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Ook dit jaar zullen er weer lvansen aqn toren en

gehangen.

worden

Ook kinderen vinden de wijding van St. Jansl<ransen leuk.
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PROGRAMMA

Zaterdagavond 22 iuni 1996
wijding von de St. Jansleransen

Programma van zaterdagZ? juni
14.00 uur: de toren kan beklommen worden, expositie

'100 jaar NCB' geopend, verkoop van St. Jansbrood en

andere Sambeekse .artikelen

17.00 uur: toren, expositie en verkoop gesloten.

18.15 uur: muzikale rondgang harmonie
18.30 uur: wijding van de St. Janskransen en -trossen

aan de voet van de toren
19.15 uur: kort zomeravondconcert door Semper

Unitas; toren, expositie en verkoop van St. Jansbrood

weer open

21.30 uur: sluiting

De stichting '500 jaar Sambeekse toren' hoopt dat
weer veel schitterende kransen op het kerkplein te
bewonderen zullen zijn. Alleen met u\il medewerking
kan deze mooie traditie in stand worden gehouden.

Zondag23juni:

11.00 tot 16.00 uur: toren, expositie en verkoop
geopend;diverse 'boeren-activiteiten' voor jong en oud

op het kerkplein georganiseerd door NcB-afcleling
Sambeek; verder live-muziek door de DVG-band en

boerendansen.

Tijdens deze twee dagen is er weer volop gelegenheid

om St. Jansbrood en andere Sambeekse artikelen te
kopen.Voor de beklimming van de toren zijn de nodige

veiligheidsm aatregelen getroffen. Toch moeten we u

erop wijzen dat de beklimming geheel voor eigen risico
is. Kinderen jonger dan twaalf jaa, kunnen alleen onder
begeleiding worden toegelaten. Om ons dorp er tijdens
deze dagen feestelijk te laten uitzien, wordt u verzocht
de Sambeekse vlag uit te steken.

Wilt u u\ry auto tijdens de beide dagen niet op het
kerkplein parkeren?
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HISTORIE NCB

Pater von den Elzen oon de
wieg von Sambeekse Boerenbond

"Met instemming van pastoor L.L. V/ollaert en
burgemeester L.J. Stevens wordt besloten om op 6 mei
1896 een vergadering voor boeren in de openbare
school te houden", zo staat in de eerste notulen van de
NcB-afcleling Sambeek te lezen. "De vergadering werd
door de pastoor in de kerk afgekondigd."
Op die bijeenkomst sprak de Gemertse pater Gerlacus
van den Elzen, die toen al jarenlang ijverde om de door
handelaren uitgebuite boeren van de Brabantse
zandgronden hun gevoel van eigenwaarde terug te
geven door zich te organiseren. "De handen moeten
ineen geslagen worden", zo hield hU de Sambeekse
agrariërs voor. "Alleen dan kan men gezamenlijk
voordeel halen. De beste manier om dat te doen is door
de oprichting van een boerenbond."
Van den Elzen had een overredende manier van spre-
ken. Hierdoor en dankzij zijn afkomst uit een

boeren gezin waardoor hlj de taal van de boeren sprak
gelukte het hem om in veel Brabantse plaatsen een

boerenbond van de grond te krijgen.
Zo ook in Sambeek. Na zijn toespraak werd met bijna
algemene stemmen besloten een boerenbond of NCB-
afdeling op te richten. Het voorlopig bestuur bestond uit
L.J. Stevens, C. Vink, J. van Els, J. Roelofs en J.

Willems van Drjk. Bij hen konden boeren die niet op de

vergadering waren geweest zich opgeven als lid.
Op 14 mei I 896 al werd de Boerenbond van Sambeek
officieel opgericht. Tot patroon koos men de heilige
Bernardus. Pastoor V/ollaert werd geestelljk adviseur. J.

Willems komt niet meer terug in het eerste bestuur. In
diens plaats wordt G. Jacobs benoemd na schriftelijke
stemming.

Boerenleenbank
Enige trjd later is voorzitter Stevens tijdens een andere

vergadering lyrisch gestemd over het boerenbedrijf.
"Wanneer men door de velden wandelt en als boer het

kostbare koren ziet dat later in de schuur zal worden
gebracht, komt men onwillekeurig in een prettige stem-

ming. Maar wanneer men daarover nadenkt, ontstaat er
toch teleurstelling omdat van dat kostbare koren de tien-
den moeten blijven staan. Dat is een bedroevende en

slechte zaak", aldus de voorzitter. "Elders worden die
tienden uitgekocht en dat zou in Sambeek ook moeten
gebeuren." En hij vraagf aan de dan weer aanwezige
pater Van den Elzen of die wat wil zeggen over het
afkopen van de tienden.

De pater doet dat graag en hij heeft ook een oplossing
voor het geldtekort bU het afkopen van de tienden: de

oprichting van een plaatselijke Boerenleenbank.
En dat gebeurt in Sambeek op I0 september 1899. G.W.
Hafmans wordt directeur, L.J. Stevens is de tweede man

en J. Melsen gaat als kassier het geld beheren.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden alle
boerenbonden en dus ook die van Sambeek op last van
de bezetter opgeheven. Maar al op 29 april 1945 komen
de boeren na de hoogmis bijeen en besluiten tot
heroprichting van de NcB-af«leling onder voorzit-
terschap van L. Hendriks. De andere bestuursleden
waren: Piet van Hassem, Chris Stevens, Cor van Os en

A. Jacobs.

Tot bijna twee jaar geleden heeft de Sambeekse NCB-
afcleling zelfstandig gefunctioneerd. Omdat het

ledenaantal was teruggelopen, ging de afcleling op 2l
februari 1995 samen met andere afclelingen in de

gemeente Boxmeer.
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Laatste voorzttter Adriaon Stevens van
Sambeekse afdeling:

'Een beetje boer was lid van de NCB'

De NCB is honderd jaar geleden uit hoge nood ontstaan.

"Initiatiefnemer pater Van de Elzen uit Gemert zag
maar al te goed hoe afhankelijk boeren waren van

handelaren die hun produkten opkochten . Ze werden
door hen 'onder de tafel doorgetrokkeÍl'. Het was öf
verkopen voor een veel te lage pnjs öf helemaal niet,
een keus dus fussen armoede of nog groter armoede.

Pater van de Elzen wist de boeren zover te krijgen dat

ze zich organiseerden en voor hun eigen belangen

opkwam€r", aldus Adriaan Stevens, de laatste

voorzitter van NcB-afcleling Sambeek die honderd jaar
geleden werd opgericht. Daarmee is deze afcleling een

van de oudste van Noord-Brabant.

Stevens is al zo'n veertig jaar lid van de Boerenbond,

zoals de NCB vroeger meestal werd aangeduid. "Een
beetje boer was lid ervon", zo vervolgt hij. "Op initiatief
van de NCB is een groot aantal coöperaties ontstaan,

waarmee de boeren hun voordeel konden doen. Denk
aan de Boerenleenbank, waaruit de huidige Rabobank is

voortgekomen. Denk aan de melkfabrieken die in veel
plaatsen werden opgericht. En aan de landbouwscholen

om boerenzoons beter te onderrichten."
Wellicht wat minder beketrd, maar wel zeer belangnjk
waren het vee- en paardenfonds. "Want hoe was het

vroeger? De meeste boeren hadden twee, drie koeien,

wat jong vee, tien mestvarkens, twee zeugen en veertig
kippen", schetst Stevens de grootte van de

boerenbedrijven van pakweg een halve eeuw geleden.

"Een koe was een belangnjk bron van inkomsten. Als er
een stierf, praatte heel het dorp erover. Voor de boer

was die dode koe een regelrechte ramp. Immers twintig,
dertig procent van zijn inkomen viel dan weg. Het
veefonds was een verzekering tegen dergeltjke verlie-
zen Daardoor was een boer weer in staat om een andere

koe te kopen."

Gemend bedrijf
Het boerenbedrijf was vroeger nog een echt gemengd

bedrijf. Behalve de zojuist genoemde dieren had iedere

agrariër een hof of moestuin waarin de eigen groenten

werden geteeld. "Verder aten de boeren hard roggebro-
od dat zo dik mogelijk werd gesneden. 'Want dan was er

minder vaak spek nodig als beleg", grinnikt Stevens.

"De waÍïne maaltijd bestond bijna altijd uit erwten- of
bonensoep, aardappels met melken-saus en een toetje

van appelmoes of melkenpap met stroop. Op
zondagmorgen aten de boeren vaak kaantjes

(uitgebraden spek) op het brood, een echte lekkernij."

Hard werken
Het was hard werken op de boerderij. Zo'n drie, vier
mensen waren daar dag in, dag uit mee bezig. "Vader,
een of trvee zoons en een knecht. De boerin sprong vaak

bU het voeren van de dieren bij. Er moesten mangels

gesneden worden en de grip achter de koeien

leeggemaakt. Op het land werden de aardappels nog

met de riek uit de grond gehaald en met de hand

geraapt."
In het voorjaar moest er geploegd worden. "Als jongen

heb ik uren achter de ploeg gelopen", herinnert Stevens

zich. "Op het einde van de dag had ik kapotgeschuurde

enkels van steeds maar door de smalle voor lopen."
En reken maar dat de boeren elkaars ploegwerk kritisch
beoordeelden. "Als een voor niet mooi recht liep, werd
je er 's zondags na de hoogmis op aangesproken. Maar
ook toen wisten we al dat op een kromme voor het

meeste groeit, want die is langer dan een rechte."

Koolrcursus NCB in het Patronaatsgebouw, 1934
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Bruukers
In Sambeek zagen de boeren met gronden langs de

Maas de zogeheten Bruukers in de hei als mindere
collega's. "Wellicht omdat de Bruukers veel grond van
de gemeente of van grondeigenaren in pacht hadden.
Terwijl die van langs de Maas eigenaar van de grond
waren.tt

De ontwikkeling van de landbouw is heel anders gegaan
dan dat zich 75 jamr geleden liet aanzien. "Toen
vermoedde men dat bijna iedereen wel boer zou willen
worden. Daarom werden grote gebieden in cultuur
gebracht. Gemeenten zaten vervolgens met die gronden
in hun maag. Om ervan af te komen, werd en ze vaak in
erfpacht uitgegeven."

Standsorganisatie
Tot zo'n 25 jaar geleden was de NCB in Sambeek een

echte standsorganisatie om de belangen van de boer en

zijn gezin te behartigen. Verder was er dan nog de KAB

Proefveld RKJB, 1935

voor de arbeiders en de vereniging van middenstanders.
"Maar daarvan waren er niet zoveel in Sambe€k", weet
Stevens. "Als er verkiezingen werden gehouden, kwam
op de eerste plaats van de Sambeekse lijst altijd een

vertegenwoordiger van de KAB, want dat was de

grootste organisatie. Nummer twee was een NCB-man
en de derde steevast een middenstander."
Een paar maal per jaar kwam de NCB-afdeling bijeen
voor bijvoorbeeld snoeicusussen (voor boeren die veel
fruitbomen hadden), melkcursussen (omdat vroeger alle
koeien met de hand gemolken werden),
ploegwedstrijden en vee-beoordelingswedstrijden voor
jonge boeren. "'Want die moesten toch goed kunnen
zien wat een goeie koe was."

Mechanisatie
In de jaren '60 voltrok zich de mechanisatie in de

landbouw. Daardoor kwam de nadruk meer en meer op

de produktie te liggen. "Had men vroeger een koe die

per jaar vijfduizend liter melk gaf, dan praatte daar heel

het Land van Cutjk over. Nu is de dubbele hoeveelheid
de gewoonste zaak van de wereld", vergelrjkt hU. "In
tegenstelling tot het gemend bedrijf van vroeger is alles

meer gespecialiseerd geworden. Men fokt nu alleen
biggen, mest grote aantallen varkens af of heeft melk-
veebednjf."
En werd vroeger alle boerenkennis van vader op zoon
doorgegeven, tegenwoordig kan een agrariër bijna niet
meer zonder de hulp van wetenschappelijk onderzoek
om een constant hoge kwaliteit van zijn produkten te
kunnen waarborgen.
Ruim een jaar geleden ging de Sambeekse NCB-
afcleling samen met die van Boxmeer, Beugen, Oeffelt
en Vortum-Mullem. "Het ledenbestand was te ver
teruggelopen om zelfstandig te kunnen blijven
voortbestaan. Door de specialisatie was het nauwelijks
meer mogelijk om iets voor alle leden te organiseren.

Toch zijn de Sambeekse agrariërs nog even als groep

bijeengebleven om

het honderdjarig
bestaan te kunnen
vigrgn.tt

Met de tijd mee
Terugkijkend op

zijn Sambeekse

NcB-periode vindt
Stevens het jammer

dat er niet meer

geboerd kan

worden zoals

vroeger. "De
mensen waren
tevreden en ze

hielpen elkaar. Als
er geploegd of gemaaid moest worden, leende men het
paard van de buurman. En dzee op zijn beurt weer de

ploeg en de maaimachine. Alles is nu veel zakelijker
geworden, het gemoedel,jke is er niet meer. Want
ondanks de armoede en het harde werken hadden de

boeren vroeger toch ook veel plezier. In de afgelopen
honderd jaar is de Sambeekse NcB-afdeling altijd met
de trjd meegegaan en zijn er veel goede initiatieven
genomen. Door de fusie met de andere afclelingen in de

gemeente Boxmeer is de belangenbehartiging voor de

leden veilig gesteld. We hebben het niet zo slecht ge-

daan ", concludeert Stevens.
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Teksten: René Klaassen

Vormgeving & realisatie:
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