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Sambeek in herinnering t
Nummer Ll ,ZSjuni 1993

Een kris-kras \Mandeling door
het dorp dat ons lief is.

Het Duvelsklökske, waarvan het eerste

nummer in 1985 verscheen, was aanvankelijk
bedoeld om de nieuwe inwoners van de

Boxmeerse wijk Luneven er op te wij zen dat
kerk, school en verenigingen ook voor hen open

stonden. In de voorbereidingstijd van het 500-
jarig jubileumfeest, dat in juni 1986 werd gevieÍd,

legde het Duvelsklökske meer en meer het accent

op dit dorpsfeest.

In die periode nam de Stichting Sambeeks
Heem, opgericht in 1983, de zoÍgvoor het één

keer per jaar uitgeven van een Duvelsklökske
over van de voordien zelfstandige redactie. Na de
Torenfeesten ontstond er een innige samenwer-
king met de Stichting 500 Jaar Sambeekse Toren.
Deze stichting organiseen jaarlijks ron d 24 juni
de St. Janskransenwijding tusseh kerk en toren.

Ter gelegenheid van de St. Janskransen-
wijding op 25 juni L993 halen oudere dorps-
bewoners herinneringen op aan de hand van
foto's, die een aardig beeld geven van leven en

De Groote straat in de jaren dertig

werken in Sambeek in vroeger dagen. Er zijn
vanaf circa 1900 veel foto's in Sambeek gemaakt,

vaak door rondreizende fotografen die met de

trein kwameo, een paar uur fotografeerden en met

de buit naar huis gingen om weer een nieuwe
reeks ansichtkaarten te maken "Groeten uit
Sambeek". In 1992 gaf Sambeeks Heem een

achttal van deze dorpsgezichten in reproduktie
uit.

We noemen dit boekje "Sambeek in herinne-

ring I". De redactie legt zich hiermee de verplich-
ting op in de komende jaren andere foto's tot
menselijke dokumentjes te maken.

Colofon:

Dit Duvelsklökske is samengesteld door:
Cor Borsje
Mien Denen - Kuijpers
Mien Hutten -Willems
René Klaassen
Jos Kuijpers
Wij danken al degenen die aan dit boekje
meewerkten.
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Sambeek

in woeger tijden

Landelijk schoon, landelijke rust op de Hei.
Een buurpraade. De hond kijkt wat wantrouwig
naar fotograaf Favier.

De wouw is Grada v. d. Heuy. Zij trouwde
met Crisje Derks en overleed op 77-jarige leef-
tijd.

In lgM vierden haar ouders Peter v. d. Heuy
en Catharina Hendriks in deze boerderij hun
gouden bruiloft. Beiden werden zij 80 jaar.

Van de keuterij kon de familie niet leven.
Vader werkte bij Van de Mortel op 'tZand in
Boxmeer, de zonen moesten ook uit werken gaan.

Allengs werd het boerenbedrijf groter. Een
aardige bijverdienste was het "rommekar vareÍl".

Mane, die éénjaar oud was roen hij op de
boerderij kwam wonen, denkt nog wel eens terug
aan de bokkekar die de familie in gebruik had.

Het oude huis werd rond 1948 afgebroken.
Er kwam een nieuw pand voor in de plaats.

Nu nog wonen er twee zonen van Peter v. d.
Heuy en Catharina Hendriks, namelijk Marte (93)
en Nul (88), samen met kleinzoon Jo Derks.
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De gebroeders herinneren zich nog de ont-
ginning van de Hei. Voor het ploegen werden
ossen ingezet.
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De bokke\ryagen

Tussen 1930 en 1935 kocht de familie
Hendriks van de hei een bokkewagen van de
Boxmeerse dierenarts Guinée. Hij werd meestal

voor pleziertochtjes gebruikt. Toon Hendriks
(thans pastoor in Veghel) was dan de koetsier.
Ans, Bets, Gerry en Cor gingen mee als passa-

gier, zo vertelt ons Jo Hendriks - van de Ven.
Een enkele keer ging de tocht naar de molen

van Gerrit Verhofstad om een zak voer of een

doos koeken te halen.

Wanneer de bok op de thuisreis de stal rook,
zette hij het op een lopen. De koetsier had niets
meer in te brengen. Het gebeurde dat de bok niet
door de grote poort van "De Reuvers" rende,
maar het kleinere fietspoonje nam. Tot grcot
ongenoegen van Toon omdat het meestal bete-
kende dat bokkewagen en tuig daar van te lijden
hadden.

Bij de bevrijdingsfeesten was er een ere-
plaats voor de bokkewagen in de optocht. Metvier
"Oranje"-prinsesjes trok hij door het dorp.

Een bokkewagen of geitekar werd vroeger
vaak gebruikt om met de tuiten naÍr de melkwei
te gaan.

Veel mensen hielden hielden er vroeger een geit op na. Op
dit kiekje staan links en rechts de gezusters Vallen. In het
midden linlcs Gradus Stevens en rechts Kos Hendriks van
de Weem.
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De hondekar

Het moet voor de hond een zware tocht
geweest zijn als hij de volle rommetuiten van de
wei naar huis bracht.

De schuur op de foto, in 1926 aan de Maas-
straat gebouwd, staat er nog.

In alle rust posereo, midden op straat, was
tussen de twee wereldoorlogen nog geen enkel
probleem.

Op de foto de familie Van Os - Martens met
een familie uit Nijmegen waar zoon ïeu graag
ging buurten toen hd daar in militaire dienst was.

Sneeuwpret

Sneeuwballen gooien in de tuin van de
familie Van Os. "Aprillede zoet, geeft nog wel
eens een witte hoed" - deze foto werd op 5 april
1935 gemaakt.

Het pand tussen tuin en toren, waarvan hier
de achterzijde, was eerst het Bondsgebouw, later
het Patronaat en is sedert augustus 1,969 De
Gouden Leeuw. In de tijd van Pastoor van Berkel
vond uitbreiding plaats met een grote zaal en
toneel.

De verteller, Cor van Os, die nu tachtig jaar
is, met zus en buurnan in de sneeuw. (zie vol-
gende pagina)
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Eerst bakkeriJ
Arts, Iater
Kateman

Jan Ans en zijn
vrouw begonnen in dit
pand aan de Grote-
straat een bakkerij in
1927.

Uit het huwelijk
werd een zoon gebo-
ren, Gerrit. Bij de
geboorte van het
tweede kind overleden
zowel moeder als kind.

Jan Ans zette de zaak voort met een huis-
houdster Mina Michels. In Sambeek noemde
iedereen haar Mina Arts. Na het overlijden van
Jan zette Mina het bedrijf voort.

Op 5 augustus 1952 namen Piet en Lina
Kateman het pand over. De bakkerij bleef nog
geruime tijd in tact, de verkoop van kruideniers-
waren kwam er bij.
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man - van Lankveld. "Met weemoed in 't hart".

Tussen I januari
1975 en 1 maart 1986
was er een post-
agentschap aan het
bedrijf verbonden. Dat
gaf heel wat extra
aanloop.

Piet Kateman
overleed op 16 okto-
ber 1980. "V/ij hebben

de zaak voortgezet tot
1986 en namen toen
afscheid", vertelt
mevrouw Lina Kate-

In 1989 ging het pand over in handen van J.

Hooftman en C. Gademan .Zij maakten er een
bloemenzaak van: Cathriens winkeltje.
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Wel en wee van de
ttop hoop van zegen"

Zoals elke molen kent ook die van Sambeek

een bewogen geschiedenis.

Mevr. Th. Verhofstad - Jilesen vertelt wat de

molen in de loop der tijden heeft meegemaakt.

In 1903 werd een vorige molen gesloopt.

Twee jaar later bouwde Piet Baltussen een

nieuwe molen, een belt- en bergmolen. Behalve
molen aar was Piet Baltussen bakker, winkelier en

caféhouder. Na zijn overlijden ging de molen
over naar zljn neef Piet Arts.

Maarten Kateman kocht de molen in 1'933,

maar na enkele maanden deed hij zijn bezit al

weer van de hand. Arnold Verhofstad en Zonen
werden de gelukkige eigenaren van "De Verande-
ring".

In L94l werd Gerrit Verhofstad, zoon van
Arnold, eigenaar. Hij heeft er niet lang plezier
aan beleefd, want in maart 1942 overleed hij . Zijn
vrouw Th. Verhofstad - Jilesen zette het bedrijf
voort.

De 29ste september 1944 was, met de bevrij-
ding voor de deur, een trieste dag. De Duitse
bezetter stak de molen brand. De wieken tuimel-
den omlaag. De molen was niet langer geschikt
meer als uitkijkpost.

Al kort na de oorlog, in 1945146 volgde de
herbouw - echter niet meer als windmolen. Het
werd een motorgemaal met een electrische
hamermolen. Een hele verandering. "Op hoop

van zegen" prijkte voortaan als naam op de gevel.
De zaak werd uitgebreid met o'gemengde

produkten". Daardoor ontstond gebrek aan

ruimte. In dezelfde stijl verrees voor de molen
een pakhuis.

Op 1 mei 1965 kocht Cor Havens de molen.
Eigenhjk "kocht" hij zijn klanten (goodwill); hij
wilde namelijk zijn eigen molenaÍrszaak uitbrei-
den.

De molen verkocht hij meteen door aan

Wagemans, die op zijn beun de molen overdeed
aan Jan Kelders. Het lot van "Op hoop van Ze-
gen" was hierdoor bezegeld. Het bouwwerk deed

daarna dienst voor allerlei doeleinden.
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De dorpssmid

Jan Sieben achter z'n aambeeld, compleet
met z'n zware smeedhamer en het smidsvuur.

Hij werd in 1889 geboretr, trouwde op 23
augustus l92L met Gerarda Linders uit Boxmeer
en bereikte de leeftijd van 86 jaar. Ruim zestig
jaar oefende hij zijn beroep in Sambeek uir.

Als enige zoon was Jan Sieben voorbestemd
om smid te worder, hoewel hij liever het onder-
wijs was ingegaan.

Een smederij was in woeger dagen een
tre$unt voor veel mensen. Paarden beslaan,

reparaties verrichten aan boerengerei tot het weer
waterdicht maken van potten en pannen van de

dorpelingen. Bij een smid
klopte je zelden tevergeefs
aan. Altijd bedacht hij wel
een oplossing voor techni-
sche problemen.

Jan Sieben stond niet
alleen in zijn smidse voor
iedereen klaar.

Vele jaren was hij lid
van het Sambeekse toneelge-
zelschap "De St. Jansghezel-
len en de Spelen". Lange tijd
was hij bassist van "semper
LJnitas". Meer dan zeventig
jaar was hij lid van het
Kerkelijk Zangkoor; het
betekende voor hem elke
morgen om 7.00 uur in de
kerk om de H.Mis te zingen.

In 197 I ontving hij de

onderscheiding van de
"Gregoriu s-Vereni ging der
Kerkkoren". Hij was daar
rrom op, vertelt zijn zoon Jan

Sieben.

Na twee jaar dienst als

veldartillerist kwam Jan

Sieben in 191 1 met groot
verlof thuis. Hij kreeg het
verzoek het secretariaatschap
van het St. Anthonius-gilde

te kopeÍI. Het kostte hem f7,50, maar daarmee
verzekerde hij zichzelf wel van dit eervolle ambt
"voor het leven".

In de Gildekamer was hij een graa g geziene
gast. Als geen ander bracht hij er zijn voordrach-
ten en declamaties. Ouderen en jongeren genoten

er van. Bij veel feestelijke gelegenheden werd
een beroep op hem gedaan.

In 197 | vierde het echtp aaÍ Sieben - Linders
het gouden huwelijksfeest. In hetzelfde jaar
volgd e zijn 60-jarig Gilde-jubileum.
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Jan de VIam, melkman

Op elfjarige
leeftijd kwam Jan

de Vlam van de
lagere school. Hij
werd boerenknecht
bij de vader van Cor
Havens. Na een

paar jaar hield hij
dat werk voor
gezien Hij ging
naar de Maas waar
hij werk vond bij
het in aanbouw
zijnde Stuw-
complex.

Mevrouw M.
de Vlam - Leenders
herinnert zich dat
Jan op ongeveer
twintigi arige leeftijd
begon als melkven-
ter. Hij kocht een

transportfiets met
voorop een grote
drager. Daar kwam de melktuit met "losse" melk
op te staan.

Na enkele jaren kwam er een driewieler voor
in de plaats, met ruimte genoeg voor drie of vier
tuiten. Jan breidde zijn handel uit met karnemelk
en gortepap. Met behulp van een liter- of halve
litermaat ging Ce handel over in handen van de

klanten in Sambeek, Vortum-Mullem en Stevens-

beek.

Als het vroor dat het kraakte bleef een deel

van de melk als ijsklompen in de tuiten zitten. De
tuiten gingen dan op het fornuis om de resten te
ontdooien.

Over kou heeft Jan overigens nooit ge-

klaagd. Zonder handschoenen en das ging hij de

weg op.
Rond L948 haalde hij zijn rijbewijs; dat ging

toen nog heel gemakkelijk. Hij kocht een bestel-
wagentje. In de loop der jaren kwamen er grotere
wagens. Hij verkocht steeds meer.

Tussen 1945 en 1955 moest Jan 's-morgens

in alle vroegte de melk ophalen bij Cunera (nu

Campina Melkunie) in Rijkevoort. De eerste jaren
gebeurde dat met de driewieler.

Zeker in de beginjaren ging het er heel

gemoedelijk aan toe. Soms vroeg een huisvrouw
aan Jan even te helpen om de zware wasketel van

het fornuis te halen. Ging zij om half elf bij de

buurvrouw koffie drinken, dan werd er al gauw

gezegd: pak zelf maar een pot in de keuken om de

melk in te doen, maar spoel hem eerst wel even

om.

Jan de Vlam bleef aan het werk tot hij 67
jaar oud was. Toen deed hij de zaak over aan ziin
oudste zoon, Tiny. Peter, zijn jongste zootr, kwam
bij Tiny in de zaak.

Dat er ondertussen veel veranderd is, kunnen
we dagelijks op de Sambeekse straten zien.

© ©  Sam
beeks Heem

  ©  ©



Vrijthof,
Schilderstraat, en de

postbode

Mewouw M. Hendriks van der Weem -
Michiels haalt herinneringen op uit lang vervlo-
gen tijden.

Semper Unitas marcheerr op 17 juni L94l
over het Vrijthof, toen het middelpunr van het
S ambeekse winkelbestand.

In het huis rechts woonden achtereenvol-
gens:

Chris en Han v. d. Bosch - Bongers (tabak),
Herman en Nelleke Logtens - Rutten (tabak en
scheren). Het was daar altijd een gezellige drukte.
De klanten vertelden elkaar de laatste nieuwtjes.
Zij verhuisden later naar het huis met de
"leerlooierij" aan de Grotestraat.

Cor en Marie Maters - Jacobs verkochten
ellewaren, en waren de laatste bewoners.

Vrijthof vóór okrober 1944

Vrijthof nó oktober 1944
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Even aandacht voor de fotograaf:
Mina Hendriks van de Weem - Kersdens,
Grietje Schaminee en
Dina Sewarte. (van links naar rechts)
De twee witte huizen in de Schilderstraat

werden in 1948 afgebroken. Eryoor in de plaats
kwamen twee nieuwe blokken van elk twee-
woningen

De huizen, die eigendom waren van de

Nederlandse Hervormde Gemeente in Boxmeer,
werden in 1969 verkocht aan de toenmalige
bewoners. Aan het eind van de straat staat het

huis van Gerardus Michiels, de eerste eigenaar.

Later ging dit pand over naar Jan en Marie
Hendriks van de Weem - Michiels. In 197 4 ging
alles tegen de vlakte om plaats te maken voor vijf
woonhuizen en de Warandahal.

Postbode Gerardus Michiels in de zomer van

1925 met zijn trouwe metgezel Flok, die altijd op

de uitkijk zat tot Cradje thuis kwam. Twee keer
per dag ging hij naar het station om de post op te
halen en weg te brengen. Hij moest er wachten op

de nein uit Venlo en die uit Nijmegen, ook op de
zaterdagen. De fotografe waagt op 20 juli 1937

de trein te stoppen; haar man maakte de foto.
Twee keer per dag werd de post besteld, 's-

morgens en 's-avonds. Op de fiets over
onverharde en rulle zandwegen. Met Kerstmis
had Gradje een zwaÍe tijd. Hij werkte dan de hele

nacht door om de post 's-morgens te kunnen
bestellen.

///t : r'.
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Op zaterdagavond was
hij nooit voor een uur of acht
klaar.

Gradj e zorgde goed
voor zijn post. Ging hij
ergens koffie drinken, dan
ging de fiets mee naar bin-
nen.

Het station

Bertus van Duren denkt met enige weemoed
terug aan Station Sambeek, beter bekend als "de
Halte". Er stopt al lang geen trein meer in
Sambeek; de gevaarlijke overwegen zijn geble-
ven. Hoor je in het dorp de treinen, meestal
goederentreinen, nadrukkelijker dan gewoonlijk,
dan weet je één ding zeker: morgen regen.

(rechts) staan in hun zondagse pak voor het
stationsgebouwtj e. Zo te zien was het een feeste-
lijke dag.

Spoorbomen werden in die tijd nog met de
hand open en dicht gedraaid.

Aan de andere kant van de spoorlijn was er
een laad- en losstation. Lijmkoeken, kolen en

briketten werden daar gelost. Soms was er iets om
te ladeo, zoals aardappelen en stro.Mantje Hermens (links) en Marinus Bongers
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Het hu\ryelijk

We schrijven l2 juli l92I

Piet Haerkens en Petronella Crouwers gaan

rouwen. De fotograaf bracht een prachtige auto

mee. Wat dat betreft, is er nog weinig veranderd;
imposante old-timers brengen nog steeds bruids-
pilen naar raadhuis en kerk.

We zien op de foto van links naar rechts(met
tussen haakjes hun bereikte leeftijd): Jan

Haerkens (96), Dora Haerkens (84), Petronella
Crouwers (83), Piet Haerkens (87), Marie
Haerkens (89), Hanna Haerkens (79), Arnold
Haerkens (hij is 95 jaar en leeft nog) en Coba
Crouwers (80).

Iedereen in het zwart Was dat gewoon in die
dagen? Nee, er was een bijzondere reden voor de

sombere kledij: vader Haerkens was kort voor het

huwelijk overleden. Daarom ook geen grote
bruiloft, doch een gezellig samen zijn van broers
en zussen.

Petronella Crouwers is in deze woning,
waarin ooit de Boerenleenbank was gevestigd,
geboren. Zijkreeg daar twee kinderen. De oudste,

Lena, die inmiddels 70 jaar is, woont nog steeds

in het ouderlijk huis. Zij heeft ons dit verhaal
verteld. Toos, de jongste, trouwde met M. van
Mierlo en woont op een ander adres in de Grote-
sffaat.
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De rooie nonnen
gaan ons Yerlaten

Op 3 september 187 4, bijna 120 jaar gele-
den, kwamen de eerste Zusters Redemptoristin-
nen nail Sambeek.

Het waren de Zusters Cherubina (overste),
Alphonsa (vicares), Michaela en Magdalena.

In de kroniek, die werd geschreven, staat:
"Zij rezen in bruine kleden, zwarte mantels

en de gewoonlijke sluijers welke te dien einde
gesteven en gestreken waren. Van Wielree tot
Horst met spoortrein, verder met diligence l*va-
men de Zusters tegen 9 uur (zij waren 's-morgens
om I0 uur vertokken) goed en wel op de plaats
hunner bestemming aan" .

In Sambeek was het allernoodzakelijkste
voorbereid door de Paters.

"Na een kleine verkwikking gebruikt, ge-

leidde men de Zusters verder tn hunne nieuwe
woning en zellen welke al ingericht waren.... als
de Paters vertrokken waren en het noodzakelijke
uitgepakt...... zocht men tegen 12 uur de reeds

gespreide bedden op" .

" Ofschoon de Zusters erg verrnoeid waren,
konde toch geene een oog sluiten. De dag was te
overspannen en wichtig gewezen. Het afscheid
van zo innig geliefde Zuster.§....... .. hadden de
Zusters te veel getroffen en aangedaan, van te
kunnen slapen. Tegen 2 uur bevonden zich reeds

allen in de Kapel bij het H. Sacroment".

Op de plaats waar nu (nog) het klooster van
de Zusters R edemptoristinnen zich bevindt, stond
vroeger het ouderhjk huis van Pater F. Peters,
Redemptorist.

Evenals vele andere religieuzen moesten de
Paters Redemptoristen van de Pruisische provin-
cie hun land verlaten wegens de Kulturkampf.
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Kulturkampf heette de strijd tusse n de
Pruisische regering en de r,k. kerk van 1872-78.
Na 1870 wantrouwde Bismarck de nieuwe r.k.
Centrumpartij. Bij de nat.-liberale partij, die
Bismarck door dik en dun steunde, was het
antriklerikalisme versterkt door de aanneming
van het dogma van de onfeilbaarheid in zaken
van geloof en zeden van de paus op het
Vaticaanse Concilie (1 870),

Toen enkele geesteliiken en hoogleraren dit
dogma verwierpen, werden zij door bisschoppen
met ontslag bedreigd. De regeringen van
Pruisen en Beieren namen het voor de eersten
op. Bismarck hoopte daardoor de Centrumpartii
tot steun aan zijn regeringspolitiek te dwingen.
De Pruisische minister Falk trachtte door ziin
Meiwetten (l 573), die tot 1879 gehandhaafd
bleven, kerkelijk leven en onderwiis geheel aan
staattoezicht te onderwerpen. Talriike geestelii-
ken, die zich niet wensen te schikkefi, werden tot
boeten of gevangenis veroordeeld.

Maar Bismarck merkte dat de conservatie-
ven en de gewone liberalen dit conflict, dat
propagandistisch de K. werd genoemd, veel te
felle vormen vonden aannemen. Hoewel
Bismarck opmerkte, dat hij nooit zou toegeven
("nach Canossa gehen wir nicht, weder
Körperlich noch geistig), greep hii toch snel de
kans aan om met de paus te onderhandelen.
Pius lX overleed in 1878, paus Leo Xlll was
gematigder en tot onderhandelen bereid. Het
staafstoezicht op kerk en onderwiis werd weer
verminderd, maar de voorrang van het burgerliik
huwelijk bleef gehandhaafd en de geesteliiken
en hoogleraren, om wie de striid begonnen was,
werden niet ontslagen. ln juli 1879 ontsloeg
Bismarck Falk en daarmee was te striid beëin-
digd.

De Paters Redemptoristen zochten een

onderkomen in Nederland

Provinciaal H. Schaap bood hun een verblijf
aan in Roermond of Sambeek. Zij kozen voor
Sambeek. Pater F. Peters, in die tijd Rector in
Den Bosch, kreeg opdracht een verblijf voor de

uitgewezen Paters in gereedheid te brengen. In
overleg met zijnfamilie en de huurder (C.J. Lina)

werd de ouderlijke woning enigszins veranderd.
Twee benedenkamers aan de straatkant liet hij
inrichten als kapel; ook de dorpelingen mochten

de diensten bijwonen.

Op 30 juni 1873 vertrok Pater Peters met
timmernan Martinus Bosch naar Zaandam om
het nodige hout te kopen. Er moest een vleugel
worden gebouwd aan de kant vaR het huis dat
gïensde aan buurman Van de Bergh.

De stenen kwamen uit Cuijk; metselaar
Driek Kerstjens zorgde voor de stenen en nam de

leiding van de bouw op zich. Boerenjongelingen
kwamen helpen bij de bouw. Een pul bier stond
's-avonds voor hen klaar.

Tijdens de bouw kwam de tijding dat de

Paters, die Pruisen moesten verlater, ondertussen

een goed onderkomen hadden gevonden in
Luxemburg.

Besloten werd het nieuwe gedeelte te be-

stemmen voor de studenten van de Congregatie
van de Redemptoristen. Met hun professoren en

enkele broeders kwamen zij naÍr Sambeek, doch

spoorslags vertrokken zij weer naar Roermond.

Wegens plaatsgebrek kon het klooster van

de Zusters Redemptoristinnen in Partij -Wittem
(Zuid-Limburg) al enige tijd geen postulanten

meer opnemen. Zij zochten naar een plaats voor
een nieuwe stichting.

Provinciaal Pater P. Oomeo, C.ss. R., pas

benoemd, kende hun verlangen. Na enig overleg
besloten de Zusters de bouw in Sambeek over te
nemen en te voltooien.

Het was even wennen voor de eerste Zusters

die domicilie kozen in Sambeek. Ver weg van de

vertrouwde omgeving in het golvende Limburgse
landschap.

Maar al spoedig stelden zii orde op zaken,

mede door de hulp van de Zusters Carmelitessen
van Elzendaal in Boxmeer.

"..... die ons in de eerste dagen eene haarer
dienstboden te leenen hadden gegeven" .

Op 23 september 1874 kwamen nogzes
zusters naÍLr Sambeek om de nieuwgevormde
leefgemeenschap te versterken.
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Uit de kroniek: "Deze eerste bewoonsters
hadden heel wat ontberingen te verduren. Er
ontbrak nog veel; kapel en koor waren ellendig.
In sommige lokalen was ze$ geen houten vloer.
Bij gebrek aan een tafet moesten de vensterban-
ken als zodanig worden gebruikt" .

In die eerste jaren werd we veel arrnoe
geledeÍI. Een open vuur of een kachel was er in de
winter niet. Door ziekte en ontbering stierven
soms nog veelbelovende en jonge zusters.

In de loop der jaren kreeg het kloosterleven
gestalte, zowel binnen de beslotenheid van de
kloosterÍnuren als naar buiten.

De belangstelling was groor. Veel jonge
meisjes, die zich aangetrokken voelden tor het
kloosterlevetr, meldd en zich aan. Al spoedig was
het provisorisch ingerichte kloostertje te klein.
Ook de kapel liet te wensen over.

Besloten werd het klooster met enkele
vleugels uit te breiden.

Men kocht van de protestantse gemeente van
Boxmeer het huisje dat toen bewoond werd door
de Israeliet Cohen. Toen de huunijd was verstre-
ken, kom men in 1882 begin maken met de bouw

van de huidige kapel. Pastoor Wollaert van
Sambeek wijdde de nieuwe kapel in. Hij
werd geassisteerd door Kapelaan Brand en
Pastoor Sweens uit Vortum.

Dankzij giften van enkele grcre en vele
kleine weldoeners konden de bouwkosten
binnen een jaar geheel worden voldaan.

Op 17 november 1883 werd de koop
van de tuin gesloten . Deze tuin, gelegen
tussen het huis waar Cohen woonde en het
smalle pad naast de tuin van de pastorie,
behoorde toe aan de weduwe en Kinderen
Baltessen. Later is nog één van de dochters
van dit gezin ingerreden bij de Zusrers; zij
bleef dicht bij huis.

In die trjd bevolkten 21 Zusters her
klooster.

De Zusters Redemptoristinnen raakten
ingeburgerd in Sambeek. Er was een hane-
lijke belangstelling voor hen , zowel van de
kant van de geestelijke leiders van de
parochie (die nu zeker 700 jaar bestaat) als
van de plaatselijke bevolking. De mensen
wisten de "bidzusters" te vinden. Bij ziekte
en nood vroegen zij om gebed. Nooit tever-
geefs.
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Je kunt je dat nu nauwelijks meer voorstel-

len. Vele "ouderen" onder ons kunnen daar toch

nog hele verhalen over vertellen. En doen dat

ook.

De clausuur belette de Zusters niet om het

lief en leed van de parochie - ja, van het hele land

en de hele wereld - in hun han op te nemen en er

met De Heer in gebed over te praten. Dat is de

roeping van de Zusters Redemptoristinnen. Daar
houden zij zich aan; tot op de huidige dag - en

ook als zij Sambeek verlaten zullen hebben.

Was er een Zuster overleden, dan benutten
de dorpsbewoners dit om haar "te gaan zien". In

vol ornaat lag zij daar opgebaard voor de tralie.
De meeste mensen hadden haar nooit eerder
gezien Kennismaking en afscheid in één ondeel-
baar moment. Nieuwsgierigheid, devotie, medele-
ven?

Sambeek en de "rooie nonnen" hebben toch
altijd iets gemeenschappelijks gehad .Zij het

In die tijd waren de kloosterzusters uiterlijk
nog streng gescheiden van "de wereld". De

strenge clausuur van de orde gebood dit. Zo nu en

dan konden de Sambekenaren een glimp van de

Zusters opvangen, bijvoorbeeld wanneer zij aan

de beneden-tralie te Communie gingen. In de

kapel, op het bovenkoor, hoorde men de Zusters

zingen en bidden - maar niemand zag hen.

De gesloten poort wekte de nieuwsgierigheid
op van de jongelui in het dorp. Als zij wisten dat
een tuinm&tr, of ander werkvolk, binnen gelaten

zou worden, repten zij zich op hun klompen naÍr
die poort. In de hoop om een glimp op te kunnen
vangen van de, toch wel een beetje, ffiysterieuze
rooie nonnen. Soms lukte het, meestal niet. De
mysterie en de volkse nieuwsgierigheid bleef.

Zelfs de werklieden van het dorp, die een

karweitje moesten opknappeo, zagen als de poort
geopend werd steeds twee gesluierde zusters -
ieder met een eigen sleutel-. De medezusters

trokken zich terug als de bel ging.
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soms, van beide kanter, op afstand. Bij
het 200-jarig bestaan van de Orde der
Redemptoristinnen, in 1932, leefde de
hele Sambeekse parochie mee. Vele
dorpsbewoners namen deel aan het
feestelijk gepreekte triduum in de kapel.
En in het hele dorp wapperden, op
verzoek van Pastoor De Vocht, de vlag-
gen.

Dat was het gewone lever, met zo
nu en dan een hoogtepunt.

De tweede wereldoorlog

De rustige kloostersfeer werd ruw
verbroken in 1940 en de volgende oor-
logsjaren. Telkens opnieuw kwamen de
Duitsers het klooster bezichtigen. Zij
wilden nagaan of het voor militaire
doelen, zoals inkwartiering, geschikt zou
zijn.

De angstige zusters, pakten aller-
hande kostbaarheden van de kapel in
kisten en brachten die onder bij dorpelin-
gen. Een moeilijke periode.

Bij de bevrijding van Sambeek in 1944 -
waarbrj op 29 september twee Zusters de dood
vonden en 9 anderen gewond raakten - toonden
de parochianen van Sambeek hun grote genegen-
heid voor de "rooie nonneÍl". Zij richtten de
kelders van hun klooster in tot schuilplaats en
hielden de wacht bij dreigend gevaar.

Toen de situatie nog onoverzichtehjker en
moeilijker werd, raadde Pastoor Van Berkel de
Zusters aan te evacueren. Zij volgden de raad op

en vonden een gastvrij onderkomen in Grave-
Velp bij hun med e-Zusters.

Een half jaar bleven zij daar. Bij terugkeer in
Sambeek waren de parochianen de Zusters be-
hulpzaam om het zwaaÍ gehavende - en door
soldaten "gekraakte" pand weer leefbaar te ma-
ken".

Omdat de grote twee-beukige kerk was
opgeblazen, deed de kapel in die tijd, dienst als
parochiekerk totdat er een noodkerk verrees.

Het gewone leven kwam langzaam weer op
gang.

En toch was het anders dan vóór de oorlogs-
handelingen. Men had elkaar in die moeilijke
tijden nog meer leren kennen en waarderen.

De ontwikkelingen in Sambeeks klooster
groeiden nog verder uit.

In 1958 hield Paus Pius XII drie achter
elkaar volgende radiotoespraken tot de slotzusters
van heel de wereld. De grote aÍmoede en soms
schrijnende nood kennende van deze klooster-
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zusters, vooral voortkomend uit het feit dat zij
door de SloT-bepalingen geen werk naar buiten
konden verrichten, spoorde de Paus hun aan

passend en lonend thuiswerk te zoeken en zo in
eigen levensbehoefte te voorzien.

Hieraan gaven de Zuster van Sambeek
gehoor en vonden lonend werk bij de kousen-
fabriek van Jansen de V/it uit Schijndel . Deze
firma stelde de Zusters al spoedig een grote
spoelmachine ter beschikking. Elke week kwam
er nieuw werk binnen.

De Zusters maakten ook lithurgische gewa-
den voor de Paters Benedictijnen van de Slangen-
burg in Doetinchem. Later werkte men nog voor
Van de Bergh en Jurgens uit Rotterdam (nu

Unilever) en voor Organon in Oss.

Het werk van deze firma's kon verenigd
worden met het contemplatieve leven, dat de
Zusters beslist wilden blijven beleven. Al hun
gebedsdiensten konden gewoon doorgang vinden

Langzamerhand werden de strenge, verou-
derde regels en wetten aangepast aan de tijd. Er
kwam meer openheid naar buiten. De tralies in

koor en spreekkamer verdwenen. De Zusters
mochten familieleden gaan bezoeken, mochten
deelnemen aan vergaderingen van andere
Monialen.

Eén van de Zusters nam de portiersdienst
over van de "buitenmeisjes". Echt contact met
dorpelingen, leveranciers en andere bezoekers
werd mogelijk. Er kwam een telefoon in het

klooster - vanaf dat moment was persoonlijk
contact met de omgeving een klein kunsde".

In die tijd ondergingen het gebouw en de

kapel enige veranderingeÍI. Alles werd meer
leefbaar - en aangepast aan de ouder wordende
zusters.
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Op 3 september 197 4 werd, op bescheiden
wij ze, het honderdjarig verblijf van de Zusters
Redemptoristinnen in Sambeek gevierd. Mgr. J.

Bluyssen, Bisschop van Den Bosch, ging voor in
de eucharistieviering. De medeconcelebranten op
die heuglijke dag waren: Pastoor M. Janssen uit
Sambeek, Prior Spikker uit Boxmeer (O. Carm.),
Provinciaal 'W. Snels (C.ss.R.) en Pater Ign. '

Dekkers (C.ss.R.).

Voor enkele genodigden was er een diner in
de refter van het klooster. 's-Avonds kwamen
velen uit Sambeek en omgeving, familie en

kennissen naar de receptie om blijk te geven van
hun hartelijk medeleveÍl.

De overweldigende belangstelling deed de
(toen 15) Zusters heel goed.

"Wii wisten,q#.hierdoor ook bevestigd in
onze roeping én öpgyomen in de gemeenschap" ,

schreef één van C*V"sters in 1986.

Semper Unitas gaf later op de avond een
prachtige serenade. 

') *
Tijdens het "open Huis", op 4 september,

was de belangstelling van de dorpelingen heel
groot. Voor velen zal het de eerste en de laatste
keer zijn geweest om een kijkje te nemen in het
klooster van de "rooie nonnen".

Ondertussen hebben jarenlang Sambekena-
ren dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om misvieringen in de kapel van het klooster
bij te wonen.

"We zullen dat missen" , zeggen zij, " als
onze rooie nonnen verhuisd zijn naar Boxmeer" .

Eén van de Zusters schreef op 14 september
1986 (terugdenkend aan 

!1et l00-jarige verblijf in
Sambeek): n - .-

"Wij zijn nu ty{&a{ iaar verder en ons getal
is teruggelopen tot etf, ryf1 eefl gemiddelde leef-
tijd van 75 jaar, variërend va$ 59 tot 85 jaar.
Sinds vele iaren zjjn,"er'g€en nieilwe Zusters meer
ingetreden. Dtt he;eft ons veel gekost - want het
geluk dat wij zetf in ker kloost€r hebben gevon-
den, zouden wij graag vtrder geven aan anderen
na ons. WeuJeten dat (tan jonge m,eisjes nu veel
mesr rnogelijkhe,tr,n geboden worden om zich
voor mensen €n andere diverse noden in te zet-
tgn" .

"Wij leggen de toekomst in Gods hand! Wij
bltjven meï Sambeek en omgeving yaag meele-

ven en delen tn hun leed qyreugde. Die contac-
ten hopen wij nog enige jaTcn te kunnen onder-
houden, door ons gebed en minstens door onze
jaarlijksecontactbrief'. . .* 

,

Inmiddels hebben de Zusters Redempto- :

ristinnen Sambeek vaarwel gezegd. Wij hopen,
met hen, dat zrj op het Kasteel in B*oxmeer nog
mogen genieten van een mooie oude dag.

De Zusters sluiten een hoofdsiuf af.
Sambeek sluit een hoofdstuk af.

En wat gaat er met het kloostercomplex
gebeuren?

, (De historische gegevens zijn ontleend aan
de 'ËKroniek van de Zusters Redemptoristinnen
vqn §o^beek" , Grotestraat 7I , Klooster O L.V.
vafl A,ltijddurende Bíjstand, opgetekend op 14

september 1986).

;1,
tat

L Zr. Vincentia de Groot,
. geboren te 's-Hertogenbosch 03.02.í901
lr/

-$ Zr. Agnes Botman,
geboren te Grootebroek N.l-1. 13.05.1910

Deze twee Zusters genieten een liefdevolle
verpleging bij de Zusters Dominicanessen
in het Antoniushuis hier in Sambeek,
omd at zij beid e zwaar gehandicapt zijn.

Zr. Imelda Spaapen,
geboren te 's-llertogenbosch 10.02.í 915
Zr. Aloysia Lucassen,
geboren te Nieuw Wehl Geld. 0í.07.1914
Zr. Gemma Nobel,
geboren te Reewijk Z.H. 02.09.í 91 í
Zr, Angela Warmerdam,
geboren'te Lisse Z.H, {"-- í 9.0'i .í 910
Zr. Veronica Wever,
geboren te Onderdijk N.H. 06.12.19í2
Zr. Cecilia v Leeuwen,
geboren te Hoogkarspel N.H. 08.08.1927

Dit zijn de 8 Zusters die n aar Boxmeer
vertrekken en tot onze communiteit van
Redemptoristin nen behoren.

\
I
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