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Sambeek, gemeten en geteld

Inleiding

Dit Duvelsklökske gaat over de eerste nauwkeurige
opmeting van ons dorp in de jaren dertig van de

negentiende eeuw: het Kadaster. Alle stukjes grond en

bebouwingen werden precies opgemeten, ingetekend op

een kaart en genummerd. Vervolgens werden deze

gegevens samen met de naam van de eigenaar én de te
betalen belasting ingevuld op een lijst. Samen voÍrnen
lijst en kaaft een prachtige bron voor als je bijvoorbeeld
wilt weten hoe Sambeek er toen uitzag en wie waar

woonde of welke bezittingen had. Voor die trjd was dat

een stuk onduidelijker. Uiteraard wist iedereen van

elkaar wie waar wat had liggen. Men beschreef dat toen

als volgt:

Datum
Schepenen van Sambeek oorkonden dat Claes Brouwer
en zijn vrouw Jenneken hebben opgedragen (verkocht)

aon
Hendrick van Sliepenbeeck en diens huisvrouw Mario
een camp land, groot I morgen genaqmd "het Delleke"
en gelegen bij de Ackerttoort naast het land van Jacob

Ebben, Peter Mooren, op de Luinbeek en het voetpad,

met een thijns von vier stuivers oan het huis te Boxmeer,

Ga dat maar eens zoeken; ergens in de buurt van de

Luinbeek, dat wel, maar verder ontbreken de gegevens

om het perceel precies te kunnen lokaliseren. En de

naam "het Delleke" is in vergetelheid geraakt. Zoals te

zien is op bijvoorbeeld de pagina's 12, 14 en 16

vormden al die stukjes land een enorïne lappendeken.

Geen wonder dat in latere jaren de ruilverkaveling hard

nodig was.
De Sambekenaren hadden er hun handen meer dan vol
aan om enig voedsel aan de grond te onttrekken. Alles
gebeurde immers nog met de blote handen en de schop.

Trjd om leuke verhalen te schrijven was er nauwelijks.

Maar door de ambtelijke rapporten van de Gemeente

zijn we in staat om een idee te krijgen van de dagelijkse

omstandigheden in die tljd. De samenstellers wensen de

lezer een aangename speurtocht naar het verleden.

Bij de voorplaot
Deze bekende tekening ven een foto uit 1932 van het

Vrijthof zou net zo goed uit 1832 kunnen ztin. Echt veel

was er niet veranderd. Linlrs op de.voorgrond de

schuur ven perceel nr. 30 met daarachter het

woonhuis. Daarttoor, in het midden nr. 29, het oude

schoolhuis. (Zie pag. I2)
De toren staat als een tiidloos herkenningspunt

verankerd op zin plaats. (TekeningJos Kuijpers 1974)
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Uit: " Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende Brabantse landmeter, cartograafen patriot ( t 744 - I S t 3) "
Een uitgavevan de Stichting Hendrik Verhees.
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Sambeek: één groot herenhuis en woninkjes van takken en leem

In het jaar 2000 vormen ze een geliefd wandel- en Jietsgebied: de Maasheggen tussen Offilt en

Vierlingsbeek. Dat deze meidoornhagen reeds eeuwenlang de weilanden langs de Maas a/bakenen, is
algemeen bekend. In schriftelijke bronnen worden ze echter zelden beschreven.

Toen de landmeters en schatters van het kadaster

omstreeks 1830 de gemeente Sambeek aandeden, zagen

ze daar ook deze meidoornhagen. "Alle hooilanden van

Sambeek liggen aaneen langs de Maas. Ze worden 's

winters geheel of gedeeltelijk door deze rivier
overstroomd en ontvangen daardoor vruchtbaarheid.

Alle hooilanden zijn door heggen omgeven."

De hooilanden vlak langs de Maas waren het

vruchtbaarst en leverden 'een zeer goed, gezond en

overvloedig gras' op. Wat verder van de rivier werd de

kwaliteit wat minder, maar het gras was nog altijd goed

genoeg voor paarden en jong hoornvee.

De gemeente Sambeek scoorde goed met ziin twee

buurtwegen naar de omliggende plaatsen. "Deze wegen

worden goed onderhouden en zijn gedurende het gehele

jaar meestal in bruikbare staat." En dat kwam in veel

andere gemeenten niet zo vaak voor.

Schaapskudden
Sambeek was in de negentiende eeuw een agrarisch

dorp. "De enigste tak van nijverheid is de landbouw",

meldden de medewerkers van het kadaster. "Er wordt

handel gedreven in de opbrengsten daarvan, alsmede in

eieren en boter." De Sambeekse boeren fokten zelf hun

vee. Koeien waren er genoeg, paarden daarentegen te

weinig en moesten daarom in dorpen buiten de

gemeente worden aangekocht. "Ook ziin er enkele

schaapskudden", zagen de kadastermedewerkers

wandelend over de Sambeekse heide. "De grootste

kudde bestaat uit 50 schapen, de kleinste uit 25

schapen.t'

De inwoners van de gemeente Sambeek hadden ook

moesfuinen.

In de tuinen op de beste gronden teelden ze 'vnj
zorgvuldig' allerlei aard- en boomvruchten. Op de wat

minder goede gronden groeiden alleen grove groenten.

Appeltjes niet alleen voor de dorst kwamen uit de

boomgaarden die bij de vele boerderijen stonden.

Behalve appelbomen stonden in de beste boomgaarden

ook peren- en notenbomen. Op de grond tussen de

bomen groeide gras.

De kachels en haarden voor de verwarming van de

woningen werden gestookt met hakhout. De

Sambekenaren kapten de wallen met eiken- en

berkenhout op de betere gronden om de zes of zeven

jaar. Was de grond van mindere kwaliteit, zoals op de

heide, dan duurde het een paar jaar langer voordat het

hout zo yer gegroeid was dat het gekapt kon worden.

Bierbrouwerijen
De gemeente telde in I 830 een kleine 1200 inwoners

en bestond uit de hoofclplaats Sambeek en de gehuchten

Sambeekse Hoek en Heikant (in het westen) en Mullem
(in het zuiden). Vortum, aan de overzijde van de St.

Jansbeek, hoorde toen bij de gemeente Vierlingsbeek.

Zoals vrijwel elke gemeente in het Land van Cuijk had

ook Sambeek zijn eigen bierbrouwerij. In de

vorige eeuw waren er zelfs twee. De ene was

ondergebracht in de vroegere herberg De

Gouden Leeuw, midden in het dorp. Rond 1830

brouwde daar de weduwe van Godefridus

Stevens 130 vaten bier.

De andere brouwenj was eigendom van

Christiaan van den Bosch en lag wat verderop

aan de doorgaande weg, ongeveer op de plek

waar nu Dora Verhofstad woont. Deze brouwerij
bracht het zelfs tot een jaarproductie van ruim

700 vaten bier.

Verder had Sambeek een leerlooierij en Mullem
een pottenbakkerij. De leerlooierij was toen nog

gevestigd waar later het Postkantoor kwam,

naast Route 66. (nr . 47 , pag. 12)

De windkorenmolen tussen de beide plaatsen

J
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SAi.4TEECK 23 -e -1768

was een in goede staat verkerende houten standaard-
molen met twee paar maalstenen . Deze molen stond
aan de doorgaande weg, naast de huidige woning van
Botterhuis. Het verder van de weg gelegen
"Molenhuis" staat er nog. (nr. 102, pag l4)
Het hoogste gebouw in de gemeente was de uit 1486
daterende Sint Janstoren. Daarover bestond bij de

kadastermedewerkers geen enkele tw,jfel. Maar ook de
woning van een zekere Mathijs Zwafts in Mullem (het
latere cafe van Moeke Thussen) mocht er zijn.
"Het is een zeer groot en fraai herenhuis met twee
bovenverdiepingen" , zo schrev en ze bewonderend.

"ln het pand wordt het boerderijbedrijf uitgeoefend."
De kadastermedewerkers classificeerden het herenhuis

in de duurste buiten-categorie wat de belastingaanslag

betreft.

In schril contrast hiermee stonden de huisjes van
'geringe landbouwers, dagloners en behoeftigen'.
"Deze kleine woningen zijn gemaakt van takken en

leem en hebben slechts éen deur en één venster."
Hun aanslag bedroeg slechts het 35ste deel van die van
Zwarts.

p<,

Hoewel de oorspronkeliike tekening dateert van augustus 1768 geeft zij een goede indrukvan de situatie in
1830. We zien de Grotestraat op de voorgrond, met rechts de woning van Willem Janssen (nr. 38, pag. 12).
Van daaruit loopt de muur om het kerkhof naar de boerderij van Michiel Melsen (nr. 26). In die hoekverrees
later het "brandsproeihuis". Sinds de brand van 1702 was het kerkgebouw een ruïne waar het onl«uid welig
tierde. De toren was in i,738 reeds gerestaureerd en de lrerk werd in l8I8 provisorisch hersteld. De
overleden parochianen utt Sambeek" Vortum en Mullem werden begraven binnen de muren van het kerkhof
tot 1855. Toenwas dtt "vol" en week men uit naar de Stalenberg, waar de Gemeente een stuk grond had
liggen: de oude begraafulaots.
(Rene Klaassen trof een schets van een onbelende tekenaar aan in het Rijtrsmuseum te Amsterdam. Jos Kuijpers maakÍe er deze
tekeningvan.)
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Gemeenteraad kiest zelf nieuwe leden

Raadslid zijn is ook niet alles, want soms moet je daarvoor wel héél vroeg opstaan. Dat ondervonden de

gemeenteraadsledenvan Sambeek, toen ze op zaterdag 2 januari l,830 al om acht uur 's morgens aanwezig
dienden te zijnvoor de eerste raadsvergaderingvan datjaar.

Burgemeester Johannes Janssen had uitnodigingen

verstuurd azn Albertus Crouwers (eigen aar van een

boerderij en een aantal percelen tussen Stalenberg,

Torenstraat en St. Janslaan), Willem Jansens (wonende

ongeveer op de plek waar nu de kerk staat) en

Christiaan van den Bosch (eigen aar van een brouwerli

daar, waar momenteel Dora Verhofstad woont) en aan

Rudolph van den Bosch (eigen aar van het Hooghuis in

Mullem), Cornelis van Kempen (die een woning had

bU de huidige visvijvers in Mullem) en Hendrikus

Martens (bewoner van het huis tegenover de vroegere

Rabobank in Mullem).

Christiaan van den Bosch en Hendrikus Martens

moesten op dat vroege uur aangeven of ze herbenoemd

wilden worden als lid van de uit zeven personen

bestaande gemeenteraad van Sambeek.

Kandidaten
Op vrijdag 13 november 1829 anderhalve maand

eerder dus \ /as de kandidaatstelling geweest.

Burgemeester Janssen had toen een brief voorgelezen,

waarin Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

aangaven dat eenderde van de raadsleden van het

Plaatsel,jk Bestuur van Sambeek moest aftreden en dat

er een voordracht voor twee kandidaten en hun

plaatsvervangers diende te worden opgesteld.

"Zonder verwijl is daartoe overgegaan", meldde

gemeentesecretaris Hermans in de notulen van die

vergadering. "De leden van de raad hebben de

stembiljetten ingevuld, maar niet ondertekend. Daarna

heeft voorzitter Johannes Janssen deze stembiljetten

verzameld en voorgelezen. "

Twee raadsleden hielden de telling van de stemming

bij. De eerste ondertekende de biljeffen, zodat

verwisseling uitgesloten was en noteerde tevens op wie

was gestemd; de tweede vulde een contralijst in. Deze

werkzaamheden vonden plaats in aanwezigheid van

alle raadsleden.

Assessor
Het aantal uitgebrachte stemmen was in

overeenstemming met het aantal raadsleden. Christiaan

van den Bosch kreeg zeven stemmen en werd daarmee

als eerste kandidaat geproclameerd. Op zich niet zo

verwonderlijk, want de man was evenals Albertus

Crouwers 'assessor' - een functie vergelijkbaar met die

van wethouder. "Daarna is overgegaan tot verkiezing

van diens plaatsvervange f ", beschreef gemeente-

Burgemeester Janssen bewoonde de boerderij aan de Zandsteeg, hier te zien op de voorgrond. (nr. 22, pog.l2)
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secretaris Hermans de verdere gang van zaken. "Ook

bU deze stemming bleek dat het aantal biljetten

overeenkwam met het aantal stemmende raadsleden."

Jacobus Segers (wonende in de Torenstraat, pag.lZ

nr.43) kreeg zes stemmen en Jacobus Cornelesen één.

Beiden waren 'bouwman'- boer dus.

"De voordrachtslijst voor de eerste vacature bestaat

derhalve uit Christiaan van den Bosch en Jacobus

Segers", stelde de secretaris wellicht ten overvloede

vast. "Ze wonen alle twee in Sambeek en hebben geen

bloedverwantschap in de eerste of tweede graad met de

andere leden van de gemeenteraad."

Daarna volgde de stemming voor de tweede kandid aat.

Het aftredende raadslid Hendrikus Martens kreeg

daarbij, evenals Christiaan van den Bosch kort
daarvoor, zeven stemmen. Tot plaatsvervanger werd
met vrjf stemmen gekozen Jacobus Cornelesen.

Jacobus Segers behaalde twee stemmen.

Geen verandering
Op 2 januari 1830 las burgerneester Johannes Janssen

een brief voor van Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant. De provinciebestuurders lieten daarin weten
akkoord te gaan met de voordracht. Ze herbenoemden

En daarom gingen burgemeester Johannes Janssen,

assessor (wethouder) Christiaan van den Bosch,
gemeentesecretaris Johannes Hennans en veldwachter
Peter Usener op zaterdag I I december op huisbezoek
bij venter Roeben Hertog. Het viertal trof het niet;
alleen diens zoon Mozes was thuis. "Op onze vraag
waar zijn vader was, antwoordde Mozes: 'Dat weet ik
niet. Hu heeft Sambeek verlaten zonder te zeggen
waarheen hij ging'. Daarop verzochten wij Mozes zijn
handelswaar te tonen", beschreef secretaris Herïnans
later in een proces-verbaal de gang van zaken bij het
huisbezoek.

Mozes klom naar de zolder en opende daar een
tafellade met enige doeken ter waarde van vrjf tot zes
gulden, hetgeen naar zijn zeggen alle koopmans-
goederen waren. "V/rj betrvijfelden of van een
dergehjke onbeduidende handel een groot huisgezin als

Christiaan van den Bosch en Hendrikus Martens tot

leden van de gemeenteraad van Sambeek, waardoor de

samenstelling dus niet veranderde. "Beiden zijn
dadelijk in functie getred€n", noteerde secretaris

Hermans nog. Christiaan van den Bosch werd door

Gedeputeerde Staten tevens herbenoemd tot assessor.

En zo bleef alles helemaal bij het oude.

Hoe lang de eerste raadsvergadering van 1830 duurde,

heeft secretaris Hermans niet genoteerd. Omdat het

brief,e van Gedeputeerde Staten kort was en er verder

geen andere agendapunten waren, kan de bijeenkomst

nooit veel trjd in beslag hebben genomen. De

raadsleden zullen dus wel weer snel naar huis zijn
gegaan. Hoewel ze voor één keer vroeg aanwezig
hadden moeten zijn, viel het met de nlraarte van de

functie van raadslid wel mee.

Echte'volksvertegenwoordigers' waren de raadsleden

toen nog niet. Want pas in 185 I werden na de

invoering van een nieuwe gemeentewet voor het eerst

in Sambeek raadsverkiezingen gehouden, waarbij
inwoners hun stem mochten uitbrengen. Tenminste de

rijkeren. Dat waren overigens alleen mannen, want
vrouwen hadden toen nog geen kiesrecht.

dat van Roeben Hertog kon leven en besloten de
gangen van deze familie, die ons wel eens verdacht
waren voorgekomen, van dug tot dag nauwkeurig gade

te slaan", vervolgde Hermans zijn relaas. Dat hij daarbrj
zelf een hoofdrol zou gaan spelen, kon hij toen nog niet
vermoeden.

Op de loop
Twee dagen later, op maandag 13 december, wandelde
de gemeentesecretaris door Sambeek en kwam daarbij
ook langs het huis van Roeben Hertog. Voor het huis
stonden Mozes Hertog en zijn zus Helena, die een pak
of tas in haar voorschoot had.

Toen beiden de gemeentesecretaris zagen aankomen,
gingerl ze schielijk op de loop. Dat vond Hermans wel
heel verdacht en hU zette ogenblikkelijk de

achtervolging in.

Gemeentesecretaris en veldwachter achtervolgen verdachte
door Sambeek

Er was een brief binnengekomen bii de Sambeel<se burgemeester Johannes Janssen. Hoewel gedateerd op 6
december 1830 was deze allerminst een sinterklaasgedicht. Het gemeentebestuur moest oi d, openbare
orde te handhaven eens goed gaan rondkiiken bij verdachte huisgezinnen en personen in het ,*O: schreef
de vrederechter (de voorloper van de lcantonrechter) uit Boxmeer.
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Op vrijwel hetzelfcle ogenblik kwam hij veldwachter

Peter Usener tegen, wiens huis aan de Torenstraat stond

op de plek waar nu Luc Zeegers woont. (nr.25, p&9. 12)

Samen overlegden ze wat te doen. Daardoor verloren

ze Mozes en Helena uit het oog. Een zekere Anna

Wenders, de weduwe van Baltus Geurts , zette hen weer

op het goede spoor. "Zojuist zijn een jood en een jodin

met een pak in haar voorschoot over het Kerkpad naar

het Broek gelopen", vertelde ze.

De gemeentesecretaris en de veldwachter gingen in

allerijl achter het tweetal aan. Onderweg kregen ze ook

nog informatie van de zoon van dorpstimmerman

Gerardus Klabbers. Deze vertelde hen dat Helena

Hertog een stukje vooruit was gaan lopen en dat Mozes

haar aan de andere kant van de weg op korte afstand

volgde.

Stoppen
En inderdaad, even verderop bij de boerderij van

Michiel Melsen (op de hoek GrotestraatlZandsteeg,

waar nu party- en cateringservice De Garde is

gevestigd nr. 26, pag. 12) ontwaarden Hermans en

Usener de beide vluchtenden. "Stop!", riepen ze. "Blijf
staan!" Alleen Helena Hertog hield stil, terwijl Mozes,

die het pak van ziin zus had overgenomen, verder liep.

Weer bespraken de veldwachter en de

gemeentesecretaris wat te doen. Nog even gingen za,,

met Helena Hertog in hun midden, achter Mozes

Hertog aan. Deze holde echter als een haas over de

Sarnbeekschen Vrand (Oude Waranda) en de veldweg

naar de Mullemsche Heide steeds verder van hen weg.

Spoedigzagen ze in dat ze Mozes Hertog nooit zouden

kunnen inhalen en daarom gingen de gemeente-

secretaris en de veldwachter met Helena Hertog naar

het huis van burgemeester Johannes Janssen aan de

Zandsteeg (nr.22, pag. l2).
"De burgemeester vroeg haar meteen wat er in het pak

zat, van wie ze het had gekregen en waar ze ermee

naartoe wilde gaan", noteerde de gemeentesecretaris in

het proces-verbaal. "Helena Hertog antwoordde: 'Er

was niets in de zak. Mrjn moeder heeft hem mij

gegeven en Mozes zei tegen mij dat ik erïnee weg

moest lopen, zonder aan te geven waar naartoe. Mozes

heeft het pak overgenomen, toen de gemeentesecretaris

en de veldwachter mij achterhaalden."

Tegenstrijdig
Om de verklaring van Helena Hertog te verifiëren,

werd de moeder erbij gehaald. Maar deze zei dat ze

Gerardus Clobbers de

timmermon woonde hier in
1830. (nr. 7 2, pag. I 2)

De Schilderstraat liep achter
het huis langs. In het

linkergedeelte waren de

stallen gehuisvest en rechts

het woongedeelte met de

waterput bij de voordeur.

Grenzend oan het woonhuis
lagen de moeshof en de

boomgaard. Dit pond werd in

de jaren 60 von de twintigste
eeuw gesloopt om plaats te
maken voor de Rabobank.

Foto: J. Kuijpers

haar dochter beslist geen pak en ook geen zak had

gegeven en voor de rest er helemaal niets van wist.

"Deze tegenstrijdige verhalen en antwoorden kwamen

ons als verdacht voor", aldus de gemeentesecretaris.

"Daarom hebben wij Helena Hertog in verzekerde

bewaring gehouden. Met enkele marechaussees uit

Boxmeer hebben we die dag nog verder gezocht naar

de gevluchte Mozes Hertog en naar het pak.

Tevergeefs. Helena Hertog is 's avonds als verdachte

naar Boxmeer gebracht om haar aan de vrederechter

voor te geleiden." Het doortastende optreden van de

gemeentesecretaris en de veldwachter leidde echter tot

weinig. Negen dagen later berichtte de vrederechter azn

burgemeester Janssen dat er geen reden was Helena

Hertog nog langer vast te houden en dat Mozes Heftog

als deze mocht opduiken wat hem betreft niet

gearresteerd hoefde te worden. ***
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Marechaussees misdragen zich in winkel van Adriaan Cohen

Geheel overstuur meldden zich op zondag I november 1829 enige inwoners van Sambeek bii burgemeester

Johannes Janssen. llat ze de avond daarvoor hadden meegemaah was dan ook niet gering.

Twee marechaussees, gestationeerd in Boxmeer, hadden zich ernstig misdragen in de winkel van Adriaan

Cohen, die zijnwoning hod op de plekwaor nu café/zalencomplex De Gouden Leeuw staat.

Rond zes uur waren beiden, gekleed in een kiel en met

een stok in de hand, binnengekomen. Judith Cohen, die

hen wilde bedienen vanwege de afwezigheid van haar

vader, had hen wel herkend. De een was brigadier Van

der Linden, de ander marechaussee De Haas. Op haar

vraag wat de heren wensten, begonnen beiden te razen

en te tieren. Hevig geschrokken riep ze haar ooms lozef
en Isaak Cohen, die toevallig in huis waren.

Huiskerk
"Waarom spreekt u op een zo'n ruziënde toon met mljn
nichtje?" wilde Jozef Cohen van de brigadier weten.

"Deze gaf geen antwoord, maar vroeg wie aan het
hoofcl stond van de Israëlitische kerk in Sambeek en of
er in de woning van Adriaan Cohen kerkdiensten
plaatsvonden. Ik probeerde te achterhalen van wie hij
order had gekregen om dit te onderzoeken. Maar
daarop gaf de brigadier wederom geen antwoord."
Desondanks verteld e lozef Cohen toch dat de huiskerk
van de Isralieten in Sambeek door de rijksoverheid in
Den Haag was toegelaten. "Naar de bliksem met deze
kerk!". beet de brigadier hem toe.
Daarop vroeg Jozef Cohen nogmaals waarom de
brigadier zonder behoorlijk bevel, in afwezigheid van
de burgemeester en ook nog eens na zonsondergang
dergehjke vragen durfde te stellen. "Dat maakte hem
nog driftiger", sprak Jozef Cohen. "Hlj riep: 'Dit is nog
maar het begin! G,j zult nog wel meer spektakel in dit
huis krijgen!" Daarna volgde nog een aantal
beledigingen. Zo maakte Van der Linden hem onder
andere uit voor 'een brillenman die wél tien jaar
vooruitzag, maar toch nog weinig kon zien,.

Schelm
Ook Isaak Cohen moest het ontgelden. Hlj werd door
de brigadier uitgescholden voor 'lelijk jodengezicht' en
bedreigd met 'ik zal jou wel knjgen!' "Van der Linden
lag over de toonbank en maakte zoveel lawaai dat de
klanten de winkel verlieten", vertelde Isaak Cohen aan
de burgemeester. "Andries Fransen heeft hij
aangegrepen en de winkel uitgegooid, terwijl hrj riep:
'Wilt grj die schelm van smoussen nog de hand boven
het hoofcl houden?' Toen de brigadier weer
binnenkwam, schreeuwde hij nog een keer: 'Dat is een

schelm !' Pas na lang aandringen verlieten de beide

marechaussees de winkel."
De getuigenis van Isaak Cohen kwam overeen met die

van Andries Fransen. Ook hij deed hevig geschrokken

aan burgemeester Janssen zijn verhaal. "Rond kwart

over zes ging ik naar de winkel van Adriaan Cohen om

daar een ons cichorei te kopen. Toen ik binnenkwam,

was er een hevige woordenwisseling gaande tussen een

marechaussee die over de toonbank lag en Judith

Cohen. De marechaussee wendde zich tot mij en vroeg
met forse stem hoe ik heette. Hevig geschrokken

antwoordde ik dat niet te weten. Daarop greep deze

marechaussee mlj beet, gooide me tegen de deur aan en

smeet me daarna naar buiten, terwijl hlj riep: 'Gij zijt
een schelm! Gtj zijt mljn arestant!' Op straat schudde

hij mij nogmaals door elkaar, ik gaf mrjn naam op en

vluchtte vervolgens w€g", aldus de 69-jarige
Sambekenaar, die zich aforoeg waar hrj als oppassende

burger deze wel zeeÍ onheuse behandeling aan te

Op deze -foto uit I921 is nog een stukje te zien von
herberg " De Gouden Leeuv,". Links daarvoor
stond de bewuste winkel van Adriaan Cohen,
eigendom van Leopoldus Vink. (nr. 76, pag. l2)
Foto; Sambeel<s Heem, 192 I
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Weinig vergaderen, veel controleren

Gemeentesecretaris Johannes Hermans moest in 1830 welgeteld vier lceer een uitnodiging voor een

raadsvergadering versturen aan de zeven leden van de gemeenteraod van Sambeek. En lang
beraadslaagden ze toen beslist ook niet. Meestentijds bevatte de agenda één, hooguit twee onderwerpen, die

ook nog eens tot weinig discussie aanleiding gaven en meestal tot unanieme besluiten leidden.

danken had. Als getuigen noemde Andries Fransen:

veldwachter Peter Usener; dagloner Johannes

Hendriks; Hendrina van Os, echtgenote van Leonardus

Geurts; de vrouw van Antoon van den Bogaard, Paulus

de Bossong; landbouwer Mathijs Crouwers en slager

Salomon Levi.

De 'gewone' raadsleden hadden het dus niet zo druk met

lrun bestuurlijke functie. De toen 7 6-jarige burgemeester

Johannes Janssen en ook ziin twee assessoren

(wethouders) Christianus van den Bosch en Albertus

Crouwers daarentegen waren dikwijls in de weer om

allerlei zaken in de gemeente Sambeek goed te laten

verlopen. Vooral in controles en schouwvoeringen ging

veel trjd zitten In 1830 trokken zij er maar liefst 2l keer

op uit om te zien of alles in orde was.

Ze rnoesten van veel zaken goed op de hoogÍe ziin. Zo

liepen ze op 2 februari gedrieën door het dorp om te

zien of de smederijen, ovens, schoorstenen en andere

stookplaatsen wel aan alle voorschriften voldeden. Later

in het jaar gebeurde dat nog drie keer. Burgemeester en

assessoren controleerden ook elk kwartaal in de

woningen van winkeliers en andere neringdoenden de

maten en gewichten

En bU de bakkers werd nagegaan of het brood wel het

juiste gewicht had.

. 
,::ii:

In twee processen-verbaal legde burgemeester Janssen

de gebeurtenissen nauwkeurig vast en zond deze naar

de officier van Justitie in Eindhoven en de gouverneur

van de provincie Noord-Brabant.

Of de marechaussees voor hun onbehoorlijk gedrag ziin
bestraft, is niet bekend. ***

Een heel bijzondere controle was die van begin maaft

op de rupsenpoppen. Tevoren was aan alle grond-

eigenaren in Sambeek bekend gemaakt dat ze in de

laatste week van februari deze rupsenpoppen uit de

houtgewassen dienden te snijden, stropen of snoeien.

Daarna moesten ze de rupsenpoppen diep begraven of
verbranden.

Verder was er enkele keren per iaar een schouw over

openbare straten, wegen, paden, bruggetr, riolen en

waterleidingen (beken). Daar deden Johannes Janssen,

Christiaan van den Bosch en Albertus Crouwers meestal

wel twee dagen over. En natuurl,jk moesten ze ook de

gemeentekas aan een regelmatig onderzoek

onderwerpen

De inwoners van Sambeek waren in 1830 althans

oppassende burgers. Blj alle controles bleek dat ze alles

goed in orde hadden en dat er dus geen reden was om

lïï.r 
uit te delen.

...:i.:\i:

.:i.\i. ..:.r.i'§§.\\

Aan de hei in Sambeek,1960, de nrs. i,05 en 106 op pagina 16. Foto:fam. Vande Beten.
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Biljet voor volkstelling ook geldig met handtekening van de

buurman

Eind 1829 maahen de inwoners van Sambeek iets bijzonders mee. In de laatste twee wekenvan dat jaar
vond er, evenals in alle andere gemeenten in Nederland, een vollcstelling plaats. Het was de eerste echte

telling van het aantal inwoners van Nederland, waarbij ook nog enkele andere gegevens werden vastgelegd.

Eerder waren er ook al tellingen geweest, maar die hadden niet tot doel een volledig inzicht te verschaffen

in de opbouw van de bevolking.

Op woensdag 4 november had veldwachter Peter

Usener de volkstelling of 'omschrijving' zoals men

toen zei al aangekondigd, zodat de Sambekenaren

wisten wat er ging gebeuren. "Acht dagen tevoren

zullen er biljetten aan alle huizen worden afgegeven,

die nauwkeurig en duidelijk moeten worden ingevuld",
las de veldwachter de bekendmaking van burgemeester

Johannes Janssen voor.

"Onderaan het biljet moet de handtekening van het

gezinshoofcl komen te staan. V/ie niet kan schrijven,
mag de buren of degene die de biljetten komt ophalen

vragen hun handtekening te zetten."

Wie niet in staat was het biljet in te vullen of daarvoor
geen gelegenheid had, kon dat door 'een geschikte
persoon' Iaten doen. Een andere mogelijkheid was het

biljet door de ophalers te laten invullen.
"De eerste naam is die van het gezinshoofd, waarna
onmiddellijk de vrouw, de kinderen van het mannelljk
en van het vrouwelijk geslacht in volgorde van leeftijd
moeten volgen", aldus de veldwachter. "Kinderen die
elders op leer- of kostscholen verblijven, moeten in die
plaatsen worden ingeschreven. Het biljet dient verder
de namen van de mannel,jk" en vrouwelijke dienst- en

Deze verdeelden het op hun beurt weer over de steden

en dorpen, waar uiteindelijk het bedrag per eigenaar
werd bepaald.

Grondslag voor de verponding was de belastbare
opbrengst: de inkomsten uit het onroerend goed minus
de kosten. De gegevens daarvoor konden slechts
gebrekkig worden vastgesteld, terwijl de resultaten
gedurende een lange periode golden. Dat leidde ertoe
dat de belastingdruk onevenwichtig en vaak ook
onrechtvaardig was verdeeld.

werkboden te bevatten voor zover zij in het huis van

hun meester wonen én verder van alle andere personen

die langer dan een jaar in dat huis verblijven."
Voor degenen die twijfelden aan het nut van de

volkstelling, volgde een korte uitleg over het doel

ervan. "Met de gegevens ervan zullen uitvoerige

volksregisters worden aangelegd, waarïnee de Staat

haar voordeel kan doen."
Wie weigerde mee te werken, hing een fikse straf
boven het hoofd. Bovendien kreeg hij kreeg geen

bewijs van goed gedrag uitgereikt, geen bewijs van

inwoning of verhuizing, geen toestemming om een

beroep uit te oefenen en evenmin een pas om daarmee

naar het buitenland te kunnen reizen.
De resultaten van deze eerste volkstelling in Sambeek

zijn (nog) onbekend. Uit een andere bron is echter wel
het aantal inwoners uit die tljd te achterhalen. Op 31

december 1829 telde de gemeente Sambeek 1303

inwoners. In het dorp Sambeek woonden toen 7 56

mensen, in Mullem (dus zonder Vortum, dat blj de

gemeente Vierlingsbeek hoorde) waren dat er 278.
Sarnbeeksche Hoek (nu gemeente Sint Anthonis) telde
269 inwoners.

Zowel vóór als na 1800 zijn er verscheidene pogingen
ondernomen om tot een juistere vaststelling van de

aanslag voor de verponding te komen. Om allerlei
redenen kwam het er echter niet van om landelijk een

nieuwe grondbelasting in te voeren.

Kadasterdienst
Omstreeks 1825 viel het besluit om onroerende

eigendommen rechtvaardiger te gaan belasten. Het
gevolg hiervarl was onder andere de oprichting van een

Sambeek, gemeten en getetd

Van oudsher is er over grond en geboilwen al belasting geheven in de vorm van verponding. De opbrengst
ervon vormde voor de staat een belangrijke bron van inlamsten, waarbij vooraf het te ontvangen bedrag
werd vastgesteld en vervolgens verdeeld over de provincies.
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landel,jke kadasterdienst, met in elke provincie een

inspecteur die onder direct toezicht stond van de

gouverneur, de voorloper van de huidige Commissaris

van de Koningin . Deze provinciale inspecteur werd ter

zijde gestaan door een ingenieur-verificateur. Onder

hen werkten de landmeters, controleurs en schatters die

rond 1830 ook de gemeente Sambeek aandeden.

De overheid moest eerst een beter inzicht krijgen in de

eigendommen en de eigenaren ervan. Gaf voorheen de

eigenaar zelf ann welke goederen htj bezat, nu

probeerde de overheid een administratie op te zetten

om iedereen op gelijke wijze te kunnen behandelen. Bij
een goede registratie kon de overheid de eigenaren niet

zwaarder belasten dan billijk was en omgekeerd

konden de eigenaren de overheid niet tekort doen door

inkomsten te verzwrj gen.

In karrt brengen
Het in kaart brengen van het onroerend goed verliep via

de volgende stappen.

Na het bepalen van de exacte gemeentegrenzen maten

landmeters in het veld alle percelen op en brachten ze

in kaart. De meeste gemeenten werden verdeeld in

sectiesl elke sectie kreeg in alfabetische volgorde een

letter. Elk perceel binnen een sectie kreeg een eigen

nummer. Van elk kadastraal perceel werden de

belangrijkste gegevens vastgelegd, zoals de gemeente,

sectie, kadastraal nummer, eigenaar en soort van

bebouwing. Vervolgens werd de oppervlakte van elk

ingetekend perceel berekend door medewerkers van de

ingenieur-verificateur. Iedere eigenaar kreeg

persoonlijk bericht over de geregistreerde gegevens van

zijn onroerend goed in een gemeente, met de

mogelijkheid om veranderingen voor te stellen.

Schatting
Na verwerking van de terecht gemaakte opmerkingen

kon de volgende stap worden gezet: de schatting van de

belastbare opbrengst. Dat gebeurde door het bestuur

van de belastingen. De provincies waren verdeeld in

kantons. Sambeek behoorde tot het kanton Boxmeer,

dat ruim de helft van het Land van Cuijk omvatte. De

inspecteur, schatters en controleurs binnen één kanton

vonnden samen de schaffingscommissie, die de

belastbare opbrengst van elk type eigendom per

gemeente moest gaan schaffen. Daarbij werd ook nog

onderscheid gemaakt in gebouwde en ongebouwde

eigendommen. In elke gemeente koos de commissie

een aantal kenmerkende percelen en huizen.

Vervolgens werd de netto-opbrengst van elk Upe
perceel en huis afzonderlijk berekend op basis van de

gemiddelde opbrengst op de markt van de verbouwde

producten in de periode l8l2-1826. Oin tot de zuivere

opbrengst te komen werden daarvan bepaalde lasten

afgetrokken.

Indelen
Bouwland was verdeeld in vljf klassen, de andere

grond meestal in drie. Op het platteland goldert ''v'lir c{e

gebouwde eigendommen meestal tien klassel,. I lt
klassen per gemeente kwamen onafltankelijk var -,1

tot stand. Huizenklasse I in de ene gemeente had gscn

enkel verband met huizenklasse I in de andere.

Na deze algemene classificatie gingen een controleur

en een schatter op pad om elk perceel en gebouw in een

bepaalde klasse in te delen. De eigenaar kreeg

vervolgens weer gelegenheid om daartegen bezwaar te

maken. Nadat dit al dan niet was gehonoreerd, kon van

elk perceel en gebouw definitief de belastbare

opbrengst worden vastgesteld . Zo waren uiteindelijk de

eigenaar, ligging, grooffe en opbrengst bekend.

Op I oktober 1832 trad de nieuwe wet op de grond-

belasting in werking.

De Kadasterkaarten van 1832

De totale lcnart bestaat uit drie secties-

Sectie A bestaat uit vier bladen en beschriift de

toestand van de Sambeekse Hoek en de Peel tot

aon de gemeentegrenzen vqn Boekel en Venray.

Sectie B omvot twee bladen met daarop het

Boxmeers, Sambeelu en Mullems Veld, vanaf de

oude heerboon noqr Venray tot aan de huidige

Torenstraat.
Sectie C omvat eveneens twee bladen met daaro;
de rest van het dorp, het Broek en de weilanden tot

oon de Maas, vanaf de Boxmeerse molen tot aan

de Veerweg in het Vortumse.

Gekozen is voor het bewoonde gedeelte van de

secties B + C, behalve Mullem en de Vortumse

Berg. De nummering is aangepast naar eigen

inzicht en komt dus niet overeen met de fficiële
lijsten. Ook is ten behoeve von de leesbaarheid de

oppervlakte en het bedrag van de aanslag

weggelaten. De letters staan voor straqt- en

veldnamen, welke achter de liist van bewoners

staan vermeld.

Voor meer details knn men terecht in het Riil$-
archief te 's-Hertogenbosch of natuurliik bii het

Sambeelcs Heem.
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Voornamen Beroepen WoonplaatsNamen

Sambeekvan Os1

SambeekDagloner
Hees
Johannes

Nr.

Johannes

Abel
Johannes

Het

Dagloner

Sambeek

SoorÍ

huis + tuin

huis + tuin

huis + tuin
+

+

+ tuin
huis + erf

+

+ tuin

huis

4

2

5

7

3 Vollenberg

6.Van

,12

13

17 van
18

19

20
21
'22 , Janssen
23 van

25 Usener
Melsen

27 Gemeente
28 Gemeente

RK
Gemeente

Vol

van

+ schuur + ert

+ schu ur (2x) +

+

+

+

, Dagloner

Burgemeesfer

huis + tuin
huis + tuin

huis + schu ur + +

huis +
huis + schu ur +

huis + schu ur +

, huis + schu ur +
+

+Johannes
Gerardus

,Peter

Landbouwer beek ,huis + schu ur + erf + tuin

erven Landbouwer huis + + tuin

Veldwachter huis +eff+tuin
huis + schu ur +

+

Toren

Kerk

huis+schuur+erf+tuinvan Els uwe

: KlompmakerThomas
Landbouwer

Sam
Sambeek
Sambeek

ntoon

us
Rutten
Rutten

Ledeakker ,,htWillem, weduweI . Staaymans
Willem, weduwe10 r Staaymans

11 Dagloner Sambeek
Sambeek iihuis (Willem Ghristian Hendrik'.Particulier

Willem
)anlt

nes

Peter Dagloner
lrrrrra

, LandbouwerMichielBouwmans

31 Domeinen :rhuiS + erf
+erf+32 erven
+ schuur + + +

33
3,4

35

Clabbers ,Willem

Sturler

,huis +erf +tuin
huis + tuin

36
3i
ea

Smits
Jan Hendrik

Willem

, Dagloner : 'huis + tuin

',huis + tuin

Particulier ',Sambeek ' huis + schu Ltr + erf

RK
Heryormde
Peeters
van Els

Gemeente
M.

Jacobus
Catharina
Jacobus

erven

huis + tuin

huis+erf+tuin
' huis + schu ur + erf + tuin

huis + i;chiiiiutiièiiíiii

.huis + tuin +

huis + tuin
huis + schu ur + +

huis + tuin

51 van

' 
Landbouwer

,Kleermaker
Havens

53
Theeu\rvsen

kens
,Matheus ,Dagloner , Sambeek ', huis + + erf + tuin +

, Sambeek hurii i tuin

59 , Jan

r3

Sambeek

huis + tuin

boomgaard

55
56
57
58

.Aluèrtu§

Gerrits ,Röélöf, wéouwe óf érvéà

Sambeek : + SChuur + ert + fuin +

+
,huis (2x) + tuin

huis + schu ur +van
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NT Namen
.61 ,

62 Kateman
.63 , Hulsenbeek

Voornamen
Joseph
Willem

Wever
Kuiper

Soorf
sambeek ,huis +

Sambeek huis +
+

+

erven

64 van Lin uwe

65 tuin
'sambeek huis+erf+tuin

Ri:entièiiirei Sàmoéèk ,huis + schu ur + erf + iuii
+ tuin

+ erf
Rentenier , huis + tuin

66
67

.Od
,69

van

Huybers , Jan
van den

70

Johannes

Antonius
Rentenierr§ M

§tevens i(iOdetnOUS, WeOUWe :.5?ÍTlDe€K ,huis + schu ur + tuin + brouwerij71

1z Clabbers Gerardus Timmerman Sambeek huis (2x) + schu ur + erf + tuin

74

75

76

, Vink
Kiöuweia

Jan
Sambeek huis + tuin

tanaoio,uwi,eii Sambeek huis+tuin+boomgaard
Sambeek huis + schuur+erf+boomgaard

Bouwman ' huis + schu ur + erf + tuin
+ tuin77 van nngs, uwe

78 Vink , Leo , Bouwman Sambeek huis + tuin

79 Bos Timmerman Sambeek huis + tuin

80

at
Huybers
van Agten

uwe Sambeek huis + schuur + erf + tuin

Sambeek huis + schuur + erf + tuin

huis + schu ur + erf + tuin +

Samoeék huis+erf+tuin

,Landbouwer

82 van den Bosch , Landbouwer

83 van Leeuwen .Willem
, Johannes

85 wit
.Francis

Kuijper
Dagloner Sam + erf + tuin

Dagloner + schu ur + erf + tuin

86 Willems ', Dagloner , Sambeek ' huis + schu ur + erf + tuin

Sambeek huis + tuin

88 Geurts Lambertus ,Dagloner Sambeek , huis + tuin

89 van Os Jan Landbouwer

90

91

Kup
Lidjens

Jan Dagloner Sambeek huis + + tuin

Sambeek huis

Het Broek
,Dirk of zijn erven

92 van Os 'Hendrik Dagloner Sambeek huis

93 van den Bosch
94 vàn oèn aoöön
95 Vink
eó Vinx
97 Martens
98 Janssen

,Christiaan
,Christiaan

lÖswald,'wèduwe

Johannes
us, uwe Landbouwer

Brouwer Sambeek ,huis + boomgaard
Brouwer Sàmbeek schuur + tuin

Sàmbéek hr,§ + iichuiii i ért + tuin

Groeningen
Sambeek

bakhuis
hr,ó ; iièhilfur i ei i tutii
huis + t:itii i boi,ó,mgàard

99 Havens Jan Landbouwer 'Sàmbeèk hils + schu ur + erf + tuin + boomgaard

Lanabóuw'èr huis + schuur + tuin

Martin of zijn erven Molenaar Sambeek Korenmolen

n erven Molenaar Sambeek huis + schu ur + erf + tuin

Hendrikus Dagloner Sambeek huis + tuin + boomgaard
:theooórus, weduwe §cnoen àa,ker Sambeek huis + schu ur + er-f

100 Janssen
101 Diels
102 Diels
103 Fleskens
104 Rutten

De Heide

105

106

Geurts
oirri

Peter, weduwe
lMarianus, weOuwè

Peter Dagloner Boxmèer

huis + schu ur + erf + boomgaard

huis+erf+tuin
huis+erf+tuin
hutis + erf

Sambeek
Sambeek

107

108

van de Laar
Sambeek

109 Ketelaar
1 10 Smits
111 Geurts Johannes

.Willem Landbouwer Sambeek huis + erf + tuin

Dagloner Sambeek
Sambeek

huis + erf
huis+erf+tuin

112
113

114
115

Goossens Johannes, weduwe Sambeek huis + schu ur + erf + tuin

van den Berg
Huygen
Janssen

Martin
:Peter

Huygen
Godefridus

Dagloner
Dagloner
Dagloner
Landbouwer

Sambeek
Sambeek
Sambeek
Sambeék

huis + erf
huis*e,i+tuin
huis+ert+futin
huis + schuur + erf + tuin +

1 16 Geurts
117 Bouwmans ,Leonardus

1 18 Gèurts Baltus, weduwe

Johannes

Landbouwer Sambeek
§ambeàr
Sambeek

huis+schuur+erf
huis+erf+tuin
huis+erf+tuinDagloner1 19 Versmeeten
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Nr Namen
120 GeuÉs
121 Franssen
122 Hendricx
123 Driessen
124 Martens
125 . Martens
126 Clabbers

Clabbers

130 Peeters

131 Frederiks
132 Gemeente

Soort
Sambeek huis+erf+tuin

Hendrikus , Dagloner Sambeek + erf + tuin
Hendrikus, weduwe ;Sambeek ,huis + ert
Johannes ,Dagloner Sambeek ', huis

huis+erf+tuin
Mathijs Landbouwer ;Sambeek huis + schu ur + erf
Peter of zijn erven , Landbouwer Sambeek ', httis + schu ur + erf + tuin

Peter Sambeek huis + tuin

Sambeek huis + tuin

Sambeek huis + erf
huis + tuin

. Johannes erven ,Dagloner huis
Sambeek huis+erf+tuin

Voornamen Beroepen Woonplaats

SambeekMathijs Landbouwer

Clabbers
Dagloner

Sambeek
Landbouwer
Landbouwer

Gerardus
Antonie

Sambeek

133 Bongers .Willem Landbouwer Sambeek ,huis + erf
134 Hendriks , Johannes Landbouwer Sambeek ,huis + erf
135 Frederiks Hendrikus Landbouwer Sambeek huis + ert

Veld- en straatnamen

Bij de vervaardiging van de kadasterkaarten tekende men ook sommige veldnamen in. Lang niet alle namen werden

ingevuld, want met de nieuwe werkwijze van nummering was dat niet zo noodzakelijk. Voordien gaven de boeren

zowat aan elk stukje grond een naam. Er zijn van Sambeek en Mullem ongeveer 500 toponiemen bekend' Veelal

veelzeggende namen zoals opt Alderkoeij, den Appelboom, het Boeffenpatt, het Bulleken, de Helvaert, den

Hongeracker, aen de Kaeckert, de Kattensteegh, de Kreythazehoff, den Quijck, de Leuwencamp, de Oorenveger, de

Peerenboom, de Schaepskooij, de jonker Schenckenweerdt, den Snijer, de Veluw, de Wintersteegh en de Wynden

Ackers. Tussen de Swift en de Vortumse Berg lagen percelen met prachtige benamingen zoals O.L. Vrouwemorgen,

het Haverland en de Koppelkampen. Bijna allemaal verdwenen, letterlijk en figuurlijk want de mens heeft het

landschap ingrijpend veranderd. Hieronder een opsomming van veld- en straatnamen zoals die voorkomen op de

kadasterkaarten van I 832.

B i d. Hurling

de Zurepas \ileiden

D de Agterstraat

de Vrijthof

L

A

C

H

J

I

het Boxmeersche Veld N het Broek

o de Sint Jansbeek

de Herbaan van Vierlingsbeek naar Boxmeer P

a de Waranda met de Hatendonck

E de Ztnd Steeg R de Biest

F de Koei Straat S de Luynbeeck of Hersselsche Graef

G de Duyster Steegh T de Swift

het Heische Veld U de Heesch

v de Lijk Weg

het Sambeeksche Veld \il de Schotte Straat

K de Staalenberg x de Nieuw Straat

de Buskens \ileg Y de Hoogeindsche Straat

de \ileg naar de Berk \ilallen en Overloon Z de Herbaan van VenrayM
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Aan het Broek
Op de rand van het winterbed van de Maas loopt de weg
van de Koei Straat naar de Hatendonck. Kijkt men van

hieruit naar het oosten, dan ziet men de Zurepas

V/eiden, kortweg genoemd "het Zoer" . De schuur van

brouwer van den Bosch (nr.94, pag.l4) valt nog steeds

te bewonderen, evenals het bakhuis (nr. 96, pag l4) van
Oswald Vink. (Foto's J. Kuijpers)

l8
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De Agterstraatr tru Torenstraat
Gevelstenen op deze boerderij, die werd gesloopt rond

1970, droegen het opschrift "Anno 1712".

(nr. 42,pag.12) In 1832 was er nog geen sprake van het

Redemptoristinnenklooster of het Antoniusgesticht op

het Vrijthof. Men keek toen van hieruit op de tuinen van

de bewoners aan de Grotestraat. In 1874 werd dit uit-

zicht ontnomen door de kloosteÍrnuur. (Fotoío*.van Els)

De huidige Schilderstraat
Links op de foto nog een stukje van de boerderij van Jan

Vink (nr. 74, pag.lz). De boerderij op de achtergrond in

het midden, stond er nog niet in 1832. Rechts nr. 73.

Van hieruit liep een weg naar de Hatendonck, de zg.

"Duyster Steegh".Nu noemen we dit de Pastoor van

Berkelstraat. (Foto Sambeel<s Heem)

De Bergstraat
De heer L. Baijens schilderde deze huizen aan de Bergstraat rond 1940. (nr. 3 + 4, pag 12)

ln 1832 was dit nog de hoofdweg naar Boxmeer, naar hetZand en het Kasteel. Links van het voorste huis liep een

veldweg naar de kerk van Boxmeer, welke later aan betekenis zou toenemen: de Grotestraat.

l9
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De Gemeente Sambeek in 1865
Veel zal er niet veranderd zijn tussen 1832 en 1865.

Spoorhjn, stuw en Peelontginning kwamen pas veel
later, evenals \ilesterbeek en Stevensbeek. over de

Sambeekse D,jk kon men door de Peel naar de

Sambeekse Hoek en de Mullemse Drjk loste op in het
moeras.
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Teksten: René Klaassen

Onderzoek kadastrale gegatens en

verwerking hiervan' Jos Kuijpers

Vormgating & realisarle; Jos Kuijpers

Duvelsklökske nr. 25 is een uitgave von

Sambeeks Heem, juni 2000

Stichtins
SambeekïF{eem

20

I{oord-Brabantse boerendracht uit die tid.
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