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De geschiedenis van 550 jaar

school en onderwijs in het dorp Sambeek.
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Duvelsklöl«ke l4

SCHOELMEUSÏER TOT SAMBEECK,
OM DIE KINDEREN IN EERREN
ENDE DEUGIIDEN TE LEERREN.

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

De oudste klassefoto van de Sambeekse sclool wcrd
bijna hon&rd jao geleden gerumen. Defoto toottt dc
schoolbevokiag uit 1896. Uiterst lin*s saat de nu
l0S-jarige Antonvm dc La, De schoolnuest* is
Cornzlis van Tilhrg.

door René Klaassen

Voorwoord
Toen ik in de eerste klas zat, kwam op een

morgen de meester met een heel bijzorder amanat
de klas binnen Het was een zelfgebouwde
bandrccorder. De koplamp van e€n fiets dieÍde als
micÍofoon, het acht€rlichtje ging braÍden als er t€
hard gesproken werd. Een voor een mochten we
naar voren komen om wat te vertellen. Nadat
iedereen aan de beurt was geweest, weÍd de band
afgespeeld. Toen gebeurde het wonder je hmrde
jezelf praten! Onbegrijpelijk voor zcsjarige
jongetjes in 1952.

De opvattingen over wat een school moet
onderrvijzen, zijn altijd in beweging geweest Deed
vlak na de Tweede OoÍtog de techniek zijn inrede
in de klas, in l44l al richtte de toenmalige pasOor
Jan van der Velden een altaar in zijn Sambeekse
kerk op. De priester die dit altaar bediende, moest de
dorpsjeugd gaan ondenrijzen. Leren was toen een
vorm van geloofsonderricht. Honderdvijftig jaar
later ondeÍekende meester Martin WolteÍs een
overEenkomst met het plaatselijk dorpsbestuur.
Zijn taak was om "die kinderen in eenen en
deughden te leenen". Aan dit aóeidsconEact is de
titel van dit Duvelsklökske ondeend. Het is de
eeÍste maal dat in Sambeekse archiefstukken
uitgebÍeid over de school woÍdtgespÍoken.

Nu - 550 jaaÍ na de oprichting van de
dorpsschool - staat bU het basisonderwijs de eigen
ontwikkeling van het leÍende kind centraal. Het
onderwijs verandert vooÍtdurcnd. En dat is maar
goed ook.

Wat blijft, zijn de herinreringm aan de
school. De minder prettige, de leuke. Op den duur
kdjgen de laatste de overhand. En mk dat is maar
goed..
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1.
Met twee Jannen begon
h 9t...

Het was 7 maanl455.
In de pastorie van Sambeek waren vijf personen op
bezoek. Pastoor Jan van de Velden had hen
uitgenodigd om aanwezi g tE, zijn bij het opstellen
van zijn testament.

Allereerst waren daar Jacobus van der Straeten en
Marcelus Koten, die kleermaker was. Vervolgens
zaten twee geestelijken aan tafel: Jan van der Geest

en Jan Craboth. Beiden waren al jaren in Sambeek
werkzaam. De laaste gast wÍls Henricus Lijndeman.
Hij kwam van Coch en was schrijver in dienst van
het bisdom Keulen. Enkele vellen perkament, zijn
inktpot en ganzeveer had hij mee naar Sambeek
genomen, want als notaris moest hij de laatste wil
van Jan van de Velden vastleggen.

Het linkerschip van de vooroorlogse Sambcelcse
parochiekerk. De stichÍer van fu dorpssclaol, pa.stoor

lan van de Velfun, werd in 1456 voor dit altaar
begravvn.

Dat een pastoor een testament maakte was

niet gebruikelijk in de 15e eeuw. Een
parochieherder behoorde de keftelijke goederen te

beheren en geen eigen bezit te hebben, vond men.

MaarJan van de Velden had toch wel het een en

ander na te laten. Daarom had hij van de bisschop
van Luik, die toen zijn superieur was, toestemming
om een testament op te maken. De aanwezigheid
van een notaris van het naburige bisdom Keulen
onderstreepte dal

"Als ik kom te overlijden, wens ik voor
het hoofdaltaar in de kerk van Sambeek begraven te
worden", dicteerde de pastoor. "Maar het moet wel
netjes gebcuren. Iedere priester die bij mijn
uiwaartmis aanwezig is, ontvangt vier geldsnlkken.

Bovendien moet op mijn begrafenisdag aan de

aÍrnen van het dorp een grote hoeveelheid brood en
geld worden uitgedeeld".

Wetenschapsman
Toen Jan van de Velden zijn testament

maakte, was hij ongeveer 65 jaar oud. "En aI45
jaar in Sambeek werkzaam", liet hij Henricus
Lijndeman nog eeÍrs nadrukkelijk vermelden
Hij werd rond 1390 in Culemborg geborcn, vandaar
dat hij zich ook wel Jan van Culemborg noemde.

Hij werd in Sambeek pastoor op voorspraak van
Peter van Culemborg, een familielid. Als heervan
Boxmeer had deze Peter ook in Sambeek heel wat te
vertellen. En: Sambeek was een rijke parochie, dus

voor een priester extra-aantrekkelijk om te
bedienen.

Jan van de Velden was een onnvikkeld
man. Hij had aan de Keulse universiteit theologie,
rechten en geneeskunde gestudeerd. Deze
wetenschappelijke belan gstelling is hem altijd
bijgebleven.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij zich in
14,y'.1tot zijn bisschop in Luik wendde. "Ik wil
graag een nieuw altaar in de keft van Sambeek

oprichten", liet hij weten. "Hetzal de naam van
Heilige Drievuldigheidsaltaar dragen. De rector die
aan dat altaar wordt aangesteld, moet ook ondenictrt
aan de dorpskinderen gaan geven".
De bisschop gaf zijn toestemming. De oprichting
van dit altaar was het begin van de dorpsschool in
Sambeek.

Betalen met rogge
Als in de Middeleeuwen een voorziening op

godsdienstig gebied tot stand moest worden
gebracht, werd er een altaar - vaak een zijaltaar -
opgericht. De priester die aan dat altaar werd
aangesteld, kreeg daar ook de inkomsten van.7n
kon hij zich voor een deel in zijn levensonderhoud
voorzien.
In die tijd was er weinig geld in omloop. Koren -
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Rogge was hoofdbe*aildeel van lwt voedsel van dc
Middeleerpse merc.Vaakwerd lut als futaahnddcl
gebrui*t. Aardappelen kznde men in die tijd nog niet.

vooral rogge - was het belangrijkste betaalmiddel.
De onwanger kon zelf beslissen wat hij met het
graan deed: öf doorverkopen öf aanwenden voor
eigen gebruik. Koren werd in de l5e eeuw niet
alleen gebruikt om brood van te bakken. Frn bord
stevige meelpap stond op het dagelijkse menu van
de Middeleeuwse Sambekenaar.

De inkomsten van een altaaÍ kwamen van
parochianen, die een gedeelte van de opbrengst van
hun land afstonden. Ook de kerk zelf had
bezittingen. Vaak werden bij testamenten stukken
land als erfenis aan de kerk toebedeeld. Deze
gronden werden dan weer verpacht en zorgden aldus
voor regelmati ge inkomsten.
Iets dergelijks was bij de oprichting van het Heilige
Drievuldigheidsaltaar ook gebeurd. Jan van de
Velden had ervoor gezorgd, dat de priesters van dat
altaarjaarlijks 3500 kg rogge kregen Een aardig
inkomen dus. Als tegenprestatie moest de
geestelijke per jaar vijf missen opdragen en de
Sambeekse jeu gd ondenvijzen.

De school erft ook
Na het bedenken van de arÍnen was Jan van

de Velden in zijn testament aangekomen bij een
passage over de school.

"De rectoren van de zij-altaren in de kerk krijgen
van mij elk jaar anderhalf vat rogge", liet hij de

notaris noteren. "De schoolrector kÍijgt nog een vat
extra als er leerlingen zijn Maar als er geen
schoolkinderen zijn, vervallen deze inkomsten aan
de kerk voor verlichting, zoals kaarsen, glas in lood
en godslampolie", besloot de pastoor.
Het testament van Jan van de Velden is het oudste
gescfuift, waarin over de Sambeekse school
gesproken wordt.
Eenjaarlater, op 8 april 1456, overleed de pastoor.

Van rogge werd niet alleen brood gebal*en. Men
bereiddc er ookv& pannekoeken enverschilkndc
soorten nuelpap van. Op fu gbeelding l*t een kind
zijn bordje schoon.

De eerste schoolmeester
Een van de personen die het testÍunent

moest uiwoeren, was Jan van der Geest. Deze had
met instemming kennis genomen van de
nalatenschap aan de school. ln 1442 was hij Íector
geworden van het Heilig Drievuldigheidsaltaar en
daarmee dus ook de eerste schoolmeester in
Sambeek.
Dat een priester ondenicht gaf, lag voor de hand.
Geestelijken waÍen in die tijd bijna de enigen die
konden lezen en schrijven. Waar de eerste school
van Sambeek gevestigd was, is niet bekend.
Waarschijnlijk werden de lessen in het prieserkoor
van de kerk of in de sacristie gegeve[

Onderwijs was in de Middeleeuwen een
verlengstuk van de kerk: het was een andere manier
om het geloof over te dragen. De kinderen leerden
de geloofswaarheden, enkele gebeden en wat lezen.
Niet uit boekjes, want de boekdrukkunst was nog
niet uitgevonden. Aan schrijven kwamen de meeste
leerlingen niet toe, evenmin als aan rekenen. Ook
is niet bekend hoe oud de schoolgaande kinderen
toen wareÍL Het schoolbezoek was onregelmatig:
leerplicht besond niet en de kinderen moesten op de
boerderij of op het land vaak een helpend hardje
toesteken.

F
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,* Ongeveer honderdijftig jur lubben priesters dic aan
' lut Heilige Drbvulögheidsaltaar verbondcnwaren fu

Sambeekse kinderen ondcrvtezen. Het leren lezen was
een van de belangrijkste vakken in de eeuw
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Na het overlijden van Jan van de Velden
werd schoolrector Jan van der Geest waamemend
pastoor en rector van nog een ander sambeeks
altaar, met de daarbij behorende inkomsten. Hoewel
rekenen dus niet op het leerprogramma van zijn
school stond, had Jan van der Geest zich dus een

ruim inkomen weten te verwerven.Z.eker als men

bedenkt dat hij in Sambeek waarschijnldk ook nog

een eigen boerderij had voor verder
levensonderhoud. Maar het moet gezegd: op het

einde van zijn leven liet ook deze Jan zijn
bezittingen aan de kerk na.

Jan van der Geest overleed in 7473.

Waar de eerste Sarnbeel<se sclaol was gevestigd, is niet bekend. Misschien in het priesterkoor van de kcrk. Deze foto uit
ca. 1890 tooru lu rechterschip van dc parochiefurk. Bij het altaar achteraan zou dan lut eerste ondcrricht gegeven zijn.
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2.
Martin Wolters en het
eerste onderwijsreglement

Alle belangrijke Sambeekse persoÍten

waren aanwezig.
Van kerkelijke zijde pastoor Mathijs Riebroeck, de
Íector van het Sint Catharina-altaar en twee
kerkmeesters Teunis Becker en Joachim Gerijts.
Ook koster Christiaan Crouwers was er.
Van de plaatselijke overheid waren alle zeven
schepenen (bestuurders) aanwezig, waaronder
Herman Theunis en Hendrick van Sliepenbeek.
Verder twee adellijke personen: Mijnheer Schenck,
die op het Sambeekse kasteel Hatendock woonde,
en Mijnheer Beynhem.
Voorts alle afgezanten van de plaatselijke buurten.
En dan naruurlijk de persoon waar alles om draaide:
Meijster Martin Wolters.

Lange schooldagen
Het gez.elschap was op 30 november 1596

bij elkaar gekomen voor de ondertekening van het
arbeidscontract, dat Martin Wolters aan de
Sambeekse school zou binden Martin kreeg te
horen wat er van hem verwacht werd. "De
schoolmeester moet de kinderen acht jaar in eer en
deugd ondenvijzen. Hij moet zezowel op straat, in
de school als in de kerk onderhouden, zoals een
goed cn vroom schoolmeester verplicht is te doen".

Vervolgens werden de arbeidstijden genoemd.
"'s Zomers moet de schoolmeester om zes uur
beginnen tot 's avonds zes uur. In de winter mag
het wat korter: van 's morgeÍrs zeven of acht uur tot
's-avonds vijf uur". Een middagie vrij voor de
kinderen kon ernog wel af: op maandag- en
donderdagmiddag wanen de verlofdagen. Mocht
Martin Wolters verhinderd zijn om les te geven, dan
kon hij een beroep doen op pastoorRiebroeck of
koster Crouwers. Die zouden hem dan vervangen.
Een vrij week-eind zat er voor de schoolmeester
niet aan. "Op zon- en feestdagen moet hU de
kinderen in de kerk brengen om hen de preek en
missen te laten aanhoÍen". Over de te ondenrijzen
vakken werd in het arbeidscontract nauwelijks
gerept Martin moest de kinderen liederen leren
zingen, die hij zelf kende.

Uiteraard kwam ook het loon aan de orde.
"Alle inkomsten die bij het Drievuldigheidsaltaar
horen, zijn voor de schoolmeester, niets daarvan
uitgezonderd".
Bovendien kreeg Martin een register met namen
van ieder die roggc moest leveren. Als extra

F,

Op een schal in & zestiende eeuw ging het er wel wat
andcrs aattu dan tegenwoordig. Het aantal kbtdcren
vuieer& nwgelang let jaargetij&.Vookwas een

straffe hand nodig om enige ordc in sclwol te houdcn.

zekerheiclsstelling beloofden de schepenen dat ze uit
eigen z.ak :,.ouden bij betalen, mocht hij iets niet
ontvangen. En, wat nooit weg was: de school-
meester hoefde geen plaatseldke belasting te
betalen.
Naast tleze inkomsten onwing Martin nog van
iedere leerling schoolgeld. "Ieder schoolgaand kind
dient per jaar twaalf stuivers te betalen, elk kwartaal
met drie stuivers te voldoen".
Zelfs aan ontbinding van dit eerste aÍbeidscontract
werd gedacht.
"Iedere partij kon met een opzegtermUn van een
halfjaar het dienswerband verbreken"' kreeg Martin
\\'olters te horen.
lbnslotte tekenden alle aanwezigen de
overeenkomst.
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Afgebrand
Manin Wolters was gehuwd met Trijnthen.

Op 8 december 1598 kwam het tweetal naar de
Sambeekse rechtbank om de boerderij van Gaen
Vergeest te kopn. Deze boerderij lag midden in
Sambeek aan hct Vrijthof. Misschien is in een van
de vertrekken van deze boerderij het eerste
schoollokaal buiten de kerk geweesL

Vier jaar latcr stonden de schoolmeester en zijn
vrouw wederom voor de Sambeekse Íechtbank.
"Mijn boerderij is afgebrand",liet Manin de
rechters weten. "Er staat enkel nog een muur
overeind. De meeste stenen liggen in de kelder. En
de waterput - dic is er ook nog".
Brand was vroeger wel de grooste ramp die een
huiseigenaar kon overkomen. Een brandvezekering
bestond nog niet, dus de kosten waren geheel voor
de gedupeerde.

Behalve Manin Wolters en zijn vrouw Trijnthen
waren ook Mathcus van Rijsen en diens echtgenote
Lijsken voor de rechtbank verschenen. Matheus en
Lijsken zouden het voorste gedeelte gaan bewonen,
de schoolmeester en zijn vrouw zouden het achterste
gedeelte voor zichzelf behouden. "Matheus zal de
kelder in orde maken en het huis weer opbouwen",
waren de echtparen overeengekomen. "En hij mag
ook het tuintje naast de boerderij gebruiken. Aan de
pastoor van Sambeek moet Matheus elk jaar 70 kg
rogge betalen".
Martin Wolters had de verdeling van zijn woning
slim aangepakl "Alle belötingen die op de

boerdcrij rusten, moet Matheus van Rijsen
bctalen", noteerde de schrijver van de Íechtbank.

\{illem Ansems Boenenberg
Rond 1613 werd Martin Wolters opgevolgd

door Willem Ansems Boenenberg. Over hem bleef
weinig bewaard.
Voor zijn vee had hij een stukje hooiland, dat de
Notencamp heette. Samen met zijn vmuw verkoctrt
hij dat in 1622. Willem Ansems verÍichue ook
schrijfue* voor het dorpsbestuur van Sambeek. In
een gemeenterekening van 1625 declarc€rt hij zijn
eigen kosten. "Meester Ansems brengt in rekening
dat hij voor de gemeente geschreven heeft volgens
de hierbij gevoegde aantekening voor zeven gulden
en vijf stuivers".
Meester Willem Ansems werd in 1625
waarschijÍiluk opgevolgd door zijn zoon Rutger.

3.
Een begerig oog

In 1641 kwam in Den Haag een brief uit
Sambeek aan.
"Namens de bestuurders en alle inwoners van het
dorp delen wij u mede dat in Sambeek al langer dan
tien, twintig, dertig of veertig jaar, ja zelfs sinds
mensenheugenis een schoolmeester wertzaam is
geweest om de kinderen van het dorp te
onderwijzen. De inkomsten ontving hij uit de
opbrengsten van het Driewldigheidsaltaar. Niemand
kon daar verder aarspraak op maken.
Maar nu wil pastoor Willem van Rijssen zich deze
inkomsten toe-eigenen. Bijna dagelijks stelt hij

{

7l zou het er in de Sanbeekse school aat ae gegaan kunnen zijn. Alle kinderen zaten in één ruimte bij elkaar. De
schoobneester zat op eenverhogidg. Aan lesgeven kwam hij rnuwelijks toe.
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Het overhoren van kirfuren was een van fu
fu langrijk:te bezigluden vad de schoolmeester. De
kindcren ntoesten vaak ziclaelf of nut lwlp van oudcre
leerlingen de leerstof eigen naken.

daartoe pogingen in het werk. Bovendien wil hij de
schoolmeester ontslaan en een priester in zijn plaats
benoemen. Wij roepen uw hulp in om dit te
voorkomen", schreven de Sambeekse bestuurders.
Het meningsverschil met de pastoor was kennelijk
zo hoog opgelopen, datze zich tot de Raad van
Brabant in Den Haag wendden.Dez*, Raad was het
hoogste rechtscollege voor het dorp Sambeek. "Wij
verzoeken u om te verklaren dat pastoorvan
Rijssen onjuist handelt en dat hij en zijn opvolgers
afzien van alle aanspraken op de inkomsten van het
Drievuldigheidsaltaar, de kosten van dit pÍoces te
betalen en ons schadeloos te stellen", besloten de
schepenen hun brief.

Op 4 april 164l kwam er annroord van de
hoge heren in Den Haag. "De Raad van Brabant
geeft u in alle opzichten gelijk Pastoor Willem
van Rijssen moet zijn pogrngen om de inkomsten
van het Drievuldigheidsaltaar te verkrijgen, meteen
staken. Mocht een van beide partijen het hierniet
mee eens zijn, dan kunnen zenaaÍ Den Haag komen
om voor deze Raad hun standpunt te
verduidelijken".
Dat gebeurde inderdaad.

Op 8 mei 164l diende het proces in Den Haag.
Hoe het precies is afgelopen, is niet bekend.
Maar men had zich de kosten, de moeite en het
gekrakeel kunnen besparcn. Want het jaar 1648
wierp zijn schaduwen vooruit.

De Classis van Nijmegen
In 1648 werd de Vrede van Munster

gesloten. Het was het einde van een SGjarige
oorlog tegen de koning van Spanje. 7*ven
provincies van Noord-Nederland mochten voortaan
zelfstandig hun weg gaan. De zuidelijke gebieden

bleven onder de macht van de Spaanse vorsl

Daarnrssenin lagen Brabant, T*:elatfr en Limburg.
Deze werden door de noordelijke provirrcies
beschouwd als veroverde gebieden op de Spaarse
koning. Ze werden vanuit Den Haag besnrurd en als
mindenvaardig behandeld. Bovendien werd de
gereformeerde reli gie tot staasgodsdienst ve*laard.
Kuholieken mochten hun geloof niet meer in het
openbaar uitoefenen.

Op 8 juni 1ó48 kwam in de Stevenskerk in
Nijmegen een aantal predikanten uit de stad zelf en
uit de Betuwe bij elkaar. Tezamen vormden ze de
Classis Nijmegen, het bestuur van een gereformeerd
gebied.
De secretaris las enkele brieven van de prins van
Oranje voor. "Het is de mening van Zijne Hoogheid
om het Land van Cuijk te reformeren en van
afgoderijen te zuiveren. Daarom moet deze
vergadering in Nijmegen de zaak ter hand nemen en
vier gekwalificeerde dominees benoemen die daarde
gereformeerde religie moeten gaan invoeren".
Aldus werd besloten en onmiddellijk daarop
vertrokken vier predikanten naar Grave om
vandaaruit het Land van Cuijk - en dus ook
Sambeek - te gaan reformeren.

In beslag genomen
Twaalf dagen later, op 20 juni 1648, greep

de Sambeekse richterbode (deunvaarder) Teunis
Aerts zijn ganzeveer.

"Acte van pmtest van de schepenen van Sambeek
tegen het in bezit nemen van de pastorie, geschied

in het jaar I648", schreef hij verontwaardigd voor
op de brief. "Op 17 juni 1648 zijn de schepenen
Aart Mooren en Rut Teunissen met de
afgevaardigden van Zjne Hoogheid de prins van
Oranje naar de pastorie in Sambeek gegaan. Toen ze

daar aankwamen, zeiden ze tegen de afgezanten dat
behalve de prins van Oranje ook graaf Albert, als

heer van Boxmeer, in Sambeek medezeggenschap

had. Daarop zeiden de afgevaardigden dat de pastoor

mocht behouden waarop hij aanspraak zou lannnen

maken". Het zou echter anders uitpakken' De inkomsten die pastoors, kapelaans,
kosters en schoolmeesters hadden uit keÍkelijke
roggepachten werden simpelweg in beslag genomen
en vielen voortaan toe aan de bestuurders in Den
Haag. Bovendien kwam de parochiekeft aan de
gereformeerden.

Benoemingen waÍen vroeger het recht van
de landsheer. Omdat in Sambeek zowel de prins van
Oranje als de heervan Boxmeer zeggenschap
hadden, werden predikanten, kosters em
schoolmeesters doorhen om burten aangewezen.
De kerkelijke autoriteiten konden de benoeming
slechts ovememerl Wel mochten ze examens
aftremen om te bezien of de kandidaten de vereiste
kennis bezaten.
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Na lwt leren lezen tnochten dc khderen gaan schrijven.
Dat gebeurdc mct dc ganzeveer. Die moestwordcn
'verstuden'. Eerst werd dc schaclu loodreclt op dc as

Sgencden. Bij 2 werd precies tot op fu helft van dz
schacht ingesruden. Na dc inkcping bij 3 werd fu punt
gentoakt. Deze kon spits zijn (5) oÍ schuin $gesneden
(6 en 7).

Dit scloolintericur uit fu zeventicnde eeuw toonl dat er
al wat woruilgang geboekt is. De meeste kinderen
kurnen al zitten. Met let schrijvenwas het nog wat
behclpen. Met een plankje op fu knie moesten toch de
kunsti ge le tters gemaakt worden.

Twee weken na de in beslagname van de
Sambeekse pastorie, was er weer een Classis-
vergadering in Nijmegen. Dominee Samuel
Neomagus werd op deze bijeenkomst beroepen tot
eer§te predikant van Sambeek.
Enkele dagen later kwam hij in het dorp aan. Met
in zijn voetspoor Bartholomeus Stremmius, de
eerste gereformeerde schoolmeester.

4.
Bartholomeus Stremmius,
de eigenzinnige

Als Nijmegenar zat Bartholomeus
Stremmius dicht bij het vuur. Door de predikanten

van de Classis-vergadering zal hij zeker gewezen
zijn op de vrijgekomen schoolmeesterplaatsen in
het Land van Cuijk. En dat hij voor Sambeek koos,
was niet zo vreemd. De keft hierhad aarzienlijke
inkomsten. Bovendien werd Stremmius ook nog
koster van de gereformeerde kerk
En deze dubbelfunctie gaf extra-inkomen - dacht
hij. Maar dat viel tegen.

De uitbetalingen kwamen slecht af.

Daarom besloot Stremmius, samen met nog drie
andere ontevreden schoolmeesters, nÍIar een

Classis-vergadering in Nijmegen te gaan. "ln april
1651 kwamen vier schoolmeesters uit het Land van
Cuijk klagen, omdat zn ruet van hun tractementen
rond konden komen", schreef de secretaris. "De
vergadering heeft de schoolmeesters daarop de raad
gegeven dat ieder nauwkeurig aantekening zou
maken van wat hij tekort kwam".
Met deze lijst kon men dan naar de Amptnan in
Grave gaan. Deze bestuurde in die tijd uit naam van
de Oranjes het Land van Cuijk "Zou datniets
uithalen", zo vervolgde de secretaris, "dan wordt een
afuaardiging naar Den Haag gestuurd om daar de
zaakte bepleiten".
Daarmee moesten de vier schoolmeesters het
voorlopig doen. Maar de heren predikanten liepen
niet zo hard: een half jaar later was er nog niets
gebeurd.

Ontevreden
Bartholomeus Stremmius gooide het toen

over een andere boeg. Hij riep de hulp in van de
Sambeekse schepenen. Misschien zouden die de
Amptnan in Grave kunnen overhalen tot een betere
betaling. Maar de katholieke schepenen saboteerden
de zaak vakkundig.
"Bij ons schepenen van Sambeek is Bartholomeus
Stremmius de huidige koster en schoolmeester
gekomen", schreven zein 1653 aan de Ampunan.

J
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"Hij heeft zich erover beklaagd, dat hij van de
inkomsten uit school en kosterij niet genoeg hecft
om van te leven. Wij hebben daamp geantwoord dat
alle voorgaande kosters en schoolmeesteÍs daaÍ wel
goed van konden leven en er tevÍeden mee war€n.
Immers deze inkomsten belopen jaarlijks ongeveer
20 malder (= 2800 kg) rogge. Daamaast ontvangt
hij nog brood voor het luiden van de klokken als er
iemand is overleden. Bovendien van ieder kind nog
schoolgeld. Daarom wenden wU ons tot u, heer
AmpEnan, dat u verklaart dat Bartlnlomeus
Stremmius tevreden moet zijn met zijn inkomen.
Was getekend: Jacop Enden, schepen".
Dat was klaarblijkehjk ovemigend genoeg, want
de Amprnan gafhet Sambeekse dorp'sbestuur
gelijk.

De vier ontevreden schoolÍneesters uit het
Land van Cuijk lieten het er echter niet bij zisen.
In april 1654 reisden ze wederom naar een Classis-
vergadering in Nijmegen. Het viertal wilde nu zelf
naar Dcn Haag gaan om de zaak van hun
mctementen te bepleiten.
Dat schoot de dominees in het veÍkeerde keelgaL
"De vergadering heeft hun verzoek afgewezen. En
tegen de schoolmeesters gezegd dat ze thuis moeten
blijven om school te houden en niet over de
gemeenten moeten klagen. Als er toch naar Den
Haag gegaan moet worden, dient daar wel de
waarheid veÍeld worden. Het beste kan dat een

afgevaardigde van deze vergadering doen".
Uiteindelijk werd de kwestie van de betalingen aan

de schoolmeesters opgelost. Vanaf 1657 ke€g ieder
een jaar loon van / 200 in plaas van de inkomsten
uit mgge. Dit bedrag zou de komende 150 jaar niet
meer verhoogd worden.

Nalatigheid
Inmiddels was er een conflict onstaan

tussen BaÍholomeus Stremmius en zijn Sambeekse
predikant Samuel Neomagus. De schoolmeester had
in 1654 een brief geschreven waarin hij over de
dominee klaagde. Deze zou onvriendelUk tegen hem
zijn. ln zijn rweede functie van koster was dat
natuurlijk erg vervelend.
Maar de schepenen van Sambeek hadden ook het
een en ander over Stremmius op papier gezet en dat
loog er nict om. "In al die tijd dat de schoolmeester
hier benoemd is geweest, heeft hij nauwelijks
anderhalfjaar gewerkt. Daarom hebben u/ij hem te

verstaan gegeven dat hij ijverig school gaat houden,
zoals het hoort. Zoniet, dan kan hij maar beter
ontslagen worden", oordeelden de schepenen.
Maar het zou erger worden.
Vier jaar later liet dominee Neomagus weten dat
Stremmius omgang had met een vÍouwspersoon die
"paaps" ftatholiek) was. Het stel wilde zelfs
trouwen. "Mag ik dit huwelijk inzegenen?" vroeg

Neomagus aan zijn collega's. Die toestemming
werd hem verleend. De vmuw waar het ómging,
was Jenneken Di*s van Gulick.

De klachten over Sts€mmius bleven
aanhouden. In 1659 bezocht een zekere dominee
Tielenus de plaas Sambeek. Op zich was dat niet
ongebruikelijk. In de kerkelijke organisatie van de
gereformeerden werden elk jaar conuoles uitgevoerd
om te zien of alles volgens de Í€gels geschiedde.

Wel opmerkelijk was dat dominee Tielenus een

vetzoekschrift in handen gestopt kÍeeg. Daarin
vroegen de inwoners van Sambeek om
Banholomeus Stremmius te ontslaaÍl en een mdere
goede schoolÍneester te stuÍen,
"Stremmius is nalatig in het schoolhouden", sond
er in de brief te lezen. "Daardoor vezuimen onze

kindercn veel en zijn we genoodzaakt hen naar
andere plaasen te zenden. Bovendien heeft zijn
huwelijk met een paaps persoon hier een gÍoot
schandaal veroorz aakt".
Voor het Classis-bestuur in Nijmegen was de maat
nu vol: Strtmmius zou ontslagen worden. Enkele

dominees zouden terstond naaÍ Sambeek reizen om
dit besluit persoonlijk aan de schoolmeester mede te

delen.
Maar Stremmius gaf niet toe. Hoewel hij aaÍl de

afgevaardigden had toegezegd met onderwijzen te
zullen stoppen, ging hij gewoon door. "Dan
moeten we een kerkelijke ontslagprocedure tegen
hem beginnen", besloot het Classis-b€stuuÍ.

Geen plaatsvervanger
Inmiddels hadden ze in Sambeek niet

stilgezeten.
In 1660 verscheen Reijner Sweijel op de Classis-
vergadering. Hij had een verzoekschrift van de
Sambeekse rechtbank bij zich waarin toestemming
werd gevraagd om hem - Sweijel - tot nieuwe
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Bij een wlkstelling in 1665 stun dc twee kzmphanen

bminee Satruul Neonugus en Banlolomeus
Stremnius toevallig na elkaar vernuld.
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5.
"Vande oualiteiiten ende
bequaemËeijdt der
schoolmeesters"

schoolmeester van Sambeek te benoemerl
De predikanten hadden zich waarschijÍrlijk ioch
verkeken op de halsstanigheid van Stremmius.
Want aan Swcijel weÍd te verstaaÍr gegeven dat hij
weinig kans had op de baan in Sambeek. "De zaak
Stremmius ligt nog steeds op aÍhandeling in Den
Haag te wachten".
Uiteindelijk won StÍemmius.
Bij een volkstelling in Sambeek in 1665 noteerde
men: "Banholomeus Stremmius, Koster en
Schoolmeester alhier. Kan zich onderhouden van
zijn ambt".
Enkele jaren later overleed hij.
Zijn vrouw Jenneken Dirk van Gulick heeft een
goede leermeester aan hem gehad. In 1668 komen
we haar tegen in een proces tegen andeÍe
schoolmeesters. Over geld...

E.n Gol,l.loÍ. lncf, tor Tirrnny lcnrgcn ,
H.cfr c.! onnolcl Krí!d;r 1 8rrídËnd Ëuysgtlrcg]r1

ll8r t(rnd drr l;gr h.ln roc , .n i. kt( ni d; Miin ,
H, v.(cn \ b, .an Bcao.n riarp har in d. vlrm.

Schoolboekjes uit de zeventiende eeuw tonen dat men
aen geen aaafucht had voor tere khdenieltjes. De
gnmeldaden van de binncngewllen Froase troeryn

elke maand een prijs toegekend worden. De straffen
van ondeugende kinderen moeten niet te zacht, maar
ook niet te wrced zijn. De schoolmeester mag wel
de roede cn de plak gebruiken".
De verwevenheid van de school met de kerk kwam
tot uiting in de verplichting dat de schookneester
ervoor moest zorgen dat de kinderen naar de kerk
gingen. Naderhand moest hij vragen stellen over
hetgecn ze gehoord hadden.

6.
Een katholiek intermezzo
met Balthasar Cremers

Magdalena, de katholieke VÍouwe van
Boxmeer, was er als de kippen bij. Op 13

septcmber 1672 riep ze haar schrijver op het
Kasteel van Boxmeer bij zich. "ln Sambeek kan
weer een katholieke schoolmeester aangesteld

worden", dicteerde ze. "En omdat het mijn beun is
om dat te doen, benoem ik hierbij Balthasar
Cremers tot schoolmeester en koster van die plaats.
Hij dient zijn werk ijverig te doen, zodat mij geen

klachten over hem bereiken. Hij zal hetzefde
inkomen genicten als de vroegeÍe katholieke kosters
en schoolmeesters. Ik beveel aan mijn medewerken
en onderdanen om Balthasar Cremers te erkermen en
hem in alles bij te staan".

De situatie in Sambeek was plotseling
steÍk veranderd. Legers van de katholieke koning
van Frankrijk hadden in 1672 het Land van Cuijk
veroverd. De gereformeerde religie werd prompt als

staatsgodsdienst afgeschaft en het katholieke geloof
mocht weer opcnlijk beleden worden. Het gevolg
was dat de katholieken in Sambeek hun kerk

Banholomeus S$emmius was dan wel de

eerste, hij was zeker niet de beste gereformeerde
schoolmeester in Sambeek.
In 1655 werd er voor Brabant - en dus ook voor
Sambeek - een schoolreglement afgekondigd.
Ondenwijs werd een serieuze zaak. "Iedereen die
schoolhoudl, moet zijn bekwaamheid op een

examen tonen. Hij krijgt dan een akte van
toelating. Schoolmcesters zonder deze alte krijgen
een boete en kunnen uit de plaats weggezonden
worden".
Die bekwaamhcid van de schoolmeester bestond uit
het kunnen lczen van gedrukte boeken en
geschÍ€ven teksten. Vooís moest hij mooi kunnen
schrijven, de psalmen kunnen zingen en kunnen

rekenen. "Maar voor alles moeten schoolÍne€sters
vrome lieden zijn, die de eeme beginselen van de
geÍeformeerde religie kennen. Ook dienen ze te

beschikken over een goede manier van lesgeven".
De schooltijden werden in dit nieuwe

reglement prccies vastgelegd. "Voor de middag les
van acht tot twaalf, 's middag van één tot vier. En
dat zowel 's zomers als 's winters, ook als er maar
weinig kinderen zijn". Op woensdag- en
zaterdagrniddag waren de l7e eeuwse Sambeekse
kinderen vrij. "Bovendien mag de schoolmeester
twee weken vakantie perjaar geven, echter nooit op
paapse feestdagen".
Ook de volgorde van de te onderwijzen vakken weÍd
bcpaald. "De kindeÍen moeten eerst lercn lezen en
daama schrijven. Om de ijver te bevorderen, kaÍl er
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terugkegen. De pastoor mocht daarin weer
voorgaan, "Alle kerken en pasiorieën in het Land
van Cuijk zijn door monniken ingenomen", klaagde

dominee Neomagus dan ook "Al de pÍedikanten
zijn buiten hun kerken en woningen gesloten".

En Magdalena, die het gebied van Boxmeer

bestuuÍde, maakte van deze veranderde situatie
gebruik om een katholieke schoolmeester te

benoemen. Drie dagen na de afkondiging suurde ze

Petrus van Appeltoemg als haaÍ veÍegenwoordiger
naar Sambeek. "Op 16 septembeÍ 1672 heb ik
Balthasar Cremen als schoolÍneester aangesteld en
hem opgedragen goed school te houden", meldde
deze. "Ook moet Nj de kinderen de ware katholieke
godsdienst aarileren".

Schrijver
Balthasar Cremers was bijna 26 jaar loen

hij tot schoolÍneester werd benoemd. Hij was
getrouwd met Gertruda Jans Simons, de dochter van
Jan Simons, die de toen al in Sambeek bestaande

herberg De Gouden lreuw dreef. Deze stond op de
plaats waar nu het Pastoor de Vochtplein is. De
moeder van Gertruda was Catharina van EldeÍom.
Deze familie bekleedde aarzierilijke firncties, zowel
in Sambeek als in Boxmeer. Gertruda was dus een

aantrekkelij ke partij voor de nieuwbenoemde
schoolmeestcr.

t

Dat lE, loddberoep van Bahhaso Creners sclrijver
was , is aat zijn handtekening duid.lijk te zien.

Een van de eerste werkzaamlpden die
Bal$asar voor het dorpsbestuur uitvoerde, was het
opstellen van een lijst met Sambekenaren, waar
Franse militaircn ingekwaÍtierd lagen.
Sambeek was in 1672 ovewol. Het dorp telde
ongeveer 600 inwoners en verschafte onderdak aan

bijna 800 militairen. Bovendien moesten de paaÍden

van de ruiters en de tÍekpaarden voor de wagens en

kanonnen verzorgd worden.
Ook Balthasar Cremers kreeg Franse soldaten in
huis. "Kosten voor inkwartiering en toegebracht€
schade: 18 gulden en 17 stuivers", noteerde de
kersverse schoolmeester voor zichzelf.
De Fransen zijn twee jaar gebleven. Toen keerde de

oude situatie terug: de gereformeeÍden rurmen weer
bezit van kerk en pastorie.

Hoelang Balthasar Cremers schoolÍneester is
gebleven, is niet bekend. Evenmin of hij een goed

onderwijzer was. Schrijven kon hij echter wel:
mooi èn veel. Zijn schoolmeesterschap was de start
van e€n succesvolle plaatseluke carÍière. voor het
dorpsbesour van Sambeek deed hij bijna al het
schrijfuerk, evenals voor de Heer van Boxmeer.
Hij werd deurwaarder, schepen en zelfs renEneester.

Ook financieel gingen hem de zaken

voorspoedig. In 1702 klopten de schepenen van
Sambeek "in uijtersten noodt" bij hem aaÍr voor een
geldlening. Voor Balthasar was het geen probleem

om / 500 op tafel te leggen, een bedrag dat toch
2,5 keer het jaaÍinkomen van een schoolmeester
was. Niet iedereen heeft zoveel geld over...

Scltijven was in de zeventiendc eeuw Kutst met eet
gote K. Men haalde allerlei hoogswQjes uit om zijn
vaudigheid tnet de ganzeveer te &rrotsteren. Dit
schip werd in één hul geschreven.

Frroíè Tiranny.

A. wcdb.ittÍporlt d.lroon, dc liafuaracc m.n dÍd,Erlt,
Gcrcrca ooa dc Pick t dw borirr mm Rachl llagci,
lh ctil aict z1a'gctoofi, nt dot4 bw lomm'rcnzict,
ia Rotlocn ooi dt Dod2 in joonlr dto.tdri.t.

werden onverbloend getoond en bescbeven.
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7.
De onbekwame
schoolmeesters lValraven

De rapporteurs van de Classis Nijmegen
waren zeer ontevrcden over de schoolsituatie in het
Land van CuUk.
"In Sambeek", meldden ze in 1688, "vinden
ongeoorloofde wanordelijkheden plaats. Een
onbekwaam schoolmeester heeft daar een andere
onbekwame vervangen. Ook op andere plaatsen
schiet men tekort. Bovendien hebben die
schoolmeesters geen examen gedaan. Daarom
vragen we verlof om hen te mogen examineren".
Dat verzoek werd ingewilligd.
Enkele maanden later werden de schoolmeesters van
CuUk, Vierlingsbeek en Beers "bequaem
geoordeelt". Maar de schoolmeester van Sambeek
ontbrak bij dat examen. Dat was Amoldus Willem
Vy'alraven. Op25 mei 1688 was hij in Sambeek
aangestcld als eerste van enkele Walravens die de
school zouden gaan leiden.

De V/alravens waren niet onbemiddeld,.T*,
bekleedden in het Land van Cuijk diverse functies,
die hen jaarlijks een aarzienlijk inkomen
verschaften. Door anderen deze banen voorminder

In de loop dzr tijden gingen steeds meer kindcren rurar

sclwol. Maar ze moestenwel allernrul in lut ene

scloollokrul. Dat g$ ordcproblemen. De
schoohneester bedacht allerlei straffen om
ongeregeldlrcdcn tegen te gun. Bij dc lessenaar staan

let schandbord en lut ezelsbord.

geld uit te laten @fenen, bleef er een aantrekkelijke
som geld in de familie.
De opvolger van de door de rapporteurs onbekwaam
bevonden Amoldus Walraven was Comelis
Walraven. Hij was waanchijnlijk een broer van de

eerste en evenmin geschikt voor het

schoolmeestersberoep. Het aanzien van de familie
Walraven woog kennelijk zwaar voor de
predikanten, want Comelis kreeg tot i731 zijn loon
van Í 200 als schoolmeestervan Sambeek
uitbetaald.

Abraham Ankersmit
Celukkig voor de Sambeekse jeugd had

Comelis V/alraven zijn baan uitbesteed.
Rond 1715 gaf Abraham Ankersmitlesopde
Sambeekse dorpsschool. Over hem was men vol
lof. "Hij heeft zijn functie met ijver en

doortastendheid tot plezier van de inwoners van
Sambeek en tot profijt van de jeugd uitgeoefend",
stond in zijn getuigschrift, dat alle vooraanstaanden
van Sambeek met genoegen ondertekenden. "Ook
buiten zijn werk wordt hij als een eerlijke en
deugdelijke jongeman beschouwd".

ln l72l kwam de familie Walraven in de
problemen. Comelis deed toen afstand van zijn
koster- en schoolmeestersambt.
"Omdat het nu onze beurt is om in Sambeek een

nieuwe koster en schoolmeester te benoemen,
dragen wij Ludolph Walraven voor", schreef gravin
Johanna van den Bergh, die toen het gebied van
Boxmeer bestuurde. "De predikant, de rechtbank en
de inwonen zijnvenekerd van zijn
bekwaamheden", voegde ze er nog aan toe.

Men had echter de ondenvijskundige kwaliteiten
van Ludolph zwaar overschat. "In Sambeek is al
enige tijd een schoolmeester werkzaam die nog geen

examen heeft afgelegd", meldde de secretaris van de

Classis Nijmegen in april 1722. "Ín september zal
hij zich aan een onderzoek moeten onderwerpen".
Maarludolph kwam niet opdagen: hij had om
uitstel gevraagd. Ook op de volgende bijeenkomst
schitterde hij door afwezigheid. Hij had weer om
uitstcl van zijn examen vezocht, nu "wegens ziekte
en andere dringende redenen".
Mokkend legden de predikanten zich hieöij neer.
"Maar wanneer hij er op de eerst volgende
vergadering niet is, zullen we kerkelijk tegen hem
gaan procederen", dreigden ze.

Het werd september 1723. "Eindelijk
verscheen voor deze vergadering koster Ludolph
Walraven. Hij verzocht geëxamineerd te worden",
noteerde de secretaris van de Classis-vergadering.
Maar nvee jaar voorbereiding bleken niet
voldoende. "De examinatoren delen mede, datzn
niet tevreden zijn. Ludolph Walraven mag

",{fí
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voorlopig de schooldienst waamemen, onder
voorwaarde dat hij zich ijverig een half jaar door de
Sambeekse predikant laat ondenwijzen. Die moet
van zijn vorderingen verslag uitbrengen".
Een half jaar latcr kwam Ludolph inderdaad weer
naar Nijmegen. Veel vooruitgang was er niet te
bespeuren. "Om zich verder te bekwamen, moet
Walraven zich nög een jaar door zijn dominee
Repelius laten onderrichten", oordeelde de examen-
commissie.
En dan - het is inmiddels ap,'5l1725 -berusnen de
predikanten in het gebrek aan minimale
ondcnvijskwaliteiten bij Ludolph Walraven. "Bij
het examen bleek de schoolmeester van Sambeek

niet bekwaam. We zullen ons daar bij neerleggen,

mis Ludolph Walraven zich nog enige tijd door een

collega laat onderwijzen".
Dat beloofde Ludolph. Maar hij besefte

waarschijnlijk dat zijn aanzien na dit alles in het

dorp niet groot meer was. Hij komt dan ook niet
voor op de loonlijst van schoolmeesters in
Sambeek.

Wel op die van Beugen...

8.
In 17A brandde dc toren enl<erkdoor blikseminslag

v@r een groot gedeelte S. De gereformeerden (die toen

de lurk bezaten) moesten voor hun dicnsten uitwiiken
naar lut scloolluis op lutVriithof.

zodat kerk en toren weer opgebouwd kunnen

worden".

Het schoolhuis, waaryan de predikant sprak, stond

vóór de toren op het Vrijthol op de plaats waar nu

het parkeertenein van De Elsenhof is. Het is de

eemte maal dat expliciet over een schoolgebouw in
Sambeek gesproken wordt. Het stond er

hoogstwaarschijnlijk al ver vóór het jaar 1700.

De school op het Vrijthof
ln 1737 schreef de Sambeekse predikant

Nicolaas Buys een brief naar G. Torsinck. Deze was

als Ampunan de hoogste gezagdrager in het Land

van Cuijk. "In de nacht van 11 maart lTO2isowr-
toren en kerk door de bliksem getroffen en dmr de

vlammen verslonden", begon Buijs zijn brief.
"Daardoor waren wij genoodzaakÍ om al die tijd
bijeen te komen in het schoolhuis. Graag zou ik
van u toestemming krijgen om geld in te zamelen,

Deze foto van het Vrijthof is uit tvt begin van deze eeuw. De huizen stwn op de plaats wcar vroeger let eerste Satnbeekse

schaolgebouw stond.
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Van$ 1736 verscdjmn fu cerstc rekcnhgen vaor
reryaties un hct scloolgebuw. Vuk warcn de ruiten
kapot, nao ook het dak toest regehnatig lwrsteld wordcn.
Een bekend scloolboek uit dc achttiendc eeuw was let
zogcnotfu Haufuk, gercend nao dc luat dic de
omslag sbrdc. Met dit bock hebbn veel kindcren leren lezen.

Rudolph Giesen
Op I I april 1732 werd Rudolph Giesen tot

nieuwe schoolmee$er en koster benoemd als
opvolger van Comelis Walraven Hij was geboren
in Breda. De reden van zijn verÍe oveÍstap naar
Sambeek is niet bekend.
De schoolgaande kinderen in de l8e eeuw begonnen
met leesonderwUs. Eerst moesten ze de losse leuers
van het alfabet leren. Beheenten ze die, dan werd
meteen begonnen met het lezen van ctristElijke
gebeden.

Een vcel gebruikt leesboek was het zogenaamde
Haneboek, genoemd naar het dier dat op de kaft
stond. Ook in Sambeek zal het wel gebruikt zijn.
Al spellende gingen de kinderen het boek door:

Oo, en: on
Es, ee: se
0nse
Ve, aa: va
de, ee, er: der
Vader
Onse Vader.

Veel leeshonger zal het Haneboek de kinderen niet
opgewekt hebben. Het lercn lezen nam om deze
manier wel drie jaar in beslag.

Rudolph Giesen hield alleen school. Hij zat
op een verhoging in een grcte stoel achter een
lessenaar, van waaruit hij de hele groep kon
ovezien. Viermaal per dag overhoorde hij de
kinderen. Hier ging zoveel tijd inziuen, dat hij aan
uideggen niet toekwam. De oudere kinderen
moesten de jongeren maar helpen

Schrijven en rekenen
Een kind mocht pas met schrijven

beginnen als het behoorlijk vlot kon lezeÍL In de
praktijk kwam het erop neer, dat leerlingen Íond
hun negende jaar de eerste letters zetten. Bij het
schrijven ging het vooral om schoonschrijven:
schrijven was Kurst met een gÍote K. Er werd in
Sambeek geschreven met een ganzeve€r op papier.
De lei werd soms gebruikt bij het Í€kenen om de
cijfers op te kmssen. Van een schoolbord kon
meester Giesen geen gebruik maken, want dan
bestond nog niet.
Als een kind aan schrijven toe was, ontstond er een
lastige situatie voor zijn ouders: het schoolgeld
werd dan een sruk hoger. Daaóij kwaÍnen de kosten
van de door de meester Giesen geleverde pen en
papier. Bovendien was een kind van 9jaar een
gewaardeerde arbeidskracht op de boerderij. Vandaar
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dat veel ouders hun kinderen van school haalden,

voordat ze goed konden schrijven
Rekenen kwam nog later aan de beuÍt en

het schoolgeld daarvoor was weer hoger. Het was
dan ook een vak voor kindenen van rijke ouders. Het
begrijpen en uitspreken van de getallen viel onder
het leesonderwijs. Zo konden de kinderen de
nummers van de gezangen en psalmen in de kerk
gem akkelijk opzoeken...
De gemiddeld 70 kinderen die in de tijd van meester

Giesen in het ene lokaal van het schoolhuis op het
Vrijthof bij elkaar zaten, veroorzaakten nogal wat
kabaal. Ieder kind was hardop met zijn eigen lessen

&zig Vaak verveelden de leerlingen zich, want er
waren te weinig leermiddelen. Om toch wat orde in
zijn school te houden, gebruikte Rudolph Giesen de
plak en de roe.

Met de roe en de plak hield Rufulph Giesen orde.

School vergroot
In 1765 glngen er zoveel kinderen naar

school, dat het gebouw op het Vrijthof vergroot
moest worden.
Het meeste werk werd venicht door Jan Franssen
"Op l l september ben ik eraan begonnen. Mijn
zwageÍ en ik hebben er ruim 14 dagen aan gewerkl
We hebben de school grcter gemaakt en nieuwe
pannen gelegd. De muren hebben we aangesmeerd
en van binnen gepleisterd. We hebben een nieuwe

vloer gelegd en de oude gerepareerd. Voor dit werk
heb ikzelf per dag 16 stuivers verdiend en mijn
zwageÍ 14 stuivers. Dat komt in totaal uit op 24
gulden en 14 stuivers", Íekende Franssen aan

Hendrik Klabbers voor. Deze beheerde in die tijd de
financiën van Sambeek. Ook andere dorpelingen
leverden hun bijdragen aan de uitbreiding van het
schoolhuis. Roef Klaessens leverde de stenen De
pannen kwamen van Jan van Outvorst Timmerman
Herm an Geni ts repareerde het schoolmeubilair.
Hermanus Smits, die als dorpssmid zijn naam eer
aan deed, verzorgde het ijzenrerk. Op zrjn rekening
staat zelfs "een plaatje op de schooldeur,4
stuivers", vermeld.
In totaal kostte de uitbreiding / 185.

Rudolph Giesen werkte bijna 60 jaar als
schoolmeester in Sambeek. De laatste jaren kreeg
hij assistentie van Hermanus Reijnen, die ook zijn
opvolger zou worden.

9.
Hermanus Reijnen en de
grote ommekeer

Waarschijnlijk boterde het al niet vanaf het
begin. Toen Hermanus Reijnen inl793 aan de

Classisvergadering in Nijmegen vroeg of hij
examen voor schoolmeester mocht doen, werd dat
meteen goed gevonden. "Vraag maar aan uw
Sambeekse predikant Reichart of hij u hierover
enkele maandèn wil examineren", kreeg Reijnen als
boodschap mee.
Een halfjaar later verscheen wel de schoolmeester,

15
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De str$werktuigen uit de achttiendc eetue: «ttl dc stoel de roe
en op de lessenaar hct ezelsbord en &'lappenvogel'. Een
vervvlendc leerling beeg deze naar zijn loofd geslingerd,
rruest hemdannw fu lesscnw terugbrengenenfun
natuuilijk een stevige lijfstr$ onder gaan.
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maar niet zijn predikant in Nijmegen "Hij had zich
onttrokken aan zijn taak", meldde de Classis-
secretaris. Overigens slaagde Reijnen met vlag en
wimpel.
Geen gemakkelijk man, die Reichart.
De kleine gereformeerde gemeenschap in Sambeek

had het vaak met hem aan de sok Ook koster
Reijnen raakte met hem in conflict In 1803

meenden beide heren dat ze zeggenschap hadden over
een verkocht stukje grond. Het geschil liep zo ttoog

op dat de dominee vanaf de kansel zijn koster beval
voor alle gelovigen verantwootding af te leggen.

Hetgeen Reijnen niet deed.
r 999gAG=>-::Q-:g:<D-r

Nederduitse school
Toch was er toen al heel wat veranderd.

In Nederland had onder invloed van de Franse

Revolutie een stille omwenteling plaats gevonden.

De slogan "Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap"
had ervoor geznrgd dat de aftankelijkheid van een

dorp of gebied aan zijn Heer was opgeheven
Sambeek werd de gemeente Sambeek en de Heren
van Boxmeeren het Land van Cuijk konden geen

predikanten, pastoors, kosters en schoolmeesters
meerbenoemen.
Voorhet ondenvijs kwam een in het gehele land
geldend schoolreglement. Daarin werd uitdrukkelijk
bepaald dat het onderwijs neutraal zou zijn.
De Sambeekse school werd openbaaren ging
voortaan Nederduitse school heten.

0 -)
c-22

t

/7

De school brandt af
"In hetjaar 1811 werd de school en

onderwijzerswoning in de gemeente Sambeek een

prooi der vlammen. Er is alleen een ruihe over. De

opbouw is totnutoe achtenrege gebleven omdat er
geen geld is", schreef het gemeentebestuur in 1816

aan Gedeputeerde Staten. "Het ondenvijs wordt
intussen in een gehuurd vertrek gegeven".

Met schoolmeester Reijnen ging het inmiddels ook
niet best. "Door de tijdsomstandigheden is hij in
zijn fi nanciële verplichtingen achtergeraakl Een

huis van hem zal met Pasen door zijn schuldeisers

verkocht worden. De opbouw van school en

onderwijzerswoning kan nu geen verder uitstel meer

dulden. Wij verzoeken u dan ook de kosten daarvan

voor uw rekening te nemen".
Maar de heren in 's-Hertogenbosch gaven niet
thuis: de gemeente Sambeek moest zelf het herstel

betalen. Aannemer Andries Genits klaarde het

karwei voor Í 700.

Turven voor de meester
De overheid ging zich wat nadrukketjker

met het ondenvijs bemoeien. "Hoe zit het met de

venvarming van het schoolgebouw?" vroeg de

schoolopziener in 1822 aan het gemeentebestuur.

"Daarvoor staat geen post op de
gemeentebegroting".
De toenmalige burgemeester antwoordde hem: "In
Sambeek hebben we de volgende regeling. Ieder
kind brengt elke dag twee urven voorvenvarming
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mee naar school. Dat is beter dan een vílste post op
de gemeentebegroting. V/ant de schoolmeester

onrvangl aldus zoveel turven dat hij er nauwelijks
bij hoeft te kopen. Bovendien: kinderen die geen

turven meebrengen, betalen maandelijks vijf cent
extra schoolgcld".

Voor Hermanus Reijnen waren de laatste
jaren van zijn schoolloopbaan erg zwaar. Met de

invoering van de openbare Nederduitse school was

ook de manier van lesgeven veranderd. Voortaan
werd klassikaal ondenicht gegeveÍL Kinderen van
gelijke leeftijd leerden hetzelfde, alhoewel zEtrog
steeds tezamen in één vertrek zaten.

Schoolmeester Reijnen kon deze verutderingen
moeilijk bijbenen.
"Het gemeentebestuur van Sambeek heeft
geconstateerd dat Hermanus Reijnen vanwege zijn
hoge ouderdom niet meer goed in staat is zijn
school naar de klassieke leerwijze in te richten",

schreef de gemeentesecretaris in een raadsverslag

van 1823.

Het belang van het onderwijs mocht echter niet

verwaarloosd worden. "Binnen deze gemeente

bevindt zich een jongeling die uistekend in staat is

deze tekortkomingen aan het Sambeekse onderwijs

te verhelpen. Paulus Havens kan als ondermeester

op de Nederduitse school gaan assisteren. Het
gemeentebestuur van Sambeek zal hem f 25 per

jaar betalcn, Hermanus Reijnen zal dateveneens

dogn".
Aldus deed Paulus Havens zijn intrede in het

Sam beekse ondenwij s. Hermanus Reijnen overleed

op 28 mei 1825 op 68-jarige leeftijd. Hij was de

laatste gereformeerde schoolmeester in Sambeek in

ruim l50jaar.

10.
Paulus Havens en het lange
wachten

De grootste spanning was er natuurllk af.

Na het overlijden van de oude meester Reijnen had

Paulus Havens de school al enige tijd
waargenomen. Maar om officieel tot schoolmeester

benoemd te worden, moest hij voor de

schoolopziener, de burgemeester en gemeenteraad

een vergelijkend examen afleggen. Dat gebeurde op

17 oktoberin 1825.

Concurrentie was er niet: hij was de enige

kandidaat. De examencommissie was zeerte

spreken over de kwaliteiten van Havens. "We

hebben geconstateeld dat hij in de vereiste vakken

uitstekend ondenicht kan geven. Bovendien heeft

hij enige kennis aan de dag gelegd van de

beginselen van aardrijkskunde en geschiedenis. En

in de tijd dat Havens hier aan de school geweftt

heeft, heeft hij ondubbelzinnig de bewijzen van

kunde, verstand, ijver en goed gedrag getoond.

Daarom stellen we voorPaulus Havens totnieuwe
ondenvijzer in Sambeek te benoemen",luidde het

advies van de commissie.

Met honderd in de klas
Op 1 december 1825 ging Havens officieel

aan de slag. Voor een jaasalaÍis dat hetzelfde was

als in 1657, namelijk f 200 en een vrije woning.

on,/a/wïa

Pauhrs Havens wds een veelziidig tnan. Nrust
sclwolmeester was hii koster en organist. Ook met het

geweer kan Nj goed overweg.In 1817 werd hii koning

van lut St. Anthoniusgildc.
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De scloobneester snijdt een nieuwe ptnt aan dc
ganzeveer van dit meisje.

"Daaóij komt nog de opbrengst van schoolgelden
van 25 leerlingen in de zomer en van 100 die in de
winter de school bezoeken. Die betalen ieder tien
centen per maand", rekende het gemeentebestuur
voor. "We vinden het echter niet nodig om een
tweede meester aan te stellen, omdat het aantal
scholieren zelden het getal van zeventig te boven
gaat en de huidige ondenvijzer bekwaam genoeg is
om het noodzakelijke ondenicht te geven".
Schoolopziener Van der Mortel vond dit echterte
bar. "De onderwijzer in Sambeek kan aanspraak
maken op een ondermeester", meldde hij in een
geheim rapport aan de Commissaris van de Koning.
"Daardoor zal het ondenrijs in die gemeente nog
meer voorruit gaan".

Overigens was hij dik tevreden over Havens. "De
nieuw aangestelde ondenvijzer is bekwaam en
ijverig, in plaats van zijn onkundige voorganger".
De inrichting van de school was goed, vond Van
der Mortel. "Alleen moeten er nog enkele
schrijftafels in het schoolgebouw komen". En zo
kon Havens in 1831 over twee goede leerborden,
vier schrijftafels en tien redelijk goede bariken
beschikken.
Voor gemiddcld zestig leerlingen.

"Majesteit, de school is te klein!"
De onvrede over het in l8l7 herbouwde

schoolhuis nam toe.
"Het schoollokaal te Sambeek is te klein en niet
doelmatig", vond de gemeenteraad in 1836. Daarom

t8

verzond men een verzoekschrift naar Zjne Majesteit
de Koning om een rijkstoelage in de bouw van een
geheel nieuwe school.
Groot was de ruimte inderdaad niec het
vloeroppewlak mat 9,5m bij 4m, de hoogte was
2,25m. Daarin moesten - aftankelijk van het
jaargetijde - 25 tot l 00 leerlingen ondenictu
ontvangen.
"Het gemeentebestuur van Sambeek wil het nieuwe
schoollokaal inrichten volgens de nieuwe
schoolregels", stond er in de brief aan de koning.
"De kosten worden geschat op f 1645. De
gemeente is echterniet in staat deze kosten alleen te
dragen. Daarom verzoeken we u om een
tegemoetkoming van Í 1000 uit's Rijkskas, de rest
komt voor rekening van de gemeente".

Ruim een jaar laterkwam er antwoord.
"7ijne Majesteit heeft na gedaan onderzoek geen
redenen gevonden om de gevraagde zubsidie uit te
keren", luidde het koeltjes. Jammer voor Havens en
de kinderen in het overvolle lokaal, maardaarbleef
het voorlopig bij.
Vijf jaar later deed de gemeente een nieuwe pogmg,
nu bij Gedeputeerde Staten Timmerman Jan Melen
uit Boxmeer maakte een tekening van school en
onderwijzerswoning en een begroting van kosten.
Hij kwam uit op f 3250, tweemaal zoveel als in de
vorige plannen. Binnen een maand kwam er
antwoord u i t's-Herto genbosch. " Wij geven onze
goedkeuring aan de bouw van de nieuwe school. De
provincie kampt echtermet beperkte financiële
middelen. Daarom zal de gemeente Sambeek alles
zelf moeten bekostigen".
De zaak bleef weer liggen.
Paulus Havens had inmiddels een ondermeester
erbij gekregen. Met tweeën gaven ze in 1851 les
aan72 kinderen in de zomer en lM leerlingen in de
winter.

Voor de derde maal
Pas veertien jaar later werd de draad weer

opgepakt.
"Het gemeentebestuurvan Sambeek heeft een
tekening laten maken van een nieuwe schml en
ondenvijzenwoning op het Vrijthof', schreven B en
W in 1856 aan het provinciebestuur. De kosten
worden geraamd op / 6000. Daarvan kan de
gemeente / 4000 betalen, de rest zou van Provincie
en Rijk moeten komen". En warempel, enkele
maanden later arriveerde er een goed berichr Beide
hogere overheden zouden ieder f 700 voor de bouw
van een nieuwe school beschikbaar steuerl De
bouw werd gegund aan de Sambeekse timmerman
Jacobus van Os.

Toen kwam er een enorme kink in de
kabel. Het gemeentebestuur kreeg onvenvacht de
gelegenheid om een huis met grote tuin aan te
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kopen in de Dorpsstraat. Taber;tte de Grotestraat
toen. Die woning stond op de plaats waarnu het
voormalige raadhuis staal "Die plaas is veel
geschikter voor de nieuwe school dan het Vrijthof',
oordeelden B cn W. "We willen daarom onze
plannen veranderen. Het huis aan de Dorpssraat
hebben we al aangekocht". Maartoen glng
schoolopziener Trosée dwarsliggen. "Ik ben al
tweemaal naar Sambeek geweest om de situuie ter
plekke te bekijken Ik blijf bU mijn mening dat een

nieuwe school aan de Dorpsstraat te gevaarlijk is.

Bovendien kan de gemeente Sambeek een boerderij

op het Vrijthof aankopen. Dan ontstaat daar ook de

nodige ruimte".

Het gemeentebstuur van Sambeek hield echter zijn
poot stijf. In een uitgebreide brief aan het
provinciebestuur zette het nogmaals uiteen, waaÍom

de lokatie op het Vrijthof slecht en aan de

Dorpsstraat goed was. In 1858 glngen de Bossche

bestuurders overstag.
Omdat schoolmeester Havens in het leegstaande

huis kon gaan wonen, hoefde er alleen een nieuwe

school gebouwd te worden. Ditnaal kon Jacobus

van Os werkelijk gaan bouwen. Enkele maanden

later al was de nieuwe school gereed. De oude

school met onderwijzerswoning werd verkocht aan

het kerkbestuur.
Lang heeft Paulus Havens niet van het

nieuwe gebouw kunnen genieten. Op 14 juni 1865

overleed hij op 68-jarige leeftijd. Hij werd

opgevolgd door Gerardus Carpaij, die de

bekwaamheid had de Sambeekse jeugd ook in de

Franse taal te ondenrijzen. Enkele jaren later al

kwam Bemardus Berendsen. Ook deze bleef niet

lang in het dorp.

Meer vakken
In 1857 kwam een nieuwe ondenvijswet tot

stand. Tot dan toe waren er vier verplichte vakken

op school: lezen, schrijven, rekenen en taal.

Aardrijkskunde en geschiedenis mÖchten. In de

nieuwe wet werden deze laatste verplicht en werd

het aantal vakken uitgebreid met vormleer (een

soort meetkunde), kennis der natuur en zingen. De

naam Nederduise school veranderde in Lagere

School.
Toch was er best wel wat ten goede veranderd in de

eerste helft van de vorige eeuw. Bij het leren lezen

werd de spelmethode vervangen door de

klankmethode: de leuen werden uitgesproken, zoals

ze ook werkelijk klonken Dus niet: bee, oo, ee,

kaa = boek, maar: b, oe, k = boek. Er kwamen

leesplankjes twaarop de kinderen met letteÍ§ zelf

woorden konden leggen.

Ook voor de andere vakken waÍen hulpmiddelen
gekomen. Potloden, griffels en leien deden hun

In 1865 snnd in lwt landeliike dagblad De Tiid een advenentie ,

wuin een toofdondcrwiizer in Sambeek wvrd garugd

inrede in de school. Bij het aardrijkskunde-

ondenvijs kwamen zelfs landkaarten, al waren de

kosten wel eens een bezwaar.
De leerkrachten uit het Land van Cuijk ontmoetÍen

elkaar in onderwijzersgezelschappen Door
onderling schoolbezoek werd het lespeil verhoogd.

(6395) Bargemeestrr en \l'-ethouders der gemocob
Satobeek (proriocie Noord-Brabant), roepco bij dcze of
Sollicitatten narr d e opurtaaude betrekLing vaa lee D-
0trOEts FlltZ2B aau de Opeabare hgere Sàfiooi tc
,§ombeck. Bezitterc'eener aktè van lrcLwrr-hcid els
Hoofrlonderwijzer, tqeut bevoegrl tot Lel g€vec vau
budcrrigt in de Ïradbcbc 'ql, rordra uitgeooodigd
zich onríe.r oserl§ging der vereirH,e rtskkea voor den
95 Auguslur e- k. poÉrrii ie rendeu tot «len Botgp-
oeestei der geoceate. De voordechs rar die betrekhiog
rerbondm zijn i lo Ee oe Jnarreddc ve í 575.-;
2p Een veranderlíjk inkomcs vao p- a. /25.- roct
tcgemoettooing voor het qereo van oodcniSt ia dt
Fr,rnsc'he tael; 30 Vrijc woning írè3 tdn.

S.rxBltr, den lS Julij 1865.
Burgeaeester eo Wahosders vooraoemd :
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Plattegrond van SankeL
In 1858 raabe hea gemeen ebslttur van Sambeek in conÍlict met het provinciebestuur over de besre plaats yoor een
nietme dorPssclnol. Om dc ogurnenten van verplmtsing ruar dc Grotestraat (A) baclu bij u zetten, werd een plattegrond
uaa dz kom van Sanbeek getckend,. Het levert nu een nooi kijkje op yan de siruatie in hei dorp ond.rholue eeuw geiedet.
De oufu brpsscltml stond bii B vóór de toren op hct Vijthof- Aan weerszíjden van dc sclool waren brandhuisjei, waarin
fu brandspuit sand opgested.In dc aren N,as ander tuteriaal, zoals la crs en emurs, ondergebractt. Schmlhuis en
ordzrw$zzrswoning wnnden één gcleel. De nuester lnd rcg een tuin achter zijn htis.
Op lat VriitlDÍ, dol men tun 'Fruithof ruendc, stonden enkcle burdeijen. Twee ervan beloorden toe aan de fonilie
Vaa Els. Rond 1975 beeg & nuisiesschool op lwt Vrijthof de fwtcrte van gemcenschapshuX. Als herinncring aot deze
familie werd, toen wor d,c tuam De Elsenhof gekozen.
Naast de kcrk lie p een wet4d, waodur run van tut Vriy'tof op de Grotestaar kon konen. Hier y,nsin de wrige eewt,
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ook lut oudc kerklof gelegen.

De huidige pstorie ligt ongeveer op dc plek die toen mct'psarij' rungeduidwerd. Deze pastoii was de voomulige
sclwrrkerk, wur & katlwlieken vat Sambeek ter lurke gingen tot ongeveer I &0. Kerk en toren op lut Vriitlof waren

tot dic tijd in bezit van & gereforruerdcn.
De Schildcrstrut luene k 1856 Koestraat. Op dc loekvan dcze Koestaat en Grotestraat stond De Goufun l*euw, de

plaatselijkc lcrberg. Ook in Sambeek lagen &rs krk en boeg dichtfi elktar.
Het genuentebestunr wilde dz niewe school bij A plaatsen. Dat gebewdc na enlcele jarenvan gelunewu ook. Ottdu daar

al een wootthuis stond, hodde wor de scltoolmeester geen nieuwe woning gebouwd te wordcn. Itter lavam op &ze plek

het genuentehuis.
De Grotestraat wordt op deze plattegrond nut grfudweg aangeduid. Hij was dus rog onwrhard.
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11.
De eehalveerde school van
Corilelis van Tilburg

van den Bosch, in leven burgemeester van
Sambeek. Het gebouw op het Vrijtttof kreeg de

naam Sl Ludovicusgesticht.
"Op 2 januari 1894 werd de bewaar-, brei- en

Op 15 november 1875 verscheen meester naaischool geopend. Druk was het in het begin
Comelis van Tilburg in Sambeek Zjn jaarwedde niet, waarvoor verschillende redenen waren De
werd door de gemeenteraad prompt verhoogd. "Dr-zÉ hoofdreden was dat de Eenvaarde Zusters geen

verhoging is bij de tegenwoordige duurte van de lagere school hadden. Deze zou eenst in 1895

eerste levensbehoefte hoogst noodzakelijk, opdat de beginnen", meldde de pastoor.

onderwijzer van de school enigszins volgens zijn Het zou later worden.
stand zal kunnen leven", motiveerde de raad zijn
beslissing. Men had kennelijk lering getrokken uit
het snelle vertrek van Carpaij en Berendsen

vanwege de karige verdiensten in Sambeek.

Over de onderwijzerswoning naast de school kon
van Tilburg niet meer beschikken. Enkele maanden

voor zijn komst had de gemeentenud besloten om
"de ondenvijzerswoning, die toch in een slechte
staat verkeerde, geheel af te breken en op dat tenein
een nieuwe woning en daarboven een raadzaal,

secretarie en andere lokalen te bouwen". Pas in
1878 kon VanTilburg zijn nieuwe dienswoning
betrekken.

?.

*.
Het echtpao vanTilbwg. Cornclis
on&rtcfute dz Sunbeekse kinderen
geàrertu 35 jau.(1875 - 1910)

Van$ 1878 tot ennut 1942 was dit lut
S ambe ekse G eme e nte huis.

Dominicanessen in Sambeek
In t 893 deden de zusters Dominicanessen

hun intrede in het dorp Sambeek. "ln dit jaar is de

bouw begonnen van het Liefdesgesticht aan het
Vrijthof', noteerde pastoor L. Wollaert in zijn
parochiekroniek. "De bouw is aangenomen door
Henricus Kerstjens inwonervan Sambeek en

architect Caspar Fransen uit Roermond. De eerste

steen werd gelegd door de pastoor, in
tegenwoordigheid van het Parochieel Armbestuur en
de grondlegster van het Liefdesgesticht, Johanna

van dc Bosch". Zij was de echtgenote van Johannes

Eind 1895 werd de gemeente Sambeek op
de vingers getikt omdat er naast hoofdonderwijzer
Van Tilburg slechts één hulpondenvijzer werkzaam
was voor 97 leerlingen. Een derde leerkracht was

noodzakelijk. "Voor deze ondenrijzer stellen we
geen jaanvedde beschikbaar", besloot de
gemeenteraad. "De overste van het Liefdesgesticht
heeft ons verzekerd dat daar op I mei 1896 een

bijzondere school voor lager onderwijs zal worden
geopend".

Dat gebeurde inderdaad. Omdat op dat moment geen

hoo fdonde nvij zeres bij de zusters Domi ni canessen

beschikbaar was, werd B. Stumpel oud-hoofd
onderwijzer uit Boxmeer pro forma hoofd van de

nieuwe meisjesschool.
"De pastoorhad wel met moeilijkheden te kampen

om de ouders ertoe over te halen de meisjes van de

openbare school weg te nemen. Daar hadden zij tot
dan toe kosteloos ondenrijs genoten. Op de nieuwe

school moesten ze enig schoolgeld betalen tot
onderhoud van de zusters. Maar spoedig gaven allen
gehoor aan het woord van hun pastoor, zodat in
korte tijd geen enkel katholiek meisje in Sambeek

de openbare school bezocht", noteerde de

kroniekschrijfster van de zusters tevreden.
7a zag meester Van Tilburg zijn halve
schoolbevolking vertrekken naar het Vrijthof. De
jongens bleven op de openbare school naast het
raadhuis.

qQt
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Wilhelminaboom
In 1898 vroeg de burgemeester aan zijn

raadsleden of "het niet zeer passend zottzijn als ook
in Sambeek iets gedaan werd als herinnering aan de

tnoonsbestijging van Hare Majesteit koningin
Wilhelmina. Als uit een mond werd dit bevestigend

beantwoord en na enige beraadslaging werd met

algemcne stemmen besloten Í 50 toe te staan voor
traktatie van de schoolkinderen en een

buitengewone bedeling aan de armen van het dorp te

houdcn".
Bij gelegenheid van deze troonsbestijging werd

vóór de school een Wilhelminaboon geplant. Deze

boom siert na bijna 100 jaar nog steeds het dorp.

Piet Köpp
In 1910 werd Comelis vanTilburg

opgevolgd door meester Jan van Opstal, die vier
jaar in Sambeek bleef. In l9l4 kwam Piet Köpp,
voor de inwoners van Sambeek geen onbekende.
Hij was al hulpondenvijzer geweest en daama

benoemd als hoofd van de school te Vortum. "Hij
heeft zich doen kennen als een uitstekend
ondenvijzer en humaan persoon, die de liefde van de

kinderen en de achting van de ouders geniet",
oordeelde de Sambeekse gemeenteraad overhem.
"Om hem nu een bewijs te gevenvan de waadering
van die eigenschappen en hem tevens te bewegen

zijn standplaats Sambeek niet te venvisselen voor
een meer winstgevende, heeft de Raad besloten om
tot een verhoging van dejaanvedde over te gaan".

Piet Köpp kon in een geheel vemieuwd
schoolgebouw aan de slag. Na 30 jaar was wederom
een aanpassing noodzakelijk geweest. "De
verbouwing van de openbare lagere school nadert nu
haar voltooiing. Naar het zich laat aarzien zal met
ingang van januari 1914 weer met het onderwijs
begonnen kunnen worden, waarvan de schoolgaande
jeugd vanaf september l9l3 verstoken is geweest",
meldde het Boxmeers Weekblad. "Was onze school
bij een vroegere verbouwing geheel en al
misvormd, thans is door architect Elbers uit
Boxmeer een school geleverd, die oog en oor
bekoort, ofschoon naar veler mening het nog lang
geen juweeltje is".

Leerplicht
Inmiddels was in 1901 de leerplicht

ingevoerd. Ieder kind in Nededand moest minimaal
zes jaar onderwijs onwangen.
De school op het Vrijthof was te klein geworden
ln 1924 kregen 50 meisjes daar les van de ztrsters
Dominicanessen. "Het klooster moet verbouwd
worden", meldde pÍstoor De Vocht als voorziÍer
van het schoolbestuur. "Stal en schuren moeten
worden veóouwd tot bewaarschool. Ook de
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In 1913 I 1914 werd de school aan de Grotestraat verbouwd. De bovenste tekening laat zien lae dcze er

voorheen uitzag. (Streelarchief Land van Cuijk, Grove. Nieuw archief Sambeek, inv. rc. 1345)

bestaande lagere school moet veÍbeterd worden".
De gemeente nam de verbouwingskostenvan de
meisjesschool voor haar rekening. De parochianen
van Sambeek brachten / 5000 bijeen voor de
nieuwe bewaarschool. Een half jaar later waren de
aanpassingen gereed. Spoedig zou echter blijken
dat deze uitbreiding onvoldoende was.

12.
De grote verhuizing

"De burgemeester deelt mede, dat de
bestaande meisjesschool te klein is geworden",
schreef gemeente-secÍetaris J. Wijrftoven in 1930.

24

"Plannen om de school op het Vrijttrof te
vergroten, komen te duur uit. Voor de gemeente is
het voordeliger als er een nieuwe school gebuw
wordt. Het plan is deze aan de Stationsweg (nu: St.
Janslaan) te bouwen en te gebruiken voor de
jongens. De meisjes zullen dan in de bestaande
jongensschool naast het Raadhuis worden
ondergebracht".
De plek aan de Stationsstraat bood voordeel. "Alle
schoolgaandejongens wonen dan binnen een afstand
van vier kilometervan de school. Dat levert een
hogere vergoeding van rijkswege op".
De plannen voor het bouwen van een nieuwe
school waren ingediend door het kerk- en
schoolbestuur van Sambeek. Dat wilde - naast een
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9 November I9I I . Van links naar rechts en van boven naar beneden:
Wim Clabbers, Piet Giepmans, Piet Hendril<s, Tjeu van Os, JanWillems, Harry van den Bosch,
Gradus Versleyen, Marte Jansen, Crist Ermens, Cor Vink, Nul van de Heuy, Piet Ermcns, Jan Giepmans,
Koos lanssen, Arnold Franssen, Harrie de Vlam, meester van Opstal, ?-? , Driekske Hendriks,
Wim Bongarts, Antoon Jacobs,Wim Bongers, Marte van de Heuy, Koos van den Bosch, meester van
Haren,lan de Vlarn, Jan Kusters, ? Strijbos, Sjang Kerstjes,Thij Heinemans, Harry Heinemans,
Chríst Jansen, Antoon Cup, meester Coertjes, Marinus van de Heuy, Harry Schaminee, Sjef lnarakkers.

katholieke meisjesschool - nu ook een bijzondere
jongensschool beginnen. De Vierlingsbeekse
architect J. van Weegen en aannemer Boumans uit
Venray bouwden voor / 15.000 de drie-klassige
school.

Inwijding
Op zondag I I oktober 1931 werden de

beide scholen officieel in gebruik genomen.
Begunstigd door een prachtige zomerse herfstdag
had in de namiddag met grote plechtigheid de
inz.egening plaats van de Bijzondere Meisjesschool
in het Dorp, de Jongensschool aan de Stationsstraat
en het Kruis langs de weg bij J. van de Bosch (nu
aan de St. Janslaan)", meldde de kroniekschrijfster
van de Dominicanessen. "Om half drie wÍts er een
plechtig Lof, waarin pastoor De Vocht vanaf de
kansel de grote betekenis van het katholiek
onderwijs uiteenzctte. Met de harmonie voorop,

gevolgd door de kinderen en het onderwijzend
personeel, zangkoor, genodigden en honderden
belangstellenden trok men in optocht eerst naar de
Meisjesschool, alwaar pastoor De Vocht de
inzegening verrichtte. De meisjes zongen een

toepasselijk liedje.
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Vervolgens begaf de stoet zich naar de nieuwe

Jongensschool. Daar vond dezelfde plechti gheid
plaats. De jongers zongen het schone lied
"Roomsche Blijdschap". ln een toespraak schetste

de pastoor in keurige bewoordingen nogmaals de

noodzakelij khei d v an het Katholiek Ondenvijs,
vooral in deze tijd van ongeloof en
zedenvenryildering. De inspecteur van het Lager
Onderwijs sprak zijn voldoening uit over de

eenvoudige, maar uiterst solide en praktische

inrichting van de school".
Daama trok men naar het een jaar tevoren
geplaatste kruisbeeld. Het was door de

buurtbewoners prachtig 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".

13.
Terug naar de oude plek

In 1953 stond er een nieuwtje in de krant.
"EÍ zal een nieuwe drieklassige meisjesschool
gebouwd worden op het Vrijthol nabij de in
aanbouw zijnde parochiekerk".
Na honderd jaar had het schoolgebouw naast het
raadhuis zijn tijd gehad. "Het voldoet in geen enkel
opzicht meer Íum de te stellen minimum€isen",
vond het toenmalige hoofd, zuster Gaudia.
Twee jaar later kon men zijn intrek nemen in de

door de Sambeekse aannemer H. Huijbers gebouwde

Mariaschool. "Deze school voldoet aan alle eisen,

is ruim en luchtig en heeft een modeme
meubilering. De drie lokalen worden door gas

venvarmd. Er is ook een kamer voor het hoofd. De

school is een sieraad voor de parochie", vond men.

Jan van Berkel, de bouwer
De Mariaschool werd op bijna dezelfde

plaats gebouwd als de vroegere Middeleeuwse

dorpsschool.Datzal zelfs pastoor Jan van Beftel

niet geweten hebben. Als voorzitter van het
schoolbesnrur was hij de grote animator van de

nieuwbouw. Door zijn onvermoeibaar en soms ook
eigenzinnig optreden heeft hij veel voor de

Sambeekse gemeenschap tot stand gebracht. De

toenmalige burgemeester van de gemeente Boxmeer

Nolet had dat inmiddels ervaren: "Pastoor van

Berkel hoeft niet gestimuleerd te worden. Hij heeft

een dynamische vaart en gaat recht op zijn doel af.

Maar wel op een prettige manief', voegde hij eraan

toe.
Bij de opening van de Mariaschool kwam de

pastoor al met nieuwe plannen: hij wilde een
jongensschool en een gymnastieklokaal bouwen.

St. Jan de Doperschool

"Monseigneur", schreef Jan van Berkel in
1956, "het kerk- en schoolbestuur van Sambeek wil
een perceel grond aankopen van de Protestantse

Kerkeraad in Boxmeer voor de bouw van een
jongensschool. Het perceel is 2300 m2 groot. De

koopsom bedraag Í 6m0.
Een half jaar later werd dit verzoek gevolgd door
een ander. "Het kerk- en schoolbestuur wil de

voormali ge bij zondere meisjesschool naast het
Raadhui s verbou wen tot gymnastieklokaal". Voor
beide plannen kreeg van Berkel toestemming van de

bisschop.
In 1957 verhuisden de Sambeeksejongens

van de school aan de St. Janslaan naarhunnieuwe
onderkomen aan de Grotestraat. Wim Verhoeven,

die jarenlang met Hanie Jacobs en Anton Cup een

illuster driemanschap vormde, was inmiddels als

schoolhoofd opgevolgd door Anton Smolders.

W

Vroe ger meisjesschool, nu ger?uensclupshuis D'n Elsenluf.
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23 November 1924. Van links naar rechts en van boven naar beneden:

meester p. Köpp, Jo Botterhuis, Harrievan Gaal, Bert van Duren, Hein Haerkens, Bert Robben, meester

Hendril<s, HrbVerberkt, pietVerberkt,Wim de Bruin, Harrie Phtlips,Toon Olieslagers,Wimvan Duren,

Koos Langenhuizen, Piet van Els, Jan van den Bosch, Teun Nissen, Hanie Zeegers, Jo Rongen,

Koos Zeegers, Harrie van den Berg, I*o Stiphout, Antoon Melsen, Hannes Hermsen, Piet de Bruin,

Tieske Jansen,Toonvan den Bosch, Janvan Hassem,Tinus Robben,Wiel de Iney, Jan Hendriks,

Antoon Jilesen, Piet Kateman'

In 1957 werd fu nieuwe St. lan fu Doperschool voor jongew aan de Grotestraat in gebruik genomen. Men hd toen nag

een onbelemnrcrd uirzicht op het Broik en de Maasweiden. De meisjes volgdenin 1967 en dc kleuters tien jaar luer'
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Kleutersclnol 1926.van linlcs naar rechts enyan boven naar benenden:
Zwter Theobalda, ? - ?, Lucia Roeffen, AnVerrijdt, Jannie Wíjnhoven, Mien Stevens, Bets Arts, van Hall,
Miny Wíntels, Doortje Robben, Marie Botden, ? Stipltout, An lanssen,Toos Stiplwut, ? - ?,
Harrie Zeegers, Gerard Hafntans, ? - ? , T. Jacobs, l. Jacobs, Piet Nissen, Martien de Vlam,
H. van den Broek, ? - ?, ? - ?, Marie van den Brand, Martienwíntels, Hein Huíjbers, ? - ?,
H.vandenBroek,Sj.Hendriks,G.Hafntans Jzn.,GerritArts, ? - ?, ? - ?, ? - ?, ? - ?.

Fancy-fairs voor de kleuters
"[n 1951 werd op de kleuterschool een

fancy-fair met loterij georganiseerd", noteerde de
kronicksch rij fster v an de Dominicanessen.,' Het
Parochiehuis (nu: De Gouden Leeuw) werd voor
deze gelegenheid beschikbaar gesteld. De week eraan
voorafgaand kwamen elke dag 6 à 7 mannen na hun
werk in hct Parochiehuis tot 10 uur's avonds alles
in gereedheid brengen. Er werden slingers gehangen
tot in de nok. Dertien tentjes werden getimmerd, die
dan door enige zusters venierd werden. 's Zaterdags
hielpen enkele mannen de gehele dag om alles uit te
stallen".
De techniek werd niet vergeten. "Er werden
luidspreken binnen en buiten aangelegd. Er was een
microfoon en muziek. Men kon tot ver in de
omtrek volgen wat er gebeurde".
Er warcn tal van leuke activiteiten. "Er was een rad
van avontuur, een schiettent en al wat maar bij zo'n
bonte kermis hoort".
De netto-opbrengst van de fancy-fair was / 1360.
'Daardoor zijn we in staat geweest 30 tafeltjes en

stoeltjes, een schoolbord, fröbelkastjes en het
noodzakelijkste materiaal aan te schaffen voororze
nveede fnibelklas".

Ook bij het 60-jarig bestaan van de
kleuterschool in 1954 werd een fancy-fair
georganiseerd. Daamaast vond er een optocht plaats,
waarbij het verleden, het heden en de toekomst
uitgebeeld werden. "Het geheel was zeermooi en
viel bij de toeschouwers zeer in de smaak",
concludeerde de kroniekschrijfster. Ook de
burgemeester van Boxmeer Nolet was aanwezig.
"Hij sprak een zeer waarderend woord voor het
kleuteronderwrjs".
Van de opbrengst van deze fancy-fair werden
eveneens tafels en leermiddelen gekochl "Voor de
aanleg van gasverwarming in de kleuterschool legde
men f 500 opzij. Hiermee zal eind dit jaar
begonnen worden".

Afgekeurd
Het kleuterschooltje, dat al sinds 1894 in

het Ludovicusgesticht op het Vrijthof was geweest,
werd in 1958 door de ondenvijsinspectie afgekeurd.
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Schooljaar 1930.Van lint<s naar rechts envan boven naar beneden:

TeunNissen, Piet Kateman, J. Hermsen, Pietvan Els, Harrie van den Broek, Janvan Hassem,

Marínw van den Broek, Bert van den Bosch, Toon van den Bosch, Christ van den Bosch, Leo Stiphout,

WimWienen, meester Jacobs, Jan Heynen, Harrie Arts, Genit Heynen,WimWeiiers, Fons Jacobs,

p. van Boxtel (Stevensbeek), Christ Nissen, Gerard Hafmans, AlfredWeijers (Stevensbeek), Jan Jacobs,

Teng Weijers, leapelaan de Vocht, mcester Cup, Jan Albers, Christ van Es,Toon Stiphout, G. Huisseling,

Hei van den Broek, Piet Kuijpers, Hein Huijbers, Piet Nissen, Siang Deenen, Jan Geffits (Boxmeer),

meester Köpp, Jo van den Broek, JanVerberk, Cor Havens, Harry Stiplnut,Tiis Nissen, Bert Weiiers,

Martien deVlam, Hendrikvan de Beten, MartienWintels.

"We hopen in 1959 een nieuwe kleuterschool te

bouwen", schreef pastoor Van Berkel. Het

kerkbestuurhad een schuld van f 1925 bij de zuster

Dominicanessen. "In ruil voor dit bedrag werd een

strook grond op het Vrijthof afgestaan onder

voorwaarde dat daar een nieuwe kleuterschool

gebouwd zou worden. Dat gebeurde niet".

De zusters Dominicanessen lieten op eigen kosten

in de tuin van het Catharinaklooster een kleuterklas

bouwen. "Op 1 juni 1960 is door mij de nieuwe

modcme kleuterschool op Catharina ingezegend",

noteerde Van Berkel. "De congregatie vormt het

bestuur".

14.
Geen eigen baas meer

In 1967 ontstond er voor het Sambeekse

kerk- en schoolbestuur een nieuwe situatie.

Zuster Claudia, het hoofd van de meisjesschool'

werd tot overste van het Catharinaklooster

benoemd. Het bestuur stond voor de opdracht öf

een nieuw hoofd te zoeken öf te fuseren. Mede op

aandringen van de schoolinspecteur koos men voor

de laatste mogelijkheid. Op I augustus 1967 werd

de Mariaschool officieel opgeheven en ontstond

een grote St. Jan de Doperschool. Daardoor konden

zes leerkrachten les geven in zes leerjaren
"Eindelijk zijn we verlost van de dubbelklassige

scholen", verklaarde hoofdondenvijzer Anton

Smolders. "Dit systeem was zowel voor de leraren

als kinderen ongelukkig te noemen. Door deze

samenvoeging wordt het belang van de kinderen

benadrukt".

Bij St. Petrus
Eenjaarlater - in 1968 - benaderde pastoor

M. Janssen als voorzitter van het Sambeekse

schoolbestuur zijn collega van St. Petrus in
Boxmeer. "Is het Boxmeerse schoolbestuur bereid

de Sambeekse school over te nemen?" was zijn
vraag.
Na een aantal besprekingen kwam in mei 1969

uitsluisel. "In principe wordt besloten tot
bestuursovemame van de lagere school én de
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Juni 1938, klas 3 , 4 en 5 . van linlcs naar rechts en van boven naar beneden:
Marietje Emonts, Liza Broeks, Nelly Beerkew, Lies van den Brand,Truus Donkers, Greet Stíplnut,
Cis Jansen,TillaPluk,Toos Sclaminee, AnLitjens,Nelly Jacobs, LeentjeWíntels,Toos Coopm.ans,
Koosie Denen, iuffrouw van Os, Trutu Hendril<s, Nelly Litjers, Gina Pouwels, Fientje Rongen,
Marietje Denen, LírwWientjes, Anna Heinemans, Gon facobs, Betsie Zeegers,Truw Willems,
Mia Bournans, Anncl<e Hendríks, Anníe Hendril<s, Doortje logtens, zuster Beda, Ríka de Bruin,
Mietie van Boxtel,Toosie Pouwels, Annelcc vanWell, Lucia Stiphout, Mietje Jacobs, Marietje Hendriks,
Anneke fansen, Betsie Feyen,Treesje Hendril<s,Toniavan Hout, Netty van Hout, Marietje Schamínee,
Annie Rutte n, Bertln Wintels.

kleuterschool te Sambeek met ingang van l januari
1970", liet St. Petrus weten. Om de plaatselijke
belangen te behartigen zou een lid van het
Sambeekse bestuur zitting nemen in schoolbesnrur

St. Petrus. Na ruim vijf eeuwen had Sambeek de
zeggenschap over zijn eigen school verloren

Een van de eerste activiteiten waar SL
Petrus zich voor wat betreft Sambeek mee
bezighield, was het onder één dak brengen van de
gefuseerde jongens- en meisjesschool. Daartoe
moest het gebouw aan de Grotestraat met een
vleugel worden uitgebreid. Architect van Groningen
maakte daarvoor de tekeningen en aannemer
Schrijen uit Boxmeer voerde het werk uit voor
/ 368.000.
"In juni 1972 konden alle zes klassen in het
vergrote gebouw ondergebracht worden. pas op 9
mei 1973 werd de nieuwe vleugel officieel in
gebruik genomen", noteerde schoolhoofd Smolders.

De school als bolster
Anton Smolders werd op 1 augustus 1973

opgevolgd door Janus Roovers die ook nu nog - in
hetherdenkingsjaar 1991 - de Sambeekse school
leidt.
Op ondenvijskundig gebied veranderde er de laaste
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decennia erg veel. Betrokkenheid van de oudens met
het schoolgebeuren van hun kind is misschien wel
het meest kenmerkende. Ook de strenge scheiding
in klassen en afgebakende leerstofgehelen werd

dooöroken. In 1985 trad een nieuwe onderwijswet
in werking. De oude lagere school en kleuterschool
werden opgeheven. Daarvoor in de plaats kwam de

basisschool, waarop kinderen van 4 tot 12 jaar

ononderbroken ondenvijs zouden gaan onwangen.

Gebouwelijk hoefde erniet veel te

veranderen. ln 1977 waÍen de kleuters al in een

aparte vleugel bU de lagere school ingetrokken.
"Met de bouw van deze vleugel bijt Sambeek in de

gemeente het spits af. De nieuwe kleuterschool is
zodanig gebouwd, dat men niet meer onder de

integratie van kleuter- en lager ondenvijs heen kan",

werd bij de opening opgemerkt. De school kreeg

ook een nieuwe naam. De St. Jan de Doperschool

heette voortaan De Bolster. "Een naam met een

symbolische betekenis. In de opvoeding van het

kind moeten risico's genomen worden, maar teveÍrs

moet het geborgenheid, veiligheid en warmte in de

school kunnen vinden",luidde de motivering.

In l44l begon priester Jan van der Geest
met het ondenicht aan enkele Sambeekse kinderen.
Van hem leerden zezingen,lezen en enkele
gebeden. Van een schoolgebouw wÍls nog geen

sprake, evenmin als van geschikte leermiddelen. Nu
- 550jaarlater - bezoeken 134 leedingen de
dorpsschool. Zes leerkrachten en een vakleerkracht
geven er les. De laaste jaren zijn vanuit het
ministerie van Ondenvijs en V/etenschappen

verschillende pogingen ondemomen om de kleine
scholen op te heffen.
"Toch zijn de vooruitzichten voorDe Bolsterniet
slecht", meent Janus Roovers. "Een school, zoals
in Sambeek, sluit je niet zomaar. Ik denk dat we

een goede school vormen, waar hard gewerkt wordt.
Over het algemeen gaan de kinderen gnug naar

school. Je kunt hier echt een fijne, onbekommerde
jeugd hcbben", besluit hij.
Misschien is dat wel 550 jaar lang het geval
geweest.

longensschool 1934 . Staande van links naar rechts : meester lacobs , meester Cup en meester Köp .

zittend van rechtsonder naar linl<sboven, ríi na ii:
Wim Sieben, Sjaak van den Broek, Wiel Jacobs, Piet Kuijpers, Jopie Pas, Jo van den Broek, lan Melsen,

Martien Pouwels, Harríe van den Broek, Hanie Stipltout, Martin de Vlarn, Henvan den Broek,

MartienWintels, JanZeegers, BertWijers, Hanie Botden, Gerard Arts, Herman.van den Broek,

Sjang Deenen, Bert van den Bosch,WimRovers, Harrie vanWell, Giel vanWell,Toon Stiphout, H. Pas,

WimWijers,WimWeyers, ? - ?, Marte Rongen.
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1941 , de eerste en tweede klas. Staand van links noar rechts: juffrouw van Os, zuster Ancilla,
zuster Geroveva en zuster Hendrina. Zittend van rechtsvoor naar linksachter:
Door Litiew, loke Jansen, Annie Hendril<s, Annie Srtplnut, Drien Derks, Gon Kuypers, Annie van Boxtel,
Netty Litjens, Agncs Heínenww, Dien Clabbers, Han Denen, Annie Hendrilcs, Dien Bongers,
Tonny van Dartel, Mien Hendríks, Cis Sclwnínee, Nelly Stipltout, Rína Vink, Nelly l-ogtens,
Corry Jansen, Cis Gonvnans.

Jongensschool 1948.Van links naar rechts envan boven naar beneden:
Koos Sclwrninee, lan van de Loo, meester Verltoaryn,Toon van den Broek, Harríe lacobs,
Píet Sclanninee, EvertvanBoxtel, Piet Gommans, Harrie Hubers,Wílly vanNeertten, Piet van Els,
Piet Kuijpers, fan Stiphout, PietVersleyen,ToonBroelcs, Harrie Philipse, fanlacobs, HenkWillems,
Theo Rovers, Jos van de l-oo.

Jongensschool 1948, van lir*s-boven naar rechts-ondcr.
Piet Poorts, Gerrit Ebben,Wim Bongers, ? - ?, meester Cup, Antoon Hendriks, Gerard Jacobs,
FransWijers,WimKusters, Tluolacobs,facobDenen,GerritvanEls,PietKuypers,lanRo$en,
Jan van den Heuvel, Jan Kusters, Tonny Wintels, Wiel Hendriks, Martien Versleyen, Bert van den Heuvel,
Theo Donkers, Bert vanWell, Bert Phílipse, Sjef Hendriks, Mairus Hubers, Martien Kuijpers, Rien van
den Brand.
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*

18 luni 1948, eerste en tweede klas. Staandvan linl<s naar rechts: zuster Ancilla, zuster polycarpa,
juffrouw van Os en zuster Hendrina.Van lir*s naar rechts en van voor naar achteren:
Marietie Derks, Riek Ebben, Anníe Hendriks, Nelly Wijers, Gonny van den Heuy, Mietje Bongarts,
Martetje Schaminee, Ger Hubers, Ria Kusters, Rine Cup, Netly Bournans, Mia Janssen, Riek phílipse,
Nelly Derlcs, Diny Jansen, Annie Adam, Ger l)erl«, Leen Hendriks, Annie Versleyen, Bets Klaassen,
Marietje Gommans, Doríen Kuijpers, Marietje van Os, Gerda Rovers.

.*

Jongensschool 1954. Van linl<s naar rechts, achterste rij:
Tom Gonvnans, Rini van Gaal,los Clabbers, Michel Derks, Leo Franssen, Jan Laarakkers,Tiny
Schaminee, Jo Klaassen, Toon Verrijdt, Tiny de Vlam, lan Kusters, Chris Hend,rilcs, René Klaassen, Lo1
van den Broek, Piet Ermens,Tiny Bongarts, meester Cup,
Henk Adarn, Toon Verríidt, Thijs van Gaal, Mari van den Broek, Piet Rongen, Jo Derks, Harrie van d,en
Heuvel, Ben van Els, Gerrít Lofien, l,eo Veruijdt, Martien Nabbe, Martien Ermens, piet laeffen.
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Juli 1955 , derde, víerde en vijfde klas. Van rechts naar linl<s, rii na rii:
Annie Ermens, Bets Broeks, Mieke Broelcs, Nelly Willems, Jeanny van Duren, l,eny Ditters,
Koos Bongarts, Mia Franssen, Jeanny Coenen, Mia Kuijpers, Bets Meulensteen, MarietWillems,
Leny Stiphout, RiaZeegers, Corry van Boxtel, Riet Adam, Riek Boutnans, Riek Ermens, José Boumans,

Annie Poorts, Riek Rongen, Ans Ktuters, Finy Blonk, Ini Klaassen, Anneke Kuijpers, Fien Janssen,

Miny l-aarakkers, Bets van de Beten, Mien Ebben, Marian Stíphout, Dien Ebben, iuffrouw van Os en

zh\ter Bavona.

Klas 6, 1968.Van linl<s naar rechts.
Voorste rij: Sjors Willems, Riny van Raaij,Theo Hafmans, Marcel Bloemen, Mark Stiphout, Geert Litiens

Tweede rij: Ineke Barten, Gerry van Kempen, Johan Meulensteen, Leon van Mierlo, Martha Koks, Diny

Zee gers, W ilrna V oesten.
Derde rij: Johnny Verberne, Annie lilesen,InekeVenijdt, Gerrie Botden, Ria Gommans, Anny Hendril<s,

Tonny Hendriks, Harrie Bloemen, Tonny Jacobs en meester Smolders.

35

©  Sam
beeksHeem

   ©



Klas 3 en 4, 1975 . Van línlcs naar rechts.
Voorste rii: CarlaWillems, Marcel Janssen, EikVis, Marurcla Hermeru, Antoinette Kuypers, Mirjam
Nabbe,Ingrid Steveru, Marcelvan der Straaten,lohnny dc Bruín.
Tweede rij: Anne Hafnans, Dianne Fransen, Antwan Ebben, Patrick Deril<t, René Hendrilcs, Gertie van
de Heuvel, Petra Raedts, Loes Verdellen.
Derde rij: juffrouw Tineke de Best, Marcel van Egdom, Niclq Brugman, André Philipse, Maria Bongarts,
lanine Arts, Carin Denen.

Groep l,l99l.Vanlinla raarrechts, Pagina3T,bovenstefoto.
Onderste ríi: FrankZeegers, Frank Beek, Aníta Botden, Jaap Stevens,lelle Peters, Roel Genits, Esther
Bloemen, Gerjanne Aldcrs, Mandy Ver-waayen, Mieke Simissen.
Tweedc rij: Maríel«c Willems, Carlyn Brands, Roel Hoarc, Susanvan Daal, Liel<c Peters, Floor Kateman,
Maaike Verberkt, Lucie Botterhuis, Elle Keunen, Marianne Kersten.
Derde rii: Dirk van Sonsbeek, Lilian Artz, Rudi Bongers, Littda Bloemen, juffrouw Annemijn Peters.
Rercke Bergholtz, Janneke Graat en Eef de Bruin ontbrekcn.

Groep I en2, 1991.Van links noar rechts. Pagina 37, onderste foto.
Voorste rij: Nicole Derks, Marleen Bloemen, Sanne Bloemen, Mark Laarakkcrs, Lieneke Stevens, Ellen
B lo e me n, J anne ke F ranc is s e n, I o hnny K ers te n, N iek F rans e n.
Tweedc rij: Ron Simissen, KímVerwaayen, Adrtan Egger, Irma Melsen, Clare Sellar, Maik Selten,
Willem de Bruin, Janrwl<c van Raaij,Willíam Bongers, Rob Huíjbers, Peggy Verstaaten, Stefan Klaassen
Derde rij: meester Chris Jarusen, Gerben Stipltout,Tim Artz, Dennie van de Vorle, Lin"da Rongen, Ellen
Derl<s van de Ven, Línda Gerits.
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Groep 3 en 4 , 1991 . Van linlcs taar rechts .

Onderste rii: Liesbeth Heircmaw, Slwron Beek, Dennis Verwaayen, Teun Jacobs, Daniel Derlcs, Nicole
Verlinden.
Tweede rii: Marion Koekcn, Stefanie dc Roover, Fleur Verdijk, Daisy Selten, Esther l-offen, Inge
M else n, K elv in Litj e w, P aul T hij s sen, S ander H oeve.
Derde rij: mcester lan Nillesen, Annelce Laarakl<crs, Koen Bouman, Peerlcc Bloemen, Cecile Botden,
Mirte van Rooy.
vierde ij: Jan Paul Arts,los Nissen, Florin Egger, ressícaverstraaten.
Viifde rij: Nico van Bon, Kim Keunen, Linda Kersten.

Groep 5 en 6, 1991 . van linlcs naar rechts . pagina 39, bovenste foto.
Onderste rti: Roy Derks,lo larcsen,Tom Bournon, Dianne Ebben, Lydia Pelzer, MiekThijssen, Alice
Botden, Huguette de Rover, Piet Heinemans, Linda peters.
Tweedc rii: Jan Kuiipers,Tom Derlc van dc Ven, Cyril Botterhuis, Ilse Botden, Mark Erps, Bjorn
Stipluut, fantine Janssen, Marielcc Graat, meester Hans lanszen,Tom Peeters, Doríe Arts.
Derde rij, ondcrstevier: Ed.dy vanBon, Maartjewillems, BrendaGroos, Gera Arts.
Bovenste vier: PremTornassen,Ioy Litjew,yvon Rongen, John Knapen.

GroepT en8, l99l.vanlinksnaarrechts. pagina3g,ond,ersteÍoto.
Onderste rij: Alexander Pelzer, Roland Bumnan, Hans van Raaij, Piet Biersteker, DickThijssen, Marcel
Peters, Jeroen Derla van dc Ven, Peter Kuijpers, Mathias Bögentan, Bart lanssen.
Tweede rij: Anl<c Frarssen, Dirk Hendríks, mcester Thijs Albers, Genit Bíerstelccr, juffrouw l*nie
Lodders, Jannel<c Laarakkers, Roy fu Vlarn, Advan der Putten, Mallíl<aTomnssen, Eveline van Hooft,
Floor Franssen, meester fanus Roovers,IttdithVerlínden, Maiélle Koekcn, Karina Bouwmans.
Derde rii, ondcrstevier: Hanruke Bongarts, Evelien Melis, Geert Graat,WíllemBotatan.
Bovenste zes: Ton Kroef, Martijn in't panhuis, Miclel (Jyen, Teun Ntssen, Rik van de
I-ofien.

-?8

Beten, Dennís

©  Sam
beeksHeem

   ©



.:

39

©  Sam
beeksHeem

   ©



Bronnen

De tekst van dit boekje is bijna geheel gebaseerd op
authentiek bronnenmateriaal.
Dit werd gevonden in:
- Archief parochie St. Jan de Doper te Sambeek
- Kmniek van het Ludovicusgesticht te
Voorschoten
- Archief Stichting Sr Petrus te Boxrneer
- Sreekarchiefdienst Land van Cuijk te Grave
- Rijksarchief in Gelderland te Amhem
- Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch
- Rijksarchief in Limburg te Maasuicht
- Bisschoppelijk archief te 's-Hertogenbosch
- Gemeente-archief Bergh
- Gemeente-archi ef Nijmegen

Verder werd gebruik gemaalc van in boekvorm
verschenen publikaties over de geschiedenis van het
ondenvijs.

Het foto-materiaal is afkomstig van
- foto-archief Sambeeks Heem
- basisschool De Bolster
- De Geldedanderpers
- Nalatenschap van Jo van Os, Anton Smolders en
Wim Verhoeven

Orze waardering gaat uit naar de velen, die met tips
ofanderszins hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van dit boekje.

Colofon

R.K. Basisschool

"de Bolster"
Grotestraat 68, 5836 AH Sambeek

08855-73330

Tekst en research:
Research klassefoto's:
Typeweft:
Vormgeving
en realisatie:

René Klaassen
Mien Denen - Kuijpen
Tonnie Kuijpers - Nabuurs

Jos Kuijpers

Stichtins
Sambeeks"Heem

Uitgave: Stichting Sambeeks Heem, juni l99l
p/a Torenstraat 5l
5836 AK Sambeek.
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