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Terugblik op het
ont s taan en geschiedenis
Yan de Sambeekse Boererren Boerinnenbond
1

Programma

dit weekend
staat in grote lijnen uit:
inf ormatie over f amil ies uit :
het Land van Cuijk
het Land van Ravenstein

De DOELSTELLING van

april L988

23 en 24

be-

Noord-Limburg;

belangstellenden uit te nodigen

een kijkje te nemen achter de
schermen van het werk van de genealoog ( stamboomonder zoeker) ;
genealogen onderling de gelegenheid geven gegevens aan elkaar
uit te wisselen;

zaal "De Gouden Leeuw' ,
54 te Sambeek
GrotestraaËttde
( tegenover
torent') .
OPENSTELLING: zaterdag 23 april van
10.00 - 17.00 uur.
zondag 24 april van
10.00 - 17.00 uur.
PLAATS:

- belangstellenden voor streekhis torie enige re sul taten van
ond erzoek te tonen.
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GEPRESENTEERD I^IORDEN
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Streekarchief Land van Cuijkt
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indruk Ee geven van wat er
in het Streekarchief o. a. aanwezLg
is zaL de streekarchivaris, dhr.
H . Douma , aanw ezLg zt jn me t enke le
oude archiefstukken van het Land
van Cuijk.
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zLnsklappers, Bodere klappers staan
op datum.
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Dhr. J. Renkens zal aanwe zLg zLJ n
met klappers op vele d. t. b. ' s ui t
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Gemeente-archief Venray
Noord - Limbu

,tbíy

il&'

6ens nosÍro

m
ee

ffi

Informatie- en documentatiestand
De N. G. V . geeft informatie over o. 3.
de vereniging en het tijdschrift
Gens Nos tra; bovendien zt jn er diverse boekwerken, brochur€s, naslagwerken en een formulierensysteem
voor s tamboomonder zoek ,
Kaartsysteern van dhr. . Jaegers:
:

JAARGANG XLIII

.

ONS GESLACHT

.

MAANDBLAD DER NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING

WND HOOFDREDACTEUR:
MAART

N. A. HAMERS
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DE NEDERLANDSE TAK

\AN HET GESTACHT HUTSCHLER
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t f iche s van dopen en Ërouwelt .
Dit kaartsysteem omvat vrijwel aIle
gegevens uit de doop- en Erouwboeken van het Land van Cuijk en het
Land van Ravenstein, vanaf het begin van de L7 e eeul^I tot en meL plm.
1810. Er ztjn ruim 40.000 fiches.
S t ichting Sambeeks Heem :
presenteert oude foto' s die nog
nooit vertoond zt jn en een grote
collectie krantenknipsels van Sambeek. Ook de Stichting Sambeekse
Toren zal aanwezLg zijn.

me

ll'rpen en wrpenbrie[

Het wapen van de familie Hiitschler is weergegeven in Vorsterman van Oijenl.
De blazoenering luidt: een zwart veld beladen met drie gouden weversspoelen
paalsgewijs geplaatst. Helmteken: de buste van een grijsaard beladen op de borst
met een verticaal geplaatste gouden weversspoel. Dekkleden: zwarr, goud gevoerd.
Een afschrift van de wapenbrief, een stuk uit 1602, is afgedrukt in De Nederlandsche Leeuw:.
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De Bezirksgruppe van de West
Deutsche Gesellschaft för Familienkunde uit Kleve en de Genealogische
Vereniging van het Land van Kleve
zuLIen eveneens aanr^IezLg ztjn met
in f ormatie - en voor l ichringsmate -
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Dhr. A. Holla uit Cuijk geeft informatie over heraldiek.
Bidprentj escol lectie van Dhr. C.
Verberk uit 0p1oo met 15.000 bidprentj€s, hoof.dzakelijk uit het
Land van Cuijk.
Heemkundekring Nepomuc uit Boxmeer

ila
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met archeologische vondsterl .
Pof fers
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en toeren: Dhr . H. Linskens
is een expert op gebied van de
0o s tbrabantse en Noordl imburgse
,dracht van deze rnuLsen die gedragen
werden van circa 1870 tot de tweede
\^rere l door 1og . Hi j zaT ver scheidene
mutsen meebrengen en laten zLen hoe
ze gemaakt. hTerden.
Diapresentatie over mogelijkheden
en werkwt jze bi j s tamboomonder zoek.
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- leden zuLlen hun ond erzoeks resultaten tentoonstellen in de
vorm van familiestambooffi , kwartiers taLen , al bums enz.
Mogelijk is er een dernonstratie met
N . G. V .
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genealogische computerprogramma'
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Boekenstand met Nederlandse en

Duitse historische boeken.

Ter opluistering ztjn er verder

nog
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oude landkaarten en prenten uit de
regio. Diverse amateurschilders
tonen schilderijtjes en penteken-

ingen uit de omgeving.
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e entreeprijs is zo Laag mogelijk
f 2,00 voor volhrassenen
f 0,50 voor kinderen tln LZ jaar.
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g ehouden:

Genealogie of
stamboomondeÍzoek
I
(D
i

a

NEDERLANDSE G EN EALOGISCHE
VERENIGING
Afd. Land van Cuijk en Ravenstein
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Ook in het Land van Cuijk en Ravenstein is een
afdeling van de Nederlandse Genealogische
Vereniging werkzaam.
De verenigrng is in L946 opgericht en telt thans
t 6000 leden.
Zii is daarmee de grootste vereniging op
genealogisch gebied in Nederland.
De Verenigrng geeft een maandblad uit genaamd
"Gens Nostra".
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Heeft men op deze manier enige vaste gegevens
verzameld dan staan de volgende mogelijkheden
voor u open.

ONS GESLACHT .
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MAANDBLAD DER NEDERLANDSE
ENEALOG ISCHE VERENIGI NG

HOOFDREDACTEUR: J. L. BRABER
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Dit blad bevat naast genealogieën en stamreeksen
van de leden ook interessante artikelen over
stamboomonderzoek en \ryapenkunde.
Behalve het maandblad kent de vereniging nog tal
van andere aktiviteiten welke geconcentreerd àin
in het verenigingscentrum in Naarden.
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:fi,HlïffiHÏ:ff#',
de computerdienst
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Dit centrum \ryordt door leden geheel op

vrijwillige basis gerund en is in de regel op
zaterdag open voor bezoekers.

B. Liggen de gegevens voor 1890 dan kan men
rechtstreeks naar het Streekarchief (voor het Land
van Cuijk in Grave,voor het Ravensteinse in

Hoe start u een stamboomonderzoek?
Allereerst verzamelt u in uw omgeving gegevens
zoals trouwboekjes, bidprentjes, aktetr, foto's, etc.
Ook gesprekken met oudere familieleden kunnen
zeeÍ veel gegevens opleveren en besparen u
mogelijke naspeuringen in de verkeerde richting.
Men moet wel oppassen met diepgewortelde
verhalen welke in de familie de ronde doen.
Dik\r/ijls is er lvel een grond van waarheid maar
bij uw naspeuringen kan het toch net even anders
uitpakken.

Uden) of het Rijksarchief (in elke provinciehoofdplaats).
De daar in de studiezalen aanwezige ambtenaren
kunnen u met raad en daad bijstaan.
b. Bent u nog niet zover dan kunt u het beste naar
de afdeling bevolking van de betreffende
gemeente gaan daar kan men u beslist verder
helpen.
De kosten zijn van gemeente tot gemeente
verschillend, informatie vooraf is zeker nuttig om
veÍïassingen te voorkomen.
4

c. Bent u met u\ry onderzoek voor 1811 aangeland
dan is de burgerlijke stand niet meer beschikbaar
en moet u verder zoeken in de doop-, trouw- en

Voor de mensen die nog geen enkele ervaring
hebben worden beginnersavonden gehouden en
ook op de kontaktavonden is er de mogelijkheid
gespreksgroepjes te vormen waardoor u inzicht
krijgt in de vele megelijkheden die de
genealogische hobby u biedt.

begraafregisters.

stamboom of
wanneer u bent vastgelopen, staan u nog diverse
bronnen ter beschikking zoals:
Schepenbankarchieven
- Notariële
archieven
- Leenhofregisters
- Cijnsregisters etc.
Wanneer u gegevens vast legt doe dit dan zo
volledig mogelijk, noteer niet alleen uw voorouder
maar ook zijn of haar broers of zussen en met wie
deze getrouwd waren.
Als u vast loopt kunt u mogelijk via hen toch
weer verder komen.
Ook moet u niet vergeten steeds de vindplaats
van een gegeven op te schrijven, zodat u later
kunt controleren of terug kljken.
De archieven zijn openbaar en gratis toegankelijk.
Er wordt alleen een vergoeding gevraagd voor
gebruik van apparatuur en voor het maken van
kopieën.
De archieven zijn doorgaans alleen op werkdagen
tijdens kantooruren opeÍr.
Bij kleinere archieven is het raadzaam vooraf een
afspraak te maken.

Voor de aankleding van

u\ry

Voor het vaststellen van uw gegevens heeft de
verenigrng een aantal formulieren, registers en
boekjes, die op de avonden te koop zijn.
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We hopen hiermee u\ry belangstelling te hebben
opgewekt voor een hobby waarin u veel
voldoening zult vinden want het is een feit dat
eenmaal begonnen, de verzamelwoede toeslaat en
men zich steeds verder gaat verdiepen in het
voorgeslacht en de daarmee samenhangende
geschiedenis van de omgeving en tdd waarin deze

mensen \ryoonden.

©

be

m

Sa

ee

H
De avonden van de verenigin g ziin voor iedereen
vrij toegankelijk en \ryorden verspreid door de

gehele streek gehouden.
Heeft u belangstelling dan kunt u uw naam en
adres doorgeven en wordt u (geheel vrijblijvend)
over de plaats en het ondenverp van de eerst
volgende avonden geïnformeerd.

m

een spreker.
Naast deze luister- zijn er ook doe-avonden.
Het is dan de bedoeling dat iedereen hetgeen hij
verzameld heeft (veel of weinig, dat doet er niet
toe) meebrengt en met de andere aanwezigen
gegevens uitwisselt.
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Wat kan onze afdeling u bieden bi! uw
naspeuringen naar uw voorouders?
Allereerst organiseert de afdeling in de maanden
september tot en met mei avonden \ryaarop een
bepaald onderwerp nader \ryordt toegelicht door
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Het komt erg vaak voor dat mensen uit dezelfde
streek een of meer voorouders gemeenschappelljk
hebben en zo kan de een de ander voort helpen.
Deze avonden lenen zich ook voor het uitwisselen
van ervaringen met andere onderzoekers.
Men krijgt hierdoor een beter inzicht in de te
volgen paden in de zeeÍ uitgebreide wereld van de
archieven.

©
Secretariaat: A.J. Coopmans
Burg. Radmakerslaan L56
5361 KI Grave
Tel. 08860-73368

De afdeling heeft in de afgelopen jaren veel
gegevens verzameld welke u ter beschikking staan.
Zo zijn veel parochies reeds bewerkt en zijn er
kaartsystemen samengesteld waarin u vanaf
+ 1650 tot aan de burgerlijke stand (1811) per
echtpaar een kaartje vindt met daarop aangegeven
de kinderen met geboortedatum en de peter en

meter.

De afdeling heeft een genealogische bibliotheek
en een microfichebestand met leesapparatuur.
U kunt deze tegen een geringe vergoeding lenen
en thuis raadplegen.
ri

Boerenapostel Gerlacus van den Elsen stond
ook aan de wieg van de Sambeekse Boerenbond.

©

Rond L87 5 brak er voor de akkerbouw, Dà een betrekkelijke voorspoed van ruim twintig jaar, een
periode van grote problemen aan.
Vooral de graanprLJZen stonden
hevig onder druk. De import van
goedkoop graan luidde een tij dperk van crisis in. Het hele
platteland Taakte soc Laal -econorrisch ontredderd, in het ki elzog
velen meeslepend. Een groot aant a1 boeren emigreerde na aT Arne r ika $ra ar men een grotere voor s poed ver\^rachtte .
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Herstel.
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Na f895 begon de landbou\^7 zLch
weer lan gzaam ma ar zeker te herstellen, Bevclgd door een periode van bl cei tot de Eer s te Víere ld -

s

oorlog. Ondertussen vonden structurele veranderingen plaats. De
boerenbedri j ven \^Ierden kapitaal intensiever. Op de kleigronden
kwam de suikerbiet in zwang; ) de
veengebieden boden mogelijkheden
voor de teel t van zetme lri jke
aardappe len voor de aardappe lmee 1 f abrieken en cp de schral e zandgronden verdrong veeteelt de akkerbouw al s hoo f dbron van inkoms ten . De varkens - en kippenhoude r i j \^Terden een be 1an gr i j ke bron
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Wie ov er de Boerenbond en over de
Boerenleenbank schrij f t komt vanzelf de Boerenapostel Gerlacus
van den Elsen tegen, dé emanciPator van de Noordbrabantse boerenstand. De boeren, in het wingewest eeu\^Ienlang verdrukt en miskend, kregen door Van den El sen' s
maatschappelijke acties een gevoe I van e igen\^Iaarde dat voor hen
geheel ni3uln \^Ias. Hij leerde de
te organiseren onder
bosren ztcht'eendràcht
is macht".
het motto:

,3
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De land-

©

van neveninkomsten.

€r tuinbouwers zochten

onderling steun door het oprichten
van allerlei cooperaties.

Een groLe stimr:lans tot het opzetten van coöperaties gLng uit
van d,3 bestaande landbouworganisaties. In 1881 ontstond, door
samenvoeging van verscheidene
kleine maatschappijen de Noordbrabantse I'Ia at schappij van Landbouw, wsarvan naast landheren en
no taris sen aanvankel ijk al leen
de beter gesitueerde boeren lid
\^7aren. De af del ingen ontplooiden

Van den Elsen rnlerd in 1853 in Gemert geborell . Na de LaLi j nse
school in z'n geboortePlaats te
hebben doorlopen, trad hij in in

de Norbertijner Abdij van Berne
t e Hee swi j k . De l^litheer van Hee s -

wijk \^7erd zL J n eretitel . A1 s eerste geesteli j ke adviseur van de
NCB stond bi j bekend a1 s boerenapostel.

6

tr-

a.

o-

í"

(,
e'

©

.€

,1

i-à

De zuivelbereiding op de boerderij in de 1 eeuv)
1 andbou\^7er sc lub zLj
aanleg van

n o f bi j een
1ub hun bencodigde hTaren hal en .
Nog eeas : Di t zL j ter r^ra ar schu\^ring. Zegt het voorttt .
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veel activiteiten.
proefvelden om het nut van kunstrne s t aan te tonen , verbe ter irg
van de zrtivelbereiding, de coóper atieve aankoop van kunstmest
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een veevoer.
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Macht van boterhandelaren.

Gebrek aan bedrijfskapitaal.
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Het oprichten van landbou$7coöper aties kreeg niet overal navolging . Da arvoor \^7aren vee 1 boeren
te afhankelijk van a1lerlei hande laren. ZL j ruilden hun boter
grotendeels in bij de boterhande1a ar I wtake l ier , die ook de ver koop van veevoeders en kunstmest
t e r hand had Benomen . De ttrui 1 tt
vond plaats via een lopende rekening \^Taardoor de boer , zeker

H

ve1e initiatieven

m
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in die richti.g onlplooid, zo ging men er in
vele plaatsen toe over om coópeT atieve zrtive l bonden op te richt en. In 1893 leidde dir a1 rot de
Zuidnederlandse Zuivelbond en
enige jaren later kwam daar de
I,laastrichtse botermijn uit voort.
De activiteit die men daar ontp l coide vond ook in NoorC - B r abant
navolging.. en op vele plaatsen
\^rerden co,cp ?r aEieve zuivel fabriek-

in slechtere tijden, al snel bij

©

de winkelier in het krijt kwam
Le staan. De boterhandela ar lwinkel ier was op zLJn beurt weer met
huid en haar overgeleverd aan de
grossier en aan de Luikse en
Brusselse boterhandel aren.
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en opgericht.

De af hanke 1 i j khe id werd s orns af gedwongen, zoals uit een circulaire van LB92 bleek: "Ter waarschuwing in het belang en voor-

deel der

A1 vond de coöper atiegedachte

hier en da ar gehoor, voor de vooral kleinere boeren zette het
h7e inig zoden aan de di j k , wànt
de meercpbrengst door Ce technische verbetering van de landbouhrme Ehode s vul den nie t hun ma ar
andermans zakken . De zandboert j e s
\^7aren dan ook Íneer gebaat bij een
machtige organisatie, die z:dn
niet alleen toelegde op de verbete ring van de l andbou\^7, ffià ar zLch

landbou\^rers maken de

vereenigde boterkopers, h7elke de
boterrni j nen van Uden , Zee l and ,
}'Iil1, Boekel, Erp enz. bezoeken,
langs deze weg aan de landbouwers bekend, dat door hen is be-

, voo rlaan bi j het koopen
van boter er bi j zon d er op te letten , we 1ke l and b ou\^7ers 1id eener
s

Het gebrek aan bedrijfskapitaal
s tond de oprichting van cooperaties in de \n7eg. HierCoor ,óras bijvoorbeeld de gezamenlijke aankoop
bij cgntante bet aling onrnogelijk.
De sondanks \^ron de c oóper atiege dachte in Nederland steeds meer
velC. Vooral in Limburg \^Terden

l cten

7

vooral zou beijveren voor Ce lanCbo,:-uíers zelf .

te richten; Brabanders
er nie t bi j ,
In hetzelfde jaar stuurde Claessen
een brie f aan- de voor zt-tter van de
NCB met het verzoek de dorpsgeestelijkheid van parochies met over\^regend Katho l ieken aan te sporen
om de boerenbondsbeweging in gang
te zet ten . Er \^rerd geen gehoor ge (NCB) op

\^7aren

teeds rneer me:rs en gingen de op ing zoeken in de soc ial e en
zedelijke verheffing van de boeren, wsarbij de technisch-economische verbetering niet langer
doel maar middel zou zL7n.
De op te richten bonden zovden
het antwoorC moeten zLJn van het
christelijk ge\^Ieten op het libeT al i sme . De ze gedachte \^ron sne 1
terrein, vooraL omdat enkele
I ieden er veel prcpaganda voor
rraakten in de kranten. J arenlang
werden de kranten er over vol geschreven, zelfs zo dat vele lezers het tenslotte "de keel begon
uit te halgei:I". De prop agandisten
riepen steeds vaker om een sterS

1o s s

geven aan de oproep.

an den E I s en hTas inmidde 1 s
voor de boerenbondsgedachte

V

ngIl

.

©

De bisschop van Den Bosch, boerenzoon mgr . I,{ . van de Ven , riep de kens en pastoors op deze gedachte
te steuneïf .
De initiatieven \^raren niet van de
1ucht. Van den Elsen maakte alvast

©

statuten voor plaatselijke bonden
\^Taarin het godsdiensti ge zedelijke element overheerste .

m

Sa

ke mar die het initiatief zou
eten nemen . Het \^7as dus \^Tachten
op geschikte organisatoren die
hun capaciteiten zouden benutten
om tot dergelijke bonden te komen.
We l Cr a zot) hu:r oproep gehoor v in -

mo

Oprichting NCB.

be

den en zov de Noordbrabantse
zandbceren zo'n organisatie ten
deel vallen in de persoon van de
wi Ehe er Ger 1 acu s van de E 1 s entt .

Nog voordat op 17 augustus 1896
de Noordbrabantse Christelijke
Boerenbond (NCB ) werC opgericht

ek

,

ing en verscheidene Boerenbonden
inB rabantse dorpen van start
(o.a . in Cuijk en l4ill). De NCB
s ton d ten voorbeeld aan andere
prov inciale bonden.
g

s

Principiele boerenorganisaties.

gehee 1
ge\^ron-

Claessen, een Sittardse onderwijzer, opperde als eerste het
idóe van een principiöte boerenorganisatie. Van den E1 sen begon
i.n die tijd (1892) te schrijven
over de intt..no,fd verkerende boerde boerenstand beztt
enstand:
geene vereenigingen en zoo die er
al zLJn, zLJ mis sen bekwarne leiders en de noodige elementen orn
zLch in de politiek te kunnen
mengen, met andere hToorden, offi
hard geno eg te kunnen schreeuhTen
\^Tanneer he t ge l egen komt , \^Tanneer
grote belangèn op het spel staan".
En hij vervolgt: "Onze groote
leermeester, Paus Pius XIII zelf
betoogt in zLJn jongste encycliek
de nood zakel i jkheid van zvt lke vereeniginB€D, als een der beste midde l en om den \^Terkenden s tand van
den ondergang te behoeden".
In 1 896 besloten, in Arnhem, enkele t ientallen personen de Nederl and se Christelijke Boerenbond

m
ee

H

J.

t bl ee f jarenl ang de
Noordbrabantse I,Ia atschappi j van
Landbouw bestaan, die zrc};' uitsluitend toelegde op de verbetering van de landbouwtechniek.
Tussen beide organisaties boterde het niet al te erg.
Daarnaas

©

©

Itlet de NCB haC Van den Elsen zLJn
zLn gekregen: vrijmaking van de
Noordbrabantse boerenstand, met
name op de zandgrond . A1 l een
eensge zr,nd zoLtden ,Ce kl eine zanCbo,3rtjes opge\^Tassen ztjn tegen de
uitbuiting door kooplieden, gelCschieters en grondheren, ffi€ende

hij .
!íie dit leest kan beter de ijveraars na ar cooper atievorrning be gr i j pen zoals deze zrc};r de l aat s te jaren in de ontwikke 1 ings l an den manifesteren.
De eerste jaren zou Van den El sen
(nu 43) zLch vooral toeleggen op
I
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Bestuur en leden in 1921 (25 jaar NCB)

de uitbreiding van de boerenbond.
Peter van den El sen schrij ft over
deze periode : "Hiervoor bó zat hij
ongetwi j f e ld de goede kwal iteiten ,
narne I ii k een eenvoud ige , vo lks € ,
min of meer overredende, soms fe1le manier van schrijven en spreken . Hierdoor en dank zLJ zLJn af koms t ( een boerenge zyn) , l evens s ta at en onba at zuchtigheid , \^7eet
hij bovendien vele Brabantse boeren te winnen voor de boerenbonds-

be

m

Dat Van den E1 sen in Sambeek in
1 899 zo vaak te 8 as t hTas ver\Àron de rt ni€t , want d e oprichting van
de Christelijken Boerenbond te
S ambeek vond in d at jaar plaats.
In 1899 \^7aren er 95 NCB-afdelingen met bijna 10.0 00 leden, in
L9L2 200 afdeling en met 27 .5 00
leden en in L92L 266 afdelingen
met 39.000 1eden. Een ge\^Ieldige
groei.
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Geestel[ik adviseur.

A1s propagandist reist Van den
Elsen vele dorpen af om overal

an den E I s en \^rerd ruim een j a ar
na de oprichting de eerste geeste1 ijke adviseur van de NCB. Sommige

V

ij ke bonden op te richten ,
hierin in be lan gri j ke mate ge steund door de dorpsgeestelijkheid
en soms ook door de pla atsel i jke
aatse

1

en

vonden het nieL juist een geestel
1 ijk
adviseur aan de organisatie

te verbinden vanhTege het interconfessionele karakter van de boerenbond. In 1906 \^rerden bijna alle
plaatselijke bonden formeel omgezet in Katholieke verenigingen.
In 1913 \À7erd ook de NCB ó*gézet
in een officiöle Karholiekó organisatie . De naam, Noordbrabantse
Christelijke Boerenbond bleef
evenwe I ongewi jztgd .
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beweging.

.

Op bezoek in Sambeek.

op 26 ma art 18 9 t hie ld Van den
Elsen één van z'n 150 lezingen van
dat j aar in Sambeek. Eerder \^ras
hija 1 in Vortum en Overloon ge\,\7e e S t
en op 7 me i tre f f en \^7e hem
in Beugen aan. Op L4 mei \^ras er
kennelijk een gezamenlijke bijeenkomst voor Beugenaren en Sambeke naren \^7a ar Van den El sen ac te de
présence gaf. Op 30 juli is hij
opnieuw in Sambeek en dan \^reer
op 22 september.

Hoewel Van den Elsen de voortdu-

rende geldnood van de meeste
boeren toe schree f aan tt\nree l de en
luiheid", moet ook hij geweten
hebben dat de toe s tand sorns zor ge1 i j k \^7a s . Door de nood zaak ttop de
9

een eigen centrale bank. Nog in
tzel f de.. j aar \^Ierden de s tatuten
van de Cooperatieve Cen[rale Boerenleenbank (CCB ) goedgekeurd. Men

pof" te kopen, Taakten steeds
me er bo eren a f hanke 1i j k van hloeke T aar s . 0m uit deze impas s e te ge r aken hrerd he t idee geboren boer enleenbanken op te richten, met
a1s belangrijkste doelgtelling
het verstrekken van coóperatief
crediet. Door het instellen van
een Raiffeisencommissie van de
NC B kwam er schot in deze zaak .
Van den Elsen bleef ztjn missie
trou\^r. Hij vond dat het cooperatie f I andbou\^Icrediet diens tb aar
zou moeten zLjn aan de gods d iens ti g- zede 1i jke verheffing van
het boerenvolk. tsij het Raiffeisenstel sel , dat door de Rijnlandse burgemeester van die naam tot
l even $ras geroe pen, vond hij deze
mo tieven . Vo oT a 1 de onbeperkte
aansprakelijkheid vond genade in
zLjn ogen.

da

te de .. aarl ges l oten banken
(volgens de coóper
atiewet van
1876) tot een beperkte aansprakeI ijkheid en tot het vormen van een
reservefonds. Toen de Centrale

verp 1 icht

_

Bank
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(De gegevens voor dit artikel
werden ontleend aan het boek

Toen de Nederlanse Boerenbond in
1898 tot oprichting van twee centrale banken besloot, Eaven de
Noordbrabantse en Limburgse Boerenbonden hun Raif feisencommissies
meteen opdracht voorbereidingen

"Boerenapostel Pater Gerlacus van
den Elsen 1853-1925", geschreven
door Peter van den Elsen en uitgegeven door de Heemkundekring
.nó

ek

be
van

Kornmanderij Gemerttt in samen\^Ierking met de NCB, 1983).

s

te treffen voor de oprichting

aal of f icieel bestood,

De boerenapostel Gerlacus van den
Elsen overleed op 2A april L925.
Elsendorp draagt zLJn naam met
ere , evenal s vele str aten , pleinen en gebou\^7en in Noord - Brabant .

©

Centrale Bank

eenrn

overigens statutair geheel los van
de moederorganisaties, kon Van den
Elsen zLjn propaganda-actie voor
de oprichting van plaatselijke
leenbanken tenvolle ontplooien.
Naast de Centrale Bank ontstond
voorts de Boerenhypotheekbank.

H
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De Tienden liggen de Sambeekse boeren
zrraar op de maag.

©
atr arische organisatie, wEarmee
in het Brabantse land rekening
wordt gehouden.
In de loop der jaren is de functie van de boerenbonden sterk veranderd. De coöperatieve gedachte
is naar de achtergrond verschoven.
S amen zaken doen i s er nie t meer
bij . ' t Ga at nu meer om het uitwisselen van informatie. Het
hoofdbestuur in Tilburg voedt de
plaatselijke bonden met a1le mogel ijke voorlichtingsmateriaà1 ,
treedt op al s vraagbaak en t^7oorC voerder en stimuleert de plaatselijke organisaties.

amen in - en verkopen \^7as de
JZer s terke f ormul e van de p la at selijke boere nbonden, die aan
het einde van d e vorige en in
het begin van d eze eeu\^7 Wefden
opgericht. De S amb eeks e Boeren -

©

S

L

bond ontstond L n 1899, drie j aaT
na de NoordbTabantse Christe 1 ijke
Boerenbond (NCB te Tilburg), \^7aar
men zrcln bij aansloot. DaL rnoeten
roerige tijden ge\ireest zLjn, wsnt
in feite kwain de boerenstand
daarmee in opstand tegen de g ea

vestigde orde die gedomineerd
werd door uitbuitende handela ren.
De NCB bes taaiu nog steeds en
groeide uit tot een krachtige

10

.il?.

Ya,n

/ql.

het reglsÉr van

STAAf

lngokomen aangtften.

rl

,

a

YAN

uit te keeren schaileloosstelling en te freftn tientlrenten, beiloelil in art. 68
der Tienilwet 1907, StaatsblaO
bii resolutie van
,tlr*42,:ïastgesteld

ilen Minister van tr'inanciën'*an 1 Maart. 1910, no. 78, G. Th.
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0mschriiving Yan het tiendreoht:
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Titelblad van het Tiertdoverzicht, welke in Sambeek gehev,en werden.

te richten en verkl aart
J k wat den boerenbond
\^7aS , wat dOe 1 hij had en de vele
goede resul t aten die hi j opleverde . Na zLJne toe spraak \^7erd er
met bijna algemene instemming over
gesproken hier in Sambeek ook den
Boerenbond op te richten. Voor1 opig \^7erd er een Be s tuur geko zen
bi j wie zt-ch de boeren al s l id
konden oDqeventt.
Dit bestuilr bestond uit : L. J.
Stevens, C. Vink, J. van Els,
J. Roelofs en J. I^lillerns van Dijk.
Op L4 mei !íerd de Boerenbond offic ieel opgericht. Tot patroon koos
rnen de H . Bern ardus . Pas toor lllol laert stemde toe geestelijk adviseur te hTorden. J. hlillems zLen
\^7e in he t eer s te echte be s tuur
niet terug; in ZLJ n plaats aan
va aTdt G. Jacob SZ 'n benoeming
na schriftelijk CS temming.

overeens temming van den !,le 1 .
Eer\^r. Heer L. L. ltlo11aert, Pas-

enbond op

hee

du id eli

©

toor en J. L. Steveos, Burgermeester te Sambeek, wordt besloten
eene vergadering voor de boeren
te houden, in de openbare school ,
he t geen door den Eer\^7 . Pa s toor de s
mo r gens in de Kerk \^Ierd af gekon digdtt Lezen -r^7e in de notulen van
de Christelijken Boerenbond te
Sambeek van 6 mei 1899.

1

©

f)en ongelukkigen toestand.
. . . trad de Eerw. Heer, Pater van
den El sen op. Hi j verklaarde den
ongelukkigen toestand van de boeren, w€lke steeds meer achteruit
gaat en zeLde dat de handen in e I tt .

ar moeten ges loten \^Iorden om zodoende ge zamenl i j k hun voordee 1
overal uit te trekken. Hij gaf
als het beste middel aan den boer-

ka
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In dit pand, hoek Grotestraat-Zandsteeg woonde

da kossier en hier wos de eerste vestiging vart de Boercnleenbank.

H

j e te spreken over het af koopen van tienden.tt Van den

Prettige stemming?
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\^7oord

oorzLtter Stevens is op de ver-

Elsen wijst erop, dat met algemene medewerking het uitkopen van
de tienden geen bez\ilaar oplevert.

9 ju1 i L899 lyrisch
8 adering van
ttl,rlanneer men tegen\^roor 8 e s temd :
d ig door de ve l den \^rande lt , en
1 andbou\^7e r zL Jnde dat moo ie ko s t -

©

hij zegt voorts dat 't het beste
is om de tienden zonder veel kosten in een aantal j aren kwij t te
raken.

ene pre Et ige s temming komt .
Doch \^Tanneer hi j al le s goed na-

©

bare koren zLet, dat na eenigen
t i j d in de schuur zal víorden ge bracht , men onwi 1 l ekeur ig in

e

Zullen vreemden problemen geven?

denkt komt er toch ook !íeer eene
teleurstelling bij ; namelijk,
dat van dat kostbare koren tienden zuLlen moeten blijven staàn,
he tgeen eene bedroevende en
slechtwerkende zaak is . "

Eén van de leden rneent dat dit op
moeilijkheden zaL stuiten omdat
hier vóe1 vreernden land in eigendom hebben. Van den Elsen wimpelt
dat bezwaar weg. Hi j denkt dat er
we 1 vee I vreemden zLt l l en zLJn die
d e t ienden zLLl l en a f kopen omd at
zL J zull en Lnzien dat hun l and

spreker zegt" , al dus de notu1ist, "dat er tegen\^Ioordig hier
en Caar no gaL tienden \^Iorden
uitgekocht , he t geen \^7i j hier ook
even goed kunnen als elders, en
vr aagt aan Pater van den EI sen
of hij zoo goeC zal zLJn een
"

da ardoor meer \^Iaarde kri j gt . Voor
het bezwaar dat voor het afkopen
van tienden veel geld nodig is,
heeft Van den Elsen de oplossing
bij de hand: richt een Boeren1

12

eenbank op.

Oprichting Boerenleenbank

A1 in de volgende vergadering, op
10 september 1899, hTordt besloten
tot oprichting van een leenbank
en meteen kiest rnen een bestuur:
G. W. Hafmans, directeur, L. J.
Stevens, onderdirecteur. J. I4e1sen, Kassier.

verleiding is groot om de notulen verder door te bladeren. Er
staat veel in, dat tot de geschiedschrijving van Sambeek bij kan
dragen . [,rle 1l icht doen \^7e dat nog
De

eens.

©
©
s

ek

be

m

Sa
m
ee

H

In

1924 werd de R.K. longe Boerenstand opgericht, cen afdeling biruten de Boerenbond. Deze

foto dateeft van oktober 193i,

toen het nieuwe vaandel werd gewijd.

1

ange van onze Bischoppen onze

©

Uit de notulen van de Boerenbood,
29 april L945, na de Hoogmis:

©

Heroprichting na de oorlog

tandso rganisaties \^reer \^Torden opgericht. Hoe den boerenbond zal
werken zaL van de meerderheid der
leden afhangen. 0nze geestelijke
Adviseur vr aagt nu of al len die
hier tegen\^roordig zLjn tot den
bond wi11en toetreden. Spontaan
gaven a1 1en zLch \^Tederom al s lid
op. Hierna volgt een stemming van
s

"De oudvoorzLtter van den Boerenbond P. van Hassern opent de vergadering rne t den Chr . groe t G ZL j

Chr. en deelt de vergadering rnede
een schrijven hebben ontvangen
van het hoofdbestuur te Tilburg
den boerenbond die op last van de
Duitsche bezetting wórdt opgeheven
\^7eer op te richten. Door verschil l ende l eden \^rordt gev r aagd hoe in
de toekoms t den Boerenbond zal
werken me t zt jn onCera f de 1 ingen .
Nu neemt onzen Geestelijke Advis eur het vroord en zegt dat op ver -

e

en nieu\^7

be s tuur

.

Het eerste bestuur na de Tweede
Wereldoorlog: L. Hendriks , P. van

Chr. Stevens ,
A. Jacobs.

Has sem,

13
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1949: Sambeekse Boerenleenbank in
goud vierde welverdiend feest.

Driemanscha p zeJte schouders
eronder.

s in zovele andere pla at sen
is ook in Sarnbeek de eerste stoot
tot de oprichting van een eigen
Boerenleenbank gegeven door de
grote boerenernanc ipator , Pater
van den Elsen, de l^litheer uit
Hees!íijk, die in die Jaren nog
dag aan dag "de boer optrok" óm
zLj n ideal en ver\^re zenl i j kt te
zLen. Zonder steun van voortrekker s in de p l aat s zeLf zort hi j
het echter ook niet kla argespeeld
hebben en in dit verband moet genoemd \^Torden het driemanschap,
dat Teso luut de schouder s onder
de grote t aak ge zet hee f t en \^ra ar
ook de leiding aan \^rerd toevert rouwd . Te r^Ieten G . . Hafmans , de
e er s te di Tec teur , \^riens zoon deze
f unc tie \^Taarneernt , burgemee s ter
L. J. Stevens , onderdirecteur en
Joh. Me1 sen, Kassier.
Zoal

©

In De Noord-Ooster van 15 september 19 49 lezen \^Ie , dat er voor
agT ari sch Neder l and gro te kan s en
liggen in het arme I,{est-Duitsland.
Het vleesverbruik, dat er voor de
oorlog op 45 kilo per hoofd L^9,
is geslonken tot nau\^7elijks L6
kilo. 't L,loet toch rnogelijk ztjn,
dat verbruik tegen L954 \,\Ieer op
te stuwen toL zo'n 29 ki1o. Voor
boter en kaas doet de krant soort ge1 ijke voorspel 1 ingen.
In dezel f de krant komen we een
prachtig versl ag tegen van het
gouden jubil eum van de Sambeekse
stukje geBoerenleenbank. Een tton
ze spec i s chiedenis \^7a arover
ale verslaggevertt een aantal mooie
volzr,nnen aaneen reeg. Zo lees
j e dat niet vaak meer : ' t },loet
trou\^rens een fantastisch feest
zLjn ge\^7eest. I,rle nemen het artike 1 in z' n geheel over .
Sambeek , L4 september Nog vers
in het geheugen liggen de indrukken van de grote Landbouwtentoonstelling in Eindhoven, die georganiseerd \^Ierd t. g. V. het gouden
feest van de Centrale Boerenleenbank. Uit drt feit blijkt wel,
dat men er in Sambeek vroeg bij
is ge\^reest met het oprichten van
een Boerenleenbank, sl is het natuurlijk 26, dat de Centrale Bank
uit de plaatselijke Banken ontstaan is en niet omgekeerd. In
i eder gevàl, het bestuur had groot
8 elijk bij het 50-jarig bestaan
d e bloemetjes eens flink buiten
t e zeLten . De s mo rgens \^7erd dat
g edaan door de heren der schepp ing alleen, ffiEar bij de feestverg adering later scha arden zt ch ook
d e vrou\^7en en mei s j e s aan de me t
d arnast(papier) bedekte tafels in
h et Patron aat en toen \^7as het pas
echt feest. Naast feestvreugde is
bij een dergelijke gelegenheid
een ogenblik van bezLnning over
wat bereikt \^Ierd op ztjn plaats
en ook da ar heeft het niet aan
ontbroken. Vele schone en behart-
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j ongs ten \^ras moe s t vri j spoedig
\^Iorden opgevolgd door zLj n zoon.
Deze nam het ambt s lechts kort
\^7aaT en \^7erd op zLjn beurt opgevolgd door de heer Jac . I,Jil lerns v. Dijk, beter bekend al s "de Kos tert' . Toen deze kas s ier \^rerd , be noemde men tegelijkertijd
een
Raad van To ezLcht , $7a ardo or het
8 ebouw van de Sambeekse BoerenI eenbank. ' t gebouw h7a arvoor Pat er v. d. Elzen de eerste steen
gelegd had, op stevige fundamenten kwam te s taaïl .

©

©

ardige \^Ioorden
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ek

ens\^7a

ken.

De heren Hafmans en Stevens hebben lange jaren hun beste krachten aan de Bank gegeven , Ínà ar de
heer },lelsen, die niet meer van de

Langzaam maar zeker.

Natuurlijk \^Ierd de feestdag van
nu ingezet met een plechtige H.
Mis, die door de geestelijk advis eur , pas toor V . Berk€ 1 , \^7erd op gedr agen in de intieme noodkerk.
Da arna verenigden a1le l eden zr.c}":.
in het paLron aaï- , \^Iaar direc teur

\^Terden ge spro 14

W

W

Phn0crlttrfiut§
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Het Goudett Feest van de NCB (194()) werd ook in Sanbeek gevierd, in het Patronaat.
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Hafmans al gauví het \^7oord verleende aan kassier P. Haerkens. Deze
begon met een over zLcht te geven
van de eerste Jaren. De notulen
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over alle 50 jaren z:-jn netjes
b ewa ar d geb l even , ma ai in díe be ginj aren vond men het voldoende
te vermelden, dat er een behoor1i jke winst gemaakt \^7as , zonder
eni g getal te noemen. In 1906
\^7O f d t echter toch a1 vermeld, dat
er f 19.000, was ingelegd,
f1 7 .000, - - uitgeleend en dus een
om zeL bere ikt \^7as van t ezamen

s

ek

en Raad van To ezLcht ! In de nacht
van 6 -7 november \^rerd er ingebro ken, ma ar gelukkig niets ontvreemd. 0p 8 november \^rerd de
brandkast met alle bescheiden en
ge 1 d uit veil igheidsover\^Tegingen
n a ar I'{t 1 1 gebrac ht en de vo l gende
dag moesten de inwoners dit voorbeeld volgen, d.w.z. dat ook zLJ
evacueerden naar veiliBer oorderl .
Voor de Boerenleenbank a1s zodanig had de oorlog verder geen nade l ige gevo lgen, al kan de heer
Haerkens nogttsouvenirsttlaten
zLen in zLjn kantoor.

©

f36.000, - - .

Magistrale feestrede.

©

zeker g roeide de
zaak uit en bij het 2 5- J ar ig bes taan in 1924 was er a1 I e szL NS
reden dit feit feesteli j kte her denken. Immers , de tota 1 ein 1eg
over die 25 jaar bedroe g

Langzaam maar

La atste spreker vooï de midd ag
was voorzLtter Fleskes van de-cen-

trale Bank, die in korte bewoordinggn het grote nut en belang van
de Boerenleenbank na ar voren
bracht , \^ra arna de gymnas tiekc lub
van de R . K. J . B. gelegenheid kreeg
haar kunnen te toneà met een dríetal oefeningen en een tweetal pyramides. De genodigden begaven
zLch vervolgens voor een óineetje
naar de pastorie, terwijl de anderen thuis ijverig "eeà dempke"
g ingen l eggenl Ma aí l ater kwam

f954.000, terwijl \^7as t e rugbe taald f 7 L4. 000 .
Nog veel meer vertelde de heer
Haerkens , doch het zort te ver
voeren dit al1es te vermelden.
Een periode is echter zeker nog
vermeldens\^7aard, .1. de tijd,
dat Sambeek overdag Engels en
den nachts Duits wàs. Van 26 Sept
9 nov. L944 was de kassier toen
tevens directeur, onder-directeur
11

15

Uitvoerig ging spreker in op de
doelstellingen van de Boerenleenbank: het in bewaring nemen van
sp aargelden, het verstTekken van
voorschoten en het kweken van een
reservef onds. Tenslotte hrekte hij
de jongeren op, trouwe leden te
b 1 i j ven of te \^Torden , aange zLen
van hen het behoud van de Boerenleenbank af zal hangen, wEar een
vorige generatie zLjn beste krachten aan gegeven heeft.
Na deze rnagi s tral e rede verdwenen
de overgebleven broodjes met het
zelf me egebr achte taf e 1 gerei in
de Las s en der dame s en \^Ias he t
r^roord verder aan het GezeLschap
"De Vier Uilenspiegel st' uit Ha ar lem. Nu , U \^Ieet wat de grote Ti j 1
vroeger aan grappen en grollen
ten beste wist te geven, dus 4
van die knapen tegelijk......o

©

men , ve rgezeld van vrou\^7en en
rneisj€s, hTeer bijeen, om te beginnen met een koffiemaaltijd, die
onder genoegelijke kout verliep.
Nog voor men gehee 1 \^7as ui tg ege te n hrerd het \^roord genomen d oor
de feestreden aar , oud-hoofdinsp ecteur Verbeten, die vaak op
rh eatrale wi jze de geschiedenis
VA n de Boerenleenbank schilderde.
Ho e de vrijheidsboodschap van Pa'
te T v. d. Elzen \^rerd verstaan en
ho e uit dat kle in zaad j e van he i 1i g enthous iasme van toen , de
macht ige organisatie van thans is
g egro eid. Dat het Sambeekse lootj e goed met de grote boom i s mee ge9roeid bleek uit de door spreker genoemde ci jfers. Niet minder
dan f 4.222.L9 aan spaargelden
\^Ierd aan de Sam beekse Boerenl eenbank toevertrou wd en er \^rerd een
reserve gekweekt van f 27 .000 ,
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Verdwenen huizen in Sambeek
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Dit alleraartligst potstal-boerdeijtje stond aan de Scltilderstraat, vlak achter de huidige Rabobank. De traditionele watetput
bij de voordeur ontbreeH ook hier niet. Kos Hendriks v.d. ll/eem was de laatste bewonen
16

Boeren hebben YeeI
geleerd.

Rector A. J. Merkx, geestelij k d
viseur van de NCB, had kennel L j k
een vooruilztende geest toen h j
he t ove rzLcht van de NC B -Oogs t I
dankgaven '87
'88 samenstel d e
(In Eotaal ging er in 1986
f877 .629,43 naar L326 personenl ged,

a

zinnen)

Bestuurslid van de Sambeekse afdeling van de NCB, Adriaan SteveDS,
herinnert zLch no g dat de eerste
j ongeren naar de 1 an,Cbouwschool
gingen. ttHet onde r\^7ij speil onder
de boeren is lang e tijd heel laag
geb l even . lulen zag er ook vaak het
nut niet van in. I,'lie na ar de l and bouwschool ging, \^7erd eigenlijk
een beetj e uitgel achen en kreeg
opmerkingen te ho ren als: \^7aar is
dat allemaal voor nodig, j e kunt
be ter aan het \^7er k gaantt.
"Vanuit de NCB \À7erd juisL gestimul eerd om rneer aan op Ie iding te
doen. ['ll aar het duurde heel wat
j aren voor iedereen dat ook zo

. Hij schreef:

©

"De akkeÍ die de
oueÍuloedig
neeÍstr0mende
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zagtt.

Naastr en deels vanuit, de NCB
met ha ar plaatselijke af delingen
ontstond een reeks van coöperaties
en fondsen. Het Veefonds en het

be

m

regen opneemt en
aan hen u00Í wie
hif bewerkt woÍdt
nuttig gewas
SGÈfiKt,
ontuangt zegen
uan God."

I
I

I

P

a arden f ond

s

r^7aren da ar voorbee 1 -
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den van. En diverse vormen van inkoopcoöper aties. Ook de Cehave
ontstond in die periode.
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Adriaan SLevens: "A1 die initiat ieven \^raren bedoe 1d om de boeren
a 1 s groep
en ook individuee 1
be ter te \nrapenen tegen de go 1 f be \^regingen in de economie en de uit buiting door handelaren en anderen
in tij den van tegenspoed" .

©

"Boeren, toch altijd enigszins op
zLchzelf , leerden in die ti j d om

keur

Dat

.

, s amen s terk te zLi n .
al een hee 1 wins tpunt om

Kortom

\^7as

©

meer samen te \Àrerken, samen te
vechten tegen uitbuiting en wille-

iets te kunnen bereikentt.
Saamhorigheid is

minder.

,i

"N,, anno L987 93 Jaar na de oprichting van de NCB en 90 jaar na
de oprichting van de Sambeekse afdeling is er van die saamhorigheid niet zo heel veel meer overgebl even . Zoal s in de he le maat s c|rappi j zLe j e ook bi j de agr ariers het individualisme hand over
hand toenemen . [,Ien meent e lka ar

Inderdaad, over de regen die het
afgelopen jaar viel zou een boek
Ee schrijven ztjn.

11

a

niet meer nod ig te hebben. Ieder
voor zl,ch; en ho pelijk God voor
ons alleÍlt'.

Winterprogramma.

t'Ook achter

af be zLen moet í e tot
de conclusie komen dat de óoöpeTatieve gedachte de boerenstand
veel goeds heeft opgeleverd. Daar
prof iteren \^re nu met z' n al1en
van, à1 dreigen er nu gevaren uit
een heel andere hoek. De Gemeen-

Elke NCB -afdeling en kring wordr
gekenmerkt door een eigen s fe€r ,
d ie in be l angr i j ke mate "gernaakt"
wordt door de leden. Algemeen secretaris NCB, drs. A.T. Heijrnans,
meent dat de betrokkenheid van de
l eden kan \^rorden vergroot door een
goed winterprogramma. 0m de winter-

s chap svorming in Europa heeft de
boer tot voor kort met tarnelijk
stabiele prij zen en een nagenoeg
ge garandeerde af ze tmarkt
geen
windeieren ge l egd . Da ar begint nu
een kentering in te komen . I,rle kun nen a1 onze s pu11en niet meer
kwijt, de pri jzen komen s teed s
meer onder druk te staan, de aandacht voor het milieu knabbelt

©

se activiteiten te stimuleren geeft
de NCB jaarlijks een tntrinterprogramma uit, dat vooral beschouwd moet
$rorden al s een werkboekj e . Ook de
ac t ivite iten van de KVO zt jn hier in opgenomen. Het boekje vermeldt
ondermeer de cursus sen , die samen
met de KNBTB voor NCB-bestuurders

©

zLJn ontwikkeld.

Sa

aan de bestaansgrond van de boeï.
En bovenal laat de EEG ons langzamerhand in de steek , àl moet ik
bekennen dat het op de manier zoal s het nu nog gaat ook niet meer

m

lichting vanuit Tilburg een belangrijke ro1".
Tijdens het gesprek blijkt dar
l ang nie t all e l eden van de Sambeekse Boerenbond een agrarisch
beroep uitoe f enen . l"lensen die er
vroe ger iets mee te maken hadden,
blijyen vaak lid omdat zLJ toch
we1 "ergens bij willen hoientt.
Daarnaast zLjn alle jagers lid

D
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ek
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veel langer kantt.
"A1 met al is de boer het doelwit
ge\ííorden van een hele serie tegenkrachten , ec onomi sch èn maat schappel ijk.
at kunnen we , ooK
niet met een sterke organisatie
als de NCB, afwenden. I,rle zLtllen
ermee moeten leren leven en een
antwoord moeten vinden op de
nieu\^7e vr agen . at dat betre f t
kunnen \^re het door zettingsvermo -

H

van de Boerenbond.

Behalve de bes tuur sve rgaderingen
is er één keer per jaar een algemene ledenverg adering en een avond voor de g ezinneïl .

m
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gen van onze voorvaderen goed gebruikentt .

Vanuit de NCB is noB een andere
belan grijke act iviteit voortgekomen, namelijk een verzekeringsmaatschappij. Na ar schatting fróUtegen de negentlg procent van
!"r
de Brabantse agrariérs één of
meer verzekeringen bij Interpolis

!íaar houdt de
ztg?

NCB zLch

nu nog

mee

©
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Er wordt naar de NCB geluisterd.

Adriaan Stevens: "Dat is alles
b i j e 1k aar nog hee 1 \nlat . Me t een

drietal andere bonden in het land

oncle rgeb T acht

vormt de NCB een sterke vertegen$roordiging van de agrariörs. AI s
de NCB zLch, desnoods op politiek

.

Bestuur NCB afdeling Sambeek.
Het besLuur van de afdeling Sambeek van de NCB is als volgt

terrein ergens mee bernoeit dan
\^rordt er geluisterdtt .

samengesteld:

"Uit de NCB zLjn vele activiteiten voortgekomen. Een voorbeeld is
het boekhoudbureau. Een ander
voorbeeld is het landbouhTonderwij s, dat vanuit de NCB op poten
i s gezet en erdoor \^Iordt beheerd .
Verdeï speelt het geven van voor-

J. v. d. Loo
J. Hafmans
A. Hendriks
- Jac. Botden
A . S tevens
18

Funktieverdeling
Kringbestuur NICB
Land Yan Cuijk:

4
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e#
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Voorz:-tter, hoofdbestuurs1id,
alg . zaken, onderhTijs :
G. v. Duynhoven
Te1 . 088 59 -5LZL9
Ondervoor zttter , a1 g . zaken , ruil
verkave l ing , \^7ater schap , ruimte 1 ijke ordening:
H. v. Schijndel
Te1. 08858-L236
Sekret aris, programmabegeleider :
L. Blom
Te 1 . 088 57 -L392

r?

ttlk ben maar een boer, doch hef
de schedel fier omhoog.
laijn stam zLJ laag, mijn stand is
edel in ' s hri j zen oog.
De boer moet heer en burger spij zen,
t"let vleesch en bot€r, graan en
kruid.
Daarom wie laf den boer misprij
zen,
Die lach ik uit ! "
Aldus dichtte Poot.

-

©

©
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Penningmeester, oogstdankviering

:
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P. Jacobs
Te1. 0478L-L27L
Bestuurslid, oogstdankvierirg,
open dag:
L. Rutten

Cuijk van de NCB organiseerde het afgelopen seizoen voor
de vijfde keer een Centraal DisDe Kring

ek

Te1. 08860- 72204

Centrale d iscussiethema's.

ie Thema . Het ging nu over
"Mijn bedrijf tussen nu en 2000".
t'Vandaag de dag komt er enorm
vee 1 af op de l and - en tuinbouw.
In praktisch al le sectoren doemen
problemen op, die door de agrarische gezinnen opgevangen moeten
\^rorden. Het is hierbij belangrijk
om niet afwachtend toe te zLeott,
schrij ft het Kringbestuur. "A1 s
boeren en tuinder s moe ten \^7e zelf
zoeken na ar perspectieven voor de
toekomst. Voor sommigen is dit
door gaan op de zelf de \n7eg. Voor
anderen betekent het dat ze moeten ki ezen . K Lezen voor automati seren, specialiseren, Loeleggen
op speciale kwaliteit, beginnen
met nevenactiviteiten, ffi€er richten op marketing van je produkt,
nog iets uitbreiden of mis schien
j e bedri j f gaan af bouweïl" .

s

Be s tuur s lid , grond - en pacht zaken
vertegen\^roordi ger L . R . V . kring

cus
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Adviseurs en verLegen\^Toordigers

Geestelijk adviseur:
Pastor v. d. Acker
Te1. 08850-L2233
A1g. adviseur:
G

. v.

:

H

Cuijk:
L. van Arnstel
Te 1 . 088 59 -7 8825
Bestuurslid, open dag, vertegen\^Ioordiger Agr arische Jongeren :
J . I4ar ten s
Te1. 08857-L9L7

s

Kempen

Te1. 08855-73897

. advi seur :
L. Bardoel
Te1 . 08850- L4L25
Cultureel adviseur:
J. Gerrits
Org

Voor de bijeenkomsten rnet een Centraal Discussie Thema bestaat vanuit de agrarische stand grote be1angste1ling.

Te1. 08850-18090
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Verdwenen huizen in Sambeek
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Cafè en kolenhandel Paul van Os, gelegen aan de Maasstro.ot, woar nu D.Pek woont' Waar toen het koren wudde,
de tenrtisbanen.
,,

l.

,.
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Het

'40 afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe kerk. Vroeger worttttle
*de
Gouden Leeuw"hier molenaar Baltussen. Links is nog net de voorgevel te zien van de oude herbery

huis rechts, voor

d.e

pastoie, werd eind jaren

20

Sambeekse Boerinnenbond (KVO)
bestaat vijftig jaar.
0p 27 april 1938, dus vij ftig
j à ar geleden, werd in Sambeek de

Boerinnenbond opgericht. De inspectrice van de Boerinnenbond,
ju f.frou\^7 Hoensel aaïs, en de Eerw.
Éeer Rector Smulders uit Boxtel
\^7aren er spec i aaL voor na aT sambeek gekomeït. Dertig leden gaven
zLch meteen op.

©

Evenal s bij de Boerenbond ging het
bij de Boerinnenbond in de eerste
p1àats om "verheffing". Emancipat ie , zortden \^Ie tegenwoordig zeggen. Over de meest uiLeenloPende

©

Het eerste bestuur, van wat nu de
Kathol ieke Vrou\^Ien Organisatie
(K.V.O.) heet, w€rd gevormd door:
mevr . Kusters - Broekrnans r voorztt ster; mej. Van Hassem, secretare s se ; ffievr . stevens -I'le l sen ,
mevr. Hendriks-Peeters en mej.
Hafmans. Geesteli j k adviseur \^Ierd
Pastoor van Berke I
De bij eenkomsten \^Iaren van het begin af aan onge twi j feld ge zellig.
De bes tuurs- en led enver gaderingen
\^Tef den in het Paroc hiehuis gehouden, he t be s tuur zoT gde voor koffie
en de l eden kwamen 'g"rapendttmet
kop en schotel ter ve rgadering.

onder\^Terpen \^Ierden cur sus sen Be'

Sa

organiseerd.

activiteiten kregen de
aandacht. Er \^Ierden bedev aaTten
gehouden en er kwamen gymnas tiekc lubs voor zowel oudere als j ongere leden van de grond.

Ook andere
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In de afgelopen vij ftig j a ar is
er wel het één en ander veranderd
op het platteland, en dus ook
voor de Boerinnenbond. Er kwamen
mensen vanuit de s teden na ar de
dorpen en de industrie rukte oP.
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Het Zilveren lubileum werd gevierd op 2 mei 19ó3; uiteraard hoorde daar een groepsfoa bii.

21
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1978 werd
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En op 24

den opnotne

gentaal<t naar aatileiding van het 40-jarig bestaan.

I,lede als gevolg van de maatschappe 1i j ke veranderingen \^rerd de

m

op de 25e verjaardag de kinder-

schoenen heeft uitgedaan . ZLj
heeft haar plaats veroverd in de
gemeenschap van Sambeek, in de
Kr ing en zelf s in de Cent r al e te
Tilburg. D at de bond groot is
ge\^Iorden hebben \^7e , a1 dus mej.
Hoensel aars , op de al lereersLe
plaats aan de pioniersters van
25 jaar geledeà te danken. ZLJ
hebben de grondsl ag gelegd, \^ra arop met zoveel vrucht is voortgebouwd. Spreekster analyseerde de
jubileumd ag al s een mornent van
bezLnning. Feest om hetgeen door
de bond is bereikt ten bate van
he t boereng ezLn, b ezLnning , ornd at de sne 1 le ontwikke 1 ing van
de ti j d ons vr aagt om maatregel en en beslissing€D, die aangepast zLjn en rekening houden met
de \^rensen en noden van de l eden .
Mej . Hoenselaars besloot ha ar
toespraak rnet een hartelijke gelukwàns aan de "zLlverentt"geeste1 ijk adviseur , pastoor J . A.
van Berkel en aan de z:lveren
1 eden . ZLJ herinnerde er de
j ongeren aan, d at zLJ 25 j a ar
e en I ichtend voorbee 1d i s ge\^7ee s t .
Een \^7a arschuwing richtte Me j .
Hoenselaars tenslotte tot de
Jonge Boerinnen om de vele ontwikkel ingskansen, die in het kader van de Boerinnenbond ge geven
\^7orden, toch niet ongebruikt te

ge Boerinnenbond losgekoppeld .
Dat gebeurde in 1965. Twee jaar
1 aLer veranderde de Boerinnenbond

be

Jon

ar naarn in K. V .0 . \^Taarmee het
typische agrarische karakter na ar

de achter grond \^rerd geschoveïl .
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ar de huidige K. V .0. is nog
steeds een bloeiende verenigi.g,
met tal van activiteiten gericht
op de persoon, het gezLn, het bedrij f , de kerk en de rna atschappij .
I,la

0p dit moment telt de vereniging

6 leden.

©

7

april 1988 viert de
het gouden jubileurnf eest.
Ongetwijfeld zvl len er dan vele
herinneringen aanttde goeie ouwe
tijdt' rond-de tafels gaarl .
l,laandag 25

Uit

©

K. V.0.

de kinderschoenen

De kranL schreef bij het 25-Jarig
bestaan ondermeer: ttHet zLlveren
be s taans f ee s t van de Sambeekse

is voor de leden
ardige gebeurtenis
ge\^Iorden. En niet alleen voor de
Boerinnenbon,C

een

gedenkïda

Boerinnenbond , hee 1 Sambeek \^ras
bi J het f ee s t betrokken . En ar orn ? Omd at , zoal s me j. Hoenselaars
inspec tric e uit Til bur g, heel
j uis t opmerkte , de Boe rinnenbond
\^7a

22

l aten voorbi j gaan , aang ezLen de
daarmee opgedane ervaring en ont-

de Boeren- en Boerinnenbond uit

BeuBen, \,íesterbeek en Vortum-l'4u1 tt

wikkel ing he t-Lzame vruchten zul1en afwerpen, wànneer zL j de taak
van echt genote en moeder zLt 11en
gaan vervul l entt .

1em. .

Bi jna aIle sprekers boden een enSE

"I,Iej. Hoenselaars sprak de feestrede uit na de koffietafel in het

.

l eerd programma van zang, dans
daL bi Jzonder attrac ri e f hras en over het
geheel genomen ge s Laagd mag \^rorden genoemd .
He t huid ige be s tuur be s taande ui t
me vr . van 0s -van Bree , vo oTz . ,
me vr . Roe ffen- Belgers , secr . ,
me vr. lntri11ems-van Hassem en ],Ievr.
bL eben-Huybers, mag met Lrots op
de ze dag terug zLen. tt
A

me

en tonee 1 ,

©

parochiehuis . De jubileumdag \^7erd
geopend met een gezongen H. [',lis,
opgedr agen door pastoor van Berkel
He t woord van we lkom hrerd uitge s proken door de huidige voor zt-ts ter van de Boerinnenbond, mevr.
van Os-van Bree, die de leden en
genodigden onder wie wij opmerkten
mevr. Albers - van Haandel , voorzLtster van de Kring, vergezeld
van de Kring- secre tare s se mevr .
Ronne s en ve rtegenhroord iger s van
de NCB en RKJB. Gelukstelegrammen
kwamen binnen van de zus ter s Re demptoristinnen uit Sambeek, van

met inhoud aan. Mej . Hoenlaars verraste pastoor van Berke 1 met de aanbieding van een
pr achtig \^randbord, voorstel lend
de schutsp atrones van de bond. De
VC ertien zLlveren leden kregen
ee n lepeltje aangeboden. Het aVO ndprogramma \^rerd ve rzorgd door
de jongeren. ZLj brachten een geVC loppe
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Kringbestuur NCB Land van Cu[jk:

Ve rtegenwoordi

M. Vloet

ek

VertegenhToordigster K. V . O . :
[,,Ievr. T. Derks-v. d. Kolk
tel. 08863-f390

Te1

.

ger A . J . \nl . :

088 59 -5L537
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Zomaar een foto uit de oude doos.

Koreturruaiett nrcl lrct paard. Vatt links naar rechts: Kos Hendiks v.d. Weem, Netje en Neel Valle, Haerkens (OeÍfeh),
Frans Theunissen en op het ntachien Piet Haerkens.
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Sambeek zien en nooit vergeten.
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Stamboomonderzoek is een plezLerige, maar na uren toch wel een
vermoeiende be zL,gheid. Kom dan
even tot rus t gedurende een \^ran deling door Sambeek. De oudste
lindeboom van Nederland vindt u
op een paar honderd meter afstand,
het grote stuwcomplgë in de },laas
i s een be zoek zeker \^raard . En
ve rgee t u nie t even rond de Sambeekse toren te lopen. A1 502
jaar staat hij daar.
0p weg na ar de stuw loopt u door
een uniek landschap, het ltlaasheg-

gengebied.
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In Boxmeer vindt u ondermeer de
St. Petruskerk, het Carmelietenklooster, het Kasteel en het Vredeshuis. Wilt u even bijkomen in
Galerie Bussers aan de Burg. Verkuy 1 str aat (richting Boxmeer , bij
het eers te stopl icht l inksaf ; alleen lopend wanL he t is er éénr icht ingsverkeer )? De gal erie
houdt dit weeken do pen huis.
ie na he t Gene a l ogi sch Hi s to risch Inleekend nogeens terug wi1
keren in Sambeek en omgevirg,
doet er goed aan eerst een be zoek
te brengen aan de VVV Beugen
Boxmeer Sambeek in heL Cultureel Centrum ttDe t,leijertt aan De
Raetsingel 1 , 5831 KL Boxme€r;
telefoon: 08855 7 6665 .
Het VVV is geopend: maandag tlm
vrijd ag van 13.00 16.00 uur,
zaterdag van 11.00 13.30. In
de maanden jul i en augus tus zt jn
de VVV -vrijwil I igs ters van 1 1 . 00
tot 16 . 00 uur aan\^7 ezLg,.
U kunt bij de VVV ondermeer ter echt voor auto - , f ie t s - en hTan Inl
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delroutes.
' t Duvelsklökske wordt samengesteld door:
P. Boersma

C. Bors je (eindredacteur)
J. Kui jpers (vormgever)
A. Roovers (penrringmeester)
A. Sterrens
A dres

Stichtins
Sambeeks"Heem

eindredactie:
Torenstraat 51, Sambeek, telef oon 7 3529
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