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De dorpsharten van Sambeek
De geschiedenis van het Vrijthof en het Pastoor de Vochtplein
Geen vlaggen of andere versieringen, geen muziek, geen mooie toespraken en evenmin een onthulling van een
gedenksteen. Het nieuwe dorpsplein in Sambeek werd begin 1968 zonder feestelijkheden in gebruik genomen. De

juiste datum is daarom ook niet meer te achterhalen. Het dorpsplein was op een bepaalde dag gewoon klaar.
En toch zot er voldoende reden voor een feest zijn
geweest. Want Sambeek had jarenlang geen echt dorps-

beginjaren van haar bestaan gaf harmonie Semper Unitas

plein meer gehad. HetVrijthoftussen Torenstraat en toren

laatste weekend van augustus enkele kermisattracties.

er openluchtconcerten en ook stonden er elk jaar in het

was eeuwenlang de plek geweest waar inwoners van
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het dorp elkaar ontmoetten bij het in- en uitgaan van de
vroegere kerk. Processies hielden er halt bij het rustaltaar.
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De veldwachter las er met luide stem vanaf de 'roepsteen'
de gemeentelijke afkondigingen voor.

Alles anders
Maar begin jaren '60 van de vorige eeuw was dat verleden
tijd. De zwaar beschadigde kerk die op het huidige
kerkplein stond, was kort na de Tweede Wereld-oorlog
afgebroken. Met Kerstmis 1953 werd een nieuwe, ongeveer

Sa

evenwijdig aan de Grotestraat gebouwde kerk in gebruik
genomen. De meeste gelovigen gingen toen niet meer via

m

het Vrijthof de kerk in en uit. Processies werden steeds
minder gehouden en gemeen-telijke afkondigingen vonden

gevoegd. Het St. Antoniusgesticht was geheel herbouwd

ek
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ook al niet meer plaats omdat de gemeente Sambeek in
1942 had opgehouden te bestaan en bij Boxmeer was

tot een voor die tijd comfortabel bejaardenhuis. De

s

bewaarschool heette voortaan kleuterschool en was
verhuisd naar een houten gebouw in de tuin van de
zusters dominicanessen in het Catharinaklooster aan de
Torenstraat (nu Hofvan Sambeek). Op hetVrijthofwas in
1955 een drieklassige meisjesschool gebouwd, met onder

juli 1936.

andere als gevolg dat er onvoldoende ruimte overbleef

Ouden van dagen, zoals de 65-plussers destijds werden

Vrijthof

en Torenstraat stond. Moeders brachten hun kleuters
ook vaak aanleiding was voor een praatje. Vooral in de
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naar de daarachter gelegen bewaarschool, wat uiteraard

om kermisattracties te plaatsen. Er werd uitgeweken
naar een locatie aan de Maasstraat, waar tegenover café
Bomberg (het vroegere caféVan Os) op een weideveld de
draaimolen, schommels en kramen stonden. Maar ideaal
was dat allerminst. Sambeek had dringend behoefte aan
een nieuw dorpsplein.

©

genoemd, spraken elkaar in en voor het St. Antoniusgesticht, het bejaardenhuis dat op de hoek van
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Kinderen Logtens bij de roepsteen,

Openbaar plein
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Boxmeer onderkende dat. "Reeds jaren heeft
het kerkdorp Sambeek behoefte aan een dorpsplein
waarop evenementen als kermissen, oranjefeesten en
muziekuitvoeringen gehouden kunnen worden", schreef
het op 12 mei 1967 aan de gemeenteraad. "Bovendien
kan dit plein als parkeerterrein dienen. Aan het nieuwe
bestemmingsplan voor de kom van Sambeek is daarom
aan enkele percelen grond gelegen op de hoek van de
Spelende kinderen bij de banaarschool, rond 1956.

Grotestraaíschilderstraat de bestemming van'openbaar

1

plein' gegeven. Uit stedenbouwkundig
onder-zoek is gebleken dat die locatie de
meest juiste is voor een dorpsplein."
Drie jaar eerder had de gemeente Boxmeer
de daarvoor benodigde percelen grond ter

grootte van ruim 2000 vierkante meter
aangekocht van de provincie NoordBrabant voor een bedrag van 18 duizend
gulden (ongeveer 8168 euro). Dat was
gebeurd met unanieme instemming van de
gemeenteraad.
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De Gouden Leeuw
Op die plek had eeuwenlang De Gouden Boerdeij De Gouden Leentt, 1931-1964.
Leeuw gestaan. Aanvankelijk was het een
boerderij annex herberg, waar inwoners van het dorp in
Op 29 december 1964 zette de toenmalige burgede gelagkamer graag een borreltje of biertje dronken en
meester Gerard Mol zijn handtekening onder de akte
mensen van buiten het dorp konden overnachten.In 1934
van overdracht. Daarmee werd de gemeente Boxmeer
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werd het pand afgebroken en vervangen door een nieuwe

m

boerderij, die de naam De Gouden Leeuw bleef dragen.
Er was echter één probleem: het pand stond zeer dicht

op de hoek Grote-straat/Schilderstraat, wat allerminst

eigenaar van de percelen op de hoek Grotestraatl
Schilderstraat, waarop enkele jaren later het dorpsplein
én een verbindingsweg van Schilderstraat naar Winston
Churchillstr aat zouden worden aangelegd.

be

bevorderlijk was voor de verkeersveiligheid.

Vanaf ongeveer 1960 konden steeds meer mensen het zich

ek

veroorloven een auto aan te schaffen, met als gevolg dat
het vooral drukker werd op de doorgaande provinciale

s

wegen, zoals de Grotestraat. Dat was voor het bestuur
van de provincie Noord-Brabant aanleiding om panden
die bij kruisingen het zicht van de automobilist ernstig

Uitbreidingsplan Waranda
Het dorpsplein met de verbindingsweg maakte deel uit
van uitbreidingsplan ''Waranda', dat aan de oostzijde
van Sambeek ongeveer het gebied omsloot van (nu)
Den Urling tot aan de Pater Bunsstraat. In de 'Waranda'

u mede dat besloten is tot aankoop

van enkele

©
©

op 4 maart 1964 aan het college van Boxmeer. "De
met eigenaar Jenniskens uit Wijchen overeengekomen
koopsom bedraagt40 duizend gulden (ruim 18.150 euro).
De opstallen zijn zeer ongunstig gelegen op een afstand
van vijf meter (!) uit de as van de provinciale weg. Uit
oogpunt van verkeersveiligheid is het nodig dat deze
opstallen te zijner tijd worden gesloopt. Nadat ons was

m
ee

"Wij delen

percelen met opstallen, in Sambeek bekend onder de
naam De Gouden Leeuw", schreef Gedeputeerde Staten

H

belemmerden aan te kopen en vervolgens te slopen.

gebleken dat de gemeente Boxmeer bereid is de niet voor
wegverbetering benodigde grond over te nemen, hebben
wij besloten het gehele complex aan te kopen."

In Sambeek werd overigens niet alleen de door Harrie
Kuijpers en zijn gezin bewoonde boerderij De Gouden
Leeuw door de provincie Noord-Brabant in eigendom
verworven, maar ook de boerderij van Jan Willems-van
Hassem. Die stond op de hoek Grotestraat/Stalenberg,
ongeveer op de plek waar nu het terras onder de bomen
is van Route 66.
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Boerderij van Jan Wllems-van Hassem, hoek Grotestraat/
Stalenberg.

September 1960: de Warandq
w ij k mo et no g geb omry d w or de n.

De nietrwe jongensschool

is

pas

in gebruik genomen en ook de
vroegere leerlooierij staat nog
overeind.
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zouden veel woningen gebouwd moeten worden. In een

Sa

toelichting op het uitbreidingsplan aan de gemeenteraad
van Boxmeer noemde het college zelfs een aantal van

m

ongeveer 110 woningen. "De bebouwing in het gebied zal
een open karakter krijgen", aldus het college. "Tevens is

be

er een centrale ruimte geprojecteerd in de vorïn van een

van aankoop en aanleg ruim 87 duizend gulden bedragen
(meer dan 39,5 duizend euro).
De gemeenteraad van Boxmeer, die op 18 mei 1967 over

het voorstel debatteerde, had geen enkele moeite het
benodigde krediet beschikbaar te stellen en ging zonder
hoofdelijke stemming akkoord.

plein. De gehele bebouwing is om deze centrale ruimte
geprojecteerd."

''Waranda' in

1962 telde Sambeek ongeveer 1100 inwoners. "Het dorp

s

Bij het vaststellen van uitbreidingsplan

'Snel handelen'
"Het werk zou binnen zes weken gereed moeten zijn",
merkte raadslid Dien Cornelissen nog wel op. "Als we

ek

gesitueerd. Aan de noordzijde van het plan is een sportveld

als gemeenteraad nu snel beslissen en de goedkeuring van

H

Gedeputeerde Staten ook niet lang op zichlaat wachten,

begin met de trek naar de industrie is gemaakt", meldde

zou Sambeek de eerstkomende kermis op het nieuwe plein

het college nog.

kunnen vieren." Burgemeester Mol was het volledig met
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heeft een overwegend agrarische bevolking, alhoewel een

haar eens: "Dat is een van de redenen om het voorstel om in

Sambeek een dorpsplein met verbindingsweg aan te leggen

Geen inspraak

in

1964 dan wel eigenaar
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De gemeente Boxmeer mocht

zijn geworden van de gronden waarop het dorpsplein met
verbindingsweg moest komen, het zou echter nog drie jaar

©

duren voordat de gemeenteraadzichboog over de plannen

voor de aanlegervan. Dienst Gemeentewerken Land van
Cuijk had deze in opdracht van het college uitgewerkt.
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Van inspraak van de inwoners van Sambeek, laat staan
van enige inbreng was geen sprake.

Het ongeveer 33 bij 40 meter grote plein zou
klinkerbestrating krij gen, evenals

ír&,j

een

de verbindingsweg. De

aanleg van het dorpsplein had onder andere tot gevolg dat
de Schilderstraat over een lengte van 70 meter, gezien

vanaf

de Grotestraat, zou moeten worden gereconstrueerd. "Het

hemelwater zal door middel van een rioolstelsel worden
afgevoerd op het riool in de Winston Churchillstraat en
uiteindelijk lozen op de St. Jansbeek", lichtte het college
de plannen toe. Naar

verwachting zouden

Plattegrond bij het artikel 'Dorpsplein in Sambeekvoor de
kermis klaar? '. Boxmeers Weekblad, vriidag 26 mei I967.

de totale kosten

J

nu op de agenda te zetten." Dienst Gemeentewerken
Land van Cuijk kreeg vervolgens de opdracht om twee
aannemersbedrijven te benaderen voor het opstellen
van een offerte. Alleen Oosthoek uit Uden bracht een
prijsopgave uit en aan dit bedrijf werd het werk dan ook
gegund. Het was toen inmiddels al wel half september,
zodat de Sambeekse kermis van 1967 niet op het nieuwe

dorpsplein heeft kunnen plaatsvinden. Waarschijnlijk zijn
de werkzaamheden in de laatste maanden van dat jaar of in

geworden", schreef dagblad De Gelderlander daags na de
opening op maandag 19 augustus 1968. "Er zijn onder
andere een portaal, wachtkamer, een boxenkamer met12

boxen en vier kleedhokjes. Verder nog een dokÍerskamer,
zusterskamer en een keuken met magaziin. Het geheel

is centraal verwarmd. Het gebouw telt één verdieping.
Rondom zullen in de toekomst een gazon en beplanting
worden aangelegd."

Oosthoek met de gemeente Boxmeer heeft als datum 20

zijn hier bij elkaar om de geboorte van een welgeschapen

maart 1968. Het dorpsplein en de verbindingsweg waren

baby te vieren, maar wel na een zware bevalling", sprak

toen dus zeker klaar.

hij bij de opening de talrijke aanwezigen toe. Hij doelde
daarbij op de vele moeilijkheden die moesten worden

Wit-Gele Kruisgebouw
Rond het nieuwe plein zouden ook enkele gebouwen ten
behoeve van de inwoners van het dorp moeten komen,
zo \ryas de gedachte van het college van Boxmeer. De
plaatselijke aftleling van het Wit-Gele Kruis (voorloper

overwonnen om het gebouw te realiseren.

en Vortum-Mullem. Tijdens de voorbereidingen voor
de bouw bleek het niet gemakkelijk te zijn een goede
verdeling van de kosten te maken fussen de gemeenten

van de Thuiszorg) zat te springen om betere huisvesting.

Boxmeer en Vierlingsbeek, waartoe Vortum-Mullem toen

Het consultatiebureau voor zuigelingen- en kleuterzorg

behoorde. "Hoe het ook zij: de afdeling Sambeek/Vortum-

was ondergebracht in het schoolgebouw naast het vroegere

Mullem van het Wit-Gele Kruis is thans de bezitster
geworden van een riant en doelmatig gebouw, dat een
sieraad is voor het dorp", ging de voorzitter verder. "Maar
wat nog belangrijker is: het vormt het middelpunt voor
het preventieve werk in de gezondheidszorg. Sambeek
en Vortum-Mullem beschikken nu over een prachtig

©

de eerste van 1968 uitgevoerd. De laatste afrekenstaat van

Voorzitter Gradus Klaassen was uiteraard zeer verheugd
over het nieuwe onderkomen. "Om in stijl te blijven: wij
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gemeentehuis aan de Grotestraat. Die ruimte voldeed
allerminst. Vandaar dat het bestuur een nieuw Wit-Gele
Kruisgebouw wilde zetten aan de rand van het dorpsplein.
Nadat in 1965 de benodigde vierkante meters grond
waren aangekocht, begon twee jaar later de Sambeekse

De Wit-Gele Kruisafdeling omvatte de dorpen Sambeek

H. Huijbers met de bouw. De totale kosten
bedroegen uiteindelijk 116 duizend gulden (raim 52,6

schoolartsenonderzoek en bejaardengymnastiek.

duizend euro)

Zo'n

aannemer

H

430 gezinnen kunnen van
maken."

m
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"Het is een prachtig, modern en goed geoutilleerd gebouw

gebouw met vele mogelijkheden zoals consultatiebureau,

dit gebouw gebruik

©
©
Rechtsboven aan de rand van het plein staat de Boerenleenbank, met rechts daqrnaast het WiïGele Kruisgebomu.
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Veel Sambekenaren maakten destijds al gebruik van de

Ook de Boerenleenbank (nu Rabobank) had behoefte
aan een ander, groter onderkomen. Tot dan toe deden
de klanten hun bankzaken bij de kassier aan huis. De
cliëntèle bestond rond 1970 overigens niet meer alleen
uit boeren, ook dorpelingen met een ander beroep konden
lid worden van de coöperatieve Boerenleenbank. Met als
gevolg: steeds meer klanten en bankhandelingen én een
groeiend dienstenpakket. Logisch dat het bestuur van de
Boerenleenbank koos voor een nieuw bankgebouw aan
het centrale dorpsplein. Het kwam naast het Wit-Gele
Kruisgebouw te staan.
"Het is een eerste aanzet tot verdere verfraaiing van
Sambeek", vond burgemeester Wim Hillenaar bij de
opening op dinsdag 2l maart 1972. }{ij verrichtte toen
de eerste, officiële bankhandeling door een cheque van
duizend gulden (ruim 453 euro) te verzilveren. De tien
briefies van honderd gulden die hij kreeg uitgereikt, stortte
hij op een speciale rekening die was geopend om gelden
bijeen te brengen voor de verlichting van de Sambeekse
toren. Kassier Harrie Hubers hielp de burgemeester bij
het verzilveren.

diensten van de Boerenleenbank. Een vertegenwoordigervan

©

Boerenleenbank

de overkoepelende Coöperatieve Centrale Boerenleenbank

meldde dat er in Sambeek 1854 rekeningen waÍen. "En dat

terwijl het dorp ongeveer 400 gezinnen telt met in totaal
1581 inwoners", sprak hij. "Deze bank vervult dus een
belangrijke functie in de plaatselijke gemeenschap." Ter
beveiliging van het personeel was

de balie van het nieuwe

bankgebouw van kogelwij glas voorzien.

Parochiehuis

©

Aan de noordzijde van het nieuwe dorpsplein stond
het parochiehuis, in l9l2 gebouwd op initiatief van
pastoor Frans de Vocht. Het gebouw fungeerde als een
soort gemeenschapshuis voor vrijwel alle verenigingen,
organisaties en inwoners van Sambeek. Harmonie
Semper Unitas repeteerde er, evenals het herenkoor en
het jongenskoor De Zangertjes van St. Jan. Er werden

kinderen goedmoedig toe. Vrijwel elke dag was er wel
wat te doen.

In

1968 besloot het kerkbestuur als eigenaar het
parochiehuis te verkopen. Het gebouw was
sterk verouderd, terwijl de meest elementaire
voorzieningen ontbraken.
Pogingen van pastoor Martien Janssen om

s

ek

be

m

Sa

revues en fancyfairs gehouden en Sinterklaas sprak er de

H

de noodzakelijke aanpassingen te realiseren,
bleken financieel niet haalbaar zodat niets
anders restte dan het gebouw van de hand

m
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te doen. Omdat de nieuwe eigenaar Nissen
er niet in slaagde de vereiste vergunningen
te verkrijgen, verhuurde hij het gebouw aan
machinefabriek Stork uit Boxmeer, die er een
opslagruimte van maakte. De ramen werden

©

dichtgespijkerd met planken.

"Het is een ontsiering voor het dorpscentrum",

©

vond dagblad De Gelderlander begin 1969.
"Sambeek heeft al ruim eenj aar eenzalenprobleem.

Oranjefeesten kunnen er niet meer worden
gehouden. Voor een aantal activiteiten moet
worden uitgeweken naar Boxmeer."
Eigenaar Nissen verkocht het gebouw aan de

heer Van de Boogaard

uit Gerwen, die wél

over de nodige vergunningen beschikte en het

parochiehuis verbouwde tot een eigentijdse

horecagelegenheid. Op 16 augustus 1969
was de officiële opening van het gebouw, dat

Van P

arochiehuis in I 9 I 2 tot café De Gouden Leeuw nu. Op de bovenste

foto uit 1921 is de oude herberg met die naam

te zien.

5

de naam De Gouden Leeuw kreeg, naar de
boerderij die voorheen ernaast op de plek van
het dorpsplein had gestaan.

Een warm hart

De termijn van veertien dagen bleek toch iets te
optimistisch ingeschat. Half augustus 1970 kwam Ruud
Stiphout met het voorstel het dorpsplein te vernoemen
naar Frans de Vocht, die van 1903 tot 1936 pastoor van
Sambeek was geweest en zich volgens hem op sociaal
gebied'zeer verdienstelijk' had gemaakt. De gemeenteraad
van Boxmeer stemde enkele maanden later unaniem in met

Stiphouts voorstel om het dorpsplein naar deze pastoor
te vernoemen.

Bij wie het Sambeekse raadslid te rade

is

gegaafi, is niet bekend.
Dat de keuze uiteindelijkviel op Frans de Vocht is overigens

niet verwonderlijk.

"Hij was meer

dan 32 jaar de goede

herder van Sambeek", schreef het Boxmeers Weekblad
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bij zijn overlijden op dinsdag 24 maart 1936. "Hij ging

Deze leeuw v,as eernrsenlang onderdeel van het houtsnijwerk
boven de ingangvan herberg De Gouden Leeuw.

de parochie rond: lerend en verÍnanend, weldoende en
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troostend, opbeurend en versterkend."
Frans de Vocht was benoemd als pastoor van Sambeek op

moeten gaan heten.
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Geen Titus Brandsmaplein
Het dorpsplein had echter nog steeds geen naam. Tijdens
de raadsvergadering van 26 juni 1970 - ruim twee jaar na
de ingebruikname - kwam het college van de gemeente
Boxmeer met een voorstel: het zou Tifus Brandsmaplein

28 september 1903 als opvolger van L. Wollaert. Tijdens
zijn pastoraat werd de parochiekerk venijkt met een nieuw
altaar, een nieuw orgel en een nieuwe kruisweg.

"Het verenigingsleven had zijn volle belangstelling",
meldde het Boxmeers Weekblad in een In Memoriam.

"Frans de Vocht
was een van de

ek

Raadslid Dien Cornelissen had daar toch wel moeite
mee. "Als het gemeentebestuur het dorpsplein een plek

initiatiefnemers bij

van en voor het dorp Sambeek wil laten zijn, dan moet de

de totstandkoming
van de werklieden-

s

Brandsma."

Zij

stelde voor om inventieve geesten uit

m

Sambeek een dag ofveertien de tijd te geven een passender

ee

aanspreekt dan die van de Boxmeerse karmeliet Titus

naam voor hun eigen dorpsplein te bedenken.

©

Wethouder Gerrit van Benthum maakte het naar eigen
zeggen niets uit welke naam het plein zou krijgen. Hij had
gedacht dat Sambeek wel gelukkigzonzljn met de naam
Titus Brandsma.

t

zelf wellicht een naam in gedachten?" wilde
burgemeester Mol van Dien Cornelissen weten. Dat had
het raadslid niet. "Het is juist zo leuk om de bevolking
een naam te laten kiezen", gaf ze aan. "Het college zou
aan de Sambeekse bevolking bekend moeten maken dat er
een naam voor het dorpsplein bedacht kan worden. Als er
dan enkele namen worden voorgedragen, kan het college

daaruit de meest geschikte kiezen."

Het Sambeekse raadslid Ruud Stiphout dacht dat een en
ander wel binnen veertien dagen geregeld zou kunnen
worden. Hij nam de taak op zich om met een of meerdere
namen voor het dorpsplein te komen.
6

aandachthadhij voor
zieken en lijdenden.

Hij richtte in zijn
dorp een afdeling
van het Wit-Gele
Kruis op, evenals

©

"Hebt

vereniging (voorloper van de vakbond). Bijzondere

H

bevolking daarbij betrokken worden", betoogde zij.
"En die zal waarschijnlijk een naam kiezen welke meer

een Bond

voor Grote

Gezinnen en de JonFrans de Vocht was pastoor in Sambeek - - n ge soerenstand'
van l9o3 tot
Van zijn liefrle voor

lg3ó.

het verenigingsleven zal tot in lengte van dagen het
prachtige Bondsgebouw of Parochiehuis getuigen, dat
vooral door zijn toedoen tot stand is gekomen. Frans de
Vocht was de initiator bij de oprichting van de katholieke
lagere scholen in Sambeek.
Armen vonden in hem een weldoener, de behoeftigen
een steun.

Vooral in stilte heeft hij veel gedaan en dit tekende het
warmvoelende hart van deze priester."

Kadasterkaart 1832, kaart B en C (gedeeltetijk) De meeste percelen omvatten huis, erf, schuur, moeshof en
eventueel boomgaard en landbouwgrond. In grote lijnen is de toenmalige situatie nog steeds herkenbaar in het
Sambeek van nu. De straatnamenzljn grotendeels gewijzigd.

]W

A = Dorpsstraat of Heirstraat
B = Kerkpad
C = Vrijthofschestraat of Agterweg
D = Wintersteeg
E = Zandsteeg

1

F = Verwerstraade
G = Koestraat

1

,

M

©

,í

©
be

m

Sa
II4

s

ek

ffi

m
ee

H

*a

a.."

©

Perceeleigenaren: l. Kerkhof, toren, brandsproeihuis (Gemeente) en R.K. Kerk; 2. Schoolhuis met tuin (Gemeente); 3. weduwe Baltus van Els, landbouwster; 4. Gabriel Sturler, rentenier; 5. Jan Hendrik Wijsenburg,
dagloner; 6. weduwe Peter Smits;7. Willem Jansse, particulier; 8. Pastorie R.K. Kerk; 9. Hervormde Gemeente;
10. Pieter M. Peeters, rentenier; 11. weduwe Roelof van Els, landbouwster; 12. Willem Clabbers, dagloner;
13. weduwe Godefridus Stevens; 14. weduwe Roelof Gerrits; 15. Ficarienhof (Domeinen); 16. Gerardus Vy'illems van Dijk, landbouwer; 17. de Weem (Johannes Janssen); 18. Johannes Janssen, burgemeester; 19. Michiel
Bouwmans, landbouwer;2O. de Bok (Domeinen); 21. Willem Halverhout, particulier; 22. ChisÍiaan Agten,
landbouwer,23. PeÍer lJsener, veldwachter;24. I|lIichiel Melsen, landbouwer;25. Peter Bekkers, dagloner; 26.
weduwe Baltus Thijssen; 27. Mathijs Crouwers, landbouwer; 28. Hendrikus Bos, timmerman; 29. Leopoldus
Vink, bouwman; 30. weduwe Johannes van Els; 31. Leopoldus Vink, bouwman, 32. weduwe Godefridus Stevens, brouwerij; 33. Gerardus Clabbers, timmerman; 34. AntoniusMazza, rentenier.
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Vrijthof
Op nog geen 75 meter afstand van het Pastoor

de

Vochtplein aan de andere zijde van de Grotestraat ligt al
eeuwenlang het Vrijthof, dat tot circa

19

5

4 het kloppende

dorpshart van Sambeek is geweest.

Er ztjn niet zoveel plaatsen met

een

Vrijthof. En Vierlingsbeek natuurlijk. Maar dan houdt
het wel zo'n beetje op. Landelijk gezien is het dus heel
bijzonder dat een dorp als Sambeek een Vrijthof heeft.

Vrijthof. Dat in

Maastricht is verreweg het bekendste. Maar ook plaatsen
als Hilvarenbeek, Vleuten, Oirschot en Echt hebben een

Begunstigen
De betekenis van vrijthof is 'een omheinde hof met
eigen, bijzondere rechten'. In de Middeleeuwen werd
een vrijthof vaak aangeduid als vrithof (spreek uit als
7

Het Vrijthof is vroeger
echter groter geweest. Ook

het stukje Sambeek ten
\ilesten van de Torenstraat
aan weerszijden van de
Zandsteeg werd vroeger
tot het Vrijthof gerekend.
Het was voor het grootste
gedeelte kerkelijk eigen-

dom, dat doorliep tot
het nu bijna verdwenen
paadje vóór de boerderij
van Van Stokkum en

©

uitkomt op de Torenstraat
ter hoogte van het herdenkingsmonumentje voor
de gesneuvelde militairen
uit de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer op de
Uitzicht vanaf de loren in september 1960 op het westen, de ZandsÍeeg
plek waar nu Jan Arts aan
de Zandsteeg 2 woont, was de weem, de vroeger
vriethof, wat bijna hetzelfde klinkt als vrijthof in het
gebruikelijke benaming voor een pastorieboerderij. En
Sambeekse dialect). 'Vriten' betekent 'begunstigen' of
schuin tegenover De Elsenhof stond aan de Torenstraat
'beschermen', en dat is precies wat er in oorsprong op
de vicariehof, de boerderij van de kapelaan. Het gedeelte
een vrijthof gebeurde. "Een slaaf die wat misdaan had,
van de Torenstraat tussen ZandsÍeegen Stalenberg heette
een aangeklaagde die iets ten laste was gelegd en zelfs
vroeger Vrijthofschestraat. Deze doorsneed dus als het
een veroordeelde kon door te vluchten naar een vrijthof
ware het Vrijthof.
voor een bepaalde tijd zijn straf ontlopen", schrijft dr.
M.J. Noordewier in zijn standaardwerk Nederduitsche
Ommuring
Regtsoudheden. "Niemand waagde het hen met geweld
Een
vrijthof was dus omheind. Ook bij het Sambeekse
daar weg te voeren. In voorchristelijke tijden fungeerden
Vrijthof was dat het geval, althans voor een gedeelte.
heilige wouden en de altaren en tempels van de goden
Een muur omsloot vroeger de kerk met toren en het aan
als dergelijke toevluchtsoorden. Nadat het christendom
weerszijden daarvan gelegen kerkhof. Op een tekening
in deze streken voet aan de grond had gekregen namen
van een anonieme kunstenaar uit 1768 is een deel van
kerken en kloosters deze functie over. Het betrofniet alleen
deze muur langs de Grotestraat duidelijk te zien.In deze
de gebouwen zelf, maar ook de voorhoven en tuinen die
muur met steunberen waren twee poorten aangebracht.
erbij hoorden."
Er waren echter wel enkele beperkingen voor degene die
Zo konden de Sambeekse gelovigen vanaf de Grotestraat
via een pad over het kerkhofde hoofdingang van de kerk
er zijn toevlucht zocht. "Hij moest zijn wapens afleggen",
onder de toren bereiken.
aldus dr. Noordewier. "Ook kreeg hij geen voedsel, zodat
Het zuidelijke gedeelte van de muur begon ongeveer
het verblij f binnen het vrijthof onmogelij k van lange duur
tegenover de Schilderstraat. Dit gedeelte is vlak vóór de
kan zijn geweest. Sommige bronnen spreken van drie dagen
bouw van de huidige kerk gesloopt. Op I 6 december 1952
en drie nachten en niet langer." Of het Vrijthof in Sambeek
gediend
vroeg pastoor Jan van Berkel vergunning om dit stuk muur
ooit heeft
als toevluchtsoord, is niet bekend. Het
omheinde vrijthof diende tevens als begraafplaats, waaraan
afte mogen breken, op welk verzoek het gemeentebestuur
het Duitse woord Friedhof herinnert.
van Boxmeer positief besliste.
Aan de westzijde van de toren, waar nu de grote zaalvan
gemeenschapshuis De Elsenhof is, stond tot ongeveer
Groot Vrijthof
Voor veel Sambekenaren is het Vrijthof het gebied vóór
halverwege de negentiende eeuw de dorpsschool met
de toren, ongeveer begrensd door het Antoniushuis,
onderwijzerswoning. Een muur ontbrak daar.
gemeenschapshuis De Elsenhof en de Torenstraat.
De muur aan de noordzijde is grotendeels gespaard
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gebleven. Dit ongeveer 75 meter lange stuk is het laatste
overblijfsel van de minstens fwee eeuwen oude muur
rond de kerk van Sambeek. Tijdens de reconstructie van
het kerkplein in april en mei 2006 zijn de steunberen
vernieuwd.

Onderwijzer
In 1598 - ruim vierhonderd jaar geleden dus - kochten
Marten Wolters van Grevenbroeck en zijn vrouw Trijntken
een boerderij op het

Vrijthof. Het is de tot nu toe oudst

bekende vermelding van de naam Vrijthof in Sambeek.
Dat Marlen 'il/olters juist daar een boerderij kocht, is niet
zo verwonderlijk. Twee jaar eerder was hij in Sambeek

©

aangesteld als schoolmeester.

Zijn benoemingsakte

is

bewaard gebleven, met daarin een omschrijving van zijn

hij kinderen vanaf acht jaar in zowel

©

taken. Zo moest

school als kerk in eer en deugd onderwijzen zoals 'een

Sa

goed en vroom schoolmeester verplicht is te doen'. In
de zomer waren de lestijden van zes uur 's morgens tot
zes uur 's avonds, in de winter een paar uur korter. Over

m

de te onderwijzen vakken werd echter nauwelijks iets

s
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vastgelegd, wél over zijn verdiensten. Zo kreeg Martin

Herstel van de steunberen van het laatste authentieke
stukje kerkmuur, april 2006.

m
ee

H
©
©

#
TIl

,Í

È.sAFrEÉÉCÍ< 23

-.r*,L--*

lrt

-e-1766

ir<.

Overgenomen yan een tekening door een anonieme kunstenaar uit 1768. Zicht vanaf het huidige Pastoor de Vochtplein op
kerk en loren, toen met een kerkmuur langs de Grotestraat.

9

Op

de

plaats van het oude schoolhuis stond later eenwinkel.

Dezelfde plek ziet er nu zo uit.

Gedeputeerde Staten gaf echter niet thuis: de gemeente

Wolters alle inkomsten van het Drievuldigheidsaltaar
van de vlakbij gelegen kerk. Een register vermeldde de

Sambeek moest het herstel van het schoolhuis zelf
bekostigen. AannemerAndries Gerrits klaarde het karwei
voor 700 gulden (ruim 317 euro).

©

namen van Sambekenaren die hem rogge moesten leveren.

Bovendien ontving de schoolmeester nog schoolgeld van

©

iedere schoolgaande leerling.
Groot was het herbouwde schoolhuis allerminst. Het telde

Sa

Schoolhuis

Te klein

De Sambeekse dorpsschool was in 1455 gesticht door
pastoor Jan van der Velden, die waarschijnlijk ook de
initiatiefnemer is geweest voor de bouw van de St.

m

be

Janstoren. Jan van der Velden studeerde theologie, rechten

en geneeskunde aan de universiteit van Keulen. Deze

volgens de nieuwe schoolregels. De kosten worden geschat

s

ek

ij ke be langstelling heeft hij altij d gehouden.
De pastoor zaghet belang in van onderwijs in een dorp
waar slechts een enkeling kon lezen en schrijven. Waar

wetenschappel

bij 4 meter. Daarin kregen - afhankelijk
van hetjaargetijde, er bestond nog geen leerplicht - zo'n
25 tot 100 kinderen onderwijs.
"Het schoollokaal van Sambeek is te klein en niet
doelmatig", schreef de gemeenteraad van Sambeek dan
ook terecht aan de koning in een verzoekschrift om een
rijksbijdrage. "'W'e willen het nieuwe schoollokaal inrichten
één lokaal van 9,5

geen geld is. Het onderwijs wordt intussen in een gehuurd

vertrek gegeven."

10

ervan. Met als gevolg dat de Sambeekse kinderen onderwijs

bleven krijgen in het schoolhuis op het Vrijthof.

in 1858 kwam er een nieuwe school. Niet op het
Vrijthof, maar aan de Dorpsstraat, zoals de Grotestraat
toen heette, naast de plek waar in 1878 het raadhuis zou
verrijzen. Deze school zotlater meisjesschool worden.
Pas

©

alleen een ruïne van over", schreef het gemeentebestuur
van Sambeek vijfjaar later (!) aan Gedeputeerde Staten.
"De opbouw is tot nu toe achterwege gebleven, omdat er

vooruitzicht werd gesteld, kwam het niet tot uitbetaling

©

Ruim een eeuw later, in 1811, brandde de school met de
daaraan vastgebouwde onderwijzerswoning af. "Er is

Hoewel het gemeentebestuur een bedrag van 1000 gulden
(circa 450 euro) als bijdrage in de nieuwbouwkosten in het

m
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op 1645 gulden (bijna 750 euro)."

H

het eerste schoolgebouw van Sambeek heeft gestaan,
is niet bekend. Waarschijnlijk werden de lessen in het
priesterkoor ofin de sacristie van de kerk gegeven. Later
is er op het Vrijthof een 'schoolhuis'gebouwd. Het stond
ongeveer op de plek \À/aar nu het podium in de grote zaal
van gemeenschapshuis De Elsenhof is.
Tijdens een hevig onweer in de nacht van I I maart
1702 sloeg de bliksem in toren en kerk, die voor een
deel afbrandden. De kleine protestantse gemeenschap,
welke ruim een halve eeuw daarvoor kerk en toren en
de daarbij behorende inkomsten van de katholieken had
overgenomen, moest toen haar diensten houden in het
schoolhuis. Het is de eerste keer dat de dorpsschool van
Sambeek expliciet in archiefstukken wordt genoemd.

Nalatig
Het schoolhuis met tuin op het Vrijthof werd verkocht
aan het kerkbestuur. Geheel probleemloos ging dat
overigens niet. Het kerkbestuur in de persoon van
pastoor Peter Bonants bleef nalatig in de betaling van
de overeengekomen koopsom van 534 gulden (ongeveer
242 et;ro) te betalen. Het gemeentebestuur van Sambeek
nam zelfs mr. Verheijen van Estveld uit Boxmeer en
mr. N.F. Sassen uit 's-Hertogensbosch in de arm voor
het uitbrengen van een juridisch advies over hoe het
kerkbestuur tot betaling zou kunnen worden gedwongen.
Uiteindelijk besloot de gemeenteraad om een rechtsgeding

te

gaan voeren tegen pastoor Bonants. Zover kwam het

echter niet. Op het allerlaatste moment betaalde deze
alsnog de afgesproken koopsom.

Nieuwe meisjesschool
Rond 1950 had het schoolgebouw aan de Grotestraat
naast het raadhuis zijn beste tijd gehad. "Het voldoet in
geen enkel opzicht meer aan de te stellen minimumeisen",

schreef het toenmalige hoofd, zuster Gaudia in vrijwel
dezelfde bewoordingen als de gemeenteraad destijds in
het verzoekschrift aan de koning.

Gelukkig hoefden zuster Gaudia en haar leerlingen niet
zo lang op een nieuw schoolgebouw te wachten als de
schoolmeester en de kinderen in de negentiende eeuw. In

©

1953 kreeg pastoor Jan van Berkel van bisschop Mutsaerts

©

van 's-Hertogenbosch toestemming om 900 vierkante
meter grond gelegen op hetVrijthof, welke eigendom was
van de parochie, te verkopen aan de gemeente Boxmeer

m

Sa

voor de bouw van een nieuwe meisjesschool.
Twee jaar later al werd de door de Sambeekse aannemer
H. Huijbers gebouwde school die de naam Mariaschool
kreeg door de pastoor ingezegend. "Deze school voldoet
Linlrs op de tekeningvan een onbekende maker was vroeger de
boerderij van de familie van Els. Nu staat daar De Elsenhof
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aan alle eisen", oordeelden de aanwezigen bij deze
plechtigheid. "De school is ruim en luchtig en heeft een
moderne meubilering. De drie lokalen worden door gas
verwarmd. De school is een sieraad voor het dorp."

nieuwtje. "In Sambeek loopt het niet ongegronde gerucht

Gemeenschapshuis

s

dat daar een tweede klooster (na het klooster van de zusters

redemptoristinnen) gaat venijzen. De eerwaarde zusters
dominicanessen hebben er - zo zegt men - een huis gekocht

onderwijs gegeven. Eerst aan de meisjes van het dorp en

om er een gesticht voor ouden van dagen te vestigen."
Het gerucht bleek op waarheid te berusten, althans ten

ee

later toen Sambeek een 'gemengde school'kreeg, speelden

H

In de Mariaschool op hetVrijthof is bijna een kwart eeuw

dele. De zusters dominicanessen kwamen inderdaad naar

250 jaar een boerderij van de familie Van Els had gestaan

den Bosch geschonken herenhuis worden afgebroken.

met daarbij een tuin en hof.

Daarvoor in de plaats kwam een tehuis voor de hulp-

Spoedig bleek dat de voormalige drieklassige school

behoevende ouderenvan het dorp. Opdrachtgever was het

niet zo geschikt was voor grotere activiteiten, zoals
concerten van harmonie Semper Unitas. Reden voor het
stichtingsbestuur van De Elsenhof zich sterk te maken voor
uitbreiding van het gemeenschapshuis met een grote zaal.
Deze was in 1992 gereed. "Sambeek kent een ongelooflijk
rijk verenigingsleven", sprak burgemeester Wim Hillenaar
bij de heropening. "Waarschijnlijk zal dit vergrote en ook
vernieuwde De Elsenhof snel versleten zijn. Niet omdat
het slecht gebouwd is, maar omdat heÍ zo veel gebruikt
zal gaan worden."

Parochieel Armbestuur van Sambeek. Het gebouw was

m

en leerden er de kleuters. In 1980 werd het gebouw in
gebruik genomen als gemeenschapshuis en kreeg het de
naam 'De Elsenhof', omdat ongeveer op die plek bijna

Sambeek maar pas bijna twee jaar later. Want eerst moest
het op hetVrijthof staande en door oud-burgemeester J. van

©

©

ontworpen door architect C. Franssen uit Roermond. Op

l4 januari 1893 vond de aanbesteding plaats. Metselaar
Hendrikus Kerstjens uit Sambeek was met 10.888 gulden

(circa 4940 euro) de laagste inschrijver en mocht het
lief<lehuis, zoals een bejaardenhuis vroeger heette, bouwen.

"Het kerkbestuur", zo stond in het bestek met bijbehorende

voorwaarden,"zal het benodigde zand leveren. Het in een
loods aanwezige hout en planken mag de aannemer in het
gebouw verwerken. Het kerkbestuur levert ook de pomp
met toebehoren en de schoorsteenmantel." Materialen van

Liefdehuis
ln 1892 kwam het Cuijkse weekblad Echo met een

het te slopen huis mochten in het nieuwe gebouw worden

verwerkt.

11

Strookje grond
Erg veel ruimte vóór het liefdehuis was er niet. Het
Parochieel Armbestuur verzocht daarom de gemeente
een strook grond van ruim veertig meter lang en iets meer
dan 2,5 meter breed af te willen staan. De gemeenteraad,
die hierover op 27 aprll 1896 vergaderde, had daar geen
enkele moeite mee en besloot de gevraagde strook zelfs
kosteloos over te dragen. "De gemeente Sambeek heeft
aan deze strook grond volstrekt geen behoefte", schreefde

gemeentesecretaris in een Memorie van Toelichting op het

besluit aan het provinciebestuur van Noord-Brabant. "En
dat,

terwijl het liefdehuis ontegenzeggelijk van groot nut is

voor de ingezetenen. Het is overigens nog maar de vraag

©

de strook grond aan het

Fruithof(in

of

de negentiende eeuw

de meest gebruikte benaming voor het

Vnjtho| wel

aan de

©

gemeente Sambeek toebehoort. Sinds onheuglijke tijden

ligt daar een grote, afgesloten stoep van een huis dat thans
in eigendom is van het ParochieelArmbestuur."

Sa

Zílverenjubileum
het25-jarig bestaan van het liefdehuis, dat de naaln van
St. Ludovicusgesticht had gekregen. Ludovicus Beltràn
was een dominicaner missionaris, die rond 1550 in ZuidAmerika duizenden indianen bekeerde en later heilig werd
verklaard. "De zusters hebben zich gedurende deze tijd
vele vrienden in Sambeek gemaakt door hun onderwijs,
het handwerkonderricht en hun zorg voor de kleintjes in
de bewaarschool. Geen wonder dat de parochianen van
Sambeek de jubileumdag niet onopgemerkt voorbij wilden

Het liefdehuis op een ansicht uit 1921
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Het Boxmeers Weekblad schonk in I 919 ook aandacht aan

l6

Van vrijwel elk huis in het dorp wapperde op woensdag 8

januari 1 919 de Nederlandse vlag. "Het Ludovicusgesticht
en omgeving waren kunstzinnig versierd met groen en

©

bouwtijd. Want op

Iaten gaan."

m

Metselaar Kerstjens hield zich vrij goed aan de afgesproken

ee

pastoor J. Wollaert.

H

Multifunctioneel
Het Parochieel Armbestuur had een strak tijdschema
opgesteld: de werkzaamheden moesten op l5 april 1893
beginnen en op 15 oktober van datzelfdejaar diende het
gebouw gereed te zijn. De eerste steen werd gelegd door

december 1893 berichtte het

in Sarnbeek was aangekomen om 'de voorlopige werkzaamheden tot inrichting van het huis inwendig te

©

Boxmeers Weekblad dat een aantal zusters dominicanessen

verrichten'.
"Architect Franssen en aannemer Kerstjens hebben eer van
hun werk", vond het blad. "Behalve als tehuis voor oude
mannen en vrouwen is het tevens ingericlrt als bewaar- en
oefenschool en tot ziekenverpleging voor hen die zulks
thuis niet ten volle kunnen genieten.
Moge dit tehuis het dorp Sambeek tot heil, de kinderen
toÍ zegen, de oude mannen en vrouwen tot steun en de
zieken tot troost strekken. Dan zal de naam van de oudburgemeester J. van den Bosch een blijvende herinnering
zijn in de gedachten van de Sambekenaren."

l2

De bewaarschool achter het liefdehuis.

Onder voorzitterschap van
Sambekenaar L. Gommans
besloot de Sint Jansstichting
tot nieuwbouw op dezelfde
plek.

Op 29 januari 1959 vond de
aanbesteding plaats. Het werk

werd gegund aan de laagste
inschrijver, de Sambeekse
aannemer H. Huijbers. Deze
kon het nieuwe bejaardenhuis
bouwen voor een bedrag van

©

329.260 gulden (bijna 150
duizend euro). Daar kwam
nog 200.000 gulden (ruim 90
In april 1952 vierde zuster TomasiÍa haar zilverenjubileum als hoofdvan de kleuterschool.
duizend euro) aan inrichtingsen andere kosten bij. Het nieuwe bejaardenhuis - een
bloemen", ging het blad verder. "Rond halftien trokken

©

de zusters in plechtige optocht, voorafgegaan door onder

ontwerp van

J.

Arts, hoofd van de Dienst Gemeentewerken

en vele bruidjes, naar de smaakvol versierde kerk, waar

Land van Cuijk - telde 27 eenpersoonskamers en 5
tweepersoonskamers en was voorzien van centrale

een plechtige hoogmis tot dank werd opgedragen door

verwarming.

pastoor De Vocht." 's Middags bracht de harmonie nog

Sambekenaren beschikten de zusters toen over voldoende

"Op elke kamer is koud en warm water", meldde het
Boxmeers Weekblad. "In het gehele gebouw is een
centraal antennesysteem aangebracht, zodat op elke
kamer een radio- en televisietoestel kunnen worden

geld om een bewaar- en naaischool te bouwen.

geplaatst. Verder is er op elke kamer nog een elektrische

m
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andere de harmonie, het gemeente-, kerk- en armbestuur
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een serenade. Er was ook geld ingezameld voor een
passend cadeau. Mede dankzij gulle giften van dankbare

schelinstallatie, waarmee desgewenst het personeel kan

s

Het St. Ludovicusgesticht aan het Vrijthof was bijna een
halve eeuw lang formeel een afdeling van het in 1895

worden gewaarschuwd."

en heette het voortaan St. Antoniusgesticht.

de bejaarden gaan verzorgen.

Hof
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van Sambeek). Op zondag 24 oktober 1943 - vijftig jaar
na de ingebruikname - werd het een zelfstandig klooster

Voor de toekomstige bewoners was er een gemeenschappelijke recreatiezaal, die tevens als eetzaal dienst
kon doen. Zusters van Julie Postel uit Boxmeer zouden

gebouwde St. Catharinaklooster aan de Torenstraat (nu

St. Jansstichting

©

Ruim tien jaar later gaven de
zusters dominicanessen te kennen

©

niet langer in staat te zijn om
hulpbehoevende Sambeekse
ouderen te verzorgen en het
klooster aan het Vrijthof te willen
verlaten. Dat was voor pastoor
Jan van Berkel reden om de
St. Jansstichting op te richten,
met als doel continuering van
de plaatselijke bejaardenzoÍg
in een beter geoutilleerd tehuis.
Het oude St. Antoniusgesticht
voldeed namelijk niet meer aan
de toen geldende eisen en moest

hoognodig worden vervangen.

l/an Ludoyicusgesticht naar St. Antoniusgestichí in 1943

13

Andere bestemming
Het nieuwe bejaardenhuis bleek
echter betrekkelijk snel verouderd.
Zowarende kamers eigenlijk te klein
om er gerieflijk in te kunnen wonen.
Enkele jaren na de opening werden
:

aan de Pastoor van Berkelstraat in

4;

de nieuwe

wijk Waranda zogeheten

bejaardenwoningen gebouwd. Deze
waren ruimer van afmeting en voor
bejaarden aantrekkelijker om er te
gaan wonen.

Ook Boxmeer kreeg een nieuw

©

bejaardenhuis: De Elsendonck, met
grotere kamers en meervoorzieningen.

©

Verscheidene Sambeekse ouderen

Pastoor van Berkel bezoekt met kerknteester Hofmans het in aanbouw zijnde nieuwe
St. Antoniusgesticht.

verkozen dit bejaardenhuis boven het
Antoniushuis om er hun levensavond

Sa

door te brengen.

Het gevolg was dat het bezettingspercentage van het Antoniushuis
steeds verder daalde. Begin jaren '90
van de vorige eeuw vertrokken de

doorzettingsvermogen van pastoor Jan
van Berkel bij de totstandkoming van het
nieuwe gebouw, dat in plaats van het Sint
Antoniusgesticht voortaan Antoniushuis zou
gaan heten. "Hij is in feite de tweede stichter
ervan." En burgemeester Nolet van de
gemeente Boxmeer: "De bejaarden bepalen zelf

laatste bejaarden uit het Antoniushuis

be
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Prachtig gebouw
Op maandag 28 november 1960 vond de
officiële opening plaats. Voorzitter L. Gommans van de Sint Jansstichting prees het
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H
Een beeld van Antonius boven
de ingang.

vluchtelingen. Grote opvangcentra

©

zijn.DaÍ verlicht het werk van
de zusters en maakt dit tehuis

fronteerd met een sterke toestroom van

m

elkaar goed verdragen en de
een moet de ander tot steun

ek

de stemming en de sfeer in dit tehuis. Ze moeten

naar elders en werd het gebouw
verkocht aan een ondernemer die
er een rust- en vakantieoord voor
religieuzen van wilde maken.
Nederland werd in die tijd gecon-

leefbaar voor anderen."

©

Ook pastoor Jan van Berkel
voerde het woord. "De zusters

I

dominicanessen zullen wel
jaloers zijn op dit prachtige
gebouw", vermoedde hij. "Zii

'{

hebben immers j arenlang onder

moeilijke omstandigheden in
het vorige gebouw hun werk
moeten doen." Alle genodigden
maakten nog een rondgang door

hetnieuwe gebouw. Volgens de
verslaggever van het Boxmeers
Weekblad was iedereen vol

over de inrichting.

i

lof
Het AnÍoniushuis rond I990.
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Verfraaien
Of het aan dit optreden van
Semper Unitas heeft gelegen,
is niet duidelijk. Maar een jaar
later besloot de gemeenteraad
van Sambeek het Vrijthof verder
te verfraaien. "Sambeek is een
mooi plantsoen rijker geworden",
meldde het Boxmeers Weekblad

begin 1902. "Het Vrijthof is
een van de mooiste plekjes
van het dorp en wint door de
aanleg van het plantsoen nog in

schoonheid." In de jaren daarna

©

heeft de harmonie nogvele malen

©

op het Vrijthof gemusiceerd.
Eind 1926 bleek dat 2l bomen
op het plein door de iepziekte

Het nieuwe Antoniushuis vanaf de toren gezien, seplember 1960.

waren aangetast. "Het is gewenst datdeze bomen zo snel

op zoek moest naar aanvullende opvangruimte. Die werd

mogelijk worden gerooid en verkocht", hield burgemeester

onder andere gevonden in het Antoniushuis in Sambeek.

Piet Stevens de gemeenteraadsleden voor. Die waren het

Een aantal jaren verbleven er zo'n honderd asielzoekers.

volledig met hem eens. "Later zalheÍ Vrijthof weer met
andere bomen worden beplant", besloten ze nog. Van de
waarschijnlijk begin 1927 geplanÍe bomen is ernu in 2006

m

Sa

zoals in Stevensbeek raakten overvol, waardoor het Rijk

nog één over.

ek

be

Hun kinderen gingen in Sambeek naar de basisschool.
Toen er mede door overheidsmaatregelen steeds minder
vluchtelingen naar Nederland kwamen en aanvullende

studenten, stagiaires en buitenlandse arbeidskrachten.

s

opvangruimte niet meer nodig was, verviel deze functie
voor het Antoniushuis. In het gebouw wonen anno 2006

ee

H

Concert
De leden van de begin 1901 opgerichte harmonie Semper

m

Unitas hadden halverwege datjaar voldoende gerepeteerd
om een eerste openluchtconcert te geven. "Hetzo gunstig

gelegen

Vrijthof met zijn schone omgeving en sierlijk

©

geboomte, dat de zittende en wandelende luisteraars voor
de felle zonnestralen kan beschutten, is als meest geschikÍe

plek voor deze langverwachte uitvoering aangegeven",
"Dat de verwachtingen voor dit concert hooggespannen
zijn, zal iedereen begrijpen die reeds het genoegen heeft
gehad de welluidende tonen der instrumenten van dit
jeugdige gezelschap op te vangen."
Het concert op zondag

2

juni

1901 was volgens hetzelfde

weekblad een groot succes. "Semper Unitas, gij zijt een
parel voor de gemeente. Het was vol, overvol zelfs op het
gezellige Vrijthof in de schaduw van de jonge eiken. Een

Juni 1 9 4 1 . D e h arm oni e op het
pastoraat van Jan van Berkel.

©

schreef het Boxmeers Weekblad.

Vr ij th

of t. g.v. het z ilv ere n

Op 20 augustus 1940 vergaderde de Sambeekse
gemeenteraad

- nog

steeds onder voorzitterschap van

burgemeester Piet Stevens - wederom over het Vrijthof.
Aan de orde was een voorstel om het gedeelte van het

Vrijthof vóór het Antoniusgesticht over te dragen aan
het kerkbestuur. En net zo als veertien jaar eerder de

lichte luchtbeweging deed de bladeren spelen en lispelen.

volksvertegenwoordigers instemden met de kap van de
bomen, gingen ze 'tegen nader te stellen voorwaarden'

En het scheen of de jonge eikjes werkelijk dansten met de

met de overdracht akkoord.

jonge vereniging", schreef de verslaggever in poëtische

Pastoor Jan van Berkel wilde van het nieuwe, in eigendom

bewoordingen.

verworven stuk van hetVrijthof een processiepark maken.

15

Grotestraat, plaatsten exploitanten hun kramen. Op het

Vrijthof stonden voor de Tweede Wereldoorlog meestal
een door een paard getrokken carrousel en nog enkele
andere vermakelijkheden. Later kwamen daar nog een
luchtschommel en een zweefmolen bij.
De kermisexploitanten waren voor het plaatsen van hun
attracties meestal geen vergoeding aan de gemeente
Sambeek verschuldigd.

In

1938 bijvoorbeeld kreeg G.

Verstappen uit Blerick vergunning voor het plaatsen van

een draaimolen en een schommel. "Verstappen hoeft
hiervoor geen staangeld ofbelasting te betalen", besloot
Van alle geplante bomen in de laatste eeuw is er nog één oyer.

©
©

de gemeenteraad toen. "Hij moet wel een garantiebedrag
van 25,00 gulden (ruim 11 euro) storten, welk bedrag
hem na de kermis van Sambeek - mits hij die behoorlijk
bediend heeft - zal worden teruggeven. Verder zullen op
de kermis worden toegelaten een vis- en zuurkraam, een
galanteriekraam en hoogstens drie suikerkramen."

Sa

Leeg

Vrijthof

m

Om Europa van de Duitse bezetter te bevrijden waren
geallieerde troepen in 1944 geland in Normandië en

be

vandaaruit doorgestoten naar onder andere België en
Nederland. Eind september trokken ze het Land van
Cuijk binnen. Aan de overzijde van de Maas hielden

ek

Duitse eenheden echter nog stand. Om te verhinderen dat
de geallieerden de kerktorens in het zuiden van het Land

s

van Cuijk zouden gebruiken als uitkijkpost wilden ze deze

H

opblazen. Ook de St. Janstoren was een doelwit. Op 29
september en 5 oktober 1944 staken Duitse patrouilles

ee

de Maas over om de toen 458-jarige toren te vernietigen.

m

Deze pogingen mislukten. De toren liep wel zware
schade op, evenals de kerk en de op het Vrijthofstaande
woningen. Begin 1945 werden de kerk en de woningen
op het Vrijthof gesloopt. Het afkomende puin diende als
verharding van de Zandsteeg. Pastoor Jan van Berkel had
aanvankelijk het idee een nieuwe kerk te bouwen aan de

©

Hij riep

de hulp in van tuin- en landschapsarchitect

A. de

Ruyter uit Breda. Die vervaardigde niet alleen het ontwerp

hiervoor, maar hield ook toezicht op de werkzaamheden.
Het processiepark dat eind 1942 gereed was, kreeg - hoe
kan het anders - de naam Vrijthof. "HeÍ ziet er heel mooi

uit", constateerde het Boxmeers Weekblad.

Vrijthol

©

andere kant van de toren op het

ongeveer op de

plek dus waar nu gemeenschapshuis De Elsenhof staat.
Later wijzigde hij deze plannen en kwam de nieuwe kerk
langs de Grotestraat.
Doordat het Vrijthof een onbebouwd terrein was geworden,

konden daar de Sambeekse kermissen plaatsvinden.
Maar niet voor lang. Toen met de bouw van de nieuwe
meisjesschool werd begonnen, moest het gemeentebestuur

Kermis
Op het Vrijthof stonden tijdens de Sambeekse kermis ook
altijd enkele attracties opgesteld. Niet veel trouwens, want

van Boxmeer op zoek naar een nieuwe plek. Een centraal

plein ontbrak in Sambeek. Daarom werd uitgeweken
naar de rand van het dorp naar een wei aan de Maasstraat

in het dorp, zoals aan de St. Janslaan bij café Stiphout en

tegenover café Bomberg. Pas na de oplevering van het
Pastoor de Vochtplein konden de kermissen midden in

naast de boerderij van Jan Willems-Van Hassem aan de

het dorp plaatsvinden.

onder de bomen was weinig ruimte. Ook op andere plekken

t6

het plein een groen karakter krijgen en
een bijdrage leveren aan een sfeervolle
leefomgeving. Het vernieuwde Pastoor
de Vochtplein dient de leefbaarheid van
de woonkern Sambeek te verbeteren en
de toeristische relatie met de Maas en het
Maasheggengebied te versterken."
Overigens ging het niet alleen om het
Pastoor de Vochtplein. Ook de daarop
aansluitende gedeelten van de Grotestraat
en de Schilderstraat moesten in het op te
stellen plan worden betrokken, evenals het
kerkplein,

de

omgevingvandetoren en dehet

daar weer achter gelegen gemeenschapshuis

©

Hel huis rechts diende gesloopt te u,ordenvoor de nieuwe kerk.

©

Dorpsraad
Waren de Sambekenaren in 1968 niet geraadpleegd bij
de aanleg en inrichting van het Pastoor de Vochtplein,
ruim dertig jaar later was dat bij de herinrichting ervan
volkomen anders. Sterker: een aantal inwoners van het
dorp had zelfs het initiatief genomen om tot een meer
eigentijds en vooral aantrekkelijker Pastoor de Vochtplein

Uit

in

be

m

Sa

te komen.

De Elsenhof. Alles bij elkaar ging het over
bijna 5200 vierkante meter her in te richten gebied. Terecht
dat het gemeentebestuur van Boxmeer het plan aanduidde

als 'revitalisering van de dorpskern van Sambeek'.

Verlaagd
Bureau Poelmans ontwierp een ongeveer even groot

vernieuwd Pastoor de Vochtplein, zij het dat aan
weerszijden ervan bomen kwamen te staan. Het plein

opgerichte Dorpsraad Sambeek bleek dat het overgrote deel

zelf werd verlaagd om te voorkomen dat auto's het nog
langer als weg gebruikten. Uit veiligheidsoverwegingen

van de Sambeekse bevolking het Pastoor de Vochtplein

verdween de verkeersdruppel in de Grotestraat, waardoor

kaal en ongezellig vond. Voor de dorpsraad was dat reden

deze doorgaande weg enkele meters smaller werd.

zich sterk te maken voor een grondige reconstructie
van het plein. Er werd contact opgenomen met het

Om een visuele verbinding te krijgen tussen het Pastoor
de Vochtplein, de van bijpassende klinkers voorziene

gemeentebestuur van Boxmeer om te overleggen over de

Grotestraat, het kerkplein, het gebied rond de toren en

een

1999 gehouden enquëte door de toen pas

s

ek

ee

H

m

realisatie daarvan. "Spoedig was duidelijk dat niet alleen
het plein zelf,maar ook de omgeving onder handen moest
worden genomen", verklaarde voorzitter Cees Kroef in

©

een toelichting op de plannen in het Boxmeers Weekblad.

"Het Pastoor de Vochplein is een weliswaar functioneel

Boxmeer
Opdrachtgever: GeÍReeÍle

plein, meer zeker geen plek om er aangenaam te vertoeven.

bij het reconstrueren van het

plein is dat de activiteiten die er plaatsvinden ook na de
opknapbeurt kunnen worden ontplooid."

UitvoeÍing
perceel í

Sfeervol plein

. aídeling BuimtÈliike

Oirectie

In eerste instantie zette een speciaal geformeerde

: J. Hëijmans bv

' nieswe werken

werkgroep uit de dorpsraad enkele schetsen op papier over

Onttrerp

hoe het Pastoor de Vochtplein eruit zou moeten komen
zien. In 2003 nam het gemeentebestuur Bureau Poelmans

uit Arnhem in de arm voor het vervaardigen van meer
defi nitieve tekeningen.
Uitgangspunt, zo luidde de opdracht van het gemeentebestuur, was om van het Pastoor de Vochtplein 'een
aantrekkelijke verblijfsruimte' te maken. "Verder moet

Dll pÍeíecl
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Een van de uitgangspunten
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Aankondiging y an de w erkz aamh e de n v oor het v ernieuw de
hart van Sambeek.
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gemeenschapshuis De Elsenhof

tot aan de

Torenstraat werden bomen aangeplant, die een

soort groen lint in het centrum van Sambeek
vorïnen. In de bestrating van het kerkplein zijn
de contourenvan de in de Tweede Wereldoorlog

vernielde vroegere kerk zichtbaar gemaakt.
Schaatsen
15 januari 2004 werd het revitaliseringsplan

Op

tijdens een informatiebijeenkomst in De
Elsenhof gepresenteerd aan de Sambeekse
bevolking. "Veel mensen waren veÍïast dat met
het Pastoor de Vochtplein en omgeving zoveel

©

mogelij k was", blikte dorpsraadvoorzitter Cees

Kroef in het Boxmeers Weekblad op deze
bijeenkomst terug' "vrijwel iedereen was er

©

Grondwerkzaamheden op het pastoor de vochtplein, oktober 2005.

positief over." De bedoeling was toen nog om
na de zomervakantie van2004 met de werkzaamheden

Sa

worden.

te

beginnen. Het zou een jaar later

be

m

Enkele maanden na de informatiebijeenkomst kregen
Sambekenaren tijdens een door de gemeente Boxmeer
georganiseerde inloopavond nog de mogelijkheid om
vragen over het revitaliseringsplan te stellen. Sommige
inwoners van het dorp wezen op trillingen, veroorzaakt

Het gemeentebestuur meende dat dit wel mee zou vallen
en wees hun bezwaren van de hand.

De leden van de Monumentencommissie van de Gemeente

Boxmeer bogen zich eveneens over de plannen. Zij
stemden erÍnee in, hoewel ze de kanttekening maakÍen dat
de monumentale panden (onder andere kerk, toren, pastorie

en klooster) door de nieuw aan te planten bomen niet aan

zonodig

het Pastoor de Vochtplein bij vorst onder water Íe

voor

zel1ten

er behoudens enkele opmerkingen mee akkoord.

m
ee

om erop te kunnen schaatsen. Enkele bewoners van de
Schilderstraatvreesden'belemmeringvanlichtenuitzicht'
door de nieuw te planten bomen in hun straat.

spraken over de nieuw in te richten dorpskern en gingen

H

maatregelen te nemen. Andere Sambekenaren stelden

onderandereplannenopmilieuvriendelijkheidbeoordeelt,

s

beloofde daar goed op te zullen letten en

ek

vroegen het zicht mochten worden onttrokken. Ook de leden van
of daar wat aan gedaan kon worden. Het gemeentebestuur de Lokale Agenda 2l,heÍ gemeentelijk adviesorgaan dat
door het zware vrachtverkeer op de Grotestraat en

Breed draagvlak

©

In de vergadering van 8 april 2004 konden de gemeenteraadsleden zich erover uitspreken. "Kenmerk
van de plamen is de rustige vormgeving en
warïne uitstraling, die wordt verkregen door

het gebruik van natuurlijke materialen als

©

bak- en natuursteen", schreef het college
in de toelichting op de plannen. "De
bestaande situatie oogt zeer rommelig, het
Pastoor de Vochtplein is nu ingericht als
een grote parkeerplaats en mist sfeer. De
omgeving van de toren is onaantrekkelijk
en ligt verscholen achter bomen. Tijdens
een informatiebijeenkornst op 15 januari

.i

Í

2004 voor alle dorpsbewoners is gebleken

dat de plannen op een breed draagvlak
kunnen rekenen. De dorpsbewoners zijn er

nadrukkelijk op gewezen dat het een plan 'in
grote lijnen'betreft en geen uitvoeringsplan.
Nieuv,e bestratingvoor het PasÍoor de Vochtplein, november 2005.

18

Wat ervan gerealiseerd kan worden, is

krediet beschikbaar moet worden gesteld."
Frans Verstraelen (Progressieve Kombinatie)
wees op het goede overleg dat het college
met de dorpsraad had gevoerd.

Hij

had grote

waardering voor de inspanningen die de
dorpsraad bij de ontwikkeling van het plan had
verricht. "De dorpsra ad zal zich waarsch ij nl ij k
ook bewust zijn van het feit dat de financiële
middelen wellicht niet toereikend zijn om het
gehele plan te verwezenlijken", sprak hij.
"Indien de subsidie van Ceres inderdaad
afkomt, dan dient dat bedrag toegevoegd te
worden aan het beschikbare budget, zodat een
groter deel of zelfs wellicht het gehele plan kan
worden verwezenlijkt." Zonder hoofdelijke

Het aantrillen van het zand op het kerkplein, maart 2006.

©

©

afhankelijk van de beschikbare middelen. Het plan is tot
stand gekomen in samenwerking met de dorpsraad.
" Voor de uitvoering van het revitaliseringsplan zou een
krediet van ruim 336 duizend euro nodig zijn, had het

Sa

college begroot.

Aan de slag
Het zou nog ongeveer eenjaar duren voordat de gevraagde
Ceressubsidie werd toegekend. Halverwege 2005 startten

m

Veiliger

stemming ging de gemeenteraad vervolgens akkoord met
het revitaliseringsplan voor het hart van Sambeek.

de eerste werkzaamheden. Het betrof het versmallen van

de Grotestraat en het aanleggen van een nieuw wegdek

beurt van het dorpsplein in Sambeek is noodzakelijk",

en trottoirs. Na de zomervakantie van dat jaar

Vijf Dorpen Belang.
"De tijd van plannen maken is nu voorbij, het is tijd
voor actie. Voor Sambeek is de revitalisering van het
Pastoor de Vochtplein geen luxe. De veiligheid van de

ook na de Sambeekse kermis - werd het Pastoor de
Vochtplein onder handen genomen. De bijna 40 jaar oude
klinkerverharding ging eruit, het plein zelf werd verdiept

dorpskern zal er wezenlijk door verbeteren, vooral voor

hardstenen banden aan de vier zijdenvan het plein zorgden
voor een chique uitstraling. Eind november 2005 waren

- en dus

s

ek

verklaarde Johan Hermanussen van

be

De gemeenteraadsleden oordeelden positief. "De opknap-

deze w erkzaamheden afgerond en konden Sambekenaren

en bezoekers van het dorp hun auto weer parkeren op het

m

Jan

ee

voor het vergroten van de leefbaarheid in kleine kemen. En

H

schoolgaande kinderen." Hij wilde het doorgaan van het
revitaliseringsplan niet laten afhangen van het verkrijgen
van een subsidie van Ceres, hetstimuleringsfondsvan de EU

en een afuoersysteem voor het hemelwater aangelegd. De

heringerichte Pastoor de Vochtplein.

Stoffelen (CDA): "Aanvankelijk

©

wilden we de uitvoering van
het revitaliseringsplan een jaar
uitstellen om zo geldenvrij te maken

©

voor het herstel van kapotgereden
bermen in de gemeente Boxmeer.
Overleg met Dorpsraad Sambeek

heeft tot een ander standpunt
geleid. Naast verfraaiing zorgt
het revitaliseringsplan ook voor
een grotere verkeersveiligheid
voor overstekende kinderen en
gebruikers van het Pastoor de
Vochplein. Hierdoor

én

vanwege de

te verwachten Ceressubsidie vinden

wij dat het revitaliseringsplan moet
worden uitgevoerd en het gevraagde Inrichtingswerkzaamheden op het kerkplein, april 2006.
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Begin 2006 werden aan weerszijden van het plein, het
kerkplein en de weg langs De Elsenhof bomen geplant.
Eind maart 2006 begonnen de werkzaamheden aan
het kerkplein, die twee maanden later waren afgerond.
Het gemeentebestuur van Boxmeer was intussen met
het parochiebestuur als eigenaar van het kerkplein
overeengekomen dit voor één euro per jaar in erfpacht
te nemen.

Dorpsfeest
Waren er bij de ingebruikname van het Pastoor de Vochtplein

in

1968 geen festiviteiten en

werd er ook geen gedenkteken

Tenslotte
Eeuwenlang heeft het Vrijthof gediend als het centrale

plein van Sambeek. Eigenlijk was het een kerkplein en
dorpsplein in een. In en bij de kerk werd gedoopt, getrouwd
en gerouwd én vonden er talrijke feestelijkheden plaats.
Het Vrijthof was dé plek voor de dorpsevenementen.
Sambekenaren kwamen er samen, ontmoeffen elkaar en
wisselden de laatste nieuwtjes uit. Door bomen en tuinen
bij de bebouwing bood het Vrijthof een groene aanblik.
In 1968 werd het Pastoor de Vochtplein aan de andere
zrjde van de Grotestraat het nieuwe, centrale dorpsplein
van Sambeek.
Bijna veertig jaar later werd dit

onthuld, bij de heropening in
het weekend van zaterdag 24

©

kale en ongezellig aandoende

©

25juni 2006 was dat
volstrekt anders. Op initiatief
van Dorpsraad Sambeek was
de commissie'Heropening
Pastoor de Vochtplein' in het
leven geroepen om een groots
dorpsfeest te organiseren. Op
zaterdag 24 juni verkochten
en zondag

plein heringericht, evenals
het kerkplein. Door een bij-

Sa

zondere vormgeving en een
juiste keuze van bestratingsmaterialen zijn beide pleinen

ek

bankzaken en horecafunctie)

verbindt met die van

H

traditionele
in de vooravond onthulde

ee

kransenwijdin g

m

burgemeester Karel van Soest
het kunstwerk 'De legende van

de

kerk (eucharistievieringen
en andere diensten) en
van gemeenschapshuis
De Elsenhof (repetitie- en
oefenruimte, uitvoeringen én
ontmoetingsplek voor vele

©

het duvelsklökske', vervaardigd

door MirjamVerheij en uit Cuijk.

had zich Iaten inspireren

plein (dorpsfestiviteiten,

s

hobbyisten hun kunnen. Na de

Zij

langs de kanten zorgen als
het ware voor een groen
lint dat de activiteiten op en
rond het Pastoor de Vocht-

be

speelgoed en op het versierde
Pastoor de Vochtplein presenteerden Sambeekse verenigingen zich en toonden

Nieuw aangeplante bomen

m

kinderen op het kerkplein

optisch met elkaar verbonden.

Sambekenaren.). Eigenlijk
is door de herinrichting het gemeentebestuur van
Boxmeer spreekt vanwege de grootschaligheid ervan
terecht over revitalisering van de Sambeekse dorpskern
- de situatie van vóór de Tweede Wereldoorlog waarbij
op het Vrijthof het kerkplein en dorpsplein samenvielen,

Op het Vrijthof vonden eeuwenlangfestiviteiten plaats

een duivel tijdens de kerstnacht een ongewijde klok
uit de Sambeekse toren. Het kunstwerk was

weghaalt

bekostigd uit de zogeheten eenprocentsregeling van de
herinrichtingswerkzaamheden, een extra gemeentelijke
subsidie én een gift van harmonie Semper Unitas. Daarna
volgden nog een zomeravondconcert door harmonie
Semper Unitas, een optreden yan zanggroep Joyful en
een Sambeekse avond. Op zondag 25 juni was er een
eucharistieviering in de kerk en na afloop daarvan op
het Pastoor de Vochtplein een koffietafel, waaraan veel
Sambekenaren aanschoven. Ondertussen klonk er vrolijke
muziek yan zang- en dansgroepen en bandjes.

20

©

door het aloude verhaal, waarin

grotendeels teruggebracht.

Voorzitter Cees Kroef van Dorpsraad Sambeek, die
de aanzet heeft gegeven tot de herinrichting van de
beide pleinen en zich sterk heeft ingespannen voor de
realisering erran, is 'hartstikke trots'op het resultaat.
"De reacties van de Sambekenaren zijn positief. Het
zijn twee mooie pleinen in één geworden."
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Research: René Klaassel en Jos Kuijpers

klcsten:

René Klaassen

Fotob:

Archief Sambeeks Heem

Correctie: Truus Klaassen-Hubbers
Vormgeving & realisatie.' Jos Kuijpers
René Klaassen

Bronnen, onder andere:
* Archief voormalige gemeente Sambeek
* Archief gemeente Boxmeer
* P aro c hi earchi ef S amb eek
* Boxmeers Weekblad
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Met dank aan:
* Brabants Historisch Informatie Centrum
Land van Cutjk, Grqve
* Gemeente Boxmeer
* Kerkbestuur van de parochie St. Jan de
Dope4 Sambeek
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Het vernieuwde dorpshart van Sambeek,
gezien vanaf de toren. Op de voorpagina het
Pastoor de Vochtplein. Op deze zijde hierboven
het kerkplein met de contouren van de oude
kerk en hieronder het Vrijthof. Mei 2006.
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Duvelsklökske nr.36 is een uitgave van

juni 2006
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