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Gevelreclame

voor een graanmaalderij
'Wat is hier aan de hand?", vroeg
Cor Hovens zich af toen hii op 16
mei 1940 met het nodige oponthoad
van's-Hertogenbosch naar
Sambeek was gereisd om te horen
hoe het met zijn ouders en zussen
ging. Zes dagen eerder immers

woren Duitse troepen Nederland
binnengevallen.
Via de sluisdeuren naast de stuw
en de even verderop gelegen

©

veerpont waren zwaar bewapende
militairen de Maas overgestoken.
Korte tijd later veroverden ze
Sambeek. Vervolgens trokken ze
door, verder Noord-Brabant in. Na
het bombardement op Rotterdam
capituleerde Nederland; de
overmacht van de Duitse troepen
was te groot.
Cor Havens studeerde destijds aan

Sa
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Bidprentje van Haruie Hovens, die op l2
mei 1940 om het leven kwam toen hij bij
Boekel op een landmijnfielste.
Hoofdstuk

l.

De toen bijna 18-jarige Cor Havens
was inderdaad nog niet op de hoogte
van het overlijden van zijn vader
Henricus Cornelis Havens - in
Sambeek kortweg Harrie Havens
genoemd. Deze was op 12 mei 1940
op de fiets naar Venhorst gegaan,
waar een vanzijn dochters in dienst
was bij de pastoor van die plaats.
Bij Boekel reed hij op een in de

weg verborgen landmijn en verloor
jammerlijk het leven. Behalve zijn
vrouw liet hij negen kinderen na -

aÍ.

kunstmest.

De in Haps geboren Harrie Havens
was in 1914 in Sambeek komen

wonen. In dat jaar trouwde hij met
Petronella Johanna Maessen, de
dochter van Jacobus Hubertus
Maessen, die in Sambeek diverse
maatschappelijke functies bekl eedde.

acht meisjes en één jongen. En die
jongen was Cor Havens.
Het lag voor de hand dat deze de

graanmaalderij van zijnvader zou
voortzetten, want wie zou daÍ anders
moeten doen? Hij brak dan ook

©
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begraven!"

prompt zijn studie voor onderwijzer
in 's-Hertogenbosch af, trok de
overall aan en zelle zich aan het
malen van het graan van Sambeekse
boeren en de verkoop van
verschillende sooÍen veevoeders en

m
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Ilenricus Cornelis llarpo§,
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geboren en opgegroeid. Bij zijn
ouderl ij ke woning aangekomen
zaghij op die bewuste l6d" mei een
aantal mannen en vrouwen in zwarte
kledij lopen.
"Wat is hier aan de hand?", vroeg
hij nogmaals. "Weet je het dan nog
niet?", kreeg hij ten antwoord.
"Wij hebben vandaag jouw vader

ek
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Nederland wilde hij zo snel mogelijk
terug naar Sambeek, waar hij was

be

in's-Hertogenbosch. Het was
zijn hartenwens om onderwijzer
te worden. Na de overgave van

m

de bisschoppelijke kweekschool

Nog net zichtbaar: de gevelreclame op de vroegere graanmaalderij van Harrie
Hattens en diens zoon Cor Havens.

Zo was hij gemeenteontvanger,
wethouder en kerkmeester. Tevens
had hij rond 1900 een veldoven aan
de Hegsestraat, waarin hij enkele

Aan

de Steenbakkerij
ïÀN

9Ac. llïaessen
TE

SAMBEEK
ZIJN TE
DEKOTI§N
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Jacobus Maessen, de schoonvader van
Harrie Havens, had een steenbakkerij in
de maasweien bij Sambeek.
Duvelsklökske
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aangrenzende schuur werden een

prooi der vlammen. Ook de oogst,
het landbouwgereedschap en een

groot gedeelte van de inboedel
werden door het vuur verteerd. Over
de oorzaak van de brand tast men in
het duister."
Harrie Havens en zijn vrouw zaten

Harrie Havens en zijn vromu woonden met hun negen kinderen in de boerderij linl<s,
gelegen aan de GroÍestraat te Sambeek.

©

keren perjaar stenen bakte. Jacobus
Hubertus Maessen woonde in een in
de lengte staande boerderij aan de
Grotestraat, ongeveer halverwege
het vroegere café Stiphout en de
huidige woning van de familie Van
Raaij. Hij overleed in 1912.

aan de Crotestraat 83.

De brand in de coöperatieve winkel
op 7 juni 1932 sloeg over naar de
naastgelegen boerderij van Harrie
Havens, die volledig in de as werd
gelegd. De coöperatieve winkel werd
herbomt,d, terwiil Harrie Havens een
nieuwe woning liet botrwen.

m

prompt de vergunning.

ee

een dergelijke krachtbron wilden

beschikken. Het gemeentebestuur
zag geen bezwaren en verleende

hevige brand uitgebroken in de
schuur van de coöperatieve winkel
te Sambeek (de huidige woning van
de familie Van Raaij)", meldde het
Boxmeers Weekblad. "De schuur,
evenals de gehele achterbouw van
het pand, stond in een oogwenk
in lichterlaaie, waarna het vuur
oversloeg naar de naburige woning
van de landbouwer Havens.
Diens woonhuis met stalling en

sH

gemeentebestuur van Sambeek voor
het plaatsen van een elektromotor
van 3 pk. Hij was daarmee een van
de eersten in Sambeek die graag over

"Op dinsdag 7 juni 1932 is er een

ek

Johanna Maessen trok Harrie
Havens op de boerderij van zijn
schoonvader in en zette diens
agrarisch bedrilf voort . ln 1922
diende hij een verzoek in bij het

be

Na zijn huwelijk met Petronella

m
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De elektromotor kwam te staan in
'de bergplaats voor koren', noteerde
Harrie Havens op een schetstekening.
De elektromotor dreef een
dorsmachine aan. Kennelijk besefte
de toen 35-jarige agrariër dat dorsen
op een dergelijke manier en niet met
dorsvlegels een stuk gemakkelijker
en ook veel sneller ging.

toen van de ene op de andere dag
zonder woning. Bij de pakken
neerzitten was er echter niet bij.
Amper vier weken later vroegen
ze bij het gemeentebestuur van
Sambeek vergunning aan voor 'het
bouwen van een woonhuis met
stalling en schuur'. Die kregen ze.
Korte tijd later begon aannemer Jac.
Gerrits uit Groeningen met de bouw
van het nu nog steeds bestaande huis
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Kort nadat Sambeek de beschikking
had gekregen over stroom vroeg Harrie
Hayens vergunning aan voor het
plaalsen yan een elektromotor in zijn
schuur.
Duvelsklökske
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De in 1932 gebonude voning van Harrie Havens, met stalling en schuur, lcwam
haaks op de GrotestraaÍ te staan.
Hoofdstuk

I

Huisschilder Gerrit Kusters hee{t de
er aan g e brac ht.
Tbrenstraat is
de
de
van
Die aan
zijde
door de uitbreiding van de maalderii
van buitenaf níet ziclttbaar gebleven.
gev e lre c l ame tw e e ke

een kelder,

door aannemer Jac. Genits uit
Groeningen.

Harrie Havens zaltoen niet beseft
hebben dat hij slechts vier jaar van
zijn grotere bedrijfsruimte zou
kunnen genieten.

Boxmeer en kon daar meteen aan de
slag als medewerker bij de afdeling
'

Hoofdstuk l.

bre id.

Na het noodlottige ongeluk van

zijn vader op l2 mei 7940 zeÍte
de onlangs overleden Cor Havens
de graanmaalderij op dezelfde

voet voort. "Het was aanpakken",
sprak hij kort voor zijn dood. "De
ruwolie-motor was van het merk
Deutz. Deze dreef de molenstenen
aan. Van elke 100 kilogram door
de boeren aangeleverd droog graan
werd één kilogram ingehouden. Dat

3l

Cor Hovens is

jaar molenaar in
Sambeek geweest.
Op 18 maart

2013 overleed hij,

was het zogeheten scheploon. Verder
betaalden ze een (gulden)cent voor
het malen zelf. Als het druk was,
moest je soms wel tot 12 uur per dag
werken. Niet erg, want je was nog

bijna 90jaar oud.

GRAIIIHÀ]IDEL

*

Grotectr.at 83
SATBEET(

TèlGí. 1768
Omdat Cor Havens een vaste
klantenkring had, adverteerde hij slechts
zelden. Dil is de enige adttertentie die in
het Boxmeers l(eekblad is verschenen.

hebben

ged*ld !

rc

ze
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Cor Havens
wedmaar

Volgens Cor Havens leek zijn

G. Hauens
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maar glimlachen dat

gcd it gm wii u kennis d.t ruíig h ingslapen

jong."
graanmaalderij soms wel wat op 'een

M@ieiaren.
niet treurm dat ze
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de wervende tekst.

Kennelijk gingen de zaken goed.

.

m

Harrie Havens door de Sambeekse
huisschilder Gerrit Kusters tegen
de buitenmuren van zijn bedrijf een
mooie gevelreclame aanbrengen.
'Graanhandel - Malerij', zo luidde

graanmaalderii in

ee

bestaande schuur. Waarschijnl k
in datzelfdejaar liet een trotse
ij

de

lij ke ri chting uitge

sH

graanmaalderij in te richten in de

w e s Íe

voorraadbeheer handelsgoederen'

Er is weinig dat na bijna 80 jaar nog
herinnert aan de door zijn vader
opgerichte graanmaalderij. Alleen de
gevelreclame met de tekst
'Graanhandel - Malerij'is, zij het
met enige moeite en verminkt door
een later aangebracht raam, nog te
lezen.

ek

op 12 mei 1934 - nog geen maand
later dus - vergunning om zijn

In 1936 werd

be

Sambeek'.

Omdat er sprake was van het
installeren van een ruwolie-motor,
die gevaar zou kunnen opleveren
voor de bedieners ervan, moest eerst
de Hoofdinspecteur van de Arbeid
in Maastricht vaststellen dat de
inrichting van de graanmaalderij
aan alle eisen van de Veiligheidswet
voldeed. Dat was inderdaad het
geval. Vervolgens verleende het
gemeentebestuur aan Harrie Havens

m
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deze vergunningaanvraag noemde
Harrie Havens zich al'molenaar te

graanmaalderij en de verkoop van
aanverwante artikelen. Als klein
bedrijf zou hij de concurrentie
met de steeds machtiger wordende
veevoederondernemingen niet

Hij solliciteerde bij Stork N.V. in

terwijl de grootste

toegankelijk was door middel
van een schuifdeur. Of Harrie
Havens toen al met de gedachte
speelde om in die schuur later een
graanmaalderij te beginnen, is niet
bekend. Wél dat hij op 14 april
1934 wederom een verzoek bij het
gemeentebestuur van Sambeek
indiende, nu 'voor het oprichten van
een graanmaalderij met plaatsing
van een 30 pk ruwolie-motor'. In

hangplek voor boeren'. "De meesten
van hen zaten altijd wel om een
praatje verlegen. De een wist dit te
vertellen, de ander dat. Voortdurend
werden er nieuwtjes uitgewisseld.
Dat was erg gezellig."
Overigens had Cor Havens vrijwel
steeds assistentie van een knecht.
Achtereenvolgens waren dat Piet
Gerrits uit De Rips, Jo Hubers en
Joop Janssen uit Sambeek.
ln 1971 stopte hij met zijn

meer aankunnen, zo Yoorzag hlj.

©

De schuur waarvan sprake was in de
bouwvergunning kwam evenwij dig
aan de woning, mat l0 bij 7 meter
en was verdeeld in twee ongelijke
ruimten. Onder de kleinste kwam

Want nog weer twee jaar later,
in 1936 dus, kwam er bij het
gemeentebestuur van Sambeek
opnieuw een vergunningaanvraag
van Harrie Havens binnen. Ditmaal
om zijn bedrijfsruimte te mogen
uitbreiden met een pakhuis. Ook
daarvoor kreeg hij toestemming. Het
nieuwe stuk werd, evenals indertijd
de woning met schuur, gebouwd

van
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Bier van de burgemeester
Hij

moet een helder verstand
hebben gehad en ook nog eens
doortostend en vastberaden zijn
geweesÍ. Tevens kon ltij goed lezen
en schrijven - iets wat hryee eeuh)en
geleden nog nieÍ voor iedere
S ambe ken aar was wegg eleg d.

©

Geen wonder dat hij in 1810 werd
voorgedragen om zitting te nelren
in het uit zeven leden bestaande
dorpsbestuur van Sambeek. En daarmee was de toen 22-jarige Christiaan
van den Bosch een van dejongste
bestuurders, zo niet dejongste die
Sambeek ooit heeft gehad.
Christiaan van den Bosch werd op 3
maart 1788 geboren in Merlingsbeek
als tweede kind van la:-rdbouwer
Lambertus van den Bosch en diens
echtgenote Joanna Huijbers. Over
zijnjeugdjaren is niets bekend.
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Op de plekyan het huis waar tol hetjaar 2000 Dora Verhofstad-Jilesenwoonde,
brotmde burgemeesler Christiaan van den Bosch zijn bier.

t...
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In

I 8 1 5 maakte burgemeester Johannes Jansse een overzicht
van de in daí jaar in de gemeenÍe Sambeeky,erkame
raadsleden. Daarop onder andere de toen 27-jarige Chrisliaan

van den Bosch (zie pijltje).
Duvelsklakske
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OnderÍekening van de wettelijke huwelijksakte van Christiaan
en Johanna: ... Sambeek den 28 van Grasmaand (april) l8l0
ten overstaan van. J. Jansse, P. Smitz Schepenen en Commissarissen J . Jansse , P. Smits en se cretaris R. Huijbers.
Het bruidspaar C . Van Den Bo.sch en J . C . Verhaart, met als
getuigen J. Havens en J.V. Den Bosch
Hoofdstuk 2.

Hij ging in Vierlingsbeek naar de
dorpsschool. Waarschij nlijk heeft
hij daama nog vervolgonderwijs
genoten. Gegevens daarover
ontbreken echter.

In Sambeek leerde hij de vijfjaar
jongere Johanna Catharina Verhaart
kennen. Het moet een jeugdliefde
geweest zijn, dat kan niet anders.
Ze trouwden op 13 mei 1 81 0 in
Sambeek - hij was toen22 iaar, zij
nog maar 16. In datzelfde jaar 1810
ging Christiaan van den Bosch
dus ook deel uitmaken van het

©

Sambeekse dorpsbestuur, wiurvan
de meeste leden van middelbare
leeftijd en vaak zelfs veel ouder
waren. Toen hij in het huwelijk
trad, was Christiaan van den Bosch
ongeveer 153 centimeter lang, zo
is bewaard gebleven. Verder had
hij een ovaal gezicht met een laag
voorhoofd, bruine ogen, een kleine
neus, een ronde kin en bruin haar.

Het oude schepenzegelwerd het nieuwe
gemeentewapen in

I8l I

Nadat Christiaan van den Bosch
in het huwelijk was getreden met
Johanna Catharina Verhaart ging het
stel waarschijnlijk wonen in een huis
met brouwerij, schuur en erf aan de
Dorpstraat 22 in Sambeek. Anno
2013 is dat Grotestraat 46. Op deze
plek staat nu het huis waar tot voor
een aantal jaren Dora Verhofstad
woonde.
Een jaar na hun trouwen werd hun
eerste zoon Jan geboren. Er zouden
er nog drie volgen, waarvan er
één nog geenjaar oud werd. Op
18 november 1817 stierf moeder
Johanna Catharina Verhaart" slechts
23 jaar oud.

.

de gemeentes, met aan het hoofd
een maire (burgemeester), die

hoeve aan de Zandsteeg woonde.

Vóór in de boerderij vergaderde de
gemeenteraad. Daar was ook de

Als raadslid en assessor (wethouder)
had Chrislianus van den Bosch vanuit
de raadskamer in de Elisabeth-hoeve
een mooi uitzicht op de Sambeekse toren.

Christiaan van den Bosch
hertrouwde korte tijd later met
Christina Stevens uit Maashees.
Met haar kreeg hij nog eens negen
kinderen. Een van hen was Johannes
van den Bosch die later, evenals zijn
vader, burgemeester van Sambeek

m

jaar opgevolgd door Johannes
Jansse, die in de huidige Elisabeth-

ee

den Bosch als gemeenteraadslid
samen met burgemeester Hubert
Jean Schirm er. Deze werd na twee

sH

Aanvankelij k werkte Christiaan van

locoburgemeester. Dit hield min
of meer in dat hij burgemeester
Johannes Jansse zou opvolgen. Dat
gebeurde ook, maar Christiaan van
den Bosch moest daar wel een zeer
lange tijd op wachten. Pas op I
januari 1844 nam Johannes Jansse
ontslag, de man was toen 90 jaar. Op
diezelfde dag trad Christiaan van
den Bosch aan als burgemeester van
Sambeek, welk ambt hij tot aan zijn
dood zou vervullen.

ek

geassisteerd werd door twee
assessoren (wethouders).

een functie welke vergelijkbaar
is met die van de huidige

be

In l81l ontstonden in Nederland
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secretarie - een opkamertje slechts,
waar gemeentesecretaris J. Hermans
de administratie deed. Onder dit
vertrekje was een kelder waarin de
archiefstukken werden opgeborgen.
In 1820 werd Christiaan van den
Bosch benoemd tot eerste assessor,

©

zou worden.

Het huis waarin Christiaan van den
Bosch met zijn grote gezin leefde, is
een van de oudst bewoonde plekken
van Sambeek. Begin 17d" eeuw

De gemeenteraadvan Sambeekvergaderde in de eerste helft van de 19" eetnp in de
boerderij annex tapperij van burgemeester Johannes Jansse, de huidige Elisabeth'
hoeve.
Hooídstuk 2.

woonden daar een zekere Jan de
Mayer en zijn vrouw Aelken Clusz.
In 16l I verkochten zij hun huis aan
Claes Brouwers en diens echtgenote
Jenneken. Claes Brouwers - de
naam doet het al vermoeden - zal
waarschijnlijk bierbrouw er zljn
geweest, eerst op een andere plek in
Sambeek en, na de aankoop van het
Duvelsklökske
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huis van Jan de Mayer en Aelken
Clusz, aan de gunstiger gelegen
doorgaande weg door het dorp.
Een halve eeuw later erfde Jan,
een zoon van Claes Brouwers,
het pand en een aantal landerijen.
Rond 1700 gingen die over op
Theodorus Brouwers, een van zijn
kleinkinderen. Lang heeft deze
niet van zijnbeziÍtingen kunnen
profiteren, want enkele jaren later
overleed hij al. Het gevolg was
dat de andere nog in leven zijnde
kleinkinderen het huis met de
brouwerij erfden en het te koop
aanboden.

Het huis bracht toen een bedrag op
van 700 gulden (317 euro).
"Het betreft een huis, schuur, schop,
brouwhuis, brouwerije en al het
getimmerde, aard- en nagelvast aan
de gemeijne straat (Grotestraat)",
zo staat in de ruim 300jaar oude

Zo zou de bierbronyerij van defamilie Brouwers eruit gezien kunnen hebben.

©

Hoe en wanneer Christiaan van den

Zij verkochten dit in 1704 aan

Peter

ek

brouwerij eruitzag. "Het is een
klein en goed onderhouden gebouw.
De ketel heeft een grootte van23
vaten (2300 liter), de roerkuip is l4

sH

vaten en 71 kannen (samen 1471
liter) groot. Verder is er nog een
koelbak. In het jaar 1829 zijnin deze
brouwerij 706 vaten (70.600 liter)

bier gebrouwen."

Duvelsklökske
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Behalve Christiaan van den
Bosch hadden onder andere ook
burgemeester Johannes Jansse, de
weduwe van veldwachter Van Issem
en Geurt Stevens, uitbater van De
Rode Leeuw (later De Gouden

Leeuw), een dergelijk
'huiskamercafé'.
In de negentiende eeuw moesten
alle middenstanders in Nederland

jaarlijks patentbelasting betalen om
hun beroep te mogen uitoefenen.

Hoeveel ze verschuldigd waren,
hing onder andere van de door een
belastingcontroleur vastgestelde
omzeÍ af. Daarmee correspondeerde

©

Behalve bierbrouwer en landbouwer
was Christiaan van den Bosch ook
nog tapper. Dorstige Sambekenaren
konden bij hem een pul bier of

Torenstraaï 43, waar de famílie Cremers ook bier brouwde

een goed glasjenever drinken. Dat
gebeurde, zoals toen gebruikelijk
was, in een van de vertrekken
van het woonhuis. In 181 8 telde
Sambeek negen van zulke tapperijen.

m
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Cremers, telg uit een voorÍurnstaande
familie. Peter Cremers zelf en ook
diens vader Balthasar Cremers
waren onder andere landschrijver
(secretaris) bij de Heren van
Boxmeer en die van het Land van
Cuijk. Naast zijn administratieve
werkzaamheden dreef Peter Cremers
dus ook nog de bierbrouwerij in het
pand aan de Grotestraat. Dat zal hem
ongetwijfeld goed zijn afgegaan,
want de kunst van het maken van het
edele gerstenat had hij van zijn vader
Balthasar Cremers geleerd. Deze
had een brouwerij in zijn woning op
de hoek Zandsteeg/Torenstraat, daar
waar nu de familie Brits woont en
voorheen de familie Van Kempen.

be
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transportakte te lezen.

Bosch het pand aan de Grotestraat in
bezit heeft gekregen is niet bekend.
ln 7832, bij de invoering van het
kadaster, staat hij vermeld als de
trotse eigenaar ervan. "Christiaan
van den Bosch, brouwer te
Sambeek", noteerde een klerk van
het kadaster boven aan de pagina
met een opsomming van al zijn
onroerend goed in Sambeek.
Ook is bewaard gebleven hoe die

een bepaalde belastingcategorie.
Zesvan de negen Sambeekse

tappers waren in 1818 ingedeeld
in categorie 6, zo hadden zevan
de belastingcontroleur te horen
gekregen. "Te hoog", schreef
burgemeester Jansse namens
hemzelf en vijf andere tappers. "Wij
vinden dat we ingedeeld horen te
worden in categorie 7 . Wij zijn
immers slechts kleine tappers of
flessianen en schenken door de week
slechts afen toe een kan bier of
een glas jenever. In Sambeek zijn
er geen mensen die dagelijks een
tapperij bezoeken." Helaas is de
reactie van de belastingcontroleur op
het verzoek van de zes tappers niet
Hoofdstuk 2.

bewaard gebleven. Waarschij nlij k
zullen ze hun jaarlijkse belasting van
3,50 gulden (omgerekend naar het
prijspeil van nu: ruim 24 euro) toch
hebben moeten betalen.

Ook na zijn huwelijk met Christina
Stevens bleef Christiaan van den
Bosch bier brouwen in de los van
zijn huis staande brouwerij. Begin
1833 kocht hij voor een bedrag
van 3090 gulden (ruim 1400 euro)
de op de hoek van de Grotestraaí

©

Schilderstraat staande herbergboerderij De Rode Leeuw, die niet
lang daarna De Gouden Leeuw zou
gaan heten. Ruim een jaar later
mocht hij volgens het koopcontract
zijn nieuwe pand betrekken en kon
hij daar zijn gasten een pul bier of

Deze brouwerij had een kleinere
capaciteit dan de vorige. Het is
niet duidelijk of Christiaan van den
Bosch nog een aantal jaren beide
brouwerij en heeft aangehouden.
Het is ook mogelijk dat hij de

m

Sa

een ander drankje voorzetten. Dat
bier vervaardigde hij in de brouwerij
die bij De Gouden Leeuw hoorde.

Het voorste gedeelte van pand Groíestraat 46 is rechts te zien op deze ansichtkaart,
gemaakt omstreel<s 1930. Herbonud na de brand in I858.

brouwerij aan de DorpsÍraat22

Deze houten leemu was onderdeel
van een tableau boven de ingang van
Leem.r,.

dorst te lessen.

Zijn zoon Jacobus van den Bosch
was ondertussen gaÍm wonen in het
huis aan de Dorpstraat 22 en oefende
daar het beroep van landbouwer uit.
Waarschijnlijk in 1858 brandde het
pand af. Christiaan van den Bosch
moest toen aan de Commissaris
van de Koning melden dat het huis,
waarin hij bijna een kwart eeuw
had gewoond en dat nog steeds zijn
eigendom was, een prooi van de
vlammen was geworden.
De woning die daarna op dezelfde
plek gebouwd werd, is het nu
nog steeds bestaande pand aan de
Grotestraat 46. Het is dus ruim
anderhalve eeuw oud en vrijwel
geheel in oorspronkelijke staat
gebleven.

m

herberg De Gouden
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heeft overgebracht naar De Gouden
Leeuw ofvan de hand heeft
gedaan. Zeker is in elk geval wel
dat hij vanaf 1834 in De Gouden
Leeuw zijn Sambeekse bier heeft
getapt. Toen hij op I januari 1844
tot burgemeester van de gemeente
Sambeek was benoem d zalhij zeker
een aantal inwoners van het dorp
hebben getrakteerd op zijn eigen
gebrouwen bier. Ook daamazal
menig Sambekenaar bij De Gouden

Leeuw zijn binnengestapt om zijn

©
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Christiaan van den Bosch kocht in 1833 herberg-boerderij De Rode Leemu, die laÍer
De Gouden Leetrw ging heten. Op deze ansichtkaart uit l92l is in het midden de
oude herberg te zien; links daarvan het patronaat, de huidige Gouden Leetm'.
Hooídsruk 2.

Christiaan van den Bosch overleed
op 67-jarige leeftijd op 9 mei 1855.
Hij werd als burgemeester van de
gemeente Sambeek opgevolgd door
Jan van Hassem.
De nalatenschap van Christiaan
van den Bosch moest worden
verdeeld onder zijn echtgenote
Christina Stevens en de acht nog
in leven zijnde kinderen en vier
kleinkinderen. Er was heel wat te
verdelen, zo blijkt uit een drie jaar
later opgemaakte notariële akte.
Bouwland, hooiland, dennenbos en
hakhout - niet alleen in de gemeente
Sambeek maar ook in Vierlingsbeek,
Duvelsklökske
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Begin 1942 werd dochter Marie
geboren. Op 28 maart 1942 echter
overleed Gerrit Verhofstad - reden
voor zijn vrouw Dor4 zoals iedereen
haar in Sambeek kende, om de
roepnaam Marie te veranderen in
Gerry of Ger ter nagedachtenis aan
haar gestorven man.
Dora Verhofstad zetle als molenares
het bedrijf voort - geen gemakkelijke
taak, het was immers oorlogstijd.
Maar dankzij taaie volharding en
hard werken lukte het haar om het
hoofd boven water te houden.
Dora Verhofstad bleef wonen in het
laaggelegen huis aan de Grotestraat
46 tothaar dood op 20 november
2000. Sindsdien staat het pand leeg
en is het erg onderkomen. Het moet
hoognodig opgeknapt worden. De
erven Van de Voort zijner nog steeds
eigenaar van.
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Vanaf haar huwelijk
heeft Dora Verhof-

ek

stad-Jilesen gewoond
itt het huis aan de
Grotestraat 46.
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ee

grondei genaar Alardus Crouwers
en landbouwer Jacobus Zeegers
als taxateurs ingeschakeld. Zij

becijferden dat het gehele bezit van
Christiaan van den Bosch bij zijn
overlijden een waarde had van ruim
51 duizend gulden (circa23 duizend
euro; omgerekend naar het huidige
prijspeil is dat een bedrag van 513
duizend euro).
Bij de verdeling van de nalatenschap
ging het huis aan de Dorpstraat
22 naar de kinderen die geboren
Duvelsklökske nr. 49. 201 3 - 8

Christina Stevens, die er tot haar
dood in 1884 bleef wonen.
Het huis aan de Dorpstraat 22bleef,
voor zover valt na te gaan, eigendom
van de kinderen Van den Bosch.

In 1941 werd de familie Van de
Voordt uit Beugen eigenaar van het
pand. Het werd echter niet betrokken
door een familielid. Wél door
molenaar Gerrit Verhofstad. Hij was
in dat jaar getrouwd met Theodora
Jilesen uit Beugen en wilde graag
met haar wonen in het dorp waar
hij zijn werk had. En dat was op de

molen Op Hoop vanZegen aan de
zuidkant van Sambeek.

DORA
VERHOFISTAD.JILESEl{
'1942 weduwe van
GERRIT VERHOFSTAT)

sedsrt

' 5 oktober

1916

©

waren burgemeester Jan van Hassem,

van ons is hgongegaan, mijn moedor en onze
lante

m

Om alles eerlijk te laten verlopen

waren uit het tweede huwelijk van
Christiaan van den Bosch met
Christina Stevens. De Gouden
Leeuw werd eigendom van moeder

stil dngend.
Moectig ging je door, sÍeeds weer,

tot op 't laatste rnament.
Dankbaar voor all€s wat zii voor ons all6n
heeft b€lek€nd, g€v€n wij u kennis, dat gestèrlíi door hel H. Sacrament de Zieken, thuis

In 1946 - vier jaar na het overlijden van haar man Gerrit Verhofstad - werd Dora
Jilesen eigenares vqn molen Op Hoop van Zegen aan de zuidkanl van Sambeek
Maashees en Beugen. In totaal ging
het om maar liefst 55 percelen grond
plus de twee woningen in Sambeek,
namelijk De Gouden Leeuw en het
pand aan de Dorpstraat 22.

Opgewakt en zo$zaam.
Nooit wagend, nhnnÉr kleged,

altw

ï 20 november 20@
Eindhoven: G€ny Verhofstad
Famili€ Jilesoo
Famili€ VorhoÍstad

Sambeek
46

58Í16 AG
Grotestraat

5615 JG Endhoven
Helm€rslaan 78

Moeder is thuis opgebaard.
Wij nodigen u uit om samèn met ons aÍscheid
le nemen van miin moeder, tiidens de plechtige Euchaístievíoring op wijdag 24 novembeÍ a,s. om 10.30 uur in de parochiekèÍk van
St. Jan de DopeÍ te Sambeek, waama aansluit€ncl de b€graf€nís op h€t oude r.k. kerkhoÍ eldaar zal plaalsvindsn.

Op dond€rc,ag 23 noveÍÍÈer om 19.00 uur
wordt

in bovengenoemde ksrk de Ayondwake
gehouden.

Gelegenheid tot schrifteliik condoleren voor
aanvang van berde disnsten.

U kunt van miin Íno€d€r aíscheid nemen.
woendag on dondgrdag, vanat 15.00 uur.
Ove r I ij de ns adv e rt e nt i e van D or a

Verhoístad-Jilesen die, na het overlijden
van haar man, gedurende 2l jaar de
molen draaiende hield.
Hoofdstuk 2

De kapel die bleef
En zo kwam het dat er eigenlijk
niemand in Sambeek was om het
gereedkomen van het liefdeshuis
met enig feestvertoon te vieren. Of
het zou het Parochieel Armbestuur
van Sambeek moeten zijn geweest,
dat het initiatief tot de bouw van het
liefdeshuis had genomen.
Vooral pastoor Wollaert had zich
daarvoor sterk gemaakt. "Deze

ijvervolle herder koesterde meer
en meer het verlangen om te

©

midden van zijn parochianen een
gesticht te zien verrijzen waarin
ouden van dagen en zieken, die
van de nodige hulp verstoken

Sa

in Voorschoten bij Leiden gevestigde
congregatie zouden de verzorging en
verpleging van Sambeekse bej aarden
op zich gaan nemen én onderwijs
aan kleuters en meisjes geven, zo
was pastoor Lambertus Ludovicus
Wollaert met het bestuur van de
congregatie overeengekomen.

waren, een onderkomen en goede
verzorging zouden vinden", noteerde
de kroniekschrijfster van het
liefdesgesticht de aanloop naar de
totstandkoming van het gebouw.

"Ook wilde hij

de

jeugd in een

school, geleid door religieuzen,
een meer godsdienstige opvoeding
geven dan tot dan toe het geval was
geweest in de openbare school van
het dorp."
Pastoor Wollaert wist burgemeester
Johannes van den Bosch ertoe
te bewegen een op Tjuni 1887
leeggekomen huis aan het Vrijthof
aan te kopen en dat vervolgens

m

ee

een
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aardenhuis eind negentiende
eeuw werd genoemd, waren tevens
een lagere school en een naaischool
voor de meisjes en een gemengde
kleuterschool gebouwd. Maar die
bej

eerste twee zusters dominicanessen
in Sambeek. De religieuzen van deze

sH

Bij dit liefdeshuis, zoals

ek

gereedgekomen liefdeshuis aan het
Vrijrhof in Sambeek? Het gebouw
was bedoeld voor hulpbehoevende
ouderen van het dorp. En die
hsdden er nog niet hun intrek in
genomen.

scholen zouden pas hetjaar daaroP

van start gaan. Overigens was het
liefdeshuis niet helemaal onbewoond.
Op 12 december 1893 arriveerden de

be

Een nieuw gebouw en geen
openingsfeest. Eigenliik kon dat
ook niet, want wie zouden erfeest
moeten vieren in het eind 1893

het enigszins aan het gezicht

m

Al ll6jaar staat de kapel van het Antoniushuis - zij
onttrokken - aan het Vr|thoíin Sambeek.

vep€nt
,,sf,.

ànnÀ

Diploma kostuumnaaien, behaald in
1950 door Betsie Nabbe. De lessen
werden gegeven door zusler Bona.
Hoofdstuk

3.

De zusters dominicanessen uit Voorscholen verzorgden en verpleegden niet alleen
hulpbehoevende bejaardenvan Sambeek, mattr ze gaven de meisies van het dorp ook
onderwijs én ze richtten een naaischool op. Defoto is uil 1950.
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met de bouw van het liefdeshuis
begon. Hendrikus Kerstjens was
min of meer gespecialiseerd in
grote bouwwerken. Eerder al had
hij in het dorp het klooster van de
zusters redemptoristinnen (nu: Het
Kloosterhuis) aan de Grotestraat
gebouwd. En 16 jaar later zou
hij het eerste gedeelte van het
Catharinaklooster zÉÍl de Torenstraat
laten verrijzen.
Het liefdeshuis was een ontwerp
van de Roermondse architect Caspar

,S*[,,[. "c

Franssen (1 860-1 932), een leerling
van de befaamde Pierre Cuijpers.
Als zodanig kende hij Sambeek al,
want een van de eerste projecten
die hij voor zijn leermeester
uitvoerde, was de restauratie van
de Sambeekse kerk en de bouw van
een nieuwe sacristie. In 1888 begon
hij een eigen architectenbureau,

aanvankelijk in Tegelen en later
in Roermond waar hij tot zijn
dood werkte. Caspar Franssen is
vooral bekend om zijn ontwerpen
van kerken; in totaal maakte hij

©

De geschiedenis van het
Ludovicusgesticht en lqler van het
Antoniusgesticht staat opgetekend in de
kroniek van het kl oosler

m

ee

sH

ek

be

m

Sa
©

Pastoor Lambertus Ludovicus llollaert
was als voorzitter van het Parochieel
Armbestuur in 1893 de initiatiefnemer
lol de botrw van een liefdeshuis in
Sambeek.

te schenken aan het Parochieel

Armbestuur. Helaas maakte de
burgemeester de feitelij ke transactie
hiervan niet meer mee: hij overleed
enkele weken later. Zijn echtgenote
Johanna Ernestina van den Bosch
hield zich aan de afspraak van haar
man met de pastoor. Zij kocht het
huis met de bijliggende tuin en
deed die vervolgens over aan het

Parochieel Armbestuur. Het zou
echter nog zes jaar duren voordat
de Sambeekse aannemer Hendrikus
Kerstjens het pand kon afbreken en
op dezelfde plek voor een bedrag
van 10.888 gulden (circa4940 euro)
Duvelsklökske
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De Sambeekse oannemer Hendrikus Kerstjens botrwde in een tijdsbestekvan amper
acht maanden heÍ Ludovicusgesticht aan het Vrijthof.
Hooídstuk 3.

De Roermondse
architecÍ Caspar

Johannes van den Bosch een

Franssen was de

gedachten van de Sambekenaren."
Bij de ingebruikneming

ontwerper van
het Ludovicusgesticht en zeer

waarschijnlijk
ookvan de
vierjaar later
gebotrwde kapel.

er ongeveer veertig. In het Land
van CuIk bijvoorbeeld ziin de
Lambertuskerk in Beers ( I 89 I ) en de

Martinuskerk in Cuijk (1911-1912)
Yan zijn hand. Maar hij ontwierp
ook andere, grote gebouwen, zoals
kloosters en liefdeshuizen. En dus
ook dat in Sambeek.

©

Het Parochieel Armbestuur had een
strak tijdschema opgesteld voor

(waarschijnlijk rond 1 januari
1894) kreeg het liefdeshuis de
naam Ludovicusgesticht, naar

Ludovicus Beltrón, een dominicaner
missionaris, die omstreeks het jaar
1550 in Zuid-Amerika duizenden
indianen bekeerde tot het katholieke
geloof en later heilig werd verklaard.
Toch was het gebouw nog niet af.
De zusters, en waarschijnlijk ook de
bewoners van het liefdeshuis, misten
een kapel. In het voorjaar van 1 894
werd één vertrek van het liefdeshuis
als gebedsruimte ingericht en door
pastoor Wollaert gewijd. Door het
groeiend aantal bewoners en als
gevolg daarvan het toenemend aantal
religieuzen dat hen verzorgde, werd
deze'kamerkapel' te klein.
"In oktober 1896 werden de
fundamenten gelegd voor een
nieuwe, ruimere kapel", tekende
een verheugde kroniekschrij fster
van het Ludovicusgesticht op. "Op

op

l3juni

1893 gelegddoorpastoor

11 maart 1897 werd deze door

pastoor Wollaert plechtig ingewijd,
in tegenwoordigheid van onder
andere burgemeester Lambertus
Jacobus Stevens, het kerkbestuur van
Sambeek en onze medereligieuzen
van het Catharinagesticht. Een
week later kreeg de kapel een eigen

kruisweg."

nazijn dood zijn huis annex

De eerste sÍeen van het Ludovicusgesticht werd gelegd door pastoor Lambertus
Ludovicus l[/ollaert op l3juni 1893.
Hoofdstuk 3.

architectenbureau werd gesloopt zijn

alle bouwtekeningen vernietigd.
De eerste jarenzaten er in de drie
ramen boven het altaar slechts
eenvoudige, matglazen ramen. "In
augustus 1899 werd het eerste
gebrandschilderde raam geplaatst",
meldde de kroniekschrijfster niet
zonder trots. "Het stelt het Heilig
Hart voor. Het gebrandschilderde
raam is er gekomen mede dankzij
giften, geschonken bij het 25-jarig
professiefeest van een van onze

religieuzen." Een jaar later kwamen
in de kapel nog eens twee nieuwe

gebrandschilderde ramen, met
afbeeldingen van de heilige

Margaretha-Maria Alacoque en paus
Pius IX. Ook deze ramen konden
worden vervaardigd dankzij giften
van familieleden van jubilerende

©

Het is onbekend wie het ontwerp
voor deze kapel heeft gemaakt.
Het ligt echter voor de hand dat
dit wederom Caspar Franssen
is geweest. Diens archief is
niet bewaard gebleven. Toen

De ín 1897 gebotm,de kapel heeft een
tongewelf, waarbij de zijwoartse druk
w ordÍ opgev angen do or tre ks t ange n.
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goed aan de afgesproken bouwtijd.
De eerste zusters dominicanessen
konden immers al op 12 december
van dat jaar hun intrek nemen in
het gebouw 'om de voorlopige
werkzaamheden tot inrichting
van het liefdeshuis inwendig te
verrichten', zoals het Boxmeers
Weekblad toen berichtte. "Architect
Franssen en aannemer Kerstjens
hebben eer van hun werk. Moge dit
tehuis het dorp Sambeek tot heil, de
oude mannen en vrouwen tot steun
en de zieken tot troost strekken. Dan
zal de naam van oud-burgemeester

ek

Wollaert.
Aannemer Kerstjens hield zich vrij

be

Aannemer Hendrikus Kerstj ens
moest op l5 april 1893 met de
werkzaamheden beginnen, terwij I
een halfjaar later het gebouw gereed
diende te zijn. De eerste steen werd

m

Sa

de realisatie van het liefdeshuis.

blijvende herinnering zijn in de

zusters.

Hoewel nieÍ opvallend heeft de kapel
t

oc h fraaie bakste ne

n

ve rs ie r i nge n.
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het eind 19d" eeuw gestichte SintCatharinaklooster aan de Torenstraat
geweest. Op die dag - een halve
eeuw na de ingebruikneming van het
gebouw - werd het een zelfstandig
klooster en heette het voortaan Sint-
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Antoniusgesticht.
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Ruim tien jaar later gaven de
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zusters dominicanessen te kennen
niet langer in staat te zijn de
hulpbehoevende Sambeekse ouderen
te verzorgen en het klooster aan
het Vrijthof te willen verlaten. Dat
was voor pastoor Jan van Berkel,
die zijn voorganger Frans de Vocht
in 1936 was opgevolgd, reden om
de Sint-Jansstichting op te richten.
Niet langer droeg het Parochieel

Armbestuur de verantwoordelijkheid
voor de ouderenzorg in Sambeek
maar een door leken geleide
stichting.

iË.! l'&l
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de kapel opnieuw gepolychromeerd
"Het resultaat hiervan overtrof
ons aller verwachting", aldus de
kroniekschrijfster.
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Uitgezonderd in de beginjaren
is het Ludovicusgesticht aan het
Vrijthof tot zondag 24 oktober 1943
formeel een nevenvestiging van

m

Wollaert, de oprichter van ons
gesticht, was opgevolgd."

Kennelijk was de verf niet goed
aangebracht, want eind l9l2 werd

ek

De kapel zou in dejaren daarna
nog verder verfraaid worden. "ln
het laatst van 1904 werd de kapel
ter voltooiing kleunijk beschilderd
op kosten van het Parochieel
Armbestuur van Sambeek", aldus
de kroniekschrijfster. "Dat stond
onder voorzitterschap van pastoor
De Vocht, die een jaar eerder pastoor

be

De drie gebrandschilderde ramen boven het altaar werden geschonken door
jubilerende religieuzen van het Ludovicusgesticht en hun familieleden.
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Omdat de kapel haar religieuze
functie heeft verloren is het tctbernakel
ingemetseld in een muur

De kapel van het Antoniushuis na het gereedkomen van heí nietwe gebouw, circa

Het wíjwaterbakje naasl de vroegere
hoofdingang van de kapel is anno 201 3

I 960.

nog steeds aamt,ezig.
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Pastoor Jan van Berkel - met de onafscheidelijke sigaar - vóór
de deur naar de kapel, die nietwerd afgebroken.

In

1959 werd het Antoniusgesticht gesloopt en kwam er op
dezelfde funderinpl een nientt tehuis voor de Sambeekse

bejaarden Pastoor Jan van Berkel poseett op de puinhopen

©

Onder voorzitterschap van
Sambekenaar L. Gommans besloot

waardoor er wat meer ruimte
kwam rond het nieuw te bouwen

de Sint-Jansstichting tot nieuwbouw

bejaardenhuis.
De tekeningen werden gemaakt
door J. Arts, hoofd van de Dienst
Gemeentewerken Land van Cuijk

Sa

Het Sint-Antoniusgesticht voldeed
halverwege de jaren 50 van de
vorige eeuw volstrekt niet meer aan
de toen geldende eisen. "Behalve
enkele vrij redelijke zit-slaapkamers
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naden en kieren. In verschillende
ervan is geen elektriciteit en moeten
de bewoners zich met een kaars
behelpen. Waterleiding, douche- of
badgelegenheid en verwanning
ontbreken geheel. Er is één
gemeenschappelijke zit-eetkamer
voor de mannen en één voor de
vrouwen. Deze zijn redelijk te
noemen. De verwarming geschiedt
door middel van kachels. Dagelijks
moeten er circa dertig worden
aangemaakt. In de centrale keuken
ontbreekt elk comfort. Een zeer oud

m

zijn de meeste slaapvertrekken
van dusdanige aard dat zij geen
betere benaming dan 'slaaphokken'
verdienen". zo stond in een raPPort
van de gemeente Boxmeer te
lezen. "Zij bevinden zich voor
een deel op open zolders, waar de
dakbedekking uit gepopte pannen
bestaat. Verder zllnzij gemaakt
van houten schotwerk met grote

op dezelfde plek. Het kerkbestuur
verkocht nog een aantal vierkante
meters aan de Sint-Jansstichting,

Eerste schets van het niernue Àntoniushuis, met daaryoor een heringericht
als wandellocatie voor de Sambeekse beiaarden.

Vrithof

kolenfornuis en een gescl-reurd en
nagenoeg versleten aanrecht maken
de gehele inventaris uit. Het washuis
is ondergebracht in een afzonderlijk
gelegen gebouwtje, dat elke

beschrijving tart."
Het oude Sint-Antoniusgesticht
moest vervangen worden door een
nieuw gebouw, zoveel was wel

lborgevel van hel door J. Arts, hoofd van de Diensl GemeenÍev'et"ken Land van Cuiik

duidelijk.
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nÍw orpen nietnu e A nt oniushu is.
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Opmerkelijk is dat de kapel niet
zou worden afgebroken. In de
bewaard gebleven correspondentie
wordt daar geen enkele maal over
gerept. Een kapel sloop je niet, was
kennelijk bij iedereen de gedachte.
Sterker nog: in de eerste tekeningen
van architect Arts kreeg de kapel
een prominente plaats - centraal
gelegen tussen de vleugels van het
bejaardenhuis en fraai omgeven door
gazons. In een later stadium werden
er verbindingsgangen geprojecteerd,
zodat de nieuwe bewoners vanuit het
bejaardenhuis in de kapel konden
komen.

Op29 januari 1959 vond de
aanbesteding plaats. Het werk

Foto van het Antoniushuis in 1960 gemaakt vanaf de toren. De kapel in ingebouwd
tussen de vleugels van het bejaardenhuis.

©

werd gegund aan de laagste
inschrijver, de Sambeekse aannemer
H. Huijbers. Hij kon het nieuwe

sH

ek
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m
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bejaardenhuis, onder andere
bestaande uit 27 eenpersoonskamers
en 5 tweepersoonskamers, bouwen
voor een bedrag van329.260 gulden
(bijna 150 duizend euro). Eind
1960 werd het nieuwe gebouw, dat
voortaan Antoniushuis zou gaÍul
heten in plaats van Antoniusgesticht,
officieel geopend.
Het bleek echter betrekkelijk snel
verouderd. Zo waren de kamers
eigenlijk te klein om er gerieflijk
in te kunnen wonen. Bovendien

Behalve bejaarden heefi het Antoniushuis tal van andere bewoners gehad:
as i e Iz o e ke r s, s tude nte n, s t agi aire s e n b uit e n I an ds e ar b ei ds lrr ac ht e n.

laatste vluchtelingen uit Sambeek
vertrokken. D aama huurden
studenten, stagiaires en buitenlandse
arbeidskrachten kamers in het
gebouw, dat sindsdien de naam
'Centrum Sambeek' draagt.

m

ee

graad van het Antoniushuis steeds
verder daalde. Beginjaren 90 van de
vorige eeuw vertrokken de laatste
bejaarden uit het Antoniushuis naar
elders en werd het gebouw verkocht
aan Van Helden Vastgoed BV uit

©

Oisterwijk.

116 jaar na de
ingebruikneming staat de kapel
nog steeds fier op zijn plek, mét
de door familieleden van zusters

Ruim
Nederland werd in die tijd

Op 28 november 1960 werd het niem.le
bejaardenhuis Antonius van Padua
fficieel in gebruik genomen.

kreeg de plaats Boxmeer ook
een nieuw bejaardenhuis: De
Elsendonck, met grotere kamers en
meer voorzieningen. Verscheidene
Sambeekse ouderen verkozen
dit bejaardenhuis boven het
Antoniushuis om er hun levensavond
door te brengen.
Het gevolg was dat de bezettingsDuvelsklökske nr. 49,2013 - 14

geconfronteerd met een sterke
toestroom van vluchtelingen. De
grote opvangcentra raakten overvol,
waardoor het Rijk op zoek moest
naar aanvul lende huisvestingsruimte
Die werd onder andere gevonden in
het Antoniushuis in Sambeek. Vele
honderden asielzoekers van over de
gehele wereld hebben er sindsdien
voor korte of langere tijd verbleven.
Op 1 januari 2002 werd het
Antoniushuis eigendom van Jadam
Beheer BV uit Waalwijk. Ook toen
werden er asielzoekers gehuisvest.
Dat veranderde begin 201 l, toen de

geschonken gebrandschilderde
ramen. Eucharistievieringen of
andere godsdienstige plechtigheden
vinden er echter niet meer plaats.
De kapel heeft anno 2013 de
functie van gemeenschappel ij ke
ruimte annex vergaderzaal voor de
bewoners van Centrum Sambeek.
Wie de ruimte betreedt, ervaart
onmiddellijk de ingetogen sfeer die
er nog altijd hangt en die herinnert
aan de tijd van vroeger.

Hoofdstuk
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Sambeekse stroom
zulke valse beschuldigingen uitte,
dan zou ik me niet waardig achten

©

achter de groene gemeenteraadstafel
plaats te nemen. Iedereen zal ooit
rekenschap moeten afleggen van al
zijn doen en laten. Ik zou dan niet
graag in hun schoenen staan."
Het Westerbeekse gemeenteraadslid
Van Haandel was het roerend met
de burgemeester eens. "Het is
schandelijk", vond hij. "Ook al had
een van de raadsleden bewijzen voor
fraude gehad, dan nog was het zijn
dure plicht geweest zijn collega's
in de gemeenteraad daarvan in
kennis te stellen in plaats van Jan
Publiek. Zulke zaken moeten in een
raadsvergadering behandeld worden
en niet op straat."

Sa

93 jaar staat aan de Zandsteeg/hoek Siebenspèdje een transíormatorhuisje om
Sambeek van slroom Íe voor:ien.

Al

was niet boos,

hij was razend

Instemming ook bij collega-raadslid
en wethouder P. Hafmans. "Het is
ongehoord om twee achtenswaardige
families zo in diskrediet te brengen",
oordeelde hij. "De indieners van
het verzoekschrift zetten zo zichzelf
te kijk." Andere raadsleden uitten

zich in soortgelijke bewoordingen,
behalve de twee indieners. Die
hielden hun mond.

m

ee

lg e ns deze lasterp r aati es.

sH
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Wat het extra vervelend maakte was
dat de lasterpraatjes waren ontstaan
door toedoen van een oftwee
raadsleden. "Daardoor is de eer en
goede naam van twee families door
het slijk gehaald", vervolgde de nog
steeds boze burgemeester. "Als ik
lid van de gemeenteraad zou zijn en

ek

rlat burgemeester Piet Stevens
een flinke som geld verduisterd
zou hebben uit de kas van het
Ge meentelij k Electriciteits bedriiJ
En Jesn Vl/ijnhoven, behalve
ge meentesecretaris o o k
ad mi n istrateur v an dit G eme ent e lii k
E le ct riciteits b e drijf, h ad de
kasboeken vervalst - althans

gemeentesecretaris als ik de uitkomst
van dit onderzoek tegemoet."

be

In Sombeek deden halverwege
hetjaar 1924 geruchten de ronde

m

Hij

"Sommige inwoners van de

©

gemeente Sambeek zal het
misschien verwonderen dat ik
hier nog zit", sprak hij tijdens
een raadsvergadering op 28 juni
1924 met ingehouden woede. "Er
wordt immers verteld dat ik er
met een groot bedrag van de
gemeente vandoor ben. Wees
gerust: ik heb mij nog nooit één cent
gemeenschapsgeld onrechtm atig
toegeëigend. Onlangs is aan
Gedeputeerde Staten van NoordBrabant een verzoekschrift gestuurd
waarin valse beschuldigingen

worden geuit richting mij en de
gemeentesecretaris. Daarnaar i s
nu onderzoek gaande. Met een
gerust geweten zien zowel de
Hoofdstuk
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Een deel van het gemeentebestuur yan Sambeek. Rechts zittend secretaris Jean Wiinhoven en naast hem burgemeesÍer Piet Stevens.
Duvelsklökske nr.19.2013
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onze toestemming van weinig
nut. Vandaar dat we een besluit

onzerzijds uitstellen", lieten ze de
Maastrichtenaar weten.
ln 1 91 3 werden er in het

provinciehuis in's-Hertogenbosch

©
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Burgemeester Piet Stevens met de wethouders, gemeenteraadsleden, bode, veldwachler en aannemer H. Huijbers in het pas verbomade gemeentehuis. Foto uit 1929.

was er in het raadhuis

schrijven binnengekomen, waarin
een zekere Jean Baptiste Hubert
Klynen uit Maastricht, samen met
enkele medevennoten, verzocht
om een elektriciteitsnet te mogen
aanleggen. Daarvoor moesten
stroomkabels gelegd worden langs
de wegen in de gemeente Sambeek.
De gemeenteraadsleden die korte tijd
later in een vergadering dit verzoek
bespraken, besloten na enig overleg
'nog geen besluit te nemen in deze
voor hen onbekende zaak'.

jaren blijken.

m

Enkele maanden later hadden ze
zi ch kennelij k zodanig geïnformeerd
dat ze Klynen en zijn kompanen
konden berichten geen gevolg
te willen geven aan hun verzoek.
Behalve toestemming van de
gemeente Sambeek was ook die
van het provinciebestuur nodig.
De Grotestraat was toen immers
nog een provinciale weg. "Als de
provincie niet akkoord gaat, is

De plannen om stroom van de
gemeente Nijmegen te kopen werden
in 1917 doorkruist door een brief
van de firma Lion-Löwenberg uit
B oxm eer. Deze exportslachterij
beschikte over een eigen
elektriciteitscentrale met meer dan
voldoende capaciteit. "Het bedrijf
heeft al het aanbod gedaan om de
gemeente Boxmeer van stroom te
voorzien en ook aan de gemeente
Sambeek wil het graag elektriciteit
leveren", lichtte burgemeester Piet
Stevens op 4 september 1917 een
voorstel aan de gemeenteraad toe.
Het zou echter nog twee jaar duren
voordat de plannen concreet werden.
De aanleg van een elektriciteitsnet
voor licht en kracht van Boxmeer
naar de kom van Sambeek en de
aansluiting naar de woningen zou

©
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91 1

aan de Grotestraat in Sambeek een

ee

Electriciteitsbedrij f verliep
moeizaam. Dat was niet zozeer
te wijten aantraag of weifelend

1

sH

van de dorpen Sambeek en Mullem,
maar ook aan die van Vortum, dat bij
de gemeente Merlingsbeek hoorde.
Alleen al de aanloop naar de
oprichting van het Gemeentelijk

Eind

ek

Electriciteitsbedrijf in de ruim acht
jaar van zijn bestaan te maken kreeg.
Het leverde stroom aan inwoners

be

Het onverkwikkelijke voorval in de
raadsvergadering was niet het enige
probleem waarnee het Gemeentelijk

optreden van de burgemeester, de
wethouders of de raadsleden als
wel aan de onbekendheid met het
fenomeen elektrische stroom én aan
het feit dat op een gegeven moment
allerlei zaken door elkaar gingen
lopen.

m

De gemeentesecretaris en
administrateur van het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrij f verklaarde nog
'elk uur van de dag bereid te zijn
inzage te geven in de kas en alle
boeken van het bedrijf'. En met: "lk
wil nogmaals mijn verontwaardiging
uitspreken over de vuige laster
de gemeentesecretaris en mij
aangedaan", besloot burgemeester
Piet Stevens deze onaangenaam
verl open raadsvergadering.
Overigens kreeg hij gelijk voor
wat betreft het door Gedeputeerde
Staten ingestelde onderzoek
naar zijn handelen en dat van
gemeentesecretaris Wij nhoven
in deze kwestie. De Brabantse
bestuurders zagen geen reden om
hen voor wat dan ook te berispen.

plannen gemaakt om te komen tot de
oprichting van de Provinciale NoordBrabantse Electriciteitsmaatschappij
(PNEM). Deze zou stroom moeten
gaan leveren aan alle inwoners en
bedrijven in de provincie. Het zou
nog wel enkelejaren gaan duren
voordat het zover was. Zeker het
Land van Cuijk, aan de rand van
de provincie, moest geduld hebben.
De grote steden en de omliggende
kleine dorpen waren het eerst aan
de beurt om daar een provinciaal
elektriciteitsnet aan te leggen.
In het Land van Cuijk kwamen
de gemeentebesturen bijeen om
te overleggen over hoe deze regio
sneller van stroom kon worden
voorzien. Een van de mogelijkheden
was om elektriciteit te betrekken van
de gemeente Nijmegen. "Een goed
plan", vonden de raadsleden van de
gemeente Sambeek, die korte tijd
later hierover vergaderden. "Ook in
deze streek moet spoedig elektrische
stroom zijn, indien nodig tegen
enige geldelijke opoffering." Dat
laatste was wel erg optimistisch
ingeschat, zo zou binnen enkele

Hoofdstuk 1.

maximaal 30 duizend gulden (ruim
13,5 duizend euro) gaan kosten, zo

was becijferd. "Bijna alle inwoners
hebben zich reeds voor aansluiting
aangemeld", aldus de burgemeester
in de raadsvergadering van27 juni
1919. Nadat de plannen voor de
aanleg van een elektriciteitsnet
uitvoerig waren bediscussieerd
besloot de gemeenteraad de lening
van de begrote 30 duizend gulden

©

aanÍe gaan bij de plaatselijke
Boerenleenbank (voorloper van
de huidige Rabobank). Rente en
aflossing van de lening zouden
moeten komen uit de exploitatie
van het elektriciteitsnet. De firma
Lion-Löwenberg was intussen
afgevallen voor de levering van
stroom. Die zou komen uit de
eigen elektriciteitscentrale van de
gemeente Boxmeer totdat de PNEM
deze kon overnemen.

Op de kruising Grotestraat/Maasstraqt/Zandsteeg lo,uamen de bovengrondse stroomdraden van vier straten bij elkaar op een zware elektriciteilspaal. Foto uit I 930.

Het is niet helemaal duidelijk
wanneer de inwoners van Sambeek
voor het eerst de lampen in hun huis
konden aanmaken. In een brief van 8
november 1919 meldt de Boxmeerse
locoburgemeester De Laure aan de
Sambeekse bestuurders 'dat met
ingang van heden stroom zal worden

voor kracht wilde gebruiken mocht
dat niet doen als de lamPen aan

geleverd aan de gemeente Sambeek'.
Burgemeester Stevens noemt echter
I 6 november 19 1 9 als datum waaroP
het elektriciteitsnet'onder stroom
kwam te staan en toen nog niet half

waren,

sH

ek

"Op dinsdag 28 oktober zal worden
begonnen met het leggen van
een ondergrondse kabel naar het
naburige Sambeek, dat binnen acht
dagen stroom zal betrekken van de
centrale in Boxmeer", meldde het
veelgelezen Boxmeers Weekblad.

klaar was'.
Dat laatste klopte. Want de
elektriciteitskabels moesten nog
worden doorgetrokken naar het toen

"sambeek zal dan ook weldra baden

klaarlagen om Vortum, dat dus
onder de gemeente Merlingsbeek
viel, van stroom te voorzien. De
woningen in de Sambeekse hei

m

ee

in het licht."

bij de gemeente Sambeek behorende
Mullem, terwijl er ook plannen

©

adviseur en toezichthouder bij de
aanleg van het elektriciteitsnet. Hij
ontving daarvoor 1500 gulden (680
euro).
Opmerkelijk aan de afspraken was
dat de gemeente Boxmeer niet24
uur per dag stroom voor verlichting
zou leveren, maar slechts op
bepaalde uren. Injanuari gebeurde

be

Daama ging het snel. Korte tijd
later kreeg het gemeentebestuur
van Sambeek toestemming van
Gedeputeerde Staten om langs de
Grotestraat houten palen en diverse
steunen te plaatsen en draden te
spannen. Ingenieur Timmermans
uit Boxmeer werd aangesteld als

m

Sa

dat bijvoorbeeld 's morgens van 6
tot 9 uur en 's middags en 's avonds
van 4 tot 11 uur. In juni kwam er
stroom uit Boxmeer 's morgens van
6tot7 uur en's avonds van 8 tot 11
uur. Voor verlichting 's nachts moest
iedereen het nog met een olie- of
petroleumlamp doen. Wie stroom

en rond het stationnetje

bij de

spoorwegovergang in de SintJanslaan/Radioweg moesten
eveneens nog worden aangesloten.
D'n Twist (het huidige Westerbeek),
met veel verspreid liggende
boerderijen, zou pas in een later
stadium aan de beurt komen.

Overigens heeft de gemeente

In Sambeek is op verschillende plekken nog te zien dat het dorp bovengronds van
stroomwerdyoorzien. Zo zitten tegen de muren van een huis aan de Tbrenstraat en
aan het Kloosterhuis aan de Grotestraaí nog de haken voor de porseleinen isolatoren
waaraan de elektricite itsdraden waren bevestigd.
Hoofdstuk 1.

Sambeek slechts een halfjaar
elektriciteit van de centrale in
Boxmeer betrokken. Vanaf 20 juli
1920 kwam de stroom, volgens
burgemeester Stevens'door
Duvelsklökske
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tussenkomst van de PNEM uit de
centrale in Nijmegen'. Toen trad
ook het contract in werking dat de
gemeente Sambeek met de PNEM
voor levering van elektriciteit voor
de komende jaren had afgesloten.
In Boxmeer was een meter geplaatst,
waarop duidelijk kon worden
afgelezen hoeveel stroom het dorp
Sambeek verbruikte. Dat was een
overgangsmaatregel. Want op dat
moment werd er al druk gebouwd
aan een transfonnatorhuisje aan de

©

Zandsteeg. Het gebouwtje kwam
op een gedeelte van het perceel
van Huberta (Berta) Jacoba en
Gerarda (Grada) Helena Melsen,
in Sambeek kortweg 'de gezusters
Melsen' genoemd. De twee
ongehuwd gebleven vrouwen waren
dochters van Johannes Melsen, die
in de tweede helft van de l9d" eeuw
jarenlang raadslid en wethouder
van de gemeente Sambeek was.
Burgemeester Piet Stevens was
gehuwd met Helena Ernestina
Johanna Melsen, eveneens een
dochter van deze Johannes Melsen.
Het is dus niet zo verwonderlijk
dat het gemeentebestuur van
Sambeek uitkwarn bij de gezusters
Melsen toen het voor de PNEM
op zoek ging naar een geschikt
perceel voor het bouwen van een

Houten palen en ander avaar materiaal voor hel Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf
y,erden destijds meestal afgeleverd op het stationnetje van Sambeek, vlak bij de
sp o

otlt| e goye rga n g
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transformatorhuisj e op enige afstand
van de Grotestraat. De beide dames
verkochten het plakje grond aan
de gemeente Sambeek, die het op
haar beurt overdroeg aan de PNEM.
Het is niet bekend wanneer het

het voor de gemeente Sambeek
vastgestelde aantal kilowatts niet
haalde, diende te worden bijgepast
En dat is gedurende de tijd dat het
Gemeentelij k E,lectriciteitsbedrij
bestond, steeds gebeurd.

f

be

transformatorhuisje in gebruik is

geweest.

ek

genomen, maar dat moet ergens
in de tweede helft van 1920 zlin

sH

Het bovengrondse elektriciteitsnet.
dat eind l9l9 dus nog niet voor

ee

de helft was aangelegd, had een
lengte van 2800 meter. Langs de

belangrijkste wegen stonden zo'n

olielamp.
Het gebruik van krachtstroom
kwanr pas in 1922 goed op gang. De
eerste die hiervoor een vergunning

m

80 houten palen, terwijl aan 300
steunijzers de porseleinen isolatoren
waren bevestigd. In totaal was er
1 800 kilograrr blank koperdraad en
1000 meter geïsoleerd koperdraad in
het net verwerkt.
De tarieven die de Sambekenaren
moesten betalen voor de geleverde
slrooln waren lrouwens niet gering:
60 (gulden)cent per kilowatt voor
licht en 30 (gulden)cent voor
krachtstroom. Omgerekend in euro's
naar het prijspeil van 2013 komt
dat neer op respectievelijk 9,34 en
4,67 erro per kilowatt. Daarnaast
moesten ze ook nog betalen voor

De meeste woningen in Sambeek
beschikten aanvankelijk slechts over
een drietal lampen, die meestal in
woonkamer, keuken of gang hingen.
De andere vertrekken in huis werden
nog verlicht met een petroleum- of
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Wim Rovers, Jacques Hendriks en
lí/im Sieben wandelen rond 1938 op
de Zandsteeg. Op de achtergrond heÍ
transformalorhuisje, dat toen nog ramen
had en een deur aan het Siebenspèdje.

meterhuur en een minimum aantal
kilowatts afnemen. Wie te weinig
stroom verbruikte, moest bijbetalen.
Eenzelfde regeling gold trouwens
ook voor de gemeente Sambeek
zelf. Als alle aangeslotenen tezamen

aanvroeg was burgemeester Piet
Stevens zelf . Hl1 zag kennelijk
meteen de grote voordelen van
deze handige krachtbron - niet

verwonderlijk natuurlijk, want de
man was vanaf het begin nauw
betrokken geweest bij de aanleg van
het elektriciteitsnet in zijn gemeente.
Eveneens in1922 vroegen nog
eens twaalf andere inwoners van
het dorp bij de gemeente Sambeek
vergunning aan voor het mogen
installeren van een elektromotor.

Na de ingebruikneming van het
elektriciteitsnet in het dorp Sambeek
in 1919 werd een begin gemaakt
met de uitbreiding naar Mullem en
Vortum. Het transfonnatorhuisj e
daar kwam te staan op een gedeelte
van het perceel van smid Rutten, op
Hoofdstuk
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die de gemeenteraad na afloop van

korte afstand van de doorgaande
Provincialeweg. De gemeente
Sambeek kocht het 42 vierkante
meter grote stukje grond aan en

het kalenderjaar moest goedkeuren.
Tevens werd dan de begroting voor
het komende jaar opgesteld.

droeg dat kosteloos over aan de

in I 923 zonden
Burgemeester en Wethouders van
Sambeek aan 52 inwoners een brief
waarin werd gevraagd zich aan te
sluiten op het elektriciteitsnet.
"Zoals bekend lijdt het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrij f elk jaar een
tekort", schreven ze. "Dit is in
niet geringe mate te wijten aan
het feit dat er in deze gemeente

Waarschij nl ij k

PNEM. De aanleg van dit gedeelte
van het elektriciteitsnet kostte 20
duizend gulden (ruim negen duizend
euro). Dit bedrag werd geleend bij
de Boerenleenbank van VortumMullem, tegen een rente van 5
procent en af te lossen in uiterlijk 30

jaar. Op 15 oktober 1921 - dus bijna
twee jaar later dan in Sambeek -

floepte in Mullem en Vortum voor
het eerst het licht aan.

iif

Het

elektriciteit.

werd benoemd tot boekhouderadministrateur en ontving daarvoor
een aparte vergoeding. Vanaf
toen ook werden de inkomsten
en uitgaven van het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrij f verantwoord
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Om de Sambeekse hei van stroom
te kunnen voorzien, moest er
een kabel onder de spoorlijn
Nijmegen-Venlo worden aangelegd.
Daarvoor was vergunning van de
Nederlandse Spoorwegen nodig.
Die werd, uiteraard onder de nodige
voorwaarden, in september 1920
verleend. Waarschijnlijk een jaar
later hadden ook de bewoners van de
Sambeekse hei de beschikking over
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afzonderlijke activiteil van de
gemeente Sambeek. Daarom werd er een
aparte boekhouding voor gevoerd.
\ua.s een

Jansl aanlRadioweg) m oesten nog

geduld hebben tot 1922 voordat

ke j aarrekening,

bij u ophalen."
Ofde actie succes heeft gehad,
is niet bekend. Wél dat de
verliezen van het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrij f aanzienl ij k
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Dat het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrij f van Sambeek
in de beginjaren verliezen zou
lijden lag voor de hand. De toch
aanzienlijke kosten voor de aanleg
van het stroomnet konden immers
pas worden terugverdiend als de
meeste inwoners van de gemeente

in een afzonderlij

ee

ze - voorlopig als laatsten in de
gemeente - in hun woning enkele
lampen konden laten branden. Dit
gold eveneens voor het houten
stationnetje met emplacement, dat
nog met petroleumlampen werd
verlicht. De bewoners van dit stukje
Sambeek moesten, evenals die in
de kom van het dorp, een minimum
aantal kilowatts afnemen.

sH

Halt'woonden (het gebied bij
de spoorwegovergang Sint-

Gemeentesecretari s Wij nhoven

ek

De Sambekenaren die bii 'de
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gemeentesecretaris de administratie
deed. In de loop van 1922 werd er
een bestuurscommissie gevormd,
bestaande uit burgemeester
Stevens, wethouder J.G. van
Hassem en raadslid P.W. Lemmens.

nog verschillende inwoners zijn
die zeer goed aangesloten zouden
kunnen worden. Financieel hoeft
dat voor hen ook geen bezwaar
te zijn. De kosten van aanleg
zijn immers tegenwoordi g zeer
gering. Wij doen dan ook een
beroep op u om het financieel
tekort te helpen verminderen.
Gemakshalve gaat hierbij een
modelaanvraag tot aansluiting,
welke u gelieve te ondertekenen. De
gemeenteveldwachter zal in de loop
van de volgende week deze aanvraag

Íoor
versl

daarop waren aangesloten.

Aanvankelijk werd het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrij f bestuurd door
Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Sambeek, terwijl de
Hooídstuk

4.

Het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf kampte elkiaar met aanzienliike tekorten.
Daarom werd er een à"ingend beroep gedaan op irwoners van de gemeente Sambeek
die nog nietwaren aangesloten op het elektriciíeitsnet om dat alsnog te doen.
Duvelsklökske
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waren én bleven. ln 1922
bijvoorbeeld - het jaar waarin het
elektriciteitsnet in de gemeente
Sambeek nagenoeg voltooid was bedroeg het nadelig saldo ruim
vierduizend gulden (l 850 euro).
Dit tekort moest uit de algemene
middelen worden bijgepast.
In de jaren daama ging het niet veel
beter. De verliezen schommelden
steeds rond de 3000 gulden (1361
euro). Begrijpelijk dat burgemeester
Stevens als voorzitter van het

het verbruik hoger te krijgen.
Wij vertrouwen erop dat u de

garantieverplichting met minstens
duizend gulden (453 euro) wilt
verlagen."
Dat gebeurde niet: de PNEM hield

nemen te versoepelen. "Indertijd
is dit hoge garantiebedrag door
de PNEM vastgesteld om de
gemeente te prikkelen zoveel

vast aan de eerder overeengekomen
garantieverplichting van 5000
gulden.
Het gevolg was dat de gemeente
Sambeek eind 1923 via een
ontsnappingsclausule het contract
voor de levering van stroom door
de PNEM opzegde. Dit betekende
overigens niet dat de inwoners in het
donker kwamen te zitten. Kennelijk
had het gemeentebestuur zich
onvoldoende gerealiseerd dat er geen
alternatieven waren voor de levering
van elektriciteit en dat het met
handen en voeten gebonden was aan
de PNEM. Vandaar dat de levering
van elektriciteit door de PNEM in

mogelijk aansluitingen te

1924 gewoon doorging.

Gemeentel ijk Electriciteitsbedrij
een brief naar de PNEM stuurde

f

met daarin het verzoek om de

verplichting van de gemeente

©

Sambeek om voor minimaal 5000
gulden (2268 euro) stroom afte

Sa

een conflict tussen twee raadsleden
en het gemeentebestuur. Reden:
de aanstelling van een accountant
om de boekhouding van het

ek

Gemeentelij k Electriciteitsbedrij
te controleren. Deze was door
het college van Burgemeester
en Wethouders aangesteld. En
daarmee, zo vonden de twee
volksvertegenwoord i gers, was
het college zijn boekje te buiten

f

gegaan. "De accountant had
door de gemeenteraad benoemd
moeten worden. En niet door de
burgemeester persoonlijk, al dan
niet met medeweten van de beide
wethouders", vonden ze tijdens de
raadsvergadering van 28juni 1924 dezelfde bijeenkomst als die waarbij
burgemeester Stevens zo kwaad was
geworden over allerlei Iasterpraatjes
die de ronde deden over hem en de
gemeentesecretaris.
Toen vier maanden later de
jaarrekening van het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrijf over 1 923 moest
worden vastgesteld gaven beide
raadsleden aan het daar niet mee
eens te zijn. "Er zijn inmiddels
uitgaven gedaan voor een accountant
die wij nog steeds niet juist vinden",
zo motiveerden zij hun tegenstem.

m
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aangesloten kunnen worden reeds
aangesloten zijn. Tevens hebben wij
altijd zoveel mogelijk bevorderd
dat de landbouwers elektromotoren
aanschaften voor hun bedrijf. Het
stroomverbruik kón dus niet meer
hoger worden. Onzerzijds hebben
wij al het mogelijke gedaan om

geregeld door de Provinciale NoordB r ab ants e E I e c tr ic ite it s maatsc h appij

Halverwege dat jaar ontstond er

be

in de gemeente Sambeek die

G e m e e nte I ij k El ec tr ic il e it s b edr ijf van
Sambeek op le bestaan. Lbortaan werden
al I e e I e ktric ite its aange I e genhe de n

(PNEM), een voorganger van het
huidige EssenÍ.

m

bewerkstelligen", schreef hij op 16
april 1923 aan de directie van de
elektriciteitsmaatschappij. "lk kan u
echter meedelen dat alle woningen

Op I januari 1928 hield het

©

hauelsn

Dr Patd

calon

Begin 192'7 werd in de Sambeekse
gemeenteraad voor het eerst
gesproken over de overname van het
Gemeentel ij k Electriciteitsbedrij f
door de PNEM. De voorwaarden
echter waaronder dat zou moeten

,t-'

,tr
Sambekenaren die op:agen tegen de hoge kosÍen van aansluiting op hel
elekÍriciteitsnet konden via een aantrekkelijke terugbetalingsregeling alsnog van de
grote voordelen van stroom profitercn.
Duvelsklökske
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gebeuren waren ongunstig.
Misschien dat door bemiddeling
van een tussenpersoon, zoals een lid
van Gedeputeerde Staten, een beter
Hooídstuk

1.

resultaat kon worden bereikt, zo
opperde de gemeenteraad. Dat bleek
echter niet het geval.
De PNEM wilde alleen een
kleine vergoeding geven voor de
transformatorhuisj es in Sambeek
en Mullem, terwijl het provinciale

elektriciteitsbedrij f ook de
vernieuwing van de straatverlichting
voor zijn rekening zou nemen. Het
op kosten van de gemeente Sambeek
aangelegde elektriciteitsnet diende
'om niet'te worden overgedragen.

©

De raadsleden hadden het er maar
moeilijk mee, zo bleek tijdens
een vergadering op 24 april 1928.
Bovendien moest er ook nog
met de gemeente Vierlingsbeek
overeenstemming worden bereikt
over een verrekening van de kosten
die gemaakt waren voor Vortum.
Daartoe werd een commissie van
arbitrage in het leven geroepen, die
daarover een bindende uitspraak zou
doen. In principe echter stemde de
Sambeekse gemeenteraad in met
de ovemame van het Gemeentelijk

m
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Het oude transformatorhuisje herbergt eigentijdse apparatuur om Sambeekzoveel
mogelijk zonder storingenvan stroom te voorzien.
steeds. Het heeft wel een nieuwe
buiten- en binnenmuur gekregen en
de toegangsdeur is verplaatst naar de
Zandsteeg.

©

Het in 1920 gebouwde
transformatorhuisje aan de
Zandsteeg staat er 93 jaar later nog

ek

cent hoefden ze slechts 45 cent
per kilowatt aan de PNEM te
betalen. Ook de verbruikers van
krachtstroom waren goedkoper uit:
hun tarief ging omlaag van 30 cent
naar 25 cent per kilowatt.

be
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Electriciteitsbedrij f door de PNEM,
ingaande met terugwerkende kracht
op I januari 1928.
Eén lichtpuntje was er wel, althans
voor de inwoners van de gemeente
Sambeek. In plaats van 60

steeds uit de algemene middelen
bijgepast.
Toch heeft het Gemeentelijk

Electriciteitsbedrijf de inwoners van
de gemeente Sambeek niet alleen

Het exploiteren van een eigen
elektriciteitsbedrij f heeft de
gemeente Sambeek alleen maar
geld gekost. Bij het afsluiten van
de boeken op 3l december 1927
moest er nog een lening van
ruim 42 duizend gulden (ruim l9
duizend euro) worden afgelost. Het
Gemeentelij k Electriciteitsbedrij

f

Het huidige locatienummer van het
transformat orhuisj e aan de ZandsÍe eg.
Hoofdstuk 4.

leed jaarlijks ruim drieduizend
gulden verlies. Gedurende de ruim
acht jaar vanzijn bestaan dus zo'n

maar verlies opgeleverd. Eerder
dan dat de PNEM die mogelijkheid
bood, konden ze via het Sambeekse
Gemeentelij k Electriciteitsbedrij

f

profiteren van de voordelen van
elektrische stroom: 's avonds licht
in enkele kamers van hun woning
en licht op straat, terwijl boeren
en ondernemers de kracht van

elektriciteit konden benutten om
bepaalde werkzaamheden op hun
bedrijf een stuk prettiger te maken.

25.000 gulden. Dit tekort werd
DuvelsklAkske
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Het secretarishuis
"Hopelijk gaut het deze keer beter",
zou burgemeester Piet Stevens
op 4 mei 1920 wel eens gedacht
kunnen hebben. De gemeenteraad
van Sambeek was op die bewuste

dinsdag om vier uur biieengekomen
om een nieuwe gemeentesecretaris
te benoemen. Uií twee kandidaten,
de heren Peters Weem en

ll/ijnhoven, kozen de Sambeekse

©

volksvertegenwoordigers de laatste.
Peter Johannes Wijnhoven, zoals
zijn volledige naam luidde, zoa op
l juni 1920 infunctte treden, zo
werd meteen afgespro ken.

Sa

juli 1917 - bijna drie jaar eerder
dus - werd Paulus Versmeeten tot
gemeentesecretaris van Sambeek
benoemd, als opvolger vanzijn
oom Johannes Versmeeten. Paulus
Versmeeten was toen net dertig jaar
enhet zag ernaar uit dat de gemeente
Sambeek j arenlang v an zijn diensten
gebruik zou kunnen maken. Maar
het liep anders. Nog geen anderhalf
jaarlaÍer overleed h,j aan de Spaanse
griep, die wereldwijd zo'n20 Íot
40 miljoen slachtoffers maakte.
In Nederland alleen al stierven
27 dtizend personen aan deze
Op I
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Ruim 90jaar geleden liet gemeentesecretaris ïlïjnhoven dit huis aan de Grotestraat
bomt,en. Thans wordt het banoond door Jan en Anneke van Os-Kuijpers.

infectieziekte.

©

Ruim een maand na het overlijden
van Paulus Versmeeten trad de uit
Tegelen afkomstige Jacobus Silvester
Bruijsten aan als gemeentesecretaris
van Sambeek. Hij stierf na een
kortstondige ziekte op 10 maart
1920,na nog geen 15 maanden in
functie te zijn geweest.
En dus moest het gemeentebestuur
van Sambeek weer op zoek naar
een nieuwe gemeentesecretaris. Na
een korte sollicitatieprocedure werd
twee maanden na het overlijden van
Jacobus Silvester Bruijsten de in

&r"-
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Jean Wijnhoven schreef een wel heel korte sollicitatiebrief, waarin hij aangaf graag
gemeentesecretaris van Sambeek te willen worden. Toch werd hii benoemd.
Duvelsklökske nr. 49. 201 3 - 22

Maasbree geboren Peter Johannes
Wijnhoven aangesteld als nieuwe
gemeentesecretaris.
Zohad het gemeentebestuur van
Sambeek in een tijdsbestek van
HooÍdstuk 5

nog geen drie jaar maar liefst drie
gemeentesecretarissen benoemd
en nog eens twee waamemend
secretarissen. Heel waarschijnlij k
dus dat burgemeester Piet Stevens
van harte hoopte dat het voor wat
betreft de gemeentesecretarissen
vanaf de benoeming van de toen

een termijn van vijftien jaar mocht

verkopen.

Vermoedelijk halverwege 7922 was

26-jarige Peter Johannes Wijnhoven
(roepnaam: Jean) beter zou gaan.

Kort na zijn benoeming trouwde
deze in zijn geboorteplaats Maasbree

+
pai§*
de

AUSU§T JOHAI{ GEN.ARO

wlJN}IOVÍN,
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met Maria Carolina Neuenhofer.
Jean Wijnhoven woonde toen al
in een huurhuis in Sambeek. Het
gemeentebestuur had aanvankelij k
het plan om de gemeentesecretaris
met zijn vrouw te huisvesten in het
raadhuis aan de Grotestraat in de
woning van het hoofd van de school.
Dat zou dan naar elders in het dorp
moeten verhuizen.

het markante huis gereed en konden
Jean Wijnhoven en zijn vrouw er
hun intrek in nemen. Het echtpaar
kreeg twee kinderen: een meisje
met de naam Jeanne en een jongen,
Guus geheten. Op l4-jarige leeftijd
kreeg deze een ketel kokend water
over zich heen en overleed aan de
gevolgen daarvan.

beft
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huis bewonen. Hun keuze viel op

ala
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Mrin Jezus barmhartighetd.
K6t*

Keu -

Srabctk.

Na een noodlottig ongeval overleed
Guus Il/ijnhoven op l4-jarige leeftrjd op

3januari

1911.

Verder maakte hij deel uit van het
regionale bestuur van ARKA (de
vakbond voor ambtenaren) en
de Administratieve Vereni ging

©

De hoop van burgemeester
Piet Stevens dat het wat de
gemeentesecretarissen betreft in
Sambeek goed zou gaan, werd
bewaarheid. En wel in meerdere

functies op zich. Zo was hij vanaf
het moment van indiensttreding
ook ambtenaar van de burgerlijke
stand voor de gemeente Sambeek,
boekhouder-administrateur van het
Gemeentelij k Electriciteitsbedrij f
en 'correspondent voor
arbeidsbemiddeling', een verre
voorloper van het huidige UWV.

m
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euro). Uit hoofde van zijn functie
was Jean Wijnhoven goed op de
hoogte van allerlei regelingen voor
een tegemoetkoming in de kosten.
Die vroeg hij dan ook prompt aan.
Voorwaarde was echter wel dat hij de
nog te bouwen woning niet binnen

G-

sH

de bijna vierkante woning met plat

dak. De bouwkosten werden globaal
geschat op 6000 gulden(2722

at

Gocdr vricadie cd atqlrtÍë wilt v@isii btddcD.
terr. Marla, lozef. tt gef U alir 9d,h§ó
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A.H. Martens uit Venray maakte
waarschijnlijk de tekeningen voor

Oudm, Zuii. en Famlli..
Uw licídc

il

opzichten. Niet alleen vervulde
Jean Wijnhoven zijn ambt met grote
bekwaamheid en gedurende lange
tijd, hij nam ook nog diverse andere

u, t

be

een stuk grond aan de Grotestraat,
schuin tegenover de huidige
Kortestraat. Architect en aannemer

hÉ

m

Jean Wijnhoven en zijn vrouw
wilden echter liever een eigen

Jean llijnhoven en zijn vrouw Maria
Neuenhofer kregen twee kinderen,
waatnan Guusje de jongste was.

Land van Cuijk, waarbij
gemeenteambtenaren uit deze regio
waren aangesloten. In Sambeek zelf
dirigeerde hij harmonie Semper
Unitas en het kerkelijk zangkoor.

§i§!

.t;

De tekening voor het huis van Jean lïijnhoven werdwaarschijnliikvenaardigd door

architect l,Íarlens uit Venray.
HooÍdstuk 5.

Toen Jean Wijnhoven op 1 december
1932 herdacht dat hij 12,5 jaar eerder
tot gemeentesecretaris van Sambeek
was benoemd, werd er groot feest
in het dorp gevierd. "Gedurende al
deze jaren heeft de heer Wijnhoven
vele vrienden en kennissen gemaakt",
meldde het Boxmeers Weekblad
over de gebeurtenissen van die
dag. "Er kwamen vele schriftelijke
gelukwensen bij hem binnen en er
werden vele bezoeken bij hem aan
Duvelsklökske
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GEBOBEI§:

Jeanne,

iloohter vla

Jean Wiinhoven
lsí

Maria Wiinhoven-Neuenhofer

§.rrm,

7 §eptaober 19!1.

Het oudste kind van Jean Wijnhoven
en zijn vrotnu wqs een meisje. Ztj lveeg
de naam Jeanne enwerd geboren op 7
september l92I in Sambeek.

huis afgelegd, onder andere door
het bestuur van de Administratieve
Vereniging Land van Cuijk. Om
3 uur was er een feestelijke

©

raadsvergadering. Burgemeester Piet
Stevens bracht hem in goedgekozen
woorden dank voor zijn
behulpzaamheid bij de gemeenteraad
en Burgemeester en Wethouders."
Het schilderij yan het gemeentehuis van Sambeek, dat gemeentesecretaris Jean Wijnhoven bij zijn afscheid in 1942 cadeau kreeg.

Sa

Als kleine blijk van waardering
voor alles wat Jean Wijnhoven
voor Sambeek had betekend kreeg
hij een rookstel aangeboden. "Na

be

bekleedde hij diverse functies binnen
de plaatselijke boerenorganisatie

ek

NCB (nu ZLTO).

ln l9l2 had Jacobus Willems van
Dijk een nieuwe woning laten
bouwen vlak bij het huis van Jean

sH

gemeenteraadsleden uit om bij hem
thuis het feest voort te zetten", aldus
het Boxmeers Weekblad. "ln de loop
van de avond brachten harmonie
Semper Unitas en de Vortumse
fanfare nog een serenade. Ook het
zangkoor was van de paÍij."

Eind 1935 overleed buurman
Jacobus Willems van Dijk. Behalve
ontvanger van de gemeente Sambeek
was deze ook koster. Tevens

m

een dankwoord van de jubilerende
secretaris nodigde deze de

deze bijeenkomst gaven tal van
vertegenwoordigers van Sambeekse
organisaties en verenigingen acte
de présence. "Alle aanwezigen
zullen met de aangenaamste

herinneringen hieraan terugdenken",
berichtte het Boxmeers Weekblad
over deze gebeurtenis. "De vele
sprekers brachten hulde en dank aan
burgemeester Stevens voor de wijze

ee

Wijnhoven (nu Grotestraat 24). En
daarop had de gemeentesecretaris

m

zijn oog laten vallen. Hij trok er met
zijn vrouw en twee kinderen in. Zlln

©

vorige huis verhuurde hij vanaf eind
1933 aanAnton Cup, onderwijzer
aan dejongensschool in Sambeek,
die kort daarvoor gehuwd was met

Dien Roersch.

Op 1 mei 1942 - midden in de

Op 25 november 1933 traden Toon Cup
en Dien Roersch in het huwelijk. Zij
gingen toen als huurders wonen in het
huis van Jean l|/ijnhoven.
Duvelsklökske nr.49.2013 - 24

Tweede Wereldoorlog - werd de
gemeente Sambeek opgeheven en
deels bij de gemeente Boxmeer
gevoegd. Een maand later vond er
in de smaakvol versierde raadzaal
een bijeenkomst plaats om het feit
te herdenken dat Sambeek na zo'n
750 jaar geen eigen dorpsbestuur
meer had én om burgemeester Piet
Stevens, gemeentesecretaris Jean
Wijnhoven en het overige personeel
te bedanken voor hun inzet voor
de inwoners van de gemeente. Bij

In 1947 werd Jean Ll/ijnhoven benoemd
tot burgemeesíer van de gemeente
Diessen. Bij zijn afscheid in 1959 lcreeg

hij

een

jachtgeweer.
Hoofdstuk 5.

waarop hij gedurende 28 jaar de
gemeente tot grote bloei en welvaart
heeft gebracht. Secretaris Wijnhoven
werd geprezen om zijn accuratesse,
vriendelijkheid en behulpzaamheid
en de ambtenaren om hun
pli chtsbetrachting." Burgemeester
Stevens kreeg een zwaar zilveren
gedenkschi ld aangeboden, terwij I
gemeentesecretaris Wij nhoven, die
22jaar de Sambeekse belangen
had gediend, een door Frans Kops

uit's-Hertogenbosch vervaardigd
schilderij van het Sambeekse
gemeentehuis in ontvangst mocht
nemen.

©

De opheffing van de gemeente
Sambeek betekende echter niet dat
Jean Wijnhoven zonder werk kwam
te ziÍlen. Hij kon meteen aan de
slag in de gemeente Vierlingsbeek,
ook als gemeentesecretaris - zij
het voor slechts enkele maanden.

hij

promotie door zijn benoeming tot

ee
m

Veiling woonhuis
te Sambeek

eerste huis aan de Grotestraat, dat

publiek ved(open

Onderwijzer
Toon Cup, die
aan ernstige
reumatische
aandoeningen
leed, stierfop

ruim 56-jarige
leeÍtijd

gunslig ge,egon yíiistaand llloorthuls,
mët eÍí en tuin to §àmbeek, GíotostÍaat
20, kadaslÍaaí beksnd gemesnto Box.
1(n1, gíoot 6.00
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In Sambeek woonde tot 1960 Anton
Cup met zijn gezin in Wijnhovens

NotàÍis M. W. van dan Houv€l ts Box'
mooÍ. Sleonslraat 152, zel op do dh§d&
gso 29,anuaÍi en 5 Íobíuaíl 1880, tosp.
bii inz€l en tosslag, beldo mal€n bil op'
bod an lolk€ns des nam,ddag§ om 4 uur
in caÍé R. Stlphorrt ts Sambo6k, GÍG
teslraal 87, tàn vgrroake yan dg hoeÍ P.
H" Gi€pmans:

inmiddels nummer 20 had gekregen.
Een jaar later stierf de aan ernstige
reum atische klachten lij dende
onderwijzer in Boxmeer.

Op 31 maart 1980 ondertekenden zij
de koopakte. Alvorens in het nieuw
verworven pand te trekken, werd
het aan de achterzijde aanzienlijk
vergroot. De familie Verstraaten
heeft er 28 jaar gewoond.
Sinds 19 juli 2008 heeft de familie
Van Os-Kuijpers de woning in
eigendom.

sH

1947 door zijn benoeming tot
burgemeester van de gemeente
Diessen, ongeveer halverwege
Eindhoven en Tilburg gelegen.
In 1959 ging hij met pensioen en
verhuisde daama naar Venlo. Op I
mei 1979 overleed Jean Wijnhoven
op bijna 85-jarige leeftijd.

grote belangstelling voor het pand
en brachten het beste bod uit op de
door notaris M.W. van den Heuvel
geleide veiling, die werd gehouden
in café R. Stiphout.

ek

Sambeek wonen.

Dat veranderde op 25 augustus

be

waamemend burgemeester van

Wanroij. Vervolgens bekleedde hij
in acht andere gemeenten dezelfde
functie. Hij bleef echter wel in

twintig jaar zou wonen.
Vlak voor zijn dood bood deze het
huis ter veiling aan. Piet Verstraaten
en zijn vrouw uit Boxmeer hadden

m

1 augustus 1942 maakte

Jean Wijnhoven verkocht toen zijn
huis aan Peter Hendrikus Giepmans
uit Holthees, die er een kleine

Sa

Op

De voorzijde van het door Tbon Cup en zijn gezin bewoonde huis was helemaal
begroeid met klimop.

Nierwe eigenaar van het indertijd door
Jean lïijnhoven gebonlde huis werd

Piet Verstraaten uit Boxmeer Voordat hij
er met zijn gezin gingwonen, breidde hij
het huis aan de achterzijde aanzienlijk
uit.

arg.

Aanvaardlng ln olggn gobíuík na betallng koopsom. Betaling koopSom ultoÍ-

liik 31 ínaan 1980.
Bozichtlging o9 de zaterdaosn '19 dl 26lanusÍl
en 2 íebruari 's mlddags van 2 tot 4 uur,
lnlichtingon l€n kaotor€ vào voornoordg
ris (0885&3472).

noit

Na het overlijden van Peter Hendrikus
Giepmans werd begin 1980 het huis
aan de Groíestraat in Sambeekvia een

Piet VerstraaÍen bij de nog authentieke
schotm in de woonkamer.

veiling verkocht.
Hooídstuk 5.
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Een honderd jaar oude
smed eru
O'

Willem Engelbertus Sieben stamde
uit een oud smedengeslacht. Zijn

©

betovergrootvader, die ook de
voomaam Willem had, was rond
1750 smid in Hommersom bij Goch,
net over de grens met Duitsland.
Diens zoon Jan Sieben woonde
in hetzelfde dorp. Deze trouwde
in 1791met Hendrina Smits uit
Sambeek. Samen gingen ze wonen
in Boxmeeq waar Jan Sieben
hoefsmid werd. Zijn zoon Anthonius
Theodorus Sieben volgde later zijn
vader op. Uit diens huwelijk met
Anna Elisabeth Odenhoven werden
negen kinderen geboren, waaronder
drie zoons. De jongste werd smid
in Boxmeeq terwijl de middelste
naar Oeffelt trok om daar hetzelfde
beroep uit te oefenen. De oudste

be
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De oude smederij van defamilie Sieben slaaÍ in 2013 precies 100
G rote s tr aat/Sie be nspè dj e.

bakstenen van' Sambeeks fabricaat'
dienden te zijn. Ze moesten dus van
klei uit de maasweien zijn gemaakt.
Twee roldeuren vormden de toegang
tot de smederij en zaten opzij, aan
het zogenoemde Siebenspèdj e.
Het is niet bekend wanneer de
smederij in gebruik is genomen,
maar dat zal ongeveer september/
oktober 1913 zijn geweest.

Wilhelmus Engelbertus, die na zijn
huwelijk in 1884 met Anna Maria
Deenen in Sambeek kwam wonen en
er een smederij begon.

m

ee

vergunning zou willen verlenen."

zoon was de reeds genoemde

sH

"Bijgesloten trefi u in duplo aan
een tekening en een bestek. IIet
zou prettig zijn als u daarvoor

op de hoek

ek

"Ondergetekende wil graog
een nieuwe smederij bouwen
in Sambeekt', zo ttas te lezen in
een brief die op 24 juni 1913 bij
Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Sambeek binnenkwam-

jaar

m

Was getekend: Wim Sieben,

Vier(!) dagen later al kreeg

In 19l3 vervaardigde aannemer
J. Nissen een eenvoudige bonutekening

Wilhelmus Engelbertus Sieben,
wanÍ zo luidde zijn volledige naarn,
de gevraagde toestemming van
de Sambeekse bestuurders. Het
betrofoverigens niet alleen de
bouw van een smederij, maar ook

voor de nietrwe smederij van Willem
Sieben.

Dat ging overigens niet zo
maar. Hij moest er een heuse

hinderwetvergunning voor hebben,
want een smederij zou immers
gevaar of schade kunnen opleveren
voor de omwonenden.
Op een door Burgemeester en

van'aanhorige werken', zoals een
stalling en een bergplaats.
De bouwtekening en het bestek
waren vervaardigd door aannemer
J. Nissen. Naast allerlei bepalingen
over de dikte van de muren en wat
voor hout in de kap van de smederij

moest worden verwerkt was er ook
de opmerkelijke bepaling dat de
Duvelsklökske
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meestersmid

Wlhelmus Engelbertus Sieben, telg
uit een uit Hommersom aJkomstig oud
smede nges I acht ( I 81 I - I 9 2 I ).

Wethouders georganiseerde
hoorzitting kwam echter niemand
opdagen om bezwaar te maken tegen
de oprichting van een smederij aan
de Dorpstraat, zoals de Grotestraat
Hoofdstuk
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toen werd genoemd. Ook waren
er geen schriftelijke bedenkingen

uit Boxmeer. Op dezelfde dag trad
ook zijn zus Anna Maria Elisabeth

binnengekomen. "Aan Wilhelmus
Engelbertus Sieben en zijn opvolgers
wordt daarom de gevraagde
vergunning verleend", lieten

Sieben in het huwelijk. Vreugde en
verdriet volgden elkaar snel op. Nog
geen zes weken later overleed vader
Wilhelmus Engelbertus Sieben op

Burgemeester en Wethouders op 29
februari 1884 in een briefaan de
meestersmid weten. "De smederij
moet echter wel binnen één jaar in
werking z1jn. Zo niet, dan wordt
deze vergunning als niet verleend

76-jarige leeftijd.

Vijfjaar nazijn huwelijk vroeg Jan
Sieben bij het gemeentebestuur van

beschouwd."

Bijna dertig jaar later vroeg

©

Wilhelmus Engelbertus Sieben
opnieuw een vergunning aan,
ditmaal voor de bouw van een
nieuwe smederij, die min of meer los
kwam te staan van zijn woning.
Samen met zijn vrouw Anna Maria
Deenèn kreeg hij vier kinderen: drie
meisjes en één jongen, die de naam

voorgevel
In 1927 verrees aan de Grotestraaí

een

nieuwe woning voor smid Jan Sieben,
zijn vrotru en zeven kinderen.

de aannemingsprijs met l5 gulden
(6,8 euro) omlaag", meldde architect
Johan Stiphout in het bestek. "Voor
ribhout wordt 35 gulden (ruim l5
euro) gekort en voor planken een
gulden (0,45 euro), terwijl oude glasen deurkozijnen zo nodig dienen te
worden gerepareerd."
Jan Sieben verrichtte zelf de

Sa

Johannes Jacobus kreeg. En deze
zou later de smederij van zijn vader

be

m

voortzetten.

Sambeek vergunning aan voor de
bouw van een nieuwe woning met
stalling op de plek van het bestaande
huis. Dat moest daartoe worden
afgebroken. Nog goed bruikbare
materialen dienden echter te worden
verwerkt in de nieuwe woning.
"Voor elke duizend oude stenen gaat

rechter zijgevel
In de zijgevel aan het Siebenspèdje

bouwprij s. Waarschij nlijk begin
1927 was het nieuwe woonhuis - met

in huis houde I ij ke art ike I e n.
Deze deur is inmiddels verdwenen.

ek

nodige grondwerkzaamheden; dat
scheelde weer in de uiteindelijke

lo,vam een deur die toegang

gaftot een

w i n ke I tj e

sH

aan het Siebenspèdje een winkel

voor huishoudelijke artikelen met

landbouwwerktuigen en
-gereedschappen herstellen. En
altijd was er wel iets dat geslepen,
gesmeed of geklonken moest
worden. Tot op hoge leeftijd heeft
Jan Sieben gewerkt in zijn smederij.

m
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eigen toegangsdeur en met een
rechtstreekse verbinding naar de
13 jaar eerder gebouwde smederij klaar.

van Jan Sieben gevonden. Boeren
lieten er hun paarden beslaan en

Veel Sambekenaren hebben
sindsdien de weg naar de smederij

©

jongs afwas Jan Sieben gewend om
het sm.idsvak uit te oefenen. (1934)

Van

Johannes Jacobus Sieben (roepnaam

Jan) werd geboren in Sambeek op
31 maart 1889. Het beroep van
smid leerde hij waarschijnlijk van
zijn vader. Ookzal hij wel bij
andere smeden elders in de regio
in de leer geweest zijn. Toen hij
24 jaar was, zag hij aannemer Jan
Nissen de nieuwe smederij aan het
Siebenspèdje bouwen.
Op 23 augustus 1921 trouwde hij
met Gerarda Catharina Linders
Hoofdstuk
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In 1927 was het nieuwe woonhuis annex winkel gereed
Duvelsklökske nr. 19. 201 3 - 27

Voor zijn zoon Wim maakte Jan Sieben
rond 1930 zelf eenfiets uit allerlei
restmaterialen uit zijn smederij.

stond op zijn bidprende te lezen.
"Groot van gestalte en groot van
karakter. Met vaste hand leidde hij
zijn gezin en had vreugde in zijn
smidse. Hij wilde geen bijzonder
mens zijn, maar was het wel. Velen
zullen hem node missen."
Zijn vrouw Gerarda Linders stierf
zesjaar later. Het echtpaar had
zeven kinderen. Het oudste kind, een
meisje, overleed aan longontsteking
toen ze nog een peuter was. De
oudste zoon Wim - genoemd naar
zijnopa- nam de zaakvanzijnvader
over.

Wim Sieben werd geboren op l6
september 1924 in Sambeek. Na de

©
Jan Sieben met zijn zoon Lowie. Foto uit

circa 1934.

Hij was in Sambeek een zeer
geziene figuur en bekleedde tal van

een belangrijk persoon heengegaan",

zijn vader Jan Sieben in de smederij.
Na diens overlijden nam hij de zaak
over.

Op I mei l94l onMing llim Sieben
in het Limburgse Heythr4tsen het
ge tui gs c hr ift v oor de amb ac hts cho o I
Daarna zou htj nog vele andere
b e

hl

aamhe ids dipl oma 3

be

hal en.

Aanvankelijk voerde hij de
gebruikel ijke werkzaamheden
van een smid uit - denk aan
paarden beslaan, reparaties

m

ee

1975 overleed hij, bijna 86 jaar oud.
"Met Jan Sieben is voor Sambeek

sH

het Antoniusgilde. Op 29 januari

ek

Jansgezellen. Hij speelde bas bij
harmonie Semper Unitas, was lid
van het kerkelijk zangkoor en van

intem de opleiding volgde. Elke drie
maanden mocht hij enkele dagen
naar zlln ouderlijk huis in Sambeek
terug. In Heythuysen kreeg hij een
degelijke opleiding tot smid. Nadat
hij deze had afgerond, werkte hij bij

be

functies in het gemeenschapsleven.
Zo maakte hij jarenlang deel uit
van het toneelgezelschap de Sint-

m

Sa

lagere school ging hij naar een door
broeders geleide ambachtschool
in Heythuysen, niet ver van
Roermond. De afstand van ongeveer
zestig kilometer van Sambeek
naar Heythuysen was te groot en
te omslachtig om elke dag heen
en weer te reizen. Vandaar dat hij

©

van landbouwwerktuigen en
laswerkzaamheden in boerenstal I en.
Toen begin jaren 60 van de vorige
eeuw het aardgas zijn intrede deed,
schakelden veel mensen over op
centrale verwarming. Wim Sieben
legde zich toen mede toe op het
installeren daarvan én op het
plaatsen van sanitair.

Wim Sieben enzijn vrouw An
Huijbers hebben nooit in het huis bij
de smederij aan de Grotestraat 55

Tot op zeer hoge leeftijdwas Jan Sieben
acÍief in zijn smederij. Defoto is uit
1968, toen hij 78 jaar oudwas.
Duvelsklökske
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gewoond, maar aan de Stalenberg
10. Tot zijn plotselinge dood op l9
juli 1988 - hij was toen nog geen 64
jaar - was Wim Sieben 'de smid van
Sambeek', die op elk moment van
de dag en avond voor zijn klanten

R§fis DIPISEÀ

Het rijksdiploma hoefsmid, door Ll'im
Siehen hehaald in I 947.
Hoofdstuk 6.

klaarstond. Zijn vrouw An overleed
op 30 mei2013 op 90-jarige leeftijd
In september 2004 werd de familie
Van Well eigenaar van de woning
aan de Grotestraat en de smederij.

Na honderd jaar staat de in opdracht
van Wilhelmus Engelbertus Sieben
door Jan Nissen gebouwde smederij
nog steeds aan het Siebenspèdje,
genoemd naar de drie generaties
??? t.z {e-+.t

Sieben die in deze bedrijfsruimte
hun beroep hebben uitgeoefend.
Gedurende deze eeuw is de smederij
uiteraard enkele malen aangepast
aan de eisen van de tijd en aan de
veranderende werkzaamheden. De
familie Van Well echter heeft het

gebouwtje aan de buitenkant intact
gelaten.

©

Snid Win Sieben vervctardigde

Sa

ook namen voor aan de gevels van
v,oningen en gebonten, zoals die van
gemeenschapshuis De Elsenhof en
boerderij de Hatendonck aan de Oude
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ee

sH

ek

be

m

llarande.

Dertien

jaar

later zou hij
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De:e nota voor Adriaan Stevens geeft een goed beeld van de verschillende
werkzaamheden die een dorpssmid begin.jaren 60 uit de vorige eetnu allemaal
verrichtÍe.

Wm Sieben
in 1975, op
5l -jarige
leefrijd.

plotseling
overlijden.

De buitenkant van de oude sntederij is in I 00 jaar tijds niet veel veranderd
Hoofdstuk

6.

Duvelsklökske

nr.19.20I3 - 29

Een kapelletje voor Maria,
midden in de oorlog
"Binnenkort zal in Sambeek

van zijn HBS-

begonnen worden meÍ de bouw van

diploma eerst
een opleiding
tot tekenleraar
in Amsterdam.

een Mariakapelletje", meldde het

Boxmeers Weekblad van zaterdag
21 november 1942. "Dit zal worden
geplaatst in de boomgsard von de
heer Petrus van Hossem, op een
hoek bij het kruispunt Stalenberg/
Ac hterstraat (nu Torenstraat). Zeer
mooi is ook het Mariabeeld, dat al
gereed is en vervaardigd werd door
de bekende beeldhouwer

Albert

Dal."

©

Meertens uit Berg en

Instituut voor
Schone kunsten
in Antwerpen.

Daar
specialiseerde

hij zich in
beeldhouwen.

Hij kreeg
wereldwijd

Sa

Niet bewaard is gebleven wie
indertijd de initiatiefnemer tot de
bouw van dit nog steeds bestaande

Daarna
studeerde hij
aan het Hoger

beschrijving van de belangrijkste
gebeurtenissen in de parochie per

rnedaille
ontving voor

zijn daar

geëxposeerde

werk.

De maker van het Mariabeeld was
overigens niet de minste. Albert
Meertens, geboren in 1904 in
Wageningen, volgde na het behalen
Albert Meertens
uil Berg en Dal
vervaardigde het

Mariabeeld met
op de arm het

kindje Jezus.

Duvelsklökske
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in Berg en Dal.
In die plaats

zouhij zï1n
gehele leven
blijven wonen.

Lle\i{ yÈUUr
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vestigde Albert
Meertens zich

m

In 1940

van Brabant. Het is geschonken door
Jan Hendrix de Körver. Architect
was P. van den Berg."
Hoewel krantenbericht en
parochiememoriaal elkaar dus
tegenspreken voor wat betreft de
maand waarin het Mariakapelletje
werd gebouwd, is het wel zeker dat
dit eind 1942 moeÍ zijn geweest.

ee

toegewijd aanOnze Lieve Vrouw

sH

maand oktober is een kapelletje
gebouwd op de viersprong in de
Achterstraat (de oude naam van
de Torenstraat). Het kapelletje is

een gouden

ek

jaar) schreefhijbij 1942: "In de

tentoonstelling
in Parijs

be

er bemoeienis mee heeft gehad. In
het parochiememoriaal (een korte

bekendheid
toen hij in 1937
op de wereld-

m

Mariakapelletje is geweest. Wel is
duidelijk dat pastoor Jan van Berkel

Al ruim 70jaar staat op de hoek Stalenberg/Torenstraol een
Omdat hij
aan Maria toegewijd kapelletje.
weigerde lid te
Niet duidelijk is of Albert Meertens
worden van de Kulturkammer - een
het Sambeekse Mariabeeld heeft
door de Duitse bezetter opgerichte
vervaardigd in zijn eigen atelier of
organisatie waarvan kunstenaars
bij Russell-Tiglia. Het beschilderde
lid moesten zijn wilden ze mogen
beeld is eigenlijk een reliëf: het heeft
exposeren - kon hij zijn werk niet
een platte achterzijde, w€raÍmee
meer tonen en evenmin publiekelijk
het tegen de achterwand van het
verkopen. Met als gevolg dat hij nog
kapelletje is bevestigd. Maria draagt
amper inkomsten had. Gelukkig kon
op haar linker arm het Jezuskind, dat
hij aan de slag bij keramiekfabriek
helaas een handje mist.
Russell-Tiglia in Tegelen. Daardoor
Een ander Mariabeeld van hem in
werd hij ook vrijgesteld van
deze regio is te zien in het in 1947
de Arbeitseinsatz en hoefde hij
gebouwde kapelletje Op de Weerd
niet verplicht te gaan werken in
tussen Vierlingsbeek en Maashees.
Duitsland.
Hooídstuk
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van Sambeek was.
De ontwerper en waarschijnlijk ook
bouwer van het kapelletje was de
Sambeekse aannemer Piet van den
Berg. Hij had zijn bedrijf in de niet

meer in gebruik zijnde koeienstal
van burgemeester Piet Stevens. Deze
woonde aan de Grotestraat 47,
schuin tegenover café Wienen.
Het hekje vóór het Mariabeeld is
gesmeed door Wim Sieben, de latere
dorpssmid.
De kosten van het kapelletje en
van het Mariabeeld waren voor
rekening van de toen 48-jarige
Jan Hendrix, die in Sambeek
bij de spoorwegovergang SintJanslaan/Radioweg zij n bedrij
in allerlei zaden, kunstmest en
consumptiegoederen runde. Ook
had hij er een koffiebranderij en een
graanmaalderij.
Er zijn geen berichten bewaard
gebleven over een feestelijke
inwijding van het kapelletje. De
oorlogsomstandi gheden zullen dat
waarschij nl ijk verhinderd hebben.
Wel is bekend dat op zondag 5
augustus 1956, toen een grote stoet
Sambekenaren de pas tot priester

f
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van een kelk gemaakt en die moest
natuurlijk door iedereen even
worden bewonderd.
Op dit moment is het kapelletje
eigendom van de familie Poorts, op
wiens grond het gebouwtje staat.

Halverwege het jaar 2005 liet deze
het beeldje opnieuw beschilderen
door hobbyschilder Peter van den
Enden uit Nijmegen. Buurtbewoners
zorgen er nu nog steeds voor dat er
op gezette tijden een bloemetje bij
het Mariabeeldj e staat.

©

ontvluchten.

Boxmeer deze pentekening van hel
Mariakapelletje.

m

in september/oktober 1944 te

ee

Het gebouwtje werd opgericht ter
herinnering aan de tijd dat inwoners
van de beide dorpen daar in holen
verbleven om het oorlogsgeweld

gewijde Cas Vink bij zijn ouderlijk
huis ophaalde om samen met hem
naar de parochiekerk te lopen, er
werd gestopt bij het Mariakapelletje.
Buurtbewoners hadden in het zand
vóór het gebouwtje een afbeelding

sH

smeedijzeren hekwerk.
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Het Mariakapelletje in detail: de
aanroep tot Maria om bescherming; het
enigszins beschadigde hoofd van Maria
en het hoogstwaarschijnlijk door de
toen l8-jarige Wm Sieben vervaardigde

In 1994 maakte Co van Gorp uit

Het kapelletje in Sambeek staat
op enkele vierkante meters grond,
in 1942 ter beschikking gesteld
door Petrus Gregorius van Hassem.
Diens huis stond aan de Grotestraat,
ongeveer op de plek waar nu het
buitenterras van cafetaria-bistro
Route 66 is. De boomgaard achter
zijn huis liep door tot de huidige
kruising TorenstraaVStalenberg.
Petrus Gregorius van Hassem,
gehuwd met Wilhelmina Johanna
Lemmens, was de kleinzoon van
Johannes van Hassem, die van 1855
tot zijn dood in 1864 burgemeester
Hoofdstuk
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In 2005 werd het Mariabeeld door de Nijmeegse hobbyschilder Peter van den Enden
van een nietrw verfaa§e voorzien. (foto Ed van -,llem)
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De zrrsters doen een boom cadeau
Even was het stil in de raadzaal
van het gemeentehuis in Sambeek.
Maar toen klonk er een instemmend
gemompel en meteen daarnu een
overtuigend 'ja'. Wat was er uan de
hand op die 8'" ougustus 1898 rond
12 uur?
urgemeester Lambertus Stevens
had voorgesteld ofhet niet
passend zou zijn dat er ook in de
gemeente Sambeek'iets' werd
gedaan ter herinnering aan de
troonsbestij ging van koningin
Wilhelmina. "AIs uit één mond
werd dit bevestigend beantwoord",
noteerde gemeentesecretaris
Johannes Versmeeten het
enthousiasme van de Sambeekse
B
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l1 5 jaar staat de van eenweelderige kroon voorziene lltilhelminaboom naast
hel voormalige raadhuis in Sambeek.

Al bijna

ek

al vonden in Sambeek de
festiviteiten plaats waarover in de
gemeenteraadsvergadering een
maand eerder was gesproken. Een
feestcomité, met onder andere
schoolhoofd Cornelis van Tilburg
en gemeenteontvanger Jacobus
Willems van Dijk, had van alles
georganiseerd. "Van de huizen
wapperden de nationale vlaggen
en oranje wimpels", beschreef een

verslaggever van het Boxmeers
Weekblad de gebeurtenissen van die
dag. "Het raadhuis was allerkeurigst
en smaakvol versierd."
De belangrijkste activiteit was
ongetwijfeld de grote optocht die
door het dorp trok. De deelnemers
daaraan kwamen om half tien bijeen
op het Vrijthof. Een logische plek.
Want het Vrijthof was niet alleen het
vroegere dorpsplein van Sambeek,
daaraan lag ook het enkele jaren
eerder gebouwde Ludovicusgesticht.
In het gebouw - een ontwerp
van architect Caspar Franssen werden de hulpbehoevenden van
het dorp verzorgd en verpleegd
door zusters dominicanessen, die
bovendien onderwijs gaven iuu:l
de meisjes van Sambeek. En de
zusters dominicanessen hadden een
jonge lindeboom geschonken, ter
herinnering aan de kroningsfeesten.
Deze boom was niet alleen mooi
versierd door de schoolgaande
meisjes maar tevens op een karretje
geplaatst w aaraan allerlei vlaggen
waren bevestigd.
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volksvertegenwoordigers. "Na enig
overleg werd besloten om 50 gulden
uit de gemeentekas ter beschikking
te stellen voor een traktatie voor de
schoolkinderen en een buitengewone
bedeling aan de armsten van de
gemeente. De organisatie van de
andere festiviteiten zal aan het volk
worden overgelaten."
Prinses Wilhelmina van OranjeNassau werd op dinsdag 6
september 1898 in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam ingehuldigd
als de nieuwe koningin van
Nederland. Twee dagen later

©
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Op 8 september 1898 vertrokvanafhet l'rijthofeen lange stoetfeestelijkuiÍgedoste
Sambekenaren richting Grotestraat om op de speelplaats van de openbare
jongensschool een lcroningsboom le planlen.
Duvelsklökske
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Hoofdstuk 8.

De optocht zou gaan van het Vrijthof
naar het schoolplein van de openbare
jongensschool aan de Grotestraat,

nog eens drie pond suiker om de

drank lekker zoette maken. ZusÍer
Linnenbank kreeg 8,70 gulden (3,94
euro) uitbetaald als vergoeding
van de kosten gemaakt voor de
chocolademelk voor de meisjes van
de katholieke school. Christiaan

vlak naast het raadhuis, zo had het

©

feestcomité besloten. Ruiters van
paardrijvereniging De Eendracht
openden de stoet. Daama kwamen
het jeugdkoor Foenix, het voltallige
gemeentebestuur en de leerlingen
van de openbare school. Dan het
zo fraai versierde lindeboompje,
met daarnaast de planters die hun
schoppen met oranje papier hadden
omwonden. Daarachter liepen de
meisjes van de katholieke school
op het Vrijthof, die zich hadden
uitgedost met oranje sjerpen en dito
hoedjes, gevolgd door de leden van
het kerk- en armbestuur.
Vervolgens de spuitgasten van de
gemeentelijke brandweer, de leden
van de fietsclub, de gildebroeders
van het Sint-Anthoniusgilde met hun
nieuwe vaandel, terwijl ruiters van
De Eendracht de stoet afsloten.

Nissen had 399 krentenbroodjes
gebakken voor de prijs van 2 cent
(0,09 euro) per stuk, terwijl zijn
collega's Gerardus Arts en Cornelius
Wintels er ieder 351 hadden gemaakt
voor dezelfde prijs.
Verder waren er die middag nog

volksvermakelijkheden en's
avonds werd het raadhuis volgens
Van de

door het gemeentebestuur van

Sambeek bekostigde festiviteiten zijn de
rekeningen bewaard gebleven. Zoals die

van bakker Ll/intels.
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Stevens bedankte iedereen die zich
had ingezet om dit feest tot een
onvergetelijke gebeurtenis te maken."

bij gelegenheid van de inhuldiging
van Wilhelmina afgesloten.
Na I l5 jaar siert deze
Wilhelminaboom nog altijd het plein
naast het voormalige raadhuis. De
boom staat er goed en weelderig

bij. In Sambeek gaat het verhaal dat
bij het planten van de boom tussen
de wortels een fles is geplaatst, met
daarin een papier waarop alle namen
van de schoolgaande kinderen uit
hetjaar 1898 staan geschreven.

Schrift el ij ke bewij zen daarvoor
ontbreken echter.
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's Middags werd de schooljeugd
getrakteerd op broodjes en
chocolademelk. De nota's daarvan
zijn bewaard gebleven. Zo bracht
Maria Diels voor de levering van
chocolademelk aan de leerlingen
van dejongensschool een bedrag
van 4,75 gulden (ruim twee euro)
in rekening voor 37 liter melk,
anderhalf pond chocolade en

de verslaggever van het Boxmeers

Weekblad'smaakvol' verlicht - hoe,
vermeldt hij echter niet. Met een
fakkeloptocht werden de festiviteiten

van de

partij bij

de

©

Uiteraard was hel Sint-Anthoniusgil de,
als oudste Sambeeltse vereniging, ook

festiviteiten ter

gelegenheid van de inhuldiging van
koningin Wlhelmina.

"Onder klokgelui zetten allen zichin
beweging", ging de verslaggever van
het Boxmeers Weekblad verder.

"Aangekomen bij het schoolplein
zongen Foenix en de schoolkinderen
enkele toepasselijke liederen, terwijl
ondertussen het kroningsboompj e
werd geplant. Vervolgens voerde
weÍhouder Hafmans het woord. Hij
riep op tot eerbied en liefde voor
Hare Maj esteit als verpersoonlijking
van het hoogste gezag. Tot slot klonk
er een drie keer herhaald 'Leve
koningin Wilhelm ina'. Burgemeester
Hoofdstuk 8.

I en 2 van de meisjesschool, oktober 1952. Tot 1955 hebben Sambeekse
kinderen - eerstjongens en daarnq meisjes - gespeeld rond de Wilhelminaboom aan
de Grotestraat.
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Sambeekse roomboter uit
een piepklein fabriekje
"Verschillende leden hebben bij
mij erup aangedrongen om ook in
Sambeek een roomboterfubriek te
bouwen", zei voorzitter Lamberíus
Stevens op 15 oktober 1899 tijdens
een vergadering vtn de boerenbond
"De kleine boer krijgt voor zijn
zelfgemaakte roomboter op de

botermijn een veel lagere prijs dan
de groíe boeren."

Instemming bij Martinus de Vlam.
§
§
ar
i.

©

"Op andere plaatsen waar een

roomboterfabriek is, krijgt de kleine
boer veel meer voor zijn boter dan
hier op de botermijn", vulde htj aan.

Sa

"De Sambeekse boerenbond

lï

moet het voortouw nemen tot de

m

Na eerst als roomboterfabrieken pakhuis te hebben gediend, is in het gebomtt aan de
Zandsleeg 3 nu handelsonderneming Leda gevestigd.

be

de een halfjaar eerder opgerichte
Sambeekse afdeling van de Noord-

ek

Brabantse Christelijke Boerenbond,

afgekort tot NCB. Desalniettemin

sH

oprichting van een roomboterfabriek
om zo ook de kleine boer te helpen.
Het zou onrechtvaardig en nalatig
zijn als dat niet zou gebeuren."
Tot concrete stappen kwam het op
die vergadering overigens nog niet.
Er moesten eerst dringend enkele
andere zaken geregeld worden
door het bestuur en de leden van

was de realisatie van een eigen

In Sambeek werd al eeuwenlang

m

ee

roomboterfabriek tij dens di e
vergadering onder de aandacht van
alle leden gebracht.

handelaren.
Eind 1888 kwam daar verandering
in. Lambertus Stevens - behalve
burgemeester ook boer en na de

Christelij ke Boerenbond van Sambeek,
met daarin de verslagen over de
oprichting vdn een boterfabriek in het
dorp.
Duvelsklökske
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oprichting van de plaatselijke
afdeling van de NCB ook de eerste
voorzitter daarvan - kwam toen met
het plan een Sambeekse botermijn
op te richten . Daar zou de in de
boerderijen vervaardigde boter dan
verhandeld kunnen worden. Op
maandag 10 december 1888 ging
de botermijn open in een niet meer
in gebruik zijnde leerlooierij. Deze
stond aan de huidige Winston
Churchillstraat, niet ver van de

afgewerkt."

©

roomboter gemaakt door vooral de
boerinnen. Deze roomboter was
voomamelijk voor eigen gebruik.
Wat over was, werd verkocht aan

Kaft van het notulenboek van de

Grotestraat. "Er werd een tamelijk
grote hoeveelheid boter aangevoerd
en de prijzen ervan kwamen overeen
met die van botermijnen in andere
plaatsen", meldde het Boxmeers
Weekblad over deze voor de
Sambeekse boeren belangrijke dag.
"Door zowel boeren als kooplieden
werd de inrichting geroemd. Deze
was efficiënt ingericht en netjes

Aanvankelijk gingen de zaken
voorspoedig, maar een kleine
tien jaar later kwam er de klad
in. De aangeboden en verkochte
hoeveelheden roomboter werden
steeds minder. En dat was dan ook
de reden dat er onder de boeren

stemmen opgingen om in Sambeek
een eigen roomboterfabriek of
boterij op te richten. Alle roomboter
werd dan immers op één plek
vervaardigd, wat de kwaliteit ervan
aanmerkelijk zou doen toenemen.

Bovendien werden vooral de
boerinnen van een tijdrovende
en vermoeiende klus verlost.
Roomboter maken vergde niet alleen
veel inspanning maar moest ook
Hoofdstuk

9.

op gezette tijden gebeuren om het
bederven van de melk te voorkomen.
Om de roomboterfabriek te
realiseren moesten de Sambeekse
boeren zich aanmelden als lid
ervan. Begin 1900 deden datzo'n
60 agrariërs. Samen hadden ze 148
koeien - iets meer dan twee runderen
per boer dus. Een deel van de melk
die deze dieren gaven, zou gebruikt
gaan worden om er roomboter van te
maken.

Op

10

De gunstige cijfers over het

Àanbesteding,
{et Bestuur der Roomboterfabriek

te 8AïrBEEtr zat op Zatenilag den
0 Jrauarl 1001, 's namiddags om 3

uur, letr huize vrn H. KERSIJENS

ÀÀ§BESTEDEI{:

&t bouvrer van oetr R001[BOÍE?.3ÀBRI§E uet bijleal ile drutoe
*lenoodigde Eatsdals&
Bestek- en leekening liggeo vau aí

?eting var

aa,nstaanden

januari 1900 ging de

Begin

H.

l90l

stond in het Boxmeers
Weekblad een advertentie, met daarin
een oproep aan aannemers uit de regio
zich in te schrijven voor het botrwen van
een roomboterfabriek in Sambeek.

©

is bewaard gebleven dat de
coöperatieve roomboterfabriek St.Jan, zoals de volledige naam luidde,
in het eerste jaar ruim tienduizend
kilogram boter produceerde. "De

Sa

financiële uitkomsten zijn goed",

t8snbooh tt Fsbc. B$ de unbeb'
ding voor den bour eenc boterfrb,ricl, dia
reriden ZrterdsS door bst beatuur dor bo'
terii alhicr gehoudeo werd, werd door oago'
aooodc heereo ingeochrorm alr rotg!:
X. Iteloerich te Bormecr vor f 9613.-

m

"De roomboterfabriek bezit een

Diusdas ter inza*e bii

KEITSIJENS, bij wien verdere-inlicËtin.
gen ziin iebekoroeo.

roomboterfabriek al van start. Het
is niet bekend in welk gebouw
of wiens woning dat was. Wél

meldde burgemeester LambeÍus
Stevens aan het provinciebestuur.

jaar 1900 waren voor de bij de

» - 225d,r - 22{8.Boraeer » - 2175.Grocoiogen » - 2142.'

Hermaon §rmbcct

Nisso »
À. dc Ilest ,
B.

Oroeoiageo

Piet Jansssr »
P. Ponjeo on l[. Beinrjcr, Bargeo - 1998.llet wer[ ir doa hatogooondo, rls mio'
star io*hr$rer, gtguod. Het rrert óoet wm'
doa opgeloverd dcu 20 APril e.h.

sH

ek

Uit een later bericht in het Boxmeers
Weekblad blijh dat zes aannemers
hadden ingeschreven voor het
bomuen van de roomboterfabriek. De
aannemerscombinatie P. Ponjée en M.
Reinders uit Bergenwas de goedkoopste.

Op 9januari 1901 vond de
aanbesteding van het gebouwtje
plaats, dat 12,54 meter lang
en 6,40 meter breed was. Dat
gebeurde in het café van Hendrikus
Kerstjens aan de Grotestraat, daar
waar vroeger cafe Koks was en
nu het appartementencomplex
van Vizier staat. Naast kastelein
was Hendrikus Kerstjens ook
metselaar en aannemer. Hij zal
waarschijnlijk wel de tekeningen
voor het roomboterfabriekj e hebben
gemaakt. De laagste inschrijvers
met 1998,00 gulden (906 euro)
waren P. Ponjée en M. Reintjes uit
Bergen. Voorwaarde was wel dat
het gebouwtje vóór 20 april van dat
jaar klaar zouzijn. Niet bewaard is
gebleven of dat de beide aannemers
is gelukt. Op 6 oktober van dat
jaar vergaderden de leden van de
Sambeekse NCB in plaats van in

m

ee

beloven minstens twee jaar lid te
blijven. De contributie bedroeg een
gulden per jaar en per koe moest
1,10 gulden worden betaald. De
opbrengst van de verkochte boter
werd, na aftrek van de kosten,
evenredig onder de leden verdeeld.
De boeren moesten de melk wel zelf
naar de fabriek brengen.

P.

be

centrifuge, welke door handkracht
wordt aangedreven." De aangesloten
boeren hadden vooraf moeten

coöperatie aangesloten boeren
reden om een bestuurscommissie
in het leven te roepen, die op zoek
moest gaan naar een geschikt
terrein in Sambeek om daarop
een nieuw roomboterfabriekje te
bouwen. Deze commissie onder
leiding van Jacobus Crouwers koos
uiteindelijk voor een perceel op de
hoek Zandsteeg/Torenstr aaÍ, dat
in eigendom was van Hendrikus
Hendriks en van hem werd gehuurd.

de openbare jongensschool aan
de Grotestraat voor één keer in de

©

roomboterfabriek. Iedereen kon zo
het gebouw en de werking van de
machines eens goed bekijken.
In 1901 waren de productiecijfers
in vergelijking met het jaar daarvoor
verdubbeld: meer dan 2l duizend
kilogram boter, terwijl het aantal
leden gegroeid was ÍoÍ77.Yoor
1902 golden ongeveer dezelfde

aantallen. Over de jaren daarna is
niets bewaard gebleven.

ln de beginjaren werd de
roomboterfabriek waarschij nlij k
geleid door Jacobus Crouwers. In
gemeentelijke stukken wordt hij

'directeur' genoemd.
In de inmiddels gesloopte leerlooierij aan de llinston Churchillstraat was eind 19"
eeuw een bolermijn gevestigd.
Hoofdstuk 9.

Rond 1908 kwam Jan Hendrik
Botterhuis naar Sambeek om
Duvelsklökske
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voor een bedrag van 800 gulden
overging van Hendrikus Hendriks
naar NCB-Sambeek. Vanaf die
datum heeft de CHV het vroegere
roomboterfabriekj e gehuurd.

ToÍ27 juni 1936. Toenverkochten
-

.

.-ru{|E,EL .- -

*-r,IÍÈl{Jx[-:à(Fèr-

De roomboterfabriek had aan de kant van de Zandsteeg firee grote deuren, waar
boeren hun melk konden afieveren. De toegangsdeur was aan de rechterzijgevel, nu
hoofdingang.

©

te trouwen met Anna Catharina
Martens. Zij woonde met haar
ouders en twee broers op de plek
waar nu horecagelegenheid De
Gouden Leeuw staat. Later zou de
familie verhuizen naar de zuidelijke
rand van Sambeek.
De in Haaksbergen geboren
Jan Hendrik Botterhuis had
een verleden als botermaker.
In zijn geboortestreek was hij
eerst werkzaam geweest bij
stoomzuivelfabriek De Lijmers.
Vervolgens verhuisde hij naar Haps
om daar als directeur te gaan werken

andere ook onze roomboterfabriek
uit Sambeek enzalheÍ gebouw,
na een vijftienjarig bestaan, van

het vervolgens weer terug te huren.

Kort daarvoor was het aan de

De verslaggever van het Boxmeers
Weekblad was goed geïnformeerd,
zo bleek weldra. Want drie dagen
nadat de laatste Sambeekse boter
was geproduceerd kwamen de
boeren van het dorp al blleen. Ze
besloten een deskundig persoon uit
te nodigen om zich goed te laten
voorlichten over de precieze werking
van een pakhuis. Uiteraard hadden
ze daarover ook al het een en ander
van collega-boeren uit omliggende
plaatsen vernomen. Ze besloten
een samenwerkingsverband aan te
gaan met de in Veghel gevestigde
Coöperatieve Handelsvereniging

enkele tussenmuren weggebroken en
was er aan de oostgevel een bordes
met dubbele schuifdeur gekomen.
Daardoor konden boeren hun karren
gemakkelijker beladen. Ook had
het gebouw in de kap enkele ramen
gekregen, waardoor er meer daglicht
in het pakhuis viel. De dagelijkse
werkzaamheden werden verricht
door een zaakvoerder. Voor hem was
er een kantoortje gerealiseerd. De
grote deuren aan de Zatdsteeg
- wÍutr voorheen de melk voor de

van de Noord-Brabantse Christelijke
Boerenbond, kortweg CHV
genoemd.

Zandsteeg 3 gelegen pand verbouwd
en meer geschikt gemaakt voor
de functie van pakhuis. Zo waren

boterbereiding werd afgeleverd waren verdwenen. Waarschijnlijk
zijn toen ook de buitenmuren
gepleisterd. De verbouwingskosten

m

Door grootschalige inkoop kon
de CHV allerlei voor boeren
noodzakelijke producten en
materialen - zoals veevoeders, zaden,
kunstmeststoffen en gereedschappen
- veel goedkoper leveren dan

©
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keer bij de huizen afgehaald en
naar Vierlingsbeek vervoerd. Zo
verdwijnt in navolging van zoveel

sH

wordt de melk voor de eerste

ek

Boxmeers Weekblad. "Op zaterdag
12 februari aanstaande zal voor de
laatste keer gedraaid worden en op
de daaropvol gende maandagmorgen

be

stoomzuivelfabriek St. Laurentius
in Merlingsbeek", meldde het

m

zoals kaas.
"Op zondag 2 februari 1916 hebben
alle leden van de coöperatieve
roomboterfabriek St. Jan besloten
om zich aan te sluiten bij

Sambeekse afdeling van de NCB,
het gebouwtje en het lapje grond
waar het op stond voor de prijs van
tweeduizend gulden aan de CHV om

bestemming veranderen. Naar men
zeg! zal het als pakhuis van de
Boerenbond worden ingericht."

Sa

in de plaatselijke roomboterfabriek
De Volharding. Enkele jaren later
werd hij in Sambeek in dezelfde
functie aangesteld bij de St.-Jan. Hoe
de coöperatieve roomboterfabriek
onder zijn leiding heeft gedraaid
is niet bewaard gebleven.
Waarschijnlijk de eerste jaren naar
behoren, terwijl het daarna langzaam
bergafwaarts ging. Dat had onder
andere te maken met de oprichting
van stoomzuivelfabrieken in de regio.
Deze konden niet alleen grotere
hoeveelheden melk verwerken
maar waren ook in staat om meer
zuivelproducten te vervaardigen,

Petrus Gregorius van Hassem en
Lambertus Vink, respectievelij k
voorzitter en secretaris van de

wanneer ieder die afzonderlijk
aankocht.
Om het vroegere roomboterfabriekje
te kunnen verhuren aan de CHV
moest de Sambeekse afdeling van
de NCB het eerst in eigendom
krijgen. Dat gebeurde op 30 juni
1918, toen Piet Stevens - evenals

zijn v ader LambeÍus Stevens
behalve NCB-voorzitter ook
burgemeester van Sambeek - samen
met enkele andere bestuursleden
zijn handtekening zette onder een
koopcontract, waarbij het gebouwtj e

Behalve burgemeester van de gemeente
Sambeek was P.L. Stevens ook voorzitter
van de plaatselíjke NCB. Daarnaast
bekleedde hij diversefuncties in
agrarische organisaties. Zo was hij lid
van het hoofdbestuur van de NCB.
Hooídstuk 9.

pakhuis aan de Zandsteegop I juni
1974 werd gesloten. Na ruim 70 jaar
van agrarische activiteiten kwam het
leeg te staan.

In

afdelingen van Sambeek en Vortum-

1984 kocht Huub Jilesen
het gebouw, terwijl hij ernaast eveneens aan de Zandsteeg - een
woning bouwde om daar met zijn
echtgenote te gaan wonen. Het
voormali ge pakhuis verhuurde
hij achtereenvolgens aan Langen
Keukens, een afdeling van de

Mullem. Tevens werd toen besloten
het pakhuis in Sambeek weer terug

jeugdbeweging en huisschilder
Marius van den Broek.

ffi
-len4ËtítLgrondige verbouwing in 1936 lcreeg het
gebottw aan de Zandsteeg 3 de
Na een
-aJÍcrarÀL:Ö/s'Y]i.Laanblik die bij menig Sambekenaar in het geheugen gegrift slaaÍ.
bedroegen 800 gulden (363 euro).
Sinds de vestiging van het pakhuis
in het roomboterfabriekje hebben
honderden Sambeekse boeren er
agrarische producten, materialen en
gereedschappen gekocht.
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In het Sambeekse pakhuis is nu
han de

Is

onder ne min g Le da geve sÍigd.

Op I januari 1988 werd Jan van

sH

Op 1 juni
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1974 werd het pakhuis in

Sambeek gesloten. De boeren van het

ee

aantal van hen legde zich toe op het
houden van (mest)varkens, terwijl
anderen vooral kippen (voor eieren
of vlees) of koeien (voor melk)
gingen houden. Bovendien kwamen
er steeds minder boeren. Door de
rechtstreekse levering aan huis van
veevoeders en kunstmest daalde de
omzet van het pakhuis.
Op 3 juli 1965 fuseerden de NCB-

"PEEL

EIrilEm[ilt§

B
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Na de Tweede Wereldoorlog en
vooral na 1960 veranderde de
agrarische bedrijfstak sterk. Er
vond niet alleen schaalvergroting
plaats, maar boeren gingen zich
ook meer en meer specialiseren

te kopen voor een bedrag van 8000
gulden (3630 euro). Steeds minder
boeren echter deden er hun inkopen.
Uiteindelijk leidde dit ertoe dat het

dorp moesten voorlaan hun agrarische
producten in Boxmeer kopen.

m

Haare de nieuwe huurdeq die het
gebouw een jaar later kocht. Hij
vestigde er zijn handelsondernem ing
Leda (afgeleid van de eerste twee
letters van de voomaam van zlln
zoon Leon en de laatste twee
letters van de voornaam van zijn
dochter Nolanda; Leda is tevens
de hoofdpersoon in een verhaal uit
de Griekse mythologie, waarin een
zwaan een belangrijke rol vervult).
In I996 bouwde hij op de vroegere
plek van de opslagloods voor
kalizout en kolen een magazijn als
opslagruimte voor de automaten die
hij verspreid over Nederland plaatst
via zijn handel sondemem ing.

©

Anno 2013 is er amper nog iets terug
te kennen van de roomboterfabriek
van destijds. Het gebouw heeft
weliswaar zijn vorm behouden,
maar de buitenmuren zijnna de
verbouwing in 1936 gepleisterd.
Alleen het raam van het kantoortje
van directeur Botterhuis is gebleven.
Op dezefoto uit 1970 is het pakhuis nogvolop in
Hoofdstuk

9.
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Het is pas een echt postkantoor
als er postkantoor op staat

©

Namens zijn opdrachtgeefster
diende Adriaan de Leeuw-Perre
de tekeningen met het bestek en
voorwaarden in bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Sambeek, dat er op 18 mei
1920 mee akkoord ging. Kort daarna
moeten de werkzaamheden zijn
begonnen. Wie de aannemer was, is
niet bewaard gebleven.
Een halfjaartje later had Sambeek
een'echt' postkantoor. Niet alleen
stond het duidelijk op de gevel, de
meest voorkomende posthandelingen
konden voortaan plaatsvinden in een
van het woongedeelte afgeschermde,
speciaal daarvoor ingerichte ruimte.
Bovendien lag het postkantoor
vrijwel ideaal: in de kom van
het dorp en schuin tegenover het
gemeentehuis, van waaruit de
meeste post werd verstuurd.

be
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In 1920 lveeg Sambeek

een eigen postkantoor, dat aan en

Wntels werd gebotwd.

Sambeek sinds kort kon proflteren.
Enkele pagina's verder schreef hij:
"Ook moet er een zwarte, gepolijste
plaat van graniet onder het loket
wordenaangebracht,ongeveerS0
bij 70 centimeter groot, met ronde

sH

schreefbouwkundigeAdriaande

ek

"Bestek en voorwaarden voor de
verbouwing van een woonhuis tot
postkantoor voor mejuffrouw de
weduwe P, Versmeeten te Sambeek",

in de woning van Leen

P.

m

ee

Leeuw-Perre in maart 1920 op
het eÍiket van een paars schriftje. kanten en ronde hoeken, alles netjes
Daarin had hij de werkzaamheden afgewerkt."
genoteerd die volgens hem nodig
, : ,....
waren om van het pand aan de
Dorpstraat (nu: Grotestroat 75) een
eigentijds postkantoor te maken.

Opdrachtgeefster' weduwe

Versmeeten' was Helena (Leen)
Petronella Wintels. Zij werd op 1
oktober 1889 in Sambeek geboren
en was de oudste van twee kinderen
van bakker Cornelius Wintels en
Wilhelmina Kersjes. Op 20 juni l9l 8
trouwde zemeÍ Paulus Versmeeten,

schreefhij onder andere: "Boven

de

ingang van de wachtkamer moet de

©

En dat was nogal wat. "De bestaande
winkel moet worden vergroot tot
kantoor", somde de bouwkundige op
"Daarachter komt een bodekamer.
Ook dient er een wachtkamer met
poÍaal te worden gebouwd, alles
volgens het bestek en de bijgaande
tekening."
Onder het hoofdstukj e Metselwerken

f
tr
I

aannemer een cementen lijst met het

opschrift 'postkantoor' aanbrengen."
Verder was deze verplicht om hulp te
bieden bij de aanleg van elektrisch
licht, een nutsvoorziening waarvan
Duvelsklökske
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Boxmerenaar Adriaan de Leemt,-Perre was de architecl vqn het schuin tegenover het
r aadhuis st aan de postkaní o or
Hoofdstuk 10.
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die een jaar eerder was benoemd tot
gemeentesecretaris van Sambeek.
Hun huwelijk duurde nog geen half
jaar.Op I november 1918 overleed
de toen 3 I -jarige gemeentesecretaris
aan de gevolgen van de Spaanse
griep.
Volgens het Boxmeers Weekblad
rouwde geheel Sambeek om zijn
dood. "Natuurlijk, hij heeft zijn ambt
slechts kort kunnen vervullen en
uit de aard der zaak nog niet zoveel
kunnen doen. Maar voor hem geldt
ten volle het gezegde: niet het vele
is goed, maar het goede is veel. In
zijnwerkzaamheden toonde hij zijn
bekwaamheid en ijver voor de taak
die hem was toevertrouwd. Maar de
overleden gemeentesecretaris had
ook een edel karakter. Ieder die met
hem in aanraking kwam, ervoer dat
hij te maken had met een man wiens
belangrij kste karakterei genschappen
waÍen: beleefclheid, vriendelijkheid

!tt

Faulus VersmeeÍsn,
echtgearl*t van À{ejufÍrourv

de GoÍneent8, §ecrgtarls
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Sambeek.

Gedachtenisprentje van de helaas te
vro e g ov e rle den geme e nte s e cretaris

Hooídstuk 10.

Na het terugtreden van Leen Wintels
in 1948 werd Lena Zeegers - voor

man, grote maatschappelijke
belangstelling had.
Bij de viering van het 2í-jarig
j ubileum als postkantoorhoudster
werden haar vaardigheden uitgebreid
opgesomd. "Zijheeft zich altijd
op lofwaardige wijze van haar taak
gekweten", meldde de verslaggever
van het Boxmeers Weekblad. "Door
haar accuratesse verwierf zij de
achting van haar superieuren, terwijl
haar hulpvaardigheid ten opzichte
van het publiek algemeen bekend is.
Zijheeft zich als een sympathieke
kantoorhoudster doen kennen."

Sambekenaren gewoon Leen
Zeegers - postkantoorhoudster. Zij
oefende deze functie uit in haar
eigen huis op de hoek Grotestraat/
Zandsteeg. Haar broer Gradus
Zeegers was toen al jarenlang
postbesteller in Sambeek.In 1965
ging Leen Zeegers met pensioen,
met als gevolg dat het postkantoor
werd verplaatst naar de naastgelegen
kruidenierswinkel van Piet en
Lina Kateman aan de Grotestraat
57 . Een aantal jaren later ging het
postagentschap - want zo werd een
dergelijk postkantoor met beperkte
dienstverlening inmiddels genoemd
- naar de toenmalige bloemenzaak
van Joselien Verstraaten-Hendriks en
vervolgens naar zonweringsbedrij
Uyen, beide eveneens gelegen aan

©

Helena Fetronella Wintels,
§ec.releÍis van

yàn hel Kruisyërbond, lidvan hètZangkoor
-: :
en van d6 i.l. Familié,
: :*eboreí te S.{&a§Él{ SApril 1887en rlda{r,
l'oorzieo v3n dÈ H, Sarrarnertön, §vet-

Het echtpaar Poorts-Wintels met dochter
Joke.

m

HEER

Op 1 mei 1920 werd Leen Wintels
benoemd tot kantoorhoudster van
de posterijen in Sambeek, een
functie die ze 28 jaar zou blijven
uitoefenen in haar postkantoor aan
de Grotestraat.ln 1922 hertrouwde
zerneÍ de vijfjaar oudere, eveneens
in Sambeek geboren en woonachtige
Hermanus (Herman) Hendrikus
Poorts die, evenals haar eerste

ee
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BID YOOR D§ZIELVAN ZALIG€B

sH

een oom van haar man, Johannes

ek

Na de begrafenis van haar man stond
Leen Wintels er alleen voor: zij
moest zelf voor voldoende inkomen
ziente zorgen. Een geluk bij een
ongeluk was misschien wel dat

be

m

Hij wilde steeds

iedereen ter wille zijn."

OsN

Versmeeten, in 1919 zijn functie van
brievengaarder vanwege zijn br oze
gezondheid had moeten neerleggen.
Als brievengaarder verrichtte deze
Johannes Versmeeten een groot
aantal taken, dat overeenkwam
met die van postkantoorhouder. Hij
was onder andere verantwoordelijk
voor het verzenden van geld
en het bij- en afschrijven van
bedragen op spaarbankboekj es
van Sambekenaren. En uiteraard
moest hij ervoor zoÍgen dat brieven
en postpakketten op tijd werden
bezorgd. Op het moment dat
Johannes Versmeeten op 67-jarige
leeftijd om gezondheidsredenen zijn
betrekking moest beëindigen, had hij
assistentie van een hoofdbesteller en
drie hulpbestellers.

Sa

en hulpvaardigheid.

Ofhet woord 'postkanÍoor'vanafheí begin in goudverfis geschreven is niet bekend.
In het bestek staat het in elk geval niet vermeld.

f

Duvelsklokske

nr

19, 201 3 - 39

Colofon
Dit Dwelsklökske

is geheel

gebaseerd op historische bronnen
en literatuursÍudies.
Citaten uit oude archiefstukken
zijn omwille van de leesbaarheid
omgezet in hedendaags
N e derl ands. I nhoude I ij k kon e n
ze echter overeen met de
o orspronke I ij ke le kste n.
Research: René Klaassen en
Jos Kuijpers, die ook informatie
kunnen geven over de
geraadpleegde bronnen.

In 1 948 werd het postkantoor van Sambeek verplaatst naar

de woning van Leen
Zeegers op de hoek Grotestraat/Zandsteeg. Nadat deze meí pensioenwas gegaan

kksten:

de Grotestraat. De laatste jaren
kunnen Sambekenaren voor een

Correctie:

©

kwam het postkantoor in de lrruidenierswinkel van haar buren Piet en Lina Kateman.

aantal posthandelingen terecht

in buurthuis De Elsenhof aan de

Sa

Torenstraat 52.

ongeluk. Hij was op dat moment op
vakantie bij zijn dochter Joke.
Het alleen-zijn viel Leen Wintels
zwaar. Daarom verhuisde ze naar
haar dochter in Roermond, waar
ze, vier jaar na haar man, in 1967
overleed.

m

Het oude postkantoor heeft sindsdien

be

een aantal andere bewoners en
eigenaren gehad. Anno 2013 staat

Truus Klaasse n- Hubbers
Vormgevi ng & real isat ie :
Jos Kuíjpers

Ontwerp omslag:
Gert-Jan Kuijpers

Fotob:
Archief Sambeeks Heem
Jos Kuijpers
René Klaassen

Ed van Alem

Piel VerstraaÍen

het al geruime tijd te koop.
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Leen Wintels en haar man
ondertussen bleven wonen in het
oude postkantoor aan de Grotestraat.
Dat veranderde toen Herman Poorts
in 1963 in Roermond overleed aan
de verwondingen, opgelopen bij een

René Klaassen

De postbode
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Mochten in dit Duvelsklökske
foto's zijn afgedrukt zonder
v

oor

ke

nnis van

re c ht hebbe nde n,

danwordt hen verzocht conÍacl
op te nemen met Sambeeks Heem

©

Een bekend figuur in het Sambeekse
straatbeeld van dejaren 30 van de
vorige eeuw was postbode Gradus
Michiels (1875 - 1934). Gedurende
zijn loopbaan als postbesteller heeft
hij ontelbare kilometers afgelegd,
uiteraard te voet.

An Sieben-Huijbers
Ans Pieper-Cup
Cor Havens t
Mariëlle Meerts
en vele anderen

Dank aan iedereen die een
btjdrage heefí geleverd aan
de toístandkoming van dit
Duvelsklökske.

De postbode Gerardus Michiels poseert
hier met zijn trouwe metgezel bij gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.
Duvelsklökske

nr 49, 2013 - 40

Halte Sambeek, 20 juli l93l . De tein
wordt verzocht een korte stop te maken
om de post mee te nemen.

Duvelsklökske nr. 19 is een
uitgave van Sambeelts Heem

juni

201 3

Hoofdstuk 10.
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