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Sambeekse
prentbrieÍkaarten
uit 1921, gemaakt

en ingekleurd
door fotograaf

Jos Strijbosch uit
Venlo.

CÈorTÍ._ ItÍ aixnt:EÍ

Dit Duvelsklökske is geheel
gebaseerd op historische bronnen en

I iÍeraluurstudies.
Citaten uiÍ oude archiefstukken zijn
omwille van de leesbaarheid omgezet
in hedendaags N ederl ands. In houdel ij k
komen ze echler overeen met de

oo rs pron ke I ij ke t e ks t e n.

Research: Renë Klaassen en Jos
Kuijpers, die ook iníormalie kunnen

S€v€tt ov-€r de geraadpleegde bronnen.

Teksten: René Klaassen
Correc t ie : Truus Kla assen - H u b bers
Vormgeving & realisatie: Jos Kuijpers
Ontwerp omslag: Gert-Jan Kuiipers
Foto s:
Archief Sanbeeks Heem

Jos Kuijpers
Rene Klaassen

Mia van de Geer-Meijs
Ans Pieper-Cup
Ed van Alem
Truus Jacobs- H e ij I igers
Familie Van Neerven
Kasteelmuseum Boxmeer
Miep Hendrix-Jetten
Mieke Lang,en-Hendrix
Langen Keukens en Badkamers
Theo van Bergen
en vele anderen

Mochten in dit Duvelsklökske.fbto s

zijn qfgedrukt zonder voorkennis van

rechthebbenden, dan wordt hen

verzocht contact op Íe nemen met

Sambeeks Heem.

Dank aan iedereen die een btjdrage
heeft geleverd aan de totstandkoming
van dit Duvelsklökske.

De topograJbche kaart op de omslag,

doteert van 1890 en is herzien in 1920.

Duvelsklökske nr. 50 is een

uitgave van Sambeekt Heem
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Een kunstwerkje als
gemeentetijk monument
Met bedrukte gezichten zaten ze op vrijdog 24 mei 1940 rond de vergadertofel in het gemeeníehuis. Burgemeester
Piet Stevens en zijn beide wethouders PJ.L. Hafmons en PG. van Hassem waren op die bewusíe wijdog
bijeengekomen voor hun wekelijkse overleg. Ook gemeentesecretaris Jean lVijnhoven was daarbij aanwezig. Hij
moest, pals gebruikelijk, de notulen van die bijeenkomst makeru

zijn verschillende bruggen vernield",
meldde hij. "Enkele noodbruggen
zijn reeds gelegd kunnen worden.
Het is gewenst dat zo spoedig
mogelijk waar nodig nog meer
noodbruggen worden geplaatst."

tussen de Waranda en het Broek.
Het was weliswaar geen brede
brug, maar voor Duitse militairen
te voet zeer bruikbaar om vanuit
de maasweien Sambeek binnen te
trekken. Door deze te vernielen,
werd dit dus verhinderd of op zijn
minst een stuk moeilijker gemaakt.
Waarschijnlijk is het zes jaar lang
niet mogelijk geweest om via
het smalle pad vanaf de vroegere
boerderij van Jilesen (nu de woning
van de familie Wijnhoven) de lage
en drassige weilanden van het
Broek te bereiken. En dat terwijl
het voor boeren in de buurt een

erg handige brug was geweest.

Ze hoefden immers met hun vee
niet via de Oude Waranda en de
Maasstraat weer terug het Broek
in. Dat scheelde toch gauw enkele
honderden meters lopen."Sinds onze vorige vergadering

hebben zeer bijzondere
gebeurtenissen plaatsgevonden",
sprak burgemeester Piet Stevens
tot de drie andere heren. "Aan de
mogelijkheid dat ons land ooit in een

oorlog zou worden betrokken zal wel
niemand van ons gedacht hebben.
Toen in de vroege morgen van
vrijdag l0 meijongstleden Duitse
troepen ons land binnentrokken,
was iedereen met schrik en angst
bevangen. rWant welk onheil zou
ons boven het hoofd hangen? Ons
dorp Sambeek is er gelukkig voor
gespaard gebleven, afgezien van wat
materiële schade."
Na kort te hebben stilgestaan bij de
in Sambeek gesneuvelde militairen,
het verstrekken van voedsel aan

inwoners die dat nodig hadden en
het bieden van financiële steun
aan enkele in de Maas voor anker
liggende schippers ging hij wat
dieper in op de materiële schade die
door de inval van de Duitse troepen
was veroorzaakt. "In de gemeente

Hoofdstuk l.

Enigszins verscholen achter heggen ligt sinds 1946 een charmant boogbruggetje
over de Sambeel<se Uitwatering.

Tot de bruggen, die op l0 mei 1940
waren opgeblazen door Nederlandse
militairen om de opmars van de
Duitse troepen zo veel mogelijk
te vertragen, behoorde ook het
bruggetje over de Sambeekse
Uitwatering, vroeger gespeld als
Sambeeksche Uitwatering. Dit lag

De brug was een van de vele
kunstwerken die tussen 1932 en

1935 werden gebouwd bij de aanleg
van de Sambeekse Uitwatering,
in Sambeek kornveg 'de beek'
genoemd. Deze begint ongeveer
een kilometer ten noorden van het
dorp Oploo, volg voor een deel
de beddingen van de Oploosche
Molenbeek en de Strijpsche beek en

mondt bij Sambeek uit in de Maas,
stroomafiuaarts van het stuw- en

sluizencomplex.

Bij de inval van de Duitsers op l0 mei 1940 werd de op deze tekening afgebeelde
voetbrug voor mens en vee vernield.

Duvelsklölrske m 50, 201 4 - I
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Doel van het graven van de

Sambeekse Uitwatering was om
een betere afvoer te verkrijgen van
water uit de drassige peelgebieden
en daardoor het grondwaterpeil
te verlagen. Dat was noodzakelijk
geworden omdat in de eerste

decennia van de twintigste eeuw

ten westen van de spoorlijn
Nijmegen-Venlo grote stukken
heidegrond in cultuur waren
gebracht. Daarop verezen zogeheten

ontginningsboerderijen. De daarbij
behorende bouw- en weilanden
mochten uiteraard niet te nat zijn.
Gewassen groeien dan immers
minder goed of rotten zelfs en ook
voor het vee is het niet prenig om

een of meer decimeters in de bodem

weg te zakken.

waterschap Aa en Maas). Het Rijk
zalheÍ grootste deel van de kosten
voor zijn rekening nemen, terwijl
ook de provincie Noord-Brabant met
een aanzienlijke som geld bijdraagt
aan de aanleg. De uitvoering zal
zoveel mogelijk in werkverschaffing
plaatsvinden. De tekeningen en

bestekken zijn vervaardigd door
lngenieursbureau Van Hasselt en De
Koning (nu: Royal Haskoning) uit
Nijmegen."

Op 4 juni 1932 verscheen in het

Boxmeers Weekblad een eerste

bericht over de aanleg van de

Sambeekse Uitwatering. "Ten

behoeve van de aanleg van een

waterloop onder deze gemeente door
het waterschap De Maaskant zullen
hier verschillende stroken grond

moeten worden afgestaan. Door
een commissie zijn deze gronden

getaxeerd en naar \t'e vernemen
wordt door enkelen met de geschatte

prijs geen genoegen genomen. Er

heeft zich thans uit belanghebbenden
een commissie geformeerd die zal

trachten aannemelij ker voorwaarden

te verkrijgen. Moge deze

aangelegenheid tot een bevredigende
oplossing voor beide partijen worden
gebracht."
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AAT{BESTEDF.N:
Hct makcn vaD l5 Kuart-

wGrLcn Yoor dr Sambeek-
rche Uitwatering
íus*hcn dc OeÍÍcltscho Bcck,
ondcr §enrbock en dc §t. Anto-
nlsloop ohdcr Oploo, md bll-
lromendc wcrlcn.

Bertch nret techcnlng vertrijgboar
b[ lngcnlcumburceu v.h. J. VAN
}IA§SEI,T & DE KONINO, IC
N§megcn, postglro 5?t23, voor Í 150.
De lnrchriivlngabiljcttcn moeten
ultcrlijk 28 Mcl worden lngezonden
of bczorgd ean de GriÍfic vrn hct
lTeterschap ile Maad<ant te Ravcn-
rlcin. É7

Inllchtlngen volgcnr bcrtck.

Advertentie uit De Gelderlander van

9 mei 1934 waarin de aanbesteding
van I 5 kunstvverken in de Sambeekse

U i tw at er in g, v, ordl aan ge ko ndigd.

Inderdaad moest voor de aanleg van

de Sambeekse Uitwatering door
waterschap De Maaskant nogal
wat grond in eigendom worden
verworven. Soms ging dat vrij
gemakkelijk, een andere keer kostte
dat meer moeite. En er waren

Via de Sambeekse Uitu,aÍering werd een

belere a.fvoer verkregen vttn heÍ water
uit de drassige peelgebieden in het
v'esten van de gemeente Sombeek.

De Sambeekse Uitwatering
doorsneed de bovenloop van enkele
bestaande beken, voerde het water

ervan mee en loosde dat - zonder
bemaling - op de Maas. Op deze

manier werd het water sneller
afgevoerd en dat zorgde voor een

Iagere grondwaterstand.
De benedenloop van de doorsneden

beken bevatte als gevolg daarvan

minder water, wat eveneens een

lager grondwaterpeil tot gevolg
had. "Een gebied van ruim 9100
hectare zalvan de aanleg van
de Sambeeksche Uitwatering
profiteren", meldde De Gelderlander
van 28 juni 1932 bij een beschrijving
van het plan om in het zuiden van

het Land van Cuijk een uitwatering
aan te leggen. "De totale kosten
zullen zo'n l9l duizend gulden
(bijna 87 duizend euro) bedragen.

Het werk zal worden uitgevoerd
door waterschap De Maaskant (nu:

)c DlJkstocl vara bet EetEsobaD 'it? tr.r.krnt. ral alr
Y.,eaAe6 8{ Àprll lgll der ncnlitícgt tc t?g Brt t 8
gruoeataDulse te Bav*osteln ta àrt oloobu,

A,I.IIBE§?TDEr!
.tr Hot n*kcn ïaD cen stut la öt cacetrtc 6rfb..lrlaÈtt

{le ïàreBdlrrE€t bl ,keenac terkca.

B Fet EÉk6n ,.! esn ilulLcr ra! EcrepciA Èrtoa oóàcr ilra
spoorEeg §nrhep-Yqlo tn àc Gooee6c Sacbect tlJ tr.§.
t13..?SS nct blJfasaAr rcrhu.

C let raaken van E ilulker.rl foDéAullGrr? È!§egs! §
1 yclrdcr yocr (tc ontrrorpea §aràcekeebo Ultr.t.alEGrtult!à-
de uttnonillng ta ilc }laar !E ds OcffGlttobc nooErlct
blJkecadc tcrkca.

§Ésteklon rot teekeuh8 tagcE betault vaa Í.L.§0 pt
atut tc vcrlrlJgen btJ bet log6olcnrsbuLlu v./!-J.rn
Easealt & dg foilna Fàtcr sroÉloittttt e t. Íljrc8l!
postrek.6Tle8ralrr,Ér ool ep YrlJd6G tl-À9rtl d.t-??:
Àleaagc tc 3 óur aaÖ're lalÍobtla€eu ,lJo to wt{ÍtlJtte'

I
-/q j 3
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Dit brie.fie maakt onder punt C melding van de aanhesteding van een vonder of
voeÍbrug btj de Oude Ll/aranda in Sambeek.
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natuurlijk altijd grondeigenaren

die het onderste uit de kan wilden
hebben. Daarnaast moest het
waterschap schadevergoeding
betalen voor de tijdelijke opslag
van grond en voor verliezen aan

gewassen die op het veld stonden.
De aanleg van de Sambeekse

Uitwatering had ook gevolgen
voor de in de buurt ervan gelegen
veldwegen. Zo verdwenen de

Vrandsesteegh (van lindeboom
naar boerderij de Hatendonk), de

Raedscheweg (van lindeboom
richting Mullem) en de Lijkwegh
(van het kruisbeeld aan de Sint-
Janslaan naar Mullem). Deze
veldwegen werden door de

afinateringsbeek doorsneden,
verloren zo hun functie en hielden
als gevolg daarvan op te bestaan.
Waarschijnlijk is in 1934 begonnen

De voetbrug bij de Waranda is
vermoedelijk in 1935 aangelegd.

Behalve deze naam hanteerde

waterschap De Maaskant ook vaak
de naam vonder, wat 'smalle brug'
betekent. Bestond deze gewoonlijk
uit enkele planken of balken, de

Sambeekse voetbrug had blijkens
een bewaard gebleven tekening
echter een wat minder sober uiterlijk.
Boeren uit de directe omgeving
hebben er slechts een jaar of vijf
gebruik van kunnen maken. Bij
de inval van de Duitse troepen is
de voetbrug dus door Nederlandse
militairen onklaar gemaakt.

In 1946 - eenjaar na afloop van
de Tweede Wereldoorlog - stelde
waterschap De Maaskant een plan
op voor het herstel van alle bij
Sambeek vernielde bruggen over de

Sambeekse Uitwatering.
Behalve een nieuwe vonder moesten
er maar Iiefst vijf nieuwe 'echte'
bruggen komen: een in de Koestraat
(de huidige Maasstraat), een met
stuw bij de Oude Waranda (ter
hoogte van boerderij De Hatendonk),
een in de Provincialeweg (nu:
Grotestraat), een in de Radioweg en
een in de Hoogeindseweg.
"De aannemer zal de vonder, die
de vorm van een halve boog heeft,
uitvoeren in beton", zo staat in het
bestek van dit bruggetje te lezen.
"Dit beton moet een samenstelling
hebben van 125 kilogram
portlandcement op 250liter zand
en 400 liter grind. Het metselwerk
dient te worden gemaakt met
kwalitatief goede klinkers. De twee
brugleuningen moeten van naadloze
stalen buizen zijn vervaardigd. Voor
de bekleding van de oevers bij de
vonder zal zo'n acht kubieke meter
klei nodig zijn."

De nieuwe voetbrug kwam enkele
tientallen meters zuidelijker te liggen
dan de oude, werd 12,95 meter lang
en twee meter breed en kreeg een

leuning van I ,10 meter hoogte. De
aannemer had tevens de verplichting
om de resten van de vernielde
vooroorlogse vonder te verwijderen.
Wanneer Sambekenaren voor het
eerst over de nieuwe boogbrug naar

Duvelsklöl<ske nr 50. 2014 - 3

Tekening van een schuilkeetje voor de arbeiders die werkten

aan de aanleg van de Sambeekse Uitwatering.

met de

daadwerkelijke
aanleg van de

Sambeekse

Uitwatering. Voor
het transport
van afgegraven
zand werd
gebruikgemaakt
van een speciaal

daarvoor
aangelegd
smalspoor. Veel
werk moest echter
nog met de schop
en met paard
en kar worden
gedaan. Gegevens
daarover zijn niet
bewaard gebleven,
evenmin over wie
er allemaal aan

het graven van

de Sambeekse

Uitwatering
hebben gewerkt.

Gewerkl werd er met schop en lwuiwagen. Het was zwaar werk wat deze arbeiders
moeslen verrichlen.

Hoofdstuk I
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Het eind 1946 of begin 1947 aangelegde brttggetje hod de vorm van een halve boog.

de weilanden in het Broek konden
gaan, is niet bekend, maar dat zal

waarschijnl ijk eind I 9 46, begin 1 9 47

zijn geweest.

Na bijna 60 jaar een voor velen
onopgemerkt bestaan te hebben

geleid kreeg het kunstwerkje over de

Sambeekse Uitwatering een oÍïciële
status, die werd toegekend door het

bestuur van de gemeente Boxmeer.

Op l8 mei 2005 wezen burgemeester
en wethouders, op aanraden van de

Monumentenadviescommissie, het

boogbruggetje aan als beschermd

gemeentelijk monument en werd
het op de 'Lijst van beschermde

gemeentelijke monumenten van de

gemeente Boxmeer' geplaatst. In

hun motivatie gaven burgemeester
en wethouders aan dat het bruggetje
cultuurhi storische waarde heeft
als voorbeeld van ontsluiting van

aangrenzende landbouwpercelen.
Het bij de aanwijzing behorende
en door eigenaar waterschap

Aa en Maas aan te brengen

herkenningsschildje ontbreekt echter

Anno 20l4ligt het rustieke en

charmante
boogbruggetje
nog steeds over
de Sambeekse

Uitwatering.
De functie van

voetbrug heeft
het grotendeels
verloren. Een

enkele wandelaar
gaat er nog wel
eens over. Maar
hij dient dan

wel laarzen

aan te hebben

want het Broek
is - ondanks een

flinke ophoging
in de jaren 30
van de vorige
eeuw - nog
steeds erg

drassig.

Het bruggetje
is dringend
toe aan een

flinke restauratie. Bakstenen zijn
verdwenen en de stalen leuning
moet van roest worden ontdaan.

En eigenlijk zou, negen jaar na

de aanwijzing tot gemeentelijk
monument, het herkenningsschildje
er op moeten worden aangebracht.

De leuningen v'an de twee meter brede

vonder zijn vervaardigd van naaclloze
sÍalen huizen.

Bijna 60jaar na aunleg is het hruggetie
dringend Íoe aan eenfiinke opknupheurt.

Zo is een aanÍql bakstenen verdtvenen.

De lengte van de voelbrug over de

Sambeekse UiÍwatering is biina l3 meter.
In 2005 ,oerd heÍ boogbruggetje over de Sambeekse

IJ itwatering een gemeentelijk monumenl.

Duvelsklökske nr. 50, 2014 - 4 Hotíilstuk l
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De studiefinanciers van
een Bulgaarse bisschop

Na de diensten in de kerk schoven
bisschop Bossilkoff, pastoor Van

Berkel en vele andere gasten aan

voor een uitgebreid diner in de

pastorie. Onder die gasten bevonden
zich zeker ook Hanne en Bertha
Roelofs uit Sambeek. Want zonder
deze twee vrijgezelle dames zou
Eugenius Bossilkoff nooit bisschop
van het Bulgaarse Nicopolis (nu:
Nikopol, een plaats bij de grens met
Roemenië) zijn geworden.

Lr/{nnun

Hij vond onderdak bij de familie
Roelofs in Sambeek. Met name

Hanne en Bertha trokken zich zljn
lot aan en bekostigden zijn gehele

priesteropleiding. In 1926 droeg hij
in de parochiekerk van Sambeek zijn
eerste heilige mis op. Vervolgens
keerde Eugenius Bossilkoff terug
naar Bulgarije. Na daar een aantal
pastorale taken te hebben vervuld
werd hij in 1947 tot bisschop gewijd.
Een jaar later keerde hij voor even

terug naar Nederland. Uiteraard deed

hij daarbij ook Sambeek aan, want
hij wilde de twee vrouwen die zijn
priesterstudie hadden gefinancierd
graag nog één keer zien. En dat
gebeurde dus op die zondag 8

augustus 1948. Hanne Roelofs was

toen 83 jaar en haar zus Bertha
bijna 82. Ze zullen beslist gesmuld
hebben van de soep met balletjes, de

pasteitjes, de tarbot met worteltjes,
de runderhaas, de kalfsoester, het ijs
en de mokka met gebak die allemaal
op het menu stonden.

.=%f

De in Bulgarije gebnren Eugenius
B os sil kolf vo lgde z ii n pr iest erop le iding
in Nederland en verbleeí Íoen ook vaak
in Sambeek bij de g,ezusters ktelofs.

Eugenius Bossilkofï toonde
herhaaldelijk zijn grote waardering
voor wat de beide dames voor hem

Op zondag 8 tugustus 1948 was het groot feest in Sambeelc "On7,e porochie maakte een indrukwekkende
plechtigheid mee", noteerde pastoor Jan van Berkel in het parochie-memoriaal, een boek waorin per jaar de

belongrijkste gebeurtenissen in de parochie stoan opgetekend. "Het betrof een plechtige eucharistieviering en

een lof, opgedragen door bisschop Eugenius Bossilkoff uit Bulgarije. In het dorp waren mooie versieringen
aangebrachl, evenals in de noodkerk san de Schildersíraat en aan de pastorie."

* B, e.lq""A",,l ,-,,,1
P*h|,,"b 'J(. ll(,, ,.,1"
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De voorzijde van de menukaarl, met foto
en handtekening van bisschop Bossilkoff
die op zondag I aug,ustus 1948 op de

.feestelijk gedekte tafel in de pastorie van

Sambeek prijkte.

Eugenius Bossilkoff werd op l6
november 1900 geboren in Beleni
Al op jonge leeftijd gaf hij aan

priester te willen worden. Na zijn
gymnasiale studie in Bulgarije
kwam hij naar Nederland om hier
de priesteropleiding te volgen.

Het anno 2014 nttaar onderkomen pand op de hoek Grotestraat/MaassÍraaÍ is bijna
I 60 jaar oud.
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FoÍo genomen vanuiÍ een raam op de bovenverdieping van de vroegere pastorie
tijdens het bezoek van Eugenius Bossilko.ff aan Samheek, met vooraan in het midden
een aantal verkenners (nu: scouts) en daarerchÍer leden van harmonie Semper Unitas.

hadden gedaan. Hij sprak ze aan met
'tante' en noemde ze in zijn brieven
'de dierbaarste personen op aarde
nazijn ouders'. In Sambeek bracht
hij tijdens zijn priesterstudie de

vakanties en vrije dagen door.

"De buurtbewoners van de

gezusters Roelofs hadden voor een

schitterende versiering gezorgd",
beschreef het Boxmeers Weekblad
het bezoek van de Bulgaarse
bisschop aan Sambeek. "De
veelkleurige vlaggetjes langs de

Vwgrehr

Sop mt bdbuo

' Pr*q6

Iaba mrt rorldgor on bolrrlu

Ruodshra ctt gÍanbn en nrdrppdrn

Krhorarn m.a comp&.

lJr

Moo ml e.5.f

Het menu bij het bezoek van bisschop
Bossilkolf aan Sambeek telde maar liefst
negen gangen.

weg boden een feestelijk aanzien.
Bogen stonden bij het woonhuis
en bij de kerk. Aan de pastorie,
waar Eugenius Bossilkoff enkele
dagen logeerde, was een baldakijn
aangebracht." De bisschop zelf
verwoordde zijn verbondenheid met
het dorp veelzeggend met: "lk ben
een burger van Sambeek."
Overigens liep het slecht met hem

af. Vier jaar na zijn bezoek aan

Sambeek werd hij gearresteerd en in
Sofia gevangengezet onder andere

op beschuldiging van spionage voor

Eugenius Bossilktffin 1927 in Beugen,
gefankeerd door Hanne en Bertha
Roelofs.

het Vaticaan. Enkele maanden later
werd hij ter dood veroordeeld en op

5 oktober 1952 gefusilleerd.
Bertha Roelofs heeft de dood van
Eugenius Bossilkoff niet meer
meegemaakt. Zij overleed een jaar
na diens bezoek. Hanne Roelofs (ook
vaak Hanneke of Hanna genoemd)
stierf in 1955 en heeft dus wel weet
gehad van de dood van de man die
zij en haar zus ruim tien jaar lang als
een pleegzoon hadden beschouwd.

Hanne en Bertha Roelofs woonden
in 1948 bij het bezoek van Eugenius
Bossilkoff al zo'n 70 jaar in het
grote huis op de hoek Grotestraat/
Maasstraat - een van de oudst
bewoonde plekken van Sambeek.
Want bij de kruising van Grotestraat
en MaasstraaÍlZandsteeg is rond
hetjaar 1000 het dorp ontstaan.
De Grotestraat maakte toen

al eeuwenlang deel uit van de
doorgaande weg die via Nijmegen
over Cuijk naar Blerick liep en

van daaruit verder naar Maastricht,
terwijl langs de Zandsteeg en

de Maasstraat de Zandbeek lag,
waaraan Sambeek zijn naam te

danken heeft.

Rond 1580 stond op de plek waar
Hanne en Bertha Roelofs woonden
het huis van Jan Nielen. Hij was

een van de zeven schepenen van
Sambeek. Als zodanig had hij niet
alleen bestuurlijke invloed op de
gang van zaken in het dorp maar
fungeerde hij tevens als een soort
notaris bij het opmaken van allerlei
akten. Verder sprak Jan Nielen
samen met zijn medeschepenen
recht bij kleine vergrijpen van

inwoners, vergelijkbaar met wat een

kantonrechter heden ten dage doet.
Na zijn overlijden, waarschijnlijk
rond het jaar 1640, werd zijn
dochter Enneken Nielen eigenaar
van het pand op de hoek Grotestraat/
Maasstraat. Zij was gehuwd
met Herman Florissen. Uit deze
verbintenis werd zeker één kind
geboren, een dochter die de naam
Heyltien kreeg.
Deze Heyltien erfde later niet alleen
het huis van haar moeder Enneken
Nielen, maar tevens de boerderij

Hoo;/ilstuk 2
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schuin tegenover (nu: Grotestraat
61 ) en nog verscheidene bouw- en

weilanden in Sambeek. Heyltien
Nielen was circa 1650 getrouwd met
Roelof Willems Elskens. Een van
hun zonen was Jan Roelofs Elskens,
die de voor die tijd zeer hoge leeftijd
van 92jaar bereikte. Diens vrouw
Maria Jans van den Hooghen werd
met 80jaar eveneens erg oud.
Het pand op de hoek Grotestraaí
Maasstraat bleef ook daarna in de
familie. Zo is bewaard gebleven dat
Rudolphus van Els (de achtemaam
'Elskens'was in de loop der jaren
veranderd in 'van Els') en zijn
vrouw Petronella Gerrits van de Klef
in 17 42 eigenaar ervan werden. In
de toen opgemaakte akte is sprake
van 'een huis, schuur, bakhuis
met alles wat daarin staat en de

erbij behorende gronden aan de

Dorpsestraat'. In totaal ging het
om een perceelsgrootte van 8900
vierkante meter.

Hun dochter Hendrina van Els ging
op 6 augustus 1751 in ondeÍrouw
met Johannes Huijbers, om enkele
weken later met hem in het huwelijk
te treden. Het jonge paar ging wonen
in het huis dat Hendrina inmiddels
van haar ouders had geërfd en dat
parallel stond aan de Grotestraat
en dus niet, zoals het huidige pand,
evenwijdig aan de Maasstraat.
Een van hun drie kinderen was
Rudolphus Huijbers, die als
roepnaam Roelof had. Hij werd
gedoopt op I I maart I 761 in
Sambeek. Toen hij 26 jaar was,
trouwde hij met Maria Geurts. Zij
kregen acht kinderen, waarvan er
enkelen al jong stierven.
Roelof Huijbers stond in Sambeek
en omgeving bekend als een

ontwikkeld man. Zo was hij, net
als zijn vader trouwens, substituut
landschrijver van het zuidelijk
gedeelte van het Land van Cuijk. In
die hoedanigheid verrichtte hij tal
van secretariële en administratieve
werkzaamheden voor de

dorpsbesturen.
Daarnaast vervulde hij rond 1800
een belangrijke rol bij de teruggave
van de kerk door de protestanten aan

de katholieken.

Een van de vijf dochters van

Roelof Huijbers en Maria Geurts
was Jacoba. Zij werd op 29 januari
1798 in Sambeek gedoopt en zal
ook wel op die dag geboren zijn.
Deze Jacoba Huijbers trouwde op
40-jarige leeftijd met Johannes van
Hassem. Het echtpaar kreeg voor
zover bekend geen kinderen. Na
het overlijden van Jacoba Huijbers
in 1849 hertrouwde Johannes van
Hassem met Wilhelmina Stevens uit
Vierlingsbeek. Uit deze verbintenis
werden twee kinderen geboren.

Antoon Gommers. Het ware mij
aangenaam voor deze terechtwijzing
een plaats in uw veelgelezen
dagblad te zien ingeruimd." En

dat gebeurde. De ingezonden brief
was ondertekend door wethouder
Albenus Crouwers'bij ontstentenis
van de burgemeester van Sambeek'.
Op 9 mei 1855 - dus drie weken voor
de fatale brand - was burgemeester
Christiaan van den Bosch overleden.
Een nieuwe burgervader voor
Sambeek was nog niet benoemd.
Dat gebeurde op 16juli 1855. Toen

Eijeker & &ebltew!
Yolgens bet bcrigt iu urr geaclrt dagblatl opgentuneu

orèr den hrrnd, velle den 30 trci jl. binueo de ge-
rrrëertc ge*oerl heefl zou deze zliu ontstaatr in elea

Íarl,eusstal ran J. van Eassem.

Í)it is garceb oj"ist en bezijdeo ele raarheid, vijl men
rnet zckerheid veet, dat de hrnd niet is uitgebarstea
bij vao f,asaenro roer in dea rarler*sstal van dc,n dag'
looner À. Goromerq relke gelegeo ras tusschen het brd§,
rkxrr -Goorers en aoderen kroood, err dat van J. r'so
Hrlsgn.

Ilet rare rnij tangenaam deze teregtrijzingeeneplaats
in ur veel gslezeu dngblad te zieo iog€miod.

De Burgemeester vatr S6ÍnbceL,
8ij ontsteateoiq

De IËethouder,
A. CROUWEnS.

§cror&te§ I Jrrqj l&t6.

Opmerkelijk: een ingezonden brief van wethouder Albertus
Crrntwers in De l\'loord-Brabanter van l2 juni 1855, waarbij
deze om recÍifi.catie vraagÍ van een.foutief bericht over de
hrand in de boerderij van Johannes van Hassem.

besloot koning Willem III om
Johannes van Hassem te benoemen
tot nieuwe burgemeester van
Sambeek. Waar hij woonde zo kort
na de brand in zijn boerderij is niet
bekend.

In 1855 sloeg het
noodlot toe. "ln
Sambeek heeft in
de morgen van
woensdag 30 mei
een felle brand
gewoed", meldde
het dagblad De
Noord-Brabanter
enkele dagen later,

"Deze ontstond
in het huis van

landbouwer J. van

Hassem en sloeg
spoedig naar

de belendende
gebouwen over,
zodat binnen
de kortste tijd
vier huizen en

bijstaande schuren
evenals vee en

inboedel een prooi
der vlammen werden. De oorzaak is

onbekend. Door de ijverige hulp van
de brandspuiten, ook uit de naburige
plaatsen, is men erin geslaagd

verdere uitbreiding van het vuur te
voorkomen."
Dit bericht, dat ook in andere
kranten verscheen, werd - zeer
opmerkelijk voor die tijd - door
het gemeentebestuur van Sambeek
middels een ingezonden brief
gecorrigeerd. "Mijnheer de

redacteur!", zo begon het schrijven.
"Het bericht dat de brand die binnen
deze gemeente heeft gewoed zou
zijn ontstaan in de varkensstal van
J. van Hassem is geheel onjuist
en bezijden de waarheid. Deze
brand is zeker níet ontstaan in zijn
varkensstal maar in die van dagloner

Waarschijnlijk is nog in de loop
van datjaar 1855 begonnen met
de bou'*,van een nieuwe boerderij.
Deze kwam te staan op de hoek
Grotestraat,Maasstraat, met de

voorgevel aan de Grotestraat. Dit
pand staat daar nu nog steeds.

V/aarschijnlijk is het in 1856
gereedgekomen.

Johannes van Hassem is negenjaar
burgemeester van Sambeek geweest.

Op zondag 7 augustus 1864 overleed
hrj.Hrj werd als burgemeester
opgevolgd door Johannes van den
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+ + Tot onze diepe droeíbeid
+ overleerl beden in den ouder-

dom vao ruim 72 jaren, na tijdig
voorzien te zijn van de laalste H. H.
Sacrameuteo, onze innig gelieíde
Vader, Behuwd-, Grootvader en
Brooder,

de Heer

JOIIANNES ROELOFS,
Lld nn hol R. l(. Íe*hrtuur,
\rrleduwnaar ru Ilíeju ílrouw
Ugria Jgcoba Eulibers.

í PETR.. J. M. ROELOFS.
srusnerl JoHr. H. M. noELoFS.

{ LArtts". R. J. RoELoFs.
Jos. H.M. vrx DE VOORDT

RoeroF§.
J. S. vex oe VOORDT

en Kinderen.
Sruserx. MART. BOELOF§.

SAMBEEK, & Sept. 1907.

(
BsuoEN

Bosch, zoon van Christiaan van
den Bosch.Drie jaar later werd de
nalatenschap van Jacoba Huijbers,
de reeds lang tevoren overleden
eerste vrouw van Johannes van
Hassem, verdeeld onder haar toen
nog in leven zijnde broer en 2s. De
roerende en onroerende goederen

bleken een gezamenlijke waarde te
hebben van l8 duizend gulden (8168

euro; hedendaagse waarde circa 175

duizend euro). De in Vierlingsbeek
wonende broer Hermanus Huijbers
kreeg onder andere het huis op
de hoek GrotestraaíMaasstraat
toebedeeld. Hij ging er echter niet
wonen. Wie het pand toen wél
betrok, is niet bekend.

Waarschijnlijk rond 1880 kwam
Johannes Roelofs met zijn gezin
vanuit Linden naar Sambeek. Hij
was getrouwd met Maria Jacoba

Huijbers, een dochter van de

genoemde Hermanus Huijbers. Zij
kregen vier kinderen, allen meisjes,
die in Linden werden geboren.

Daaronder Hanne en Bertha, de twee
vrouwen die later de priesterstudie

van Eugenius Bossilkoff zouden
gaan bekostigen. De twee andere

meisjes van het echtpaar waren
Petronella (zij stierf 1927 in
Sambeek op 64-jarige leeftijd) en

Hermina (overleden in Beugen in
19541' zij werd 84 jaar).

Johannes Roelofs moet niet
alleen een godvruchtig maar ook
vermogend man zijn geweest. Hij
was kerkmeester en schonk in
1884 voor het priesterkoor in de

oude kerk van Sambeek een glas-

in-loodraam met afbeeldingen van

Jezus, Johannes de Doper en Maria
Margaretha Alacoque.
Na het overlijden van Johannes

Roelofs (in 1907) en Maria Jacoba

Huijbers (een jaar eerder) gingen

het pand op de hoek Grotestraat/
Maasstraat en het andere onroerend
goed over op hun vier kinderen.
Hanne, Bertha en Petronella Roelofs
bleven wonen in het ouderlijk huis
in Sambeek. De jongste dochter
Hermina Roelofs ging na haar

huwelijk met Sigibertus van de

Voordt uit Beugen wonen in het dorp
van haar man.

Ov er I ij dens adv ert ent ie van Jo h an n es

Roelofs in het Boxmeers Weekblad van 7

september 1907.

ln 1913 vroeg Petronella, mede

namens haar twee zussen, bij het

gemeentebestuur van Sambeek

vergunning aan voor het bouwen van

een nieuwe stal aan hun boerderij.
De oude werd daartoe gesloopt.

Burgemeester en wethouders
stemden op 27 september van dat
jaar in met de door aannemer Jan

Nissen vervaardigde tekening
en bestek. Deze stal met grote

schuurdeur is anno 2014 nog steeds

goed te zien.
Na het overlijden van Hanne en

Bertha kwam het pand op de hoek

Grotestraat/Maasstraat aanvankelijk
leeg te staan. De erven Van de

Voordt verhuurden het korte tijd
later aan schoenmaker Van Boxtel.
Die heeft er ruim tien jaar met zijn
gezin gewoond en daar zijn beroep
uitgeoefend. ln 1968 beëindigde
Van Boxtel zljn w erkzaamheden.

Vervolgens hebben er nog
verscheidene andere huurders in de

boerderij gewoond. Sinds 2013 staat

het pand leeg.

Behalve de bekostiging van de studie
van Eugenius Bossilkoffen ook van
een andere Sambeekse priesterzoon
hebben Hanne en Bertha Roelofs
zich nog op een andere wijze voor
de kerk en het dorp verdienstelijk
gemaakt. In 1940 schonken zij aan

de kerk drie koorstoelen, die echter
bij de eerste poging van Duitse
militairen om de toren op te blazen
zijn vernield.
"Hanne Roelofs heeft op 24

februari 1950 aan de parochie een

nieuwe luidklok ten geschenke

gegeven", meldde een verheugde
pastoor Jan van Berkel in het

parochie-memoriaal. "Deze kostte
vijfduizend gulden (2268 euro). In
grote dankbaarheid is dit geschenk

door mij ontvangen. Op l8 mei
van datjaar is deze klok, die de

naam Maria draagt, door deken
Van Erp geconsacreerd, samen

met een andere klok, die Gabriël
heet. Vervolgens zijn ze in de toren
gehangen."
Zo blijft de naam van Hanne Roelofs,
die samen met haar zus Bertha

begraven ligt op de begraafplaats
aan het Torenpad, voor altijd
verbonden met Sambeek en laat deze

vrouu zij het via klokgelui, nog

steeds wekelijks van zich horen.

In 1913 lieten de gezusters Roelofs een

nieuwe stal achter hun boerderii bouwen.

Om de zijwaartse druk bij de kleine
knik in de zijgevel langs de Maasstraat
op le vangen werd een kruismuuranker
geplaatst (zie detail).
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PEA t ilA iT
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VooÍ hat gcdurclÉc yala JaÍu dooí da inrromÍ!
von Sambsck rn Boxmeoí ln ona gattalda
vaÍtrouyvoo dank n wU rllrn opracht hlrtcluk

GÍot .tÍut g,

Br*ihdigig
tCÍit

§rmbeekL rrn hrtd

Bert van Boxtel laaÍ in het Boxmeers
Weekblad van I maart 1968 zijn
klanten welen dat hii stopr mel zijn
s c h oenreparat ie b edr ii|.

Anno 2014 ziet het pand dat zo lang
bew'oond is geweest door Hanne en

Bertha RoeloJi er zeer verwaarloosd uiÍ

De luin van hel huis op de hoek
G ro I e s tr aa t/ Maas s t raal h e eft d r in gen d
een grote onderhoudsbeurt nodig.

Oude letters en cijfers op het
huis van de laatste veldwachter
Slechts één zin was er nodig om het besluit van burgemeester Piet
Stevens en iijn beide wethouders Johunnes von Hossem en Petrus
Hafrnans te verwoorden. "Aon llillem Kusters wordt opgedragen om de

bijgekomen nieuwe huizen van de vereiste nummers te voorzien", schreef
de gemeentesecretaris op I augustus 1924 in het notulenboek van het
Sambeekse college.

De in opdracht van veldwac:hter Willem Kleijn gebouwde woning staaÍ al bijno 90

.jaar aan de Sint-Janslaan.

Ilorfdstttk 3.

Wanneer Willem Kusters met
deze klus begon en hoeveel
huizen het betrof, is niet bewaard
gebleven. Ook de nota van de toen

62-jarige huisschilder zit niet in
het Sambeekse gemeentearchief
opgeborgen. Zeer waarschijnl ijk
heeft hij eveneens in de jaren na

1924 huisnummers op pasgebouwde
woningen aangebracht.

Tot 3l december I930. Want op

die dag van datjaar vond er een

volkstelling plaats in Nederland en

dus ook in de gemeente Sambeek.

Een goede reden om ólle woningen
in de gemeente Sambeek vooraf van
een nieuw huisnummer te voorzien,
vonden burgemeester en wethouders.
Ditmaal niet geschilderd, maar
eigentijds in de vorm van
nummerplaatjes. Die werden besteld
bij de NV Naamplaat Industrie
te Amsterdam. Kosten: 17 cent
(ongeveer 0,07 euro) per plaade. De
toen werkloze Willem Theunissen
kreeg de opdracht om eind 1930 de

nummerplaatjes naast de voordeuren
te bevestigen.
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Eind 1925/begin 1926 klopte een

schilder - vermoedelijk Willem
Kusters dus - aan bij het huis van
veldwachter Willem Kleijn en zijn
vrouw Margaretha Daanen aan
wat toen de Stationsweg (nu: Sint
Janslaan) heette. Hij kwam het
huisnummer aanbrengen, zo vertelde
hij. Dat was natuurlijk geen enkel
probleem, want van verreweg het
meeste wat het gemeentebestuur
van Sambeek besloot, was de
veldwachter op de hoogte.
Op een baksteen links van de
voordeur op ongeveer 1,50 meter
boven de begane grond bracht hij
met zwarte verf een getal met letters
aan: A 1044. Hij deed dat met behulp
van sjablonen. Zo kregen alle tekens
dezelfde voÍïn en waren ze even

hoog en breed.

Willem Kleijn en zijn vrouw
zullen verschillende keren met
tevredenheid naar het resultaat
hebben gekeken. Hun huis was nu
voor iedereen zichtbaar geregistreerd.

Ruim 60jaar eerder, op zondag 9
augustus 1863, beklom Jan Willem
Usener de zogeheten roepsteen

naast de kerk op het Vrijthof. Vanaf
deze wat hogere plek maakte hij
als veldwachter vrijwel altijd op

Links naast de voordeur is nog nel
de oude wijkaanduiding (A) met
nummering (104t) te lezen. Duidelijk
zijn ook de twee schroefgaotjes te zien
waar het latere huisnummerbordje heeft
gezeten.

zondag na de hoogmis de officiële
besluiten van het gemeentebestuur
bekend. Op die dag kondigde hij
een verordening afover de verdeling
van de gemeente Sambeek in wijken.
Dat was nieuw en dus moest iedere

inwoner daarvan in kennis worden
gesteld.

"De gemeente Sambeek krijgt drie
wijken", zo begon de toen S2-jaige
veldwachter met luide stem. "Deze
worden aangeduid met de letters A,
B en C." De letter A betrof Sambeek,

de letter B was aan Mullem
toebedeeld, terwijl Sambeeksche
Hoek de letter C kreeg. "De
woonhuizen en gebouwen worden
voor elke wijk afzonderlijk met een

doorlopend nummer aangeduid",
zo ging hij verder. "De letter van
de wijk en het nummer worden
aangebracht bij de hoofdingang van
elke woning of gebouw. De kosten
van de huisnummering zijn voor
rekening van de gemeente Sambeek."
De bewoners of gebruikers van
woningen en gebouwen waren
verplicht de letters en nummers
behoorlijk te onderhouden. "Bij
verhuizing van de ene woning naar

een andere moet het hoofd van het
gezin binnen drie dagen daarvan

aangifte doen bij de gemeente

Sambeek", voegde Jan Willem
Usener daaraan toe. "Wie zich niet
aan deze voorschriften houdt, kan
een geldboete krijgen van een (0,45
euro) tot drie gulden ( 1,35 euro)."

Zo kregen alle woningen en

gebouwen in de gemeente Sambeek
vanafeind 1863 een aanduiding
met de letter van de wijk, gevolgd
door een nummer. Deze zogeheten

wijknummering was trouwens door
het Rijk verplicht gesteld. In een

dorp met de omvang van Sambeek
wist iedereen wel wie waar woonde
In grotere plaatsen was dat niet het
geval. Daar was de wijknummering
een uitkomst en verschafte
duidelijkheid.
Helaas zijn in het archief van de

gemeente Sambeek geen lijsten
bewaard gebleven van wie in 1863

in wijk A, B of C woonde en welk
nummer het betreffende huis of
gebouw had.

De fficiële bekendmakingen van de
gemeente Sambeek w,erden vroeger
op zondag na de hoogmis door de

veldwachter vanaf de roepsleen met
luide stem voorgelezen. Hier een

opname uit dejaren 30 van de vorige
eeuw met de zusjes Logtens.

Het systeem van de wijknummering
had één belangrijk nadeel. De
opeenvolgende huizen kregen
opeenvolgende nummers. Werd
tussen twee woningen een nieuwe
gebouwd, dan was het schipperen
met de nummering. Vandaar dat de

woning van veldwachter Willem
Kleijn en zijn vrouw de toevoeging
A kreeg. Nummer 104 in wijk A (het
dorp Sambeek) bestond eind 19251

begin 1926 kennelijk alen nummer
A 105 was eveneens vergeven.
VandaarA 104^.

Op het moment dat het huisnummer
werd aangebracht was Willem Kleijn
al ruim vier jaar veldwachter in
Sambeek. Hij werd op l9 april I 885

in Sint Anthonis geboren, waar zijn
vader eveneens veldwachter was.

Op 32-jarige leeftijd trouwde hij
met de uit Beuningen afkomstige
Margaretha Daanen. Het jonge paar

ging wonen in Boxmeer. Begin
1922 kw am de veldwachtersfu ncti e

in de gemeente Sambeek vrij
omdat Johannes Cornelis Perre

met pensioen ging. Willem Kleijn
was eerste op een lijst van drie
sollicitanten die door burgemeester
Piet Stevens werden aanbevolen bij
de Commissaris van de Koningin
in Noord-Brabant. Volgens de

burgemeester had Willem Kleijn
'een zeer flink lichamelijk gestel'en
toonde hij 'een zeer goed zedelijk
gedrag'. Bovendien kon hij prima
met een vuurwapen omgaan.
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De Commissaris van de Koningin
hield zich aan de voordracht van
de burgemeester en benoemde

op 27 maart 1922 Willem Kleijn
tot nieuwe veldwachter van de

gemeente Sambeek. En, wat hem

aangenaam in de oren moet hebben
geklonken, enkele dagen later
verhoogde de gemeenteraad van
Sambeek zijn jaarwedde. Het eerste
jaar ging hij duizend gulden (453

euro) verdienen, een bedrag dat
vervolgens elk jaar met 50 gulden
(22,68 euro) werd verhoogd totdat
het maximum van 1400 gulden (635
euro) was bereikt. Daarnaast kreeg
hij een vergoeding voor huishuur
van honderd gulden (45,37 euro)
perjaar, nog eens honderd gulden
voor kleding en een tegemoetkoming
van25 gulden (1 1,34 euro) voor
het gebruik van zijn fiets. Tijdens
de uitoefening van zijn dienst
beschikte Willem Kleijn over
een veldwachterskarabijn van het

fabrikaat Beaumont.

De handtekening van veldwachter
Lï/illem Kleijn. die hij uit hoofde van zijn
beroep vaak heeft moeten zetíen.

Aanvankelijk woonden Wi llem
Kleijn en zijn vrouw in het huis
aan de Grotestraat 8l , momenteel
bewoond door de familie Van Raaij.
Daama verhuisden ze naar een

pand op het Vrijthof, waar later Cor
Maters zijn winkeltje dreef. Dat
stond ongeveer op de plek waar nu

ílillem Kleijn, de laalste velàtachter
van de gemeente Sambeek, poseert in
uniform.

de grote zaal van gemeenschapshuis

De Elsenhof is.

Maar kennelijk wilden de

veldwachter en zijn vrouw graag

in een eigen huis wonen. Op I I
aprtl1924, zo'n twee jaarnazljn
aanstelling, kocht Willem Kleijn
van Hendrikus Willems van Dijk uit
Sambeek een 1430 vierkante meter
groot perceel tussen de huidige
Buskensweg en Sint-Janslaan voor
een bedrag van 572 gulden (bijna

260 euro). Vijf maanden later
verwierf hij voor 205 gulden (93

euro) nog twee plakjes grond met
een gezamenlijke grootte van 125

vierkante meter van de eveneens in
Sambeek woonachtige Sigibertus
Hendrikus Cremers.

En daarop liet hij eind 1925/begin
1926 een 54 vierkante meter grote
woning bouwen die was ontworpen
door de Boxmeerse aannemer J.A.
Schrijen.
Tot de opheffing van de gemeente

Sambeekop I mei 1942isWillem
Kleijn veldwachter geweest. "Hij
was een zeer plichtsgetrouw
politieman, die de algemene achting
heeft verworven", meldde een

krant uit die dagen. Willem Kleijn
maakte vervolgens de overstap
naar de marechaussee in Boxmeer.
Op I september 1943 ging hij met
pensioen. Begin 1947 overleed
zijn vrouw Margaretha Daanen. De
oud-veldwachter verhuisde toen

naar een woning elders in Sambeek,
waarschijnlijk over de spoorlijn.

De Boxmeerse aannemer J.A. Schrijen
bouwde eind I 925/begin I 92ó de

u'oning vun lïillem Kleijn en zijn vrouw
Margarelha Daanen.
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Nrar hct parad§s mogtn de cngclu gclcidcn
dc ziel vau aligcr

Mcgcrrethc Dcronen
ccf,tgcnootc vaa

lYllhelnus t(letin,
geborc! t. Bcuaingeo I Maart l89l cn over-
lcdcrteSaobccl 26 Fcbnari 19{7 aa occr-
nalca gestalt tc ziio door dc geDad@idddu

dcr H, Ksk.
Gclukkig a" .--""t, ai" berht door dc

bcpreving, kracf,t put ult hct Geloof. Dcr
wouw war dicp dmdroogco vao dczc grotc
waarhtid. Mocdig gtog z§ door htt lcuca,
godsdieosttg in allts zicade Gods Voorzlcaig-
hcid, ca atc6a voor bmr mau io alle ooci-
Itikhcdeo.

ED tm hct lutltc vaa haer levo m
laogdurig Calveric wes geworden, tooodc
zii ceo oowankclbaar gcloof. hcldàaftig tot
volledigr slacbtofferiog.

Àl kon iL door oiio piioco ook Eeu èè!
rcndoar tot fczu breogeo. zoo lprek zc'
daa daak ik Jczus voor eiln liidc! co vooÍ
oiia gdmÍ. - lVat zoudca wc sro ziia,
als we gcea geloof haddeo, no uldc u
ncoigoeal. - Zii volgdc bct vmrbccld vaa
haer godvruchtigc ooedcr. Gcco wooda, dat
stióting vaD h8.r sitgiog, bii allo, dic bii
haar Lwaoeu.

Blstc Dau, dic nil dag 6 D8cbt hcbt bii-
gcauaD. ik daak U daarvoor. God wugt
cc! groota offcr vaa U, dan vea Eii. waat
il ga naar dco bcocl.

Bstc man bliiÍ trouw aa! oB katholick
gcloof, rcodat eii soe w€d 6! vs-
ccdgd wordcn in da hcoel. Bidt voor_oii.

Dierberc Íroilic vu mg gcdaótig ln Uwc
gsbcdo.

Bidprentje vqn de in 1947 overlcden
Marogaretha Daanen. Zij is 30 jaar met

re I dh,ac' h ter L't/i I I e m K I e ij n gelrouv,d
geweest.

Het huis werd daarna eigendom van

Johannes (Jan) Jacobs en Bernardina
(Dina) Hubers. Jan Jacobs was een

zoon van Antoon (Toon) Jacobs

en Nel Willems. Deze gingen eind
jaren 50 van de vorige eeuw met nog

enkele andere kinderen wonen in
het huis aan wat inmiddels de Sint-
Janslaan was gaan heten.

ln 1964 trouwde Harrie Jacobs. een

andere zoon, met Truus Heijligers.
Het paar trok bij de ouders in. Een

aantal jaren later kochten ze het huis,
terwijl de ouders er nog woonden.

Í€r nagodlchtanis em

WILHELMUS KLEI'N
redumaaÍ Yan

MARGANETHA DAANEN

ooboren te St. AnthoDis, 19 aprll lE8s,
ón na voozien to zljn van hot H. S8-
cÍamant der zi6ken, overladon ln hot
Maa8zlekonhuis tc Boxmo€r. op 13 8ug.
1973 sn bograven tG SambGok, 15 aug.
d-o.v,

AIB qemoents-voldwachter van ds voomalige
omónte §ambcek. was de overlodene gsn
ónbekendc. m6il wa8 hU .lom bcÍ8amd om zun
gGoíEn en mlukhcld. Vuanden had hU ni3t,
hU gunde led.r zun Plezlor.
Z-in- laEtate lswnslaren, nr hst verllss van
zijn'rcuw, dt. heà ro dleó8tr wa8, br!ót
hU door ln hot balatrdenhuis, waar hU. naar
ei-Oen zeg0en. stoads licÍd€vol werd vezorgd.
Zir oudeidomskwllen, vooml z|jn doohald,
maakten ham ellenos tot àcn Genzaam man.
En zo verlangdc hU da lsatste tud stceda meeÍ
nraÍ d6 dood, mdat rl zljn wooCero wlandan
lH gingon ontvallon.
Zjn ieni ia Ít t6n volle vemld. H! zal nu
mooon genletfi van de Éwleo reugde,
minmitru ln golovio veÍtrowen steeds hsft
ultgszion eh waàryooi hU dogeluk6 bad.
HU vraagt Íamlllóladcn èn wienden voor hom
to blljvsn bidden.
Voor w blukan van d@lnsmlng, ont bctoond
bU hrt ovaÍludan vs onza brmr, zu[Os an
oom, betulgen wU U onzs hrítoluka d!nk.

l'eldwuchter ltrillem Kleijn op lutere
leeftijd. Hij hielcl wel van een rokeria

Harrie Jacobs overleed in 1991.
Sinds 2002 woont Truus Heijligers
er samen met partner Bert Nabbe.

Oud-veldwachter Willem Kleijn
overleed op l3 augustus 1973 in het

Maasziekenhuis op 88-jarige leeftijd.
"Hij stond alom bekend om zijn
grappen en vrolijk}leid", zo staat op

zijn bidprende te lezen. "Vijanden

had hij niet, hij gunde ieder zijn
plezier. Zijn laatste levensjaren.
na het verlies van zijn vrouw'die
hem zo dierbaar was, bracht hij
door in het bejaardenhuis. waar
hij steeds liefdevol werd verzorgd.
Zijn ouderdomskwalen, vooral zijn
dooÍheid. maakten hem allengs tot

FAMILIE KLEUN
FAMILIE DAANEN

Sambèók. ruguci[ lgn]

B.lr!Í.niloodrmamlng A. ,. SchíJan, Boxmor

Bidprentje van de op I 3 augustus I 973

overleden Wil I em K I ei i n.

een eenzaam man. En zo verlangde
hij de laatste tijd steeds meer naar

de dood omdat al ziln vroegere
vrienden hem gingen ontvallen."

De wijknummering heeft 85 jaar
bestaan. Op 7 juni 1948, toen

de gemeente Sambeek was

opgeheven en het dorp Sambeek

bij de gemeente Boxmeer
gevoegd, kondi gde burgemeester
H.L.F.M. baron van Hövell van
Wezeveld en Westerflier tijdens
een raadsvergadering aan zowel in

In 1959 vierden Toon Jacobs en Nel l4/illents hun 4)-jarig
huwelijksfeest. Ook zij trtoctnden in de vroegere woning vun

veldwachÍer LI/illem Kleijn en Margaretha Daanen.

Ilctorschijnlijk vanaf 1947 woonden Jan Jacobs, zUn vr()ut^'

Dina Hubers en hun vij/ kinderen in het huis aun de Sint-
Janslaan 9.
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Sambeek als in Beugen een geheel

nieuwe huisnummering te willen
invoeren en in beide dorpen het

systeem van straatnamen te gaan

toepassen. "De huidige toestand is
erg verwaÍTend", zo motiveerde hij
het plan. En dat klopte ook. Werden
tot 1950 slechts mondjesmaat
nieuwe woningen gebouwd,
daarna nam dat aantal snel toe.

Met als gevolg dat er steeds meer
geimproviseerd moest worden bij
de toekenning van een huisnummer.
Het Sambeekse raadslid Gerrit
Bongarts vond dat een ander systeem
inderdaad dringend noodzakelijk
was. "De huidige nummering is niet
deugdelijk", sprak hij.
Hoewel de noodzaak groot was,

duurde het nog tot 5 augustus
1953 voordat de gemeenteraad van
Boxmeer officieel vier straatnamen
voor Sambeek vaststelde. Het betrof
de Grotestraat, de Maasstraat, de

Schilderstraat en de Sint-Janslaan.

Sindsdien wordt het adres van
een woning aangeduid met behulp
van een straatnaam gevolgd door
een huisnummer, met soms nog
de toevoeging van een letter. De
postcode is in Nederland in 1978

ingevoerd. De eerste twee cijfers
geven de regio aan, de laatste twee
cijfers de plaats of wijk, terwijl de

twee letters de buurt of (een gedeelte

van) de straat aanduiden.

Na de vaststelling van de eerste vier
straatnamen in Sambeek zijn er nog
vele andere gevolgd, vooral toen het

dorp de uitbreidingswijk Waranda

kreeg, gevolgd door Den Urling en

het gebied tussen Den Urling en de

Maasstraat. Op de hoeken van de

straten kwamen straatnaamborden,

terwijl de woningen werden
voorzien van een metalen plaatje
met daarop het juiste nummer. Sinds
huizen worden aangeduid met
behulp van straatnaam en nummer

Ook op het huidige adres Sint-Janslaan
6 is nog, zij het met veel moeite, de oude
wiiknummering Íe lezen: A 101R.

heeft de vroegere wijknummering
haar functie verloren, met als gevolg
dat de daarbijbehorende letters en

nummers langzamerhand van de

voorgevels zijn verdwenen. Met
uitzondering van die op het huis
dat veldwachter Kleijn liet bouwen
en wellicht nog enkele andere
woningen. Na bijna 90 jaar is de

rond 1926 aangebrachte nummering
A l04A nog steeds - zij het met enige
moeite - naast de voordeur van het
adres Sint-Janslaan 9 te lezen.

School wordt darmenfabriek,
kippenkooi en bedrij fsgebou\ry

Het was maar een klein berichtje in de kront. Maar erachter ging een lang verhaal schuil, dat enkele jaren
íijd in beslag had genomen. "Op woensdag I3 mei I93I is de eerste steen gelegd voor de bouw von een rooms-
katholieke jongensschool in Sambeek", meldde het Boxmeers ll/eekblad "Door pastoor De Vocht werd de speciaal
hiervoor vervaardigde steen gewijd en geplaatst. De plechtigheid werd bijgewoond door heí kerkbestuur, het
gemeentebestuur, archilect J. van Weegen uit Vierlingsbeek en aannemer Boumons uit llanroij."

Ruim twee jaar eerder had het

bestuur van de parochie van Sint-Jan
de Doper bij de gemeente Sambeek
een verzoek ingediend om op
I april 1929 een rooms-katholieke
jongensschool te mogen oprichten.
Omdat aan alle wettelijke eisen was
voldaan, stemde de gemeenteraad

met het verzoek in.
Tot dan toe gingen dejongens van
Sambeek naar de openbare lagere

school in het dorp. Dit gebouw stond
naast het voormalige raadhuis aan

de Grotestraat achter de nu nog altijd
goed gedijende Wilhelminaboom.
De meisjes kregen sinds
1896 onderwijs van zusters

Hoofdstuk 4.

In dit gebouw aan de Sint-Janslaan is nauwelijks de ruim 80jaar geleden in gehruik
genomen j ongens s c hool íe he r kennen.
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dominicanessen. Van deze school
achter het vroegere Antoniushuis
(nu: Centrum Sambeek) was

het parochiebestuur - ofzoals
men vroeger bijna altijd zei: het
kerkbestuur - het bevoegd gezag. De
pastoor als voorzitter van dit bestuur
en de twee kerkmeesters waren
derhalve verantwoordel ijk voor goed

onderwijs aan de meisjes van het
dorp.

Zo deed zich de merkwaardige
situatie voor dat de jongens naar

Duvelsklökske nr.50.2014 - l4

een openbare lagere school gingen
waarvoor het gemeentebestuur
verantwoordelijk was en waar geen

godsdienstles werd gegeven, terwijl
de meisjes een katholieke lagere
school bezochten. Overigens waren

(bijna) alle jongens van katholieken
huize en dat gold eveneens voor het

onderwij zend personeel.

Hierin kwam op I april 1929

dus verandering. Van de ene op

de andere dag zaten dejongens
in plaats van op een openbare

op een katholieke lagere school,

met dezelfde klasgenoten en

met dezelfde leerkrachten. Het
gemeentebestuur was niet langer
verantwoordelijk voor het lager
onderwijs in Sambeek.

ln hetzelfde jaar werd door het Rijk
de leerlingenschaal verlaagd. Dit
hield in dat er minder kinderen bij
één onderwijzer in een klas kwamen
te zitten. Prettig voor de leerlingen
en voor de leerkracht, maar de
consequentie was echter wel dat

de jongensschool met twee klassen

te klein was. Er moest een lokaal
bijgebouwd worden. Dat gebeurde

aan de achterzijde van de bestaande

school voor een bedrag van 4885
gulden (ruim 2000 euro).
"Op I april 1931, met ingang van
het nieuwe schooljaar, zal ook
de meisjesschool te klein zijn",
sprak burgemeester Piet Stevens
tijdens een raadsvergadering op 24

oktober 1930. "Er is geprobeerd
om het schoolgebouw achter het

Antoniushuis te vergroten. De kosten

daarvan zijn door een architect
begroot op ongeveer 7000 gulden
(circa 3176 euro). Voor de gemeente

Sambeek is het voordeliger om een

nieuwe school te bouwen."

De vergoedingen door het Rijk
waren daarvoor gunstiger. "Het
plan is om deze nieuwe school te
bouwen aan de Stationsweg (de

huidige Sint-Janslaan) en die te
gebruiken voor de jongens van

het dorp", zo ging hij verder. "De
meisjes zullen dan in de bestaande
jongensschool aan de Grotestraat
worden ondergebracht. Er is nóg een

voordeel verbonden aan de locatie
bij de Stationsweg: alle jongens

wonen dan binnen een straal van vier
kilometer van de school, wat hogere
onderwijsvergoedingen door het Rijk
oplevert."

De locatie aan de Stationsweg was

derhalve een met de liniaal op een

Sambeekse plattegrond berekende
plek. Toch vertelde burgemeester
Stevens niet het hele verhaal. Ouders
vanjongens uit het snel groeiende
ontginningsdorp Lactaria, dat
later de naar hem genoemde naam

Hoofdstuk 4.

,

Dejongens uit Sambeek kregenjarenlang onderwijs in het schoolgebouw naast hel
vroegere gemeentehuis. De klassenfoto is uit I 9I I .

Sinds hun komsÍ naor Samheek in 1896 gaven zusters dominicanessen de meisjes van
het dorp les in t *-ee klaslokalen achter het vroegere Antoniushuis aon het Vrijthof.
De klasseníoto dateert uit 1928.

f, i; Ei i
. l& .e r ,Ë;,tr*íl .'{

í tË
i-s

*
4g

,

€' :I
a§'

{lr,1$.
-

e 4t

,,&r §", Gv

Y,.

r.O

?.-
::

/Ë,8€

v.J
:'í

€rËP
3t- t=JI? --

<./: .

Ë,
lt

© © Sam
beeks Heem

 © ©



De Gemeente Sambeek
vraagl

school geweest en daarom niet met
wijwater besprenkeld) en die van het
wegkruis aan de Stationsweg (nu:
Sint-Janslaan).
"Begunstigd door een prachtige
zomerse herfstdag was er om
half drie eerst een plechtig Lof,
waarin pastoor De Vocht vanaf
de kansel de grote betekenis van
katholiek onderwij s uiteenzette",
meldde de kroniekschrijfster van
de dominicanessen over deze
gebeurtenis. "Met de harmonie
voorop, gevolgd door de kinderen
en het onderwijzend personeel,

zangkooq genodigden en honderden
belangstellenden trok men eerst
in optocht naar de meisjesschool,
alwaar pastoor De Vocht de

inzegening verrichtte. De meisjes
zongen een toepasselijk lied.
Vervolgens begafde stoet zich naar
de nieuwe jongensschool. Daar
vond dezelfde plechtigheid plaats.

Dejongens zongen het schone
lied 'Roomsche Blijdschap'. In
een toespraak schetste de pastoor
nogmaals in keurige bewoordingen
de noodzakelijkheid van katholiek
onderwijs, vooral in deze tijd van
ongeloof en zedenverwildering. De
inspecteur van het Lager Onderwijs
sprak zijn voldoening uit over de

eenvoudige maar uiterst solide en

praktische inrichting van de school."
Daarna trok men naar het een jaar
eerder geplaatste wegkruis, dat

lng.
0p Vriidag I ri a.s,
zal voor het R.K. ESTUUR

Dooper"vau den ,,H. I
te Saobeek,

worden aa ed:
Het Yan e8n

hool Yoor
met berg-

Sc
lager
plaatsen, r over-
dekte s

'n opan
t enz,

le
Bectek oet vaoaf

Maaodag 29
à f 7.50 per sttl, des
waarvao voor elk sttl
tot 3 dageo oa de
gerestltuc:rd.

J van
N.I.V.À.

8757

Ee n e n igsz ins verm i n kt e adverle nt ie
uit het Boxmeers lïeekblad van 24
december 1930 waarin de aanbesteding
van de nieuw te bouwen school wordt
aangekondigd.

door buurtbewoners prachtig was
versierd. De kinderen brachten een

bloemenhulde. "Dat was mooi",
vond de kroniekschrijfster. "Tot slot
werden gezamenlijk nog enkele
liederen gezongen, waarna deze
schone plechtigheid was afgelopen."

Aanhgeld ter leen- tegen 4'io'/u
Aanbledingen bij den BUR8E.

iIEESTER in den loop der Yolgende
week.

Om de bouw van de nieuwe
j ongenssc hoo I te.financieren leende
de gemeenle Sambeek van w*elgestelde

inwoners eenJlinke som geld Íeflen een
renle van 41/z procent. AdvertenÍie uit het
Boxmeers Weekblad van 30 mei 193l.

Stevensbeek kreeg, zouden hopelijk
eerder kiezen voor de nieuw te
bouwen school in Sambeek dan

voor die in Oploo of Sint-Anthonis.
Bovendien zou het stichten van

een eigen lagere school in Lactaria
wellicht een tijdje kunnen worden
uitgesteld, wat weer meer zekerheid
verschafte voor het in stand houden
van een drie klaslokalen tellend
schoolgebouw in Sambeek.
Omdat het verzoek van het
parochiebestuur voldeed aan alle
wettelijke voorschriften stemde de
gemeenteraad er unaniem mee in.
Vier maanden later, op 27 januari
193 I , was duidelijk wat de bouw
van de nieuwejongensschool, naar
een ontwerp van de Vierlingsbeekse
architect Jan van Weegen, zou gaan

kosten: ongeveer I 5 duizend gulden
(ruim 6800 euro). Dit bedrag had de

gemeente Sambeek niet in kas. Het
werd daarom tegen een rente van
4t/z procent geleend bij een viertal
kapitaalkrachti ge inwoners, met de

afspraak het bedrag in 30jaar terug
te betalen-

Nog weer vier maanden later, op
l3 mei 193 l, werd dus de eerste

steen gelegd. Aannemer Boumans
uit Wanroij werkte flink dooq want
op zondag I I oktober van datjaar
werd de school al ingezegend. Op
die dag vonden er nog twee andere
plechtigheden plaats: de inzegening
van het gebouw aan de Grotestraat
waar de meisjes van Sambeek
voortaan onderwijs kregen (dit
was immers altijd een openbare

Hoo/ilstuk 4.

dea

Op ll oktober l93l zegende Frans de Vocht in zijn hoedanigheid als voorziner
van heÍ schoolbestuur en als pasÍoor van de parochie van Sint-Jan de Doper de in
ongeveer een halfjaar tijd gebouwde.iongensschool in.
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llarrie ,Jacohs. Ttxtn Cup en nlevrouv: Op de Cloul, in.tpeclrice
vun lteÍ Luger Ontlcrn'ijs in de:e regio. in een wtn dc
kluslokctlen von de jorr,qenssc'hool rond 1938.

lvlee.ster Toon ('up ntcl zijn klos in 1948 voor tla ovat'kupping,

wut de _f ongett.s.school aan de Sint-.lunslaan.

In 1934 was de Sarnbeekse

Uitwatering (in het dorp nreestal 'de

beek' genoemd) gereedgekornen.

Deze stroomde op slechts enkele

tientallen meters van de drie
jaar eerder in gebruik genornen
jongensschool. Reden voor
burgemeester Piet Stevens om
waterschap de Maaskant (nu: AA
en Maas) te verzoeken om de

brug daarover Lrit het oogpunt van

veiligheid van leuningen te voorz.ien.
"lnderdaad is het aanbrengen van

deze hekwerken ger,r,enst", Iiet het

waterschap weten. "Ook al onrdat

de taluds sterk '*,orden beschadigd.
Btlvendien konren deze leurringen

ook de weg ten goede."
E,en drietal srneden uit de regio kreeg

opdracht on1 een prijsopgave te doen

voor het ven,aardigen en aanbrengen

van de hekwerken. De firma A.
Smulders & Zoon uit Cuijk was

met 160 gulden (rr.rim 72 euro) de

laagste inschrijr,'er en mocht de klus
klaren. Dat gebeurde in de loop van

1935. Na de Tweede Wereldoorlog
zijn deze stalen leuningen vervan-Í-Ien

door betonnen muurdes.

Ruim een kwart eeuw hebben de

Sambeekse jongens in dit gebouw

onderwijs genoten.

In 1957 r'erhuisden ze naar een

nieuwe school aan de Grotestraat,
aan de andere kant van het vroegere
gemeentehuis en dus in het centrum
van het dorp.

In het leeggekomen schoolgeborlw
aan de Sint-Janslaan rverd het

overigens allerminst stil. Het
gcluid van geroep en gelach van

l)uvel,skliikskc nr 50. 2014 - 16

jongens op de speelplaats en de

sternmen van de ondcrwijzers in

de klaslokalen maakten plaats voor
het gekakel van vele honderden

kippen van de Sarnbeekse agrariër
Helm Hubers. Hij u,as de nieuwe
eigenaar van het schoolgebouw
geworden. Door de planken vloeren
uit de klaslokalen te verwijderen
konden zrjn kippen naar hartenlust
rondscharrelen in het gele zand. In
het vroegere kolenhok en de ruimte
rvaar voorheen de leermiddelen
lagen opgeslagen kwam het kantoor
van de Sarnbeekse Boerenleenbank
(nu: Rabobank). Helrn Hubers'zoon
Harrie was daarvan kassier. Voor
en na kantooruren voerde hij de

legkippen van zijn vader. Deze

maakten na ongeveer een jaar plaats

voor nrestkuikens. Rond 1959 nam

de Cen-ri Kunstdannenfabriek het

gebouu over.

Ruim vijfjaar later werd Martinus
(Teng) Weijers eigenaar van het

pand. Om er zijn transportbedrijf
te kunnen vestigen, moest heÍ

verbouu,d rvorden tot garage met

enkele adnr inistratieve ruinrten. Op
26 iarruari 1 965 gingen burgemeester

en wethouders van de gemeente

Boxmeer akkoord rret de door hem

ingediende plannen, u'aarvan de

uitvoering zo'n 5500 gulden (bijna
2500 euro) zouden gaan kosten. De

grote ramen van de drie klassen

verdwenen; daarvoor in de plaats

ku'amen garagedeuren. De kleinere
ruimten van het gebouw werden
ingericht als kantoor. Langs de Sint-
Janslaan kwanr een benzineponrp
te staan voor het eigen wagenpark.
Enkele jaren later u,erd er aan de

achterzijde van de vroegere school

nog een flinke bedri.il\ruirnte
bijgebouwd.
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HaÍ verhouttingsplun uit 1965 t'un cle Sumheekse lrLt,Tsporleur Teng ll/aiicrt, met

bot,en heÍ nieune en t»tder het destiitls bestuande uunzichÍ van de vrocgere

.jongcns.school.
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Naderhand nam Frans Weijers
het transportbedrijf van zijn vader
over. Hij werkte nauw samen

met zijn collega-vervoerder
Vollenberg uit Sint Anthonis. Beiden
transporteerden veel producten voor
de Boxmeerse multinational Stork,
die ook enige tijd opslagruimte
huurde in de voormalige
jongensschool.

Op 22januari 1996 werd Laarakkers
Sambeek Beheer BV eigenaar

van het gebouw. De ligging van

de voormalige jongensschool

aan de Sint-Janslaan ten opzichte
van het reeds in gebruik zijnde
bedrijfsterrein aan de Stalenberg

was gunstig: het lag in het verlengde

ervan en sloot er ook op aan.

Aanvankelijk was het de bedoeling

om op de nieuw verworven plek een

ruim kantoor te bouwen. Dit plan

kon echter geen doorgang vinden.

Het gevolg was dat het vroegere

school gebouw bedrij fsruimte bleef.

Op de plek waar voorheen magazijnruimte, kolenhok en overkapping waren, zijn
Íhems kantoorruimten.

nog te zien waar vroeger enkele
ramen van de gang hebben gezeten.

Inpandig is nog op één plek de

omlijsting van de vaste kast achter

in het klaslokaal te ontdekken.

Ook zijn er met enige moeite nog

enkele geglazuurde tegeldes van

de gang te bespeuren. De eerste

steen, die pastoor Frans de Vocht als

voorzitter van het rooms-katholieke

schoolbestuur op woensdag l3 mei

1931 vol trots legde, zou overigens

best nog wel aanwezig kunnen zijn -
achter de nieuw gemetselde muur bij
de vroegere hoofdingang.

.,

In de voormalige.iongensschool is nu

onder andere e e n hou t c on s tru c t ie b edr iif
gevestigd.

Eerst voor Laarakkers Sambeek

Beheer BV zelf en later voor andere

ondernemingen uit de regio. Deze

situatie duurt tot op heden voort.

Alleen wie het weet, kan in het

huidige pand nog dejongensschool
van weleer herkennen. Van de

dri e door transportbedrij f Weij ers

aangebrachte garagedeuren

zijn er twee verdwenen. Een

nieuw gemetselde buitenmuur
is ervoor in de plaats gekomen.

De administratieve ruimten aan

de rechterzijde (waar eerst de

opslagruimten voor leermiddelen
en kolen waren plus de overkapping
met de toiletten) zijn nieuw
gebouwd. Aan de achterkant is

Hoofdstuk 4.

Achter in het voormalige klaslokaal
van het schoolhoofd is anno 2014 nog

altijd de omlijsting van een muurkast
aanwezig.

Op één plek ztjn nog, enkele vierkante

meters wandtegel van de vroegere gang

te zien.

Aan de achterzijde van de vroegerejongensschool is een viertal ramen van de g,ang

als' bouv,l ittekens' le herkennen.
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De burgemeester geeft
een wegkruis cadeau
Misschien had hij in Oelfelt al een kruis langs de weg zien staan" Of - iets waorschijnlijker - had htj er met zijn
Werlingsbeelese collega Antoon Jenniskens over gesproken llont deze had in 1929 op de splitsing Soetendaal/
Spoorstraat op eigen kosten een dergelijk wegkruis laten plaatsen.

"Eigenlijk kan de gemeente

Sambeek niet achterblijven", zou
burgemeester Piet Stevens begin
1930 weleens gedacht kunnen
hebben. "Eén in Sambeek en één

tussen Vortum en Mullem."
En waarschijnlijk had hij ook al
geschikte plekken voor de beide
kruizen in z'n hoof<l: het grootste
langs de Stationsweg (nu: Sint-
Janslaan) en een iets kleiner
exemplaar aan de Vortumse kant van
de Provincialeweg nabij de Veerweg.

Hij nam in maart 1930 contact op
met het comité 'Het kruis langs den
openbaren weg'in Helmond, dat
zich beijverde om in zoveel mogelijk
dorpen in Noord-Brabant een of
meerdere wegkruizen te plaatsen.
Overeengekomen werd dat er in de
gemeente Sambeek dus twee zouden
komen voor de prijs van 250 gulden
( I l3 euro). De transportkosten
vanuit een atelier in Tilburg plus
de meerkosten voor een afuijkend
voetstuk en twee marrneren platen
voor elk kruis, tezamen een bedrag
van 100 gulden (45,37 euro),
kwamen daar nog br3. Alles brj
elkaar ging het om 350 gulden (ruim
158 euro). "De ene helft van dit
bedrag zal worden betaald door de
pastoor van Vortum-Mullem, terwijl
de andere helft van mij afkomstig
zal zijn", zo spraken burgemeester
Piet Stevens en de secretaris van het
comité in een brief af.

Al ruim 80 jaar lang staat in Sambeek op de hoek Sint-Janslaan/Koríe Sint-Janslaan
een door burgemeester Piet Stevens geschonken wegkruis.

Op 4 april 1930 had de
gemeenteraad van Sambeek
ingestemd met het plaatsen van een
wegkruis op gemeentegrond aan
de Stationsweg. "Het komt te staan
op een driehoekig perceeltje, vlak
bij Jan van den Bosch", legde de
burgemeester de zeven Sambeekse
raadsleden uit. "Het kerkbestuur zal

worden gevraagd om het kruis daar
te plaatsen." Met algemene stemmen
werd vervolgens het voorstel
aangenomen.

"Het kruis langs de weg naar het
station in Sambeek is op donderdag
l2 juni 1930 geplaatst", meldde het
Boxmeers Weekblad. "Het blijkt
thans dat men een goede keuze heeft
gemaakt bij het uitzoeken van een
terrein hiervoor. Het driehoekig

stukje grond bij Jan van den Bosch
is wat opgehoogd, waardoor het
kruis nog beter tot zijn recht komt.
ln afwijking van kruizen in andere
plaatsen in deze provincie is het
voetstuk in Sambeek driehoekig en
van marneren platen met opschrift
voorzien, hetgeen zeer goed voldoet.
De inzegening, welke binnenkort
zal geschieden, wordt met grootse
luister gehouden."
Maar daarin vergiste de verslaggever
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Een dergelijk v,egkruis had
burgemeester Piet Stevens voor ogen
loen hij in 1930 in contact trud met het
comité 'Het kruis langs den openbaren
weg'uiÍ Helmond.

van het Boxmeers Weekblad zich.
Het zou bijna anderhalfjaar later
worden. Dat had te maken met twee
andere gebeurtenissen in het dorp.
De jongens van de lagere school,
die voorheen les hadden gekregen

in het (rond 1980 gesloopte)
gebouw aan de Grotestraat naast

het vroegere gemeentehuis, hadden

een nieuwe school betrokken aan de

Stationsweg (nu: Sint-Janslaan), vlak
bij de Sambeekse Uitwatering. De
meisjes, die tot dan toe onderwezen
werden in twee lokalen achter

het Antoniushuis (nu: Centrum

Sambeek) op het Vrijthof, namen

op hun beurt hun intrek in het door
de jongens verlaten schoolgebouw,
terwijl in de twee leeggekomen
klassen de kleuters van het dorp
gingen spelen.

Op zondag I I oktober l93l trok
rond de klok van drieën een grote
stoet Sambekenaren door het

dorp. Voorop harmonie Semper
Unitas, gevolgd door alle kinderen
en het onderwijzend personeel.

Vervolgens het zangkoor, een aantal
geestelijken waaronder pastoor
Frans de Vocht, de burgemeester, de

beide wethouders, de leden van de

Sambeekse gemeenteraad en die van

het kerkbestuur.
De stoet hield eerst stil bij de

meisjesschool aan de Grotestraat,
waar pastoor De Vocht het gebouw
inzegende, terwijl de meisjes een

toepasselijk lied zongen. Vervolgens
liep iedereen naar de nieuwe
jongensschool, die eveneens werd
ingezegend.

De derde halteplek was bij het een
jaar eerder geplaatste wegkruis, dat
door de buurt prachtig was versierd.
"Na de inzegening sprak pastoor
De Vocht in een gloedvolle rede
de hoop uit dat iedereen die het
kruis passeerde een kort gebed zou

zeggen", memoreerde het Boxmeers
Weekblad deze voor Sambeek
bij zondere gebeurtenis.
"Vervolgens Iegden de kinderen

!F! Nllu§t ruilljÉsscliG)I. T[ s^sl8[lK.
& !*kom*ir. à&*Àol c §nt*rt. Jn Jor d.ó 2.t..'. h«Í Prnw
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Alvorens naar heÍ wegkruis Íe gaan,
u,erdop ll oktober l93l eerstde
meisjesschool aun de GrotesÍraal naust
heÍ gemeentehuis ingezegend.

hun meegebrachte bloemen bij het

kruis. De plechtigheid werd besloten
met een tweetal, door iedereen
meegezongen I iederen."

Het voetstuk van het Sambeekse
wegkruis wijkt qua vorm dus af van
wat in andere plaatsen gebruikelijk
was. Het heeft namelijk een

driehoekige vorm, met de punt naar

voren. Op t'wee van de drie zijden is

een vrome tekst aangebracht. Links
staat te lezen: Dit deedt ik voor u,
terwijl de tekst rechts luidt: Wat
deedt gij voor mij? De t achter
'deed'is overigens geen spelfout.
Vroeger werd deze schrijfuijze als
een plechtstatige vervoeging van

de verleden tijd van het werkwoord
doen vaker gebruikt.

Eind jaren 90 van de vorige eeuw
kwam er een kleine discussie op
gang over wie nu eigenlijk de
juridische eigenaar was van het
wegkruis én van de veldkapelletjes
op de hoek Stalenberg/Torenstraat
en op het Vrijthof, dat anno
2014 is verdwenen. Een lastige
discussie, want niemand wist
het precies. Zo verklaarde de

Het v,egkruis in Sambeek kwam te staan op een driehoekig stukje gemeentegrond
nabij de vroegere Stationsweg (nu: Sint-Janslaan).

Hooídstuk 5 Dutelsklökske nr. 50, 2014 - 19

© © Sam
beeks Heem

 © ©



Het voeÍstuk van het Samheakse

w'egkrttis r,,'ijkt met zijn clriehoekige
vorm aJ vun u,at elder,s gehruikelijk u,us

Op tree kunlen crvdn is. in marntcren
plntcn aen lekst longehracht.

,rt)

ï-ï

b.Az
s-]lJ. Het wcgkruis in 1935. Op de uchtcrgrond elc Samheekse loren mel de vooroorlogse

.spils.

Ten behoeve t,on de resttturutie vun haÍ

v,egkruis muukte een otlvieshurcuu in
opdrocht vun tle Í:emecnte Boxnteer
rn 200 1 dcze schel.scn. met tlaarhij tle
malcn vdn de sokkcl.

| 9ZA

toenrnalige gemeentesecretaris Willy
Scheepens in een interview met De
Gelderlander: "Het wegkruis noch

de veldkapelledes kan eigendorn
van de gemeente Boxmeer zijn.
aangezien een burgerlijke overheid
geen kerkelijke goederen koopt."
De Sambeekse pastoor Broeke
verklaarde daarentegen: "Bij mijn
weten zijn alle objecten van de

gemeente. Ze worden echter wel
door omwonenden r,'erzorgd."

Het Sambeekse raadslid Jan

Philipse stelde vragen over deze

kwestie aan burgemeester en

wethouders van Boxmeer. Deze

lieten weten dat 'zover kan worden
nagegaan het wegkruis eigendom
van de gemeente is'. "Een en

ander vergt nog nader onderzoek,
mede vanwege het feit dat er in
de gemeente meer wegkruizen
staan. Als definitief vaststaat dat de

gclnecnte Boxmeer eiuenaar is vart

het wegkruis in Sambeek zal het zijn
verantrvoordelijkheid nemen en het

laten restaureren."

Het wegkruis verkeerde na bijna
zeventig jaar vanwege hout- en

betonrot in slechte staat. Het
was dringend aan een grondige
opknapbeurt toe. Irr eerste instantie
probeerde het gemeentebestuur van

Boxmeer daarvoor vrilwilligers
in Sarlbeek te vinden, maar die
bleken er niet te zijn. Uit inmiddels

ingewonnen informatie kr,l'am naar
voren dat bij het parochiebestuur
van Sambeek geen gegevens over
het wegkruis voorhanden waren.
Het college l'an burgemeester en

w'ethouders restte toen niets anders

dan te concluderen dat de gemeente

Boxmeer eigenaar van het wegkruis
was orxdat het op gemeentegrond
stond.

Begin 2001 vroeg de gemeente

Boxmeer bij een tweetal
aannemersbedrijven uit de regio
een ofÍèrte aan voor een algehele

restauratie van het Sarnbeekse
wegkruis. Bouwbedrij f Kerstens

uit OefÍèlt was het goedkoopste
en mocht voor een bedrag van

1354,20 gulden (3337 euro) de

werkzaamheden gaan uitvoeren.
Deze bestonden onder andere uit het

vervaardigen, plaatsen en schilderen
van een nieuw houten kruis, evenals

het aanbrengen van een nieu*e
betonnen voet. Ook werd het corpus
gegrond en drie keer gelakt. Volgens

de opdracht rnoest de restauratie
vóór I augustus 2001 zijn aÍgerond.
Er zijn geen berichten dat dit niet is
gebeurd.

Anno 2014 staat het w'egkruis nog

altijd op de hoek Sint-Janslaan/Korte
Sint-Janslaan. Echter niet meer op

een driehoekig perceeltje. Als gevolg
van woningbouw vlak naast het

f+
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Ook het 3,20 meter hoge en hijtu 2

meter hrcde houlen kruis, dut geheel
verroÍ v'as. v'erd in 2001 bii de

res Íau ral i e vc rvan gc n.
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wegkruis is het zandpaadje aan de

oostzijde verdwenen. Het perceeltje
is beplant met diverse struiken en
bloemen en wordt door de gemeente

Boxmeer regelmatig onderhouden.

Was het 83 jaar geleden geplaatste

wegkruis een symbool van diepe
gelovigheid van de Sambeekse
bevolking en sloegen passanten

tijdens het voorbijgaan vrijwel
altijd eerbiedig een kruis, nu is
het voor velen een relict uit een

vervlogen tijd maar bepaalt het wel
voor een deel de aanblik van het
dorp. Bij de gemeente Boxmeer
wordt het aangemerkt als 'religieus
straatmeubilair'.

Tegenwoordig wctrdt een wegkruis zools dat in Sambeek aangemerkt als 'religieus
sffaalmeubillir '.

Molenromp tussen
keukens en badkamers
llaorschiinlijk was het een gevolg van de hevige storm van daags tevoren. Toen Piet Baltesen op maondag
7 oktober l90l de wieken van Tijn windmolen stil wilde zetten brak met een vervaorlijk gekraak de gietijzeren
assenkop. "Alles viel kriskros door elkaar op de grond", berichtte het Boxmeers Weekblad enkele dagen later over
deze gebeurtenis. "En wel met zulk een geweld dat een ijzeren roede doormidden hrak en alles kort en klein werd
geslagen."

De storm van een dag eerder had
zwaar huisgehouden in Sambeek.
Veel daken van huizen hadden
pannen verloren, bomen waren

gespleten of ontworteld en de oude
lindeboom bij de zuidgrens van
het dorp was zijn bovenste kruin
kwijtgeraakt. "Men wil proberen

de boom op te knappen", wist het
Boxmeers Weekblad te melden.
"Daarna zal blijken of er nog genoeg

levenskracht voorhanden is om hem
uit zijn gehavende staat op te beuren
en hem een nieuw bladerentooisel te

schenken."
Maar de windmolen, die indertijd
stond tussen de huidige
huisnummers Grotestraat I l0 en

I l0A (families Vloet en Thoonen)
en I l4 (familie Botterhuis) was er
nog slechter aan toe. Piet Baltesen
was niet meer in staat het graan
van de Sambeekse boeren te malen.
"De schade aan de molen bedraagt
meer dan duizend gulden (453 euro;
huidig prijspeil circa 5557 euro)",
aldus het Boxmeers Weekblad.

Bij het aanschouwen van de ravage
die de naar beneden gekomen
assenkop en roede hadden
veroorzaakt gingen de gedachten
van Piet Baltesen ongetwijfeld terug
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De molenromp van de in 1903 gebouwde wíndkorenmolen aan de zuidrand van
Sambeek staat ruim I l0 jaar later te midden van bedrijfsruimten van de firma
Langen Keukens en Badkamers.
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De vroegere w'indmolen t,un Samheek

slond ongeveer I50 meter zuidelijker
dan de huidige molenromp, tussen

de x,oningen van de families Vloet,

Thoonen en Botterhuis (zie pijl).

naar begin 1900, ruim anderhalfjaar
eerder. Toen was er een vervelend
ongeluk gebeurd. "Enige jongens

van 12 en 13 jaar en altijd daar waar
iets ongewoons gebeurt, waren op

l2 januari 1900 bij de Sambeekse

molen", schreef het Boxmeers
Weekblad. "En terwijl men bezig
was met het verplaatsen van een

molenroe die onder een kar was

gehangen brak de iizeren ketting
en raakten drie jongens en een

bakkersknecht eronder. Eén van de
jongens brak daardoor zijn been,

terwijl de overigen min of meer

ernstige kwetsuren opliepen. Een

les voor ouders om hun kinderen
van gevaarlijke plaatsen verwijderd
te houden", zo besloot het toen

veelgelezen weekblad.

De windmolen, een zogeheten

standerdmolen waarbij de gehele

kast gedraaid wordt om de wieken
in de wind te zetten, verkeerde
kennelijk bij het aanbreken van

de twintigste eeuw in een niet al

te beste staat. Dat was ook al het

geval in l8l2 - bijna negentig
jaar eerder. In dat jaar had

taxateur Jan Hendrik Verhoeven

uit 's-Hertogenbosch samen met
de Sambeekse loco-burgemeester
Peter van Issem al geconstateerd

dat de conditie van de windmolen
allerbelabberdst was. Daarbij was

ook aanwezig een zekere Gaspard

Molmans uit Boxmeer. Als pachter

van de Sambeekse rvindmolen kon
hij de taxateur nuttige informatie
verschaffen.
Het Huis van Oranje had tot circa
1800 de molen in eigendom gehad,

maar toen was deze onteigend door

de Nederlandse staat. die daarvoor
wel een schadevergoeding moest
betalen. En dat was de reden van de

komst van Jan Hendrik Verhoeven

naar Sambeek. Hij had de opdracht
om de waarde van de molen vast

te stellen. "De windmolen heeft
een houten constructie, maalt
uitsluitend graan en verkeert in
slechte staat", schreef hij in zijn
taxatierapport. "Ook de toestand van

het molenaarshuisje, bestaande uit

een kleine kamer, een keuken en een

wasplaats laat veel te wensen over."

Hoe lang het dorp Sambeek bij
Verhoevens bezoek al over een

molen beschikte, is niet bekend.

Maar zeker al vele eeuwen. De

oudste vermelding dateert uit 1446,

veertig jaar voordat met de bouw
van de Sambeekse toren werd
begonnen. Op 25 januari van dat
jaar stelde de hertog van Gelre een

aantal regels op voor de inwoners
van Vierlingsbeek bij de bouw van

een windmolen daar. En passant

wordt daarin ook de molen van

Sambeek genoemd, die er toen dus

al gestaan moet hebben. Zo diende
de rentmeester (administrateur) van

de hertog in het Land van Cuijk
ervoor te zorgen dat er op de beide
molens altijd een molenaar aanwezig
was. Bovendien mochten de molens
in Vierlingsbeek en Sambeek elkaar
niet beconcufferen. Uit het stuk
blijkt niet of het in Sambeek om een

water- dan wel windmolen ging.

Ruim 75 jaar later komt er wat
meer duidelijkheid. In 1522 werd
waarschijnlijk op dezelfde plek als

waar de door de storm zo zwaaÍ
beschadigde molen van Piet Baltesen
stond een standerdmolen gebouwd.

Het was overigens geen nieuwe
standerdmolen. Hij kwam
uit Grave, waar vlak bij
een gracht nog een in
slechte staat verkerende
looimolen (voor het

malen van eikenschors)
stond. Deze kon vanwege
geringe windvang slechts

sporadisch worden gebruikt
en verhuisde daarom naar

Sambeek. De nog bruikbare
onderdelen van de looimolen
werden in juli 1522 door de

Graafse timmerman Hubert
van Wirdt naar Sambeek
getransporteerd. Hij mocht
ook de gehele herbouu,
verrichten, uitgezonderd
het ijzerwerk. Dat werd
gedaan door Wouter Smyt,
eveneens uit Grave dat toen

de hoofdplaats van het Land
van Cuijk was.

Hooldstuk 6.
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Rond 1740 tekende Jan de Beijer de windmolen en het molenhuis van Sambeek, u,aarschiinl|k
vanal de Lijkv'egh. Dit pad liep van heÍ wegkruis naar de kapel van Mullem. Op de trtorgrond
zijn boeren aan hel werk, op de ac'hÍergrond is de toren van Samheek Íe ;ien.
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Waarschijnlijk eind 1522 was de
windmolen gereed en konden de

Sambeekse boeren er hun graan laten
malen. Beter gezegd: ze móesten
dat laten doen. Want in Sambeek
bestond, zoals vrijwel overal in
het Land van Cuijk, de zogeheten
molendwang. De heer van het Land
van Cuijk - eerst de hertog van Gelre
en later een telg uit het Huis van
Oranje - had het namelijk recht van
gemaal. Dit hield in dat alleen hij
besliste waar wind- of watermolens
kwamen. De boeren waren verplicht
om op zijn molen hun graan te laten
malen. Omdat hij van de molenaar
jaarlijks een vast bedrag aan pacht
ontving, verschafte hij zich zo een
geregeld inkomen.

Op I januari 1804 maakte Sambeek
kennis met het molenaarsgeslacht
Diels, zij het min of meer uit nood
geboren. Een zekere Jan Jilesen,
de toenmalige pachter van de

windmolen, was ernstig in gebreke
gebleven. Hij had zijn pachtgeld
niet op tijd voldaan en bovendien
afgesproken reparaties niet verricht.
Daarom was het hem door de heer
van het Land van Cuijk verboden om
nog langer op de Sambeekse molen
te komen.
Als zijn voorlopige vervanger
werd aangesteld Jacobus Diels, die
toen ook al de Vierlingsbeekse
watermolen pachtte. Deze
watermolen was eveneens eigendom
van de Oranjes. Door schade en

schande wijs geworden werd er in
Diels' pachtcontract opgenomen dat
als deze zijn verplichtingen ook niet
nakwam er op de Sambeekse molen
een knecht werd aangesteld die hij
zelf zou moeten betalen. "Jacobus

Diels is verplicht om de beide
molens behoorlijk te bemalen", zo
luidde een van de voorwaarden in
het pachtcontract. "De inwoners van
zowel Vierlingsbeek als Sambeek
moeten tevreden zijn over zijn
werk." Dat was inderdaad het geval,
want voor zover bekend zijn er geen

klachten over hem ingediend.
Diens opvolger, de reeds genoemde

Gaspard Molmans uit Boxmeer die
taxateur Jan Hendrik Verhoeven
door de molen en het molenhuis

rondleidde, had in 18ll een grote
achterstand bij het voldoen van zï1n

pacht voor de Sambeekse molen.
Om hem tot betaling te dwingen
werd er gedreigd met de verkoop
van verschillende stukken grond die
hij in eigendom had. Waarschijnlijk
heeft Gaspard Molmans toen eieren
voor zijn geld gekozen en zijn pacht
betaald.

De molen bleef nog een paar jaar in
slechte staat verkeren. Daar kwam
eind I 814 verandering in. Op 21

november van datjaar vond er
een openbare aanbesteding plaats
voor een grondig herstel van de

windmolen en het bijbehorende
molenhuis. Een zekere Willem
Molmans uit Boxmeer voerde de

reparaties aan de molen uit voor
220 gulden (bijna 100 euro; huidig
prijspeil circa 3550 euro), terwijl
Adriaan Diels uit Vierlingsbeek het
molenhuis zou opknappen voor 68
gulden (30 euro; huidig prijspeil
ongeveer 500 euro). Voor dit bedrag
zou hij de molenaarswoning met stro
dekken.

Voor Adriaan Diels stond zijn broer
Martinus borg. En deze Martinus,
de oudste zoon van 'waarnemend

molenaar' Jacobus Diels, werd
in l8l5 de nieuwe pachter van de

Sambeekse molen. Hij was in dat
jaar getrouwd met Anna Maria
Teunesen. Uit dit huwelijk werden
negen kinderen geboren.

Waarschijnlijk op I januari 1820

kochten Martinus Diels en zijn
broer Adriaan samen de Sambeekse
windmolen en het erbij horende

stenen molenaarshuis, het losstaande

bakhuis en het erbij liggende
bouwland. De schadevergoeding
aan de Oranjes voor de onteigening
was toen klaarblij kelijk afgehandeld.
Adriaan Diels was en bleef molenaar
op de watermolen in Vierlingsbeek,
terwijl zijn broer Martinus de

windmolen in Sambeek draaiende
hield. Na het overlijden van zijn
vrouw Anna Maria Teunesen in
1830 hertrouwde hij drie jaar later
met Maria de Rijk. Martinus Diels
overleed in l84l op 62-jarige
leeftijd.

Zijn neef Theodorus Baltesen
werd toen de nieuwe Sambeekse
molenaar. Hij huwde met Maria
Elisabeth Verhasselt uit het Duitse
Hommersum. Theodorus Baltesen
was in het dorp kennelijk een

geziene en gerespecteerde man.
Zo maakte hij in 1863 deel uit
van de Sambeekse 'commissie
tot oprichting van een nationaal
gedenkteken voor november I 8l 3'.
Dergelijke commissies waren in vele
Nederlandse gemeenten actief. Ze
zamelden geld in voor de bouw van
een monument ter herinnering aan

de dag dat een halve eeuw eerder de

latere koning Willem I in
Scheveningen voet aan wal zette
en daarmee het begin van het
Koninkrijk der Nederlanden inluidde
Van de Sambeekse commissie
maakten onder anderen deel uit
burgemeester Johannes van Hassem,
de gefortuneerde rentenier Pieter
van Eeden en Petrus Stammen, een

van de rijkste boeren van het dorp.
Theodorus Baltesen verkeerde dus in
goed gezelschap.

Uit zijn huwelijk met Maria
Elisabeth Verhasselt werden elf
kinderen geboren, waaronder Petrus
(roepnaam Piet) Johannes Hendrikus

I
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Did ooot ik Zid oan Zoligcr
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gcborcn l. l'ictlingsheek, en na ccn gcnocglijkrhuwc.
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lÍario Elirobctlr VerltdlselÍ
Liad 2! iotcn lc heLöen belceld lidit Íncl dc lroosl-
mrddelcn dt tlcrtcndea Ltdicnd,oocrlcdcn la

densÀttBEEtí
dàm aan

I 0 ,rddrl I 87 I, itr dcn ouder-
larca cnruim 2 maandcn.
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acdnlt tc Bo.rmecr bii F, Schorh.

Behalve molenaar v,as Theodorus
Balt esen ook gemeenteontvanger. H ij
stierf op I0 maart 187 I na 29 jaar
lang 'een genoeglijk huwelijk'te hebben
gehad met Maria Elisabeíh Verhasselt.
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Baltesen, die op 20 maart 1860 het

levenslicht zag. En hij was het die 41

jaar later met de door de zware storm
vernielde assenkop en gebroken
molenroe van zijn in slechte staat
verkerende molen te maken kreeg.

Op 9 mei 1896 had hij op 36-jarige
leeftijd de windmolen van zijn vader
overgenomen.
Hem restte weinig anders dan te
proberen de stormschade zo goed

mogelijk te herstellen. Hij wendde
zich tot een niet met name genoemde

Boxmeerse smid. "Deze was bereid
de molenroe te repareren", aldus het

Boxmeers Weekblad van eind 1901.
"En nu ligt deze molenroe netjes en

zeer solide gemaakt aan de voet van

de molen. En iedereen zegt: Dat is
een flink stuk werk! Daarom durven
wij deze werkman iedereen aan te

bevelen en wensen hem geluk met
zijn geleverd werk."

Molenaar Piet Baltesen was lid van hel

Sint-Anthonittsgilde. Op zaterdag 7 juni
1884 schoot hij de vogel naar beneden,

naar aanleidingwaarvan hij een

z i lv eren s c hi I dj e I iet v ervacrrd igen.

Weliswaar een mooi compliment op

dat moment, maar kennelijk was de

reparatie van de molenroe toch niet
afdoende. Want al op 2 mei l9O2 -
nog geen halfjaar later - kwam er

bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Sambeek een verzoek
binnen van Piet Baltesen om een

beltmolen te mogen bouwen op

een perceel grond dat zo'n 175

meter noordelijker en dus dichter
bij het dorp lag. "Deze molen zal

worden aangedreven

door wind of door een

petroleummotor en

valt derhalve onder de

Veiligheidswet", zo

kondigde hij zelf in een

kort brie{e aan. "De
door mij op te richten
korenmolen zal worden
geplaatst op mijn perceel

bouwland, gelegen te
Sambeek in de Biest. Op
deze molen zullen alle
soorten graan worden
gemalen."
Burgemeester
Lambertus Jacobus

Stevens en zijn
wethouders Piet Vink
en Jan Melsen wilden
graag hun medewerking
verlenen, al was het

maar omdat ze als

boer ook klant bij
Piet Baltesen waren.

Ze hadden alleen
maar voordeel bij
een goedwerkende
molen, die dankzij
de aandrijving door
een petroleummotor
bovendien het gehele
jaar door kon malen.

Het perceel grond waar
Piet Baltesen in zijn
brief aan burgemeester

en wethouders op

duidde, was door
zijn vader Theodorus
Baltesen al in 1848

gekocht van Samuel

Levie Ries. Deze
koopman en rentenier
had gewoond in het

landhuis Rosalia's Rust
dat indertijd stond op

de plek van het huidige
S int-Catharinaklooster.
Theodorus Baltesen had

het bijna 3800 vierkante
meter grote perceel in gebruik als

bouwland en zal toen zeker geen

plannen hebben gehad om er een

windmolen op te bouwen.
Door de alsmaar slechter wordende
staat van de Sambeekse windmolen
was zoon Piet Baltesen daartoe wél
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Begeleidend schrijven van Pieí Bahesen bij zijn
aonvraag voor een hinderwetvergunning, om een nieuwe
windmolen te mogen bouv'en, gedateerd 3 mei 1902.
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Van de windkorenmolen die Piet Bahesen liet bouwen

zijn slechts weinig technische details bewaard
gebleven. Op deze plattegrond is te zien dat de

maalstenen linksachter waren aangebracht, terwij I
de machinekamer voor de petroleummotor achíer de

molenromp was ges itueerd.

gedwongen. Waren voorheen de

boeren van Mullem nog genoodzaakt
geweest hun graan in Sambeek te

laten malen, vanaf 1868 beschikten
ze in hun dorp over een eigen

windmolen en konden ze dus dichter
bij huis terecht. En dat zal voor Piet
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Baltesen wel een van de redenen zijn
geweest om de nieuwe molen wat
meer richting de kom van Sambeek
te bouwen en niet meer op de oude
plek.

De Inspecteur van de Arbeid liet
korte trjd nadat Piet Baltesen
zijn verzoek bij burgemeester en

wethouders had ingediend weten
geen bedenkingen te hebben tegen

de bouw van de nieuwe windmolen
met petroleummotor.
Ook de inwoners van Sambeek
kregen de gelegenheid om bezwaren
in te brengen. Op een daartoe
speciaal belegde bijeenkomst op ll
juni 1902 in het gemeentehuis kwam
echter niemand opdagen. Toen stond
burgemeester en wethouders niets
meer in de weg om de gevraagde

bouwvergunning te verlenen. Echter
wel onder twee voorwaarden: de

molen moest minstens veertig meter
vanafde doorgaande weg worden
gebouwd én diende halverwege 1903

gereed te zijn. Zo niet dan werd de

vergunning ingetrokken en als niet
verleend beschouwd.

Dat de nieuwe molen op een flinke
afstand nloest komen van wat
toen vaak als 'de grindweg van

Sambeek naar Merlingsbeek' werd
aangeduid was begrijpelijk. Ruim
20 jaar eerder was er een incident
geweest tijdens het schieten van het
Sint-Anthoniusgilde op de houten
vogel. Deze was bevestigd boven
op een van de wieken van de oude
molen. Schutsbomen had het gilde
toen nog niet. De afspraak was wel
dat er niet geschoten zou worden als
er paarden en rijtuigen de dicht bij
de weg staande windrnolen zouden
passeren. "Dat is sinds onheuglijke
tijden goed gegaan", meldde
burgemeester Jan van den Bosch aan

de Commissaris van de Koning, die
inlichtingen vroeg naar aanleiding
van een klacht die bij hem was
binnengekomen. Een waarschijnlijk
vooraanstaand persoon - zijn naam is
onbekend gebleven - was de molen
gepasseerd tijdens het schieten op
de vogel. De paarden voor het rijtuig
hadden nerveus gereageerd op de
gildebroeders bij de windmolen en

HooJilstuk 6.

Een versierde u,indkorenmolen ter
gelegenheid van het 500-jarig hestaan
van hcl Santbaekse Sint-Anthoniusgilde
in 1921 .

het knallen van hun geweren.
"Maar", zo benadrukte burgemeester
Jan van den Bosch, "tijdens het
passeren van het rijtuig is er niet
geschoten. De veldrvachter, die erbij
was om toezicht te houden, kan dat
beamen. De paarden zijn beslist niet
op hol geslagen, zoals in de klacht
aan u is beweerd; ze bliezen alleen
wat."

De naam van de architect en

die van de aannemer van de

nieuwe windmolen in Sambeek
zijn niet bewaard gebleven.
Evenmin is bekend wanneer met
de bouw ervan werd begonnen.
Waarschijnlijk is dat niet meteen
na de vergunningverlening
gebeurd. Want op 3l mei 1903 -
bijna een jaar later dus - meldde
burgemeester Leonardus Jacobus
Stevens dat Piet Baltesen hem had
verteld dat de molen onmogelijk
vóór de afgesproken datum van I I
juni gereed zou kunnen zijn. De
burgemeester en zijn wethouders
deden niet moeilijk en gaven de

molenaar uitsteltot eind 1903.
"Hij is thans zo goed als gesloopt de

oude molen die, voor zover men kan
nagaan, bi-ina drie eeuwen de tand
des tijds heeft getrotseerd", schreef
het Boxmeers Weekblad halverwege

het jaar 1903. "De oude molen
heeft weliswaar menig storm- en

bliksemvlaag doorstaan, maar heeft
toch steeds een veer moeten laten in
de strijd tegen de elementen. Vooral
de laatste jaren werd hij meer dan

eens danig gehavend, zodaÍaan
een ingrijpend herstel niet meer te

denken viel. Molenaar Piet Baltesen
besloot dan ook hem te slopen en

een nieuwe stenen molen te bouwen
Deze wordt ingericht volgens de

eisen van de tijd. Tevens is er een

petroleummotor van ruim 14 pk
in geplaatst om te allen tijde zijn
klanten te kunnen gerieven."

Waarschijnlijk is in augustus
of september 1903 de nieuwe
windmolen in gebruik genomen.

Gegevens daarover ontbreken echter.
Voor Piet Baltesen was het een grote
overgang. Want in plaats van in een

gammele, houten standerdmolen
maalde hij voortaan in een solide,
stenen beltmolen. Bovendien was
hij door de aanwezigheid van

een petroleummotor niet langer
aÍhankelijk van de wind. Begrijpelijk
dat de molenaar zijn nieuwe molen
'De Verandering' noemde.
Twee jaar na het gereedkomen van
de molen trad Piet Baltussen toe tot

Y
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^Bid voor de Ziel van Zaliger:

DEN HEEI{

Pelrus loannes llanricus Balleson,
Lid der H. Familie J. M. J.

en Koorzanger,
echlgetroot van MeiuíÍouw

Anna Maria van der Zandl,
geboren te SAMBEEK 20 Maart 1860 eo aldaaÍ

overledm 16 Jmi 1915.

Wii moeten otrs aan den ll. Wil van Ood
onderweÍpen, hoe pijnliik het ons ook valt,
omdat llii oncindig wiis is en ons bemint.

H. Basilius.
God gaí, God nam: Oelijk hct den HeeÍ

behaegd hecÍr,zoois het g€3chied;denaam
des Heeren zii gezegend. Job. I. 21.

Hii was een opÍecht man, vrcesde God
cn week aÍ van hel kwaad. Job. l. I.

Oii wect HeeÍ, dat ik miioe ziel zuiver
heb bewaard, en nooil omRing met die in
lichtzinnixhcid watrdeleí. Job. lll. 16.

GclieÍd€ Echtgeo@tc cn íamilie verdraagt
hclgeen de Heer U overzendl €n werp uwe
zorg op Hem, Hii zal allrs ttn beste rcge-
lcn. Wrj zullen elkandcrwËdeÍzien, waar nie-
oand ons de vÍelgde zal ontnemcn-

En 8ij dirrbaÍe bÍoedeÍ, wees mii aan 'l
altaaÍ des Heercn iodachtig.

zoat llart v.n MariÉ *""" .,&Xl,kn.

J, Willems van Dijk. - Samb€ek.

Piet Baltesen overleed op l6 juni 1915.
Behalve molenaar u,as hij koorzanger
en lid van de religieuze vereniging de
Heilige Familie.
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Molenaar Piet Boltesen had ziin woning annex winkel midden in Samheek. Hij
woonde daar met zijn vrouw Anna Maria van der Zandt en ziin twee zussen.

Hij trouwde op zijn 38"" met de

Beugense bierbrouwersdochter
Jacoba Theodora Hendrina Barten

Waarom Piet Aerts op nog geen

53-jarige leeftijd zijn molen en het

nabij gelegen terrein met daarop

het tussentijds gebouwde pakhuis
verkocht, is niet duidelijk. Dat
gebeurde tijdens een veiling in twee
delen op de woensdagen 28 maart
en 4 april 1934 in de cafés van
respectievelijk Lambertus (Bert)
Stiphout en Lambertus (Bertus) Arts.
Een van de belangstellenden was

buurman Henricus Havens, die toen
plannen had een graanmaalderij te

beginnen. De te koop aangeboden

windmolen was daarvoor een prima
mogelijkheid, vond hij.
Volgens de veilingbepalingen had

de molen twee koppels maalstenen.

Tot de inboedel behoorden ook de

nodige zeilen voor de wieken, een

koekbrekel een Deutz-dieselmotor
met daarop aangesloten een apart
koppel maalstenen en nog eens

veertien scherphamers om de

groeven in de molenstenen scherp te

maken. Henricus Havens had voor
de molen en het bijliggende terrein
met pakhuis een bedrag van 4.150
gulden (circa 1883 euro) over, zo
bleek bij de voorlopige bieding.
Toch werd hij niet de nieuwe
eigenaar. Martinus Kateman liet bij
de definitieve bieding weten 5.250

gulden (2382 euro) voor het geheel

te willen betalen. Dat vond Henricus
Havens kennelijk een te hoog bedrag.

Tien dagen na deze veiling diende
hij bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Sambeek een

verzoek in om in de schuur bij zijn
huis een 'graanmaalderij met een 30

pk ruwolie-motor' te mogen plaatsen.

Dat verzoek werd koÍ daarna

ingewilligd. Henricus Havens, van

oorsprong landbouwer, noemde zich
toen overigens al 'molenaar'.
Drie jaar eerder, in 1931, had Jan

Hendrix vergunning gekregen

om in zijn pand net over de

spoorwegovergan g S int-Janslaan-
Halteweg een graanmaalderij te

beginnen, waarbij de maalstenen

eveneens werden aangedreven door

een ruwolie-motor. Zo konden de

Hoofdstuk ó.

het bestuur van het molenaarsgilde
in het Land van Cuijk. Voorzitter
was Gerardus Verhofstad uit
Groeningen en secretaris Antonius
Reijnen uit Wanroij, terwijl Piet
Baltesen tot penningmeester werd
benoemd.
Hij heeft twaalfjaar op De
Verandering kunnen malen. Piet
Baltesen overleed op l6 juni l9l5
in Sambeek op 55-jarige leeftijd.
Omdat zijn huwelijk met Anna
Maria van der Zandt kinderloos was

gebleven deed de familie een beroep

op neefPeter (roepnaam Piet) Jan

Hubeí Aerts om de werkzaamheden

op de molen voort te zetten. Deze

wilde dat wel.
Bijna twee jaar later, op I maart

1917, verkreeg hij de molen en

ongeveer 1200 vierkante meter
bouwland officieel in eigendom.
Bij de overdracht op het kantoor
van notaris Van Sasse van Ysselt
in Boxmeer was ook aanwezig
de weduwe van Piet Baltesen, die
midden in Sambeek een winkel
dreef. Behalve molenaar was de

op 3 juli 1881 in Merselo geboren

Piet Aerts ook bakker en caféhouder
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Dc Notarlc

Jhr.van Sassey.Ysselt
' ta Bot-a.",

zal op Wocasdag { Àpril 193{ bil
toeslag ter herberqe vao dea Hect
L ÀRTS te §anbóek, oo { uur,
voor den Hccr P. J. H. Àerts tc
Saobeek.

publiek verkoopea,
wegeu veraaderiog vaa wetkkriag:

KOOP l.

Een Bouwterrein
nct dca hccht ca ctcrk gcbouw-
dea gtecncn

ïïindUraarrmolen
oet toebàooren. groot otrgeveer I1.50
Àrcn.

Niet ingezet.
KOOP 2. tua BOUWTERREIN

Det eeo zoo goed als nieuw stecnen
PÀKHUIS wàaroirdcr kelder 6X9 M.,
voor alle docleiadea gerchikt, groot
ongevees { fuen.

Ingezet op f 300.-.
M assa vao Koopea I eo2saocn

groot 15.50 Àrcn.
ingezct op Í{150.-.
Àanvaarding ea bctaliagl Mci 193{

o[ ecrder.
Dc hclÍt van de koopsoo kao als

le hypotheck op het gekochte ge-
vcstigd bhlvca.

AdvertenÍie in het Boxmeers Weekblad

van 3l maart 1934 waarin de

windgraanmolen van Sambeek te koop
wordt aangeboden.

Sambeekse boeren binnen een kort
tijdsbestek voor het laten malen van

hun graan terecht bij maar liefst drie
maalderijen.

Martinus Kateman, de nieuwe
eigenaar van De Verandering, was

de zoon van kuiper Willem Kateman
en werd op 5 april 1872 in Sambeek
geboren. Op zijn 39"" trouwde hij
met de zeven jaarjongere Anna
Derickx uit Venray. Martinus
Kateman heeft waarschijnlijk niet
met De Verandering gemalen. Want
een maand later al verkocht hij de

windmolen mét pakhuis en erf aan

de broers Gerardus en Franciscus
Verhofstad en hun zus Maria uit
Groeningen. In de verkoopakte van
l4 mei 1934 staat Martinus Kateman
vermeld als 'vroeger molenaar en

thans zonder beroep'. Waarschijnlijk
wilde de toen 62-jarige Martinus
Kateman de molen en de andere

onroerende goederen met winst
verkopen als appeltje voor de dorst.
Het pakte echter anders uit. Hij deed

alles voor 5000 gulden (2268 euro)
van de hand, dus 250 gulden (l l3
euro) minder dan dat hij ervoor had
gegeven.

De familie Verhofstad was op

dat moment al eigenaar van de

Groeningse of Vierlingsbeekse
molen. Deze stond aan de

Molenweg op de plek waar
nu Litjens Veevoeders BV is
gevestigd. De molen werd in de

Tweede Wereldoorlog vernield, het
molenaarshuis daarentegen staat er

nog steeds.

Na de aankoop van De Verandering
moesten de broers Verhofstad het
werk verdelen over de molens in
Vierlingsbeek en Sambeek. Gerardus
(roepnaam Gerrit) Verhofstad bleef
malen op de Groeningse molen,
terwijl zijn broer Franciscus (door
iedereen Frans genoemd) naar
Sambeek ging.
Deze situatie heeft een aantal
jaren voortgeduurd, totdat Gerrit
Verhofstad verkering kreeg met de

in Beugen geboren Theodora Jilesen.
Toen ze na verloop van tijd wilden
trou\Men, ruilden Gerrit en Frans van
molen.
Na hun huwelijk op 29 april
l94l gingen Gerrit Verhofstad en

Theodora Jilesen aan de Grotestraat
46 in Sambeek wonen. Begin 1942

werd hun dochter Maria Lamberdina
Johanna (roepnaam Marie) geboren.

Het geluk van het pasgetrouwde
stel was helaas van korte duur, want
op 28 maart 1942 overleed Gerrit
Verhofstad. En dat was voor zijn
vrouw Dora, zoals iedereen haar

in Sambeek kende, reden om de

roepnaam Marie te veranderen in
Gerry of Ger, ter nagedachtenis aan

haar gestorven man.

Voor Dora Verhofstad-J i I esen

brak een moeilijke periode aan.

Als vrouw moest ze niet alleen
de werkzaamheden op de molen
voortzetten, ze kreeg ook te maken
met allerlei voorschriften en
maatregelen van de Duitse bezetter,

Het was immers midden in de

Een kijkje op de Sambeekse molen vanaf
de lindeboom uiÍ circa 1930, met in het
midden het huis van Harrie Rutten. Deze
wist eind 1944 zijn woning te redden
door de wieken van de door de Duitsers
in brand gestoken molen om te zellen.

Tweede Wereldoorlog. "Het graan

dat tot veevoer werd vermalen moest
een rode kleur krijgen, zodat het

ongeschikt was voor menselijke
consumptie", vertelde ze laÍer
tijdens een interview voor het blad
De Molenvriend. "Een controleur
voerde het kleuren van het meel zelf
uit."

Gerrit Verhofstad overleed op 28 maart
1942 in het Canisiusziekenhttis (nu:

CIYZ) in Nijmegen. Ruim vijf weken

eerder was zijn eerste kind gehoren.
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Nor hct jundiir oogco dc Eagclo gclcidca
de Ztcl vat Zt\w

GERANDUS FRANCISCUS
MARIA VERHOF§TAD

Echtgraoot vaa

THEODOTA'IIATIA JIIEIEN,
6bom tc Vlciliag$ek 25 ÀugGb 1909 6

ov6Ld6 tD h.t St. Cediu-21'c-Lcohsis te
Ngrcgca 28 Mlrfr l9í2, ra ga:alt te
z{o oet dc Geaadcuddcho dq H. Ksk.
Dc wtled.cte o* lid oaa dc H. Famíltc.

Hii .chtt. 2ich .6 gelutkig Er!. iD }ct b.2it
cercr bilvc àulrvrcuv o readq dst hct gltal
zirn6 ieÈD vodubbdd serd. Maar ue kcnr
da gedache do Hcqca an vic ja ziia ra.deat
gecca ?

Zlr hceagrao i6 aab groot vqliG vooÍsl vooÍ
ziio grll!Íd! cchtgoootc co kind, Maar sic zel
t:gosprclo, ale God r*pt ?

He tr.urig de ehlidiug u roo Loilc eht-
vcllhigi[g ool raa oogc. do neao dc H.4r
Eoda, eli zagancD.

Wcc dao rtst. dterbuc cótgcootc ea draag
dc bcprevtog io h.t lR.Edts beÍ, d.r dc dood
lLcbb ..a zicàtbsr. @ gÈÀ àlriiddunadcsbct-
dtlg brcogt. Gcduk hcn io LIw g.bcdcc

GdicÍdc Moedo. broÈ. ., r!í6 h.lpt Eii i!
rw gtbcda bii God. Eow. Hs@E vc4 Eti
tn U* H. S.crl8cic g.dechËg.

Bredoc de H. Feoltic btdt voor Eti.
Mílr |arr br.6t rtlgh.td.

leo* Me.i., fozcf. il geÍ U oqo f,ur oila
g€t o EiiD lavÈ.

G. Kstcn l(o*.r, S.EhaGI. K 630
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Korí na de
geboorte vqn hun
eerste kind op 18

Jèbruari 1942,

stierf vader Gerrit
VerhoJitad. Ter

nagedachlenis
aan hem werd de

oorspronkelijke
naam Marie
gev,tjzigd in Gerry.

Op 26 september 1944 werden
Sambeek en andere dorpen in het

zuiden van het Land van Cuijk
bevrijd door de geallieerden. Dat
betekende geenszins dat de oorlog
toen voorbij was. Drie dagen later,

op 29 september 1944, staken Duitse
commando's vanuit Noord-Limburg
met rubberbootjes de Maas over. Ze
wilden de Sambeekse toren opblazen
omdat die door de geallieerden werd
gebruikt als uitkijkpost. Deze poging
mislukte.
Op diezelfde dag staken ze ook De
Verandering in brand, evenals het op

een kleine verhoging staande huis
van schilder Gerrit Kusters, niet
ver daarvandaan. De geallieerden
gebruikten zowel de molen als de

woning eveneens als uitkijkpost.
"Het huis van Gerrit Kusters
brandde tot de grond toe af', aldus

Dora Verhofstad in hetzelfde
interview. "Niets kon worden gered.

Ook de molen was totaal uitgebrand.
Het waren vreselijke vuren geweest.

Het vlak bij de molen staande huis
van Harrie Rutten dreigde door de

brandende wieken verpletterd te

worden. Harrie Rutten heeft met
gevaar voor eigen leven toen de

wieken omgezet. Zo wist hij zijn
huis te redden."

In de tweede helft van 1945 werd
De Verandering zo goed mogelijk
hersteld. Dora Verhofstad liet er

Na het overlijden
van haar man
werd Dora
Verhofstad-

Jilesen de nieuwe
eigenaar van

windmolen De
Verandering. Zij
zou daí tot 1965

blijven.

door Harry van Aspert uit Heeswijk-
Dinther een op een oliemotor
werkend gemaal in aanbrengen en

enige tijd later nog een elektrische
hamermolen. Daardoor waren
wieken niet meer nodig. Sindsdien is
alleen nog de molenromp een voor
Sambekenaren en vele passanten

vertrouwde aanblik.
Op 8 februari 1946 verkreeg zij
via een notariële akte de molen
officieel in eigendom. Kort daarna

liet Dora Verhofstad er een nieuwe
naam op schilderen: Op Hoop van
Zegen. Want zo voelde zij het: de

toekomst van haar bedrijf was nog

allerminst zeker. Dankzij heel hard

werken en het aanstellen van een

knecht gelukte het haar om de molen
malende te houden. "De activiteiten
werden uitgebreid met de verkoop
van allerlei aan een maalderij

In de tuin van het woonhuis van Dora
Ver h ofs t ad-J i I es en draaide j aren lan g
een mini-exemplaar van de Op Hoop
van Zegen.

Op I mei 1965
werd Cor Havens
de nieuwe
eigenaar van

de Op Hoop
van Zegen. Hij
verkocht de
molen nog
dezelJde dag aon
llim Veldpaus uit
Sint Anthonis.

gelieerde producten", aldus Dora
Verhofstad. "\ily'egens ruimtegebrek
kwam er naast de molen een nieuw
pakhuis. Het bedrijf floreerde."

Op I mei 1965 verkocht de toen

4S-jarige weduwe haar zaak aan

de Grotestraat 108 voor 9000
gulden (ruim 4000 euro) aan Cor
Havens. Deze had in 1940 na het
plotselinge overlijden van zijn
vader Henricus Havens diens

maalderij overgenomen. "Het was

niet zijn bedoeling om de Op Hoop
vanZegen te gaan exploiteren",
verklaarde Dora Verhofstad. "Het
ging hem alleen maar om mijn
klanten. Hij wilde zijn maalderij
uitbreiden. Cor Havens heeft mij nog
gevraagd of ik daar bezwaar tegen

had. Natuurlijk niet, ik was blij dat

ikna23 jaar van de molen af was."
En zo werd er vanaf die dag na 62
jaar niet meer gemalen op die plek.

De bedoelingen van Cor Havens
met de Op Hoop vanZegen werden
trouwens meteen duidelijk. Nog
dezelfde dag verkocht hij de

molen voor hetzelfde bedrag aan

landbouwer Wilhelmus Comelis

Nadat De l/erandering eind 1944 door oorlogsgeweld zware schade had opgelopen

liet Dora Yerhofstad in hetjaar daarna de molen herslellen. Deze zou voortoen
uitsluitend met behulp ven een oliemotor malen. De nieuwe naam Op Hoop van

Zegen is anno 2014 nog amper le lezen.

Duvelsklöl<ske nr. 50. 2014 - 28 HooJdsruk 6.

© © Sam
beeks Heem

 © ©



locatie aan de Grotestraat, net over
de Sambeekse Uitwatering, was

daar zeer geschikt voor. Opzij en

achter de molenromp bouwde hij
een ruime werkplaats. Daartoe was

het noodzakelijk om de belt - de

aarden wal rond om de molen om
daarvandaan de wieken in de wind te

kunnen zetÍen - af te graven.

Eind 1988 werd Boxmerenaar Frits
Langen met zijn bedrijf Langen
Keukens en Badkamers de nieuwe
eigenaar van de molenromp en de

eromheen staande bedrij fsgebouwen
Waar eerst betonnen elementen
voor stallen werden vervaardigd
kwam nu een ruime showroom
met aanvankelijk keukens en later
ook badkamers. Het achterste,

meest oostelijke gedeelte van de

bedrijfsgebouwen werd door hem

ingericht als werkplaats. En waar in
het verleden de Sambeekse boeren
hun zakken met graan afleverden
om die te laten malen, konden
vanaftoen bezoekers via de begane
grond in de molenromp naar de

erachterliggende showroom lopen
om daar ideeën op te doen voor
de inrichting van hun keuken of
badkamer. Ook vóór de molenromp
werd een toonkamer ingericht.
"De eerste verdieping, de vroegere
meelzolder, fungeert nu als
kantoorruimte", aldus Martijn
Langen, die in 2013 zijn vader
als directeur is opgevolgd. "De
ruimten daarboven zijn niet meer
in gebruik. Inpandig zijn er diverse
aanpassingen doorgevoerd. Zo
hebben de meeste ramen in de

molenromp nieuwe kozij nen

gekregen die zijn voorzien van

Veldpaus uit Sint Anthonis. Deze is
er slechts twaalf dagen eigenaar van
geweest. Want op 2 juni 1965 ging
de Op Hoop van Zegen over naar

de Boxmeerse koopman Johannes
Kelders. Deze betaalde voor de

molen met bijbehorend pakhuis
en erfeen bedrag van l4 duizend
gulden (6352 euro). Wilhelmus
Veldpaus zal met deze transactie
beslist niet ontevreden zijn geweest.

Maar ook de nieuwe eigenaar deed
weinig met de Op Hoop van Zegen.
Na enige tijd verkocht Johannes
Kelders de molen, het pakhuis
en de grond voor een bedrag van
circa25 duizend gulden (11.344
euro) aan Christianus (roepnaam

Chris) Nissen. Deze had op de

h oek Zandsteeg/Torenstraat in
Sambeek een betonbedrijf, maar hij
wilde zijn activiteiten uitbreiden
met de vervaardiging en verkoop
van betonnen stalinrichtingen. De

HooJilstuk 6.

De Op Hoop van Zegen, geschilderd door pastoor Antoon Jilesen. Hij was een broer
van molenares Dora Verhofstad-Jilesen.

Chris Nissen groef de belt rond de molenromp af en bouwde er enkele bedrijfs-
ruimten bij, waarin hij betonnen stalinrichtingen vervaardigde.
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Een luchtfoto uiÍ cinu 1990 toen Langen Badkanters en Keuken.s ol enkcle.juren
eigenuar van de Op Hoop van Zegen en het hÍjhehorende terrein v,u.s. De 'hokken

tr'uarin tle wrige eígenuur Chris Nissen zijn :and en grind opskteg. zijn nog
uunv'ezig.

..,,,44;ai.rt'.. ..alu,xlw3ffi

zetten. De bedoeling was dat

Langen Keukens en Badkamers
de molen en omliggende grond
in eigendom overdroeg aan het

Brabants Monumenten fonds en

deze vervolgens van het Íbnds zou
gaan huren. Deze constrrrctie stuitte
echter op praktische bezwaren. Een

andere optie, namelijk dat Langen

Keukens en Badkamers naar een

industrieterrein elders zou verhuizen,
bleek evenmin haalbaar. Met als
gevolg dat alles bij het oude bleef.
Directeur Martijn Langen heeft de

nodige toekomstplannen voor zijn
bedrijÍ. Zowll hij de showroom
uiterlijk een andere aanblik geven en

de oude molenromp met zijn ronde

bakstenen muren daar nadrukkelijker
in opnemen.

De vrutcgcre meelzolder is ingericht als
kanltxtr. I Ie! raam uun dc achlerkttnt
hiadt uitzi<'ht op shotrnxtm en

v'erkplattls.

De houÍen deur. v'aardor» destijds de

molcnuars op de helt konden komen

om de wieken in tle wind le zetten, is nL!

vervongen drxtr een met isolcrend glas.

Een clubhele deur gee-ft toegdng Íol een

ntime shov'room. ln het voorsle gedeelte
daurvun h.as vroeger de ntac'hinekamer.

isolerend glas. Dat geldt ook voor de

twee deuren op de meelzolder, waar
de molenaar doorheen ging om de

wieken in de wind te kunnen zetten."

lhnaf 2001 ondernam de 'Stichting
tot Behoud van het Historisch
en Cultureel ErÍgoed voor de

gemeente Boxmeer' samen met
het Brabants Monumentenfonds
pogingen tot herstel van de Op
Hoop van Zegen. Hierbij zouden

de bedrijfsgebouwen van Langen

Keukens en Badkamers worden
geïntegreerd in de molenromp, die
er weer als een 'echte'windmolen -
dus met wieken - moest gaan uitzien.
Volgens de restauratieplannen kwam
er rond de romp een omgang om
de wieken in de wind te kunnen
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orchitektuur en
odviesburo Nico Borten

De Veranderingvóór 1944, gezien
vanuil het westen.

Anno 2014 is de Sambeekse molen
bezig aan zijn derde leven. Nadat er
eerst gedurende ruim zes decennia
Sambeekse boeren hun graan lieten
malen en er vervolgens betonnen
elementen voor stallen in werden
geproduceerd lopen er nu mensen
rond die zich willen laten inspireren

Zo had de Op Hoop van Zegen eruit
moeten komen zien volgens de plannen
van twee erfgoedinstellingen - dus meÍ
wieken en maalu,erk, een houten omloop
en een modern vormgegeven showroom.

De Op Hoop van Zegen in 2014, gezien
vanuit het noorden.

voor een mooie nieuwe keuken of
badkamer in hun huis.
Piet Baltesen heeft zeker niet
vermoed dat de windmolen die hij
in 1903 liet bouwen ruim een eeuw
later een dergelijke bestemming
zou hebben. En evenmin dat De
Verandering in2004 de status van

Schets van de houten omloop of stelling,
van waaraf de wieken in de wind gezet
konden worden.

De kap van de Op Hoop van Zegen,
gezien vanuit het noordoo.sten.

In de molenromp zit aan de oostkant nogi

één origineel raam.

gemeentelijk monument heeft
verworyen.
Misschien is deze naam wel
uitermate geschikt om straks op de
molenromp te worden aangebracht
als directeur Martijn Langen zijn
bedrij fsgebouwen heeft aangepast.

C
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Een villa Yoor een echte
en een nep-aannemer h
"Mel onverholen nieuwsgierigheid staarde een dozijn tienermeisjes naor villa Nia Domo in Sambeek", berichtte
De Gelderlander op 19 april 1989. "Ze hoopten een glimp op te vsngen vsn Marc Klein Essink, hun televisie-idool.
Maar die wos achter lichtschermen beiig met filmopnamen voor de nieuwe KRo-serie De Brug en het zou nog wel
heel long gaan duren voordst die naar buiíen kwam, zo werd hen gezegd"

Iedereen die vanuit Boxmeer richting Sambeek rijdt. kent de in 1932 gebouwde

villa Nia Domo

was opgenomen. De Brug, een van

de duurste en alom gewaardeerde

televisieproducties uit die tijd, werd
begin 1990 uitgezonden.
De producers van de tv-serie
De Brug waren bij toeval
terechtgekomen bij de met riet
gedekte villa aan het begin van de

Grotestraat in Sambeek. Ze waren
op zoek naar een woning waarin
aannemer Brenner, een van de

hoofdpersonen uit de serie, gewoond

zou kunnen hebben. Rijdend door
Sambeek zagen ze plotseling Nia
Domo en vonden deze villa een

zeer geschikt onderkomen voor de

aannemer, die in de tv-serie een brug
over de Maas bouwt. Ze maakten de

nodige afspraken met Bert en Miep
Hendrix-Jetten, waarna in april 1989

de opnamen konden plaatsvinden.

Marc Klein Essink speelde in de

uit acht delen bestaande tv-serie
de rol van de jonge huisarts Anton
Meerdink, die met zijn vrouw Loes
(vertolkt door Carine Crutzen) naar

het denkbeeldige dorp Weerde komt,
juist op het moment dat de niets
en niemand ontziende aannemer

En daarom fietste het groepje
meisjes maar weer naar huis. Ook
andere passanten op de Grotestraat
konden slechts weinig ontwaren van
de filmopnamen, in tegenstelling
tot Bert en Miep Hendrix-Jetten.
Als eigenaars en bewoners van Nia
Domo zaÍen zij letterlijk eerste

rang. "Nee, wij zijn niet naar de

bovenverdieping verbannen",

l;trry§t
!

verklaarden ze lachend in hetzelfde
artikel van De Gelderlander. "We

hebben in ons huis nog wel een

beetje plek."
Bert Hendrix zelf vertolkte zelÍ's een

bijrolletje in de tv-serie. Met zijn
eigen, diepblauwe Opel uit 193 I

reed hij ettelijke keren voor zijn
villa heen en weer, net zolang totdat
het bericht kwam dat alles goed

T

Lenneke Klaassen als 'toevallige'passante en Nia Domo-eigenaar Bert Hendrix als chauffeur van een klassieke rtttto vertolklen

een rolleÍje in de tv-serie De Brug (fotos: Ed van Alem).
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Drie aonzichÍen van dc villa die later Nfu Donto zou gaan heten. maar op tle houn,takening nttg u,rtrdt aungcduid ntet Merel

Brenner (een creatie van Tom

Jansen) met de bouw van een brug
over de Maas begint. Met de nodige
conílicten en verwikkelingen tot
gevolg. Tomas Ross had zijn script
vrijelijk gebaseerd op de boeken
'Stad aan de Maas'en 'De Grote
Voltige' van de Brabantse schrijver
Anton Coolen. Als figuranten had

regisseur Remco Haanstra een

aantal bewoners van de streek

aangetrokken. De opnamen brj en

in villa Nia Domo duurden enkele

dagen, terwijl ook langs de Maas
bij Beugen nog beelden werden
geschoten.

Wat de producers van De Brurg níet
wisten, was dat zij met Nia Domo
hadden gekozen voor een pand dat

indertijd gebouwd en bewoond was

door een échte aannerner. Geen

aannemer van bruggen weliswaar,
maar een van huizen, kloosters en

andere gebourven.

Op l8 maart 1932 vroeg Johan

Stiphout aan burgemeester en

u,ethouders van de gemeente

Sambeek toestemrning voor het

bouwen van een uit maar lietit
veertien vertrekken bestaand huis.

Het kreeg een eigen waterleiding
en centrale verwamring, twee
voorzieningen die begin jaren 30
van de vorige eeuw slechts zelden
voorkwamen in ecn burgerwoning
in deze regio. Het gehele pand op de

grens van de gemeenten Boxmeer
en Sambeek zottz.o'n 7000 gulden
(3176 euro) gaan kosten, dacht

Johan Stiphout. En hij kon het w'eten.

u,ant behalve aannemer was hij
ook architect én had hij een eigen

tirnmerbedriif.

Drie weken later, op 9 april I932,
kreeg hij de gevraagdc vergurrning
voor het bouwen van de villa, waarin
hij zelf ging wonen en dat op de

tekeningen de naam Merel droeg.

Pas toen de villa gereed was, dat zal

eind I932lbegin 1933 zi.in geueest.
kwam er de naam Nia Domo op te

staan.

De woorden nia domo zijn
aÍkomstig uit het Esperanto, een

door Lejzer Zamenhof in I 887

ontworpen kunsttaal, met als doel

om gemakkelijker internationaal te

kunnen communiceren. Rond 1930

was deze taal sterk in opkomst en

dat was waarschijnlijk voor Johan

Stiphout de reden om zijn nieu*'e
villa een naam in het Esperanto te

geven. 'Nia Domo'betekent heel

simpel 'Ons Huis'. Vermoedelijk
had de naam voor Johan Stiphout
nog een diepere betekenis. Want

hij woonde toen al zo'n l5 jaar op

het str"rk grond waar hij Nia Donro
had gebouwd en voelde zich daar

helemaal thuis.

Op 20 alrglrstus l9l6 had hr.1 van de

Sambeekse klompenmaker Peter van

den Broek het 37I0 vierkante meter
grote perceel aan de grindweg tussen

Sambeek en Boxmeer gekocht.
Volgens de hierbij opgemaakte

onderhandse akte was Johan

Stiphout toen'meester-timmerntan'.
Nog geen twee maanden later vroeg
hij bij burgemeester en rvethouders

van de gemeente Sambeek
vergunning aan voor het bouwen
van 'een woonhuis met stalling en

bergplaats'. Na drie(!) dagen werd
hem die al verleend. Hii kon meteen

aan de slag. Vijf rnaanden later was

dit huis klaar, precies op tijd om er

met zijn bruid Petronella Janssen uit
Vierlingsbeek te kunnen gaan \\'onen.

Johannes (zoals zijn volledige
voornaanl luidde) Stiphout was

toen 30 jaar,zijn echtgenote een

jaar ouder. Uit hun huwelijk werden
zes kinderen geboren. Zijn vrouw
Petronella stierf al in 1929 op slechts

44-jarige leeftijd.
Een jaar later hertrouwde Joharr

Yrroqcr',et
7/

m

In I 9 I 6 houv,de Johunnes Síiphoill ongeveer op de plek waur luter t,illa Niu
Domo zott komen kort roor zin huv'elijk met Pelntnella .Janssen uit llierlingsbeek
v,uarschiinlik cle eersle. drxtr hemzelf ontworpen woning
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Stiphout, nu met Johanna Petronella
Vervoort uit Afferden. En met haar

betrok hij in 1932 villa Nia Domo.
Uit dit huwelijk werden eveneens

zes kinderen geboren.

Het is onduidelijk wat er met Johan

Stiphouts eerste huis is gebeurd.

Het verhaal gaat dat het na het
gereedkornen van Nia Domo is
gesloopt en dat met de stenen ervan

de woning is gebouwd aan de

overzijde van de Grotestraat, daar

waar nu op huisnummer 2 de familie
Janssen woont.

Johan Stiphout was de oudste van
vier zonen van Rudolphus Stiphout
en Catharina Vervoort, beiden
geboren en getogen in Sambeek.
Op 27 december 1886 zag hij
het levenslicht. Vader Rudolphus
(roepnaam Ruud,l was timmerman.
Hij had sinds l9l2 zijn woning met
bedrijfsruimte aan de Achterstraat
(de huidige Torenstraat) op de

plek waar nu het speelveldje bij de

algemene begraa flplaats is.

Johannes Stiphout heeft
waarschijnlijk al doende het
timmervak van zijn vader geleerd.
In 1915 nam hij op 29-jarige leeftijd
diens bedrijf over. Naast allerlei
timmerwerkzaamheden richtte
hij zich ook meer en meer op het
bouwen van huizen. Zoals dus zijn
eigen woning in 1916 op het perceel
waar hij later Nia Domo zou bouwen
De vergunningaanvraag schreef hij

R. Stiphout & Zonen
Aannemers.

Stoomtimmoràbriek,
Loon.agc.ij èn Schaverij,

Sambeek (N,-8.)

Samen met adnnemer Hendrikus Kerstjens bouv'de Johan Stiphout het tv,eede

gedeelte van het Catharinakloosler in Santbeek.
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Begeleidend schrijven van Johan Stiphout hij de aanvraag van een bouw'vergttnning
voor ziin woning, geschreven op brieJpapier van het bedrijJ'vun zijn vader.

trouwens nog op het briefpapier van

zijn vader.

Johan Stiphout had nog drie broers.
De jongste, een zekere Martinus,
stierf alna elf dagen.
De andere fwee waren Lambertus en

Jozef, die beiden aanvankelijk ook
in het timmerbedrijf van hun vader
werkten. Lambertus (roepnaam Bert)
ging na het huwelilk met Johanna
Cornelia Wientjes zijn eigen weg
en bouwde onder andere het caÍë
dat later in Sambeek bekend zou

staan als De Stip en waarin hij ook
ging wonen. Jozef Stiphout is altijd
timmerman gebleven. In 1955 nam
hij zelfs op 64-jarige leeftijd nog het
timrnerbedrijf van zijn inmiddels
overleden broer Johan over. Acht

SAMBEEK, den // Z/,af* ,oí
4--'-

jaar later werd de zaak opgeheven.

Het huis dat Johan Stiphout in 1916

voor zichzelf en zijn aanstaande
vrouw bouwde, was het eerste

van een grote serie woningen en

andere gebouwen die in de jaren
daama zouderr verrijzen. Soms
werkte hij samen met Hendrikus
Kerstjens, een eveneens uit Sambeek
afkomstige aannemer. Zo bouwden
ze tezamen in hun eigen dorp
in 1922 het tweede gedeelte van
het Catharinaklooster en drie jaar
later een flinke uitbreiding van het
redemptori stinnenklooster. Een
eveneens gezamenlijk werk was de

bouw van de openbare lagere school
in Oefïelt.

De kwaliteiten van Johan Stiphout
waren ook bij het gemeentebestuur

van Sambeek niet onopgemerkt
gebleven. "ln verband met
wijzigingen in de Woningwet is het
noodzakelijk dat ook in de gemeente

Sambeek een gemeentearchitect
wordt benoemd", verklaarde
burgemeester Piet Stevens tijdens
een raadsvergadering op 3 I

maarl 1922. "Het college doet
de volgende voordracht: l. Johan
Stiphout, en 2. Harrie Huijbers."
Met algemene stemmen werd Johan
Stiphout door de raadsleden als
gemeentearchitect aangesteld. In die
hoedanigheid moest hij de bij het
college ingediende bouwtekeningen
beoordelen en fungeerde hij dus als
een voorloper van het latere Bouw-
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Enkele panden in Sambeek die door Johan Stiphout zijn ontworpen en gebouwd, zoals de boerderij van het voormalige
redemploristinnenkloosíer en woningen aan de Sint-Janslaan.

en Woningtoezicht en huidige
Welstand.

Uiteraard kreeg hij daar een

vergoeding voor. Per beoordeelde
woning in Mullem (Vornrm

behoorde toen tot de gemeente

Vierlingsbeek) en in het latere

Stevensbeek en Westerbeek ontving
Johan Stiphout vijf gulden (2,26
euro). Voor de controle op woningen
in Sambeek het dubbele. De functie
van gemeentearchitect zou hij
j arenlang blijven vervullen.

ln Sambeek maar ook in Boxmeer
staan nog verscheidene huizen die
ontworpen en gebouwd zijn door
Johan Stiphout. Zoals de woningen
aan de Sint-Janslaan tegenover
de voormalige jongensschool en

de boerderij bij het klooster van

de redemptoristinnen (nu: Het
Kloosterhuis) aan de Grotestraat. ln
Boxmeer bouwde hij samen met

collega-aannemers 3 8 zogeheten

arbeidershuizen op D'n Bouw (in de

buurt van Klooster Elsendael). De
drie-onder-een-kapwoningen aan de

Steenstraat- zuid zijn eveneens door
hem ontworpen en gebouwd.

Zijn grootste werk was ongetwijfeld
de nieuwbouw in l93l van het Sint-
Jozefgasthuis in Venlo. Doordat
de materiaalprijzen kelderden,
verdiende hij daar zo veel aan dat hij
een jaar later zijn villa Nia Domo
bijna voor niets kon bouwen
- althans zo gaat het verhaal. In
1932 verbouwde Johan Stiphout

Hoofdstuk 7.

de kapitale boerderij Lactaria in
Stevensbeek tot zustersklooster.

De Sambeekse aaÍrnemer en

architect is slachtoffer geworden
van oorlogsgeweld. Nadat Sambeek

op 26 september 1944 bevrijd was,

begonnen Duitse eenheden vanaf
de overzijde van de Maas met
beschietingen op de dorpen in het

zuiden van het Land van Cuijk. De
diepgelovige Johan Stiphout werd
half oktober, toen hij op weg was

naar de kerk, getroffen door een

gmnaat. Hij raakte zwaar gewond.

Omdat het H. Hartziekenhuis in
Boxmeer gesloten was vanwege
de gevaarlijke situatie werd
Johan Stiphout vervoerd naar

het ziekenhuis in Geldrop. Daar

overleed hij op maandag 16 oktober
1944 aan zijn verwondingen. Hij is
later in Sambeek begraven.

Graf van Johan Stiphoul en diens twee

echtgenotes op de begraafplaats aan het

Torenpad in Sambeek.

Zijn vrouw Johanna Vervoort
bleef in Nia Domo achter met
waarschijnlijk acht kinderen. Zij
raakte in financiële problemen
omdat ze niet in staat was om de

vele huurwoningen die haar man in
vooral Boxmeer had gebouwd goed

te beheren. Daarom moest zij Nia
Domo verkopen.
Johanna Vervoort wendde zich
halverwege 1959 tot Jan Hendrix,
die toen in het Zandhuis in Boxmeer
woonde, met de vraag of die wellicht
Nia Domo wilde kopen. Voor
zichzelfhad hij daar geen interesse

in. "Maar", zo zeihtj, "misschien
wil onze Bert daar wel gaan wonen."

'Onze Bert'was Bert Hendrix, die

op22mei 1956 getrouwd was

met Miep Jetten. Het paar woonde
voorlopig in een huis aan het
Zandpaadje in Boxmeer totdat een

groter pand aan de Spoorstraat vrij
zou komen. Dat gebeurde echter
niet. Vandaar dat Jan Hendrix - een

broer van Wim Hendrix 'de Körver'-
op het idee kwam dat Nia Domo
wellicht een geschikte woning voor
zijn zoon en schoondochter was.

En dat bleek inderdaad het geval te
zijn. ln september 1959 betrokken
Bert en Miep Hendrix-Jetten de villa
aan de Grotestraat. Twee van hun
vier kinderen zijn daar geboren. "De
eerste tijd was het vooral opruimen",
aldus Miep Hendrix-Jetten. "Nia
Domo lag vol met afgedankte
spullen en was volledig uitgewoond.
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Jan Hendrix dacht
dat zijn zoon Bert
wellicht inÍeresse
zou hebben in Nia
Domo.

Inpandig is er wel het een en ander
veranderd. De buitenzijde echter
ziet er nog vrijwel authentiek uit.
Alleen de glas-in-loodramen zijn
verdwenen."

Na aanvankelijk bedrijfsleider te

zijn geweest van de door zijn vader
opgerichte Hendrix Koelhuizen werd
Bert Hendrix daar later directeur van.
Hij nam in 1990 afscheid van het
Cuijkse bedrijf toen het in handen
was gekomen van Jan Blokland.
Twee jaar later werd de naam
veranderd in Blokland Cold Stores.
Bert Hendrix legde zich sindsdien
onder andere toe op zijn hobby, het
restaureren van klassieke auto's.
Ook werd hij lid van de Sambeekse
Motoren- en Tractorenvereniging
(SMT). Hij overleed op 17

november 2012 op 85-jarige leeftijd
in zijn eigen Nia Domo. Zijn
echtgenote woont nog altijd in het
karakteristieke pand.

Niet alleen begin 1990 hebben Bert
en Miep Hendrix-Jetten voor de

televisie gezeten om te kijken naar
de tv-serie De Brug, waarin hun
villa zo'n belangrijke rol speelde.
Ook in 1993 en zelfs in 2009 zullen
ze vrijwel zeker hun toestel hebben
ingeschakeld. Want in die jaren werd
de succesvolle serie op veler verzoek
herhaald.

.-!!

villa Nia Domo gezien vanuit hei zuiden, de ingangspartij, de sierlijk draaiende trap
en de nog originele marmeren wanden in de hal.
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Pastorie wordt wietkwekerij
en daarna dubbel woonhuis
Htj had zich een prettiger verjaardagscadeautje kunnen voorstellen llant uitgerekend op de dag dat hij zijn 4V'"
verjaardag vierde, kwom Lambertus Ludovicus llolloert naar Sambeek en nam doar zijn intrek in de postorie
van heÍ dorp. Dat wos op woensdag 9 april 1879, nadat hij vijf dagen eerder door de Bossche bisschop Adrianus
Godschalk was benoemd tot pastoor als opvolger van Petrus Bonants.

Hij moet heel erg geschrokken zijn
van de toestand waarin de bijna 160

jaar oude pastorie toen verkeerde.
"Die was uiterst slecht", schreef hij
al op de eerste bladzijde van het
parochiememoriaal, een boek waarin

Sambeekse pastoors perjaar de

belangrijkste gebeurtenissen in hun

kerkel ijke gemeente noteerden.
"Ik was derhalve genoodzaakt

een nieuwe pastorie te bouwen.
De parochie had daarvoor niet
voldoende fi nanciële middelen.
Vandaar dat er door het bisdom de

benodigde gelden werden verstrekt."
De pastorie, waarin pastoor

Wollaert meteen na zijn aankomst
in Sambeek zijn intrek moest
nemen was ongeveer de helft van

de oude schuurkerk ofkerkenhuis.
Deze stond aan de Heerstraat of
Dorpstraat zoals de Grotestraat toen

heette, ongeveer op de plek van de

huidige oude pastorie, echter wel
vlak langs de straat.

Na het einde van de Tachtigjarige
Oorlog in 1648 was het de

katholieken in grote delen van wat
nu de provincie Noord-Brabant is

en verder in Zeeuws-Vlaanderen
en enkele gebieden in Limburg
verboden om hun godsdienst

in het openbaar uit te oefenen.

Kerkdiensten werden oogluikend
toegestaan in een gebouw dat aan de

buitenkant leek op een schuur of een

huis - vandaar de naam schuurkerk
of kerkenhuis. Daar moesten de

Sambeekse katholieken dan wel voor
betalen, zo'n 40 gulden (ruim l8
euro) perjaar.
De kerk en de toren van het dorp
plus alle inkomsten van de parochie
waren in 1648 overgegaan naar

de protestanten. De katholieken
van Sambeek hadden toen geen

De stalige, oude paslorie van Samheek staat al zo'n 135 jaar midden in het dorp.

gebouw meer waarin zij hun
godsdienstoefeningen konden
houden. Aanvankelijk kerkten zij
in Boxmeer, waar de katholieke
godsdienst nog wel mocht worden

uitgeoefend. Karmelieten uit die
plaats namen de zielzorg voor de

Sambeekse katholieken over.

Met de benoeming in 1710 van
pastoor Carolus d'Espinosa kwam
daar verandering in. Hij was een

man met veel kwaliteiten. Hij
zou later zelfs tot bisschop van
Antwerpen worden benoemd.

In I742 tekende Jan de Beijer het centrum van Sambeek, met in het midden de

schuurkerk n?et pasbrie, die ruim een kwarl eeuw eerder was gebouwd.
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Carolus d'Espinosa wos de initiator
voor de bouw van een schuurkerk of
kerkenhuis in Sambeek. Later werd hij
bisschop van Antwerpen.

Carolus d'Espinosa kreeg van
de Staten-Generaal in Den Haag
toestemming om in Sambeek een

schuurkerk of kerkenhuis te bouwen,
net zoals in veel andere plaatsen
in Noord-Brabant al eerder was
gebeurd. Waarschijnlijk is rond l7l5
deze schuurkerk ofkerkenhuis in
Sambeek in gebruik genomen. Om
ervoor te zorgen dat het gebouw
écht op een schuur ofhuis bleef
lijken was het de katholieken streng
verboden er iets aan te veranderen
zonder voora fgaande toestemming
van de Staten-Generaal in Den Haag.

Vrijwel meteen na zijn komst naor
Sambeek nam pastoor Lambertus
Ludovicus I4ollaert het initiatief tot
de bouv,van een nieuwe pastorie in
Sambeek.

Voor zover bekend is de Sambeekse

schuurkerk slechts eén keer
verbouwd. Dat was in 1776, toen

de muur aan de straatkant op
instorten stond. De katholieken van
het dorp mochten toen op dezelfde
plek een nieuwe muur bouwen. ln
de ene helft van de schuurkerk
werden de godsdienstoefeningen
gehouden, terwijl in de andere helft
de pastoor woonde. Dat gedeelte

fungeerde als pastorie. En daarin had
pastoor Wollaert in 1879 zijn intrek
genomen. Aan het gebouw was dus
ruim een eeuw amper iets gedaan.

Geen wonder dat pastoor Wollaert
vond dat de pastorie niet meer voor
bewoning geschikt was en dat er een

nieuwe moest komen.
"Ik had zo graag het huis aangekocht
dat tussen de oude pastorie en de

kerk stond", vervolgde hij in het
parochiememoriaal. "Maar de

bisschop gafer de voorkeur aan de

nieuwe pastorie te bouwen op het
huidige terrein."

meldde de pastoor verder nog.

Er zijn geen bouwtekeningen en

ook geen bestek bewaard gebleven.
Evenmin is bekend welke aannemer

de pastorie heeft gebouwd. Dat
zou Sambekenaar Hendrikus
Kerstjens kunnen zijn geweest, die
eerder al had laten zien in staat

te zljn om grote gebouwen te
realiseren, zoals het voormalige
redemptoristinnenklooster (nu :

Het Kloosterhuis). "Op maandag
25 april l88l betrok ik de nieuwe
pastorie", aldus een verheugde
pastoor Wollaert. "Het gebouw
werd ingezegend door collega
Antonius van Welie, pastoor van
Vierlingsbeek."

Of er in de jaren daarna nog
aanpassingen zijn geweest, is niet
bekend. Pastoor Wollaert maakt er
in elk geval geen melding van. Hij
heeft er 22jaar gewoond. In 1903

veÍrok de toen 7 I -jarige pastoor uit
Sambeek omdat zijn gezondheid

Gedurende de bouw van de pasíorie verbleefpastoor Wollaert naar eigen zeggen in
het kostershuis. DiÍ stond vermoedelijk op het Vrijthof, ongeveer op de plek van tJe

huidige grote zaal van gemeenschapshuis De Elsenhof.

Daartoe moest eerst de oude
schuurkerk met pastorie worden
afgebroken en was pastoor
Wollaert genoodzaakt tijdelijk
elders in Sambeek onderdak te
zoeken. "lk heb dertien maanden
in het kostershuis moeten wonen",
noteerde hij. Het kostershuis
stond vermoedelijk op het Vrijthof,
ongeveer op de plek van de huidige
grote zaal van gemeenschapshuis

De Elsenhof. "Op donderdag 3 juni
I 880 legde ik de eerste steen van de

nieuwe pastorie, onrworpen door de

Veghelse architect J. Verbruggen",

te wensen overliet. Op zondag
27 september van datjaar nam
hij tijdens een eucharistieviering
afscheid vanzijn gelovigen. "Hij
was zichtbaar onÍroerd", schreef
het Boxmeers Weekblad over deze
gebeurtenis. "Ook vele parochianen
pinkten een traan weg, bedroefd
over het heengaan van hun geliefde
herder."
Lambertus Ludovicus Wollaert
verhuisde naar Wijbosch bij
Schijndel, waar hij was benoemd tot
rector van het Sint-Barbaragesticht.
Hij overleed daar een halfjaar later.
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Het.fiaaie sÍucwerk tegen de plafonds van de in 1880-1881 gebouwde paslorie is
bev,aard gebleven.

te maken én om toezicht op de

werkzaamheden te houden.

Er moesten nieuwe toiletten plus
een badkamer in de te verbouwen
pastorie komen, evenals een nieuw
voordeurkozijn met zijlichten. De
waterpompinstallatie kreeg een

elektromotor. De belangrijkste
aanpassingen betroffen echter
de achterzijde. Naast de keuken
kwamen een washuis en een garage,

met daarboven een bergzolder.
De oude veranda zou worden
afgebroken om plaats te maken
voor een terras. Dit is echter

zeer waarschrlnlijk niet gebeurd.

Het meest ingrijpende was het

aanbrengen van een geheel nieuwe
kap. Achter in de tuin werd een

andere beerput gegraven.

Volgens architect Heijkants zou de

gehele verbouwing zo'n 3434 gulden
( I 558 euro) gaan kosten. Het is niet
bekend of deze raming juist was.

hem leren kennen als een zeer

energiek man, die tal van initiatieven
nam om het godsdienstig leven te
bevorderen en de gemeenschapszin

te vergroten. "Het is noodzakelijk
dat kerk, pastorie en patronaat
een grondige herziening en

verbetering ondergaan", schreef
hij meteen bij zijn aantreden in het

parochiememoriaal.
Voor wat betreft de pastorie kwam
er al in september van dat jaar (dus

vijf maanden na zijn aantreden)

een aanvraag 'tot verbouwing
en restauratie' bij burgemeester
en wethouders van de gemeente

Sambeek binnen. Het ontwerp ervan

was van architect Egidius Heijkants
uit Erp. Deze was toen dekenaal

inspecteur van het bisdom
's-Hertogenbosch en de aangewezen
persoon om de tekeningen voor
de verbouwing van de pastorie

Handte ken ing van arc h it ec' I Egid ius

Heijkants uit Erp, onder wiens leiding
tle restauratie van de pastorie in

Sambeek eind 1936/begin 1937 v:erd

uitgevoerd.

Frans de Vocht, die van 1903 tot 1936
plstoor van Sambeek was, zorgde er
onder ondere voor dal Sambeek de

beschikking kreeg ot'er een parochiehuis
oJ'bondsgebouw. Later werd hij met een

naar hem vernoemd plein geëerd.

Zijn opvolger Franciscus (Frans)

Cornelis Maria de Vocht kwam
begin oktober 1903 naar Sambeek.

In de 33 jaar die hij in de pastorie

zou wonen vonden er aan het pand

geen ingrijpende verbouwingen
plaats. Wél was hij de grote initiator
van de bouw van het parochiehuis
(nu: horecagelegenheid De Gouden
Leeuw), ook wel patronaat of
bondsgebouw genoemd.

Op 3 april 1936 werd Johannes (Jan)

Antonius van Berkel benoemd tot
nieuwe pastoor van Sambeek. Twee

weken later deed hij zijn intrede in
het dorp. Zijn parochianen zouden

Hoo/ilstuk 8
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Een gedeelte van de bou*-tekening van de ingrijpende restauratie van de pastorie in
I 936.
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De werkzaamheden werden
uitgevoerd door de aannemers
Hutten uit Boxmeer en Franssen uit
Beugen. Helaas heeft pastoor Jan

van Berkel niet opgetekend wanneer
de werkzaamheden aan de pastorie
waren afgerond, maar dat moet
begin 1937 geweest zijn.
Heel lang heeft hij overigens niet
van alle aanpassingen kunnen
genieten, want drie jaar later brak de

Tweede Wereldoorlog uit. Tijdens
de meidagen van 1940 kreeg de

pastorie een aantal treffers te

verwerken, die gelukkig niet veel
schade veroorzaakten.
Dat werd anders nadat op 26
september 1944 vier Engelse
pantserwagens door Sambeek reden.
"Dit betekende niet dat Sambeek
was bevrijd", schreef pastoor Van
Berkel in het parochiememoriaal.
"Want een paar uur later lag het dorp
onder hevig granaatvuur van de kant
van de Duitse grens."
Alle Sambekenaren trokken zich
terug in hun kelder, zo ook de

pastoor, zijn huishoudster Anna
van Dinter en pater Donatus, een

karmeliet uit Boxmeer. "Reeds
lang tevoren was de kelder van de

pastorie als schuilplaats ingericht",
vervolgde hij. "Nauwelijks waren we
in de kelder of een voltreffer van een
granaat sloeg in op het dak boven de

badkamer en de keuken, waardoor er
veel werd vernield. Op dit moment
(27 september 1944) zitten we met
een petroleumlampje in de kelder.
Ook de nacht hebben we daarin
doorgebracht."
Vrijdag 29 september 1944 noemde
Jan van Berkel een 'dies ater', een

zwarte dag. Want toen probeerde
een Duitse patrouille de Sint-
Janstoren op te blazen, wat overigens
niet gelukte. Daarom werd er in de

nacht van 4 op 5 oktober 1944 een
nieuwe poging gedaan, maar ook
toen bleef de toren overeind, zij het
zeeÍ zwaar beschadigd.
"De pastorie heeft reeds
verschillende treffers gehad",
meldde de pastoor op 9 oktober
1944. "Reeds twee weken huizen we
in de kelder. Sinds 3 oktober lees

ik daar ook de mis. Verschillende
parochianen uit de buurt zijn hierbij

Eincl seplember en begin okíoher 1944 probeerde een DuiÍse paírouille de toren
van Sambeek op te blazen, wat niet gelukte. Ook de pastorie en de kerk liepen toen
schade op.

aanwezig. Op 12 oktober heb ik
Theobaldus Verrijdt en Joanna
Robben in de kelder getrouwd!"

Op 9 november van dat jaar

moest iedereen Sambeek verlaten,
tenminste voor zover zij ten oosten
van de spoorlijn Nijmegen-Venlo
woonden. Het werd te gevaarlijk in
het dorp. Pastoor Jan van Berkel en

zijn huishoudster Anna van Dinter
gingen voorlopig wonen in de

boerderij van Wim Bongarts aan de
Radioweg. Daar las hij elke dag in
de keuken de heilige mis.

#: §l r
'rÉ'

Na de bevrijding van Sambeek op 26
september 1944 moesten pastoor Van

Berkel en zijn huishoudster Anna van

Dinler weken achtereen schuilen in de
kelder van de pastorie.
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Als herinnering aan ziin evacuoÍieperiode in de boerderij van Wim Bongarts aan de
Radioweg liet pctstoor Jan van Berkel een peneel met gedenksleen vervaardigen.

Op zaterdag 3 maart 1945, vier
maanden later, kon hij melden:
"Eindelijk zijn we teruggekeerd in
Sambeek. Omdat de pastorie nog
door Engelse militairen was bezet,

nam ik mijn intrek in het huis van

timmerman Kobus van Os en later
bij de zusters redemptoristinnen.
Het waren niet alleen de kapotte
huizen maar vooral de vernieling
van meubilair en andere zaken -

door de soldaten aangericht - die
de mensen hun sympathie voor de

bevrijders voor een groot gedeelte

deed ontnemen. lnderdaad, het
was ook meer dan erg. Maar zo zal
het waarschijnlijk in elke oorlog
wel gaan waar een vechtend leger
doortrekt. De laatste tommy (de

bijnaam voor een Engelse soldaat)
heb ik een groot kruis nagegeven.

De pastorie was tot een rovershol
gemaakt. Veel bouwvakkers kwamen
eraan te pas om het gebouw weer
enigszins bewoonbaar te maken.

Gedienstige meisjes hielpen mee

schoonmaken."

In dejaren 50 van de vorige
eeuw kreeg de pastorie centrale
verwarming in alleen de gangen

en slaapkamers. "ln de zaal,
spreekkamer en eet- en huiskamer
stonden nog kachels", meldde
Martin Janssen in 1966, die twee
jaar eerder Jan van Berkel was

opgevolgd als pastoor van Sambeek
"Ook hier kwam toen centrale

verwarming. De radiatoren en

pij pleidingen kwamen gedeeltelijk
uit het patronaat. De kosten van

aanleg bedroegen ruim 2000 gulden
(907 euro)."
Ook de bedrading van de elektriciteit
werd in datzelfde jaar 1966 compleet
vernieuwd. Verder kreeg de
pastorie op de benedenverdieping
nieuwe vloerbedekking, nieuwe

tegels in de badkamer en nleuw
sanitair. "Eigenlijk hadden we daar

te weinig geld voor", aldus pastoor
Janssen. "Maar na veel overleg met
het bisdom hebben we als parochie
gelukkig 25 duizend gulden (11.344
euro) geschonken gekregen."
Gedurende het pastoraat van zijn
opvolgers Antonius Broeke en

Franciscus Gelens is er weinig aan

de pastorie veranderd. Gerard Oude
Hengel was van 1994 tot 1997 de

laatste eigen pastoor van Sambeek,
die echter niet in de pastorie maar
in het karmelietenklooster in
Boxmeer woonde. Na zijn vertrek
verloor de pastorie ook haar functie
als administratief centrum van de

parochie.

Daarom besloot het kerkbestuur
om de pastorie te verkopen. In het
jaar 2008 werd Schelde Kroon BV
uit Bergen op Zoom eigenaar van
het gebouw. Deze wilde in de tuin
enkele wooneenheden bouwen. In
afivachting van de goedkeuring
van de plannen hiertoe werd de

pastorie verhuurd aan bedrijven,
waaronder een dat er clandestien

Bij het herstel van de oorlogsschade werd in 1946 boven de voordeur eenJ'raai, door
Hein Boumans vervaardigd gebrandschilderd raam al.g bovenlicht aangebracht.
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wiet kweekte. Voor het verkrijgen
van een goede ventilatie werden er
gaten in de plafonds op de eerste

verdieping gemaakt. Na enige tijd
is deze wietkwekerij door de politie
ontmanteld.

Omdat er voor de bouwplannen geen

uitzicht was op vergunningverlening
door burgemeester en wethouders
van de gemeente Boxmeer werd de

pastorie, die inmiddels eigendom
was geworden van Punt Beheer
BV op 1 oktober 2013 verkocht
aan Jo en Ans van den Hoogen uit
Westerbeek, hun dochter Tetske van
den Hoogen en haar partner Koen
Huijbers uit Sambeek.
"We hebben 's nachts op internet
gezien dat de pastorie te koop was",
aldus Tetske van den Hoogen.
"Kort daarna hebben we het pand

bezichtigd en we waren er meteen
verrukt van. Het is een karakteristiek
pand, midden in Sambeek. Daarbij
komt dat Koen niet uit het dorp weg
wil en de beide vaders veel ervaring
hebben met het verbouwen en

aanpassen van woningen."
Met z'n vieren willen ze de

oude pastorie aanpassen aan hun
woonwensen, echter met behoud van
de vele waardevolle elementen die
nog in het pand aanwezíg zijn.
"Het aanzien van het gebouw zal

Enkele originele details uit de

voorntalige pastorie: de glas-in-lood-
remen van de serre en de grote ramen
met bínnenluiken.

grotendeels hetzelfde blijven", vult
Koen Huijbers zijn partner aan.

"We willen het zo veel mogelijk in
de oorspronkelijke staat houden.

Uiteraard wordt het wel aangepast

aan de eisen van de huidige tijd,
dus met dubbele beglazing in alle
ramen en isolatie van het dak op de

aanbouw."
En Jo en Ans van den Hoogen: "De
pastorie wordt verticaal gesplitst
in twee wooneenheden, met twee

huisnummers, twee brievenbussen
en twee aansluitingen van de

nutsvoorzieningen. Vlak achter de

voordeur is links de hoofdingang
naar het woongedeelte van ons,

rechts gaan Tetske en Koen wonen.
Ook de tuin wordt straks opgedeeld."
Er moet nog heel veel aan het pand
gebeuren, vult Erik Huijbers, de
vader van Koen aan. "De pastorie
is de laatste jaren erg onderkomen.
Het duurt nog wel een tijdje voordat
alles is aangepast aan onze v/ensen.

De waardevolle elementen - zoals

de paneeldeuren, binnenluiken,
de schouwen en de fraaie
stucwerkplafonds - blijven allemaal
in de oorspronkelijke staat."

Besloot pastoor Lambertus
Ludovicus Wollaert nadat hij in
1879 naar Sambeek was gekomen
om de pastorie in de schuurkerk
maar snel af te breken omdat deze
in te slechte staat verkeerde, 135
jaar later is dat gelukkig anders.
De door zijn toedoen gebouwde
pastorie was in 2014 eveneens erg
vervallen. Maar in plaats van het
pand te slopen krijgt het over enkele
jaren weer de statige uitstraling van
weleer. Dankzij de inspanningen van

mensen die hart voor het gebouw
hebben.

Aan weerszijden van de voordeur zijn begin jaren 50 van de vorige eeuw ttilee
reliëftegels ingemetseld, voorstellende de heilige maagd Maria en Sint-Jan.
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Twaalf woningen met
felle kleurtjes
Hij was duidelijk een beetje geïrriteerd. En daar had het Sambeekse raadslid Harrie Gommans alle reden íoe.
Want het voorstel dat het college von burgemeester en wethouders von de gemeente Boxmeer voorlegde oan de elf
volksvertegenwoordigers in de raodsvergadering van 5 augustus 1957 kón eigenlijk ook niet.

Wat was er aan de hand? In Sambeek
zouden twaalf nieuwe woningen
gebouwd gaan worden aan het meest
noordelijke gedeelte van wat nu de

Torenstraat is. Daar had geen van de

raadsleden problemen mee. Ruim
tien jaar na het einde van de Tweede

Wereldoorlog was er nog steeds een

grote behoefte aan woningen - ook
in Sambeek.

Maar burgemeester J. Nolet en de
wethouders H. van der Sterren en

J. Arts wilden dat de gemeenteraad

hen machtigde de reeds eerder

aangekochte gronden te verkopen
aan een aannemer. Ook dat zou
waarschijnlij k geen moeilijkheden
hebben opgeleverd ware het niet dat

die gronden reeds waren verkocht.
"Dit voorstel komt een beetje
laat", sprak een gepikeerde Harrie
Gommans. "De aannemer is zelfs al

begonnen met het bouwen van de

huizen!"
Burgemeester Nolet kon dat als

voorzitter van de gemeenteraad

alleen maar beamen. "De reden is
echter dat het geruime tijd heeft
geduurd voordat de grondprijs kon
worden vastgesteld."
Datzal best wel waar zijn geweest,

maar het is niet aan te nemen dat de

aannemer vooraf met elke naderhand

vast te stellen grondprijs akkoord
zouzljn gegaan. Hoe dan ook: de

gemeenteraad stemde unaniem in
met het voorstel van het college, dat

daarna de transactie formeel kon
aÍhandelen.

In totaal ging het over 9452
vierkante meter landbouwgrond,
afkomstig van vier agrariërs. Met
drie van hen was de gemeente

Boxmeer al via onderhandelingen
tot overeenstemming gekomen, het
perceel van de vierde moest via

Sinds eind 1957 staan aan het begin van de ktren.straat zes lv,ee-onder-een-
kapwoningen, die in de beginjaren in vrolijke kleuren waren geschilderd.

Situatieschels mel alle daarop te houvten woningen in heÍ meest noordelijke gedeelte
van de TorenslraaÍ.

i t
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een gerechtelijke procedure worden
onteigend. De aankoopsom van
de gehele plak grond (inclusief
de kosten van taxatie, notaris en

onteigening) bedroeg ruim 9600
gulden (4356 euro), wat neerkomt
op een vierkante meterprijs van één

gulden (0,45 euro).

De verkoopprijs van de grond,
waarvan de vaststelling dus zo

lang op zich had laten wachten,
bedroeg 2,50 gulden (1,13 euro).
Toch maakte de gemeente Boxmeer
geen 1,50 gulden per vierkante
meter winst op de verkoop van de
grond. Er ging ruim 1500 vierkante
meter af voor de verbreding en

verharding van de zandweg die daar
lag. Tevens moest de grond bouwrijp
worden gemaakt door de aanleg van

waterleiding. Riolering zou daar
pas zo'n vijftien jaar later worden
aangelegd.

Opmerkelijk is de berichtgeving
van de gemeente Boxmeer aan

Gedeputeerde Staten in
's-Hertogenbosch over dit
bouwproject. Daarin staat te lezen
dat 'naar het zich laat aanzien

zullen de bouwkavels binnen een à
twee jaar aan particuliere bouwers
(meervoud! ) zijn doorverkocht',
terwijl er op dat moment één

aannemer dus al bezig was met de
bouw van alle twaalf woningen.

Deze aannemer was Gebr. Peters

uit Boxmeer. Op l6 oktober 1956,

dus tien maanden voordat raadslid
Harrie Gommans zijn kribbige
opmerking maakte, hadden de broers
Jan en Harrie Peters bij het college
van burgemeester en wethouders van

Boxmeer een aanvraag ingediend
voor de bouw van zes twee-onder-
een-kapwoningen.
Architect F. Grips uit Vught had

een bijzonder ontwerp bedacht.
Vooral aan de buitenzijde zagen de

nvaalf huizen er opmerkelijk uit.
De voor- en achtergevels bestonden
grotendeel s uit gepotdekselde
planken, die verticaal op stijlen
waren bevestigd en die felle kleuren
zouden krijgen. In de volksmond
kregen de woningen na het
gereedkomen al snel de naam rock
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kkening van de voor- en achÍergevel van de zes, voor een dorp als Sambeek zeer
moderne twee-onder-ee n- kapwo ninge n.

'n rollwoningen, naar de in die tijd
zeer populaire muziekstroming met
aanstekelijke, ritmische liedjes. Door
de kleuren in een bepaald patroon
aan te brengen ontstond er niet
alleen een bepaalde eenheid tussen

de twaalf rvoningen, maar oogden ze

ook fris en zeer eigentijds.
En eveneens een primeur voor
Sambeek: de huizen kregen een

zogeheten doorzonkamer, met
voor en achter grote ramen, die het
zonlicht volop in de woonkamer
toelieten. De woningen hadden geen

zolder, maar aan de achterzijde een

kleine, losstaande berging. Elk van

de twaalf huizen kwam te staan op

een perceel grond van ongeveer
390 vierkante meter groot. Behalve
een doorzonkamer was er op de

begane grond een hal, een toilet en

een keuken met, onder de trap naar

de eerste verdieping, een ondiepe
kelder.
Boven waren er drie slaapkamers

en een badkamer. Zowel de

doorzonkamer beneden als een van
de slaapkamers boven, die van een

balkon was voorzien, hadden aan

de westzijde openslaande dubbele
deuren. Vrijwel alle kozijnen waren
van staal.
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In de r**eede helft van I957 was de bouw van de t waalf woningen in volle gang. De vooraf geschilderde planken zijn al
aangebracht.

Op 12 april 1957 verleende
het college van Boxmeer aan

Gebr. Peters de gevraagde

bouwvergunning. Gezien
de opmerking van raadslid
Harrie Gommans in de
gemeenteraadsvergadering van

5 augustus van datjaar is het

aannemersbedrijf vrij snel daarna
gestart met de daadwerkelijke bouw
van de woningen, die per stuk ruim
14.500 gulden (6.612 euro) moesten
gaan kosten.

De twaalf huizen (later zouden

er nog twee fwee-onder-een-
kapwoningen bijkomen, maar dan

van een ander ontwerp) stonden

aan wat aanvankelijk de Verlengde
Achterstraat heette. Op zich logisch
want de Achterstraat was toen de

verharde weg tussen Kortestraat
en Stalenberg, terwijl de rock 'n
rollwoningen waren gebouwd aan

de zandweg tussen de Kortestraat
en Grotestraat. Eenmaal gereed

kwamen de huizen formeel aan de
Achterstraat te staan met de oneven

nummers I tot en meÍ23.

Eind 1957 betrokken de eerste

bewoners hun nieuwe huis. Een

aantal van hen was niet gelukkig
met de naam Achterstraat. Die zou
wellicht negatief kunnen overkomen
Daarom vroegen zij aan het college
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Boxmeer om de

naam te wijzigen. Dat kwam met
het voorstel om de straat voortaan
Torenstraat te noemen.

Op vrijdag 28 maart 1958 sprak
de gemeenteraad over deze

naamswijziging. Raadslid Harrie
Gommans kon begrip opbrengen
voor het feit dat bewoners van de

Achterstraat bezwaar hadden tegen

deze naam. "Een prima andere naam

zou Kloosterstraat kunnen zijn",
stelde hij voor. "Langs deze straat

liggen immers het Catharinaklooster
en het Antoniusklooster."
Burgemeester J. Nolet was het niet

met hem eens. "De Sambeekse toren
is toch heel wat markanter", vond hij
"Het college wil vasthouden aan de

naam Torenstraat." Daarna gingen
alle raadsleden zonder hoofdelijke
stemming akkoord met de nieuwe
naam Torenstraat en hield de oude

aanduiding Achterstraat na enkele
honderden jaren op te bestaan.

Aanvankelijk moesten de eerste

bewoners hun woning verwarïnen
met een kolenkachel. Dat veranderde
na enkelejaren door de aanleg
van een aardgasnet door geheel

Nederland. Ook de gemeente

Boxmeer werd daarop aangesloten,

eerst de woningen langs de

hoofdstraten, gevolgd door die
aan de zijstraten. De bewoners van
de rock 'n rollwoningen maakten
eveneens kennis met de geneugten

van verwarïnen en koken op aardgas

Omdat bij een aantal bewoners de naam Achterstraat een negatief gevoel opriep,
werd deze in 1958 gewi.jzigd in ktrenstraat.
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uit het Groningse Slochteren. Op de

aanleg van riolering echter moesten

ze tot beginjaren 70 van de vorige
eeuw wachten. Tot die tijd waren ze

aangewezen op een eigen beerput
die, als gevolg van de verzadigde
grond eromheen, vaak overstroomde

De volgens de architect als
'prae-fabhuizen' gebouwde en

daardoor relatief goedkope rock'n
rollwoningen bleken in de jaren
daarna toch niet zo goed te voldoen
als gezinswoningen. Ze warcn
gewoon te klein, met als gevolg dat
veel bewoners hun huis vergrootten.
De meesten deden dat in de vorm
van een rechthoekige aanbouw.

Ook de kenmerkende, in felle
kleuren geschilderde gevels bleken
voor de nodige problemen te zorgen.
Het hout was van slechte kwaliteit,
terwijl het opnieuw schilderen
veel geld kostte. De voor- en

achterliggende planken hadden
namelijk verschillende kleuren. Die
opnieuw een ver{e geven, was

een secuur werkje en vergde veel
tijd. Vrijwel alle bewoners gingen

er langzamerhand toe over om alle
planken in één kleur te schilderen.
Gaandeweg echter maakten die
plaats voor een geheel nieuwe
voor- en achtergevel van bakstenen.

Dat gaf de bewoners meteen de

mogelijkheid om hun woning te
isoleren en de kozijnen te vervangen.
De naam rock 'n rollwoningen

was tot ver buiten Sambeek

bekend, waarschijnlijk omdat het
om een aansprekende en daardoor
beklijvende naam ging. ln 2014
herinnert niets meer aan deze

opvallend gekleurde huizen. De
gevel van slechts één woning heeft
nog de originele planken. Maar die
zijn egaal bruin geschilderd.

Omdat het schilderen van de gepotdekselde planken zeer tijdrovend en daardoor
duur was, gingen sleeds meer bewoners erloe over ze één kleur le geven. ln 2014
hebben bijna alle vtoningen gemeÍselde voor- en achtergevels.

De laatste boom
op het oude dorpsplein

"Geachte volksvertegenwoordigers", sprak burgemeester Piet Stevens op
vrijdag l5 oktober 1926 de zeven leden van de gemeenterasd van Sombeek
loe. "Een aantal bomen op het Yrijthof is er slecht aan toe. Moar liefst 2I
stuks zijn door de iepziekte aangelost. Het is dringend gewensí dol deze

bomen zo spoedig mogelijk worden gerooid en gekapt."

Piet Stevens, de laatsÍe burgemeester
van Sambeek 1914-1942.

Duvelsklökske nr.50,20I4 - 4ó

De raadsleden zullen waarschijnlijk
wel geweten hebben dat de iepziekte
zeer besmettelijk was en dat het
verwijderen van de bomen op het
Vrijthof geen uitstel kon dulden.
De ziekte werd in Nederland voor
het eerst in l9l8 geconstateerd in
Noord-Brabant. Acht jaar later al
waren de bomen op het Vrijthof in
Sambeek erdoor aangetast. Bij de

raadsleden was er dan ook geen

enkele twijfel over de noodzaak de

iepen op het toen centrale dorpsplein
te kappen. "Maar", zo besloten zij,

"later moet het Vrijthof weer met
andere bomen worden beplant." En

daar was burgemeester Piet Stevens
het helemaal mee eens.

Dat er weer nieuwe bomen op het
Vrijthof moesten komen lag voor
de hand. Want voor zover valt na te
gaan hebben er altijd bomen op dat
stukje midden in Sambeek gestaan.

Bij dorpse activiteiten boden ze
schaduw in de zomer en bovendien
brachten ze bij verkoop na het
kappen ervan nog flink wat geld in
het gemeentelijke laatje.
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Foto ttit 1 92 I van het Ludovicusgesticht,
met dttarop de bonten die naderhand
ziek bleken te zijn.

Zoals in 1847. Toen stonden er
ook al iepen op het Vrijthof. Het
gemeentebestuur wilde die laten

kappen om er de reparatie van de

dorpsschool mee te bekostigen. Maar
het Iiep anders. In datjaar waren
er veel landarbeiders zonder werk
komen zitÍen. Als gevolg daarvan
waren ze genoodzaakt een beroep te
doen op de gemeentelijke armenkas,
een veÍre voorloper van de huidige
Bijstandswet. Begin 1847 had de

gemeente Sambeek al 420 gulden
(circa I 90 euro) extra in deze

armenkas gestort, maar dat bedrag
bleek onvoldoende.

"B uitengewone omstandigheden
vragen om buitengervone
maatregelen", zo motiveerden
burgemeester en wethouders op
l8 mei 1847 hun voorstel om de

opbrengst van de verkoop van
eveneens 21 iepenbomen naar de

armenkas door te schuiven. "Het
is van het grootste belang dat
hulpbehoevenden nrl geholpen
kunnen worden."
Op I I februari 1841 waren de
iepenbomen door burgemeester
Christiaan van den Bosch verkocht
aan de meestbiedenden. Elf personen,

afkomstig uit zowel Sambeek
als naburige dorpen, hadden

belangstelling voor de bomen, die
gemiddeld elf gulden (bijna vijf
euro) opbrachten. Waarschijnlijk
nog datzelfde jaar werd het Vrijthof
opnieuw beplant. En het waren deze
bomen die in 1926 bleken te zijn
aangetast door de iepziekte.

Tot het voorjaar van 193 I hebben er
op het Vrijthof geen bomen gestaan.
"lndertij d gaven Gedeputeerde

Staten hun goedkeuring voor de

kap en verkoop van de bomen mits
er binnen twee jaar nieuwe zouden
worden aangeplant", verklaarde
burgemeester Piet Stevens op

4 december 1928 tijdens een

raadsvergadering. "Thans is het
daarvoor een geschikte tijd. De
Nederlandsche Heidemaatschappij
(nu:Arcadis) heeft een

inrichtingsplan gemaakt." En met
dat plan kon de gemeenteraad van

De Dtritser Augusl Deusser legde
het omploegen van het h'ijthof en de

aonplant van nieuwe bomen op een

schilderij vast.

Sambeek instemmen.
Het zou echter nog twee jaar duren
voordat het tot uitvoering ervan

kwam. Op 8 novemberl930 kwam
opzichter Messerschmidt van de

Nederlandsche Heidemaatschappij
voor nader advies naar Sambeek.
Besloten werd toen om het Vrijthof
eerst om te ploegen en daarna
met bomen te beplanten. Dat is
vermoedelijk in de eerste maanden

van l93l gebeurd. Want op I 8 april
van dat jaar meldde het Boxmeers
Weekblad: "Het Vrijthof in Sambeek
is thans met bomen en heesters

beplant. Deze werkzaamheden
werden onder deskundige
leiding van de Nederlandsche
Heidemaatschappij uitgevoerd en is

een plantsoen gelijk. Wanneer alles
in het blad staaÍ, zal het Vrijthof er
keurig uitzien."
Hoewel er geen rekeningen bewaard
zijn gebleven van deze herinrichting
van het Vrijthof werden er toen
hoogstwaarschij nl ijk I indebomen
geplant. Wél bekend is hoeveel al

deze werkzaamheden hebben gekost:
147 gulden (66,70 euro). Dit bedrag
staat in dejaarrekening over l93l
van de gemeente Sambeek vermeld.
In 1940 verkocht de gemeente

Sambeek het Vrijthof aan het
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In 1926 conslaíeerde burgemeester Piel Stevens dut 2l bomen op het Vrijthofdoor
iepziekte woren aangetasÍ. Ze moesten worden gekapt.
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Deze laatste boom op het Vrijthof werd 83 jaar geleden geplant

kerkbestuur. Het betrof het gedeelte
tussen de huidige Torenstraat en

kerk en vóór Centrum Sambeek (het
vroegere Antoniushuis). Dankzij
deze transactie werd het kerkbestuur
eigenaar van het gehele Vrijthof.
Eerder al was het in bezit gekomen
van het vroegere schoolhuis met
tuin (ongeveer op de plek van de

groÍe zaal van gemeenschapshuis

De Elsenhof) en een boerderij (het
oudste gedeelte van De Elsenhof aan

de zijde van de Torenstraat).

Uit deze foto van het zilveren
prieslerfeesl van posloor van Berkel
in juni l94l , blijkt dat de nieuw
aangeplante bomen op het Vrijthof al
flink gegroeid zijn.

Daardoor kon het kerkbestuur in
1955 op die locatie een nieuwe
meisjesschool bouwen, die later de

functie van gemeenschapshuis zou
krijgen.

Eind l9d" eeuw werd aan de

zuidzijde van het Vrijthof een

zogeheten liefdeshuis gebouwd,
waar Sambeekse bejaarden en andere

hulpbehoevenden werden verzorgd
en verpleegd. Dit liefdeshuis heette

aanvankelijk Ludovicusgesticht en

kreeg later de naam Antoniushuis.
In 1960 verrees op de fundamenten
hiervan een nieuw verzorgingshuis
datzo'n dertigjaar dienst zou doen.

Daarna werden er vluchtelingen in
gehuisvest. Sinds 201 I verblijven
in wat sindsdien Centnrm Sambeek
heet voornamelijk buitenlandse
arbeidskrachten.

Na l93l zijn er geen nieuwe bomen
meer op het Vrijthof aangeplant.

Sterker nog: vrijwel alle bomen
die er destijds werden neergezet

zijn verdwenen. Op eentje na. Die
leidde tot voor enkele jaren terug,
door het aanbrengen van asfalt op

het Vrijthof om dat beter geschikt
te maken als parkeerterrein, een

wat moeizaam leven. Later zijn om
deze boom enkele meters asfalt
verwijderd, waardoor de wortels
meer regenwater kunnen opnemen.
In tijden van droogte wordt er door
de beheerder van Centrum Sambeek

extra water toegevoerd. Want hij
wil zo'n markante boom voor zijn
pensiongelegenheid niet graag kwijt.

Eenfoto, genomen vanaíde loren,
waarop duidelijk te zien is dat in 2014
nog slechts één boom op het Vrijthof
staat.,1,-"".!; à
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een uitgave van Stichting Sambeeks Heem &------t-
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tijdens de vroege ochtend van l0
mei 1940. In I 991 was er ruime
aandacht voor het 550-jarig bestaan

van de dorpsschool. Andere
onderwerpen uit de beginjaren varr

de Duvelsklökskes: het vertrek van
de zusters redenrptoristinnen uit
Sambeek, een beschrijving van het
dorp rond 1 830 en de geschiedenis
van de bouw van de huidige kerk.
De laatste jaren werden de

Duvelsklökskes qua omvang
steeds groter - een gevolg van het

diepgravend historisch onderzoek
dat voor elke uitgave plaatsvond.
Honderden archieven zijn inmiddels
geraadpleegd. Bijna altijd leverde
dat verrassende vondsten op.
Mede hierdoor konden de afgelopen
tien jaar Duvelsklökskes verschijnen
over de bouu,'n'an de stuw en

schutsluis, het Vrijthof en het
Pastoor de Vochtplein en de bijna
honderd straatnamen die Sambeek
kent en heeft gekend. Ook de

honderden namen die inwoners van

het dorp gaven aan hun bouu'- en

weilanden krvamen aan bod. Bij
het 525-jarig bestaan werd de

geschiedenis van de Sambeekse
toren uitgebreid beschreven in het
dikste Duvelsklökske ooit.
En dan is dit na dertig jaar
Duvelsklökske 50. Het laatste.

Het la atste D uvelsklökske
Het was de bedoeling om er Íien
uit te geven. Maar het zijn er vijf
keer zo veel geworden: vijftig dus.
Wie Sumbeeks Heem zegt, denkt
onmiddellij k aun de Duvelsklöks kes
die vannf 1984 zijn verschenen.
Aanvankelijk wus het streven ont
met het toen nog gratis en huis-
aan-huis bezorgde blud de inwoners
vu n n i e ub,bo uww,i k L u neye n
kennis te lalen muken met hel
eeuwenoude Sambeek
"We komen even buurten", zo st(tut
in het eerste nummer te lezen.

"Maor de koffie hoeft nog niet
meleen kluar Íe slaan. lle ktmen
niets ltulen, muar iets brengen:
alles wat Sambeek te bieden heeft.
Want dut is ook vsn rt!"

Na enkele uitgaven veranderde het

karakter van de Duvelsklökskes.
Van inÍbrmatie over allerlei
gcbe urtenissen en activitcitcn in
Sambeek werden er steeds mcer
historische artikelen opgenomen.
Sinds 1988 ziin de Duvelsklökskes
helemaal gervijd aan de langc cn

rijke geschiedenis van Sarnbeek, zo
mogelijk aanhakend bij de actualiteit.
In 1990 - vijftig jaar na de Duitse
inval - bijvoorbeeld verscheen 'De
oorlog van 300 minuten', handelend
over de gebeurtenissen in Sambeek

Í! e I llu t.\ t a Duve ls kliiks ke.

Tezamen zijn al die Duvelsklökskes
goed voor meer dan 700 pagina's
dorpsgeschiedenis. Voor een kleine
plaats als Sambeek is dat zeer veel.

Het laatste Duvelsklökske betekent
echter geenszins dat Sarnbeeks
Heem ophoudt de historic van

het dorp te onderzoeken en te
beschrijven.
Integendeel. Sambeeks Heem slaat
nieurve wegen in.

nir t3daBEd

Bij gelegenheid van het 500-jurig
bestattn van de Sl. ,Janstoran in 1986.
publiceerde Sambeeks Heem het hoek
Sambeek-Zanneheke.
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Hetzelfde
maar toch anders
Sambeek is ongeveer duizend jaar
oud. Het dorp is ontstaan bij de

kruising van de Romeinse weg van

Nijmegen naar Venlo/Blerick en de

Zandbeek. Deze afivateringsbeek
liep langs de huidige Zandsteeg en

Maasstraat van de hoger gelegen

Peel naar de Maas.

Kennelijk was het gebiedje rond
deze kruising een aantrekkelijke
plek om te gaan wonen. Want
van de enkele huizen die er

in het begin stonden, groeide
Sambeek geleidelijk uit tot een

echt dorp - aanvankelijk sterk
agrarisch georiënteerd, anno 2014
vooral een plaats waar het prettig
wonen is, mede dankzij een hecht
verenigingsleven en een grote
gemeenschapszin.

De eerste schriftelijke gegevens

over Sambeek werden zo'n700 jaar

geleden opgetekend. Gaandeweg
zljn dat er steeds meer geworden.
ln diverse archieven, niet alleen
in Nederland maar ook daarbuiten,
liggen op schappen vele honderden
meters gegevens over Sambeek
opgeslagen. Slechts een klein
gedeelte daarvan is momenteel
bestudeerd. Er wacht dus nog heel

veel werk...

Nu het Duvelsklökske ophoudt
te bestaan, gaat Sambeeks Heem

over op digitale verspreiding
van de informatie over het dorp
via een eigen websiÍe.Deze zal
vermoedelijk aan het eind van dit
jaar te bezoeken zijn.
Een eigen website geeft meer
mogelijkheden om de historie

van Sambeek naar buiten te
brengen. Was deze tot nu toe met
een Duvelsklökske beperkt tot
slechts één keer perjaar, dankzij
het wereldwijde web kan dat

vele malen vaker. Bovendien kan
iedereen waar ook ter wereld - zoals

oud-Sambekenaren en anderen

die belangstelling hebben voor de

geschiedenis van het dorp - op elk
moment van de dag deze website
bekijken.
Sommige onderwerpen leenden

zich niet om te publiceren in
het Duvelsklökske - denk aan

weliswaar kleine maar opmerkelijke
gebeurtenissen, leuke advertenties
uit kranten, gedachtenisprentjes en

een kroniek over de 1000-jarige
geschiedenis van Sambeek. Op de

later in het jaar in gebruik te nemen

website is dat allemaal wél mogelijk

Op zich verandert er dus niet zo veel
Sambeeks Heem blijft publiceren
over grote en kleine, vermakelijke
en droevige, belangrijke en minder
belangrijke gebeurtenissen uit de

historie van het dorp. Alleen het
medium verandert: niet langer op
papier maar digitaal.
Wat onveranderd blijft is dat

Sambeeks Heem, net zoals in het
verleden, iedereen in het dorp en

daarbuiten helpt met vragen over
bijvoorbeeld de familiegeschiedenis,
het huis waarin men woont of
anderszins.

Sambeeks Heem,
Jos Kuijpers
René Klaassen
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Nog steeds verkrijgbaar bij Sambeeks

Heem: oude ansichten, nieuwe
ansichlkaarten. verhalenbundel Maria
van B rob ant. verj aardags ka le nder,

herdruk brochure 'Sambeek en zijn recht
op zelfstandigheid' uit I 939, diverse
uitgaven Duvelsklökskes en nog veel
m e e r inJb r mat ieJ' m a t e r iaal.

VIaria
van

Brabant

: :':l: r'

(dxi nfirDTdrdTÉz
ÈL.)V(\7IUDr_qJliJ\\

',t;

Frans W$c
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