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n prachtige, maar merkwaardige toren
Waarin de beroemde architect Pierre Cuypers en andere vooraanstaande Nederlanders zich
bewonderend uitlaten over de Sint Janstoren in Sambeek - een couplet van het Sambeeks volkslied
aan deze toren wordt gewijd - de carnavalsvereniging zich naar deze toren noemt - een jongetje
van dertien jaar de eerste steen van de toren legt en de gedenksteen met daarop het begin- en
eindjaar van de bouw van de toren verloren gaat.

Architect Pierre Cuypers was in
1882 diep onder de indruk van de
Sint Janstoren in Sambeek. "Een
prachtige toren", vond hij tijdens
een bezoek aan het dorp. Hij \ryas

door het kerkbestuur gevraagd
naar Sambeek te komen om te
bekijken in hoeverre kerk en toren
konden vvorden gerestaureerd.
Ook moest er een nieuwe sacristie
aan de kerk worden gebou\ryd.

Architect Pierre Cuypers vond de

toren van Sambeek een van de beste

bouwwerken van Nederland uit de

vijftiende eemt.

Pierre Cuypers was destijds een

veelgevraagd en zeer gewÍurdeerd
architect. Toen hlj naar Sambeek
kwam, waren er in Amsterdam
twee civiele projecten van hem
in uiwoering: de bouw van het
Rijksmuseum en die van het Centraal
Station. De in Roermond geboren

Cuypers ( 1827 -1921) stond echter
vooral bekend als bouwer van kerken
in neogotische stijl. Ook werd er
vaak een beroep op hem gedaan bij
een restauratie of uitbreiding van een

kerkgebouw. Zoals in Sambeek.

Hoofdstuk l.

"De toren is een van de

merkwaardigste bouwwerken uit
eind vijftiende, begin zestiende
eeuw", schreef hij op 2l oktober
1882, kort na zijn bezoek aan het
do.p, in een brief aan het besfuur
van de parochie van Sint Jan de

Doper. "Het is echter jammer
dat door gebrek aan onderhoud
na een brand in 1702 deze

toren veel heeft geleden. Het is
dringend noo dzakelijk dat door
een doelmatige en stijlgetrouwe
restauratie dit monument, dat zeker
tot een van de beste van Nederland
uit de vijftiende eeuw gerekend mag

worden, voor verdere ondergang

behoed moge blijven." Over het
kerkgebouw was hij eveneens zeer

lovend. "Het is een bijzondere kerk,
die uit twee beuken bestaat, hetgeen

in ons land een zeldzaamheid is.

Zij is voorzien van kruisgewelven,
welke op vier pljlers rusten."
Pierre Cuypers was niet de eerste

en ook niet de laatste die zich
bewonderend uitliet over de vast aan

de kerk gebouwde toren in Sambeek.

Bijna veertig jaar eerder had een

zekere A.J. van der Aa dat ook al

gedaan. En net zoals de Roermondse

architect had ook hij voldoende
vergelijkingsmateriaal om tot een

gefundeerd oordeel te komen. Van
der Aa namelijk was de auteur van
het' Aardrij kskundig Woordenboek',
waarin hij alle steden, dorpen en

gehuchten van Nederland had
beschreven. "De kerk in Sambeek is

een van de fraaiste en grootste van
ons land en praalt met een dikke
toren", meldde hij in 1847 .

Rentm ee ster, auditeur-m i 1 itair
en vooraanstaand rechtsgeleerde
Diderik Paringet was in 1 7 52 in zijn
boek' Metno riaal of beschrijving
van de stad Grave en den Lande van

Gravenaor Diderik Paringet liet zich
zeer lovend uit over de Sambeekse toren,

die volgens hem een van de sierlijkste
van de regio was.

Curjk'nog uitbundiger. "De kerken
en torens in het zuiden van het Land
van Cuijk zijn bijzonder sierlijk",
noteerde hij. "Die van Sambeek
echter is wel de voornaamste."
In 1937 vroeg de toenmalige
Sambeekse pastoor Jan van Berkel
aan pater Jos van de Velden om
de tekst van een volkslied voor
Sambeek te schrijven. De pater
ging graagop het verzoek van de

parochieherder in en dichtte een uit
drie coupletten bestaand lied. Het
laatste couplet gaat over de Sint
Janstoren, waaraan de titel van dit
Duvelsklökske is ontleend.
Onze trots is Sint Jans oude toren
Door der Vaad'ren geloof hier
gebom,vd.

HU was bli om wie werden geboren,
Hij treurde om wie werd gerotnvd.
BIUí beeld van ons rotsvast geloven,
Gij stoere, nooit wank'lende reus!
Wij willen aan God weer beloven:
'Getrouw aon Uw kerk is onz'leus!'
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Pastoor Jan van Berkel en zijn huis-
houdster Anna van Dinter zingen uit
volle borst het Sambeeke volkslied,
waarin éen strofe is gewrjd aan de toren.

Niet alleen bij Jan van Berkel had
de Sint Janstoren een bijzonder
plekje in het hart, ook bij vrijwel
alle Sambekenaren was (en is) dat
het geval. Dat bleek onder andere

bij de oprichting van de plaatselijke
carnavalsvereniging in het najaar van
1959. "Het dorp Sambeek heeft in de

volksmond nooit een bijnaam gehad,

zoals de Leemknèjers in Oeffelt
of de Huibuuke in Overloon",
blikte Gerrit van Dommelen bij de
viering van het 44-jarig bestaan
van de carnavalsvereniging op de

beginperiode terug in het Boxmeers
Weekblad. "Dus moest er wat anders

bedacht worden. Trjdens een van de

voorbereidende bijeenkomsten in de
zaakvan de plaatselijke kapper Lau
Roeffen kwam iemand met kniepers,
een ander met knoepers en toen was
de link met de grootste knoeper van
Sambeek - de toren - snel gelegd."
Sinds de oprichting pnjkt daarom in
het logo van de carnavalsvereniging
een speelse tekening van de Sint
Janstoren. En in menig carnavalslied
wordt deze knoeper in nostalgische
woorden bezongen.

§ailBrH(

De Samb e eks e c or nov alsv ereniging
ontleent haar naam oan de enorme
knoeper van een toren, midden in het
dorp.

Duvelsklokske m 47, 2011 - 2

Sambekenaren koesteren het

vertrouwde beeld van de midden in
het dorp staande toren. Familie- en

verenigingsfoto's worden vaak met

de toren op de achtergrond gem aakt,

zodat iedereen weet dat het over
Sambeek gaat. En wie van vakantie
terugkeert en van veÍïe de toren ziet
staan, beseft: we zijn weer bijna
thuis. De mooiste en wellicht ook
meest objectieve waardering kreeg

de Sint Janstoren op 4 mei 1973. Op

die datum werd de toren aangemerkt
als rijksmonument dat ten volle
waard is om door de rijksoverheid
beschermd te worden.

Sinds 4 mei I 97 3 is de Sambeekse toren

een rijlrsmonument.

Bij zijn bezoek aan Sambeek in 1882

verrichtte architect Pierre Cuypers
ook enkele opmetingen aan toren en

kerk. "Het grondplan van de toren
is een vierkant van 1l bij 1l meter",
schreef hlj in de al eerder genoemde
brief van 2l oktober 1882 aan het
parochiebestuur. "Diagonaal daarop
staan vier steunberen of contraforten.
Het muurwerk van de toren is
ruim 38 meter en telt drie hoge
verdiepingen. De onderste is tien
meter hoog, de tweede twaalf meter
en de derde zelfs veertien meter.
De onderste verdieping is geheel
massief gebouwd. In de westehjke
muur is de hoofdingang, terwijl een

brede boog van 3,70 meter breed
onder de toren door toegang geeft tot
de kerk. Een gemetselde wenteltrap
aan de zuidzijde leidt naar de

verschillende verdiepingen en het
klokkenhuis. De tweede en derde
verdieping zijn aan de buitenzijde
versierd met zeet fraaie, drieledige
vensters met traceringen. "

Twee notab van architect Cuypers
uit l88I en 1883 over de botm van
een niewve sacristie bij de oude kerk
(ongeveer op de plek van de huidige
dooplrapel) en enkele herstellingen aan
de toren.

En over de kerk meldde hrj: "Dit
gebouw is ruim 28 meter lang en

15 meter breed. De kruisgewelven
worden aan de buitenzijde
geschraagd door 16 zware
contraforten. De koorafsluitingen
van de beide beuken van de kerk
vonnen vrjf achtsten van een

regelmatige achthoek. De kerk wordt
van buiten verlicht door zestien
vensters met spitsbogen."
De architect noteerde ook de volgens
hem 'in sierlijke middeleeuwse
letters gebeitelde tekst' in een steen,

die geplaatst was in de muur van de

toren aan de kerkzijde:
Heer Johan zin Zoon Hendrik Hack

doe hij onnosel was

Doe leijt hij den eersten steen van
desen Toorn

Ao. 1486 wert dat werk von den
Toorn bestaan

Ao. 1532 waart 't voldaan
Sint Jansbeeck

Het is echter de Yraagof hij deze

tekst goed heeft kunnen lezen en

overschrijven. 'Wellicht heeft hij
het parochiememoriaal kunnen
raadplegen. In dit dikke boek, waarin

Volgens Diderik Paringet zou de

gedenlrsteen met het begin- en eindjaar
van de botw van de toren er zo hebben
uitgezien
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"Éd
,.ld

vanaf 1879 tot1978 de Sambeekse
pastoors hun j aaroverzichten
schreven van wat er in de parochie
was voorgevallen, is deels de
tekst opgenomen uit het al eerder
genoemde boek'Memoriaal of
beschrijving van de stad Grave en
den Lande van Cuijk'door Diderik
Paringet. Ook hij vermeldde daarin
wat er op die steen stond. Hoewel
inhoudelijk hetzelfde, is de spelling
van een aantal woorden anders:
Heer Johan syn Soon Hendrik Hack

Doe hy onnosel was
Doe leit hy den eersten Steen van

desen Toorn
Ao. 1486 werl dat werk vanden

Toorn bestctan

Ao.1532 waar 't voldaan
Sint Johansbeek

Paringet merkte echter op dat de

kerkmuur waarin deze, in de Tweede
Wereldoorlog verdwenen steen zich
bevond was gewit.
"Enkele van bovenstaande woorden
zijn nog telezen. Daaruit is af te
leiden dat de andere woorden daar
ook hebben gestaan. Merendeels zijn
ze onleesbaar." Hoe dan ook: dankzij
deze gedenksteen zijn begin- en

eindjaar van de bouw van de Sint
Janstoren bekend gebleven.
Dat Paringet heeft moeten puzzelen
op de moeilijk leesbare woorden
blijkt wel uit de naam Sint
Johansbeek. Sambeek heeft nooit
zo geheten. In oude archiefstukken
is steeds sprake van Zannebeke,
Zanb eec, Zarrrb eke, S ambeke,
Sambeeck en nog vele andere
spellingsvarianten meer, maar nooit
van Sint Johansbeek. Sint Jansbeeck,

de naam die Pierre Cuypers hanteert,
komt slechts sporadisch in oude
geschriften voor. Als er al Sint
Johansbeek of Sint Jansbeeck op de
gedenksteen heeft gestaan, dan is
waarschijnlijk geprobeerd om een
verband te leggen tussen de naar de

patroonheilige van de parochie Sint
Jan de Doper vernoemde kerk met
toren en de plaatsnaam. Een verband
dat er overigens niet is.

Tekening van architect Piete Cuypers
van de Sambeekse toren hoe deze volgens
hem tn neogotische stijl hersteld zou
moeten worden. Ztjn plan is echter niet
uitgevoerd.

Dwelsklal<ske nr 47. 20lI - 3Hoofdstuk l

© ©  Sam
beeks Heem

  © ©



De naam Sambeek is afgeleid van

de zandbeek die zo'n duizend iaar
geleden, ongeveer op de plek van

de huidige Zandsteeg, stroomde van
de hoger gelegen Peel naar de Maas

en toen al danigverzand was. Dat
indertijd het dorp is vernoemd naar

een kerk en toren die er nog niet
waren, is uiterst onwaarschijnlijk.
Overigens bestaat er wel een Sint
Jansbeek. Deze stroomt tussen

Vortum en Mullem, ter hoogte van

het kruisbeeld bij de Provincialeweg,
naar de Maas. De naam Sint
Jansbeek is pas zo'n 125 jmr in de

archieven te vinden; daarvoor heette

deze beek de Leij graaf .

Wie was nu Hendrik Hack, die de

eerste steen van de toren legde?
Op de gedenksteen stond vermeld
dat hij in 1486 nog 'onnosel', dus

een kind was. Zijn vader Johan Hack
was in 1 420 geboren in Ottersum
en overleed in 1 473 op 53-jarige
leeftijd. Hrj trouwde met de tien
jaarjongere Catrijn Spede, die haar
man ruimschoots zou overleven. Zij
stierf in 1 525 op 95-jarige leeftijd.
Wanneer beiden in het huwelijk
traden, is niet bekend, wél dat ze drie
kinderen hebben gehad: Hendrik,
Johan en Coenraed. In 1486, toen
Hendrik de eerste steen legde voor
de bouw van de Sint Janstoren, was
hij waarschijnlijk ongeveer dertien
jaar oud.
Er zijn aanwij zingen dat de familie
Hack heeft gewoond op de plek waar

Defamilie Hackwoonde waarschijnlijk aan de Zandsteeg op de plekwaar nu de

Elisabethhoeve staat. Deze boerdenj is een riiksmonument.

nu aan de Zandsteeg in Sambeek

de witgeschilderde Eli sabethhoeve
staat. Verder waren ze eigenaar van
verschillende landbouwgronden
niet ver daarvan daart, zoals het

Hackebieleke en het Hacken Land.
Er is in het verleden zelfs een

weg naar de familie vernoemd: de

Hackenbaan.

De familie was ook pachter van
de uitgestrekte Hof te Riessen,

soms ook wel 'den hof tot Rijssen'
genoemd.Deze lag in Sambeek
aan de Stalenberg, ongeveer
ter hoogte van de nu gesloten

spoorwegovergang. Vanuit deze hof
of grote boerderij is het omliggende
heidegebied geleidelijk ontgonnen.
Verder was de familie Hack eigenaar
van het landgoed Eyck in Oeffelt
en voor de helft van een boerderij
in Groeningen. Onbemiddeld waren
de Hack'en dus niet. Vermoedelijk

heeft Johan Hack of zijn weduwe
Catrijn Spede de bouw van de

toren in Sanlbeek vooraf financieel
ondersteund. Dat zou de reden
kunnen zijn waarom hun zoon
Hendrik in 1486 de eerste steen

mocht leggen van wat het hoogste
bouwwerk uit de geschiedenis van
het dorp zov worden. Hendrik Hack
heeft overigens de toren niet in zijn
volle glorie kunnen aanschouwen.
Hij overleed in l5 10, toen de

bouw tot ongeveer halverwege
was gevorderd. In 1 532, bij de

beëindiging van de werl<zaamheden,

werd de gedenksteen geplaatst, met
daarin gebeiteld de tekst waarvan
architect Pierre Cuypers, Diderik
Paringet en nog enkele anderen
melding maakten.
Er zijn geen archiefstukken bewaard
gebleven die de begin- en einddatum
van de torenbouw in Sambeek
verÍnelden.

De toren gezien vanaf de Zandsteeg. Op de voorgrond de hierboven besprolren boerderij en rechts het torentje van het
redempt orisÍinnenklo oster Een opname uit 1 9 8 0.
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wee keer zo lang en twee keer zo breed
Waarin pastoor Matthias Riebroeck verklaringen afle4t over het ontstoan van de kerk in Sambeek

- de inwoners van het dorp twee Heren moeten dienen - Sambeek eerst een houten en daarna een
stenen kerkje lvist - dit gebouwtje in twee fases wordt uitgebreid en wel veel zijaltaren maor nog
geen toren heeft.

Op zondagzí februari 1618 pakte
de Sambeekse pastoor Matthias
Riebroeck zijn ganzenveer om
een belangrijke verklaring
te schrijven. Hij had van de
schepenen van het dorp enkele
brieven met zegel ontvangen die
in de komme werden bewaard. De
komme, ook wel schepenkomme
genoeffid, \ryas de archieÍkist van
het dorpsbestuur van Sambe€k,
die toen waarschijnlijk in de kerk
of in de toren stond.

Deze brieven waren gedateerd op
2 januari 1 498 en hieruit schreef
Matthias Riebroeck enkele gedeelten

over welke betrekking hadden op het

ontstaan van de kerk in Sambeek.
"Hendrick van B litterswij ck

heeft op die dug, samen met de

ingezetenen van Sambeek, een

getuigenis afgelegd", noteerde de

toen ongeveer 56 jaar oude pastoor.
"Zij verklaarden dat een Heer van
Boxmeer en een Heer van Cuijk
de kerk en de kosterij in Sambeek
hebben gesticht."
Hendrick van Blitterswrjck bestuurde

aanhet einde van de vijftiende eeuw
vanuit het kasteel de Hatendonck in
Sambeek het zuideltjke gedeelte van
het Land van Cuijk. Welke Heer van
Boxmeer en welke Heer van Cuijk
dat waren, wisten Hendrick van
Blitterswljck en de ingezetenen van
Sambeek kennelijk niet meer, want
hun namen ontbreken.

In de trjd van Matthias Riebroeck
was het Land van Cutjk verdeeld
in het Overambt en het Nederambt,
met de Oeffeltse Raam als

grensrivier. Zowel het Overambt (het

stroomopwaarts aan de Maas gelegen

hogere gedeelte waartoe Sambeek
behoorde) als het Nederambt (het

stroom afwaarts en dus lager gelegen

Hoo-fdstuk 2.

gedeelte met als hoofdplaatsen
Grave en Cuijk) had een eigen
bestuurder: de ambtman. Deze
oefende vooral een administratieve
taak uit - denk aan het innen van de

belastingen. De ambtmannen van het
Overambt en het Nederambt waren
weer verantwoording verschuldigd
aan de ambtman van het gehele Land
van Cuijk, die in Grave zetelde.
Het Overambt, ook wel het ambt
Hatendonck genoemd, werd van
oost nÍur west doorsneden door
de heerlijkheid Boxmeer, een

zelfstandig minist aatje dat bestond

uit de dorpen Boxmeer en Sint
Anthonis.
In Sambeek deed zich de

merkwaardige situatie voor dat het
'tweeherig' was. De Heer van het
Land van Cuijk en de Heer van
Boxmeer hadden er ieder voor de

helft zeggenschap en beiden inden er

ook de hun toekomende belastingen.
Op deze situatie doelden Hendrick
van Blitterswijck en de ingezetenen

van Sambeek toen ze in de brief van
2 januari 1 498 verklaarden dat de

kerk en de kosterrj in het dorp door
de beide Heren waren gesticht.

Ten tijde von het pastoraat van Matthias
Riebroeck stonden er in de kerk van Sam-

beek een hoofdaltaar en acht zijaltaren.

Het is niet bekend waÍrneer dat was
en hoe een en ander in zijnwerk is
gegaan. 'Waarschijnlijk 

hebben de

Heren grond afgestaan voor de bouw
van een kerk en een pastorie en deze

wellicht ook nog (deels) bekostigd.
In ruil hiervoor hadden de Heren
bedongen om beurtelings een nieuwe
pastoor voor te mogen dragen als de

vorige was overleden of Sambeek
had verlaten. De officiële benoeming
geschiedde door de bisschop van
Luik, die overigens nooit van
de voordracht afiveek. Sambeek
behoorde tot I 559 tot het toen zeer

uitgestrekte bisdom Luik.
In zijn verklaring schreef Matthias
Riebroeck ook over zijnvoordracht
als pastoor. "Op 8 maart 1592
heeft Maria van Nassau, als

Vrouwe van het Land van Cuijk,
mij voorgedragen door middel van
een bezegelde brief. Sindsdien ben
ik pastoor van Sambeek, met alle
rechten, plichten en inkomsten die
aaÍr deze functie zijn verbonden."

Het dorp Sambeek, waar Matthias
Riebroeck toen hij zijn verklaring
schreef al ruim een kwart eeuw
pastoor was, is waarschijnlijk tussen

de jaren 900 en 1000 ontstaan.
De plek brj de kruising van de uit
de Peel op de Maas afwaterende
zandbeek en de Romeinse weg
van Nijmegen naaÍ het Belgische
Tongeren was prima geschikt om er
een nederzetting te bouweÍr.
De Romeinse weg liep over zodanig
hooggelegen gronden dat deze

nooit onder water kwam te staan.

Tën oosten hiervan lagen de door
de jaarlijkse overstromingen van de

Maas vruchtbare wei- en hooilanden
en ten westen ervan een strook
akkerland, waarop gewassen voor
mens en dier werden verbouwd.
Nog verder naaÍ het westen begon

Duvelsklölcske nr.47,2011 - 5
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Tot ongeveer honderd jaar geleden was
de Peel een grotendeels kaal en moeilijk
toegankelijk gebied waar slechts
enkele paden doorheen liepen, zoals
bijvoorbeeld van Gemert via Oploo en

Sambeek naar het veer over de Maas.

Het dorp Sambeek ligí dusdanig hoog dat het niet onder water loopt als de Maas buiten haar oevers lreedt. Foto vanjanuari 201 I

de eerste pastoor van de parochie

was, is niet meer te achterhalen.
Het verÍnoeden bestaat - schriftelijke
bewijzen ontbreken vooralsnog -
dat de heerlijkheid Boxmeer rond
het jmr 1250 is afgesplitst van het
grotere gebied Land van Cutjk. Als
kerk en kosterij gesticht zijn door
én de Heer van Boxmeer én de

Heer van het Land van Cuijk, zoals
pastoor Matthias Riebroeck plechtig
verklaarde, dan zou dat op zijn
vroegst in de tweede helft van de

dertiende eeuw gebeurd kunnen zijn.
Het eerste kerkje van Sambeek stond
zeer waarschijnlijk op het huidige

J{a een houten en een tufstenen kerkje
lveeg Sambeek in de veertiende eeuw

v) aars chij nl ij k e en geb e dshuisj e

opgetrokken uit bal<steen - qua grootte
te vergelijken met het kapelletje van

Groeningen.

kerkplein. Het zal er niet veel anders

hebben uitgezien dan de andere

gebouwen in het dorp, waarvan
de wanden bestonden uit stevige
houten palen die het dak droegen.
Daartus sen waren wilgentakken
gevlochten, aan de binnen- en

buitenkant bestreken met leem. Het
dak was gedekt met stro.
Later zal dit kerkje hebben
plaatsgemaakt voor een stenen

gebouwtj e, opgetrokken uit tufsteen
die via de Maas per schip was
aangevoerd. De volgende stap

was verrnoedelijk de bouw van
een gebedshuisje in baksteen. De
grootte hiervan zal overeengekomen
zijn met het huidige kapelletje in
Groeningen.
Zonder toestemming van de

bisschop mocht er geen kerk
worden gebouwd. Heden ten dage

is dat trouwens nog steeds het

Hoofdstuk 2.

de tot circa een eeuw geleden
ontoegankelijke Peel.

De kerstening van Noord-Brabant
ving aan in de zesde en zeYende

eeuw en werd geleid door monniken
uit Engeland en lerland, waarvan
Willibrord de bekendste is. Of deze

ook in het Land van Cuijk gepredikt
heeft, is niet bekend. Een kapelletje
in de bossen bij Geijsteren is echter
wel aan hem toegewijd.
In een oorkonde van 15 oktober
1294 staat verÍneld dat de parochie

Sambeek een eigen kerk had.

Het dorp telde toen dus kennelijk
voldoende gelovigen om een

dergelijk gebouw in stand te kunnen
houden en een pastoor en koster
te onderhouden. In een andere

oorkonde van enkele dagen later
duikt de oudst bekende naam van
een Sambeekse pastoor op, namelijk
Arnoldus van Sambeek. Of hij ook

Duvelsklökske nr. 47, 20ll - 6

Het is niet zeker dat Willibrord ook
in deze regio heeft gepredikt om het
christelijk geloof te verkondigen. Wel

is een kapel bij Geijsteren aan hem

toegewijd.
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Zo,n 750 jaar geleden stonden in Sambeekvrijwel uitsluitendhoutenwoningen. Het

dak weri gedragen door palen in de gevels. Tussen deze palen vlochten de irtvoners

van het dàrp nkt<en en besmeerden die aan weerszijden met leem'

geval. Omgekeerd mag er ook

geen kerk worden afgebroken of
aande eredienst onttrokken als de

bisschop daarmee niet akkoord

gmt.Als drager van de geestelijke

rechtsmacht in ziin bisdom begaf de

bisschop of ziingemachtigde zich

naar de plek waar een nieuwe kerk

moest verrij zen om daar de eerste

steen te zegenen en te leggen. In

Sambeek is dat waarschijnlijk ook

zo gebeurd. Met een mes maakte

de in vol ornaat geklede bisschop

enkele kruizen in deze eerste steen,

riep de zegen erover af en bad om

gezondheid naÍr ziel en lichaam voor

iedereen die bij de verdere bouw
Een nieuwe trerkwerd altijd door de

bisschop of diens gemachtigde ingewiid.

betrokken zou zijn. Vervolgens legde

hij de eerste steen met assistentie van
een metselaar op de juiste plek.

Het kerkje in Sambeek moest

uiteraard onderhouden worden.
Veel zal zo'n simpel gebouv\rtje niet
gekost hebben. Wél een flinke en

steeds terugkerende uitgavenpost
was de verlichting. Daarvoor waren

waskaarsen nodig, die vaak werden

bekostigd door de gelovigen.
Het onderhoud en zonodig herstel

van het gebouw waren ondergebracht

in de zogeheten kerkfabriek. De

oudste verrnelding in Nederland van

het woord kerkfabriek is van het jaar

l34l . Meestal twee kerkmeesters

beheerden de kas van de kerkfabriek.

Zij hielden de inkomsten en uitgaven

bij in de kerkrekening. In Sambeek

was deze gecombineerd met de

arrnenrekening. Van oudsher heeft de

katho lieke kerk zich beziggehouden

met caritas, de ondersteuning

van gelovigen en niet-gelovigen
die in arïnoede verkeerden. De

oudste kerk- en arïnenrekening van

Sambeek die bewaard is gebleven

dateertvan 161911620.

De inkomsten van de kerk bestonden

vooral uit roggepachten. Vroeger

was er weinig contant geld in
omloop, veel werd in natura (met

opbrengsten van het land of met

dieren) betaald. Een kleine boer die

een stuk land van een herenboer

pachtte, had vaak de verPlichting

een deel van de opbrengst af te staan

aande kerk. Van de aan de kerk

afgedragen rogge bijvoorbeeld werd

De gelovigenyan een parochie moesten zelfhet kerkgebouw, de pastoor en de koster onderhoudenmet onder andere producten

die het land opleverde-

Hoofdstuk 2.
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l'roeger stonden veel boeren een ge-
deelte van de graanoogst af aan de kerk.

brood voor de armen gebakken.
Soms ook werd de rogge verkocht,
meestal op de markt in Nijm egen, zo
blijkt uit de kerk- en arÍnenrekening.
Rijke gelovigen schonken geld of
soms zelfs een stuk grond aan de
kerk, die dat op haar beurt weer
verpachtte en zo daaruit inkomsten
verkreeg. De uitgaven betroffen het
onderhoud aan het kerkgebouw en
de bedeling van de armen. Deze
vond plaats achter in de kerk; een
van de twee kerkmeesters hield zich
daarm ee bezig en noteerde wie wat
kreeg en hoeveel.

De gelovigen moesten ook in het
levensonderhoud van de pastoor
voorzien. Hij woonde in de weem,
die soms ook wel pastoriehuis werd
genoem d. Deze weem heeft in
Sambeek - voor zoyer bekend - tot
1689 aan de Zandsteeg gestaan. fn
dat j aar is het gebouw afgebrand en
niet meer opgebouwd.
Alle inkomsten en uitgaven van
de pastoor waren ondergebracht

in de zogeheten pastoriegoederen,
waarvoor eveneens een aparte
administratie werd bijgehouden. Tot
de pastoriegoederen behoorden niet
alleen de weem met bijliggende
tuin, maar ook bouw- en weilanden.
Evenals bij de kerkfabriek waren
deze vaak geschonken door
gelovigen. De pastoor kon de bouw-
en weilanden aanwenden voor
eigen gebruik (bijvoorbeeld om er
gewassen op te verbouwen of enkele
koeien op te laten grazen) maar ook
verpachten. Verder was een aantal
boeren verplicht om een deel van de
opbrengst van hun land af te staan
aan de pastoor. In Sambeek waren de
opbrengsten van de pastoriegoederen
meer dan voldoende voor een
plattelandspastoor om ervan te
kunnen leven.
De kerk en de eromheen liggende
grond werden beheerd door de
koster. Hij was ook verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken
zoals het luiden van de klokken, het
openen en sluiten van de kerkdeuren,
het begraven van de overledenen,
enzovoort.
De inkomsten en uitgaven van de
koster waren ondergebracht in de
kosterij. Daartoe behoorden onder
andere diens woning, bouw- en
weilanden en gedeelten van de
oogst van boeren - eenzelfcle
opzet dus als bij de kerkfabriek en
pastoriegoederen.
Waar de kosters van Sambeek in de
eerste eeuwen na het stichten van de
kerk hebben gewoond is niet bekend.
In 1598 werd Martin V/olters
benoemd tot koster en schoolmeester

van Sambeek en betrok toen een

boerderrj op het Vrijthof. In het ene
gedeelte gingen hij en zijn vrouw
Tnjntje wonen, in het andere stuk
kwam de dorpsschool met een
klaslok aal. Dit zogeheten schoolhuis
heeft tot ongeveer halverwege de
negentiende eeuw gefungeerd als
kosters- en onderwijzerswoning.
De kosterlschoolmeester van
Sambeek had nóg een belangrijke
inkomstenbron, namelijk die van
het H. Drievuldigheidsaltaar in de
kerk. Dit altaar was in I 441 gesticht
door pastoor Jan van de Velde. De
priester die dit altaar bediende,
moest de Sambeekse kinderen
onderricht geven. Toen later leken
de gecombineerde functie van koster
en schoolmeester gingen uitoefenen
werden de inkomsten van dit altaar
aan hen overgedragen.

Het kerkje in Sambeek is in de
vij ftiende eeuw aanzienlij k vergroot.
Mogelijk gebeurde dat in twee fases.
De eerste uitbreiding kwam ten
noorden van het bestaande kerse,
was even breed maar twee keer zo
Iang. Nadat deze uitbreiding gereed
was, werd het oorspronkelijke kerse
twee keer zo lang gemaakt, zodathet
zou aansluiten op de nog te bouwen
toren. Daarbrj is wel een kleine
meetfout gem aakt, met als gevolg
dat de gewelven van dit deel van de
kerk enigszins scheef liepen.
Zo ontstond de tweebeukige kerk,
waarover architect Pierre Cuypers
in 1882 zo lovend sprak in zijn brief
aan het parochiebestuur en die dus
twee keer zo lang en dubbel zo breed
was als de oorspronkelijke.
Dat er in de vijftiende eeuw aan
de kerk gebouwd werd, blijkt
uit een akte van 1 oktober l41l .

Daarin verklaren Hendrick van
Blitterswijck, Hubrecht van
Culernborch en de schepenen
van Sambeek dat ze de gehele
Pedelgraaf, die bij Sambeek door
het veld liep, in eigendom hebben
overgedragen aan de parochie
van Sint Jan de Doper. Dit ten
behoeve van de verbouwing en
verlichting van de kerk. Waar de
Pedelgraaf of Peelgraaf gelopen
heeft, is nog niet achterh aald.

ÍIoofdstuk 2.

Van het graan dat door boeren werd afgestaan balae de bakfter vaak brood voor de
armen van het dorp, die dat door de armenmeester uttgereikt lvegen
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De in deze akte genoemde

Hendrick van Blitterswrjck is de

vader van de Hendrick die door
pastoor Matthias Riebroeck werd
genoemd als ambtman van het

Overambt. Ook deze Hendrick
was ambtman, woonde op de

Hatendonck en vertegenwoordigde
de Heer van het Land van Cuijk.
Hubrecht van Culemborch was

toen Heer van Boxmeer. Uit
deze ei gendom soverdracht bl ij kt
nogmaals de tweeherigheid van

Sambeek en ook dat de beide Heren

zichhet lot van de kerk in het dorP

aantrokken.

Behalve over de stichting schreef

pastoor Matthias Riebroeck in zijn
verklaring van 25 februari 161 8 ook

over de ziialtaren die toen in de kerk

van Sambeek stonden. Dat waren er

niet minder dan acht. "Het oudste

altaar is dat van Onze Lieve Vrouw,

in 1385 gesticht door Johannes

Crabout", meldde de Pastoor. "Het
Sint Cathrijnenaltaar is er in l4l5
gekomen door toedoen van Pastoor
Johan de Bock van Meer en Denken

Vlederacker." Ten behoeve van de

dorpsschool stichtte pastoor Jan van

de Velde in 1441 het al genoemde

Drievuldigheidsaltaar, terwij I hlj
vijftien iarrr later ervoor zorgde dat

in de kerk het Heilig Kruisaltaar

kwam. Johannes Crabout bePaalde

in zijn testament dat er een altaat

van Johannes de Evangelist moest

komen. Dat gebeurde in 1455. "Het

altaar van Sint Barbara en dat van

het Heilig Kruis en de Yerrljzenis

van Jezus Christus stammen uit
1473. Het Sint Anthoniusaltaar
dateert van 1504 en is gesticht

door Johannes Verhaegh", besloot

Matthias Riebroeck zljn opsomming.

Met al deze ziialtaren stond de

kerk van Sambeek mudjevol. OP

solnmige werd slechts één heilige

mis in de week gelezefl, oP andere

meerdere - afhankelijk van wat de

oprichters erv an daarover hadden

bepaald.
Wat er nog ontbrak aan deze voor

vij ftiende-eeuwse begrippen grote

dorpskerk was een toren. Daannee

zau in 1 486 een begin worden
gemaakt.

Hooídstuk 2.

De op het einde van de Tweede Wereldoorlog verloren gegane kerk van Sambeek

iswàarschijnlijkin tweefases uitgebreid: I is het bal<stenen kerkie; II er komt een

nienwe, twee keer zo lange beuknaast het bestaande kerkje; III het oude kerkie

wordt twee keer zo lang.

* - * -,.)ar -. 
--- 
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@. groot voor een klein dorp

"Je hoeft niet per se in Sambeek te
zijn om hem te zien staan", schreef
in 1964 een journalist van het
Boxmeers \ileekblad. "Nee, degene
die belangstelling voor hem heeft,
ontdekt hem al vanuit Overloon,
Gennep of Sint Anthonis. \ilant hij
is geen kleine jongen. Integendeel,
majestueus verheft hij zich ten
hemel.'Wie kort bij hem staat,
voelt de neiging een stapje terug te
doen of de ogen neer te slaan. En
wie zijn blik toch naar boven durft
te werpen tot aan de spits voelt hoe
machtig hij is, hoe ver hij boven
alles en iedereen uitsteekt en hoe
nietig men zelf is." In de eerste 750 jaar van zijn bestaan is sambeek qua imyonertal en aantal woningen

slechts weinig gegroeid.

Waarin geprobeerdwordt te berekenen hoeveel huizen en inwoners Sambeek heefi als met de bouw
von de toren wordt begonnen - pastoor Jan van de Velde waarschijnlijk de initiatiefuemer is om in
Sambeek een heel grote toren te botrwen - de klokken vaker luiden dan alleen om heilige missen
aan te kondigen en een pogingwordt gedaon om te achterhalen hoe definanciering van de toren is
verlopen.

De Sint Janstoren - want hierover
gaat het - is inderdaad een kolossaal
bouwwerk dat bij iedereen die hem
voor het eerst ziet grote bewondering
afdwingt. Ook komt steeds de vraag
boven hoe in een klein dorp als
Sarnbeek inderttj d zo'n grote toren
kon worden gebouwd.
Het is niet bekend hoeveel inwoners
het dorp telde toen in I 486 met de
bouw van de toren werd begonnen.
Evenmin is bewaard gebleven
hoeveel huizen er stonden.
De oudste gegevens over de
bevolking van Sambeek zijn
uit 1659, het jaar waarin voor
het eerst een verpondingsboek
werd aangelegd. Hierin staan de
namen verÍneld van iedereen, die
grondbelasting moest betalen.
Het betreft circa 220 personen,
lnerendeel s gezinshoofden.
Dit aantal moet worden verïninderd
met de grondeigenaren die in
Mullem (niet Vortum, want dat
hoorde bij Vierlingsbeek) woonden.
De grens tussen het dorp Sambeek
en het gehucht Mullem is moeilijk
te reconstruereÍt. Waarschij nlij k

Duvelsklökske nr 47,2011 - l0

woonden er in Mullem zo'n70
grondeigenaren. Voor Sambeek
blijven er dan circa 150 over.
Daarvan woonde lang niet iedereen
in een eigen boerderij of huis. Als
twee derde van dit aantal een eigen
woning had, betekent dit dat er in
Sambeek in 1659 ongeveer 100
panden stonden. Btj het begin van de
bouw van de toren, 173 jmr eerder
dus, waren dat er beslist niet meer,
eerder minder. Als het gezinvan elke

grondeigenaar gemiddeld uit vijf
personen bestond, woonden er in
1659 plusminus 500 mensen in het
dorp. Toen Hendrik Hack in 1486
de eerste steen van de toren legde,
telde Sambeek maximaal dit aantal
inwoners.
Ter vergelijking: in l8l5 vulde
burgemeester Johannes Jansse
op verzoek van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant een
enquëteformulier in, waarin ook naar

l/erponding was een soort grondbelas-
ting. In een verpondingsboek
werden de namen genoteerd van alle
grondeigenaren van een dorp plus de
grootte van hun percelen waarover ze
b e I asting v ers c hul di gd w aren.

Hoofdstuk 3.
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de aantallen inwoners en huizen in
de toen pas enkele jaren bestaande

gemeente Sambeek werd gevraagd.

Dit zijn de oudst bekende cijfers.
In 1815 telde de gemeente Sambeek

exact1047 inwoners en 195 huizen.

Beide aantallen moeten nog worden
verminderd met die van Mullem
en Sambeekse Hoek, dat vlak bij
Oploo ligt. Als in de beide gehuchten

toen samen 95 huizen stonden, dan

blijkt dat het dorp Sambeek in ruim
anderhalve eeuw niet of nauwelijks
was gegroeid. Hetzelfde geldt voor
het aantal inwoners; datzal in 1815

rond de 530 hebben gelegen.

Bij het begin van de torenbouw
woonden er waarschijnlijk dus

zo'n 500 mensen in Sambeek. Voor

zoveel gelovigen - iedereen was

katholiek - was in de jaren vóór 1486

het kerkgebouw aanzienlijk vergroot.

Een ker§e ter grootte van een kaPel

zou voor al deze gelovigen veel te

klein zijn geweest.

De door architect Pierre CuYPers

beschreven tweebeukige kerk in

Sambeek had echter nog geen toren,

die de afronding en bekroning zou

moeten zijnvan de uitbreidingen in

de jaren daarvoor.

Vermoedelijk heeft Jan van de

Velde, die van 1410 tot 1456 Pastoor
van Sambeek was, het initiatief tot

de bouw van de toren genomen.

Hij werd rond 1390 in Culemborg
geboren, vandaar dat hij zich ook

wel Jan van Culemborg noemde'

Hij werd pastoor in Sambeek

op voorspraak van Peter van

Culemborg, een familielid. Deze was

toen Heer van Boxmeer en in 1410

aan de beurt om een Pastoor voor

Sambeek voor te dragen.

Jan van de Velde was een

ontwikkeld man. Hij studeerde aan

de universiteit in Keulen theologie,

rechten en geneeskunde. Deze

wetenschappelijke belangstelling is

hem, blijkens zijn nagelaten boeken,

altijd bijgebleven. ln 1424 stichtte

hij een kapel in Mullem, waarin

wekelijks een mis werd opgedragen.

lnwoners van dit gehucht hoefden

vanaf toen daarvoor niet meer in
Sambeek naar de kerk. Voor doPen,

trouwen en begraven moesten ze

echter nog wel naar Sambeek.

Hoofdstuk j.

Pastoor Jan van de velde zorgde ervoor dat zijn parochianen in Mullem een eigen

kqel lvegen. Bovenstaand de Sint Hubertuskapel te Vortum, getelend door Jan de

Beijer in 1743.

vandaardat ertot circaT' jaar Anthoniusgilde en anno 20ll nog

geleden door de velden de zogeheten steeds bestaat. ook de schepenen

Li"k*"g liep van Mullem naar van het dorp Sambeek én ambtrnan

Sambeek, wÍErover een dode werd Hendrick van Schaerdenberch lieten

vervoerd als deze begraven moest hun zegel aan dit verloren gegane

worden. document bevestigen'

Drie jaar eerder, in 1421, hing Jan Jan van de velde was verder de

u* à. Velde zijn zegel aan een initiatiefrremer tot de oprichting

document, waarin een broeder- en van een dorpsschool in Sambeek.

zusterschap werd gesticht, die Dat gebeurde in 1441. De kinderen

sindsdienbekend is als het sint kregen de eerste anderhalve eeuw

Pastoor Jan van de Velde, de waarschiinlijke initiatiefnemer voor de uitbreiding van

de lrerk en de bouw van de toren, werd voor het altaar begraven'
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waarschijnlijk in de kerk les van
een priester. Daarna kreeg Sambeek
een eigen schoolmeester die hen in
zijn eigen woning - het zogeheten
schoolhuis - onderrichtte. Dat stond
ongeveer op de plek van de huidige
grote zaal van gemeenschapshuis De
Elsenhof, dus vlak bij de kerk.
Jan van de Vel de zorgde er eveneens
voor dat de parochie een schitterende
monstrans van koper en zilver kreeg
in de vorïn van een opengewerkte
toren. Deze monstrans werd fussen
1438 en 1439 vervaardigd door de
in Nijmegen woonachtige goudsmid
Willem van Moldick en geldt
als een van de pronkstukken van
middeleeuwse edelsmeedkunst.

Tën tijde van het pastoraat van Jan
van de Velde is vrijwel zeker de
parochiekerk van Sambeek vergroot.

Het schoolhuis van Sambeek, met daarin
de woning van de meester stond tot
ongeveer halverny ege de negentiende
eeuw op het Vrijthof,

Daarop duidt een bepaling in zijn
testament, waarin hrj aangeeft dat
de opbrengst van enkele akkers
naar de kerkfabriek moest gaan
om de bouwkosten van de kerk te
verminderen en onderhoud eraan
te kunnen laten plaatsvinden. Het
ligt dan ook voor de hand dat hij
zichbezigheeft gehouden met de
voorbereidingen voor de bouw van
de toren. Toen Jan van de Velde
in 1456 overleed, zou het nog 30
jaar duren voordat daadwerkelijk
met de werkzaamheden ervan werd
begonnen. Hij werd overeenkomstig
zijn laatste wil begraven voor het
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De door Willem van Moldick gemaahe
monstrans voor de kerk van Sambeek
geldt als een van de pronkstuktren van
mi ddel e e uw s e e de I sme e dkuns t.

altaar in de kerk.
De eerste jaren na zijn dood nam
Jan van der Geest de pastorale
taken waar, totdat in 1 459 Jan de
Bercka de nieuwe herder van de
parochie Sambeek werd. Hij zou
dat 20 jaalr blijven en werd na een
kort pastoorloos tijdperk rond
1484 opgevolgd door Arnold van
Elderom, telg uit een geslacht dat in
S ambeek j arenlang bestuursfuncties
heeft bekleed. De familie woonde
indertijd op en bij de plek waar nu
het Antoniushuis staat.
Ongeveer twee jaar na de benoeming
van Arnold van Elderom tot pastoor

werd met de bouw van de toren een

begin gemaakt. Ruim 30 jaar heeft
hij de vorderingen kunnen gadeslaan.

Na zijn overlijden werd Willem van
Enckevoirt pastoor van Sambe ek, zij
het alleen in naam. Als kardinaal en
lid van de pauselijke curie bekleedde
hij belangrijke functies binnen
het Vaticaan. De pastorale taken
in Sambeek liet hij oveÍ aan zijn
plaatsvervanger Jan Crabout, wiens
sterftlatuln niet bekend is. Willem
van Enckevoirt overleed in 1534,
twee jaar na het gereedkomen van
de toren. 'Waarschijnlijk 

heeft hij de
toren nooit met eigen ogen gezien.
Het grootste gedeelte van zijn leven
bracht hij door in Rome, waar hij
ook is gestorven.

Een toren had vroeger behalve een
religieuze ook een openbare functie.
Het luiden van de klokken diende
niet alleen om gelovigen ter kerke
te roepen, maar ook om de tijd aan
te duiden. Als het Angelus luidde,
wist iedereen in het dorp dat het
twaalf of achttien uur was. De hele
en halve uren van de dag werden
met klokslagen aangegeven. En als
de toren een uurwerk had - wat in
Sambeek het geval was - konden alle
inwoners behalve horen ook zienhoe
laat het was.

Een dorp als Sambeek had helemaal
niet zo'n grote toren nodig, die

Hoewel Wllem van Enckevoirt tijdens
de bomu van de toren pastoor van
Sambeek was, heeft hij dit bouwwerk
waarschijnlijk nooit gezien. Vrijwel zin
gehele leven verbleef hij in Rome in het
Vaticaan.

Hoofdstuk 3.
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qua onderhoud ook nog eens

financieel een blok aan het been

was. Desondanks is de toren
toch gebouwd, waarschijnlijk uit
prestigeoverwegingen. Het dorp
behoorde tot het Overambt van
het Land van CuUk, dat op zijn
beurt weer deel uitmaakte van het

uitgestrekte grondgebied van de

hertog van Gelre. Behalve aan de

oude, van noord naar zuid loPende

Romeinse weg lag Sarnbeek ook aan

een weg die vanuit Gemert door de

Peel naar de Maas voerde. Mensen

konden zichbij het Vlak (niet ver

van de huidige monding van de

Sambeeksche Uitwatering) met een

veer laten overzetten en vanaf daar

hun weg vervolgen naar Nijmegen

of Venlo. Ook legden er schePen aan

om producten te laden of te lossen.

Dit alles zorgde voor een zekere

mate van bedrijvigheid in het dorp.

In kasteel de Hatendonck zetelden

,de ambtmannen van het Overambt.

In de tweede helft van de vijftiende
eeuw waren dat vader Hendrick van

Blitterswljck en later ziin zoon, die

dezelfde naam droeg.

Macht en aanzienvan de landsheer

straalden ook toen al af van

gebouwen die groter en duurder

waren dan noodzakelijk. In Sambeek

zalhetmet de bouw van de toren

wel niet anders zijn geweest. Of het

Land van Cuijk direct of indirect
heeft bijgedragen in de kosten van

de bouw van de toren is niet bewaard
gebleven. Feit is dat zowel in Cuijk,
vroeger een belangrijke plaats in het

Nederambt, als in Sambeek torens

zijn gebouwd die veel op elkaar
lijken en wellicht door dezelfde

bouwmeester zijn ontwo{pen. Die

van Sambeek echter is een maatje

groter.

Hoe dan ook moesten de bouwkosten
van de toren en van de vergrote

kerk worden gefinancierd. Dat
gebeurde vooral uit de opbrengsten

van vrijwillige gaven in geld en

natura van de parochianen. De

Sambeekse pastoors in de vijftiende
eeuw hebben hen ongetwijfeld
aangespoord wat extra's te

deponeren in de offerblokken en

op de collecteschalen. De beter

gesitueerden van het do{P werden

ieder voor een grotere bijdrage

benade rd. Zoals waarschij nlijk
Johan Hack, wiens zoon in ruil
voor financiële steun de eerste

steen van de toren mocht leggen.

De kerkfabriek beschikte trouwens

altijd al over een flink verÍnogeo,

waaronder renten van allerlei aard en

pachten van bouw- en weilanden.

Normaliter waren de baten hiervan

bestemd voor de armen van het

dorp. Soms echter werden er door

gelovigen bepalingen gemaakt dat

de opbrengsten ten goede moesten

komen aanhet kerkgebouw-

Daarnaast had de kerkfabriek ook
inkomsten uit allerlei betalingeL
zoals die voor de verkoop van
graven en het verhuren van het

laken over de doodskist. Sornmige
parochianen bepaalden bij
testament dat kostbaarheden uit hun

nalatenschap aan de kerkfabriek
kwamen. Deze konden dan worden
verkocht en leverd en zo geld op.

Ook met de verkoop van aflaten

verwierf de kerkfabriek inkomsten.
Als gelovigen een bepaalde tijd extra

baden en tevens aarr de kerkfabriek
een bepaald bedrag schonken,

zouden zij vergeving van hun zonden

krijgen en daardoor in de hemel

komen in plaats van in het vagevuur.

Al deze verschillende inkomsten
waren voldoende om de uitbreiding
van de kerk en de bouw van de

toren in Sambeek te bekostigen.

Ongetwijfeld zal de bouw ook wel
eens stil hebben gelegen als er oP

een bepaald moment onvoldoende

middelen waren.

Acht, in de

kerk van
Sambeek in

functie ziinde
geestelijl<en en

alle inwoners
van het dorp
zagen in 1486

de arbeiders
beginnen met

de bouw van

de toren.

Niet alleen pastoor Arnoldus
van Elderom zag in 1486 de

bouwmeester en arbeiders naar

Sambeek komen, ook de zeven

andere geestelijken die in de

parochiekerk een ziialtaar bedienden.

Dat waren Johannes van der Hage,

Johannes van Rijssen, Johan

Crabout, Gerardus de Bercka,

Johannes van Boxmeer, Rutger
van der Geest en Arnoldus van der

Hage. En samen tnet hen uiteraard

de gehele Sambeekse bevolking.
Voor een periode van maar liefst 46

jaar zoumidden in het dorp gewerkt

gmnworden aan een van de hoogste

torens van het Land van Cuijk.
Maar dat wisten ze toen nog niet.

Wél dat het een geweldig bouwwerk

zotJ worden.

Duvelsklölcske nn 47, 201 I - I 3

De toren van de oude kerkvan cuijk tiiw qua ontwerp sterk op die van sambeek.

Beide zijn in dezelfde tijd gebouwd. De Sambeekse toren is echter een stuk groíer en

zwaarder

Hoofdstuk 3.
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an de slag met loodrei, smetdraad
en avegaar
Waarin de bouwmeester van de toren een ware duizendpoot blijh te zijn - de toren de meest

geschikte plek in Sambeek lcrijgt, maar niet exact noar het oosten is gericht - kloostermoppen

worden gebakken op de Pastoors Tiggeleert - de arbeiders werken en overnochten in een

bom,vloods en een architect uitrelcent hoe z,vaar de toren nu eigenliik is.

Een huiseigenaar die heden ten
dage een schuurtje in zijn tuin
wil bouwen, kan een architect
vragen om daarvoor een

gedetailleerde bouwtekening te
maken, uiteraard nadat hij verteld
heeft wat hem daarbij voor ogen
staat. \ilaarschijnlijker is het
dat hij iemand benadert die een
globale schets maakt van hoe het
eruit moet komen zien, met de
meest noodzakelijke maten en de
plaats van deur en ramen. Een
eryaren metselaar en timmerman
hebben daar voldoende aan om
het schuurtje te bouwen zoals de
huiseigenaar dat had gedacht.
Kleine problemen \ryorden tijdens
de werl<zaamheden opgelost.

Bij de bouw van de Sambeekse

toren is het er waarschijnlijk niet
anders aantoe gegaan. De twee
kerkmeesters die de kas van de

kerkfabriek beheerden en door het
dorpsbestuur waren benoemd, zullen
een toren in gedachten hebben
gehad die zij ergens hadden gezien.
'Zo ongeveer moet die in Sambeek
ook worden', hebben ze mogelijk
tegen elkaar gezegd. Welke toren
of torens ze hadden bekeken, is niet
bekend. Die van Cuijk hjkt veel op
de Sambeekse toren, dateert van
dezelf,Ce tljd maar is wel een stuk
kleiner. Ook kan het zijndat de twee
kerkmeesters elders torens hebben
gezien die reeds lang verdwenen
zijn.
In de middeleeuwen was het heel
gebruikelijk om nieuwe bouwwerken
(meestal betrof het kerken, torens,
stadhuizen en stadsmuren) te
bouwen, waarbij bestaande als

voorbeeld dienden. Het nieuwe

gebouw moest alleen wat groter,
breder, kleiner, langer, smaller
eflz. worden - al naar gelang de

plaatselijke situatie en fi nanciële
mogelijkheden. Vaak werd dan ook
de bouwmeester van dat bestaande

gebouw aangezocht met de vraag
of deze het nieuwe wilde bouwen.
Hij had er immers ervaring mee

en wist hoe eventuele problemen
konden worden opgelost. Was

de oorspronkelijke bouwmeester
overleden, dan werd diens zoon of
kleinzoon benaderd, tenminste als

die in de voetsporen van zijn vader
of grootvader was getreden.
Wie de Sambeekse kerkmeesters
als bouwmeester hebben gevraagd
is niet bewaard gebleven. Wel is
duidelijk dat de man een prima
plek voor de toren heeft gekozen:

op ongeveer 40 meter van de oude
Romeinse weg (nu: Grotestraat) op
een heuveltje dat daar toentertrjd
moet hebben gelegen. De voet
van de toren bevindt zich nu op
ongeveer 15,90 meter boven NAP.
Ter vergelijking: de huizen op
'de bult' bij de stuw liggen op 15

meter hoogte en zullen volgens
berekeningen van Rijkswaterstaat bij
overstromingen van de Maas nooit
onder water komen staan. Omdat
de voet van de toren bijna een
meter hoger ligt, is het maaswater
nooit tot daar kunnen komen, wat
bijvoorbeeld bij de kerk in Boxmeer
wel regelm atig het geval is geweest.

Hoe hoog de Sambeekse toren
staat, is duidelijk te zien vanaf de

Zandsteeg. Het niveauverschil tussen

het maaiveld van de aan deze straat

Middeleeuwse arbeiders aan het werk. Linl<sboven controleert een arbeider met een

loodrei of de stenen horizontaal liggen, terwijl middenboven zin collega met een

schietlood in de weer is. Rechtsboven wordt een steigerpaal geplaatst en linksonder
een last naar boven getakeld. Middenonder is een steenhouwer aan het werk en
rechtsonder kapt een timmerman een houten balk in de juiste vorm.

Duvelsklökske nr 17, 20ll - 14 Hoo/ilstuk 1.
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Vanaf de Torenstraat is duidelijk te

zien dat de Sambeeke toren indertiid
op een hoogte is gebouwd, die schuin

afliep richting Zandsteeg en Torenstraat.

In de loop der eeuwen ziin de tuinen

van de woningen aan de Zandsteeg

geëgaliseerd, waardoor de bottw van

een lreermuur noodzakelijk werd

gelegen percelen en de voet van de

toren bedraagt circa 1,25 meter.

Ook met de ondergrond waaroP

de toren moest komen was niets

mis. Op ongeveer een meter diePte

begint het gele zand, voor doorsnee-

gebouwen voldoende stevig om

daarop beginnen te metselen. Voor
de Sambeekse toren echter zullen de

arbeiders wel een stuk dieper hebben

gegraven voor nog meer stabiliteit.
Een bouwmeester (letterltjk: meester

in het bouwen, dus de hoogste

gr aad van vakbekwaamhe i d)

ontwierp niet alleen een

gebouw zoals tegenwoordig
een architect doet, hij was ook
leider van alle werkzaamheden,

te vergelijken met de huidige
aannemer. Hij moest ervoor
zorgendat er op tlid voldoende
materi alen, gereedschaPPen

en werkÍuigen waren, zodat de

arbeiders konden doorwerken.

Als zodanig functioneerde hij als

een hedendaagse projectleider van

een bouwwerk. Vaak was hij ook

leverancier van materialen, vooral

van natuursteen en verdiende

daaraan.

Verder noteerde hij welke

arbeiders op welke dagen hadden

gewerkt en betaalde hen ook uit.

De bouwmeester was dus tevens

administrateur. Btj bouwkundige
problemen die hij niet zelf kon

oploss en, Íaadpleegde hij een

deskundige collega. Meestal was hij

in dienst van zijn oPdrachtgevers,

?tls,*
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Een middeleeuwse bouwmeester en een medewerker veftichten met een reuzenpasser

enlrele opmetingen.

HooÍdstuk 4.

de kerkmeesters van de kerkfabriek.
Aan hen was hij dan ook
verantwoording schuldig. Kortom,
een bouwmeester was bij de bouw
de spil waar alles om draaide en een

ware duizendpoot.
De onbekend gebleven bouwmeester

ontwierp voor Sambeek een

toren in de stijl van de Brabantse
plattelandsgotiek. Gotische
kathedralen, zoals de Sint Jan in
's-Hertogenbosch, zijn grotendeels

opgetrokken in natuursteen. Dit
moest van elders worden aangevoerd

en daarna bewerkÍ. Transportkosten
en arbeidsloon maakten deze

kathedralen daardoor zeer duur. ln
kleine dorpen werd bij de bouw van

kerken en torens vooral gebruik
gemaatÍ van in de omgeving
voorkomende grondstoffen zoals

klei, waarvan bakstenen werden

vervaardigd.
Gotiek is de naam voor een

laatmiddeleeuwse stijl zoals die werd

toegepast in de periode van ongeveer

I 150 tot 1500, niet alleen in
kerkelijke en wereldlijke gebouwen

maar ook in de beeldende kunst. De

belangrijkste kenmerken van deze

stijl zijn het streven naar verticaliteit
en naar licht.
De bouwwerken werden steeds

hoger en wezen nadrukkelijk naar de

hemel, die - dacht men toen - ergens

boven de wolken was. Het licht werd

binnengehaald door hoge vensters

waarin glas-inJoodramen waren
geplaatst. De tweebeukige kerk van

Sambeek had dergelijke vensters,

zoals op oude tekeningen te zien

is. De twee spits toeloPende daken

reikÍen tot ongeveer twintig meter

hoogte en versterkten het gevoel van

verticaliteit.
Tegen deze kerk kwam een drie

verdiepingen tellende toren met een

vierkant grondplan, dat staat voor het

aardse leven. De drie verdiepingen
verwijzen naar de Heilige Drie-
eenheid (God de Vadet deZoon
en de Heilige Geest). Zo worden

de aarde en de mensen die eroP

leven symbolisch verbonden met

de hemel. De tweede en de derde

verdieping van de toren kregen

smalle, hoge lisenen. Deze iets

uit de muur springende stroken,

Duvelsklökske nr 47,2011 - l5
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De speklagen, de afwisseling van
bal<steen en natuursteen, van de eerste
verdieping van de Sambeel<se toren zin
niet even dik. Ir{aar boven toe zijn er
meer lagen baluteen gemetseld, wat de
v ert i c al i t e it ve r s t e rkt.

Ook in de middeleeuwen werkten
metselaars al met een troffel.

meestal van natuursteen, hebben een
louter decoratieve functie, doordat
ze een muur in vlakken verdelen
en de verticaliteit nog eens extra
accentueren.
De speklagen (de afwisseling van
baksteen en tufsteen) van de onderste
verdieping zijn niet allemaal even
dik. Na eerst een aantal lagen van
drie rijen baksteen worden dat
er naar boven toe steeds meer.
Daardoor lijkt het alsof de toren

Duvelsklökske nr 47,2011 - l6

Worden tegenwoordig alle lengtes
en breedtes in meters of daarvan
afgeleide maten aangegeven, de
bouwmeester van de Sambeekse
toren deed dat in de toen
veelgebruikte Rijnlandse maten. De
Rijnlandse roede heeft een lengte
van 3,76 meter, terwijl de Rijnlandse
voet 31,4 centimeter is. Elke zijde
van het vierkante grondvlak van
de toren (zonder de contraforten)
meet drie Rijnlandse roede, hetgeen
overeenkomt met 11,30 meter.
De contraforten zijnprecies vijf
Rijnlandse voet breed, dus 1,57
meter. Van de begane grond tot de
omloop is de toren nu ongeveer 39
meter hoog, wat overeenkomt met

10,6 Rijnlandse roede.
De muren aan de noord- en zuidkant
zijn zes voet (ongeveer 1,85 meter)
dik. Die aan de oost- en westkant
zijn zwaarder omd at daarin hoge
spitsbogen zijn aangebracht. De
hierdoor ontstane zwakte moest
de bouwmeester compenseren met
een dikte van 8 voet (circa 2,50
meter). Op de hoeken zijn de muren
(inclusief de contraforten) zelfs I 5

voet (4,70 meter) dik.

Kerken die in de middeleeuwen
werden gebouwd, waren altij d naar
het oosten gericht. Dat gold ook
voor de kerk in Sambeek. Deze
zogeheten oriëntering ('oriënt' is
een ander woord voor 'oosten')
of Heilige Linie was afgeleid van
enkele teksten uit de bijbel. Christus
zou bij het Laatste Oordeel op aarde
terugkeren vanuit het oosten om
dan te oordelen over levenden en
doden . Zij die goed hadden geleefcl
mochten voor eeuwig binnengaan
in het hemels e Jeruzalem. Vanuit
Europ a gezien lag Jeruzalem
in het oosten, dacht men in de

Hoofdstuk 4.
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De middeleeuwse borwmeester hanteerde, zoals toen gebruikelijkwas, Rijntandse
maten bij de bouw van de sarnbeekse toren. De muren vanafde begane glond tot de
eerste verdiepingsvloer zijn niet overal even dik.

steeds verder opnjst uit de aarde.
Ondanks zijn massaliteit oogt de
toren van Sambeek, zeker op afstand,
slank. Dat wordt veroorzaakt
door de ongeveer tien tot vijftien
centimeter naar binnen wijkende
lnuren bij elke verdieping en de
diagonaal geplaatste contraforten of
steunberen. Deze worden naar boven
toe minder zwaar.
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middeleeuwen - in werkelijkheid
is dat ongeveer het zuidoosten. De
gelovigen betraden de kerk aan de

westzijde. In Sambeek was dx via
de grote toegangsdeuren aan de

kant waar nu gemeenschapshuis De

Elsenhof staat. Het altaar stond aan

de oostkant opgesteld. Daar immers
werd de heilige mis opgedragen,
het belangrijkste element van de

katholieke eredienst.
Overledenen werden begraven met

het hoofd naar het westen, zodaÍ
ze konden 'kijken' naar het oosten,

waar hen het hernelse Jeruzalem

wachtte. Ook in Sambeek is dat

gebeurd op het kerkhol dat tot circa
1850 aan weerszijden van de kerk
lag.
Toch zijnkerk en toren in Sambeek

niet exact naar het oosten gericht.
Bij de uitbreiding met een nieuwe
beuk naast en tegen het bestaande

kerkje moest worden uitgegazn van

de ligging daarvan De afwijking
ten opzichte van het oosten van dit
stenen kerkje was al flink groot:

ongeveer I 5 graden. V/aarschijnlijk
was bij de bouw daawan uitgegaan
van de ligging van het eerdere

houten kerkje, dat dus allerminst
exact georiënteerd lag.
Door de bouw van de twee keer

zo lange beuk werd de afwijking
nog groter. V/ie nu vanaf de ingang

van de toren richting kerkpleir/
Grotestraat krjkt, richt zijn blik
niet naar het oosten, maaÍ naaÍ

het oostnoordoosten. In Sambeek

stonden in de tweede helft van de

vijftiende eeuw slechts enkele stenen

gebouwen. Dat waren kasteel de

Hatendonck, de vergrote kerk en -

heel misschien - de Steenenburch,
gelegen ongeveer op de hoek
van de huidige Torenstraat en het

Redemptoristinnenpad. Gegevens

over meer stenen gebouwen in het

dorp ontbreken vooralsnog.

Met het vertrek van de Rorneinen

rond het jaar 400 uit wat nu

Nederland is, verdwenen ook de

kennis en de techniek van het

vervaardigen van bakstenen uit
klei. Pas rond het jaar 1200 kwam
het bouwen met bakstenen weer in
zw ang, w aarsch ij nlij k door toedoen

van monniken.
Omdat er in Sambeek ten tijde van

de torenbouw amper stenen huizen
stonden, is het onwaarschijnlijk
dat er in het dorp al steenbakkers

hebben gewoond. Zij zullen door
de bouwmeester van elders zin
aangetrokken. De grondstof klei was

in Sambeek ruim voorhanden. Bijna
jaarlijks trad de Maas buiten haar

oevers en liet daarbij een dun laagie

slib in de weien achter. Het slib van
vele duizenden jaren overstromingen
groeid e zo aan tot een dikke laag
klei, waarvan bakstenen konden

worden vervaardigd. Dat gebeurde

ter plekke, dus in de maasweien zelf,
in een veldoven. Het bakken van een

De stenen von de Sambeeke toren zin
waarschijnlijk gebakken van klei uit
de Pastoors Tïggeleert. Deze lag op

ongeveer dezelÍd, plek als waar enkele

eeuwen later de veldoven van Jacobus
Maessen stond.

lading handgevorrnde stenen duurde

ongeveer drie weken; het langzaam
afkoelen ongeveer even lang.

De bakstenen van de toren ziin
mogelijk afkomstig uit de Pastoors

Tiggeleert, een wei die toebehoorde

aande pastoor en wÍurvan de klei
zeer geschikt was om er stenen of,
zoals men vroeger zei, tichels van
te bakken. De Pastoors Tiggeleert
lag op vrijwel dezelfde plek als

waar bijna vierhonderd iaar later
Sambekenaar Johannes Maessen een

steenbakkerij oprichffe. Kennelijk
leverde die plek in de vijftiende
eeuw ook al stenen van prima
kwaliteit. Ook een paar weien enkele

honderden meters verder naaÍ het

zuiden bij de Swindelaarsestraat
werden vroeger om dezelfde reden

de Tiggeleert genoemd. Ook daar

zouden stenen voor de Sambeekse

toren kunnen zijn gebakken.

Inwoners van het dorp zullen
waarschijnlijk deze stenen met paard

en kar naar de bouwplek hebben

vervoerd.
De tegenwoordig meest gangbare

baksteen is van het waalformaat
en meet circa 21x10x5 centimeter
(lxbxh). De stenen van de toren
zijn echter een stuk groter, namelijk
27 ,5xl3x6 centimeter. Het ziin
kloostennoppen of monniksstenen.
Ze worden zo genoemd omdat men

aanneemt dat kloosterorden aan de

bakermat van de baksteenfabricage
in Nederland stonden. Ook
bakstenen die niet door monniken
waren gebakken, zoals in Sambeek

voor de toren, werden zo genoemd.

Over het algemeen kan worden
gezegd: hoe groter de kloostermop,
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Zoals alle andere kerlren die in de middeleeuw'en zijn gebotrwd was ook die van

Sambeek gericht naar het oosten

Hctofdstuk 4.
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Een metselaar en een steenhouwer dan het werk Deze en de op de volgende paginab
afgebeelde beelden staan op de Sint Janskathedraal in 's-Hertogenbosch.

hoe ouder. De oudste stenen
hadden hetzelfde formaat als de
tufstenen die uit de Eifel werden
geimporteerd . Later ontstond er
min of meer een standaardformaat
voor kloostennoppetr, waarÍnee
de bakstenen die verwerkt zijn
in de Sambeekse toren ongeveer
overeenkomen.

Eind vijftiende eeuw woonden er in
Sambeek wel enkele timmerlieden
en smeden, die de voor hen
gebruikel ij ke werkzaamheden
verrichtten. Meebouwen aan een
grote toren ging hun vaardigheden
echter te boven. Het dorp kende nog
geen metselaars en steenhouwers.
De vaklieden die de toren
moesten gaan bouwen, kwamen
daarom van elders. Vaak waren
het bouwploegen, die van de ene
grote klus naar de andere trokken.
Deze ploegen, waarin metselaars,
steenhouwers, timmerlieden, smeden
en andere vaklieden samenwerkÍen,
werden bouwloodsen genoemd.
Dat deden ze onder leiding van
een 'meester van de werke', te
vergelijken met een hedendaagse

opzichter. De bouwmeester had
de eindverantwoordelij kheid.
De werklieden hadden een
eigen onderkomen - eveneens
bouwloods genoemd - waarin ze
hun gereedschappen opborgen en
ook schaftten. De steenhouwers
bewerkten er het natuursteen. In
Sambeek kan deze loods gestaan

Duvelsklökske nr.47,2011 - I8

hebben op het Vrijthof, van oudsher
het centrale dorpsplein waar ook
een waterput was. Nadat de deklaag
van zwarte aarde was afgegraven tot
op het gele zand kon met de bouw
van de toren worden begonnen.
Sambeekse boeren zullen wellicht bij
deze graafw erl<zaamhe den hebb en
geholpen. Het is mogelljk dat de
bouwmeester nog iets dieper heeft
laten graven om er zeker van te zijn
dat de toren op zeer vaste grond
zou komen staan. Hierop kwamen
meteen de muren, dus zonder een

gestorte fundering. Wel zorgde de

bouwmeester ervoor dat de voet van
de muren van de toren wat breder
uitliep, zodat het draagvlak groter
werd.
Voor het metselen van de bakstenen
gebruikten de metselaars een ander
soort specie dan de tegenwoordige,
die samengesteld is uit een mengsel
van cement enzand.In de vijftiende
eeuw werd een mengsel van kalk en

zard gebruikt (l op 2), dat met water
uit de waterput op het Vrijthof tot
een verwerkbare brij was gemaakt.

Net zoals nu hadden de metselaars
toen een troffel ter beschikking om
dezs, zogeheten kalkmortel aan te
brengen. Hun speciekuip was van
hout.
Om horizontaal en verticaal te
kunnen metselen stonden de

middeleeuwse metselaars enkele
hulpmiddelen ter beschikking. Met
een schietlood (een vrijhangend
touw, met daaraan een gewicht met
een punt) konden ze bepalen ofeen
gebouw exact recht kwam te staan.
Met de loodrei (een driehoekig
raamwerk, waarin ook een schietlood
hing) controleerden zeofde stenen
waterpas lagen.
Bouwhistorici vermoeden dat
metselaars in de vijftiende eeuw
nog geen metseldraad hadden,
waarlangs ze de bakstenen konden
leggen. 'Langs het lijntje metselen'
was er toen nog niet bij. Elke steen
die zehadden gemetseld moest met
de loodrei worden gecontroleerd,
hetgeen zeer tijdrovend was.
Tijdens de bouw hebben er geen

steigers om de Sambeekse toren
gestaan die reikÍen tot aan de
bovenkant van het muurwerk. Een
dergelijke houten constructie zou
niet alleen veel te zwaar maar ook
te duur zijn geweest omdat de lange
houten steigerpalen va:r elders
moesten worden aangevoerd.
Waarschijnlijker is het dat
steigerpalen alleen zijn gebruikt voor
de bouw van de eerste etage.
Bij de volgende twee verdiepingen
is gebruikt gemaakt van'vliegende'
steigers. Deze staan niet op de grond,
maar hangen aan de muur. Daardoor
lijken ze van een afstand te vliegen.
Korte, stevige balken - kortelingen

Hoofdstuk 4.

í1

6

3

10 12

Mi ddel eeuw s e met s e I aar s gere e ds c hap-
pen: I en 2 zijn de gewichten van een

schietlood en 3 de paal waarmee kon
worden afgelezen of iets verticaal stond,
terwijl 4 een opgerold schietlood is;
5, 6, 7 en 8 zijn verschillende vormen
van een loodrei, woarmee werd bepaald
of een steen of balk horizontaal log;
9 en l0 zijn winkelhaken; I I en I 2 zijn
meetlatten.
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De kortelingen droegen de planken van

de vliegende steigers-

geheten - werden bij het oPtrekken

van de muur in het metselwerk

opgenomen. Een schuine, eveneens

in de muur stekende balk diende ter

ondersteunin g. D eze kortel ingsgaten

blijven zichtbaar in het metselwerk;

een aantal is ook nu nog in de muren

van de Sambeekse toren te zien.

Soms kon er wel eens iets misgaan, ook aan de Sambeeltse toren. Bintwn de cirkel is

duidelijk te zien dat een laag stenen scheefis gemetseld.

Het natuursteen in de toren was

waarschijnlijk mergel, afkomstig uit
hid-Limburg. Dit werd Per schiP

aangevoerd over de Maas en van

de aanlegplek bij het Vlak naar de

toren getransporteerd. Steenhouwers

kapten daar met behulP van mallen

en diverse soorten beitels de lisenen

en andere versieringen uit die tegen

de toreÍrmuren ziin aangebracht.

Bakstenen en kalkmortel werden in

een bak op de schouder naar boven

gedragen. Misschien hebben de

inwoners van het dorp hier wel een

handje bij geholpen. Ze maakten

daarbij gebruik van de stenen traP,

die tegelijk met de toren werd

opgemetseld en die nu nog steeds

wordt gebruikt om boven te komen.

Voor zware lasten was een

hij sinstallatie nodig. Waarschij nlij k
was dat een zogeheten galg. Deze

Ir{u nog zijn de kortelingsgaten te zien, waarin tijdens de bom,v von de Sambeel<se

toren de balten van de vliegende steigers hebben gezeten.

Hoofdstuk 4.

Enlrele hijstoestellen, zoals die bii de

bom,u van de Sambeelue toren gebruikt
zouden lamnen ziin: I de houíen katrol;
2 de enlrele Ealg; 3 de dubbele galg.

had de vorm van een omgekeerde

L, waaraan een katrol was bevestigd

waarover een touw lieP. Deze galg

stond op de vliegende steiger. Enkele

mannen trokken de last nazr boven.

Brj zware voorwerp en, zoals dikke

houten balken, werden Paarden
gebruikt.
De muren van de Sambeekse toren

zijn alle massief. Bo uwhistorici
veïrnoeden dat er eerst een stu§e
steensmuur is oPgemetseld aan

zowel de binnen- als buitenkant. De

tussenruimte werd dan opgevuld met

lagen stenen, die vrlj willekeurig,
dus zonder een bePaald Patroon,
werden gelegd. Misbaksels kwamen

daarbij goed van pas. Was de

tussenruimte opgevuld tot de hoogle

van de binnen- en buitenmuur, dan

werden deze weer een stukje hoger

opgemetseld en de tussenruimte

opgevuld, enzovoort.
In de toren kwamen drie houten

verdiepingsvloeren. De eerste

net boven het kruisgewelf dat de

ruimte onder de toren afsloot.

terwijl onder de twee volgende

etages een open ruimte was. Enkele

zware eikenhouten balken werden

in de muren ingemetseld. Dwars

daarop kwamen wat minder ar{are

balken, afgedekt met stevige

planke n. Deze verdiepingsvl oeren

werden gebruikt om van binnenuit

te kunnen metselen. Vanwege de

dikte van de muren was het voor
de rnetselaars onmogelijk om dat

alleen van buiten af te doen. Aan
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Vanaf het lrerlqlein zijn naast de wijzerplaot en uiterst rechÍs nog enkele muuranlers
le zien, wcutroan de zware ballen van een verdiepingsvroer hebben gezeten

van de boomstammen van de Maas
naar het centrum van Sambeek is
verÍnoedelijk gebruik gem aakt van
een 'mallej àfl' , een één-assige kar.
Het aankopen van het hout en het
transport ervan was een taakvan

de bouwmeester. Vaak reisde hij
naar de plekken wÍur de bomen
werden gekapt om de beste en meest
geschikte uit te zoeken.
Timmerlieden moesten het hout op
de juiste lengÍe en dikte zagen. Dat
gebeurde rnet grote spanzagen, die
door twee mannen werden bediend.
Om mooi recht te kunnen zagen
werd een enigszins veerkrachtig
touw ingesmeerd met krijt en aan
het begin en einde van de boom
vastgemaakt. Door het in het
midden op te trekken en vervolgens
los te laten, schoot dit zogeheten
smetdraad op het hout en liet daar
een wit hjntje achter.
In het houtwerk van de Sambeekse
toren zullen niet veel gesmede
ijzer en nage I s zijn verwerkt.
Daarvoor was het hout gewoonweg
te dik. De middeleeuwse
timmerlieden werkten veel met
houtverbindingen, die werden
vastgezet met houten pennen.
Daartoe stonden hen allerlei zagen,
beitels en boren ter beschikking.
Met een ayegaaq een handboor van

de kerkpleinzijde zijn nog enkele
muurankers te zien waaraan de
Tware balken waren vastgemaakt,
onder andere aaflweerszijden van
de wijzerplaat. Op de bovenste
verdieping kwam de houten
klokkenstoel, waarin later de
klokken moesten komen hangen.
Hout was in de middeleeuwen het
belangrij kste bouwm ateriaal. Vrij wel
alle woningen werden daaruit
opgetrokken. Bijna altijd betrof het
eikenhout, dat zeer duurzaam is.
Het eikenhout dat in de toren werd
verwerkt, was zo goed als zeker
niet afkomstig uit Sambeek zelf.
Het werd waarschijnlijk gekocht
van een handel aar die met zijn vlot
de Maas kwam afclrijven. Daarop
lagen boomstammen die gekapt
waren in de Belgische Ardennen
of Luxemburg. Voor het vervoer

Met een mallejan, getrokken door een of twee paarden, werden zware boomstammen
vervoerd.

Arbeider
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B o orgeree dschappen van de

middeleeuwse timmerman: I els

(klein boortie); 2 tot en met 7 ziin

verschillende vormen van avegaars ;

8 ,s een schulpboor om taps toelopende

gaten te maken

Timmerlieden aan het werk: boven zagen

twee monnen met een grote sPanzaag

baltren, terwiil onder twee collega's met

een smetdraad de balken aftekenen.

ongeveer een meter lengte, konden

grote gaten worden gemaakt.

Hoe de spits oP de toren van

Sarnbeek er oorspronkelijk heeft

uitgezien is onbekend. Hii zou best

wel eens heel wat hoger kunnen

Tben de botnu van de toren in 1532 gereedwas, hebben de Sambekenaren

ongetwijfeld feestgevierd. (Hans Sebald Beham, I 5 47)

zijngeweest dan de huidige. Torens

zoals die van Leende en Boxtel, die

eveneens in de vijftiende eeuw ziin
gebouwd, hebben scherP toeloPende

spitsen. De spits werd gedekt met

leien, waarschij nlijk afkomstig uit

de Ardennen, die Per schiP waren

Íumgevoerd.
Over de bouw van de toren in
Sambeek is 46 iaaÍ gedaan. Of er

veel oponthoud is geweest door

strenge winters of geldgebrek is

niet vastgelegd. Als de toren toen

even hoog was als nu, zo'n 47

meter, dan komt dat neer oP een

gemiddelde van bijna een meter Per
jaar. Ter vergelijking: in de dertiende

eeuw werd over de 112 meter hoge

Utrechtse dom 61 jaar gebouwd,

gemiddeld ruim 1,80 meter Per
jaar. Erg hoog heeft het temPo in

Sambeek dus niet gelegen.

In 1 532 werd een gedenksteen

geplaatst ten teken dat de

b ouww erkzaamhe den waren

beëindigd. Dat zal ongetwijfeld
met enige feestelijkheden gepaard

zijn gegaan . Deze steen heeft tot
september 1944 in de kerk nabij de

ingang naar de torentraP gezeten.

Drie jaar later maakte architect
F. Schitzten behoeve van de

restauratie van de toen zwaar

beschadigde toren enkele

berekeningen. Hij becij ferde

dat de toren ruim 1,25 miljoen
kilogram woog. De middeleeuwse

bouwmeester zal dat nooit beseft

hebben. En eveÍrmin zal hij hebben

kunnen bevroeden dat de voor de

Sambeekse katholieken gebouwde

kerk en toren ruim een eeuw na het

gereedkomen door de Protestanten
zouden worden overgenomen.

Schilder.

Hoofdstuk 4.

Bierdrinker
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euzen de baas over kerk en toren
Waarin de Sambeekse katholieken hun kerk en toren moeten afstaan aan de gereformeerden -
Samuel Neomagus de eerste predikant in Sambeekwordt maar zelden in het dorp verblijft -
pastoor llillem van Rijssen uiteindelijk toch wordt uitbetaald - pastoor Christianus van de Water
de kerk in tweeën wil delen en de weem tot de grond toe aíbrandt.

Zondag2 augustus 1648.

"Op deze dag hebben de geuzen
voor de eerste keer gepreekt in
Sambe€k", schreef de Boxmeerse
pastoor Antonius Peelen. "Enige
dagen daarn a zijn alle altaren in
het Land van Cuijk afgebroker.t!

Halverwege de zeventiende
eeuw was 'geuzen' een door
de katholieken veel gebruikte
scheldnaam voor de gereformeerden,
,die op hun beurt de katholieken
aanduidden met 'papen' - aanhangers
van de paus dus.
Enkele maanden voordat pastoor
Peelen deze twee zinnen noteerde,
was de Vrede van Munster tot
stand gekomen, die een einde
maakte aan een tachtig jaar durende
oorlog tussen de Nederlanden en
Spanj e. Zeven Noord-Nederlandse
provincies gingen voortaan
zelfstandig verder onder de naam
'Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden' . Ze kregen er grote
delen van de huidige provincies
Noord-Brabant, Zeeland en Limburg
bij als op de Spanjaarden veroverde
gebieden. De ze werden rechtstreeks
door de Staten-Generaal vanuit
Den Haag bestuurd. Vandaar de
naaln Generaliteitslanden voor deze
gebied en tezamen en Staats-Brabant
voor Noord-Brabant alleen. De
gereformeerde religie werd een zeer
bevoorrechte godsdienst, terwijl de
katholieken hun geloof niet meer in
het openbaar mochten uitoefenen.
Dit laatste was niet het geval in
de Heerlijkheid Boxmeer, die
bestuurd werd door de Heren van
Huis Bergh en niet viel onder
de bepalingen van de Vrede van
Munster. In dit ministaade mochten
de katholieken wél vnjelijk hun
godsdi enstoefeningen houden.
De rest van het Land van

Curjk behoorde toe aan het
Huis van Oranje en maakte in
strikte zin geen deel uit van de
Generaliteitslanden.'Wel waren er
alle voorschriften en regels die voor
de Generaliteitslanden golden van
kracht; dat was ook in Sarnbeek het
geval.
De afkondiging van de Vrede van
Munster had plaats op 5 juni 1648.
Drie dagen later al kwam een aantal
predikanten bijeen in de Stevenskerk
in Nijmegen. Zij maakten deel
uit van de Classis Nijmegen van

de Gelderse Synode, waartoe ook
Sambeek behoorde. Prins Willem
van Oranje, kleinzoon van de
'Vader des Vaderlands', wilde het
Land vall Cuijk meteen reformeren.
De predikanten in de Stevenskerk
moesten vier collega's benoemen die
deze taak op zich zouden nemen.
Op 15 juni 1648 liet prins Willem
van Oranje een brief uitgaan naar
alle dorpsbesturen in het Land van
Curjk. "De paapse kerken moeten
worden gezuiverd" , zo begon hij
zijn schrijven. "Ook dient er een

De Generaliteitslanden, bestaande uit heÍ grootste deelvan de huidige provincie
Noord-Brabant en stukken van Zeeland en Limburg, werden door de siaten-Generaal
bestuurd vanuit Den Haag.

Oomrtcr OUeruaat f

'*Crarcnhage
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Na 1648 werd natrwkeurig genoteerd in
welke dorpen van het Land van Cuijk

' Paepsche P astoren' w aren aangesteld.

predikant van de gereformeerde

religie te worden benoemd. De

pÍrstoors moeten uit hun kerken
en kapellen vertrekken. Ze mogen

er geen diensten meer houden en

zich ook niet meer met kerkeltjke
zaken bemoeien. Uit de kerken moet

alles worden verwijderd wat aan de

katholieke religie herinnert zoals

altaren, beelden en schilderijen."
TWee dagen later, op l7 juni 1648,
kwamen enkele afgevaardigden
van prins V/illem van Oranje naar

Sambeek en deelden aan pastoor

Willem van Rijssen, de opvolger
van Matthias Riebroeck, mee dat

hij het kerkgebouw, de toren en alle

inkomsten die verbonden waren

aan de altaren én de pastorie moest

afstaan. Daar stond geen enkele
schadeloosstelling tegenover.
Alle inkomsten gingen naar het Huis
van Oranje. Van een gedeelte werden

de nog aan te stellen predikant en

koster betaald. Wat overbleef, staken

de Oranjes in eigen zak.
De katholieke schepenen van
Sambeek waren het allerminst eens

met deze gang van zaken. Op 20
juni 1 648 schrev en zij een 'akte
van protest tegen de inb ezitneming
van de pastorie'. "Op 17 juni zijn
we met enkele vertegenwoordigers
van de prins van Oranje naar de

pastorie of weem gegaan", zo

deden Aart Mooren en Rut Tuijnijs
samen met gerechtsdeurwaarder

Thonnis Aerts verslag van wat er

op die dag was voorgevallen. "Btj
de weem gekomen hebben we de

vertegenwoordigers gezegd dat ook
de Heer van Boxmeer voor de helft
zeggenschap had in Sambeek. Wij
kregen van hen ten antwoord: dat

Ongeveer op deze plek aan de Zandsteeg

heeít in Sambeek de weem gestaan.

Aanvanl@lijkwoonde er de pastoor en

vanaf 1648 de predikant.

wat de pastoor rechtmatig toekomt,
zalhij ook krijgen en zal hem niet
worden afgenomen."
Op l juli 1648 werd Samuel
Neomagus aangesteld als eerste

gereformeerde predikant van
Sambeek. Hij heeft waarschijnlijk
wel geweten waar Sambeek lag,

want in 1643 was hij benoemd

Een echte Beeldenstorm zal er in de l<erkvan Sambeek niet hebben plaatsgehad. Wel

werden alle beelden en andere tastbare uitingen van het latholieke geloofuit de kerk

verwijderd.

Hoofdstuk 5.
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De secretaris van de Classis Nijmegen, waartoe Sambeek behoorde, hield nantgezet

bij waar enwie werden aangesteld als predikant of kosíer-schoolmeester In 1648

ha'am Samuel Neomagus als predikant naar Sambeeh in 1685 was dat Benjamin

Ll'idmarius (meestal geschreven als l{itmarius), terwiil Bartholomeus Stremmius in
I 654 kaster-schoolmeester van het dorp werd.

tot predikant in Gennep. Enkele
dagen later kwam hij in Sambeek
aan. Ondanks de protesten van de

schepenen betrok hij toch de pastorie

of weem aan de Zandsteeg. Zes
jaar later kwam de gereformeerde

Bartholomeus Stremmius uit
Nijmegen naar Sambeek. Hij was

benoemd tot koster en schoolmeester
en ging waarschijnlijk wonen in het

schoolhuis op het Vrijthof.
Blijkens de notitie van pastoor

Antonius Peelen hield Samuel
Neomagus op 2 augustus 1 648 ziin
eerste predikatie. Dat zal in een

vrijwel lege kerk gebeurd ziin omdat

in Sambeek toen geen of hooguit
enkele gereformeerden woonden.
Toch hadden de katholieke
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Sambekenaren al wel, zijhet. op een

nrerkwaardig e wijze, kennis gemaakt
met de gereformeerde godsdienst.
Dat was in 1 624, bijna een kwart
eeuw eerder dus, bij de begrafenis
van de zoon van de in Sambeek
wonende gereformeerde jonker Arnt
van Beynhem. Deze zou in de kerk
moeten worden begraven. Pastoor
Matthias Riebroeck stond dat echter
niet toe omdat gereformeerden in
zijn ogen ketters waren. De zaak liep
hoog op. Godevaart van Steenhurjs,
die als ambtman voor de Oranjes
het Land van Cuijk bestuurde, liet
de pastoor arresteren en zette de

begrafenis in de kerk toch door.
Matthias Riebroeck moest voor
de rechtbank in Grave verschijnen
en hoorde een boete van 300
goudguldens en verbanning uit het
Land van Cuijk tegen zich eisen,
een zeer zwate straf. Prins Maurits,
toen Heer van het Land van Cuijk,
wilde kerrnelijk geen onenigheid met
de Heer van Boxmeer, die eveneens
zeggenschap over Sambeek had. Met
als gevolg dat Matthias Riebroeck
onbestraft naar Sambeek kon
terugkeren.

Enkele jaren later kreeg hrj brj
de uitoefening van zijnpastorale
taken assistentie van V/illem vatl
Rij ssen, die - zo schreef hrj in een
aanbevelingsbrief - geboren was
in Sambeek, een oppassend leven
leidde en een helder verstand had.
Deze V/illem van Rijssen, die
inmiddels Matthias Riebroeck als
pastoor was opgevolgd, moest in
1648 kerk, toren, pastorie en alle
inkomsten aan de gereformeerden
afstaan en was daar natuurltjk
allerminst gelukkig mee.

In hetzelfde jaar schreef htj een brief
aan de prins van Oranje. Daarin gaf
hij aan dat hij, sinds hij zijn ambt als
pastoor niet meer mocht uitoefenen
en uit de pastorie of weem had
moeten vertrekken, geen inkomsten
en onderdak meer had. Hij had nog
geprobeerd zelf wat te regelen. maar
dat was hem niet gelukt . "Daarom
verzoek ik u om mij in het volle
genot te stellen van alle inkomsten
die ik als pastoor in 1648 zau hebben
gehad omdat ik immers een groot

Duvelsklökske nr 17, 20ll - 24

deel van dat j aar mrjn ambt nog heb

uitgeoefend."
Kennehjk is er geen reactie op
gekomen, want enkele jaren
later stuurde Willem van Rijssen
nogmaals een brief naar de prins.
Ditmaal vroeg hij om de helft van
het inkomen dat hij vroeger had
gehad. Ook op dit verzoek kwam
geen antwoord. De pastoor liet het
er echter niet bij zitten. Opnieuw
ging er een brief uit, ditmaal aan de

Staten-Generaal in Den Hmg."Toen
ik in 1639 pastoor van Sambeek
werd, heb ik de ztvaar vervallen
pastorie grondig laten opknappen",
zo begon hij zijn schrijven. "Dat
kostte ongeveer 800 Hollandse
guldens. Negen j aar later werd ik
gedwongen de pastorie te verlaten.
Mijn investeringen in het gebouw
zijn dus nutteloos geweest, ik heb er
amper plezier van gehad. Daarom
verzoek ik u mrj de 800 Hollandse
guldens als compensatie te geven
of om te mogen terugkeren naar de
pastorie, aangezien de predikant er
toch niet woont.o'
En daarin had Willem van Rijssen

gelijk. Want op 2}januari 1650

schreven de Sambeekse schepenen
Aart Mooren, Claas Nelissen en
Dries Crouwers ook een brief aan
de prins. Daarin verklaarden zij
eveneens dat predikant Samuel
Neomagus niet in de pastorie in
Sambeek maar in 'het stedeken
Gennep' woonde. "De predikant
heeft de pastorie hier inbezit
genomen, maar hrj is er niet. Op
zondagkomt hij wandelend of
rijdend naar Sambeek om hier zijn
predikatie te doen."
De verzoeken van pastoor Willem
van Rijssen aan de prins van Oranje
om een flnanciële tegemoetkominí,
hadden uiteindelijk toch succes.
Vier jaar nadat hij kerk, toren en
pastorie had moeten afstaan kreeg hlj
bericht vanuit Den Haag dat hij met
terugwerkende kracht vanaf 1648
een pensioen zou gaan ontvangen
van vijflronderd gulden per jaar om
in zijn verdere levensonderhoud
te kunnen voorzien. Dat was
tweehonderd gulden meer dan zijn
collega-pastoors in de andere dorpen
van het Land van Curjk kregen.

Hoofdstuk 5.

Zo ongeveer moet hel er in Sambeek in de lrerk aan toe gegaan zijn: de predilant op
de kansel, een handjevol gereformeerden onderrichtend. De koster was voorzanger
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"MaaÍ", zo motiveerde de prins zijn
besluit, "de pastoor van Sambeek

heeft aanmerkelijk meer kosten aan

zijn pastorie gem azkt én had vroeger
een hoger inkornen."
Langheeft Willem van Rijssen niet

van zijn pensioen of alimentatie
kunnen genieten, want hij
stierf in 1652, hetzelfde jaar als

waarin hij het bedrag voor ziin
levensonderhoud kreeg toegezegd.

Zijn opvolger was de uit Brugge

afkomstige kanneliet Bonaventura

Coghen, die in het klooster in
Boxneer woonde. Na het overlijden

van \Millem van Rijssen mocht er

geen pastoor in Sambeek wonen.

Daarom namen de karmelieten

in de Heerlijkheid Boxmeer de

zielzorgvoor de katholieken in

Sambeek over. Die gingen in
Boxmeer naar de kerk om de mis

bij te wonen en de sacramenten te

ontvangen. Bonaventura Coghen

was onder andere Prior van het

karmelietenklooster. Hij overleed

waarschijnlijk in 1 672.

Daarna nam Christianus van de
'Water 

de pastorale taken in Sambeek

op zich. Tevens was hij de eerste

prefect van de Latijnse school in

Boxmeer, wÍurvan het gebouw nu

nog steeds aan de Steenstraat staat-

In het rampj aar 1672 werd de

Republiek der Zev en Verenigde

Nederlanden van alle kanten

aangevallen, onder andere door

de legers van de katholieke
Franse koning Lodewijk XIV. De

besruurders in den Haag verloren

hun greep op de Generaliteitslanden,

met als gevolg dat de katholieken

hun door de gereformeerden

ontnomen kerken weer konden

betrekken. Zo ook in Sambeek.

Toch was deze terugkeer slechts

van korte duur. lvee iaar later al

had de republiek zich hersteld en

moesten de Sambeekse katholieken

opnieuw plaats maken voor de

gereformeerden.
Pastoor Christianus van de Water

kwam toen met een oPmerkelijk

voorstel. "De Predikanten in deze

regio willen de kerken weer in bezit
nemen", schreef hrj oP 23 november

167 4 aan de gereformeerde Maria

Hoofdstuk 5.

pastoor Christianus van de Water stelde voor om de tweebeukige kerk op te delen

tussen de katholieken en protestanten.

van Nassau, die toen Vrouwe van

het Land van Cuijk was. "sambeek

behoort echter voor de helft toe

aanhet katholieke Huis Bergh.

Is het geen goed idee om deze

tweeherigheid ook tot uitdrukking
te laten komen in het kerkgebouw?

In de ene helft kunnen dan de

gereformeerden bij eenkomen, terwij I

in de andere helft de katholieken

hun kerkdiensten kunnen houden.

De kerk in Sambeek bestaat uit
twee gelijke beuken, het lijkt eroP

alsof het gebouw indertrjd hiervoor

gemaakt is."
In de brief ging hij ook nog even in

op de situatie in Sambeek. "In het

dorp is niet één gereformeerde",

Het centrum van Boxmeer halverwege de achttiende eeuw. Achter de l<erk is het

lrsmelietenHooster te zien, vanwaaruit pater Bonaventura Coghen en na hem nog

enlrele andere karmelieten de zielzorg in Sambeekveftichtten. Tel<ening uit l74l van

Jan de Beiier
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Omdat de Sambeeke katholieken na I648 geen eigen trerk meer hadden, moesten
ze voor hun godsdienstoefeningen naar Boxmeer. De weg die ze liepen zal er toen
ongeveer zo hebben uitgezien. Tekeningvan Joshua de Grave, 1643.

Btjna twee eeuwen later treken de Sambekenaren zo tegen Boxmeer aan. Tëkening
van Caspar Schindler, circa I8IS.

rneldde hrj. "Sinds 1648 heeft
geen enkele inwoner van het dorp
zichtot de gerefonneerde religie
bekeerd. Niemand kan dus bezwaar
hebben tegen de opdeling van het
kerkgebouw." Het verzoek van
pastoor Christianus van de Water
was echter aan dovemans oren
gericht. Alleen de gereformeerden
mochten vanaf eind 1674 gebruik
maken van de Sambeekse kerk.
Samuel Neomagus bleef zijn ambt
als predikant in Sarnbeek gewoon
uitoefellen. Zinnaam staat onder
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de armen. In 1685 riep Samuel
Neomagus de Sambeekse schepen
Jan Mllems bij zich in de pastorie
of weem. "lk vond de predikant
emstig ziekinbed", beschrijft deze

de situatie die hij daar aantrof.
"Samuel Neomagus was echter nog
helder van verstand. Hij verzocht mij
via rentmeester Peter Sam contact
op te nemen met de gravin van den
Bergh op het Kasteel in Boxmeer en
haar te vragen nog even te wachten
met het aanstellen van een nieuwe
predikant in Sambeek, zodat hij de
inkomsten aan zijn ambt verbonden
tot aan zijn dood kon behouden." Jan
Willems beloofde hem dat te zullen
doen en heeft zich aan die afspraak
gehouden, zoals uit zijn verklaring
van 2l augustus van datjaar blijkt.
Enkele weken later overleed
Samuel Neomagus. Zijn juiste
sterf<latum is moeilijk te achterhalen.
Waarschijnlijk is dat ergens in juni of
juli 1685 geweest.
Zijn opvolger werd Benjamin
Witmarius, wiens achtemaam een
verlatijnsing is van Wedemeijer.
Ook hij nam zijn intrek in de weem
of pastorie aan de Zandsteeg. Maar
niet voor lang. Want vierjaar later,
op donderdag 1l augustus 1689,
brandden de woning en nog een
aantal andere gebouwen in de buurt
af. De predikant ging toen wonen in
een gehuurd huis elders in Sambeek
en kreeg daarvoor een vergoeding
van 36 gulden (ruim € 16) per jaar.
Zijn jaarirkomen bedroeg - net als
dat van zijn voorgangers en van zijn
opvolgers - 600 gulden (e272),
terwijl hij voor de reizen naar
Nijmegen om de vergaderingen van
de Classis Nijmegen bij te wonen
een bedrag van20 gulden (€ 9)
ontving.
De kelder en de fundamenten van de
weem bleven tot 1783 in de grond
zitten.ln dat jaar zijnze in opdracht
van de toenmalige predikant A.M.
Reichert opgeruimd.
Het was niet de enige brand
waarÍnee Benjamin Witrnarius te
maken kreeg. Dertien jaar nadat zijn
eigen woning in vlammen opging,
sloeg tijdens een hevig onweer de
bliksem in de Sambeekse toren, met
desastreuze gevolgen.

HooÍdstuk 5.

verscheidene bewaard gebleven
kerk- en arÍnenrekeningen, waarin
de kerkmeesters verantwoording
afleggen over de inkomsten en
uitgaven ten behoeve van het
kerkgebouw en de minderbedeelden
van Sambeek. Ook enkele schepenen
zetten er hun handtekening onder,
ten teken dat zij ah,koord gingen met
de rekening. Hoewel de arïnen zor§
tot vóór het jaarr 1800 uitsluitend
een taak was van de kerk hield
het dorpsbestuur toch toezicht op
de besteding van de gelden voor
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ffi'., groot ongeluk treft Sambeek
Waarin kerk en toren uitbranden door blikseminslag - het ruim 35 jaar duurt voordat de toren

weer hersteld is en de kerk er geblakerd bij blijÍt staan - de gereformeerden bijeenkomen in de

herstelde ruimte onder de toren en de latholieken een schuurkerk mogen bouwen, maar wel

moeten betolen om daarin diensten te htnnen houden.

"Anno 1702, de elfde maart tussen

drie en vier uur 's middags, wa§

er een hevig onweer met hagel,

sneeu\il en storlrlr met bliksem
en donder, waardoor onze toren
en die van Sambeek en VenraY

op zeker moment in brand zijn
geraakt", tekende de Beugense

predikant Johanne§ RePelius

op. "Gelukkig konden door snel

ingrijpen van de dorPsbewoners

de torens van Beugen en VenraY

behouden blijven. Maar het
ongeluk is op Sambeek gevall€rlr

waar de toren met kerk geheel is

afgebrand, evenals zeven huizen

met bijgebouwen in de buurt-
Moge God ons in de toekomst voor
een dergelijke ramp behoeden."

De Sambeekse Predikant Nicolaas

Burjs zou 35 j aar later deze

gebeurtenis nog dramatischer

beschrijven. "De almachtige God

in de hemel, die doet wat hem

goeddunkt, die dondert met zijn
stem en die de bliksem maakt en

verïnenigvuldigt, heeft deze oP 11

maart 1702 ook naar onze kerk en

toren gestuurd. Die ziin daardoor een

prooi van de vlammen geworden.

Het alles verterende hemelvuur heeft

deze in de as gelegd'"

Toch hadden Johannes RePelius en

Nicolaas Buijs niet helemaal gelijk.

De bliksem was wel in de toren en

wellicht in de kerk geslagen, maÍr
de beide gebouwen waren niet tot
de grond toe afgebrand. De muren

stonden nog overeind.

Uiteraard werden er Pogingen
ondernomen om kerk en toren

te herstellen. In de kas van de

kerk- en arrnenrekening, waaruit

onder andere het onderhoud van

de gebouwen werd betaald, zat

te weinig geld. Ook de kleine

gereformeerde gemeenschaP van

Hoofdstuk 6.

Tot halverwege de negentiende eeuw stond de dorpsschool van Sambeek op het

Vrijthof.

Sambeek, die nooit meer dan tien

gezinnen heeft omvat, was niet

bij machte de aanzienlijke kosten

van de restauratie te betalen. Voor

de wekelijkse diensten werd na

de blikseminslag uitgeweken naat

het schoolhuis, dat stond oP de

plek van de huidige grote zaal van

gemeenschaPshuis De Elsenhof en

kennelijk niet was afgebrand.

Het bestrijden van branden begin

achttiende eeuw ging er trouwens

primitief aan toe. In Sambeek was

geen brandweer. DorPsbewoners

beschikÍen over leren of houten

emmers, waarrnee water uit een

put op de vlammen werd gegooid-

Meestal was dat onbegonnen werk.

Op 16, 17 en 18 aPril 1703, ruim

een jaar na de torenbrand dus, was

Benjamin Witmarius in Nijmegen

voor een reguliere vergadering

van alle predikanten in de Classis

Nijmegen. Hij vroeg toen zijn
collega's toestemming om een

collecte te mogen houden 'tot
herbouwing van de afgebrande toren

en kerk in Sambeek'. Dat was geen

probleem. Veel geld zalBenjamin
V/itmarius niet hebben ing ezameld,

want kerk en toren bleven nog

enkele decennia geblakerd in het

centrum van Sambeek staan. Van ziin
opvolger Theodoor RePelius, van

1713 tot 1729 Predikant in Sambeek,

is niet bekend of hij collectes heeft

gehouden.
Dat deed wel de reeds genoemde

Nicolaas Buijs, die na hem tot
predikant van Sambeek werd

benoemd en ging wonen ongeveer

op de plek wÍutr nu de kaPel van het

Kloosterhuis staat. In augustus 1737,

acht jaarr na ziin aantreden, kreeg

hij toestemming van de ambtman

van het Land van Cuijk om geld in

te zamelen voor het herstel en de

wederopbouw van kerk en toren.

Hoewel hI voortvarend aan de slag

ging, gelukte het hem niet voor beide

gebouwen voldoende geld bijeen

te brengen. Daarom werd besloten

alleen de toren te restaureren. Acht
maanden later vond de aanbesteding

hiervoor plaats.
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H andte kening v an pre dikant l{ic ol aas
Butjs. Hij vroeg en kreeg van de
ambtman van het Land van Cuijk
toestemming om een collecte te mogen
houden voor het herstel van de door de
bliksem getroffen Sambeekse toren en
kerk.

In Sambeek woonde geen
timmerÍnan die in staat was een
dergelrjke grote (en hoge) klus uit
te voeren. Gerrit Coopmans uit het
gehucht Lull bij Venray kon dat
echter wel, want behalve timmerïnan
was hij ook molenbouwer en dus
gewend om op enige hoogte te
werken. Eerder al had hij gebouwd
aan en bij kasteel Macken in
Vierlingsbeek. Uit de toen door
de eigenaresse van het kasteel
ingewonnen informatie was
gebleken dat Gerrit Coopmans
een vakbekwaam timmerrnan en
molenbouwer was.
Het bestek van en de voorwaarden
voor de restauratie van de tore n zijn
bewaard gebleven. Gerrit Coopmans
kreeg opdracht om vier houten
verdiepingsvloeren in de toren te
maken. Daartoe moesten zware

Eind negentiende eeuw maakten ingenieurs van de Rijkscommissie voor
Graadmeting en waterpassing een tekening van de spits van de sambeekse toren, die
van bovenaf gezien de vorm had van een sÍer. Timmerman Gerrit coopmans noemde
de spits in 1738 nietvoor niets zo.

eikenhouten balken van de ene muur
naar de tegenovergestelde muur
worden aangebracht. Dwars daarop
kwamen lichtere balken en daarop
stevige planken. De zwarebalken
moesten 30 centimeter in de muren
steken en de lichtere minimaal
vijftien centimeter.
Op de derde verdiepingsvloer
kwam de klokkenstoel. Deze moest
natuurlrjk extra stevig zijn. De
maten daarvan staan nauwkeurig
in het bestek verÍneld. De vierde
verdiepingsvloer kwam gelijk rnet de
bovenkant van het muurwerk van de
toren en daarop zou een achtkantige
spits - het bestek spreekt van ,ster, -
komen. Het dakbeschot moest
van eikenhouten planken worden
gemaakt en gedekt met dubbele
leien. Boven op de spits moest
Gerrit Coopmans een koperen bol
(een 'pinappel') plaatsen met kruis

Hoofdstuk 6.

In plaats van zin handtekening zette Gerrit Coopmans een omgepeerde L
(inkonder) onder het contract voor het herstel van de toren iat hij sloot met de
kerkmeesters. De timmerman was de schrijJkunst niet machtig.
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Jan de Beijer maakte in 1743 een tekeningvan de enkeleiaren eerder herstelde

kerktoren en de uitgebrande kerk-

blikseminslag van 1702. Het is zeer

wel mogelijk dat de grootte ervan is

aangepast aan het beschikbare geld.

Na het voltooien van de restauratie

nam de gereformeerde gemeente van
Sambeek haar intrek in de ruimte
onder de toren. Er werden banken

en een preekstoel aangeschaft. Deze
zouden betaald kunnen ziin door

een zekere heer Van Afferden. die

honderd ziheren dukaten (ruim
€, I 1 3) schonk en uit een gift van 25

gulden (ruim € 1 1) van een anoniem

gebleven korporaal. Deze bedragen

kunnen echter ook ziin aangewend

voor de herstelkosten van de toren.

Zondag3 mei 1739, een halfj aar

na het gereedkomen van de toren,

was een belangnjke dagvoor
Nicolaas Buijs. 'Want toen werd

de nieuwe ruimte onder de toren

plechtig in gebruik genomeÍl.

Hoogtepunt was het binnenbrengen

van de Statenbijbel. Binnenin had de

predikant in het Latijn een passende

tekst geschreven.

De vertaling daarvan luidt:

Deze toren,

die door hernelvuur in de as werd

gelegd in hetiaar 1702 oP 11 rnonrt,

is met eigen micldelen hersteld (en)

voltooid,
volgens de g€w*oonte van de

Christenen ingewiid
in het jear 1739 oP 3 ntei, tlaar
2 Kronislrcn VI, 2l
op welke dag ik (de Statenbiibel) in

de namiddag ben binnengebracht
en voor het eerst geoPend door
Nicolaus Buiis,
Dienaar van het Goddeliik l|loord-

De katholieken hadden bijna een

kwart eeuw eerder de beschikking
gekregen over een eigen schuurkerk

of kerkenhuis. De oPenbare

uitoefening van hun religie was hen

verboden. maar kerkdiensten houden

in een gebouw dat aan de buitenkant

leek op een schuur of huis werd

oogluikend toegestaan, zij het dat

daar wel voor moest rvorden betaald.

Johannes Jansse, in de negentiende

eeuw burgemeester van de gemeente

Sambeek, meldde dat de katholieken

van het dorp daarvoor jaarlijks een
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en haan. De luidklokken moest hij

hangen voor eigen risico.

Voordat hij het hout mocht

verwerken diende eerst onderzocht

te worden of dat van goede kwaliteit
was. De Venrayse aannemer

was verder verplicht om alle

werkzaamheden binnen een half
jaar klaar te hebben. Voor elke dag

vertraging moest hij een rijksdaalder

(ruim € 1) boete betalen.

Gerrit Coopmans nam de klus aan

voor 1300 gulden (€ 590) en zou in

vier termijnen worden betaald. OP

maandag l0 maart 1738 zettehii ziin

handtekening onder het contract. De

volgende dag al kreeg hrj 450 gulden

uitbetaald, waarschijnlijk om de

eerste materialen te kunnen kopen.

Acht maanden later, oP dinsdag 11

november 1738, was het herstel

van de toren afgerond, terwijl het

kerkgebouw er nog altijd troosteloos

bijstond. Kunstenaar Jan de Beijer
heeft in I 7 43 een tekening van deze

situatie gemaakt.

Niet duidelijk is of Gerrit Coopmans

eenzelfte spits oP de toren

heeft gezet als die van voor de

Een van de oudste foto's van de Sambeekse toren, met daarop de door Gerrit

C o opmons verv aordigde sPits.

Hoofdstuk 6.
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Danleij predikant Andreas Maurits Reichert is de Latijnse tel<st bewaard gebleven
die zijn voorganger Nicolaas Buijs in de statenbijbel had gesclreven bij de plechtige
ingebruilueming van de ruimte onder de toren in i,739.

van de Water, die vanuit Boxmeer de
Sambeekse parochie bediende, werd
de uit België afkomstige kapucijn
Carolus d'Espinosa op l5 september
l7l0 pastoor van Sambeek. Dat
gebeurde mede op voorspraak van
zijn nicht Lucretia van der Noot.
Zij was gehuwd met baron Van
Steenhurjs, ambtman van het Land
van Cuijk. Carolus d'Espinosa kwam
vanwege zijn zwakke gezondheid
naar Sambeek. Hij was een priester
met veel capaciteiten en zou later
tot bisschop van Antwerpen worden
benoemd. Kennelijk was het ook
een man met veel oveïïedingskracht.
Want vijfjaar na zijn komst naar
Sambeek had hij het geregeld weten
te krijgen dat uit de dorpskas een
bedrag van zeshonderd gulden
(e 272) betaald zou worden voor
de bouw van een kerkenhuis

bedrag van 40 gulden (ruim € l8)
moesten opbrengen.
De pastoors mochten niet als zodanig
herkenbaar zijn en moesten zich
kleden als iedere andere mannelijke
Sambekenaar. Verder was elke
openbare uiting van het katholieke
geloof, zoals het op straat bidden
tijdens het luiden van het Angelus,
ten strengste verboden.
Die schuurkerk was er overigens niet
zonder slag of stoot gekomen. Na het
overlijden van karmeliet Christianus
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De Statenbijbel, zoals die door
predilrant Nicolaas Burjs in lZ39
de ruimte onder de toren werd
binnengedragen, is verloren gegaan. Bij
de ingebruikneming van de protestantse
kerk aan de Grotestraat in I843 schonk
de in Sambeek wonende kantonrechter
Van Hien het hier afgebeelde nieuwe
exemplaar

met pastoorswoning. Daarover
ontstond een conflict tussen
Carolus d'Espinosa enerzijds en

de schepenen met de kerkmeesters
anderzrjds.

Ook over de plek waar het
kerkenhuis met pastoorswoning
zou komen waren beide partljen het
oneens . Deze lag veel te dicht bij
de toren, waar de gereformeerden
hun diensten hielden. Kennelijk
was op 29 april l7l5 al met de
bouw begonnen. Want op die
dag beval ambtman baron Van
Steenhurjs dat binnen acht dagen alle
werkzaamheden moesten worden
gestopt en op voldoende afstand van
de toren verder gebouwd. "Dit op
straffe van een nadeliger besluit",
zo liet de ambtman dreigend weten.
"En om verdere onrust in het dorp
te voorkomen en de liefclevolle
genegenheid tussen de pastoor
en zijn parochianen te herstellen
krljgt raadsheer Willem de Raet, als
vertegenwoordiger van de Vrouwe
van Boxmeer, de opdracht om
de grond en het reeds gebouwde
gedeelte van het kerkenhuis en de
pastoorswoning te verkopen of te
ruilen tegen een wél geschikte plek.
Bij verkoop gaat de opbrengst naar
de pastoor." Maar dat was nog niet
alles. "De pastoor knjgt voor zijn
verkeerde handelwijze een boete
van 200 gulden (€ 90). Hij mag dit
bedrag via een collecte onder de
Sambekenaren proberen bijeen te
brengen."
Ook de bisschop van Roermond,

Detail van een in 1742 door Jan de Beijer vervaardigde tekening met de Sambeekse
schuurkerk Daarin werden de diensten gehouden en woonde de pastoor

Hoofdstuk 6.

© ©  Sam
beeks Heem

  © ©



Carolus d'Espinosa w(ts van 17 l0 tot
1723 pastoor von Sarnbeek en zorgde er
onder andere voor dat de lutholieken
een schuurkerk kregen. Later werd hii
bisschop van Antwerpen. Schilderii van

Henri Casteels.

onder wiens jurisdictie de parochie

Sambeek toen viel, mengde zich in

de strijd. Hlj vond het ongepast dat

het kerkenhuis zoukomen vlak bij
een herberg. "Dit is tot nadeel van

het zielenheil van de parochianen."

Een jaar later waren de gemoederen

bedaard. Toen kon Carolus

d'Espinosa toch ziin kerkenhuis met

pastorie bouwen. Willem de Raet

legde namens Maria LeoPoldina

Catharina van Oostfriesland en

Rietberg als Vrouwe van Boxmeer

de eerste ste en. Z{1 schonk ook nog

een bedrag van honderd gulden

(€ 45) voor de verdere bouw van het

kerkenhuis, echter oP voorwaarde

dat er voor haar en haar overleden

man, graafAlbert van den Bergh,

jaarlijks een heilige mis zou worden

opgedragen.
Het Sambeekse kerkenhuis met

pastoorswoning stond ongeveer oP

de plek van de vroegere Pastorie,
alleen wat dichter blj de Grotestraat.

Om het te kunnen realiseren hebben

destijds ook Sambekenaren hun

steentj e blj gedragen. Volgens

burgemeester Johannes Jansse

had een zekere Jan Gerrits
(waarschij nlij k een kerkmeester)

een deel van de bouwkosten oP zich
genomen. De latere pastoor Woll aert

noemt de naam van Peterken

Allaards. Zii zou de grond hebben

geschonken.
Om ervoor te zorgen dat een

Hoofdstuk 6.

kerkenhuis of schuurkerk echt op
een huis of schuur bleef ltjken,
was het de katholieken verboden
er iets aante veranderen zonder
voorafgaande toestemming van de

Staten-Generaal.
Dat was de reden waarom
pastoor Jacobus Verstraaten en de

kerkmeesters Mathijs Martens en

Johannes Janssen op 17 april 1776

een Yerzoek richtten aan de 'Hoog
Mogende Heren', zoals de leden

van de Staten-Generaal in Den Haag

wensten te worden aangesproken.

"De oostelijke muur van onze

kerkschuur is zeer bouwvallig en

zo Yer naar buiten gezakt dat deze

wel eens zoukunnen omvallen",
schrev en ze. "Daardoor zouden grote

ongelukken kunnen gebeuren, te

meer omdat deze muur ligt aan de

grote weg (Grotestraat) waarover

veel te voet of te paard wordt
gegaan. Wij willen graagdeze muur

afbreken en vervangen door een

nieuwe op dezelfde Plek en even

groot. Daarin komen een dubbele

deur met houten dremPels, vier
ramen en verder nog een raamPje

voor licht op de zangzolder. Verder

zouden we graag tegen deze nieuwe

muur nog een andere metselen

om daarop een eveneens nieuwe

preekstoel te plaatsen. De huidige is

namelijk zo vergaan en versleten dat

deze bij het uitbreken van de oude

muur uit elkaar zal vallen."
Pastoor Verstraaten en de

kerkmeesters dachten voor de

herstelwerkzaamheden ongeveer

drie maanden tijd nodig te hebben.

"Daarna willen we EnME, met uw
toestemming, weer gebruik kunnen
maken van onze schuurketk", zo
besloten ze hun verzoek.
Hoewel het antwoord van de Hoog
Mogende Heren niet bewaard is

gebleven, zal het kerkenhuis met
pastoorswoning inderd aad zijn
opgeknapt. Bijna een kwart eeuw

nog zijn de Sambeekse katholieken
in het gebedshuis aan de Grotestraat

ter kerke gegaafl.

Ondertussen was in Frankrijk
in 1789 de Franse Revolutie
uitgebroken. De idealen van vnjheid,
gelijkheid en broederschap zouden

langzamerhand ook doordringen tot
in wat nu Nederland heet.

Dat leidde op l9 januari 1795

tot een nieuwe staatsvorrn. De

Republiek der Zeven Verenigde

Nederlanden, met veel autonomie

voor de afzonderhjke provincies,

maakte plaats voor de Bataafsche

Republiek met één centraal

gezag. De Generaliteitslanden
(Noord-Brabant, Zeeland en

Limburg) werden volwaardige
provincies, met een eigen

vertegenwoordiging in regeringsstad

Den Haag. Ook was het toen

gedaan met de bevooïïechting
van de gerefonneerde religie; alle

godsdiensten werden voort aan gelijk
behandeld.
En dat zou in Sambeek leiden tot een

enkele jaren durende strijd tussen

het handjevol gereformeerden en

vrijwel alle katholieke inwoners van

De schuurlrerk in Sambeek stond ongeveer op de plekvan de vroegere pastorie,

alleenwat dichter op de Grotestraat. (tw'eede huis rechts)'
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W.er de baas over de toren
Waarin de vervallen kerkwordt getaxeerd - de gereformeerden de torcn niet willen afstaan -
katholieke httajongens de diensten von de gereformeerden verstoren - de katholieken de kerk weer
terug ltijgen - de toren noar de gemeente Sambeek gaat en uiteindelijk tochweer in het bezit van
de kntholieken komt.

Op donderdag 27 juli 1798 liepen
twee, in Sambeek onbekende
personen rond de kerk en
bekeken die nauwkeurig. Het
waren meester-timmerman J.
Doekbrijder en'taxeer-meester'
Gerhardus Smits. De laatste
Ivas aÍkomstig uit IYijmegen, de
eerste \ryaarschijnlijk ook. Beiden
waren naar Sambeek gekomen op
verzoek van het dorpsbestuur. Dat
moest de waarde van de kerkelijke
onroerende goederen laten
vaststellen door twee, niet uit het
dorp aÍkomstige taxateurs.

Beiden kweten zich nauwgezet
van hun taak. Meester-timmerïnan
J. Doekbrijder schatte de waarde
van de 'oude, ferfalle lnueren van
de kerk zonder dak' en het stu§e
grond waarop vroeger de pastorie of
weem had gestaan op een bedrag van
1050 gulden (€ 476). Zijn collega
Gerhardus Smits kwam 100 gulden
(€ 45) lager uit.
De taxatie van de restanten van
de kerk en het perceel grond
waarop de pastorie had gestaan
was een uitvloeisel van een rvet
die de teruggave regelde van de
na de Vrede van Munster door de
gereformeerden in bezit genomen
kerken. Het kerkgenootschap dat
in een bepaalde plaats de meeste
leden telde, mocht aangeven of het
de kerk en de pastorie wilde hebben,
zij het tegen betaling van een zekere
schadeloosstel I ing. De katholieken
van Sambeek hadden te kennen
gegeven graag de kerk met het stukje
pastoriegrond terug te krijgen.
Het dorpsbestuur moest het
voortouw nemen om de teruggave
in goede banen te leiden door
het opstellen van 'een plan van
schikking'. Onderdeel hiervan was
de taxatie van de waarde van de

kerk en het perceel waarop eerder de
pastorie of weem had gestaan. En dat
was de reden waarom beide taxateurs
naar Sambeek waren gekomen.
J. Doekbrijder deed zijn werk
namens de Sambeekse katholieken,

terwijl Gerhardus Smits taxeerde
voor de gereformeerden van het
dorp. "In Sambeek wonen op dit
moment 97 4 katholieken en 34
gereformeerdefl ", schreef presi dent-
schepen en latere burgemeester

Het tmatierapport van Gerhardus Smits uit Nijmegen, waar.in hij de v,aarde van de
kerk en een stukje grond schatte op een bedrag van 950 gulden.
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Johannes Jansse in het op 29

september 1798 opgestelde plan
van schikking. "De preekstoel en

banken in de ruimte onder de toren

zijn getaxeerd door twee andere, in
de nabijheid van Sambeek wonende

deskundigen. Zij kwamen daarvoor
uit op een bedrag van respectievelijk
ruA gulden (€ 63,50) en 122 gulden

(ruim € 55), een verschil derhalve

van 18 gulden (ruim € 8)."
Door de helft van de verschillen
tussen de beide taxaties te nemen,

kwam de president-schepen uit oP

een totale waarde van 1 13 I gulden
(€ 513). Met behulp van een

bepaal de formule berekende

hij vervolgens het bedrag

dat de katholieken aan de

gereformeerden moesten betal en

als schadevergoeding voor het

afstaan van de kerk en het stu§e
pastoriegrond.
Dat was 33 gulden (€ 17,50).

De Sambeekse katholieken in
de persoon van pastoor Jacobus

Verstraaten lieten korte tljd later

weten in te stemmen met het Plan
van schikking. De gereformeerden

daarentegen maakten te laat
bezwaar. Desondanks werden hun

bedenkingen tegen het Plan van

schikking in behandeling genolnen

door het dorpsbestuur.

Dat de gereformeerden het niet eens

waren met het plan van schikking

was niet zo verwonderliik. Zii
immers zouden de ruimte onder de

toren, waar ze hun diensten hielden,

kwijtraken. Dat zotJ overigens toch

wel gebeur d zlin omdat torens

buiten de regeling voor teruggave

van kerkgebouwen vielen. De

torens werden vanwege hun
publieke functie eigendom van de

dorpsbesturen.

Waarschdnlij k hebben ook pestertj en

door Sambeekse katholieken een

rol gespeeld bij het berwaar van de

gereformeerden tegen het Plan van

schikking en het daaroPvolgende
plan van naasting, waarbij de

goederen def,nitief werden
overgedragen.
Een paar imr eerder was er letterlijk
gedonder in de toren geweest. "OP

Hoofdstuk 7.

Rond om lerh kerkhof en toren heeft eeuwenlang een muur gestaan mel enkele

poorten. Deze tekening van een onbelrcnd gebleven lrunstenaar toont de siluatie in

I 768.

t'

. ..i.. .

''t
.:. ,i .

Aan de noordziide van het kerlElein
bevindt zich nog een gedeelte van die

oude muur.

zondagmorgen 22 maart 1795 rond

tien uur tijdens de Preek was er oP

de zolder in de toren een enorm

gebonk", meldde Predikant Andreas

Maurits Reichert, de oPvolger
van Nicolaas Buijs. "Koster
Reijnen ging naaÍ boven en zag

bij de klokkentouwen vier boeven.

Het waren rooie Hannes Geurts,

Lissabonne, een zekete Nölleke en

Cornelis van Kempen. Hij vroeg hen

wat ze daar aarlhet doen waren. Wij
luiden de klokken oP bevel van de

pastoor, kreeg htj ten antwoord."
Een week later was het weer raak,

ging predikant Reichert verder.

"Toen werd er geluid voor de mis

van acht uur en ook nog 's morgens,

's middags en 's avonds. Pas de week

daarna stopte dit luiden. De kromme
jongen van Cobus de KuiPer, Pit
de Schotsman en de scheelziende

'W. van Bergen waren eveneens de

belhamels."
Op 9 december 1798 vond er een

ernstig incident plaats. Terwijl de

gereformeerden een kerkdienst
hielden, begroeven de katholieken
op het kerkhof naast de toren een

overleden geloofsgenoot. Dat
gebeurde met'allerbaldadigst
geschreeuw en stamPen' vanaf de

eerste verdieping van de toren, niet

alleen door jongens mÍur ook door

ouderen. Er was zoveel herrie dat

de gereformeerden hun kerkdienst

moesten afbreken.

Op het bezwaar van de

gereformeerden tegen het Plan van

schikking konden de katholieken

weer reageren. En dat deden ze ook

in een uitgebreid verweerschrift,
waarin alle argumenten van de

gereformeerden van tafel werden

geveegd. Alle stukken gingen naar

Den H*g, waar de Eerste Kamer

zich erover boog. Die besliste oP

12 augustus 1800 dat de gang van

zakenin Sambeek'wel en wettig'
was verlopen. Binnen drie maanden

moesten de gereformeerden het

kerkgebouw. waarvan alleen de

muren en pilaren nog overeind
stonden. en het stu§e grond waar

de pastorie op had gestaan aan de

katholieken teruggeven.

Duvelsklökske nr 47, 20ll - 33

.:: .

© ©  Sam
beeks Heem

  © ©



Predikant Reichert en enkele
vooraanstaande gerefonne erden
deden twee maanden later nog een

ultieme poging om de ruimte onder
de toren te behouden.
"Dat kan zonder nadeel voor wie dan
ook", hielden ze het dorpsbestuur
voor. "Blj het herstel van de kerk
is het mogelijk de ruimte onder de
toren te gebruiken."
Een reactie van het dorpsbestuur
is niet bekend, maat in elk geval
heeft de brief geen effect gehad.
Ook probeerden ze om hun
bijeenkomsten in de schuurkerk aan
de Grotestraat te mogen houden. Dat
is evenmin doorgegaan.
De katholieken hadden dat gebouw
nodig voor hun eigen diensten omdat
het een aantaljaren zou gaan duren
voordat de kerk was hersteld. En
bovendien woonde daar de pastoor
nog. Deze stelde het allerminst op
pnjs dat de gereformeerden naast
hem hun bijeenkomsten zouden
houden.

Op vrij dag 5 december 1800
bezor gde gere c hts de urwaarder
S. \Millemsen een bevelschrift
bij predikant Reichert. Daarin
stond dat deze daags daarna om
drie uur moest verschijnen in
de gerechtskamer van het dorp

Sambeek. Deze gerechtskamer was

ondergebracht in de boerderij van
president-schepen Johannes Jansse,

de huidige Elisabethhoeve aan

de Zandsteeg. In het bevelschrift
maakten de kerkmeesters Baltus
van Els en Peter Smits verder
bekend dat ze namens de Sambeekse

katholieken wilden overgaan tot
naasting van de vervallen kerk en
het stukje grond waarop eertijds de
pastorie had gestaan. Ook alle andere
kerkellke goederen, fondsen en
inkomsten, die sinds 1648 door de
gereformeerden waren overgenom en,
moesten dan worden overgedragen.
De katholieken zouden dan op hun
beurt de schadeloosstelling van
3 8 gulden iuul de gereformeerden
betalen. Het kerkhof ging eveneens
nazr de katholieken, zij het dat de
gereformeerden daar wel hun doden
konden blijven begraven.
Ten huize van predikant Reichert
waren op die bewuste vrijdag
5 december de belangrijkste
gereformeerden van het dorp
bijeengekorn en. Ze reageerden
verschillend op het bevels chrift. Zo
zei predikant Reichert:
"Het is al laat. Ik zal dit bevelschrift
vanavond niet meer kunnen
ontlopen." De heer Van der Does
sprak: "Ik wens u veel geluk met

kerk en toren." En schoolmeester en

koster Hermanus Reijnen verklaarde :

"Het is goed." Van veldwachter Peter
Usener hoefde het bevelschrift niet
te worden voorgelezen. "Hrj wilde
alleen maar weten hoe laat morgen
de zitting van de schepenbank
was", noteerde gerechtsdeurwaarder
Willemsen. "Ik antwoordde hem: om
drie uur."

Predikant Reichert maakte op
zaterdag 6 december 1800 in de
gerechtskamer blj Johannes Jansse

nogmaals bezwaar tegen de uitkomst
van de gehouden taxaties. "Het
gevolg hiervan was immers dat
we weinig of niets ter compensatie
zouden krijgen", zo is in zijn verslag
van deze zittingte lezen. "Wrj waren
van mening dat ook de kapellen in
Vortum en Mullem getaxeerd zouden
moeten worden" evenals de andere
kerkehjke landenjen en fondsen. Dat
hebben Hermanus Reijnen, Peter
Usener en ik in de gerechtskamer
medegedeeld. 

.We 
hebben bezwaar

gemaakt tegen het feit dat dit
niet was gebeurd. V/lj kregen ten
antw'oord dat we in Den Haag
moesten protesteren. De naasting
zou gewoon doorgaan."
Vervolgens vroeg kerkmeester
Baltus van Els, die in de volksmond

Jan de Beijer tekende in t 743 de toenmalige situatie. Op de
voorgrond linlcs de woning van dominee Buijs en vervolgens
de schuurkerk met pastoorswoning.
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Hermanus Reijnen hekleedde als koster en schoolmeester een
belangrike íunctie binnen de kleine gereformeerde gemeente
van Sambeek. Hij woonde in een huis dat heeft gestaan
ongeveer op de plek waer nu de kapel van het Kloosterht4i ls.
ln zijn woning hielden de gereformeerden ook nog enige tid
hun samenkomsten.
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It/adat de gereformeerden in 1800 de ruimte onder de toren hadden moeten verlaten

hielden ze hun samenkomstenin het Steenenhutjs, dat stond op de hoekvan de

huidige Schilderstraat en Pastoor van Berkelstraat.

'schele Baltus'werd genoemd, of
de gereformeerden afstand deden

van de kerk. Tevens wilde hij de

afge sproken schadevergoeding

betalen.
"lk antwoordde hem: Wij doen er

geen afstand van en nelnen ook
geen geld aan", aldus Predikant
Reichert. "Daarop sPrak Baltus

van Els: V/tj volgen de wet. Verlaat

daarom de kerk en de toren, welke

laatste aanhet dorpsbestuur wordt

overgedragen. Ik verklaarde
nogmaals: Wij ziin niet bevoegd om

ook maar éen steen te verkopen en

nemen dus geen geld aan."

Kennehj k hebben predikant Reichert.

Hermanus Reijnen en Peter Usener

toen de gerechtskamer verlaten, want

onder de daarna opgemaakte akte

van naasting ontbreken hun namen.

Deze akte werd ondertekend door

de kerkmeesters Baltus van Els en

Peter Smits, optredend namens de

katholieken van Sarnbeek, president-

schepen Johannes Jansse en diens

medeschepenen Jan CuP, Andries

Gerrits en Willem van Bergen.

De katholieken mochten dan hun

kerk terug hebben, dat wil niet
zeggen dat ze er al meteen gebruik

van konden maken. Pastoor

.lacobus Verstraaten sPrak van
oeen puinhoop, die sinds de brand

van 1702 onherbouwd is blijven
liggen'. Hlj ging meteen over tot
een geldinzameling om het gebouw

te kunnen herstellen en richtte zich
daarbij ook tot 'meerverÍnogende

christenen in andere Plaatsen'.

Hoofdstuk 7.

Verder ging er een verzoek uit
naar de Roermondse bisschoP Van

de Velde de Melroy om enkele

kerkehjke goederen te mogen

verkopen om 'de grote kerk oP

te bouwen en in behoorlijke staat

te brengen, zodat daarin weer de

katholieke godsdienst kan worden
uitgeoefend.'
De toestemmirg van de bisschop
kwam er. Kort daarna werden als

'commissarissen tot de opbouw
van de afgebrande grote kerk te
Sambeek' benoemd: Johannes

Jansse, Andries Gerrits, Michael
Aertz en Roelof Huijbers . Zii kregen

volmacht om de bij de naasting

teruggekregen bouw- en weilanden
te verkopen, pachten af te kopen

en de opbrengsten hiervan aante
wenden voor het herstel van de kerk.
Begin 1803 is met de herbouw een

begin gemaakt. Waarschijnlijk drie
jaar later was de kerk gereed. Vooral

voor het maken van de twee sPitse

kappen was veel hout nodig.

De gereformeerden ondertussen

hadden een huiskamerkerk ingericht

in het Steenenhurjs, dat eigendom

was van de Zwitserse legerkapitein

:

In 1843 l«egen de gereformeerden ofprotestanten in Sambeek een eigen kerk, die tot

1958 heefi gestaan op de hoek Grotestraat/Wnston Churchillstraat'
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Jan Martin Schirmer, wiens zoon
Hubert Jan de eerste burgemeester
van de gemeente Sarnbeek zou
worden. Later vond en ze onderdak
in het rvoonhuis van koster Re|nen,
dat ongeveer op de plek stond waar
nu de kapel van het Kloosterhuis
is. In 1843 betrokkenze een eigen
gebouw aan de overzijde van de
Grotestraat, daar waar nu de Winston
Churchillstraat begint . Deze kerk is
in 1958 gesloopt.

Het dorpsbestuur van Sambeek was
op 6 december 1800 dus eigenaar
geworden van de toren.
Na het herstel irr 1738 door Gerrit
Coopmans van de door
blikseminslag en brand ontstane
schade was er weinig of niets meer
aan onderhoud gedaan.
In I 81 1 ontstonden in Nederland de
gemeenten. Het do.p Sambeek werd
toen gemeente Sambeek, de grenzen
echter bleven ongew ijzigd.
Negen jaar later kocht het Rrjk
zijn verplichting tot onderhoud
van de toren af met een bedrag
van 2000 gulden (€,907) in
contanten en 3000 gulden (€ 1.361)
in aandelen. Daarvan moest de
gemeente Sambeek voortaan de
toren onderhouden. Een deel van dit
bedrag wendde het gemeentebestuur
aan om de muur rond kerk, toren
en kerkhof te vernieuwen, want die
was vervallen en zotJ niet lang meer
overeind blijven staan. "Daarna is de
spits van de toren geheel hersteld"
schreef het gemeentebestuur
op 9 februari 1 83 8 aan de
districtscommissaris van het Land
van Cu,jk, die als tussenpersoon
richting provinciebestuur fungeerde.
"Ook zijn er boven aan het
muurwerk enkele reparaties verricht,
terwijl de goten zijnvernieuwd. In
de toren zijn andere galmborden
gekomen. Tevens werden er nieuwe
ijzeren wij zerplaten aangebracht. De
luidklokken hebben nieuwe raderen
en touwen gekregen. In de kerkmuur
is een nieuwe grote poort geplaatst.,,

Enkele andere werkzaamheden
zouden dat jaar nog volgen. "De
zolders moeten worden gerepareerd
en deels vernieuwd, evenals de
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stenen torentrap. Als dan ook nog de

hoeken aan de voet zijn uitgekapt en

opnieuw ingemetseld dan bevindt
ons torengebouw zich in een staat

waar menigeen jaloers op kan zijn",
aldus het gemeentebestuur. En omdat
de gemeente Sarnbeek geen schulden
meer had, kon aan de gemeente
Beugen &. Rijkevoort een lening
worden verstrekt van 5387 gulden
(€,2444). Met de rente daarvan zou
de toren voortaan goed kunnen
worden onderhouden.

Na het eerste herstel in de jaren
1803-1806 moest er ruim dertig jaar
later aan de kerk hoognodig weer het
een en ander gebeuren. Bovendien
zou er eigenlijk een sacristie naast
gebouwd moeten worden. De kosten
daarvan waren geraamd op 17 47 ,50
gulden (€ 793). Het kerkbestuur
hoopte dat het gemeentebestuur
van Sambeek 750 gulden (€ 340)
zout bijdragen. Dat was daartoe
niet bereid. "Het kerkbestuur heeft
indertijd van het Rrjk een bedrag van
450 gulden (€,204) in kontanten en
3000 gulden (€ I .361) in effecten
ontvangen voor het herstel van
de kerk", reageerde burgemeester
Johannes Jansse op het verzoek.
"Dat is naar verhouding meer dan de
gemeente Sambeek heeft gekregen
voor het onderhoud van de toren.
Het kerkbestuur moet die 750 gulden
echt uit eigen middelen betalen."
Kennehjk is er daarnatoch nog
stevig onderhandeld, met als

resultaat dat de in prima staat

verkerende toren op 18 april
1840 in eigendom overging naar
het kerkbestuur. Dat kreeg om
het gebouw te onderhouden ook
nog eens 2000 gulden (€ 907)
in contanten en 3000 gulden
in aandelen (€ I .361) van het
gemeentebestuur - dezelfde
bedragen dus die het twintig jaar

eerder van het Rijk had ontvangen.
"Het gemeentebestuur zal altijd de

bevoegdheid hebben en houden
om van de toren gebruik te maken,
voor zoYer het de daarin hangende
klokken en het uurwerk aan gaat",

zo luidde de laatste bepaling
van de overeenkomst tussen het
gemeente- en het kerkbestuur.
"Hetzij bij brand en andere onheilen,
hetzij bij feestvieringen en andere
omstandigheden. Dit alles onder de
bepaling dat het gewone onderhoud
ten laste van de gem eente zal
blijven."

Onder deze afspraken zeÍten
namens het kerkbestuur pastoor
Petrus Bonants en de kerkmeesters
G. Clabbers en Adriaan Crouwers
hun handtekening. Voor de
gemeente Sambeek deden dat
burgemeester Johannes Jansse en
zijn m edebe stuurd ers Chri st iaan
van den Bosch en dezelfcle Adriaan
Crouwers.
En zo hadden de katholieken van
Sambeek na bijna twee eeuwen hun
toren weer in eigendom terug.

Laatste pagina von de in 1840 gesloten overeenkomst waarbij het gemeentebestuur
de sambeelue toren aan het kerkbestuur overdroeg.
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ffit/ n tent op de toren

Woarin Sambeek een nyare straf lvijgÍ voor het luiden van de grote klok - de koster het normale

onderhoudswerk doet - twee meesters in 1684 het uurwerk herstellen - Alexius en Petrus Petit
in Sambeek een nieuwe klok gieten - het beHimmen van de toren levensgevaorlijk is - ingenieurs

vanaf de Sambeelcse toren meer dan vffiig andere torens zien en het gemeentebestuur van Sambeek

een nieuw uurwerk en een andere klok betaalt.

Meedogenloos \ryas hii. En bovenal
roofzuchtig. Maarten Schenk van
Nijdeggen was een man
die iedereen vrees inboezemde.
Daarnaast was hij onbetrouwbaar.
Tijdens de Tachtigiarige Oorlog
(1568-1648) koos hij steeds de

ziidevan de partij die hem oP dat
moment het beste uitkwam.

Maarten Schenk van Niideggen legde

Sambeek in 1579 een nlYare boete oP

varwege het luiden van de grote klok om

inwoners von het dorp te waarschtrwen

tegen zijn misdadige Prahiiken.

In 1 579 kreeg ook Sambeek met

hem te maken. De inwoners van het

dorp hadden liever niet met hem

te doen. Zii hadden gehoord van

de gruwelijkheden die hij en ziin
troepen hadden begaan. En nu, zo

hadden ze vernomen, was hij voor
een rooftocht met ziin soldaten oP

weg nazr Sambeek. Dat beloofde

niet veel goeds. Om iedereen in het

dorp te waarschuwen, luidden ze de

grote klok, ten teken dat er onraad

dreigde.
Hoeveel en wat Maarten Schenk

van Nijdeggen uit Sambeek

heeft weggehaald is niet bekend.
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Waarschijnlijk minder dan hij had

verwacht. Want als

vergeldingsm aatregel legde hI
met ingang van 8 februari 1579 het

dorp een zware boete op van meer

dan 1447 gulden (€ 656), die het in
termijnen moest gaan betalen. Maar

dat was nog niet alles. De inwoners

werden ook nog verplicht om hem

haver, mout en rogge te geven.

Daar bovenop kwam nog een extra

straf voor Sambeek, Vierlingsbeek,
Beugen en enkele andere dorPen

aan de westzijde van de Maas van

ruim 5022 gulden (€, 227 8) Plus
de regelmatige levering van mout,

varkens, hoenderen, ham, vette

koeien, schapen, spek, vette ganzen,

peper, paddestoelen, wljn en niet te

vergeten elke dag vier Pond kaas.

Bernard Schenk, een neef van

Maarten die in Mullem woonde, had

de twijfelachtige eer het geld over te

brengen naar ziinfamilielid dat, als

hij niet op oorlogspad of rooftocht
was, op kasteel Bleijenbeek
in Afferden verbleef. Bernard
Schenk had nogal wat invloed oP

Maarten en zou misschien in staat

zijn diens onverzadi gbaarhei d

enigszins te matigen, zo hooPten de

dorpsbesturen. Door het luiden van

de grote klok, ook wel alarmklok of
banklok genoemd, bleef Sambeek

waarschijnlijk de nog grotere ramp

van het dorp platbranden bespaard.

Hoewel schriftelijke bewijzen
ontbreken, hebben er vanaf het

gereedkomen in I 532 klokken in
de toren gehangen. Het was immers

weinig zinvol om een zo grote toren

te bouwen zonder dat daar klokken
in kwamen. Luidklokken waren in
Nederland al sinds 1285 bekend.

Ongeveer een eeuw later verschenen

in de grote steden de eerste

torenuurwerken.

Sambeekse boeren moesten in t 579 een deel van hun oogst afstaan aan de

roofzuchtige Maarten Schenk van Niideggen.
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In de Sambeekse toren hebben tot
de brand van 1702 minstens twee
luidklokken gehangen. Dat valt af te
Ieiden uit bewaard gebleven kerk- en

armenrekeningen. In I 620 meldden
de kerkmeesters Hendrick Michiels
en Thoenljs Boeyckens dat ze aan de
molenaar van Afferden een bedrag
van 33 stuivers (€ 0,75) hadden
betaald voor 'eenen nyen reep aende
cleyn clock' . Deze omschrijving
doet al vermoeden dat er behalve een
kleine ook een grote klok in de toren
moet hebben gehangen. Deze wordt
in de rekening van 1672 genoemd. In
dat j aar betaalde kerkmeester Willem
Michiels vier stuivers (€ 0,09) voor
'eenen dicken reep om aent zeel van
den grote klock te doen'.
In I 646 had de toren van Sambeek
zeker al een uurwerk, want toen
kreeg koster Jan Crouwers twee
gulden (€ 0,90) uitbetaald voor het
onderhoud van het uurwerk en het
maken van kaarsen.

Een koster moest er niet alleen
voor zorgen dat de diensten in de
kerk goed verliepen en dat alle
benodigdheden daarvoor Íurnwe zig
waren, hij was ook de beheerder van
de kerkelijke gebouwen. Als zodanig
diende hij een aantal werkzaamheden
te verrichten , zoals het onderhoud
van het uurwerk. Als iets zijn
mogelijkheden te boven ging, haalde
hij er een beter toegerust persoon
bij - denk aan de plaatselijke smid,
schilder of tirnmeÍïnar. Soms was

Een van de taken von de koster was van
oudsher het begraven van de doden.
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oefeningen hielden, net zoals nu
de brandweer dat doet. Wie bij
deze oefeningen verstek liet gaaÍl,
werd streng gestraft. De klok klonk
eveneens als dorpsbewoners werden
opgeroepen om bepaalde diensten
voor de Heer te verrichten en om
wolven-, stropers- en dievenjachten
aan te kondigen.

De grote klok werd verder geluid
bij het ophalen van de tiend. Dat
was een belasting in natura, waarbij
boeren een tiende deel van de oogst
op het veld en van de geboren dieren
moesten afstaan. Aanvankelijk was
dat aan de kerk, later is deze vorïn
van belasting heffen grotendeels
overgenomen door de landsheren,
die er zo een extra bron van
inkomsten bij kregen. Kortom, de
functie van de grote klok was tot op
zekere hoogte te vergelijken met die
van de sirene nu.
En natuurlijk kondigde deze klok
in Sambeek de tijd aan op de hele
en halve uren. Ook nu slaat een

Hoofdstuk 8.
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Jaren achtereen diende koster en schoolmeester Paulus Havens bij de gemeente
Sambeek een rekening in voor het normale onderhoud van het uurwerk in de toren.

t80

het nodig om een deskundige van
buiten het dorp te vrag en. Zo kwam
in 1 646 een glazerunaker met zijn
knecht naar Sambeek om ruiten
van de kerk te herstellen. Behalve
de rnaterialen en het werkloon
moesten de kerkmeesters ook hun
verblij fskosten en vertering betalen.
De zeker twee klokken in de
toren dienden niet alleen om de
kerkdiensten aante kondigen of
te luiden als er een Sambekenaar
was overleden. De grote klok
had ook een openbare functie. Zij
klonk wanneer de zittingen van de
schepenbank begonnen en riep de
dorpelingen bijeen als er belangrijke
vergaderingen waren, zoals de
controle van de jaarekening van het
dorpsbestuur of die van de kerk- en
arïnenrekenin g. Zij werd ook geluid
als er brand was of een ander gevaar
dreigde - denk aan Maarten Schenk
van Nijdeggen toen die in 1579 met
zijn troepen Sambeek naderde. De
grote klok was verder te horen als
de weerbare mannen van Sambeek
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houten hamer nog altijd tegen de

grootste klok met het verst dragende
geluid orn de juiste ttjd aan te geven.

Wat dat betreft is er dus weinig
veranderd.
De koster trok enkele keren op een

dag aan het klokkentouw. "ln dit
dorp worden 's morgens, 's middags

en 's avonds de klokken geluid",
schreef de latere burgemeester

Johannes Jansse begin 1 799 aan de

arnbtman van het Land van Cuijk
over de gang van zaken in Sambeek.

"Ze kondigen arbeiders en boeren in
het veld de tijd van de dag aan."

In het eerste brandreglement van de

gemeente Sambeek dat in 1 823 werd

vastgesteld was opgenomen dat de

koster bij brand meteen de brandklok

moest luiden. Brak er 's avonds of
's nachts brand uit dan moest de

Sambekenaar die dat zag 'brand!'
roepen en onmiddellijk de koster

waarschuwen zodat deze alsnog de

klok kon luiden.

Behalve horen konden de

Sambekenaren ook zienhoe laat

het was omdat tegen de toren

wijzerplaten waren aangebracht. De

wijzers daarop werden aangedreven

door een mechanisch torenuurwerk.
'Wanneer dat in de Sambeekse toren

werd geplaatst is niet bewaard

gebleven. Het oudst bekende

uurwerk in Nederland dateert

van circa 1380. Het is dus niet

onmogelijk dat bij het gereedkomen

van de toren in 1532 daarin meteen

een uurwerk is aangebracht.

Zeker is in elk geval dat in 1684 het

uurwerk hoognodig opgeknapt moest

worden. Op 2 november van dat
jaar ondertekenden de kerkmeesters

Jan Tissen en Nillis Claessen samen

met de schepenen Jan Willems,

Jan van Bon en Herman Tissen

een overeenkomst met een zekere

meester Aemolt en met meester

Jan Lenssen uit Well waarin

afspraken stonden over het herstel

van het uurwerk. Het feit dat de

drie schepenen deze overeenkomst

mede ondertekenden, geeft aan dat

ook het dorpsbestuur van Sambeek

zeggenschap over de toren had.

Op 9 en 10 januari 1685 kwamen

beide genoemde meesters weer

Hoofdstuk 8.

Behalve bi het aangeven von de halve en hele uren was een van de Sambeekse

ktoktren ook te horen bi het luiden van het Angelus. De meeste inwoners van het

dorp baden dan enige ogenblikken.

naar Sambeek om het uurwerk te

demonteren en uit de toren te halen.

Ook verwijderden ze de wijzers en

de aandrlfassen om die in hun eigen

werkplaats weer in orde te brengen.

Ruim een maand later was dat

kennelijk gebeurd, want toen moest

alles weer in de toren teruggeplaatst

worden. Meester Aernolt en meester

Jan Lenssen kregen daarbtj hulp van

Marten Simons en Roelof Willems,

de twee kerkmeesters die begin 1685

waren aangetreden.

In mei van dat iaar kwam een knecht

van meester Jan Lenssen naar

Sambeek om de koPeren cijfers oP

de wijzerplaat aante brengen maaÍ

Het torenuurwerk moest regelmatig

worden nagezien. llooral de in weer en

w ind hangende w ri zerplaten vergden

het nodige onderhoud. De meest

recente onderhoudsbeurt vond plaats in

september 2008.

die waren nog niet verguld. Dat deed

meester Van Bree uit Venray. Toen

echter begin juli meester Oldert en

twee knechten naar Sambeek waren

gekomen om de wijzers en cijfers

tegen de toren te bevestigen waren

deze nog steeds niet droog genoeg.

Ze besloten nog veertien dagen te

wachten. Pas op 2l juli 1685 konden

de werl<zaamheden aanhet uurwerk

worden afgerond. Opmerkelijk is dat

in de kerk- en armenrekening alleen

de verterings- en verblijfskosten van

de meesters en hun knechten ziin
veÍïneld. Waarschijnlijk heeft het

dorpsbestuur van Sambeek hun loon

en de materiaalkosten betaald; de

jaarrekening van het dorp over 1685

is echter verloren gegaan.

Behalve als tijdsaanduiding,
waarschuwing voor onheil en

aankondiging van belangrij ke

dorpsaangelegenheden had de toren

nog meer openbare functies. De

deuren dienden als aanPlakbord

voor bekendmakingen die iedereen

in het dorp aangingen. Vanaf circa

1810 kondigde de veldwachtet deze

bekendmakingen ook af vanaf een

'roepsteen' naast de toren.

In de ruimte onder de toren werden

waarschij nlij k huwelijken gesloten,
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De deuren van de toren dienden
vaak als aanplakbord voor allerlei
bekendmakingen. Na l8l 0 las de
veldtuachter deze ook voor vanaf de
'roepsteen' op het Liiithof,

nadat in 1 648 de gereformeerden
kerk en toren hadden overgenomen
van de katholieken. De predikanten
fungeerden toen als een soort
ambtenaar van de burgerlijke stand.

De toren kan ook gediend hebben
als laatste toevluchtsoord voor de
Sambekenaren btj gevaar. Sommige
historici wij zen erop dat het nlare
gebouw tot op zekere hoogte te
vergelijken is met de torens van
een middeleeuws kasteel. De ramen
van de verdiepingen en die langs
de torentrap zijnklein en worden
van binnen naar buiten steeds
smaller. Eventuele belagers konden
za met hun geweren bijna niet
naar binnen schieten. De torentrap
draait rechtsom. Rechtshandige
en naar boven gaande aanvallers
met zwaarden en steekwapens
zijn in het nadeel ten opzichte van
rechtshandige verdedigers.

De nyare toren lran in tijden van nood
ook gediend hebben als toevluchtsoord
voor de Sambeel<se bevolking. Het was
bijna onmogelijk om ptjlen en kogels
door de smalle ramen te schieten. Link
zin nog steeds twee duimen te zien,
waarop de scharnieren van een luik
draaiden.

In Frankrijk staan nog steeds églises
fortifiées (versterkte kerken), waarin
de bevolking zichterugtrok als het
dorp werd aangevallen.
Overigens had niet alleen de toren
een (semi)publieke functie, dat
gold deels ook voor de kerk. Vooral
als het vergaderingen en andere

bijeenkomsten betrof die door grote
aantallen mensen werden bezocht.
In Sambeek was immers geen

andere grote ruimte beschikbaar.
Het schoolhuis op het Vrijthof telde
slechts één klaslokml, terwijl de
vertrekken van de herbergen in het
dorp nog kleiner waren.
De allerarmsten van Sambeek
kregen regelm atigvoedsel uitgereikt,
vooral in de winter rond Kerstmis.
Dat gebeurde door de kerkmeesters
óf achter in de kerk vanaf de
arïnentafel óf in de ruimte onder de
toren. Hoewel armenzorgtot circa
1800 een taak van de kerk wffi,
hield het dorpsbestuur een vinger
in de pap. De armenrekeningen,
in Sambeek gecombineerd met de
kerkrekeningen, werden namelij k
ook gecontroleerd door de
schepenen.

In de toren of in de kerk stond ook
de schepenkomme, waarin alle
belangrrjke documenten van het
dorp lagen. Het was van het grootste
belang om deze documenten zo goed
en zo brandvrij mogelijk te bewaren.
Een geschiktere plek dan de toren of
de kerk kon in Sambeek niet worden
gevonden omdat deze in steen waren
opgetrokken.
Hoe deze schepenkomme eruit
heeft gezien zou kunnen blijken
uit een archiefstuk uit I BZ9.
Verkiezingsuitslagen van dat j aar
werden toen even bewaard in een
kist met drie onaflrankelijk van
elkaar werkende sloten. Alleen
als drie bestuurders ieder met een
eigen sleutel bijeen waren, kon
de kist worden geopend. Stiekem
alleen een document eruit halen
en laten verdwijnen was daardoor
onmogelijk.

In I 702, zeventien j aar na het
omvangrijke herstel van het
torenuurwerk, brandden als gevolg
van een blikseminslag kerk en toren

uit. De houten klokkenstoel waarin
de klokken hingen, ging in vlarnmen
op, met als gevolg dat de klokken
nazr beneden vielen. De grote klok
werd daarbij zwaar beschadigd.
"Deze verbrij zelde klok is met
bijvoeging van de daartoe benodigde
klokkensprj s door klokkengieter
Petit hergotefl", schreef Johannes

Jansse in 1798.
Het onder zijn leiding staande

dorpsbestuur van Sambeek was toen
druk bezig de teruggave te regelen
van de kerk aan de katholieken,
terwijl het dorpsbestuur zelf eigenaar
zou worden van de toren.
De door Alexius en Petrus Petit
hergoten klok werd in 1 7 59 in de
toren gehangen. Het gieten gebeurde,
zoals toen gebruikelijk was, aan de
voet van de toren. De klok, met het
opschrift 'Alexius et Petrus Petit
Ao. (anno) 17 59' en een diameter
van ll4 centimeter, woog 940
kilogram . Zo'n n^{are klok kon toen
onmogelijk met kar en paard van
de fabriek van Petit in Aarle-Rixtel
naar Sambeek worden veryoerd.
Johannes Jansse meldde verder nog
dat de verbrijzelde klok gegoten was
door Dominicus Fremi (Fremy) en
zijn zoon Jan 'zoals de inscriptie ten
duidelijkste aantooÍtt'. Het gieten
daarvan was volgens hem gebeurd
tussen 17l0 en 1720, het exacte
jaartal kende hij niet. Over het lot
van de kleine klok na de brand van
1702 deed hij geen mededeling.

Nadat het dorpsbestuur van
Sambeek in 1800 de toren in
eigendom had gekregen, moesten
er regelmatig reparaties aan het
bouwwerk plaatsvinden. Ook nadat
Sambeek in l8l I een gemeente
was geworden, gebeurde dat.
Koster en schoolmeester Paulus
Havens ontving voor 'het nasien,
opwinden en smeren van het
horologie (uurwerk) en klokken'
jaarlijks een bedrag van 25 gulden
(ruim € 1 I ). Ook toen de toren in
1840 overgedragen was aan het
kerkbesfuur bleef de gemeente
Sambeek niet alleen alle kosten
betalen voor het onderhoud van het
uurwerk zoals was overeengekomen,
maar ook die van andere reparuties.

Hoo/ilstuk 8.
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Kuiper Wllem Kateman stak in de negentiende eeuw niet alleen de vlag uit op de

turàn, htj repareerde ook de klokkenstoel, zoals uit deze rekening over het jaar I864

blukt.

,'/ri^,. d. ,i

Regelm atig dienden Sambeekse

smeden en timmerlieden bij het
gemeentebestuur nota's in voor de

werkzaamheden die zij in of aan de

toren hadden vericht.

Bij het overlijden van de koning
moest koster Paulus Havens
extra lang luiden. In 1830, toen

koning Willem I was gestorven,

kreeg hij daarvoor 14.5A gulden
(ongeveer € 6,50) betaald door het

gemeentebestuur. In 1 849, Nederland

rouwde in dat jaar om de dood van

koning Willem lI, ontving hij zelfs
20 gulden (€ 9). Daarvoor moest hij
dan wel tien dagen achtereen drie
maal daags een uur lang luiden.
Als er nationale feestdagen

waren, wapperde van de toren de

Nederlandse vlag. Daarvoor zorgde

meestal Willem Kateman. Als
vergoeding ontving htj twee gulden
(€ 0,90).

Eind 1864 werd het uurwerk in
de toren grondig onder handen

genomen. Klokkengieterij Petit

& Fritsen in Aarle-Rixtel maakte

nieuwe onderdelen voor de

luidinstallatie en naln de oude terug.

Voerman Willem Romville uit
Boxmeer zorgde voor het transPotr,

terwijl molenmaker Jan Jochijms

uit Beugen de nieuwe onderdelen

aanbracht. Een collega uit Afferden
controleerde het een en ander oP

deugdelijkheid. Wil lem Kateman,

kuiper van beroep, werkte elf dagen

aan de klokkenstoel tegen een

beloning van 0,8 gulden (€ 0,36)

per dag.Albertus Crouwers leverde

het benodigde hout en verwer
(schilder) Jan Artseelen leverde zes

pond 'swarte olijverf'voor oP de

wijzerplaten. Alles bijeen kostte het

herstel van het uurwerk ruim 123

gulden (€ 56). V/aarschijnlijk is toen

een luidklok van elders, met daaroP

een stadswapen met leeuw, in de

toren gehangen.

Koster Paulus Havens heeft deze

opknapbeurt nog net kunnen
meemaken. Zes maanden later

overleed hij op 68-jarige leeftijd,
na bijna een halve eeuw de

Sambeekse toren wekelijks te
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I 864. Nota voor de gemeente Sambeek Debet / J. Artseelen / Julii I I . gelevert aan de

wijzerplate / 6lb (pond) warte oliiverf à 50 cenÍs 3,00 / samenf' 3,00'

L r( rAl ír./ ),*,, zí ?-(. /,rí1
, //-7/, /)t a'.'/:"d /' ,-r/,,
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Notavanmolenmaker M. Hebben: 'Zambeek, den 25 augustus 1864 / M. Hebben

moolemaper te Aefierde (Afferden) / op verzoek en ten diensten van / het gemeente

bestuur van zambeek / in den toore geweest om de repereering (reparatie) / van de

keloke As (klokkenas) en perope (proppen, dat zijn wiggen) / en pane (pannen, dat

zin halfro,nde lagers von gietijzer waarin de klokkenas heen en weer beweegt) en

vervolgens de werluaanhijt fiuerlaaamheid) / verdint (verdient) 7 5 cents'.
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Jacobus Willems van DUk (1867 - 1935).

hebben beklommen om het uurwerk
op te winden waardoor de inwoners
van het dorp steeds de juiste ttjd
wisten. Zijn opvolgers waren Jan
Vïnk, Johannes Jacobus Rutten en
Willem Kateman, die eveneens voor
20 gulden (€ 9) per iaar de klok
onderhielden.

In 1883 werd Jacobus Willems van
Drjk koster. Bij diens aantreden werd
de gemeentelijke vergoeding voor
het norÍnale onderhoud verhoogd
tot 25 gulden (€ 1 1,30). Tot 1922
kreeg hij, net zoals zijnvoorgangers
dat hadden gehad, voor de verrichte
u,erkzaamheden een vergoeding uit
de gemeentekas. In dat j aar echter
besloot de gemeenteraad daar een
echte functie van te maken. Op l
juli werd Jacobus Willems van Drjk
benoemd tot' gemeenteklokkenist, .

Gerrit Kusters (1906 - 1973).
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Hij zou dat blijven tot zijn dood in
1935. Zijn opvolger werd Gerardus
Henricus (Gerrit) Kusters, eveneens

koster in de kerk van Sambeek
en organist. Deze was de laatste
gemeenteklokkenist van Sambeek.

Na de Tweede Wereldoorlog besloot
het gemeentebestuur van Boxmeer
dat deze functie overbodig was
geworden.

Begin 1876 kwam Henricus
Hamilton, opzichter bij Provinciale
Waterstaat, naar Sambeek. Hij had
vernomen dat de toren in het dorp
gedeeltelijk bouwvallig was en wilde
grmg een onderzoek instellen om
te zien of dat inderdaad het geval
was. "Van bouwvalligheid is geen
sprake", zo rapporteerde hij aan
zijn meerdere, hoofclingenieur Van
Opstall. "Inwendig echter verkeert
de toren in zeer slechte staat. De
eerste zoldering (verdiepingsvloer) is
versleten, maar nog niet gevaarlljk.
De zoldering waar het uurwerk staat
en die van de klokkenst oel zijn zo
totaal versleten dat er levensgevaar
bestaat voor degenen die er gebruik
van maken. Voor de ladder om
boven de klokkenstoel te komen
geldt hetzelfde. Voor wat betreft de
klokkenstoel is het wenselljk dat
deze meer solide wordt gemaakt
omdat er te veel beweging is tijdens
het luiden."
Ook aan de gemetselde treden van
de torentrap mankeerde veel, vond
de in Grave wonende opzichter.
"Die zijn zo yersleten en zo
slecht onderhouden dat uiterste
behoedzaamheid nodig is om
deze te beklimmen. En ook aan
het metselwerk van de toren zijn
herstellingen nodig."
Hamiltons rapport kwam via
de Commissaris van de Koning
terecht bij het gemeentebestuur
van Sambeek. Dat schreef op
zijn beurt een brief naar pastoor
Petrus Bonants, met daarin de
Yruag of het kerkbestuur de
herstelwerkzaamheden aan en in de
toren wilde uitvoeren. Deze maakÍe
daar geen haast mee. Dat noodzaakte
burgemeester Jan van den Bosch
enkele maanden later om weer een
brief aan de Commissaris van de

Koning te schrijven, waarin hij
meedeelde dat er nog steeds niets
aan de toren was gedaan. "En", zo
voegde hij nog toe, "brj een storm
onlangs is een stuk hardsteen van
ongeveer 75 kilogram van een van
de randen van de toren gew aaid.
Deze steen kwam terecht op een

voetpad waarover de mensen naar
de kerk gaan. Gelukkig dat er toen
niemand liep, want anders zov deze

steen hem zeker hebben verpletterd.o'
Na nogmaals een dringend schrijven
van burgemeester Jan van den Bosch
aan pastoor Bonants waarin zelfs
met een rechtszaakwerd gedreigd
reageerde deze uiteindelijk wel. Hij
kondigde aan dat er spoedig met de
opknapbeurt zotJ worden begonneÍl.
Het bleken echter loze beloften te
zijn.
Een half jaar nadat opzichter
Hamilton de Sambeekse toren had
onderzocht was er nog steeds niets
gebeurd. Gegevens over hoe het
toen met de in bepaal de opzichten
levensgevaarlijke toren verder is
gegaan ontbreken. Dat kan erop
duiden dat het gemeentebestuur het
conflict met de toen al hoogbejaarde
pastoor niet op de spits heeft willen
drijven.

Op 16 augustus 1890 werd er bij
pastoor Lambertus Wollaert een
brief bezorgd, die afkomstig was van
Hendrik Heuvelink, ingenieur bij de
Rij kscommissie voo r Graadmeting
en Waterpassing in Arnhem. De
landelijke overheid was eind
negentiende eeuw begonnen om heel
Nederland nauwkeurig op te meten.
Dat gebeurde via de zogeheten
driehoeksmeting. Vanaf een hoog
punt, meestal een kerktoren, werd
exact de hoek bepaald naar twee
andere hoge punten op een aarfial
kilometers afstand. Met behulp
van deze gegevens kon dan precies
worden berekend hoe ver de hoge
punten uit elkaar lagen. Dat opmeten
gebeurde door medewerkers van de
Rij kscommissie voor Graadmeting
en Waterpassing.
De kerktoren van Sambeek was
een van de hoge gebouwen die
in deze driehoeksmeting waren
opgenomen, vandaar dat ingenieur
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Foto van de werkzaqnheden voor de driehoelqmeting vanafde sambeekse toren.

Aan de westziide (Torenstraatkant) is bii het luik een steiger gebouwd'

Hendrik Heuvelink een brief naar de meetapparatuur op te plaatsen.

pastoor Wollaert had gestuurd. Omdat de toren geen balustrade had,

beze gaf toestemming om de toren diende er tevens nog een steiger

hiervoor te gebruiken 'mits er omheen te worden gezetzodaÍ de

geen schade wordt toegebracht'. medewerkers niet naar beneden

óe ingenieur deelde mee dat er op konden vallen. Beide bouwwerken

de torèn een 140 centimeter hoge kwamen aan de westzijde, op de

pijler of pilaar moest komen om omloop rond de toren. "Na afloop
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van de wer?'zaamheden voor de

driehoeksmeting zal alles worden
opgeruimd", liet Hendrik Heuvelink
de pastoor weten. "Eventuele
ontstane beschadigingen aan de toren
worden hersteld op kosten van de

Rijkscommissie. Van de inrichting
zal gedurende enkele jaren gebruik
worden gem aakt, naar verwachting
echter niet langer dan tien jaar."

De Sambeekse aannemer Hendrikus
Kerstjens, die in het dorp eerder

al het klooster van de zusters

redemptoristinnen (het huidige
Kloosterhuis) en het vroegere

Antoniushuis op het Vrijthof had

gebouwd, maakte de pijler en

de steiger op de toren voor een

bedrag van 135 gulden (ruim € 61).

Hij had zijn klus kennelijk snel

geklaard, want nog in dezelfde

maand augustus 1890 deden de

medewerkers van de Rijkscommissie
voor Graadmeting en WaterPassing

hun eerste proefmeting vanaf
'station Sambeek', zoals ze de toren

aanduidden. Om hen te beschermen

tegen zon en regen was over de

steiger een tent gebouwd.

Op een bewaard gebleven lijst met

verkenningen van dat j aar noteerden

de medewerkers onder meer welke

torens en andere hoge gebouwen ze

in Oost-Brabant, Noord-Limburg en

Duitsland vanuit Sambeek vanaf een

hoogte van circa 39 meter konden

zien. Dat waren er meer dan vijftig.
Waarschijnlijk hebb en ze daarbij wel

gebruik gemaakt van een verrekijker.

Als centrum waar alle denkbeeldige

lijnen vanaf andere gebouwen bij
elkaar kwamen, gebruikten ze de

stang van het kruis, boven oP de

spits.

De Sambeekse toren is tot circa
2A jaar geleden gebruikt voor de

landelijke driehoeksmeting. In 1 990

nog werd een bronzen bout in de

westelrj ke torenm uur aangebracht

als vast punt vanwaaruit verder
gemeten kon worden. Kort daarna

deed de GPS-meting haar intrede in
Nederland en de rest van de wereld,

waarÍnee nog nauwkeuriger gewerkt

kon worden.
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Tën behoeve van de driehoeksmeting
werd de Sambeelcse toren voorzien van
enlrele bronzen bouten, zoals deze naast
de vroegere ingang.

Een merkw aardigvoon/al deed
zich voor in november 1925,
toen plotsklaps een klok op een
ongebruikelijk tljdstip begon te
luiden. 'Wat 

was er aan de hand?
Een Sambekenaar was 's avonds
nog even de kerk birurengegaan om
te bidden. Toen hij de kerk wilde
verlaten, bleek hrj er niet meer uit
te kunnen. De koster die dacht dat
er niemand meer in de kerk wffi,
had de toegangsdeuren van de toren
gesloten en was naar huis gegaan.
'oNauwelijks zathij bij zijn gezin
of daar werden hlj en de andere
inwoners van het dorp opgeschrikt
door een vreemdsoortig gelui",
meldde dagblad Het Vaderland
enkele dagen later. "ledereen
spoedde zich naar buiten om te
weten te komen wat er aan de hand
was. Maar niemand wist opheldering
te geveÍl." De klok luidde nogmaals,
waarna Sambekenaren in groepjes
naar de toren liepen en zagen dat de
deuren waÍen gesloten. "Niemand
begreep hoe het kon dat de klok
toch had geluid", vervolgde het
dagblad. "Er werden allerlei
veronderstellingen geuit. Een oud
vrouwde vro eg zich af of het in de
toren zou kunnen spoken, terwljl
een ander opperde dat dieven zich
hadden laten opsluiten en langs
het klokkentouw naaÍ beneden
waren gekomen." Uiteindelijk
opende de koster, die ook naar de
toren was gekomen, de deuren.
"Een oud heertje, in pension in
het liefdesgesticht op het Vrijrhof,
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kwam naar buiten en vertelde de

verbaasde meniEe toegestroomde
Sambekenaren dat de koster hem
vergeten had te waarschuwen en hij,
bang om de nacht door te brengen
in een koude kerk, ten einde raad
de klok had geluid om uit zijn
gevangenschap te worden verlost",
zo besloot Het Vaderland zijn relaas,

dat ook in andere kranten te lezen
was.

Negen jaar eerder" op 23 maart 1916,
had burgemeester Piet Stevens een
brief naar Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant geschreven. "Het
uurwerk in de gemeentetoren van
Sambeek is geheel versleten, zodat
het vaak stilstaat", begon hrj zijn
schrijveÍl. "Dit tot groot ongerief van
de inwoners van het dorp en die van
de Sambeekse Heide. Het uurwerk
moet dikwijls worden hersteld, wat
niet van blijven de aard is en toch
veel onkosten met zich meebrengt.
Daarbrj is de kleine klok gescheurd.
Deze dient door een nieuwe te
worden vervangen. De gemeenteraad
van Sambeek vond het verreweg het
beste om een nieuw solide uurwerk
en een andere klok aan te schaffen -
en wel zo spoedig mogeluk."
Tien dagen eerder hadden
burgemeester Piet Stevens
en zijn wethouders hierover
afspraken gemaakÍ met directeur
B. Eusbouts van de gelijknamige
uurwerkfabriek in Asten. De heren
waren overeengekomen dat er in
de toren van Sarnbeek een nieuw
uurwerk zou komen dat aan de
hoogste kwaliteitseisen voldeed.
Na één keer opwinden zou het acht
dagen lopen, op de hele uren voluit

en op de halve uren één keer slaan.

"Met het uurwerk worden geleverd
vier nieuwe cljferplaten met een

middellijn van 220 centimeter,
die op een vierkant ijzeren raam
komen", had directeur B. Eijsbouts
laten weten. "De cijftrs en de

minuutstrepen worden met best
torengoud duurzaam verguld."

Behalve een nieuw uurwerk kwam
er in de toren ook een andere klok
te hangetr, zoals burgemeester Piet
Stevens al aan Gedeputeerde Staten
had aangekondigd. Het was geen
nieuwe, maar wel een mooie klok
met een middellijn van 83 centimeter
en een gewicht van 384 kilogram. De
oude, gescheurde klok zou directeur
B. Eljsbouts terugnemen.
Hoewel het aanvankelijk de
bedoeling was halverwege 1916 het
nieuwe uurwerk en de andere klok
aante brenge& is dat pas begin l9l7
gebeurd. De gemeente Sambeek
moest Íutrl uurwerkfabriek Eij sbouts
een bedrag van 1560 gulden G 707)
betalen. Dorpstimrnennan H. van
Os had voor ruim 109 gulden (bijna
€ 50) nog een aantal bijkomende
werkzaamheden verricht, zoals
reparaties aan klokkenstoel en
zolder en het maken van nieuwe
galmborden.
Vanaf maart 1917 konden de
Sambekenaren tot op de minuut
nauwkeurig zien hoe laat het was. En
ook de twee luidklokken strooiden
regelmatig hun bronzen klanken uit
over het dorp. Ongeveer tien jaar
later kwam daar nog een derde bI.
Niet lang daarnazouden ze niet meer
te horen zijn.

Sint Jansl<ranseruwtiding van I 936. Op de achtergrond de torendeuren waardoor de
in de lrerk opgesloten oude man naar buiten huam.
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okken uit de toren, oorlog verloren
Waarin de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en pastoor Yan Berkel de soldaten aan hetfront bij de

Maas bezoeh - Sambekenaren met z'n allen een uur lang de klokken luiden alvorens 'Klokken-

Peter' deze uit de toren weghaalt - het klokje van het redemptoristinnenHooster en dot van de

kerk van Mullem in de toren komen te hangen - de Duitsers tot twee keer toe de toren proberen op

te blazen en alle Sambekenaren moeten eyacueren omdat het te gevaarlijkwordt in het dorp.

"Deze morgen is de oorlog in ons

land uitgebroken", schreef de

priorin van de redemptoristinnen
in Sambeek op 10 mei 1940 in
de kroniek van het klooster.

"En dat was een ontzettende
gewaarwording. 0m 4 uur
daverden de kanonschoten en

machinegeweren zo hevig dat
heel ons klooster dreunde. Ook
ontelbare vliegmachines ronkten
boven ons hoofd. Het was zo'n
oorverdovend schieten, dat
vergeten wij nooit,"

Voori tijdens en na de oorlogsjaren was

Jan van Berkel pastoor in Sambeek.

Jan van Berkel, sinds 1936 Pastoor
in Sambeek, noteerde het volgende
in het parochiememoriaal. "Onder
het voorwendsel Nederland te

beschermen tegen een invasie

vanuit Engeland werd op 10 mei

1940 in de vroege morgenuren ons

geliefd vaderland overvallen door
Duitsland. De overval geschiedde

echter niet zonder slag of stoot.

Om 5 uur in de morgen werd ik
gewekt door een aalmoezenier om

Hoofdstuk 9.

rne naar de eerste verdedigingslinie
(de Maaslinie) te begeven om de

soldaten daar geestelijke bijstand te
verlenen. Ik wil wel bekennen dat

het allesbehalve een pleziertocht was

omdat onderweg al kogels om me

heen suisden. Maar de gedachte aan

het geestelljk heil van de soldaten

gafme de moed om de vuurlinie te
trotseren."
Na de soldaten en de bewoners

van de stuw te hebben gezegend en

hen moed en vertrouwen te hebben

ingesproken keerde de pastoor

haastig terug naar de kerk om daat

een heilige mis te lezen. "Om acht

uur ontploften enkele granaten

die gericht waren op de toren",
tekende h1j vervolgens oP. "Daarin
vertoefden soldaten die de toren als

uitkijkpost gebruikten. Ik was in de

tuin en zagmet weemoed in het hart

de dingen die zouden gaan gebeuren.

Gelukkig echter verlieten de soldaten

de toren."Een paar uur later was heel

Sambeek vol met Duitse soldaten

op weg naar de volgende, door
Nederlandse militairen aangelegde

verdedigingslinie, de Peel-

Raamstelling. "Tot de avond was

het een komen en gaan van Duitse
soldaten", aldus Jan van Berkel. "De
Peel-Raamstelling was al gauw door

hen genomen omdat de Nederlandse

troepen deze hadden verlaten. Het

waren heel droevige Pinksterdagen."
Op woensdag 15 mei capituleerde

Nederland. De overmacht en

geoefendheid van het Duitse leger

was te groot. Nederland zouvtjfj aar

lang te maken krijgen met de Duitse
bezetter.

Aanvankelijk ging bijna alles in
Sambeek nog zijn gewone gangetje.

Dat veranderde in de looP van
1942. Op 1 mei van datiaar werd de

Foto met tal van voot'oonstaande persanen, gemookt kort voor de ophefrng van

de gemeente Sambeek op I mei 1942. In het midden burgemeester Piet Stevens en

achter hem pastoor Jan van Berkel-
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gemeente Sambeek, ondanks hevige
protesten, opgeheven en opgedeeld.
Het dorp Sambeek hoorde voortaan
bij de gemeente Boxmeer, terwijl
Stevensbeek en Westerbeek naar
de gemeente Oploo c.a. gingen.
Mullem vormde met Vortum een
tweelingdorp, dat vanaf toen onder
de gemeente Vierlingsbeek viel.

Ten behoeve van de oorlogsindustrie
vorderden de Duitsers veel goederen
en producten in de bezetle landen.
Ook Nederland kreeg daar in
toenemende mate mee te maken.
Vooral metalen voorwerpen wilden
de Duitsers graag hebben. In juli
1942 vaardigde Serj ss-Inquart, die
als rijkscommissaris Nederland
voor Duitsland besfuurde, een

verordening uit waarin hij een
aantal metalen voorwerpen verbeurd
verklaarde. Deze voorwerpen
werden omgesmolten en gebruikt
in de Duitse wapenindustrie. Ook
luidklokken in kerktorens moesten
worden ingeleverd. Van de bronzen
luidklokken konden zeer goed
kanonslopen worden gemaakt. Brons
bestaat voor tachtig procent uit koper
en bevat twintig procent tin. Deze
samenstelling komt vrijwel overeen
met het brons van kanonslopen.
Overigens kwam deze verordening
waarin luidklokken en ook carillons
werden opgeeist niet als een grote
veffassing. Voor het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog al had de
Nederlandse regering aan dr. J. Kalf,
rijksinspecteur voor de Bescherming
van Schatten van Kunst en
V/etenschap (de voorloper van de
latere Monum entenzorg) de opdracht
gegeven een lijst op te stellen van
alle klokken in Nederland met een
kerkhistorische, oudheidkundige
of artistieke waard e. Deze werden
gemerkt met een M van Monument.
Zo hoopte de regering dat deze
klokken gespaard zouden blijven bij
een eventuele vordering. De twee
Sambeekse luidklokken, daterend uit
17 59 en 1861, hadden een dergehjke
M niet gekregen. Ze waren niet oud
en bijzonder genoeg.
Het demonteren, naar beneden halen
en transporteren van de luidklokken
was door de Duitsers opgedragen aan
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de in Venlo en Heerlen gevestigde

aarulemer P.J. Meulenberg, die al
snel de bijnaam Klokken-Peter
kreeg. Binnen een jaar haalden zijn
medewerkers en die van ingehuurde
colleg a-aannemers ongeveer 6700
klokken uit torens . Deze werden
vervoerd naar 24 opslagplaatsen
in Nederland en vandaaruit verder
naar Duitsland om te worden
omgesmolten. Elke gemeente
behield in principe één klok, die bij
gevaar vanuit de lucht moest dienen
als alarmklok.

de toren, oorlog verloren."
Op donderdag l0 december 1942
zouden de klokken uit de Sambeekse

toren worden gehaald, zo had Jan

van Berkel te horen gekregen.

Voordat dit ging gebeuren kregen
de inwoners nog één keer de

gelegenheid de klokken te horen.
"Er was veel volk op de

been", aldus de pastoor in zijn
parochiememoriaal. "Iedereen - jong
en oud - wilde nog als een laatste
groet aan de klokkentouwen trekken,
zodat ruim een uur de klokken hun

Vanuit verschillende verzamelplaatsen in Nederland werden de uit de torens
gehaalde klokken getransporteerd naar Hamburg om daar te worden omgesmolten
tot kanonslopen.

De Nederlandse bevolking keek
over het algemeen gelaten toe hoe
de klokken uit de torens werden
gehaald. Voor velen was het een

bewijs dat de Duitsers de oorlog
aan het verliezen waren. Als een
simpele klok moest bijdragen aan de
eindoverwinning van de Duitsers dan
was hun nood wel heel erg groot.
Ook Sarnbeek kreeg te maken
met deze klokkenroof. "Tot grote
ergernis van onze parochianen zijn
onze klokken, wier sonore klank
door geheel de streek geroemd
rverd, op onrechtmatige wijze door
de Duitsers weggehaald om ze voor
oorlogsdoeleinden te gebruiken",
schreef een verontwaardigde
pastoor Jan van Berkel in het
parochiememoriaal bij het jaar
1942. "Sedert dit droevige ogenblik,
waarop menigeen een trazn
wegpinkte, is het volksgezegde
bewaarheid geworden: Klokken uit

bronzen stem over Sambeek als een
droevig vÍmrwel lieten klinken. Nooit
in de geschiedenis zal zo'n leed en
onrecht over de bijna S00-jarige
monumentale Sint Janstoren
gekom en zijn."
Ook de priorin van het
redemptoristinnenklooster schreef in
de kroniek over de gebeurtenissen
van die dag: "Vandaag luidden
gedurende een uur de mooie klokken
van de parochiekerk ten afscheid,
omdat deze zijn gevorderd voor
oorlogsdoeleinden. Heel Sambeek is
onder de indruk."
Tijdens het nazr beneden halen van
de luidklokken vond er een bijzonder
voorval plaats. Koster Gerrit
Kusters trok niet zoals de andere
inwoners onder aan de touwen,
maar twee verdiepingen hoger. Toen
medewerkers van Klokken-Peter en
enkele NSB'ers beneden de opdracht
gaven het luiden te staken en de
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Sambekenaren dat ook deden, bleven
de klokken luiden. Verbaasd gingen
ze naar boven en vonden daar Gerrit
Kusters die verwoed aan de touwen
trok. De NSB'ers gaven bevel het

luiden te staken, maar deze trok
zich daar niets van aan. Pas toen een

van hen een groot mes tevoorschijn
haalde om de touwen door te snijden
maar daarbij zichzelf verwondde,

vond de koster het verstandiger te

stoppen met luiden en te maken dat

hij wegkwam.
Pastoor Jan van Berkel schreef
over de gebeurtenissen van die

dag: "Het droeve feit van het naar

beneden halen van de klokken heeft

De correspondentie over de klokkenroof
bewaar"de pastoor Jan van Berkel in
een envelop met een opschrift dat aon

duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Koster en kloklrenist Gerrit Kusters deed

nog verwoede pogingen om de roof van

de kloklren uit de toren van Sambeek

tegen te houden.

Pastoor Jan von Berkel noteerde biina
alles wat er in zijn parochie voorviel,
dus ook het weghalen van de klokken ttit
de toren.

plaatsgehad op 10 december om half
elf. Op 23 december eveneens om

half elf zijn ze opgeh aald;'
Van de transporteur ontving hlj
trvee kwitanties als bewiis dat de

beide klokken inderdaad waren

meegenomen . Ze rverden naar een

v erzarrreldepot in Tilburg gebracht,

vanwaaruit ze naar Hamburg gingen

om te worden omgesmolten. "De
grootste klok was een zogeheten

C-klok", aldus pastoor Jan van

Berkel . "Deze had het oPschrift
'Petit & Fritsen 1759', woog94}
kilogram en had een diarneter

van 1 15 centimeter. De klok
werd gemerkt met 61351 C. OP

de A-klok stond een stadswapen
(een leeuw) en het iaartal 1861,

gewicht 360 kilogram, diameter 82

centimeter. gemerkt met 61282 A.
Het merkteken, diameter en gewicht

staan op een kwitantie die ik heb

ontvangen."
Toch was Sambeek niet helemaal

verstoken van luidklokken. Eén, de

kleinste, was nog in de toren blijven
hangen. Op 12 december 1942

kwam er zelfs nog eentje blj. Althans
volgens de notities van de priorin
van het redemptoristinnenklooster.
"De gebroeders Arts kwamen ons

klooster binnen om onze grote klok
(de Sint Alfonsusklok) te halen.

Mljnheer pastoor heeft verlof om

deze in de toren van de parochiekerk

te hangen. Wij lropen dat zii voor
altijd voor ons bewaard blijft." Dat
was een ijdele hoop, zo zou binnen

trvee jaar blijken.
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Enlrele, door pastoor Jan van Berkel bii de kloklenroof ontvangen h,vitanties. De

bovenste ltwitantie betreft het weghalen van een van de twee klokken op 11 december

1942, de middelste van de laatste klok op I september 1943 en de onderste het

terughangen van een Hok, aÍkomstig uit de kerkvan lbrtum-Mullem.
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Een treurende pastoor Jan van Berkel bij de naar beneden gehaalde Hokt<en uit de
Sambeekse toren. De foto is gemaah door ztjn huishoudster Anna van Dinter

Drie, door medewerkers van 'Kloklen-Peter'naar beneden gehaarde Hokken. De
twee grootste ziin aJkomstig uit de Sambeekse toren, de kleinste waarschijnlijk uit het
klooster van de zwters redemptoristinnen.

De luidklok die was blijven hangen
werd het j aar daarop alsnog uit de
toren gehaald. Op 1 september 1943
namen medewerkers van Íumnemer
Meulenberg deze klok met een
gewicht van ongeveer 100 kilogram
en een doorsnede van 5l centimeter
mee. In plaats daarvan werd op
dezelfcle dag de 64 kilogram zwaÍe
luidklok uit de Sint Corneliuskerk
van Mullem in de toren van
Sambeek gehangen. Deze diende
vooral voor alarmdoel einden.
Alle correspondentie over de
luidklokken bewaarde pastoor Jan
van Berkel in een envelop met het
veelzeggende opschrift 'De gestolen
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klokken uit de Sint Janstoren te
Sambeek'.
Ongeveer een jmr voordat de derde
klok werd weggehaald, vond er
een ongeluk plaats in de toren.
De pre cieze datum is niet bekend,
maar het zalbegin september 1942
geweest zijn. "Enige ttjd geleden
is de draad van de gewichtssteen
van het torenuurwerk gebrokefl",
schreef pastoor Jan van Berkel
op 30 september aan de bisschop
van's-Hertogenbosch. "Deze
gewichtssteen kwam terecht in de
orgelkast en heeft daar een zeer
aanzienl ij ke schade veroor zaakt.
De reparatie van het orgel zal op

ongeveer 600 à 700 gulden (€,272

tot € 317) komen. De gemeente

Boxmeer echter heeft de zorg voor
het torenuurw-erk. Door nalatigheid
van gemeentewege was de draad
verroest, met het bekende gevolg."
Enige aansprakelijkheid voor de

door de vallende gewichtssteen
ontstane schade erkende de

gemeente Boxlneer wel, volgens
de pastoor. Hoeveel betaald werd,
is niet bewaard gebleven. Wél
dat de gemeente Boxrneer om
in de toekomst niet nogmaals
met een dergehjke schade te
worden geconfronteerd een bak
met zand liet plaatsten onder de
plek waar de gewichtssteen hing.
Volgens een rapport van architect
George Rasker, die de toren vier
maanden later inspecteerde, was de
constructie van die bak 'voldoende
sterk'. Wel adviseerde hij het
gemeentebestuur om ter plekke nog
enkele maatregelen te nem en, zodat
de katrollen waarover de staaldraad
liep en de staaldraad zelf niet met
doorlekkend regenwater in aanraking
konden komen.

Het gezegde dat een bezetter die
klokken rooft de strijd zou gaan
verliezen bleek in september 1944.
De geallieerde legers waren geland
in Normandië en hadden in Noord-
Frankrijk, België en Zuid-Nederland
de Duitse troepen grotendeels
verdreven.

Architect George Rasker (1 589-1 97 3)
controleerde namens het
gemeentebestuur van Boxmeer de
niemye ophanging van de gewichtssteen
van het uurwerk en constateerde dat
deze voldoende sterk was.
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"Op dinsdag 26 september om half
vier zijn Engelse pantserwagens

in Sambeek aangekomen", meldde
pastoor Jan van Berkel in het
parochiememoriaal. "Dit wil niet
zeggen dat Sambeek bevrijd was,
want een paar uur later lag het dorp
onder hevig granaawuur vanafde
Duitse grens. Alle parochianen

trokken zich terug in hun kelder.

Vrrjdag 29 september wÍrs een

'dies ater', een zwarte dag in
de geschiedenis van Sambeek.

's Morgens om half l0 drongen

Duitsers door in de kerk en legden

er bommen in. De ontploffing kwam
en vernielde geheel het kerkgebouw.

De gewelven vielen omlaag en

verwoestten alles: alle beelden

stuk, alle banken, het mooie orgel -

kortom er bleefniets over dan een

geraamte. Zowerd ons eeuwenoude,

monumentale godshuis door een

woeste oorlogsbende vernield.
De toren kreeg enkele scheuren.

Iedereen was verontwaardigd over
dit vandalisme."
De door de geallieerden als

uitkijkpost gebruikte Sint Janstoren

stond echter nog overeind.
Op woensdag 4 oktober rond
middernacht stak een Duitse
patrouille de Maas over en legde

een tweede lading springstof in de

toren. Toen deze tot ontploffing werd
gebracht, kreeg het bouwwerk de

zwaarste slag in zijn bestaan. "De
kracht van de explosie deed de toren

tot in zijn grondvesten schudden",

blikte het Boxmeers tileekblad jaren

later op deze gebeurtenis terug. "Met
oorverdovend geraas stortte de spits

naar beneden en viel aan de voet te
pletter. De dikke muren scheurden

door zoveel oorlogsgeweld. Het
leek erop dat het einde van de toren
was aangebroken." Het luidklokje
uit het klooster van de zusters
redemptoristinnen overleefde de

explosie niet; het barstte in drie
stukken uiteen.
De situatie in Sambeek en ook in
de andere dorpen langs de 14aas in
het zuiden van het Land van Cuijk
werd vanwege de voortdurende
beschietingen door de Duitsers
vanaf de Limburgse zijde van de

Maas zo precair dat de geallieerde

Hoofdstuk 9.

Louis Baijens, een vriendvan pastoor Jan van Berltel, maalde iniuni 1945 vanaf de

plekwaar nu gemeenschapshuis De Elsenhofstaat een houtskooltekeningvan de

zr,vaar beschadigde toren in Sambeek

Een houtskooltekening van kerk en toren iniuni 1945, gemaaH door Louis Batjens.
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Bij onze terugkeer wachtte ons

een bittere teleurstelling. 't Waren
niet alleen de kapotte huizen, maar
vooral de vernieling van meubilair
en and ere zaken, door de soldaten
aangericht, die de mensen hun
sympathie voor de bevrijders voor
een groot deel deed ontnemen.
Inderdmd, het was ook meer dan

erg."
Na ook nog in het klooster van de
zusters redemptoristinnen te hebben
gewoond, kon de pastoor weer de
pastorie betrekken op maan dag 7
januari 1946.

Gedurende zijn evacuatietijd had hij
volop trjd gehad om na te denken
over wat te doen als de Tweede
Wereldoorlog voorbij zou zijn.
En dat was: zo snel rnogehjk een

noodkerk bouwen om daarin de

heilige mis op te kunnen dragen
én alles in het werk te stellen om
de zwaar beschadigde toren te
behouden en te restaureren. Met de

bouw van de noodkerk kon al in
juli 1945 - amper drie maanden na
de bevrijding - een begin worden
gemaakt. Het herstel van de toren
zou echter veel langer gmn duren.

Inwoners van Sambeek en andere
dorpen langs de Maas in het zuiden
van het Land van Cuijk moesten op last
van de geallieerde commandant hun
woning verlaten en elders een veilig
onderkomen zoeken.

bevelhebber besloot dat de bewoners
moesten evacueren.
De spoorlij n Nij megen-Venlo
was de grenslijn. Wie tussen de
Maas en deze spoorlijn woonde,
moest vertrekken naar elders - ook
de Sambekenaren. "De een na
de ander verliet op donderdag 9
november 1944 het dorp", aldus
pastoor Jan van Berkel in zijn
parochiememoriaal. "Het was een
droeve stoet van karren, wagens
en kruiwagens. Ik ben met mrjn
huishoudster naar Wim Bongarts aan
de Radioweg gegaan Ik las daar de
H. Mis in de keuken."

Deze situatie zou voortduren tot
zaterdag 3 maart 1945. "Eindelijk
ben ik teruggekeerd in mljn
parochie", vervolgde de pastoor zijn
relaas over het einde van de TWeede
V/ereldoorlog. "Omdat de pastorie
nog door Engelse militairen was
bezet, nam ik mijn intrek in het huis
van Kobus vàn Os, timmerrnar. Een
erbarmelijke winter van sneeuw,
ijs en stormen hadden we achter
de rug. Toch heb ik in de voorbije
vier maanden veel genoten van de
vriendschap van mrjn parochianen.

Duvelsklökske nn 47,2011 - 50

De winter van 1941-'45 vtas erg streng. Medewerkers van Ritírwaterstaat poseren
op een dichtgevroren Maas.

Na de bevrijding was het
zaak om de scheepvaart op
de Maas zo snel mogelijk
te herstellen. Geallieerden
hielpen hierbij.
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eel de wereld communiceert
via de Sambeekse toren
Waarin pastoor Jan van Berkel erop staat dat de toren wordt gerestaureerd en dat ook gebeurt -
van het bijeendraaien van de muren von de torenwordt afgezien, maar de toren wel een betonnen

skelet lïUgt - de beroemde schrijver E Bordewijk een klein deel van de restouratiel<osten betaalt

- er twee luidklokken in de toren komen te hangen en de Sambekenoren ookweer lamnen zien

hoe laat het is - de toren antennes lvijgt en uiteindelijk een hightech-center wordt voor mobiele

telefoníe.

Kort nadat pastoor Jan van
Berkel begin maart 1945 in het
dorp was teruggekeerd liep hij
voor de zoveelste keer langs de

zruaar beschadigde kerk en toren.
Juist op dat moment stonden
enkele heren de verwoestingen in
ogenschouw te nemen. De Pastoor
knoopte een gesprek met hen aan.

"Goedemiddag herer", begroette
hij hen. "Bent u de kerk aan het

bewonderen of staat u haar te
bewenen?"

Spoedig bleek dat de heren van

Monum entenzorg (nu: Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed) uit Zeist

waren. De trieste resten van kerk
en toren bekijkende, concludeerden

ze al snel dat er aan de kerk weinig
meer te herstellen viel, zodat de

toren ook maar moest worden
gesloopt. "D aar komt niets van in",
sprak de pastoor gedecideerd. "De
toren is nog heel goed te restaureren

en ik zotl, als ik u was, het niet
wagen om hem neer te halen."
En, vijzen d naar de restanten

van het rechteraltaar in de kerk:

"Daar ligt het graf van de man die

waarschijnlijk deze kerk en toren
heeft laten bouwen. Htj zou wel

eens uit zijn graf kunnen opstaanl"
Na deze bljzondere kennismaking
heeft Jan van Berkel nog lang met

de heren van Monumentenzotg staan

discussiëren. Uiteindelijk kreeg de

pastoor toch zijn zin: de toren zou
worden hersteld.
Enkele weken na deze ontmoeting
bracht de Bossche architect F.

Schtitz al een rapport uit over hoe

de toren het beste kon worden
De zwaar beschadigde Sambeel<se toren in 1945 als gevolgvan twee pogingen hem

op te blazen.
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gerestaureerd. Het grootste probleem
vormden de scheuren die ongeveer
in het midden van elk van de vier
muren van boven naar beneden

liepen. Daardoor was het onderlinge
verband verbroken en de stevigheid
verdwenen. De scheuren zaten vol
puin. "Misschien", zo redeneerde de
archite ct, "zouden door het weghalen
van dit puin de scheuren wat minder
breed kunnen worden." Tevens wilde
hrj op verschillende hoogten ijzeren
banden om de toren aanbrengen, die
met behulp van zware schroeven
strakker konden worden gedraaid.
Zo zouden de muren weer tegen
elkaar kunnen komen. Een
onorthodox plan, dat niet de
goedkeuring van Monumentenzorg
kon wegdragen. Dit rijksbureau vond
dat er te veel risico's aan verbonden

waren. Het was niet alleen moeiltjk
te voorspellen hoe de muren zich
tijdens het bijeendraaien zouden
houden, ook was het onmogelijk te

berekenen hoeveel de banden op
de verschillende hoogten strakker
gedraaid moesten worden. De
scheuren immers werden van
beneden naar boven steeds breder.
Vandaar dat alleen rond het onderste
gedeelte van de toren een ijzeren
korset of versterkingsgordel kwam,
waardoor de muurdelen niet verder
uit elkaar zauden gmn staan.

De toren moest ook een noodkap
krijgen om verder verval door
indringend regenwater te
voorkomen. Daartoe diende
een binnensteiger te worden
gebouwd. De kosten van de eerste
fase van deze noodrestauratie

Schets von architect E Schtitz op een

kladpapiertje voor een nienu lvuis
op de toren, waarschijnlijk eind 1945
gemaakt.

zouden 28.292 gulden (ongeveer
e 12.850) bedragen, zo bleek bij
de aanbesteding op 13 juli 1945.
Laagste inschrijver was aannemer
Giesbers uit V/ijchen en aan hem
werden de werkzaamheden dan ook
gegund.
Diens medewerkers wÍren toen al
zes weken in Sambeek bezig met het
verwijderen van het puin van kerk
en toren. Bruikbare stenen werden
gebikt om die later elders te kunnen
verwerken. De uitvoerder noteerde
wekelijks hoeveel dat er waren. In
totaal kwamen er ruim 31 duizend
hele en ongeveer 172 duizend
halve stenen van de kerk. Het
overblijvende puin werd gebruikt om
de Zandsteeg te verharden.

"Toen de steiger aan de binnenzijde
gereedgekomen was, werd het
mogelijk de schade aan de toren
nauwkeuriger te bezien", noteerde
architect F. Schiitz in een op
27 november 1946 geschreven
rapport. "De verwoesting blijkt
aanmerkelijk groter te zijn dan
oorspronkelijk werd vennoed, vooral
het bovenste gedeelte van de toren
is zwaar gehavend. tngrijpender
noodvoorzi eningen zijn dringend
gewenst." Samen met de directeur
van Monum entenzorg overlegde hij
over de te nemen maatregelen.
Het nieuwe plan omvatte drie stadia.

Hoofdstuk I0.

Om te voorkomen dat de muurdelen van de toren verder uiteen zouden gaan wtjken,
werden er bij de eerste noodrestauratie zware ijzeren banden omheen gelegd.
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klegram van oannetner Giebers uit
1945 dat het restaur"atiewerkvan de

toren even stilligt door een tekort aan
betonijzer.

Het eerste betrof het voorlopige
noodherstel. Daar was aannemer

Giesbers dus al mee bezig, maar

het zotJlneer werkzaamheden gaan

omvaffen, zoals het aanbrengen van
een vloer van gewapend beton voor
de klokkenstoel en het dichtmetselen

van de grootste gaten in de

torenmuren.

Het tweede stadium bestond uit
het aanbrengen van een betonnen
skelet vanaf de eerste verdieping
tot de vloer van de klokkenstoel,
met daartussen twee betonnen

verdiepingsvloeren. Hierdoor zou
een nieuwe, inwendige stevigheid
ontstaan. De kosten van dit
betonskelet bedroegen bijna 80

duizend gulden (ruim € 36.000).
De derde stap was de definitieve
restauratie van de toren, waarbrj de

buitenmuren met bakstenen werden
hersteld evenals de natuurstenen

versieringen.
"Het zotJ zeer gewenst zijn deze uit
te voeren direct na de twee eerdere

stadia", aldus architect Schtitz, die

deze begrootte op iets meer dan 100

duizend gulden (€ 45.000). Daardoor
zouhet gehele herstel van de

Sambeekse toren uitkomen op ruim
200 duizend gulden (€ 90.000).
De uitvoering van de eerste fase,

het aanbrengen van ijzeren banden
om te voorkomen dat de muurdelen
van de toren verder uit elkaar gingen
staan, was in juni 1947 gereed. De
tweede fase, het aanbrengen van
het betonskelet, was bijna twee jaar
later afgerond. De toren had toen
zijn stevigheid weer terug en dat was

voor pastoor Jan van Berkel reden

om er luidklokken in te laten hangen.

"Op maandag 20 juni zal de eerste

klok, welke een gewicht heeft van
ongeveer 1500 kilogram en gegoten

is bij Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel,
aan de grens van het dorp arriveren",
berichtte het Boxmeers Weekblad

op 4 juni 1949. "Daarna zal de

klok, begeleid door plaatselijke
verenigingen naar de toren worden
gebracht en nog dezelfde middag
worden gewijd. Op 23 juni, de

vooravond van het feest van Sint
Jan de Doper, de patroonheilige
van de parochie, zal de klok bij de

wijding van de Sint Janskransen

waarschijnlijk voor het eerst worden
geluid."
De klok was een geschenk van de

parochianen aan Jan van Berkel ter
gelegenheid van diens 12,5-iarig
pastoraat. Zij hadden met elkaar een

bedrag van 8050 gulden (€ 3.553)

bijeengebracht, genoeg om er een

nieuwe luidklok plus bijkomende
voorzieningen van te kunnen
aanschaffen.

"De nieuwe klok werd triomfantelijk
het dorp binnengehaald", deed

het Boxmeers Weekblad verslag
van deze gebeurtenis. "Van alle

huizen hingen vlaqgen uit en aan de

toren waren slingers van groen en

bloemen aangebracht. De vrachtauto
waarop de klok stond, was eveneens

versierd. Bruidjes hadden zich
rondom de klok geschaard. Leden
van dejeugdbeweging trokken de

vrachtauto."
Aangekomen bij de toren werd de

klok van de vrachtauto getakeld.

Deken Van Erp uit Wanroij
consacreerde de nieuwe luidklok, die
de toepasselijke naam van Johannes

kreeg - een verwijzing naar de

naam van de patroonheilige van de
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Om de toren weer stevigheid te geven, werd inwendig een betonnen skelet

aangebracht vanaf de eerste verdieping tot bovenaan toe.
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Op 20 juni 1949 werd de niemu gegoten Johannesklokfeestelijk Sambeek
binnengehaald en gewijd. Wer dagen later op de feestdag van Johannes de Doper,
patroonheilige van de parochie, luidde zij voor het eerst.

parochie én de voornaam van pastoor
van Berkel, die zichzoveel moeite
had getroost de toren te behouden en
voorlopig te restaureren. Pastoor van
Berkel memoreerde de beruchte dag
in december 1942, toen de klokken
uit de Sambeekse toren werden
geroofd.
o'Thans zijn we verheugd een nog
grotere klok met nog schonere klank
te mogen inhalen."
Vrijwel iedere Sambekenaar maakte
gebruik van de mogehjkheid om
de klank van de nieuwe klok met
een houten hamer te beproeven. De
volgende dag werd de klok in de
toren gehangen.

De diameter van de in de toon
dis'gestemde klok bedroeg 129,s

Pastoor Jan van Berkel wilde grm.g

weer drie luidklokken in de toren
hebben hangen, net zoals dat vóór
de klokkenroof het geval was
geweest. Hij deed een beroep op een

aarftal parochianen om geld voor
de nog twee ontbrekende klokken
beschikbaar te stell en. Zijn verzoek
was niet tevergeefs. Vijf van hen

brachten samen een bedrag van
79AA gulden bijeen, terwijl enkele
collectes in de kerk nog eens 600
gulden opleverden. Dit bedrag
was voldoende om twee nieuwe
luidklokken bij Petit &, Fritsen te
kunnen bestellen.
Evenals bijna een jaar eerder
trokken leden van de jeugdbeweging
op woensdag 17 mei 1950 een
vrachtwagen door het dorp, waarop
de twee klokken waren geplaatst.
Een dag later, Hemelvaartsdag,
werden ook deze gewijd door deken
Van Erp uit V/anrolj.

Jan van Berkel sprak daarna
woorden van grote dank aan
de milde gevers en wees op de
betekenis van de nieuwe klokken
"Laatiedereen het vrome gebruik'
van het bidden van het Angelus
in ere houden, waar hij zich ook
bevindt", sprak hij. De pastoor
doelde daarbij op de Gabriëlklok
genoemd naar de aartsengel
GabriëI, die Maria aankondigde
dat zij moeder van Jezus Christus
zau worden. Deze Gabriël- of
Angelusklok luidde tweemaal daags,
om 12.00 en I8.00 uur.
De Gabriëlklok woog 1050
kilogr?ffi, had een doorsnede van 117

centimeter en was gestemd fis'.
De tekst op de klok, afkomstig uit
het Angelusgebed, luidde:
(op de ene kant)
Mijn naam is "GabriëI"
(op de and ere zijde)
Angelus Domini nuntiavit Marias
Et concept de Spiritu Sancto
Mei 1950
Vertaling van de Latijnse tekst:
De engel des Heren huuít aan Maria
geboodschapt.
En ztj hruÍt (haar Kind) ontvangen
van de Heilige Geest.
Verder stond er nog een afbeelding
van de aartsengel Gabriël op de klok.

Hoofdstuk I0.

centimeter, het gewicht was iets
minder dan in het krantenbericht
stond verïneld, namelijk 1353
kilogram. Het opschrift luidde:
Joannes est nomen ejus
Ad coelestia voco fideles
Patria vastata Teutonico furore
Fideles grato animo jubilanti
Parocho me obtulerunt
Sambeek24junii MCMIL
Vertaling:
Johannes is zijn naam.
Ik roep de gelovigen op tot hemelse
dingen.
Tben door de Duitse razernij het
vaderland wqs verwoest hebben
de dankbare gelovigen mij aan de
j ubilerende herder aangeboden.
Sambeek, 24 juni I949

op 17 mei 1950 haalden de irmtoners van sambeek de Maria- en Gabriëlklok in, die
op dezelfde dagwerden gewijd en met Pinksteren van dat jaar voor het eerst Honken,
samen met de JohannesWok
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De andere klok was de Mariaklok.
Deze woog 850 kilogrann, had een

diameter van 1 10 centimeter met

de luidtoon gis'. Het opschrift is

ontleend aan een zegenwens binnen
de katholieke kerk, die aan het begin
of einde van een bijeenkomst of les

werd gezegd en staat aan één zijde
van de klok.
Mijn naam is "Maria"
Nos cum prole pia
Benedicat Virgo Maria
Mei 1950
Vertaling van de Latijnse tekst:

Ons zegene met haar lieve Kind
de Maqgd Maria.
Op de klok was een afbeelding
van Maria met het kindje Jezus

aangebracht.

"Ik hoop dat deze twee klokken
even schoon zullen klinken als de

bestaande Joharuresklok", schreef
pastoor Van Berkel toen hij de

bestelling bij Petit &, Fritsen plaatste.

Het klokkengietersbedrij f reageerde

snel. "Wrj twrjfelen er niet aan

of de klank van deze klokken zal
zeker niet onder doen aan die van

de grootste klok." De twee nieuwe

klokken kostten in totaal een bedrag

van 9.848 gulden (€ 4.469).

"sambeek heeft weer drie klokken,
die straks zullen luiden over onze

Iandouwen", jubelde het Boxmeers

Weekblad op 20 mei 1950 na de

inwijding. "De eerste laat reeds

enige tljd haar bronzen geluid

horen. Met Pinksteren zullen de drie

klokken voor het eerst gezamenlijk
luiden."
Een uurwerk dat aangaf hoe Laat

het waso ontbrak echter nog. Kort
nadat de eerste klok in de toren was
gehangen schreef het kerkbestuur
een brief naar het College van

Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Boxmeer. Daarin
veÍzocht het om op kosten van de

gemeente een nieuw uurwerk in
de toren te mogen plaatsen. Het
College was daartoe niet bereid.
"Het gemeentebestuur van Boxmeer
ontkent elk eigendotnsrecht op

het torenuurwerk te Sambeek", zo

motiveerde het de afwiizingtij dens

een raadsvergadering.
Raadslid Engelbertus Goossens

was het daar allerminst mee eens.

"Het uurwerk in de Sambeekse

toren is niet van de kerk", sprak hij.
"uit een brief uit 1916 blijkt dat de

voormalige gemeente Sambeek een

uunverk heeft gekocht bij de firma
Eijsbouts in Asten. Het uurwerk is

wel degelijk gemeente-eigendom."

Na een uitvoerige discussie en oP

aandringen van nog enkele andere

raadsleden ging het college overstag

de gemeente Boxmeer zou het

nieuwe uurwerk in de Sambeekse

toren gaan betalen. Het kerkbestuur
moest dan wel de schade-uitkering
die het van het Rljk ontvangen had

voor het verloren gegane uurwerk
aan de gemeente afstaan.

Toch was hiermee de discussie

over wie de eigenaar van het

torenuurwerk was geenszins

afgesloten. Het college van
Boxmeer ging te rade bij diverse
deskundigen en kwam uiteindelijk
tot de conclusie dat het kerkbestuur
wel degelijk eigenaar van het
torenuurrryerk was. En dat leidde op
28 november 1949 tot een herzien
besluit van de gemeenteraad, waarbij
deze het een halfjaar eerder gedane

en reeds ingewilligde verzoek van

het kerkbestuur om een nieuw
torenuurwerk afwees.

Begin 1950 lveeg de Sambeekse toren

ookweer een uurwerk. De iruwoners van

het dorp konden toen niet alleen horen

maar ook zien hoe laat het was.

Gedurende de eerste maanden

van 1950 installeerde
torenuurwerkenfabriek De Klok uit
Aarle-Rixtel het nieuwe uurwerk.
De Sambeekse toren kreeg toen

ook elektriciteit ten behoeve van

de luidinstallatie en het aandrijven
van de wijzers. Het uurwerk was

zodanig geconstrueerd dat de wijzers
gemakkelijk voor- en achteruit gezet

konden worden. De elektromotor
dreef ook de slaghamer op de grote

klok aan. De kosten van het nieuwe
torenuurwerk bedroegen 3.7 66

gulden (€ 1.708).

Ondertussen was Jan van Berkel
druk bezig met voorbereidingen
voor de bouw van een nieuwe kerk.

Op dinsdag 19 maart 1946 was een

noodkerk aan de Schilderstraat in
gebruik genomen. De pastoor wilde
echter zo snel mogelljk een nieuwe
kerk bouwen, het liefst weer tegen

de toren aan. Aanvankelijk had hij
daarvoor de plek in gedachten waar

nu gemeenschapshuis De Elsenhof
staat. Uiteindelijk besloot hij de

nieuwe kerk te bouwen ongeveer

parallel aan de Grotestraat en los
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De drie nieuwe Hoktren naast ellaar op de derde verdieping, hangend in de

Hol<l<enstoel. Van linl<s naar rechts: de JohannesHol, de Gabriël- ofAngelusklok en

de Marioklok.
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Bouw van de nierwe lrerk, naast de deels herstelde toren en ongeveer parallel aan de
Grotestraat. Met Kerstmis 1953 werd de l«erk in gebruik genomen.

van de toren. Architect Edmond
Nij sten uit's-Hertogenbosch
ontwierp een gebouw in basilicastijl.
Logisch, want naast de kerken die
in de twaalfde en dertiende eeuw
in Italië in deze stijl zijn gebouwd
staat bijna altijd een losse toren.
Door de sloop van de oude kerk
als gevolg van de verwoesting in
de Tweede \il/ereldoorlog en de
noodrestauratie van de toren was
dat nu ook in Sambeek het geval.
De speksteenlagen van de toren
liet de architect in de te bouwen
kerk terugkomen in de afwisseling
van tufsteen en baksteen, wat
de samenhang tussen de beide
gebouwen versterkte. Met Kerstmis
1953 werd de nieuwe kerk in gebruik
genomen.
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In maart 1959 begonnen de
voorbereidingen voor de uitwendige
restauratie van de toren. Dat was
dus ongeveer tien jaar nadat de
binnenkant met een betonskelet was
verstevigd en ander noodzakelijk
herstel had plaatsgevonden. De
werkzaamheden werden uitgevoerd
door de firma Knops uit Venlo, onder
supervisie van ingenieur Deur uit
Nijmegen.
"Als alles over twee jaar gereed is
en dit forse, massieve bouwwerk
weer geheel in zijn oude glorie en
vroegere luister is hersteld, dan is
dat een persoonlijke triomf voor
pastoor Van Berkel", berichtte
dagblad De Gelderlander op 28
maart 1959. "Aan zijn ijver en
doorzettingsvennogen is het

uiteindelijk te danken dat deze toren,

een baken in het Land van Cuijk,
behouden is gebleven."
De medewerkers van de firma Knops
bouwden eerst een steigerwerk rond
de toren, bestaande uit 8S00 meter
stalen prjp. Op l7 mei 1959 ging
de restauratie daadwerkelijk van
start. Stenen die als gevolg van het
oorlogsgeweld waren verdwenen,
beschadigd of versleten, werden
vervangen door andere. Dat gold ook
voor het natuursteen. Op de plekken
waar van boven naat beneden de

sclreuren zaten en bovendien de
muren waren ontzet, moesten ze de

stenen laten verspringen.
"De oude, degelijke toren van
Sambeek heeft sinds kort een nieuwe
spits", meldde De Gelderlander in
1960. "Volgend voorjaar zullen de
werkzaamheden zijn beëindigd. "

Deze derde restauratiefase kostte 388
duizend gulden (ruim € 176.000),
Dat was dus aanmerkelijk meer
dan architect F. Schtitz eerder had
begroot. Het njk vergoedde 90
procent, zodat het kerkbestuur zelf
een bedrag van bijna 39 dui zend
gulden (ongeveer € 17.500) moest
betalen. Maar niet helemaal.
In I 954 had schrijver Ferdinand
Bordewijk, bekend van zijn boeken
Blokken, Knorrende Beesten, Bint
en Karakter, de P.C. Hooftpnjs
gewonnen.
"Een gedeelte van deze pnjs wil
ik bestemmen tot herbouw van
de door de oorlog in ons land
beschadigde en als monument
waardevolle gebouwen", liet hij
via de gemeente Boxme er aan het
kerkbestuur weten. "De Rijksdienst
voor Monum enteruorg deelde mij
mede dat de kerktoren te Sambeek
een object is dat uit cultureel
oogpunt alleszins herstel verdieÍrt."

Schrijver
E Bordewik,
winnaar van de

P.C. Hooftpris,
stelde een bedrag
van 500 gulden
beschikboar voor
de restauratie
van de

Sambeekse toren.
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Op t7 nrei tg5g yverd rnet de definitieve restauratie van de toren begonnen, waarbii

v ooral herstelw erkzaamheden aan de buitenzij de plaatsv onden.

Gedenl<steen, in december 196l
aangebracht in de ruimte onder de toren.

De feitelijke restauratie was toen al
e nige maanden v olt ooid.

aande gemeente komt, hoeft
deze volgens afspraak geen huur
te betalen", aldus pastoor Martin
Janssen.

Een jaar later schreef htj echter: "Het
kerkbestuur heeft in het voorj aar

van 1978 nogmaals contact gehad

met B. en W. van Boxmeer over
de overdracht van de toren en een

gedeelte van het kerkplein. De

notaris zou een concept maken onder

welke voorwaarden de transactie zou
geschieden. Maar toen de over te

dragen percelen kadastraal moesten

worden beschreven bleek een heel

stuk van de kerk gebouwd te zijn oP

gemeentegrond. Het zou nog nader

worden uitgezocht." Dat is echter

niet gebeurd.

In 1977 lveeg de gemeente Boxmeer

een Centrale Antenne Inrichting (CAI).

De signalen van televisie- en radio-
uitzendingen werden opgevangen op de

Sambeekse toren.
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Hij stelde van de prijs een bedrag

van 500 gulden (€ 226) voor de toren

beschikbaar.
"Op 1 augustus 196l is de toren
geheel gerestaureerd". noteerde een

verheugde pastoor Jan van Berkel
in het parochiememoriaal. "De
ruimte onder de toren is ingericht als

doopkapel. En zo is dan Sambeeks

oude toren weer in ere hersteld. Deo

gratias (God zij dank)."

In de loop van het iaar 1976liet
het gemeentebestuur van Boxmeer
het kerkplein opnieuw verharden.

"De grote tegels die er eerst lagen

waren versletefl", rneldde Martin
Janssen, die op 1 november 1964

Jan van Berkel als pastoor was

Hoofdstuk 10.

opgevolgd. "De bestrating was

gratis, zijhet onder de voorwaarde
dat het kerkplein en eventueel later

ook de toren in eigendom naar de

gemeente zou overgaan en dus ook
het onderhoud daarYan."

Een jaar later kreeg de firma
Nettenbouw van het kerkbestuur
toestemming om de Centrale
Antenne Inrichting (CAI) van de

gemeente BoxÍneer in en oP de

Sambeekse toren te plaatsen. Het
gevolg was dat er boven op de

omloop antennes kwamen te staan,

terwijl er naderhand in de tuin naast

de voormalige kinderkapel een

flinke schotel werd geplaatst die

tv-signalen van een satelliet moest

opvangen. "Als de toren eenmaal
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van het torenuurwerk én het

aanbrengen van verlichting op de

wijzerplaten.
Firma De Klok, die na de eerste

restauratie in 1950 al het uurwerk
in en aan de Sambeekse toren had
geplaatst. verrichtte ook deze nieuwe
werl<zaamheden die ruirn 13,5

duizend gulden (€ 6.207) kostten.
Op zaterdag 13 december 1986

werd het opgeknapte torenuurwerk
feestelijk in gebruik genomen.

Na de geslaagde Torenfeesten
ontstond er in Sarnbeek opnieuw
discussie over wie nu eigenlijk
de eigenaar van de toren was. De
overdrachtsakte uit 1840, waarbij
het kerkbestuur de toren van de
gemeente Sambeek overnam,

Bij de Tbrenfeesten op 20, 2l en 22 juni 1986 ter gelegenheidvan het 500-jarig
bestaan van de Sambeelue toren, werd een nieuwe gedenksteen geplaatst met
dezeffie telst als op de steen die in de Tweede Wereldoorlog verloren was gegaan.

In 1986 was het 50A jaar geleden
dat met de bouw van de toren werd
begonnen. De speciaal voor dit
jubileum opgerichte stichting'500
jaar Sambeekse toren' organiseerde
op vrijdag 20, zaterdag2l en

zondag 22 juni van dat j aaÍ een
groot dorpsfeest, waarÍuul vrijwel
alle Sambekenaren en heel veel
oud- Sarnbekenaren deelnamen.
Enkele opmerkelij ke activiteiten
waren: de Ouverture 1486" een
speciaal voor deze gelegenheid
geschreven muzi ekstuk uitgevoerd
door harmonie Semper Unitas,
waarin het begin van de bouw van de
toren muzikaal werd verbeeld; een
torerunarkt, waarbij veel Sambeekse
verenigingen acte de présence gaven
en een reiinie van het landelijk
bekende jongenskoor de Zangertjes
van Sint Jan en van personen met
de achternaam Van Sambee(c)k;
het door een alpinist poetsen van de
torenhaan én het inmetselen van een
nieuwe gedenksteen ter vervanging
van de in de Tweede Wereldoorlog
verloren gegane steen met daarop
de naam van Hendrik Hack, met
daarachter in een koker de namen
van inwoners van het dorp. Ook
kreeg Sambeek toen een eigen
dorpsvlag.
Voorafgaand aan deze zogeheten
Torenfeesten vond er een grote
loterij plaats, waarvan de opbrengst
ten goede kwam aan het opknappen
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In 1988 werd een schotelantenne geplaatst in de tuin naast de kerkvoor de ontvangst
van via een satelliet uitgezonden signalen.
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was bekend. De Yraag rees of het

kerkbestuur het 500 iaar oude

bouwwerk op haar beurt weer aan

de vroegere gemeente Sambeek

of wellicht later aan de gemeente

Boxmeer had overgedragen. In
deze discussie speelde mee dat er

bijna tien jaar eerder inderdaad
gesprekken hadden plaatsgevonden

tussen kerk- en gemeentebestuur

over het afstaan van de toren. Voor

velen was niet duidelijk of de

overdracht toen daadwerkelijk was

geschied. Een akÍe daarvan was in

elk geval niet voorhanden.

Juristen stelden vast dat de

overdrachtsakte uit 1840 destijds niet

was ingeschreven in de openbare

registers en daarom misschien niet
rechtsgeldig was. Het kerkbestuur is

echter sindsdien altrjd aangernerkt

als zijnde de feitelijke eigenaar

van de toren, wat blijkt uit allerlei
afgesloten contracten.

Om aan alle onzekerheid en

discussies een einde te maken

werd er op 29 september 1988 een

nieuwe overdrachtsakte ondertekend,

waarbij het gemeentebestuur van

Boxmeer de toren met het kerkPlein,
een plantsoen en een tuin aan het

kerkbestuur overdroeg voor de prijs
van één gulden (€ 0,45). In feite een

overbodige overdrachtsakte dus,

Om verlichting te kunnen aanbrengen op de wijzers en wtjzerplaten moesten deze

eerst door een medewerker vanfirma de Klokworden gedemonteerd.

Op I 3 december 1986 werd de verlichting feestelijk in werking gesteld.

want het kerkbestuur werd eigenaar
van onroerend goed dat het al bijna
150 jaar in bezit had.

De gemeente Boxmeer kreeg btj
deze overdracht wel het recht om
tegen een vergoeding in en bij
de toren een Centrale Antenne
Inrichting (CAI) te exploiteren.
Ook werden er nadere afspraken
gemaakt over de plaatsing van een

schotelantenne met een diameter
van vier meter in de tuin naast de

voorÍn alige kinderkapel.
Hoewel deze CAI midden in
Sambeek stond, was het dorp zelf
opmerkelijk genoeg niet vanaf het

begin daarop aangesloten. Op de

woningen waren nog de bekende

'harken' als televisieantennes te

zien. Pas halverwege 1989 konden

Sambekenaren zich aan laten

sluiten op de CAI en daardoor meer

zenders ontvangen dan via hun eigen

antenne.

Vier jaar later ging de gemeentelijke
CAI over naÍr de provinciaal
opererende PNEM, die meteen

startte met een renovatie. "Na het

gereedkomen hiervan zal het gebruik

van de antennes op en de schotel

bij de toren niet lneer nodig ziin",
berichtte het gemeentebestuur van

Boxmeer aan het kerkbestuur. 'oDe

antennes en schotel worden daarom

per 1 juni 1994 verwijderd."

Dat betekende echter niet dat er

sindsdien geen apparatuur in de

Sambeekse toren stond opgesteld.

Twee jaar later al sloot het

kerkbesfuur een overeenkomst met

Libertel, dat toen een netwerk voor
mobiele telefonie in Nederland
aanlegde. Daarin werden afspraken

gemaakÍ over het gebruik van de

toren hiervoor. Op 1 januari 1998

konden klanten van Libertel voor
het eerst via de Sambeekse toren
telefoongesprekken voeren. Enkele
jaren later kreeg Libertel de huidige
naam Vodafone, dat in grootte de

tweede aanbieder van mobiele
telefonie in Nederland is. In 2006
werd het GSM-net uitgebreid met

het meer mogelijkheden biedende en

snellere UMTS-net. De apparatuur

daarvoor werd toen eveneens in de

ruimte onder de toren geplaatst.

Duvelsklökske m 47, 2011 - 59

Be§n 20 t t plaatste KPN een zend- en ontvanginstallatie in de toren, nadat eerder al
Libertel en diens opvolger Vodafone dat hadden gedaan.
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In 2010 vroeg en kreeg KPN
toestemming van het kerkbesfuur
om eveneens een UMTS -zend- en

ontvanginstallatie aan te leggen.
Daartoe werd een jaar later onder
de spits een vertrekje gebouwd met
daarin alle benodigde apparatuur.
Begin 2011 was dit UMTS-netwerk
van 's lands grootste aanbieder van
mobiele telefonie operationeel.
Sinds 1998 gmnvele miljoenen
telefoongesprekken, berichten en
andere diensten aan mobiele bellers
via de Sambeekse toren de gehele
wereld over.

BESLUIT
"De toren van Sambeek is veel

eeuwen oud. / Toch heeft hij veel
leed moeten dragen; ldat is nu
voorbij , dat komt niet weerom.
I Hij staat daar tot het einde der
dagen", zo luidt de tekst van het in
1967 , door pastoor Jan van Berkel
geschreven Lied van de Toren.
Het was wÍurschijnlijk zijn laatste
compositie over het bouwwerk
dat hem zo na aan het hart lag en
waarvoor hij zich geweldig heeft
ingespaÍrnen om het te behouden.
Of de toren inderd aad tot het einde
der dagen in Sambeek zal staan,
moet worden afgewacht. Zeker is
dat hij in 2011 de leeftijd van 525
jaar heeft bereikt. De bliksem sloeg
in de toren maar hij werd, zij het
jaren later, hersteld. Even wankelde

De 'stoere, nooit wank'lende reus'anno 2011.

de stoere reus, toen tot twee keer
toe werd geprobeerd hem op te
blazen Maar hij werd in drie fases
gerestaureerd en is nu sterker dan
ooit.
Sambeek, met 500 inwoners bij
het begin van de torenbouw, is in
ruim vlf eeuwen uitgegroeid tot
een dorp met circa 17 50 inwoners,
terwijl het aantal woningen meer dan
vervijfooudigd is. Gedurende die tijd
heeft de toren een belangrijke functie
gehad in het gemeenschapsleven
van het dorp. In en rond het
bouwwerk werd gedoopt, getrouwd
en gerouwd. De klokken riepen
de gelovigen ter kerke, kondigden
belangrrjke bijeenkomsten aan en
waarschuwden voor gevaar. Het
uurwerk gaf aanhoe laat het was.
Al deze functies bestaan heden ten
dage nog steeds. Sterker: door alle,

in de laatste jaren erin aangebrachte
high-techapparatuur voor de zend-
en ontvanginstallaties voor mobiele
telefonie is de Sambeekse toren een
communicatiebouwwerk bij uitstek
geworden. Niet alleen de inwoners
van het dorp maar vele miljoenen
mensen over de hele wereld maken
er dagelijks gebruik van.

Vele generaties Sambekenaren
hebben rond om de toren gewoond.
Ze raakten verknocht aan de
aanblik ervan en namen deel aan
het dorpsleven dat zich eromheen
afspeelde. Ook nu gebeurt dat nog
steeds. De stoere, nooit wank'lende
reus, liefkozend knoeper genoemd,
is en bhjft het middelpunt van de
hechte Sambeekse samenleving.
Sambeek zonder zijntoren is als een
dorp zonder hart.

Colofon

Stichting
Sambeeks Heem

Dit Dwelsklokske is geheel gebaseerd op hisbrtsche bronnen en literatuurstudies.
Citaten uit oude archiefstukken zijn omwille van de leesbaarheid omgezet in hedendaags
Nederlands. Inhoudelijk komen ze overeen met de oorspronkelijke telcsten.
Research: René Klaassen en Jos Kuijpers, die ook informatie kunnen geven over de

geraadpleegde bronnen
Telrsten: René Klaassen
Correctie: Truus Klaassen-Hubbers
Vormgeving & realisatie: Jos Kuijpers
Productie: Van Mameren Repro Nijmegen -www.mamerenrepro.nl
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Duvelsklökske nr 47 is een uitgave van Sambeeks Heem, juni 20tt.

Mochten in dit Duvelsklal<slefotob zijn afgedruld zonder voorkennis van rechthebbenden, danwordt hen verzocht contact op te
nemen met Sambeelrs Heem. Dank aon iedereen die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van dit DuvelsHökske.

&,8

Duvelsklökske nr. 47, 20ll - 60 Hoofdstuk 10.

© ©  Sam
beeks Heem

  © ©



u,k

kk

© ©  Sam
beeks Heem

  © ©


