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Jarukranswijding en expositie op 22 en 23 juni 1991.
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Een dynarnisch man, &zeJan van de Velden. Hij stond aÍrn
de wieg van Sambeeks oudste vereniging het
St. fuittroniusgilde. Hij gaf de aanzottuteen aanzienlifre
uitbreiding van de ke* en de bouw van de monumentale
toren. En hij was de grondlegger van de Sambeekse
dorpsschool.
ln L44l richtte hij een verzoek tot zijn bisschop in Luik.
Hij witde in de parochiekerk in Sambeek een altaar
oprichten, dat de naam van Heilige DrievuldigheidsaltaaÍ rnu
krijgen. De priester die dat altaar z§ugaan bedienen, laeeg
de taak de Sambeekse dorpspugd te onderwijzon. Dat een
priester onderricht gaf, was in die tijd niet ongewoon.
Behalve geestelijken waren er toen nauwelilrs mensen die
konden le.znn en schrijven.
De eerste schoolmeester van Sambeek werd Jan van der
Geest" een priester die al langer in Sambeek wertzaam !t as.
Natuurluk moest ook hij ergens yan leven. Pastoor lan van
de Velden had ervmr gezmgddat uit lan@chten ongeveer
3500 kg rogge aan tpt Heilig Drievuldigheidsaltaar zouden
toekomen.
V/aar de eerste Sambeekse school gevestigd is gelveest, is
niet beked. 'W'aarschijnlijk in het priesterkoor yan de kerk
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altijd brjgebleven. Rond 1410 $,as hU pastoor van Sambeek
geworden. Als een van de weinige zieleherders uit die tijd
heeft hij ook altijd in het dorp gewoond.
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Jan van de Velden was een onnvikkeld man. Hij had aan de
universiteit van Keulen theologie, rechten en geneeskunde
gesnrdeerd . Deze wetenschappel i;ke belangstelling is hem

s

ek

be

m

De Sambeekse school
bestaat 550 jaar

of in de srcristie. Het ondenvijs stond in die tijd volledig in
diens van de kerk Het was een andere manier van
geloofson&rrichr De kinderen leerden wat gebeden, zongen

lesgegeven. Hij werd opgevolgd door Hermanus Rerjnen, de
laatse gerefumeerde Sambeekse schoolmeester.

enkele liederen en lazen rvat. AaÍt schrijven zullen de
meest€n nauwelijks zijn toegekomen.
De schoolmeesters na Jan van der Geest waren eveneens
geestelijken. Totdat in 1596 Martin Y[olters in Sambeek
werrd berpemd. Van hem is het arbeidscontract bewaard
gebleven. "IÍl de zomer moet de schoolmeester om zes uur
beginnen tot's avonds zes uur. In de winter mag het wat
korter: van 's morgens zeyen of rcht uur to[ 's avonds vtjf
uur'. Als Wolters verhinderd of ziek was, zouden de pastoor
of de koster hem vervangen. De schoolmeester zou - evenals
de geestelilken voor hem - de inkomsten uit het Heilig
Driemtdigheidsaltaar ontvangen. De besarurders van tpt
dorp Sambeek zouden uit eigen zÀkbijbetalen als iemand de
pacht niet zou voldoen. Bovendien ontving V/olters nog
schoolgeld: twaalf sfiivers per kind per
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Gereformeerd

Dominicanessen
In 1893 deden de Dominicanessen hun inrede in Sambeek.
Zij bouwden op het Vrijthof het Sint Ludovicusgesticht.

Naast yenzoÍging van zieken en bejaarden glngen ze ook
onderwrjs geven aan de mesjes. "De pastoor had wel met
moeilijkheden te kampen om de ouders ertoe over te halen
de mersjes van de openbare school weg te nemen. Daar
hadden ze trrtdaÍr toe kosteloos onderwrjs genoten. Op de
nieuwe school moesten ze enig schoolgeld betalen tot

hij nauwelijls an&rhalfjaar gewerkt Daarom lrctËen wij

onderhoud van de zusters. IvIaar qpoedig gaven allen gehoor
aan het woord van hun pastotr, zrdrat in korte tijd geen
enkel katholiek meisje in Sambeek de openbare school
bezocht", rrcteerde een zuster.
Zo ontsond de situatie dat de mesjes naar een katholieke
school gingen en de jongens naar een openbare. Pas in 1931
werd een katholieke jongenssctrool gesticht aan de Sint
Janslaan. De meisjes verhuisden toen naar het gebouw naast
het gemeentehuis.
Na de oorlog werd op het Vrijthof een nieuwe meisjesschool
gebouwd. Grote animator was pastotr Jan van Bertel.
Meteen al bij de inwijding van het gebouw maakte hij zijn
volgende plannen bekend: een nieuwe jongensschool en een
gymnasti elsaal- In 1957 waren &ze gereed.
Tien iaer later werden de jongens- en meisjesschool
samengevoegd tot één grote Sint Jan de Dopersctpol. Het
toenmalige hoofd fuiton Smolders uras daar z@Í terreden
over. "EindeliÈ zijn we verlost van de dutÈelldassige
scholen. Dit systeem was zowel vou de leraren als
leerlingen ongelukkig te noemen'.
Tot l97O bleef Sambeek zijn eigen school besuren. In dat
jaar werd gefuseerd met Sint Petrus in Boxmeer. Een van de
eerste taken van het nieuwe besunrr was het onder één dak
brengen van alle ldassen. Daarloe werd de school aan de
Grotestraat met een vleugel uitgebreid. Enkele jaren later
werd de school nqgmaals veÍgrool De kleuters bevolkten
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SEemmius.
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Toch probeoden de gereformeerden goed ondenvijs in het
land te bewerkstelligen. "Ieder die schoolhoudt, moet zijn
belnvaamheid op een examen tonen" . Dez&bekrraamheid
bestond uit het kunnen lezen van gednrkte boeken en
geschreyen teksten. Voonts moest hij mooi lunnen
schrijven, & psalmen kunnen zingen en kunnen rekenen.
Lange tijd is de Sambeekse sctpol in handen geweest van de
familie Walraven. Of zs zrllf les gegeven hebben is maar
z@r de vraag. Sinds Suemmius tregen de schoolmeesters
f200 per jaar salaris plus een wiÍ) woning. Door de baan
voor minder geld aan anderen uit te besteden, sctroot er votr
de familie \Yalraven toch nog een aardige cent over.
Vanaf l7m is met zekerheid te zeg3enrvaar de eerste
Sambeekse school buiten de kerk gestaan heefu op het
Vrijthof, ongeveer op de plaats $,aar nu het parkeerterrein
van De Elzenhof is. Het gebouw telde één lokaal. Daarin
zaten de naar schatting 75 leerlingen die de Sambeekse
school toen telde.
Schoolmeester Rudolf Giesen trceft daar wel zestig iaurr
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hem te verstaan gegeyen dat hij ijverig school gaathouden,
zoals het hoort.Zo niet, daÍr kan hij maar beter ontslagen
worden".
Vijf jaar later was er nog niets veran&rd.
"Sremmius is nog steeds nalatig in het schoolhouden.
Daardou vefluimen onze kinder veel en zijn we genmdzaakt
hen naar ander plaatsen te sfiÍen". Rond 16É7 overleed
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In 1ó48 werd de Vrede van Munster gesloten. Het was het
einde van een tachtigiaÍige oorlog tegen Spanje. Votr
Sambeek hield &,ze rrrede in dat katlrolieken niet meer in het
openbaar hun geloof mochten uitoefenen. Kerk, pastorie en
kerkelifie beziuingen
de gerefurneerde machthebben
in Den Haag overgenomen. Nieuwe schoolmeester werd de
gereformeerde B artholom eus S tremm ius uit Nijmegen.
Een lastig man, deze Stremmius. In oude geschriften komt
hij naar voren als iemand die voortduend overhoop lag met
anderen en slecht vou nin school togde.h klaagden de
Sambeekse besarurders in 1654 over hem:
"In al die tijd dat Snemmius hier benoemd is ge$,eesq heeft

Onder invloed van de Franse Revolutie (even voor 1800)
ging men anders denken over ondenvijs. Een school moest
niet meer gebaseerd zijnop een religie, het onderricht moest
neumaal worden.h deed in Sambeek de Nederduitse School
zijn inrede. Behalve de naam veranderde ook de manier van
lesgeven. Voortaan werd ldassikaal onderricht gegeven.
Kinderen van gelijke leeftijd leerden hetzelfde, alhoewelze
nog steeds in één vertrek zatsn. Schmlmeester Reijnen kon
dezn veranderingen maar moeihfr bijbenen. Hij treeg
Paulus [Iavens als assistent. Deze beheerste de klassikale
ondenvijstechniek wel. Havens volgde in 1825 Reijnen op
voor een jaarsalaris dat hetzelfde was als wat Stremmius in
1657 ontving.
"Daarbrj kornt nog de opbrengst van schoolgelden van25
leerlingen in de zomer en van 100 die in de winter de school
bezoeken. Die bealen ieder tien centen per maan(" rekende
de gemeente Sambeek
Havens moet een gedutdig man z;rjn geweesl Hij heeft
ongeveer veertig jaar moeten wachten voordat in Sambeek
een nieuwe, gÍotere school werd gebouwd. Die lnvam te
staan naast het voormalige gemeentehuis.
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Oktober 1941, klas 5,6 en7.
Te beginncn rechtsottdcr en von voor ruMr achteren:
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Annie Rutten,Ida Stiphout, Rina Poorts, Annie Donkers, AnruvanWell. Rij 2: Nelly Huiibers, Cato
Hubers,Nelly Bongarts,Catolacobs,TílvandenBrand..Rij 3: Dientje Hendiks,Tonny Scharninee,
Nelly Bongers, Marietje Litjens, Koos van de Loo. Rij 4: Nelty van Hout, Anru fansen,Truda Hendriks,
Martetje Hendriks, Marietje Deencn,Trees Hedriks. Rij 5: Marietje Havens,Nelly Litjens, Bertla
Wintels,Nelly Kuypers, Marietje Schamirce, Koos Denen. Rij 6: Fientje Rongen, Betsy Zeegers, Marietie
Jacobs, Liza Broelcs, Anna Hendrtks. Rij 7: TrudolVillerus, Doonje Logtens, Gontje f acobs,Tony van
Hout. Stoandvan liny'a naar rechts: Anna Hendriks, Lies van den Bran, Annie Hendriks, zwter Ancilla,
zuster Hendrina en juffrouw van Os
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toen mede het geboutv. De naam van de school veranderde in
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De Bolster.
Nu - 550 jaar na de oprichting - bezoeken 134 leerlingen de
Sambeekse school, die behoorlijk is ingericht. De kinderen
laijgen les van zes leerlcachten. V[el een verschil met de
eerste schoolmeester Jan yan &r Creest die eeuwen geleden
met het onderricht aan de dorpskinderen begon zonder

schoolgebouw en nauwelifis leermiddelen.

Ook De Bolster viert feest
De kinderen van de basisschml in Sambeek vieren het 550jarig bestaan van de dorpsschool op wijdag 2l juni.
's Morgens maken alle leerlingen een route door Sambeek.
Onderweg wuden allerlei spellettss uit de oude doos gedaan.
's Middags staan allerlei creatieve rctiviteiten op het
programma.
maken de kinderen van & hoogste gÍoepen
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Sint Jansloansen.

R.K. Basisschool

B

Duvelsklökskc 14

hterdagavond zzjuni 1991 wijding van
de St. Janskransen en 550 jaar Sambeekse

SCHOELMEIJSTER
TOT SAMBEECK,
OM DIE KII{DEREN INI
EERREI\t
EI{DE DEUGHDENI TE
LEERRET{.

school
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Programma zaterdag 22 juni:
14.00 uur: De St. Janstorcn kan
beklommen worden
Expositie van tientallen
klassefoto's onder de toren
door Sambeeks Heem
18.45 uur: De klokken luiden
19.00 uur: Vfijding van de
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St. Janskransen en trossen aan
de voet van de toren
Uitreiking van het eerste
exemplaar van het boekje
over de 550-jarige
geschiedenis van de
Sambeekse school
Sluiting van de
torenbeklimming en expositie

uur:

expositie nogmaals geopend

Ter gelegenheid van het 55Gjarig besaan van de schoot in
het dorp brengt Sambeeks Heem een Duvelsklokse uit
gewijd aan &
geschiedenis yan het plaatselijk on&rwijs.
De titel van het boekje "Schoelmeijster tot Sambeeck - om
die kinderen in eerren deugMen te leerÍen" is ontleend aan
het oudst bekende schoolcqltract in de Sambeekse
archieven. Het geeft meteen de voornaamste taak van een
zestiende eeuwse schoolmeester aan. Naast een beschrijving
van de Sambeekse ondenvijstristuie bevat tret boe§e een
tienal klassefoo's uit het archief van Sambeeks Heem. De
oudste foto dateert yan 1896, de meest recente laat de
kinderen zien die nu - 550
na de oprichting - de
Sambeekse school bevolken. Op foto's uit de tussenliggende
tijd zaliefuÍ wel nchzntf, een familielid of aingrmouders
kunnen terugviÍlden.
Zo wordt dit Duvelsklokse ook een leuk stukje
familiegeschiedenis. L€uk om zelf te tpbben, maar ook z&Í
gescttikt om met verjaardagen of Sinterldaas anderen cadeau
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11.00 tot 16.00 uur: Toren en

door René Klaassen
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De geschiedenis van 550 jaar
school en onderwijs in het dorp Sambeek.

Wilt u zaterdagavond het ker§lein autowij
houden?
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Harmonie Semper Unitas zal voorafgaande aan de
lcransenwijding een muzikale rondgang door het
dorp maken. Ook na afloop zullen nog enige
werken uitgevoerd worden.
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OÍn ons dorp er tijdens deze dagen feestelijk uit te
laten zien, wordt ieder vetzocht de Sarnbeekse vlag
uit te steken.
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Tijdens deze twee dagen is er volop gelegenheid
om Sint Jansbrood te kopen.
Voor de beklimming van de toren ajnde nodige
veiligheidsmaatnegelen geroffen. Toch moeten lve
u erop wijzen dat de beklimming geheel op eigen
risico is. Kinderen onder de trraalf jaar kunnen
alleen onder begeleiding worden toegelaten.

te doen.

Tijdens de kransenwijding op zaterdagavondzzjuni zal het
eerste exemplaar overhandigd wuden.

Klass"n*ffi"t

Onder de tmen zijn tijdens de St. Jansdagen een groot aanal
ldassefoto's te zien. Veel rumen van gepurcmeerde kinderen

-

zijn al ingevuld. Sommige zijn echter moeilijker te
achterhalen. Loopt u op 22 en 23 juni eens binnen .
Misschien weet u de juiste naam yan een klasgenoot of
buurlrngen op een foto.
\Yilt u een of meerdere foto's bijbestellen dan kan dat ook.

