
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hebben genomen om kraken van het
pand te voorkomen.

H

Tijdens de onderhandelingen met
WoWeZo kwam er een brief van
Pantein Verpleging en Verzorging
binnen bij het gemeentebestuur van
Boxmeer. "In Nederland zijn lange
wachtlijsten in de ouderenzoÍg",
zo begon het schrijven van23
november 2000 van deze regionale
zorginstelling. "De landelijke
overheid wil deze wachtlijsten
bekorten en heeft de instellingen
die ouderenzorg verlenen gevraagd
met voorstellen daartoe te
komen. Onlangs hebben wij het
Catharinaklooster in Sambeek
bekeken en zijn tot de conclusie
gekomen dat het zeer geschikt is

geen vaste bewoners meer, zij het
dat enkele personen er hun intrek

s

heerlijk.

I juni 2008. Sindsdienheefthet
CatharinakloosterÀIof van Sambeek

ek

Dienaressen van de Heilige
Geest eind 1998 klonk er opeens
kindergelach in de gangen van
het Catharinaklooster. Het was
afkomstig van de leerlingen van
drie klassen van de plaatselijke
basisschool De Bolster. Tijdens de
verbouwing van hun school aan de
Grotestraat kregen ze tijdelijk les
in de grootste vertrekken van het
klooster. Leren en spelen in een
andere omgeving dan gebruikelijk
vonden ze, naar eigen zeggen,

be

Na het vertrek van de zusters

m

Sa

Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Boxmeer weten met het
verzoek in te stemmen. De jaarlijkse
huurprijs werd vastgesteld op 250
duizend gulden (bijna I13,5 duizend
euro). De optie tot koop echter
werd niet ingewilligd, aangezien de
onderhandelingen met WoWeZo en
Janssen de Jong Projectontwikkeling
nog steeds gaande waren.
Pantein Verpleging en Verzorging
zou het Catharinaklooster
huren van I juni 2001 tot I juni
2004,2o was aanvankelijk de
afspraak. Het gebouw kreeg een
nieuwe, chique naam: Hof van
Sambeek en bood onderdak aan36
verpleeghuispatiënten. Later werd
de huurtermijn nog verlengd tot

Ondanl<s toestemming van het congregatiebestuur heeft de

ruiming van de

begraafplaats nog steeds niet plaatsgevonden.
Duvelsklökske nr. 48, 2012 - 25
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zwaar beschadigd.
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Het kraisbeeld op de begraafulaats is
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Het gevolg was wel dat de gemeente
Boxmeer alleen verder moest met
het ontwikkelen van plannen voor
woningbouw in dat stukje Sambeek.
Bij het Catharinaklooster lag nog
altijd de eigen begraafulaats van
de zusters dominicanessen. Begin
2008 schreefhet college een brief
aan het congregatiebestuur waarin

grote en circa 14 meter boven N.A.P.
liggende gebied, met als resultaat
dat er geen belangwekkende
archeologische vondsten te
verwachten waren als er gebouwd
zou gaan worden.
Bij het verder ontwikkelen van de
plannen voor woningbouw op die
plek bleek het Catharinaklooster
een sta-in-de-weg. Reden voor
Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Boxmeer om op 8
april 2011 een sloopvergunning
voor het leegstaande gebouw aan
te vragen. Een maand later werd
deze verleend. En daarmee verrasten
Burgemeester en Wethouders niet
alleen de inwoners van Sambeek
maar ook de plaatselijke dorpsraad,
die niet op de hoogte was gesteld
van de sloopplannen. "Excuses
Boxmeer aan Sambeek", kopte
dagblad De Gelderlander later
dat jaar. "Dorpsraad Sambeek is
door de gemeente Boxmeer in
een'onwenselijke positie' gebracht.

te slopen. Een grote verrassing
voor veel inwoners, die ervan
uitgingen dat het nog steeds de
bedoeling was het gebouw in de

s

H

woningbouwplannen in te passen.
De dorpsraad kreeg de zwartepiet
toegespeeld; die had immers de
inwoners niet adequaat geinformeerd.
Maar de dorpsraad wist het zelf
ook niet, verklaart wethouder

van Burgemeester en Wethouders een
sloopvergunning verleend voor het

Catharinaklooster
en de voortgang van het realiseren
van de bouwplannen niet
gefrustreerd.
Wat de verdere uitwerking wél
hinderde, was de ontdekking van
vleermuizen in het Catharinaklooster,
waaronder een groep zeldzame

grootoorvleermuizen. "Deze
soort is bij de wet beschermd", zo
meldde de gemeente Boxmeer in
een persbericht op 26 september
201 I .

"Dit betekent dat in de

directe omgeving een vervangende
verblijfolaats voor deze dieren
gecreëerd moet worden. Een
oplossing hiervoor zou een
vleermuizentoren kunnen zijn,
waarin een klimaat heerst dat gunstig
is voor de vleermuizen. De kosten
van de vleermuizentoren bedragen
zeker 50 duizend euro. De sloop van
het klooster loopt hierdoor minstens
een jaar vertraging op."
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Jos de Graaf nu. Met onze

brief

willen we duidelijk maken dar de
dorpsraad hieraan geen schuld
heeft. We hebben niet voldoende
gecommuniceerd, daar moeten we
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Voor het realiseren van de
bouwplannen, door de gemeente
Boxmeer voortaan aangeduid als

ek

Boxmeer aangifte bij de politie.

be

het aankondigde de graven op deze
begraafplaats te willen ruimen
en de stoffelijke resten te doen
herbegraven op de katholieke
begraafolaats aan het Torenpad in
Sambeek. Het congregatiebestuur
had daartegen geen bezwaar. Anno
2012 is dat echter nog steeds
niet gebeurd. Wél werd Sambeek
op 5 mei 201I opgeschrikt door
het vemielen van kruisjes op de
graven van tien zusters. Van deze
grafschennis deed burgemeester
Karel van Soest van de gemeente

Het college biedt daarvoor zijn
excuses aan. Onlangs kwam naar
buiten dat de gemeente van plan is
het Catharinaklooster in het dorp

In mei 20ll werd door het college

eerlijk in zijn." De vergunning om
het gebouw te slopen werd echter

niet ingetrokken.

het project'Catharinaklooster'

of 'Locatie Zandsteeg', moest
een inventariserend archeologisch

veldonderzoek worden uitgevoerd.
Immers in een gebied zo dicht bij
het centrum van Sambeek zou best
wel eens waardevol archeologisch
materiaal in de bodem kunnen zitten.
Begin 2008 werd veldonderzoek
verricht op het ruim vijf hectare
Duvelsklökske nr. 48, 2012 - 26

Begin 201I vestigde de gemeente
Boxmeer een voorkeursrecht op een
aantal percelen in de nabijheid van
het Catharinaklooster. De eigenaren
ervan moesten, als zij hun grond
wilden verkopen, deze voortaan eerst
aan de gemeente Boxmeer te koop
aanbieden. Zo wer d prij sopdrijving
door grondspeculanten voorkomen

Een onderkomen voor de
grootoorvleermuizen zou er zo uit
kunnen zien.
Hoofdstuk 5.

BESLUIT
De plek waar nu aan de Torenstraat
41 in Sambeek het Catharinaklooster
staat, is zeker 350 jaar lang en
waarschijnlijk al veel langer

bewoond geweest.
Vanaf circa 1650 is er informatie
dat daar een hofstede heeft gestaan.

Hoe deze eruit heeft gezien, is
niet bekend. Evenmin of er veel
aan verbouwd is of dat er ooit een
nieuwe voor in de plaats is gekomen.
V/el is duidelijk dat deze hofstede

©

omstreeks 1840 het aanzien en de
omvang van een buitenplaats of
landgoed had. De grootte van het
daarop staande landhuis is enigszins
af te leiden uit latere gegevens. Het
voorfront matzo'n 18 meter, terwijl
de diepte ongeveer de helft daarvan
bedroeg. In 1842 kreeg dit landgoed
de naam Rosalia's Rust - naar
Rosalia Ries, de op jonge leeftijd
in het buitenland overleden dochter
van de toenmalige eigenaar Samuel
Louis Ries en zijn echtgenote Anna
Viander. De volgende eigenaren van
het landgoed hadden de plicht deze
naam te blijven voeren.
In 1896 werden de dominicanessen
uit Voorschoten eigenaar van het
landgoed, die er een tehuis voor
oude en zieke zusters van hun
congregatie vestigden. De naam
Rosalia's Rust hield toen op te
bestaan. Voortaan heette het gebouw
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Anno 2012 ziet de 170jaar oude, voor Rosalia Ries gebouwde graJkelder er zo uit.

Sa

Willem Christiaan Halverhout uit
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Utrecht eigenaar van het pand. Hij
was proviandmeester en later ook
schrijver bij de marine. Met zijn
gezin heeft hij enkele jaren in het
landhuis gewoond. Later verhuurde

s
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hij het aan kantonrechter Hendrik

landbouwgrond en weilanden om
deze vervolgens te verpachten.
Na het overlijden van Pieter van
Eeden en zijn vrouw verkochten
zijn kinderen het landhuis aan de in
Venray geboren rijksveearts Peter
Antoon van den Munckhof. Deze
op zijn beurt deed het over aan de
dominicanessen uit Voorschoten, die
op dat rustieke plekje in Sambeek
ruim honderd jaar hebben gewoond.
Ook de zusters van deze congregatie
waren bijzondere bewoners. Bijna
een eeuw lang gaven ze onderwijs
aan de Sambeekse meisjes. Op
eigen kosten bouwden ze een
kleuterschooltje in hun tuin. Verder

eigendom. Hij was planter geweest
op een suikerrietplantage inZuidAmerika en had daar waarschijnlijk

voldoende geld verdiend om
te gaan rentenieren. Pieter van
Eeden venulde als kerkvoogd
een belangrijke rol in de kleine
protestantse gemeente BoxmeerSambeek. Evenals Samuel Louis
Ries kocht hij in Sambeek veel

©

Na Samuel Louis Ries verkreeg
Pieter van Eeden het pand in

hebben enkele dominicanessen

jarenlang de zorg voor zuigelingen
en kleuters en de wijkverpleging
op zich genomen. De waardering
voor hun inzet voor de Sambeekse
gemeenschap kwam onder andere tot
uiting toen in 1973 onderwijszuster
Ludgarda en in 1999 alle bewoners
van het Catharinaklooster bij hun
vertrek uit het dorp tot 'knoePerin

©

Sander van Hien.
De volgende eigenaar was de
Amsterdamse joodse kooPman
en rentenier Samuel Louis Ries.
Hij betrok het pand kort na het
overlijden van zijn dochter Rosalia.
Haar stoffelijke resten werden in
een voor haar in de tuin gebouwde
grafkelder brjgezet. Het landhuis
kreeg toen de naam Rosalia's Rust.
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het klooster van Sint-Catharina
de Ricci, in Sambeek meestal
Catharinaklooster genoemd. Hoewel
er al koÍ na de ingebruikneming
van het pand plannen waren het te
vergroten duurde het nog tot 1906
voordat er een nieuwe vleugel aan
het landhuis werd gebouwd. ln
lg22volgde een tweede uitbreiding
en kreeg het klooster de huidige
aanblik. Rosalia's Rust is toen
gesloopt. Waarschijnlijk is kort na
1922 de parkachtige tuin aangelegd.
Gegevens daarover ontbreken echter.
In de jaren hiema is er nog
regelmatig aan het klooster gebouwd
en verbouwd om het aan te Passen
aan de eisen van de tijd.

Zowelhet vroegere landhuis als
het klooster heeft bijzondere

bewoners gekend. Zo vervulde de
familie Jans van Issem in Sambeek
jarenlang bestuurlijke functies. Peter
Jans van Issem bijvoorbeeld was
schepen en enige tijd loco-schout
van het dorp. Begin 19d" eeuw werd

van het jaar' werden uitgeroepen. In
1991 ontvingen de dominicanessen
de Bronzen Bok, de hoogste
gemeentelijke onderscheiding voor
personen en organisaties die zich
zeer verdienstelijk hebben gemaakt

voor de plaatselijke gemeenschap.
Begin 1998 werd het klooster
eigendom van de gemeente Boxmeer,
Duvelsklöl<ske
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De waardering voor heÍgeen de zusÍers dominicanessen voor de gemeenschqp van Sambeek hebben betekend lattam tweemaal
loÍ uiting in de Íoekenning van de onderscheiding 'knoeperin von hetjaar'door de plaatselijke carnavalsvereniging. In 1973
was dat ,oo, onT"rwijszusÍer Ludgarda en in I999 bij het vertrek uit Sambeek voor de gehele congregatie, samen met de zusters
redemptoristinnen.
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die het verhuurde aan verpleeghuis
Madeleine. Sinds 2008 staat het
gebouw leeg.
Medio 2012 is het Catharinaklooster
ondanks de eenjaar eerder
verleende verguming nog steeds
niet gesloopt. Evenmin zijn de
graven van de zusters geruimd. Het
gemeentebestuur van Boxmeer is in
onderhandeling met een mogelijke
koper van het klooster. Mochten

het markante gebouw behouden.

Tijdens de carnavalsoptocht op l8
februari 20 I 2 was er aandacht yoor de
vleermuizen in het Catharinakloo.sÍer
Duvelsklökske nr. 48. 20 I 2 - 28

Bij het 150-jarig

besíaan van de congregatie van de dontinicanessen in Nederland
overhandigde butgemeesler Iïim Hillenaar van de gemeenÍe Boxmeer een Bronzen
Bok aan Michaele Gordiin, overste van heÍ Catharinaklooster.
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De tuin wordt buiten de verkoop
gehouden, zodat de inwoners van
Sambeek ervan zullen kunnen
blijven genieten. Gezien de huidige
malaise in de bouwwereld is niet
te verwachten dat de bouwplannen
voor een nieuwe wijk ten westen van
het klooster spoedig zullen worden
verwezenlijkt.
Het voor Sambeek zo karakteristieke
klooster staat er ongeveer een eeuw
na de bouw nog altijd. Misschien
gaat het een tweede leven leiden hopelijk voor nog eens honderd jaar.
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deze onderhandelingen tot een

gunstig resultaat leiden, dan blijft
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Het Catharinaklooster als Brabants monument

GraÍkelder als
gemeentelijk monument
Aanwijzing van de graÍkelder bij
het Catharinaklooster in Sambeek
tot gemeentelijk monument.
Algemeen
Op het adres Torenstraat 4l te
Sambeek bevindt zich een tweelaags
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voormalig kloostergebouw, gebouwd
in het eerste kwaft van de 20"" eeuw.
Aan de voorzijde van het
hoofdgebouw bevinden zich een
wandelpark, een begraafplaatsje voor
religieuzen en een ijskelder (moet
zij n : graflcelder). Deze ijskelder
verdient gemeentelijke bescherming.
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bakstenen pilaren met afdekking'
Meidoornhaag. Tuin met gazon,
borders en opgaande bomen van 1,5
tot 3 meter omtrek: eiken, beuken,
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esdoorns, lindes en paardenkastanj es.
Voorts o.a. hulst, laurierPruim,
gouden regen, rododendron en
zilveresdoorn, ijskelder (moet zij n :

Omschrijving
De bij het voormalige klooster
behorende ijskelder is gesitueerd
in een hoek van het voor het
gebouw aanw ezi ge wandelpark
nabij de begraafplaats. De kelder
is in baksteen opgetrokken met
tongewelf en gemetselde bakstenen
toegangstrap. De keldemrimte meet
ca. 3 x 4 meter (moet ziin: 2 x 2,75
meter) en is ongeveer 180 centimeter
hoog. De kelder bevindt zich ca.720
centimeter (moet zijn: 90 centimeter)
onder het maaiveld. De ruimte is
afgedekt met aarde.

gra/kelder).
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Hoofdgebouw met afgeplat
schilddak. Bakstenen, risaliserende
(vooruitspringende) gevel met
spekbanden. Ingang met versierde
boogvulling en glas-in-lood. Nis
met Mariabeeld (moet ziin: SintC aíharina van Siëna). Raamindeling
vernieuwd. Neogotische kapel

be

Torenstraat 41
Tweelaagsklooster (ca. 1900).

onder zadeldak met klokkentorentje
en spits. Spitsboogvensters met
traceringen.
Enkele bijgebouwen en zij- en
achteraanbouwen onder zadel.
Schild- en plat dak.
Ingang met eenvoudigijzeren hek en

m

Het Catharinaklooster in Sambeek
wordt in het Monumenten
Inventarisatie Proj ect (MIP)
van de provincie Noord-Brabant
(1992) als volgt omschreven.

Waardering

©

De ijskelder is van belang vanwege
zijn unieke karakter in de gemeente

©

en vanwege de gaafheid van het
gebouw.

De kelder is op

15

juni 2004

aangewezen als gemeentelijk
monument.
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Rosalia's Rust en Catharinaklooster
Landhuis Rosalia's Rust en het
Catharinaklooster, gesitueerd op
een plattegrond van het kadaster

uit

A. landhuis Rosalia's Rust
B. grafkelder voorAnna Rosalia
Ries (1842)
C. aangebouwde kapel (1905)
D. eerste deel Catharinaklooster

1832. Ten westen van de

huidige Torenstraat lagen vroeger in
Sambeek twee gÍote gebieden:
- Boxmeerse Veld: tussen

(1909/1910)
E. tweede deel Catharinaklooster
(192211923) + latere uitbreiding

©

Torenstraat, Zandsteeg en de grens
met de vroegere gemeente Boxmeer
(nu ongeveer de Krekelzanger)
- Sambeekse Veld: tussen
Torenstraat, Zandsteeg en (ongeveer)
St. Janslaan

©
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Hekken

Vlak bij de hoek Zandsteegl
Hoogeweg/Buskensweg stonden
hekken die de Hoogeweg en de
Buskensweg afsloten voor personen
die daar niets te zoeken hadden
(vergelijkbaar met het borde 'eigen

weg'):
- Smidshekken
- Heihekken

Toponiemen
- het Ven
- denHoff
- de Bock/Boeckenhoff
- Geestelijk Goed
- Clompen Camp
- Elisabeth-hoeve
- de Weem (de vroegere pastorie)
- Ficcariën Hof
- Vrijthof

Straten
- Heerstraat/DorpsstraaíGrotestraat
- VerwerstraaíAchterstraaí
Torenstraat
- Zandsteeg
- Buskensweg
- Hoogeweg
- Kortestraat
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Rosalia's
Rust

deÀoclr
Geestelijk
Goed

de lTeerrr
Elisabeth
Hoeve
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Vrijthof
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Eigenaren van het perceel \ryaar nu het Catharinaklooster staat
t659
Hendrick van Versevelt is eigenaar
van een hofstede aan wat toen het
Verwerstraatje heette. Waarschijnlijk
reeds lang daarvoor hadden de
Van Versevelt's deze hofstede in
eigendom verworven.

3juli

2 oktober 1846
Pieter van Eeden wordt eigenaar
van Rosalia's Rust. Hij was in ZuidAmerika (mede)eigenaar van een
suikerrietplantage. Als rentenier
koopt ook hij in Sambeek enkele
percelen grond.

1909

Het bestuur van de voormalige
gemeente Sambeek verleent
vergunning voor de bouw van
het eerste gedeelte van het
Catharinaklooster. Een half jaar later
is dit stuk gereed.

1676

15 mei 1922

Jan Jans van Issem is eigenaar en
bewoner van de hofstede. Na hem

Het gemeentebestuur van de
voormalige gemeente Sambeek
verleent vergunning voor de bouw

zouden zijnnazaten er wonen. De

©

laatste daarvan was Peter Jans
van Issem, die getrouwd was met
Aldegonda Clabbers.
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van het tweede gedeelte van het
Catharinaklooster. Het oude landhuis
Rosalia's Rust wordt gesloopt.

gehouden in opdracht van de
erfgenamen van Pieter van Eeden en
verkrijgt het landgoed in eigendom.

22 december 1998
De dominicanessen van Voorschoten
verkopen het Catharinaklooster
aan de gemeente Boxmeer, die er -

Sa

.- f*.,.*-

4 december 1877
Rijksveearts Peter Antoon van den
Munckhof is de hoogste bieder op
Rosalia's Rust tijdens een veiling,

yaíaL.%

m

1828

Willem Christiaan Halverhout,

van de congregatie te vestigen.

?ra
/

2011

Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Boxmeer geven
een sloopvergunning afvoor het
Catharinaklooster, Torenstraat 4l te
Sambeek.

"/,
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1842

Rentenier Samuel Louis Ries
koopt de buitenplaats en bouwt in
de tuin een graÍkelder voor zijn in
Monpellier (Fr.) overleden dochter
Anna Rosalia Ries. De buitenplaats
heet voortaan Rosalia's Rust. Ries
koopt vele bouw-en weilanden in

l7 mei

m

30juni

dominicanessen van Voorschoten,

middels een onderhandse akte, het
landgoed Rosalia's Rust om er een
tehuis voor zieke en oude zusters

ee
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appartementen. Deze plannen zijn
enkele keren gewijzigd.

H

een levensverzekeringsmaatschappij

koopt de buitenplaats aan de
Achterstraat. Hij verhuurt het pand
enkele jaren aan kantonrechter
Hendrik Sander van Hien.

Het Roomsch-Katholiek bestuur van
de parochie Sambeek koopt voor de

s

victualiemeester en administrateur
bij de marine en later agent voor

20 februari 1896

maken. ln het klooster zouden
voorzieningen voor senioren moeten
komen en ernaast een gtoot aantal

ek
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samen met een projectontwikkelaar een woonzorgcentrum van wil

Sambeek.

r/,
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Sloopvergunning voor het Catharinaklooster
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer;
gezien de aenvraag van: Gemeente Boxmeer adres: Postbus
postcode en woonplaats: 5830 AL Boxmeer
ontvangen op: 8
kenmerk:BOX-2011-00186
om medewerking voor het project: het slopen van een gebouw op het perceel aan: Torenstraat 4l te Sambeek

450

april201l

BESLUIT:
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1,2.2 en2.l0 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling
dat de gewaarmerkte stukken decl uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de

volgende activiteit:
Slopen. Procedure
De besluiwormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 vande Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
De aanvraag is beoordeeld aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor:
- Slopen:
de aanwaag voldoet aan de voorschriften uit de Bouwverordening, zoals is vastgelegd in de Bouwverordening van de gemeente Boxmeer 2010; Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit
omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en
daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.
Onder de volgende voorwaarde(n)

-
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ij gevo egde do cumenten
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Inwerkingtreding
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De volgende documenten worden meegezonden met het besluit enzijnals gewaarmerkte stukken bijgevoegd:
- Aanvraagformulier met stempeldatum ontvangst d.d. 29 -04 -20 I I ;
- Tekeningen met stempeldatum ontvangst d.d. 8-04-2011;
- Asbestinventarisatierapport met stempeldatum ontvangst d.d,.29-04-2}ll.
Benuaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmakingbemraar
worden aangetekend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben derde belanghebbenden er veel belang bij (onverwijlde spoed) dat dit besluit niet in werking
treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd.

m

ee

Deze beschikking treedt in werking daags na afloop van de bezwarentermijn (dat is zes weken na
de dag van verzending van deze vergunning). Indien een bezwaarschrift is ingediend, kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd. Indien een verzoek om voorlopige voorziening
is aangevraagd, wordt de vergunning niet van kracht en mag niet tot het uitvoeren van de werkzaamheden worden overgegÍurn, voordat op het ingediend verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Boxmeer, l7 mei 2011,
Burgemeester en wethouders van Boxmeer, namens dezen, het hoofd van de Afdeling Vergunningen,
(w.g.) J.H.C. Craenen
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Colofon
Dit Duvelsklökske

is geheel gebaseerd op historische bronnen en literatuurstudies. Citaten uit oude archiefstukken zijn omwille
van de leesbaarheid omgezeÍ in hedendaags Nederlands. Inhoudetijk komen ze echter overeen met de oorspronkelijke tel<sten.

Research: René Klaassen en Jos Kuijpers, die ook informatie kunnen geven over de
g er aadp I ee gde bro nnen.
Teksten: René Klaassen
Correctie : Truus Klaass en-Hubbers
Vormgeving & realisatie: Jos Kuijpers
Stichting
Sambeeks Heem

Ontwerp omslag: Gert-Jan Kutjpers
Foto's: Archief Sambeeks Heem, Jos Kutjpers, René Klaassen, Henk Daanen,
Tbm Oosíhout en vele anderen

Mochten in dit Duvelsklökskefoto's ziin afgedrukt zonder voorkennis van rechthebbenden, dan wordt hen verzocht contact op Íe
nemen meÍ Sambeelrs Heem.

Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit Duvelsklöt<ske.
Duvelsklökske nr. 48 is een uitgove van Sambeeks Heem, juni 2012
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