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Een eigen kerk
met andermans geld

'En nou is het genoeg! Het geruzie daar in
Sumbeek moet'muar eens afgelopen zijn!" Dut moet
administrateur G. Beverwijk gedacht hebben toen
hij op 29 januari 1827 zijn gonzenveer in de inkt
doopte voor het schrijven van een voor zijn doen
vinnige brief.

Die was gericht aan dominee Wouter Ruttinck, die
behalve in Boxmeer ook predikant van de hervormde
gemeente in Sambeek was. Gewoonlijk waren de
brieven van G. B everwij k uiterst formeel. B egrij pelij k,
want hij stond aan het hoofd van het 'Provinciaal
Collegie van Toezigt op de Kerkelijke Administratie
der Hervormden in Noord-Braband' - een wel heel
erg lange naam voor het orgaan dat de financiën
van elke hervormde gemeente in deze provincie
controleerde. Jaarlijks moesten de kerkvoogden -
de penningmeesters van de hervormde gemeenten
- rekening en verantwoording afleggen over alle
inkomsten en uitgaven. En als er bijvoorbeeld plannen
waren voor de aan- ofverkoop van onroerend goed
moest dit college daar vooraf toestemming voor
geven.

Kerkvoogd
Het geruzie ging inderdaad over geld - over een

behoorlijk bedrag zelfs: 460 gulden (ruim 208 euro),
dat geschonken was door koning V/illem I voor een
grondige opknapbeurt van het kerklokaal, waarin
de Sambeekse hervormden hun diensten hielden.
Formeel ging het conflict over wie er nu eigenlijk
kerkvoogd was: Willem van Leeuwen of Jan V/illem
Berkelbach van der Sprenkel. De eerste had jarenlang
deze functie bekleed, maar was in 1826 volgens
predikant Ruttinck teruggetreden en opgevolgd door
Berkelbach van der Sprenkel. Van Leeuwen bestreed
dat echter. De verkiezing van de nieuwe kerkvoogd zou
niet volgens de regels zijn gegaan En daarom was hij
nog steeds kerkvoogd, vond hij. Berkelbach van der
Sprenkel werd gesteund door predikant Ruttinck. Zo
waren er in de loop van 1826 twee kampen ontstaan
binnen de kleine hervormde gemeente van Sambeek.
Die omvatte toen vijf huisgezinnen en enkele
alleenstaanden, in totaal 39 zielen. Alleen de mannen
- de zogeheten manslidmaten - hadden stemrecht.

Stemmen
Wie kerkvoogd was, mocht het door koning Willem I

geschonken geld in 's-Hertogenbosch bij het Collegie
van Toezigt gaan ophalen. Om voor eens en voor altijd
duidelijkheid te verkrijgen, schreef administrateur G.
van Beverwijk op die bewuste 29ste januari 1827 een
brief aan predikant Ruttinck. Niet met 'waarde vriend'
ofiets dergelijks erboven, zoals in die tijd gebruikelijk
was. Nee, hij viel meteen met de deur in huis. Er was
in Sambeek een geschil over de vraag of de heer
Van Leeuwen al dan niet geacht moest worden als
kerkvoogd te zijnvervangen door de heer Berkelbach
van der Sprenkel, zo begon hrj zijn schrijven.
Predikant Ruttinck kreeg de opdracht een vergadering
uit te schrijven waarop alle manslidmaten 'zonder
uitzondering' aarrwezig moesten zijn. De uitnodiging
tot die vergadering moest schriftelijk gebeuren, zodat
later niemand kon zeggen dat hij daar geen weet van
had gehad. "'Wie niet aanwezig is, wordt geacht met de
meerderheid te hebben meegestemd", verordonneerde
Van Beverwijk, die er meteen aan toevoegde dat de
verkiezing van V/illem van Leeuwen, een jaar eerder,
ongedaanwerd gemaakt'tot afsnijding van alle verdere
geschillen'. Van Leeuwen kon, als hij dat wilde, zich
weer verkiesbaar stellen en tot kerkvoogd worden
gekozen. Degene die de meeste stemmen behaalde,
moest meteen verklaren of hij de benoeming aannam
of niet. "Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot",
bepaalde Van Beverwijk de verdere regels bij deze
hoofdelijke stemming. "Van het hele gebeuren moet
onmiddellijk proces-verbaal worden opgemaakt, door
alle aanwezige manslidmaten worden ondertekend en
naar mij opgestuurd."

Onbetamelijk
Maar dat was nog niet alles. "Het Collegie van Toezigt
heeft met het uiterste ongenoegen kennis genomen van
de onenigheden", noteerde hij nog steeds boos. "Ze
zijn onbetamelijk en schaden bovendien de belangen
van de hervormde gemeente in Sambeek. Alle leden
zullen dat moeten inzien en dienen Íe gaan werken
aan het herstel van de verbroken eendracht door de
eigen opvattingen terzijde te schuiven." Beverwijk
hoopte hiervan al een eerste bewijs te kunnen zien
in de nieuwe stemming over een kerkvoogd. "Mocht
dat niet het geval zljn, dan komt er een voorstel
aan het provinciaal bestuur om de schenking van
Zijne Majesteit koning Willem I in te trekken en de
hervormde gemeente in Sambeek aan haar lot over te
laten", waarschuwde hij.

Bitter koud
Op 7 februari 1827 vond in het kerklokaal de
verkiezing van een nieuwe kerkvoogd plaats. Er
waren negen manslidmaten aarrwezig: G.L. von
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Sturler, P. de Bosson, L. Kraft, W. van Leeuwen,
J.V/. Berkelbach van der Sprenkel, L.H. Visée,
M.J. Schirmer, P. Usener en uiteraard predikant
V/. Ruttinck, die eerst de brief van administrateur
Beverwijk voorlas. Vervolgens werd overgegaan tot
verkiezing van een nieuwe kerkvoogd. Willem van
Leeuwen had zich inderdaad weer kandidaat gesteld,

evenals Jan V/illem Berkelbach van der Sprenkel.
De eerste kreeg vier stemmen, de tweede vijf. Zoals
opgedragen schreef predikant Ruttinck een proces-
verbaal over het verloop van de stemming. Niet in het
kerklokaal, \ryaar het bitter koud was, maar in het wat
\ryarnere huis van P. de Bosson. Vervolgens keerde
hij terug naar het kerklokaal om het proces-verbaal te
laten ondertekenen door de manslidmaten.
Van de door administrateur Beverwijk verlangde blijk
van herstel van eendracht bleek erg weinig. "De vier
manslidmaten die voor Van Leeuwen stemden, hebben
geweigerd het proces-verbaal te ondertekenen", moest
predikant Ruttinck melden. Consequenties heeft dit
echter niet gehad: Jan V/illem Berkelbach mocht
enige tijd later de schenking van 460 gulden van
koning V/illem I in 's-Hertogenbosch ophalen. Die
kon echter niet worden aangewend om het kerklokaal
op te knappen. maar moest dienen om aan dringende
flnanciële verplichtingen te voldoen.

Bij Boxmeer
Zoals bij vrijwel elk conflict het geval is, had ook
dat welk in Sambeek binnen de hervormde gemeente

speelde een diepere oorzaak. Een paar jaar eerder had

de hervormde gemeente in Boxmeer zich eveneens

tot koning Willem I gewend voor een subsidie bij de

bouw van een eigen kerk met pastorie en kerkhof.
Ook dat verzoek was gehonoreerd. De hervormde
gemeente van Boxmeer ontving 6500 gulden (bijna
3000 euro) van Zijne Majesteit, die verder bepaalde
dat de hervormde gemeente van Sambeek op 1 januari

l822bij die van Boxmeer gevoegd moest worden. En
daar waren de hervormden van Sambeek allerminst
gelukkig mee. De meeste manslidmaten kwamen
van buiten het dorp en waren oud-militairen die
beroepshalve gewend waren geweest een robbertje te
vechten. Zlj verzetÍen zich dan ook hevig en wilden
de Sambeekse gemeente mét een eigen predikant en

eigen kerklokaal behouden.
Daarbij speelde dat in Boxmeer nog maar sinds kort
een klein aantal hervormden woonde. De eerste

hervormden vestigden zich waarschijnlijk tussen
1800 en 1810 in Boxmeer. Zrj gingen ter kerke in
Sambeek. Ook Beugen had een eigen hervormde
gemeente. Deze werd in 1815 samengevoegd met die
van Boxmeer. Pas toen was het aantal lidmaten groot

l92l: de vroegere kerk, gezíenvanuit het noorden.

genoeg voor een 'eigen'predikant. Dat werd Frederik
Willem Rappard, die aanvankelijk ook de kerkdiensten
leidde in Sambeek. In 1817 kreeg de samengevoegde
gemeente Boxmeer-Beugen de beschikking over
een kerklokaal in een particuliere woning. Door de

schenking van koning Willem I kon de nu nog steeds

bestaande kerk aan de Veerstraat worden gebouwd.
De offlciële ingebruikneming hiervan vond plaats op
1 december 1822.

Staatsgodsdienst
De eerste hervormden waren al in 1648 naar Sambeek
gekomen. In dat jaar was de Vrede van Munster
gesloten. die een einde maakte aan de Tachtigjarige
Oorlog tegen de koning van Spanje . Zeven provincies
van Noord-Nederland mochten sindsdien als
zelfstandige staat hun eigen weg gaan. De zuidelijke
gebieden, ongeveer het huidige België en Luxemburg,
bleven echter onder de macht van de katholieke
Spaanse vorst. Daartussenin lagen Brabant, Zeeland en

Limburg. Deze werden door de noordelijke provincies
als op de Spaanse koning veroverde gebieden

beschouwd. Ze werden vanuit Den Haag bestuurd en

vaak als minderwaardig behandeld. Bovendien werd
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de hervormde religie tot staatsgodsdienst verklaard.
Katholieken mochten voortaan hun geloof niet meer
in het openbaar uitoefenen.

Eerste dominee
De bezittingen vÍrn de parochies (kerken, landerijen
en inkomsten daaruit) werden in beslag genomen.

Personen die publieke functies bekleedden moesten de

hervormde godsdi enst zij n toe gedaan.'Vy'aarschij nlij k
in juli 1648 deed dominee Samuel Neomagus zijn
intrede in Sambeek, met in zijn voetspoor Bartholo-
meus Stremmius, de eerste hervormde schoolmeesteq
die tevens koster werd. "Op 2 augustus 1648 hebben
de geuzen (zoals indertijd de hervormden werden
genoemd) voor de eerste keer gepredikt in Sambeek",
zo sÍaat in het katholieke doopregister nog te lezen.
"Enige dagen daarna zijn alle altaren in het Land van
Cuijk afgebroken."
Hoeveel hervormden in de jaren daarna in Sambeek
zijn komen wonen, is moeilijk te achterhalen, maar
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Een impressie van de kerkschuur annex pastorie, naar een

tekening vant Jan de Beijer uit 1743. - Jos Kuijpers.

het zijn er nooit meer dan een handjevol geweest. Zij
hielden hun diensten in het kerkgebouw, dat in de

Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan en dat stond
op het huidige kerkplein. De Sambeekse katholieken
gingen ter kerke in Boxmeer, dat als vrije heerlijkheid
niet onder de bepalingen van de Vrede van Munster
vrel. Ze konden daar hun geloof in alle vrijheid
uitoefenen.

Hevig onweer
In de nacht van 1 1 maart 1702 sloeg tijdens eefi zvvaar

onweer de bliksem in de Sambeekse toren. De spits
stortte neer en doodde de koster. Kerk en toren gingen
deels in vlammen op. De hervormden waren toen
genoodzaakt hun diensten te houden in het schoolhuis,
dat vóór de toren stond, ongeveer op de plek waar nu
de grote zaalvan gemeenschapshuis De Elsenhof is.
Een collecte elders - in Sambeek woonden te weinig
hervormden - bracht voldoende geld op om de meest

Hoek Schilderstraat en Pastoor van Berkelstraoï, waar in vroe-
ger tijden het Steenenhuijs stond.

noodzakelijke reparaties aan de toren te verrichten. De
kerk echter bleef er gehavend bij staan. Er groeiden
zelfs bomen op de muren. De hervormden hielden
vanaf 1739 hun godsdienstoefeningen in de ruimte
onder de toren.

Teruggeven
De omstandigheden voor de Sambeekse katholieken
'waren toen al enigszins verbeterd. In 1716 hadden ze

de beschikking gekregen over een 'kerkenhuis' - een
gebouw dat er van buiten uitzag als een gewoon huis,
maaÍ van binnen ingericht was als kerk. Karmelieten
uit Boxmeer gingen voor in de diensten en namen
tevens de zielzorg op zich. Het kerkenhuis, ook
wel aangeduid als 'schuurkerk', stond vlak langs de

Grotestraat ter hoogte van de voormalige pastorie.
De situatie van twee gebedshuizen - de weinige
hervormden in kerk en toren die aan de katholieken
hadden toebehoord en een kerkenhuis voor bijna alle
andere, katholieke inwoners van Sambeek - heeft
voortgeduurd tot hetjaar 1800.
Toen moesten de hervormden niet alleen kerk en toren,
maar ook de inkomsten die ze gedurende ongeveer
150 jaar hadden gehad uit kerkelijke goederen weer
teruggeven aan de katholieken. Dat deden ze natuurlijk
niet graag, maar ze hadden geen keus. In 1798 was
in wat nu Nederland, België en Luxemburg heet de

Bataafsche Republiek uitgeroepen. In navolging van
de leus 'Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap'van
de Franse Revolutie kon geen enkele godsdienst nog
aanspraak maken op een bevoorrechte positie. Ook
het toedelen van openbare functies uitsluitend aan

hervormde personen behoorde tot het verleden. De
kerken, hun bezifiingen en inkomsten gingen naar
de religie die in een bepaalde plaats de meeste leden
telde. In Sambeek woonden toen 1160 katholieken
tegen 30 hervormden.
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Schoolmeester Reijnen kocht een huis nrct hof tussen Grote-
straat en Torenstraat, langs het huidige Kerkpad.

Kerklokaal
"In 1800 hadden wrj geen ruimte meer om onze
godsdienstoefeningen te houden". tekende predikant
Andreas Reichert in de kerkregisters van de hervormde
gemeente van Sambeek aan. "Gelukkig stond kapitein
Schirmer een kamer af in het Steenenhuijs, waarvan
htj eigenaar was. Het huis zelf werd bervoond
door luitenant Von Bulouw. Links naast de ingang
kregen wij een kamer tot onze beschikking; die was
sierlijk behangen en er stonden een tafel en stoelen
in. De eerste dienst daarin is op 21 november 1804
gehouden."
De in Zwitserland geboren Johann Martin Schirmer
was een belangrijk man in Sambeek. Als beroeps-
militair had hij camière gemaakt bij verschillende
regimenten. Hij u,oonde in Mullem en was getrouud
met ChristinaWalraven, wier familie enkele generaties
in het Steenenhuijs heeft gewoond. Dit stond op de
hoek van de huidige Schilderstraat en de Pastoor van
Berkelstraat.
In 1 814 rekende de toenmalige burgemeester Johannes
Jansse hem tot de 'aanmerkelijkste families'van de
gemeente Sambeek. Hubert Jean Schirmer. een zoon
van Johann Martin Schirmer, was van 1 81 1 tot 1812
de eerste bugemeester van Sambeek.

Bedompt kamertje
Als ouderling beheerde Johann Martin Schirmer
samen met een zekere Van der Does de financiën
van de hervormde gemeente in Sambeek. Het ging
daarbij onder andere om een bedrag van 800 gulden
(ongeveer 363 euro) dat de leden via collectes bijeen
hadden gebracht voor de boutv van een eigen kerk.
Omdat dit bedrag onvoldoende was, werd het tegen
een bepaalde rente uitgeleend aan onder andere
schoolmeester Hermanus Reijnen. Diens u,oning en
trouwens ook de school op het Vrijthof w'aren in 1811

afgebrand, met als gevolg dat de schoolmeester op
zoek moest naar een ander onderkomen. Hlj kocht
een huis aan de Grotestraat, ongeveer op de plek waar
nu de kapel van Het Kloosterhuis staat. De tuin eran
liep door tot aan de huidige Torenstraat.
De godsdienstoefeningen in het gehuurde kerklokaal
- volgens de hervormden van Sarnbeek zelf 'een
klein bedompt kamertje'- in het Steenenhuijs gingen
ondefiussen gewoon door. Met predikant Gerard van
Bronckhorst, de opvolger van Andreas Reichert, werd
zelfs afgesproken dat hij wekelijks daar zou komen
prediken, tenminste 'als de felle zomerhitte dit niet al
te moeilijk rnaakte'. Het lokaal werd op een andere
wllze ingericht. zodat iedereen de predikant goed kon
horen en zien.

Hulp zoeken
Het gemis van een geschikte kerk in Sambeek bleef
zich echter gevoelen. In 1814 schreven enkele
vooraanstaande leden een brief aan de regering in
Den Haag. "De katholieken bezitten hier nu twee
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kerken; de grote kerk en het kerkenhuis. Zij hebben
te veel en wij niets", klaagden ze. "Als de katholieken
aan ons het kerkenhuis hadden gegeven, dan zouden
wij zeer tevreden zijn geweest. Maar ze houden dat
voor zicluelf, terwijl het alleen wordt gebruikt om er
het hout, de turf enz-vande pastoor in op te bergen."
De briefschrijvers verzochten om hulp - hoe, dat
mocht de regering uitmaken. Maar een antwoord
kwam er niet uit Den Haag.
Twee jaar later ging er een brief naar koning
Willem I met het verzoek 'een bepaalde som geld'ter
beschikking te stellen voor de aankoop van de woning
van schoolmeester Hermanus Reijnen. Deze kon
niet meer aan zijn f,nanciële verplichtingen voldoen
en was genoodzaakt zijn woning te verkopen. Via
een tussenpersoon werd de hervormde gemeente de

nieuwe eigenares van deze woning voor een bedrag
van duizend gulden (453 euro). Na zestien jaar had
deze weer de beschikking over een eigen ruimte.
Een muur tussen twee kamers werd weggebroken, er
kwamen de nodige stoelen, banken en een preekstoel
in, evenals een orgel en een doopvont.
En - heel gelukkig - koning V/illem I reageerde positief
op het eerder ingediende verzoekschrift: de hervormde
gemeente zou enkele jaren achtereen een bedrag van
50 gulden (ruim 22 ewo) ontvangen als bijdrage in
een deel van de kosten. Omdat het aangekochte huis
niet helemaal nodig was als kerklokaal konden enkele
vertrekken worden verhuurd. Dat gebeurde trouwens
ook met de tuin. Het verpachten van de banken in het
kerklokaal leverde eveneens inkomsten op, evenals

het uitlenen van het lijkkleed. En dan waren er
natuurlijk nog de inkomsten uit de collectes.

Knellende zorgen
Dat leek voldoende om het kerklokaal in stand te
houden. In Boxmeer echter was toen een nieuw
gevormde gemeente opgericht. De leden ervan
kwamen aanvankelijk eveneens bijeen in een

burgerhuis. Daardoor liep de hervormde gemeente

van Sambeek flink wat collectegelden mis. In 1821

gaf koning V/illem I toestemming en een aanzienlijke
som geld om in Boxmeer een eigen kerk met pastorie
te bouwen. Echter onder de voorwaarde dat de

hervormde gemeente van Sambeek op I jarnari 1822
bestuurlijk bij die van Boxmeer werd gevoegd. De
predikant zou wel om de veertien dagen in Sambeek
een dienst moeten leiden 'zo lang het kerklokaal in
bruikbare staat werd gehouden'.
Het verlies van de eigen zelfstandigheid zette kwaad
bloed bij de hervormden van Sambeek, ter"wijl de

financiële situatie door het geringere aantal leden
steeds nijpender werd. Daarom ging er op 1 oktober

1825 wederom een verzoekschrift flaar koning
Willem I om een 'matige som geld te schenken om van
de knellende zorgen te worden verlost'. De hervormde
gemeente van Sambeek telde toen 34 leden.

Vuige laster
Een jaar later liet de koning weten gunstig te hebben
beslist op het verzoekschrift; er zou een bedrag van
460 gulden (ruim 208 euro) uit Den Haag naar
Sambeek komen. De brief werd bezorgd blj V/illem
van Leeuwen, de oud-kerkvoogd die in onmin leefde
met predikant Wouter Ruttinck. Behalve met de
onvrijwillige opheffing van de zelfstandige hervormde
gemeente van Sambeek had dat ook te maken met de
toch wel slordige manier van boekhouden van Van
Leeuwen. Hij had de jaarrekeningen niet op tijd
klaar en er ontbrak van alles aan. Bovendien bleek
de financiële situatie nog slechter dan gedacht. Van
Leeuwen weigerde om de brief van de koning waarin

Situatieschets met d.e eerste kadastrale nummering uit 1832.
Nummer 93 en 94: lruis en tuin van schoolmeester Hermanus
Reijnen, nummer 95 en 96: huis en tuin van Pieter M. Peeters
uit Oploo, nummer 97: het nog steeds bestaande gedeelte van
Het Kloosterlu,tis; nummer I 58: tuin van Wllem Jansse ; num-
mer 665: de plek van de te bouwen protestanÍse kerk; numnter
726: tuin van Jan Wïllem Berkelbach van der Sprenkel.
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deze460 guldentoezegde afte staan, wattot
een diepe tweespalt binnen de hervormde
gemeente van Sambeek leidde. Verwijten
vlogen over en weer. Zo beschuldigde
predikant Ruttinck zijn opponent Van

Leeuwen van het verspreiden van 'r'uige
laster en leugentaal'. Hoewel de 460 gulden

van koning V/illem I bedoeld waren om het
kerklokaal op te knappen, moest het geld

worden aangewend om aan de flnanciële
verplichtingen als gevolg van afgesloten
leningen bij de aankoop van de woning
van schoolmeester Hermanus Reijnen te

voldoen

Subsidies
Dat betekende echter niet dat de hervormde gemeente

van Sambeek de hoop op een eigen 'echte'kerk had
opgegeven. Het daarvoor benodigde geld ontbrak
weliswaar, maar misschien dat de Algemene Synode
in Den Haag wel wilde bijspringen. Een verzoek
daartoe werd royaal gehonoreerd met een bedrag van
1650 gulden (bijna 750 euro).
Dat was echter niet genoe5, zo bleek weldra. Op
zich niet zo erg, want - zo redeneerden kerkvoogd
Jan V/illem Berkelbach van der Sprenkel en diaken
Peter Usener - het huisje waarin het kerklokaal was
ondergebracht en de daarachter gelegen tuin konden
verkocht worden voor zo'n 700 à 800 gulden (circa
350 euro). En dat was meer dan voldoende om de
geschaffe bouwkosten van 2150 gulden (975 euro)
te kunnen betalen. Maar het Collegie van Toezigt,
dat daarvoor toestemming moest geven, wilde daar
niet aan. Het vond dat uit de verhuur van het huisje
beter het onderhoud van de nieuwe kerk kon worden
bekostigd.

Het geschenk van Van Hien: de Statenbi jbel

Voldoende geld
Hoe aan meer geld te komen? Er ging nogmaals
een verzoek uit naar de Algemene Synode voor een

aanvullende bijdrage van 600 gulden (272 euro).
Tevens werd eenzelfde bedrag aan het Rijk gevraagd.
Beide instanties stemden met het verzoek in, zodat
de hervormden van Sambeek voor de bouw van
een nieuwe kerk de beschikking hadden over 2850
gulden (1293 euro). Het was toen inmiddels al wel
juni 1842.
"Ik feliciteer u en de hervormde gemeente van
Sambeek dat de zaak voor het bouwen van het ker§e
aldaar is beklonken", schÍeef dominee A. Losgert
aan kerkvoogd Jan Willem Berkelbach van der
Sprenkel. Als lid van het Collegie van Toezigt en van
de Algemene Synode was hij een invloedrijk man en
had hij zich brjzonder ingespannen om in Sambeek
een kerk te realiseren. "Laat echter niet uitlekken dat
nu een bedrag van 2850 gulden voor de bouw van de
kerk beschikbaar is", waarschuwde hij. "Aannemers
die dit te weten komen, zouden daar wellicht misbruik
van kunnen maken."

Goedkope grond
Op 30 augustus 1842 was er een vergadering over
de plek waar de nieuwe kerk zou moeten komen.
Aanwezig waren Gerhard Coenraad van Huls, die de
in 1829 overleden Wouter Ruttinck was opgevolgd als
predikant van de hervormde gemeenten Boxmeer en
Sambeek, Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel
als kerkvoogd en verder Jan Gijsbert van de Werken,
Willem Noman en Peter Usener.
Jan V/illem Berkelbach van der Sprenkel, wiens
woning destijds stond op de plek van het voormalige

Bestek en yoorwaarden vant de nieuw te bouwen protestantse
kerk.
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van der Sprenkel. De Boxmeerse timmefinan en
schrijnwerker Jacobus Buijssen had ondertussen voor
15 gulden (bijna 7 euro) het ontwerp voor de kerk
gemaakt. Op 10 november 1842 vond de aanbesteding
plaats. Aannemer J. Hendriks uit Boxmeer dacht voor
2625 gtiden (ruim 1191 euro) de kerk te kunnen
bouwen. Het is niet duidelijk of dat inderdaad door
hem is gebeurd. Op het laatste moment meldde
zich nog Íumnemer Van Dullemen uit Heusden, die
de kosten enkele tientallen guldens goedkoper had
berekend.

Aan de slag
De bouw van de kerk is waarschijnlijk in het voorjaar
van 1843 begonnen. Precieze gegevens hierover
ontbreken. Kennelijk waren er nog enkele financiële
tegenvallers, want op 17 oktober 1843 ondersteunde
burgemeester Johannes Jansse een verzoek van de
hervormde gemeente van Sambeek aan de koning
voor een extra subsidie van 300 gulden (circa 136

euro) die nodig was 'voor de verdere voltooiing van
de kerk'. "Het gebouw is nu bijna gereed", schreef de

burgemeester toen. "Naar het schijnt is er te weinig
geld om alle uitgaven te kunnen betalen. Omdat er
geen eigen kerkelijke fondsen voorhanden zijn en de

zes huishoudens van de weinig gegoede hervormden
in Sambeek evenmin in staat zijn deze tekorten voor
hun rekening te nemen, is inwilliging van het verzoek
zeer wenselijk." Of de koning het verzoek ook heeft
gehonoreerd, is niet bekend. Evenmin is bewaard

Het protestantse kerkje vanuit het noorden gezien.

Sambeekse gemeentehuis, verkocht 220 vierkante
meter van zljn grote tuin langs de Grotestraat voor
vijftig gulden (ruim 22,50 euro) aan de hervormde
gemeentevan Sambeek.
Het perceel lag onge-
veer op de plek van
de huidige Winston
Churchillstraat. Bij de

ondertekening van de

overdrachtsakte enkele
maanden later werd aË
gesproken datten zuiden
van dit perceel (waar
basisschool De Bolster
staat) nooit gebouwd
zou mogen worden. En
de hervormde kerk had
te allen tijde het recht
om ten behoeve van
herstelwerkzaamheden
enkele ladders en
steigers te plaatsen

rondom de te bouwen
kerk op de overblij-
vende grond van Jan

Willem Berkelbach
Het kerkje aan de Grotestraat, op de plaats waar nu de Winston Churchillsraat ligt; links op de
achtergrond is de verdwenen leerlooierij nog neÍ zichtbaar.
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De kerkenraad van de hervormde Bemeente Boxmeer-Sambeek in 1943 bij heÍ jubileuru
van Sambekenaar Jacobus de Leeuw (links voor), die toen 40 jaar bestuurslidwas..

gebleven wanneer de kerk in gebruik is genomen
en met welke plechtigheden dat gepaard ging.
Waarschijnlijk is dat eind oktober 1843 gebeurd. De
in Sambeek wonende kantonrechter Hendrik Sander
van Hien schonk een mooie Statenbijbel aan de toen
40 mannen, vrouwen en kinderen tellende hervormde
gemeente. Ongetwijfeld zullen die een zucht van
verlichting hebben geslaakt. Na 43 jaar van behelpen
in kamers van woningen beschikten ze nu eindelijk
over een eigen kerk, waarin om de twee weken een
zogeheten predikdienst werd gehouden.

tegen dergelijke onheilen van

buitenaf was verzekerd en dat

de schade ongeveer 160 gulden

(ruim 72 euro) bedroeg.

Hinderlijk geza,ng

Op 8 oktober 1874 schreef
predikant Henricus Reijers, de

opvolger van dominee Gerhard
van Huls, een brief aan het
gemeentebestuur van Sambeek.

"Vorig jaar werd de woning
schuin tegenover onze her-
vormde kerk als kapel gebruikt",
zeffe hij de situatie in het dorp
uiteen na de komst van de zusters

redemptoristinnen. "'Wij werden
steeds door het gezafig en het
luiden van klokken in onze
godsdienstoefening gehinderd.
V/ij hebben daarin berust, omdat

ons verzekerd was dat het om een tijdelijke situatie
ging. Er zou immers een nieuw kloostergedeelte
worden gebouwd. Met leedwezen zag ik echter
enkele weken geleden dat dit nieuwe gedeelte nog
dichter bij onze kerk komt te staan. Hierdoor kunnen
onze godsdienstoefeningen worden gestoord. En dat
kan niet. Volgens de wet moet de plaatselijke politie
alle hinderlijke beweging en geluid in de nabijheid
van gebouwen, die tot de openbare eredienst bestemd
zijn, voorkomen of doen ophouden." Bovendien, zo
wist hij, was het volgens een andere wet verboden

binnen een afstand van 200 meter
van een bestaande kerk een andere
te bouwen, tenzlj er van hinder
geen sprake zou zijn. "Hier is dat
wel het geval, wat betekent dat
de kapel in een ruimte van het
nieuwe kloostergedeelte in strijd
is met de wet."
Henricus Reijers wilde overigens
wel met de hand over zijn hart
strijken en de kapel toestaan als de

burgemeester hem de verzekering
kon geven dat het gebruik ervan
tij delijkzouzijnenals er gedurende
de godsdienstoefeningen van
de hervormden niet zou worden
gezongen, geen orgel gespeeld en

evenmin geluid.
Wat de burgemeester hem

Blikseminslag
Op 27 juli 1868 trok een zwaar
onweer over het Land van Cuiik.
Rond drie uur 's middags sloeg
de bliksem in het torentje van de

ÍoenZ5jaar oude kerk. Volgens de

Graafsche Courant werden daarbij
twee planken onder de spits
weggeslagen. "Vervolgens baande
de bliksem zichvia de pannen een

weg naar beneden. Daarbij raakten
enkele mussennesten in brand,
maar die werd spoedig geblust.
De buitendeur raakte gedeeltelijk
verbrijzeld, terwijl in de kerk twee
banken werden beschadigd. De
bliksem verdween door een gaatje
in de vloer, aldus de verslaggever
van dit weekblad, die verder wist Notuvan piet Kusters voor schilderwerk geantwoord heeft is niet bekend.
te melden dat het kerkgebouw aan ele protestantse kerk. De klacht van de predikant tegen
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ll 5 Jaren bepaalde het protestantse kerkje mede het aanzien van de Sambeekse dorpskern.

de te verwachten overlast zal echter weinig hebben
uitgehaald, aangezien de bouw van het klooster
gewoon is doorgegaan. Curieus is echter wel dat op
de plek waar indertijd de woning met het kerklokaal
van de hervormden van Sambeek stond, de kapel van
de zusters redemptoristinnen is gebouwd.

de hervormde kerk. "Vooral door de noodzakelijke
uitgaven voor herstel van onze kerk te Sambeek en
mede door een sterke vermindering van inkomsten is
in 1931 een schuld ontstaan, welke in1932 in plaats
van kleiner te worden door geringe inkomsten steeg
tot circa 450 gulden. Door het vertrek van nagenoeg
alle gemeenteleden hebben onze inkomsten zich
blijvend in dalende lijn bewogen en dreigt onze
gemeente in een uiterst moeilijke positie te geraken.
Omdat hierdoor letterlijk het voortbestaan van onze
gemeente op het spel staat, behoeft zeker niet nader
te worden aangegeven dat wij elke hulp ten zeerste
zullen waarderen. Beleefd verzoeken wI u om ons
met een zodanige bijdrage te verblijden dat een flink
deel van onze schuld kan worden voldaan."
Dat er flnanciële problemen waÍen, was niet zo
verwonderlijk. Sinds ongeveer het jaar 1800 heeft
de hervormde gemeente van Sambeek altijd zo'n
vijf tot zes huishoudens geteld, met in totaal tussen
de 30 en 40 leden. Een eigen kerk onderhouden ging
de draagkracht van deze kleine gemeente te boven.
Desondanks werden in de jaren '30 van de vorige
eeuw, toen er bijna geen hervormden meer in Sambeek
woonden, nog maandelijks diensten gehouden.

Eeuwfeest
Op zondag 7 november 1943 werd tijdens een
herdenkingsdienst op sobere wijze het honderdjarig
bestaan van het kerkgebouw herdacht. Sober, omdat de
tij dsomstandigheden er niet naar waren. Duitse troepen
hadden immers drie jaar eerder Nederland bezet. En

Opknapbeurten
ln l9l7 was de hervormde kerk dringend toe aan

een onderhoudsbeurt. Zo moesten de muren aan

de buitenzijde opnieuw worden gevoegd en aan de
binnenzijde bijgewerkt en in lichte tinten geschilderd.
Ook dienden kapotte leien op het dak vervangen te
worden. Alles bij elkaar ging het om een bedrag van
naar schatting 700 gulden (317 euro). En evenals 74
jaar eerder bij de bouw besloot de Algemene Synode
van de Nederlandse Hervormde Kerk dit bedrag
beschikbaar te stellen. De herstelwerkzaamheden
werden uitgevoerd door aannemer Kerstjens uit
Sambeek.

Ook in 1930 was nogmaals een opknapbeurt
noodzakelij k, welke werd uitgevoerd door de eveneens
uit Sambeek afkomstige aannemer Lambert Arts. De
kosten daar-van bedroegen 300 gulden (136 euro).

Schulden
Een jaar later werd pas goed duidelijk in wat voor
financieel precaire situatie de henrormde gemeente
van Sambeek zich bevond. "'Wij moeten een dringend
beroep doen op hulp", schreven de kerkvoogden van
Sambeek en Boxmeer aan een financiële instelling van
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hoewel er op dat moment niet gevochten werd, was er
weinig aanleiding het eeuwfeest op uitbundige wijze te
vieren. De Noordbrabantsche Courant maakte er met
slechts enkele regels melding van. "In alle eenvoud
is zondag door de hervormde gemeente Boxmeer-
Sambeek het feit herdacht dat honderd jaar geleden
het ker§e te Sambeek werd voltooid en in gebruik
genomen", berichtte de krant. "Het voldoet thans niet
meer aan de eisen, maar momenteel is het onmogelijk
de gewenste verbeteringen aan te brengen. Voor direct
na de oorlog worden nu reeds plannen gemaakt."
Wat die plannen inhiel-
den, is niet duidelijk. Ten
uitvoer zijnze in elk geval
nooit gebracht, hoewel na
de Tweede Wereldoorlog
toch nog enkele jaren
diensten in het Sambeekse
kerkje zijn gehouden. Dat
valt onder andere af te
leiden uit de notulen van

(2722 euro) wilde kopen. "Een beslissing hierover is
nog niet genomen", is de laatste vermelding over de

hervormde kerk van Sambeek in de notulen van de

secretaris van het kerkbestuur. Enige tijd later echter
vond de overdracht plaats.

Slopen
Halverwege de jaren'50 van de vorige eeuw had het
schoolbestuur van de lagere jongensschool plannen
voor de bouw van een nieuwe school midden in
het dorp. Het oude gebouw aan de St. Janslaan

voldeed niet meer aan

de eisen van de tljd.
Pastoor Jan van Berkel
als voorzitter van het
schoolbestuur vroeg én
kreeg van zijn bisschop
in's-Hertogenbosch toe-
stemming om een per-
ceel van 2300 vierkante
meter aaÍ te kopen

de bestuursvergaderingen De protestantse kerk maakte plaats voor de Winston tussen het voormalige
van de hervormde kerk Churchillstraat, die als ontsluiting,sweg diende voor gemeentehuis en de

vanBoxmeerensambeek. bestemmingsplanwaranda' 
hervormde kerk.In 1957

In 1948 werd onder andere gesproken over het orgel, verhuisden de Sambeekse jongens van het gebouw
dat in slechte staat verkeerde. "Met een harmonium aan de St. Janslaan naar het nieuwe onderkomen aan
zijn we geholpen", noteerde de secretaris toen. de Grotestraat. De ingang naar speelplaats en school

lag eerst aan deze doorgaande weg.
Verkopen Nadat in 1958 de hervormde kerk was gesloopt
Vijf jaar later adviseerde de commissie voor ontstond er ruimte voor de aanleg van de Winston
predikantstraktementen het kerkgebouw in Sambeek Churchillstraat, die deel uitmaakte van het bestem-
te verkopen. "Het bezit van twee kerkgebouwen mingsplan ''Waranda'. Daarbij kreeg Sambeek met
in zulk een kleine gemeente is een overbodige het Pastoor de Vochtplein een nieuw dorpshart. De
luxe en een niet te verantwoorden last voor de ingang van de jongensschool werd toen verplaatst
kerkvoogdijkas", was de conclusie. De opbrengst naar de V/inston Churchillstraat, die tevens dienst
zou kunnen worden aangewend voor uitbouw en deed als ontsluitingsweg naar de nieuwbouwwijk ten
onderhoud van het kerkzaaltje in Boxmeer. "Tegen oosten van de school.
dit advies rees verzet!", noteerde de secretaris van het
kerkbestuur in zijn verslag van de vergaderingvan26 Besluit
februari 1953. "DiakenPalmersbrachtnaarvorendat Pas in 1843 kreeg de hervormde gemeente van
het niet waar was dat het kerkgebouw te Sambeek de Sambeek, die toen al was samengegaan met die
kerkvoogdij op kosten joeg: "De onderhoudskosten van Boxmeer, een eigen kerkgebouwtje midden in
zijn minimaal." Diaken Sewarte stelde voor dat het dorp. Voor de totstandkoming is bijna een halve
de gemeenteleden die in Sambeek woonden de eeuw - soms zelfs met veel koppigheid - geijverd.
onderhoudskosten van het kerkgebouw zelf zouden Misschien zelfs wel tegen beter weten in. 'Want 

de
dragen, buiten de kerkvoogdijkas om. "Het gebouw hervormde gemeente heeft nooit meer dan 40 leden
mag best een andere bestemming krijgen", vond geteld, wat te weinig is om een eigen kerkgebouw in
ouderling J. Oostlander. "Als het maar niet in rooms- stand te houden.
katholiekehandenkomt." In 1958 werd het gesloopt. En daarmee kwam
Het verzet tegen de verkoop was slechts uitstel van een einde aan een periode van ruim driehonderd
executie. Op 1 oktober 1955waserbij hetkerkbestuur jaar waarin de hervormden in Sambeek een eigen
een brief binnengekomen van de gemeente Boxmeer, kerkgebouw hebben gehad.

die het kerkgebouw en de grond voor 6000 gulden
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Avontuurlijk spelen
in een houten hut
"Aan cle r.k. Jonge Wacht alhier wordt vergunning
verleend tot het bouwen van een houten keet op
perceel Sectie C No. 1044, onder voorwaarde dat
de door het bouw-, woning- en welstondstoezicht
gemaakte aunwijzingen worden opgevolgd".

Aldus besloten Burgemeester en V/ethouders van de
voormalige gemeente Sambeek in hun vergadering
van28 mei 1 93 8. Het is de eerste én laatste vermelding
in de gemeentealchieven over het jeugdgebouw, dat
in de volksmond 'de blokhut' zou gaan heten en dat
ruim drie decennia achter het parochiehuis (nu café-
zalencomplex De Gouden Leeuw) midden inhet dorp
heeft gestaan.

De Jonge Wacht, waarover in de vergunningverlening
wordt gesproken, was opgericht op zondag29 oktober
1933. Niet zomaat een zondag - nee, op die dag
werd het toen voor katholieken belangrijke feest van
Christus Koning gevierd. Voor kapelaan H. de Vocht
een uitermate geschikte dag om in Sambeek een
jeugdorganisatie voor jongens op te richten. Hij had

Herman Poorts, Gradus Klaassen, Toon Albers, Toon

De Jonge Wacht op pad onder aanvoering van Gradus Klaas-
sen,1938.

Melsen, Cor van Os en Wim Caspers benaderd en
bereid gevonden om jeugdleider te worden. De Jonge
Vy'acht was een landelijke, katholieke jeugdorganisatie

met lokale afdelingen in de meeste bisdommen.

Parochiehuis
Zo ook in Sambeek. De bijeenkomsten vonden
aanvankelijk plaats in het parochiehuis, dat toen als

een soort gemeenschapshuis voor het dorp fungeerde.
Het parochiehuis was bij de oprichting van de Jonge

Wacht nog niet uitgebreid met een grote zaal. Alle
activiteitenvondenplaats inhet gedeelte van dehuidige

Van links naar rechts: Gradus Klaassen, pastoor Jan van Berkel, Tbon Albers, kapelaan De Vocht, Cor van Os, Herman Poorts,
Tbon Melsen en Wim Caspers op de weg naar het oude kerkhof, 1936.
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De Gouden Leeuw dat in de lengte langs de Grotestraat

staat. Harmonie SemperUnitas repeteerde er wekelijks
en ook de Sambeekse afcleling van de boerenbelangen-

organisatie NCB - de voorloper van de ZI:IO - hield er

voorlichtingsavonden en andere bijeenkomsten voor

haar leden. Verder werden er regelmatig filmavonden,
muziek- en toneeluitvoeringen georganiseerd en vele

vergaderingen en lezingen gehouden. Enbehalve voor
de Jonge Wacht waren er ook voor de KJM (Katholieke

Jonge Meisjes) en KW (Katholieke Jonge Vrouwen)
nog activiteiten in het parochiehuis. Kortom: het was

er erg druk. Begrijpelijk dat kapelaan De Groot, de

opvolger van kapelaan H. de Vocht, een eigen ruimte
wilde realiseren voor de soms toch wat luidruchtige
activiteiten van de Jonge'Wacht. Dat hij daarvoor een

plek vlak achter het parochiehuis op het oog had, lag
voor de hand. Die grond was immers eigendom van
de kerk.

Verboden
Welke aannemer de blokhut heeft gebouwd en hoe
de Jonge Wacht aan het benodigde geld kwam, is
niet bewaard gebleven. De leden van deze in 'lange
korte broeken' gestoken jongensorganisatie zullen er
na het gereedkomen ongetwijfeld met veel plezier in
gespeeld hebben.
De naam 'blokhut' was overigens zeer terecht. Het
gebouwtje was geheel uit hout opgetrokken. De
wanden bestonden uit donkerbruin gecarbolineumde de Sambeekse jongens gingen daama nog wel enige
planken, die dakpansgewijs over elkaar waÍen tijd door, zij het onder de naam 'Jongensgilde'. Dat
gespijkerd en aldus het aarzicht boden van een 'echte' hield echter rond 1944 op te bestaan.
blokhut uit deAlpen.
Een binnenwand
ontbrak. Om het
gebouw een wat
huiselijker aanzien
te geven, waren de

wanden bekleed met
enkele lagen juten
zakken.
De leden van de

Jonge'Wacht hebben
trouwens niet zo
lang van het nieuwe
onderkomen gebruik
kunnen maken.Twee
jaar na de voltooiing
brak de Tweede
Wereldoorlog uit.
De Duitse bezeÍter
verbood in 1941 de

Jonge Wacht. De
bijeenkomsten voor In 1938 was het nieuwe onderkomen 'de blokltut' gereed.
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Jeugdbeweging
In april 1945 - dus nog vóór
de officiële beëindiging van de

Tweede Wereldoorlog - vonden
er voor de Sambeekse jongens

weer bijeenkomsten plaats in de

blokhut. Omdat de Jonge V/acht
was opgeheven, besloot de leiding
om zich aan te sluiten bij een andere

landelijke, katholieke organisatie.
"Onze jeugdverenigingen zoals

die bestonden in Jonge Wacht,

KJM en KJV zullen worden

gereorganiseerd",
konden de inwoners van

Sambeek een jaar later in het

Boxmeers Weekblad lezen. "Deze
verenigingen zullen thans deel

gaan uitmaken van de Katholieke
Jeugdbeweging die de gehele
jeugd, zowel jongens als meisjes,

van 8 tot 17 jaar omvat." Zo

ontstonden de kabouters (meisjes van 8 tot 1l jaar),

gidsen (meisjes van 11 tot 15 jaar) en pioniersters

(meisjes van 1 5 tot L7 jaar), welpen fiongens van 8

tot 1 1 jaar), verkenners (ongens van I 1 tot 1 5 jaar) en

voortrekkers ( ongens van I 5 totlT jaar). "Alle j ongens

en meisjes die hiervoor voelen, worden verzocht zich

op te geven", meldde de krantnog. Dejeugdvereniging

voor de meisjes heette Maria Gorettigroep en die voor

de jongens St. Jan Baptistgroep, naar de patroonheilige

van de parochie.

Spannend
De blokhut diende als onderkomen van alleen de

verkenners. De andere jeugdgroepen hadden elders

in het dorp hun clubhuis. Zo hebben de welpen

onder andere gespeeld in de voormalige leerlooierij

en de kabouters en gidsen in het woonhuis van de

huidige Kloosterboerderij. De bijeenkomsten hadden

vrijwel altijd een avontuurlijk karakter: spannende

spelen buiten zoals vlag veroveren in de bossen

én leuke activiteiten binnen als het mindere weer

dat noodzakelijk maakte. Heel bijzonder waren de

kampvuren, waarbij gezongen en geacteerd werd'

Kleine groepjes
Alle groepen van ongeveer 24 leden waren

onderverdeeld in kleinere eenheden van zes

kinderen.
De kabouters speelden onder leiding van hoofdleidster

Oehoe. De vier groepjes meisjes hadden namen van

bloemen. De eerstverantwoordelijke bij de gidsen was

De verkenners in hun blokhut, begin iaren '50: de wanden bedekt met iuten zakken'

Guido; de andere leidsters heetten Adjuto en Kapie'

De welpen speelden wekelijks avonturen na uit het

boek over Mowgli, het mensenkind dat in de jungle

door wolven werd opgevoed. Als jonge wolven

verbleven zli in'nesten' - kleine, afgeschermde en

overdekte hoeken van het clubgebouw. De leider van

een altijd met een kleur aangeduide nest was een gids,

zijn assistent een helper. De hoofdleidster van de

welpen heette Akela (grrlze wolf ; de andere leidsters

droegen namen als Baloe (bruine beer), Bagheera

(zw arte panter) en Raksha (moederwolf).

Het 'welpenhol' in de noodkerk, I964. Staand línks: Akela

Mien Kuijpers en aspirant-leidster Maria Botden, zittend links

Baglteera Riek Philipse en rechts Raksha Ine Klaassen'
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Ook in winterse omstandigheden v,as de korte broek verplicht.
Hier staat de verkennerij op het besneeuv,de grasveld buiten de
blokhut aan de Schilderstraat, begin jaren '50.

Verkenners
De verkenners waren verdeeld in patrouilles, geleid
door een patrouilleleider (pl) en diens helper, de
assistent-patrouilleleider (apl). De patrouilles hadden
namen van dieren, zoals Herten, Leeuwen, Spechten
en Zwaluwen. De hoofdleider van de verkenners was
de hopman, die terzijde werd gestaan door enkele
vaandrigs. De vier patrouilles hadden in de blokhut
elk een eigen ruimte met enkele bankkasten, waarin
de kleinere kampeerspullen zoals potten, pannen en
bestek waren opgeborgen.

Kamp
Hoogtepunt van hetjaar voor elk van de vier groepen
was het zomerkamp. Welpen, kabouters en gidsen
brachten een aantal dagen door in de stal van een

Leiders en leidsters yan verkenners en y,elpen omstreeks I 950.
Achtersre rij vlnr: Cor Havens. Jac Hendriks, Gradus Klaas_
sen, Martien Wntels. Piet van Dartel. Voorste rij vlnr: Arutie
Logtens, Luus yan den Bosch. l[iny Wintels, pastoor Jan van
Berkel. Corrie Hafinans, An Jacobs.
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boerderij. De verkenners daarentegen verbleven met
tenten een week in de bossen. Ze kookten aanvankelijk
op houtvuren. Om de pannen goed schoon te kunnen
maken, werden ze voordat ze op het vuur gingen met
groene zeep ingesmeerd. Later maakten de houtvuren
plaats voor gascomforen.
Iedere verkenner kon goed pionieren - het met houten
steigerpalen en touw vervaardigen van tafels, banken
en een stookgelegenheid. Soms werden de tenten
zelfs in bomen gebouwd. Een onder een struik in de

grond gegraven ijzerenkist diende als 'koelkast'voor
het bewaren van voedsel.
De lange steigerpalen werden in de blokhut naast
elkaar op de dwarsbalken van het gebouw gelegd.
Zo ontstond een 'zolder' waarop de andere, grotere
kampeermaterialen zoals tenten een plekje kregen.
In de blokhut was alleen elektriciteit. Een keukentje
en zelfs toiletten ontbraken. In de winter zorgde een
met hout en kolen roodgloeiend gestookte kachel met
een lange schoorsteenpijp voor wat warmte.

Noodkerk als jeugdhuis
Eind 1944 probeerden Duitse patrouilles tot twee
keer toe de St. Janstoren op te blazen, omdat deze
door de geallieerden gebruikt werd als uitkijkpost. De

De in 194ó gebouwde noodkerk
stond vlak naast de bloklut en

pogingen mislukten,
hoewel kerk en
toren zware schade
opliepen. Na afloop
van de Tweede
V/ereldoorlog werd
besloten de kerk te
slopen en de toren

diende een aantaljarenals onder- in fasen te restau-
kotnen vanwelpen, kabouters en reren. pastoor Jang,idsen. van Berkel nam het
initiatief tot het bouwen van een noodkerk. Deze
kwam achter het parochiehuis vlak naast de blokhut
te staan. De bouw van de noodkerk begon al in juli
1945 en was nog geen jaar later gereed. Zeven jaar
lang gingen de Sambeekse parochianen ter kerke in
dit van binnen en buiten witgeschilderde gebouw.
Toen met Kerstmis 1953 de huidige kerk aan de
Grotestraat in gebruik werd genomen, kwam de
noodkerk leeg te staan. "Het gebouw is prima geschikt
als onderkomen voor de Sambeekse jeugd,,, vonden
pastoor Jan van Berkel en de leiders en leidsters. De
kabouters namen hun intrek in de vroegere sacristie,
de welpen in het koor, terwijl de gidsen een nieuw
getimmerde ruimte in een van de zijgangen tot hun
beschikking kregen. Het middenschip diende als
wel zeer royale binnenspeelruimte. De blokhut bleef
dienen als clubhuis van de verkenners.
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Het kerstfeest in 1962 werd in de bloklut gevierd nlet een gezamenlijke nrualtijd van welpen en t,erkenners

De staf in 1962 ylnr: Wm Klaassen, Ben Nabbe, Gradus
Klaassen en Gerrit Hendriks.

Gezamenlijke viering van de Íeestdag van Sint Joris, 2j april
t962.

Verkenncrs en v,elpen vieren de onclersc'heidittg ran lrcpntcttt Klaassen, april 1959
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In dejaren '50 en '60 van de vorige eeuw floreerden de

Sambeekse jeugdverenigingen volop. Zo'n honderd
kinderen namen deel aan de wekelijkse activiteiten.
Bij feesten en belangrijke gebeurtenissen in het dorp
gaven ze altijd acte de présence. Druk bezocht waren
de ouderavonden, die in het parochiehuis werden
gehouden. De vier verenigingen voerden dan tezamen
vaak een kinderoperette op, waaraan alle leden op
een of andere manier deelnamen. Soms was er een
bonte avond met sketches, toneelstukjes, liedjes en
voordrachten.

Gidsen en gidsenleidsters begin jaren '60 vlnr: Arurcke
Kuijpers, Ger Hendriks, Coby Klaassen, Trees Huijbers, Miny
Laarakkers, Koos Bongarts, l,eny Ditters.

Hopman Klaassen
Vanaf de oprichting in 1933 is Gradus Klaassen
betrokken geweest bij de Sambeekse jeugd-
verenigingen. Eerst als leider van de Jonge Wacht,
na de Tweede Wereldoorlog als hopman van de

verkenners. Bij de inwoners van het dorp stond hij
bekend als 'hopman Klaassen', hoewel hï ook
groepsleider - eindverantwoordelijke voor zowel
welpen als verkenners - was. Begin 1969 nam hrj op
bijna 64-jarige leeftijd afscheid van het jeugdwerk
waarvoor hij zich zo lang en met zoveel toewijding
had ingezet.
Eerder al, toen Gradus Klaassen een kwart eeuw leider
was, had pastoor Jan van Berkel hem de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt.
Dat was de reden dat diens opvolger pastoor Martien
Janssen hem bij het definitieve afscheid slechts een
kist sigaren kon overhandigen. "Blj gebrek aan

beter", verklaarde de pastoor. "Een andere kerkelijke
onderscheiding is niet voorhanden." Van een

vertegenwoordiger van de landelijke organisatie van
verkenners en welpen kreeg hij de gouden Jacobsstaf
als onderscheiding opgespeld, terwijl zijn echtgenote
een dankbaarheidsinsi gne ontving.
In zijn dankwoord gaf hopman Klaassen aan veel
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De boerderij van lrct redemptoristirutenklooster verbouwen tot
jeugdhuis w,as te duur.

vertrouwen in de jeugd te hebben. "Er is echter een

dringende behoefte aan goede leiding. Gegadigden
daarvoor blijken helaas zeer dun gezaaidte zrjn."

Werkgroep
De accommodaties van de jeugdverenigingen waren
veffe van ideaal. De meest elementaire voorzieningen
ontbraken in zowel de blokhut als de vroegere
noodkerk. Daarom werd in september 1969 een

werkgroep geformeerd om te bezien of het mogelijk
was een ander, meer geschikt onderkomen voor de

Sambeekse jeugd te realiseren. De boerderij bij
het klooster van de zusters redemptoristinnen (de
huidige Kloosterboerderij) stond leeg en was te huur.
De kosten om daarin een grote speelruimte, enkele
kleinere ruimten, een keukentje en toiletten aan te
brengen bedroegen volgens een voorzichtige raming
25 &;izend gulden (11.344 euro). De werkgroep
besefte dat dit bedrag niet op te brengen was door
de vier verenigingen, terwijl de boerderij bovendien
allerminst ideaal gelegen was langs de drukke
Grotestraat en er rondom geen speelruimte was.
"Wellicht kan de huisvestingsproblematiek in
een groter verband worden opgelost", opperde
de werkgroep. "Een aantal andere Sambeekse
verenigingen en organisaties is eveneens gebaat

bij een goede huisvesting." Dat was waar, want het
kerkbestuur had in 1968 het parochiehuis verkocht
aan een ondernemer, die van het gebouw een

horecavoorzieningwilde maken. In het dorp was toen
geen gemeenschapsaccommodatie meer. "Eigenlijk
zou er in Sambeek een stichting moeten worden
opgericht die de huisvestingsbelangen van meerdere
verenigingen gaat behartigen en een doelmatig gebruik
van zulk een acco[rmodatie stimuleert." Kortom: de

werkgroep pleitte in feite voor een gemeenschapshuis.

Het zou echter nog jaren duren voordat een dergelijk
gebouw gerealiseerd was.
Er moest echter wel snel een goed jeugdhuis komen;
de behoefte daaraan was zeer groot.

{'ítt
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Begin van de werkzaamheden voor de bouw van jeugdluis
Sam-Sam op sportpark Den Urling. november 1970.

Nieuw jeugdhuis
In februari 1970 kwamen de zeven leden van de

op te richten Stichting Jeugdhuis Sambeek voor de

eerste maal bijeen. Ze gingen voortvarend aan de

slag. Er werd een plan opgesteld om tot de bouw
van een jeugdhuis op sportpark Den Urling te
komen. Een prima plek, vond het stichtingsbestuur
onder voorzitterschap van Tien Centen. De
verkeersveiligheid was er gewaarborgd, de leidingen
van de nutsvoorzieningen waÍen aarrwezig, terwijl
het gebouw ook bij grootschalige evenementen op het
sportpark gebruikt kon worden.
De voorkeur ging uitnaar een houten gebouw, net zoals
de blokhut. Dat was goedkoper dan een van steen en

daarmee ook gemakkelij ker te exploiteren. Bovendien
was hetjeugdwerk inNederland volop in verandering.
Langer vooruit denken dan pakweg twintig jaar was
vrijwel onmogelijk. Een semi-permanent gebouw
dat ongeveer zo lang meeging was daarom de beste
keuze. En wie weet zou Sambeek ooit nog eens een

keer een gemeenschapshuis krijgen ter vervanging
van het parochiehuis. Een stenen jeugdhuis bouwen
zou dan zonde van het geld zijn.
Van de begrote 40 duizend gulden (18.151 euro)
bouwkosten namen het ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk en de gemeente
Boxmeer elk een kwart voor hun rekening. De rest
moest het stichtingsbestuur zelf bijeen ziente krijgen.
Dat lukte, mede dankzij een bliksemactie onder de

Sambeekse bevolking.
Al in november 1970 werd met de werkzaamheden
voor de bouw van het trvintig meter lange en acht
rneter brede jeugdhuis begonnen. Het omvatte onder
andere een hal, toilet, keuken, vergader- en bergruimte
en een grote zaal.

Voorafgaande aan de opening van Saru-Sam gingen de Sam-

beekse kinderen in opÍoclÍ naar ltet jeugdhuis.

Sam-Sam
Op zaterdag 2 oktober l97l was het openingsfeest.
De zesjarige Robbie Manders had de mooiste naam

voor het nieuwe jeugdhuis bedacht: Sam-Sam, een

afkorting voor Sambeekse Samenwerking. De wat
verlegen, kleine Robbie maakte zelf de naam via
de microfoon bekend en mocht vervolgens ook het
naambord onthullen door het wegtrekken van een

doek.
Kort daarvoor had Jan de Winter, loco-burgemeester
van de gemeente Boxmeer, het gebouw officieel
geopend met behulp van een aan een lint bevestigde
sleutel. Voorzitter Tien Centen bedankte in zijt
toespraak iedereen die aan de totstandkoming van het
nieuwe jeugdhuis had bijgedragen. "De inwoners van
het dorp mogen hierbij zeker niet worden vergeten en

Opening van Sam-Sant op 2 oktober 1971 , met in het ntidden
vooraitter Tien Centett van het sticltingsbestuur en links van

lrcmu,ethouder Jan de Winter.
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GroÍe drukte en veel activiteiten bij de opening van jeugdhuis Sam-Sam

evenmin de jeugdconsulent in het Land van Cuijk, die
zich sterk heeft ingespannen bij de totstandkoming van
het jeugdhuis. Door goede onderlinge samenwerking
zijn alle problemen voor en tijdens de bouw opgelost.
Sam-Sam is daarom een bijzonder goed gekozen
naam voor dit jeugdhuis."
Hierna was het dringen geblazen, want menig
Sambekenaar wilde het nieuwe jeugdhuis waaraan hij
zo royaal had bijgedragen wel eens met eigen ogen
bekijken.
"Het is nu al te klein", grapte pastoor Martien Janssen
die ook aanwezigwas. Terwijl de ouders binnen koffie
dronken, vermaakten hunkinderen zich met het bakken
van stokbrood en pannenkoeken en met boetseren
en schilderen. Ook werden er leuke fllms gedraaid,
terwijl de kleindes naar poppenkastvoorstellingen
keken. Voor de oudere jeugd was er 's avonds een
discobal.

De Elsenhof
Niet alleen de welpen, verkenners, kabouters en gidsen
maakten gebruik van het nieuwe onderkomen, ook
het open jeugdwerk organiseerde er op gezette tijden
leuke activiteiten voor Sambeekse kinderen. Verder
repeteerde er harmonie Semper Unitas bij gebrek aan
een adequate gemeenschapsruimte. Ideaal was dat
echter niet. De akoestiek liet veel te wensen over,
terwij I de bergruimte voor instrumenten minimaal was.
Begrijpelijk dat het bestuur van het muziekgezelschap
op zoek ging naar een geschiktere accomrnodatie. Ook
de Katholieke Bond van Ouderen-afdeling Sambeek
keek uit naar een ruimte om activiteiten voor zijn
leden te kunnen organiseren.
De meisjesschool achter de toren op het Vrijthof
kwam eind jaren '70 van de vorige eeuw leeg te
staan. Door de muren tussen de drie lokalen te
slopen en er schuifwanden in te plaatsen zou er een
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grote zaal ontstaan, welke kon worden opgedeeld
in kleinere eenheden. Op 13 december 1979 ging
de gemeenteraad van Boxmeer zonder hoofdelijke
stemming unaniem akkoord met het voorstel van
het college om de vroegere meisjesschool voor een

bedrag van327.800 gulden (ongeveer 148.750 euro)
te verbouwen en er een 'buurthuis' van te maken,
zoals de gemeenschapsaccommodatie toen nog werd
aangeduid.
Bij de officiële opening onthulden Ger-Ton en Peter
van Els de naam ervan: 'De Elsenhof', genoemd naar
de boerderij mét tuin en hof van de familie Van Els
die daar vroeger had gestaan. "Sambeek met zo'n
1600 inwoners hoeft nu niet meer te klagen", sprak
burgemeester Wim Hillenaar de vele belangstellenden
toe. "Sinds enkele jaren beschikt het dorp over
jeugdhuis Sam-Sam, nu dus over een buurthuis en

volgend jaar is de nieuwe sporthal gereed."

Eigen ruimte
Het stichtingsbestuur van De Elsenhof constateerde
enkele jaren na de opening al dat het gebouw toch
niet zo geschikr was voor grotere activiteiten zoals

concerten door harmonie Semper Unitas. Het bezon
zich op mogelijkheden om de accommodatie uit
te breiden met onder andere een zaal van 12 bij
16 meter. Langdurig en moeizaam overleg met
het gemeentebestuur van Boxmeer leidde in 1991

uiteindelijk tot het beschikbaar stellen van een krediet
van 515 duizend gulden (ruim 233 duizend euro) voor
een grotere De Elsenhof. Een van de voorwaarden van
het gemeentebestuur was dat de activiteiten voor de

Sambeekse jeugd in het gemeenschapshuis moesten
gaan plaatsvinden. Jeugdhuis Sam-Sam zor om
huisvestingskosten te besparen worden afgebroken.
Welpen, verkenners. kabouters en gidsen waren

Na de uitbreiding van gerueensclrupslruis De Elsenhof werden
de .jettg,dactiviteiten daar ortderg,ebracht.

inmiddels samengegÍum met het open jeugdwerk
Sam-Sam, dat om de twee à drie weken bijeenkomsten
organiseerde voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In de op zondag l9 juli 1992heropende De Elsenhof
kreeg Sam-Sam een eigen ruimte ter beschikking.
Kort daarna is het jeugdhuis bij sportpark Den Urling
gesloopt. In het houten gebouw hebben kinderen uit
het dorp zo'nZljaar gespeeld - vrijwel even lang als
de stichting destijds bij de bouw voor ogen stond.

Glimlach
Anno 2007 worden er al bljna75 jaar activiteiten voor
de Sambeekse jeugd georganiseerd. Aanvankelijk
in het parochiehuis voor alleen jongens, welke
bijeenkomsten een wat wijblijvend karakter hadden.
Het stond de jongens vrij om al dan niet aanwezigte
zljn.
Dit zogeheten patronaatswerk maakÍe spoedig plaats

voor de Jonge Vy'acht, waarvan eveneens alleenj ongens
lid konden worden. Tijdens de bijeenkomsten droegen
ze eefl uniform. Vijf jaar na de oprichting werd een

eigen clubhuis betrokken: de blokhut. De Jonge'Wacht
vr'as een jeugdvereniging op katholieke grondslag
en bood niet alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Door samen te spelen werd ook een beroep gedaan

op kameraadschap, overleg. doorzettingsveÍïnogen
en creativiteit.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Sambeek
jeugdverenigingen voor zowel jongens als meisjes.
Ook hier stond het gezamenlijk uiwoeren van veelal
avontuurlijke activiteiten centraal. Tot aan de opheffing
rond 1980 zijn er steeds een kleine honderd jongens

en meisjes lid van de jeugdbeweging geweest.

De blokhut, die volstrekt niet meer aan de eisen van
de tijd voldeed, was in 1971 ingeruild voor een nieuw
houten onderkomen : Sam- Sam. Dat heeft ruim twinti g
jaar als jeugdhuis gefungeerd. Sindsdien vinden
de activiteiten voor de Sambeekse jeugd plaats in
gemeenschapshuis De Elsenhof.
Ook deze activiteiten hebben een vrijblijvend
karakter. Wie wil, neemt eraan deel; wie geen zin of
tijd heeft, blijft thuis. Een opmerkelijke parallel dus
met het patronaatswerk van driekwart eeuw geleden,

evenals trouwens de lokaliteit waarin de activiteiten
plaatsvinden. Het parochiehuis had destijds de functie
van gemeenschapshuis - net zoals De Elsenhof nu.
Wat gedurende 75 jaar niet veranderd is, is het plezier
dat Sambeekse kinderen aan de jeugdactiviteiten
hebben beleefd en nog steeds beleven. Met een

glimlach op het gezicht vertelden ze toen en vertellen
ze ook nu wat ze allemaal hebben gedaan en hoe leuk
en spannend het was.
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Een hoeraatje voor
Station Sambeek
"Alhier doet het geracht de ronde dat op 1 april
aanstaande Station Sambeek voor reizigersvervoer
geopend zal worden", schreef burgemeester Peter
Stevens eind maart 1921 aan de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen, de voorloper van
de Nederlandse Spoorwegen. "Kunt u mij mededelen
in hoeverre dit gerucht op waorheid berust?"

Lang hoefde hij niet op antwoord te wachten. Want
op 31 maart aan het einde van dezelfde middag
kwam er in het gemeentehuis een telegram binnen.
"Burgemeester Sambeek", zo luidde de aanhef.
Daarna volgde de tekst: "1 April wordt Sambeek voor
reizigersvervoer geopend. Staatsspoorweg."
Dat was goed nieuws voor de burgervader, die zich
sterkhad ingespannen om Sambeek een spoorweghalte
met een eigen stationsgebouw te geven.
Hoe hij het voor elkaar gekregen heeft, is niet meer
te achterhalen. Maar de volgende dag - I april dus
- verdrongen honderden inwoners van het dorp zich
om de trein van 20.00 uur uit Nijmegen bij het nieuwe
station te zien stoppen. "Precies op tijd stoomde de
trein biruren, verwelkomd door opgewekte muziek van
de harmonie, enige salvo's van de burgerwachtleden
en het hoerageroep van de vele belangstellenden",
beschreef het Boxmeers Weekblad de gebeurtenissen
van die heuglijke dag. "Toen de trein was vertrokken,
nam de waarnemend chef het woord en wenste
Sambeek geluk met haar halte en hoopte dat het dorp
daardoor tot grotere bloei mocht komen en dat het
houten gebouw spoedig door een stenen zou worden
vervangen."
Burgemeester Stevens dankte 'in gloedvolle woorden'
de velen die hadden bij gedragen aan de totstandkoming
van het Sambeekse station. En vervolgens zette
hij het 'Lang zullen zij leven' in. "Na nog enige
vreugdeschoten en een vrolijk muzieknummer vertrok
de door lampions fraai verlichte stoet weer richting
het dorp, waar de gehele avond een blijde stemming
heerste", aldus het Boxmeers V/eekblad. "sambeek
is met dit station opgenomen in het grootverkeer van
ons land."

Twee spoorlijnen
Bijna 38 jaar eerder was de spoorlijn Nijmegen-
Venlo, \ryaaraan Station Sambeek lag, geopend -
zonder feestelijkheden trouwens. Op uitdrukkelijke
wens van het ministerie van Defensie was deze
spoorlijn op de westelijke Maasoever aangelegd.
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Telegram voor burgemeester Stevens met de aankondiging van
de opening van station Sambeek.

Het ministerie was van mening dat de spoorlijn in
oorlogstijd van groot nut kon zijn voor het vervoer
van militairen en materieel. Bij een aanval uit het
oosten vormde de Maas de eerste verdedigingslinie.
Daarom moest de spoorlijn vanuit Nijmegen naar
het zuiden op de westelijke oever komen, hoewel de
aanlegkosten daardoo r aanzienlljk hoger uitkwamen
door de bouw van een spoorbrug over de Maas bij
Katwijk. Het Land van Cuijk werd toen al van west
naar oost doorsneden door een spoorlijn van de
Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij
(I.{BDS), die van Boxtel naar het Duitse Wesel liep.
Ter hoogte van Oeffelt kruisten de beide spoorlijnen
elkaar door middel van een viaduct.

Wachtposten
De spoorlijn Nijmegen-Venlo vormde een belangrij ke
verbinding tussen enerzijds Gelderland - en van
daaruit naar het noorden van ons land - en anderzijds
Limburg. Vooral het goederenvervoer maakte er veel
gebruik van. Vanaf 1 juni 1883 reden er over deze
spoorlijn aanvankelijk vijf treinen per dag, die in het
Land van Cuijk stopten op de drie 'echte' stations
in Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek. In de jaren
daarna werd een peÍïon aangelegd bij wachtposten,
waar rcizigers konden in- en uitstappen in enkele van
deze treinen. Deze zogeheten stopplaatsen lovamen
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er onder andere in Sambeek (brj wachtpost 37,

bij de spoorwegovergang St. Janslaan/Radioweg)
en in Vortum-Mullem (bij wachtpost 38, bij de

spoorwegovergang St. Corneli sstraat/Fleiwe g). Maar
als een echte halte met stationsgebouw - waarin een

wachtruimte, een kantoortje voor het personeel en

sanitaire voorzieningen voor de reizigers - konden die
stopplaatsen niet worden beschouwd.

Kunstmest
Eind negentiende eeuw voltrokken zich grote
veranderingen in de landbouw. De kunstmest deed

zijn intrede. Boeren waren voor de bemesting van
hun landbouwgronden vanaf toen niet langer meer
afhankelijk van de hoeveelheid natuurlijke mest van
hun dieren. De grootte van een bedrijf werd voorheen
in belangrijke mate bepaald door het aantal koeien
en schapen. De dieren stonden het grootste gedeelte

van de dag op stal. Ze vermengden met hun poten
de eigen mest met heideplaggen en stro om de massa
groter te maken en lcvramen daardoor steeds hoger
te staan. Of, zoals de boeren toen zeiden, 'de koeien
scheten zich omhoog'. Eén keer per jaar werd de mest
op de akkers uitgereden en ondergeploegd.
Door de komst van de kunstmest en het gebruik
van groenbemesters als lupinen en seradella konden
meer landbouwgronden vruchtbaar worden gemaakt.

Tevens deed de mechanisatie haar intrede. Er
kwamen grotere en betere werktuigen, sommige zelfs
aangedreven door stoom. Dat alles én de betere prijzen
voor landbouwproducten bood mogelijkheden om
ook heidegronden op grote schaal te gaan ontginnen.
De gemeente Sambeek beschikte over uitgestrekÍe
heidevelden. In 1910 werd ruim honderd hectare
verkocht aan de NV Lactaria om die te ontginnen
en in cultuur te brengen. De Nederlandsche
Heidemaatschappij (nu Arcadis) voerde deze
werkzaamheden uit en maakÍe ook het ontwerp voor
een modelboerderij. Deze kwam in l9l2 gereed en

bood onderdak aan 280 melkkoeien, 100 varkens en
20 werkpaarden. Rond deze modelboerderij Lactaria
is het huidige Stevensbeek ontstaan.

Boereninitiatief
De NCB-afdeling Vortum-Mullem (de voorganger
van de huidige agrarische belangenorganisatie ZIIO)
nam het initiatief voor een eigen spoorwegstation in
Sambeek. Op woensdag 12 februari 1919 kwamen
de leden bijeen om daarover te beraadslagen. De
bedoeling was het station te bouwen ter hoogte
van wachtpost 38, nabij de spoorwegovergang St.

C ornelisstraat/Heiwe g.

Burgemeester en'Wethouders, die van deze plannen

hoorden. kwamen nog vóór deze vergadering in
spoedzitting bijeen en besloten dat de locatie bij
wachtpost 38 'niet in het belang van de gemeente

Sambeek' was. "'Wachtpost 37 is een betere plek",
vonden ze. "Dit levert voor Mullem slechts een
verschil van circa 800 meter op. De gemeente zou een

verharde weg vanaf dit station kunnen aanleggen naar

Mullem én Sambeek."
De bestuurders besloten de vergadering van de NCB-
afdeling zelf bij te wonen en de leden hun voorstel in
overweging te geven. Dat leverde niet het gewenste

resultaat op. De Mullemse boeren bleven vasthouden
aan de locatie bij wachtpost 38, terwijl het college
van Sambeek van geen wijken wilde weten voor wat
betreft de bouw van een station bij wachtpost 37.

De gemeenteraad van Sambeek die korte tijd later
over de kwestie vergaderde, was het met het college
eens dat de beste plek voor een eigen station bij
wachtpost 37 was en om van daaruit verharde wegen
aan te leggen naar Sambeek-dorp en Mullem.

Grote behoefte
Op 12 april l9T9 schreef burgemeester Stevens

namens het gemeentebestuur van Sambeek aan de

Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen
een brief, waarin hij de redenen voor de bouw
van een station bij wachtpost 37 uiteenzette. "In
deze welvarende gemeente is de laatste jaren grote
behoefte ontstaan aan een spoorweghalte annex

laad- en losplaats wegens het steeds toenemende
vervoer van kunstmeststoffen, veevoeder, land- en

tuinbouwproducten én de grote moeite en kosten
die hiermee gemoeid zijn door de verre afstand van
het naastgelegen station in Boxmeer. In het gehucht
Mullem, behorende tot de gemeente Sambeek, zijn
reeds stappen ondernomen om een halte met laad- en
losplaats te krijgen bij wachtpost 38. Wanneer daar
inderdaad een halte met laad- en losplaats zou komen,
is dat niet ten voordele vaÍr het dorp Sambeek. In
het belang van de gehele gemeente is het beter dat
de halte met laad- en losplaats wordt aangelegd bij
wachtpost 37."
Volgens de burgemeester zou Mullem nog meer dan
Sambeek profiteren van de bouw van een station bij
wachtpost 37. "Mullem ligt daarvan slechts 750 meter
verwijderd, terwijl de afstand van Sambeek-dorp naar
wachtpost 37 cfuca 1250 meter is."

Radio-ontvan gststation
Er was echter nóg een reden om het station bij die
wachtpost te bouwen. Op de Sambeekse Heide,
ongeveer op de plek waar nu de Radioplassen liggen,
was het Rijk bezig met de oprichting van een radio-
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Medewer ker s van het radio-ontvangsts tation, waarbij zev e n
hoge masten stonden, zouden van station Sambeek gebruik
gaan maken, zo was de verwachting van burgemeester Stevens

ontvangststation. Dat moest via de ether zo storingsvrij
mogelijk telegramsignalen uit Nederlands-Indië
ontvangen.
Het radio-ontvangststation omvatte behalve de nodige
bedrijfsgebouwen ook nog zeyen houten masten van
ruim 60 meter hoogte. De eerste en de laatste mast
stonden ruim anderhalve kilometer uit elkaar. De
meeste materialen werden toen nog via stopplaats
Sambeek aangevoerd.
"Het Rijk zal vanaf wachtpost 37 een verharde weg
aanleggen naar het radio-onfvangststation", schreef
burgemeester Stevens. "Van de aanleg van deze
weg zal ook modelboerderij Lactaria profiteren,
evenals de bewoners van de arbeiderswoningen
die daarbij staan. Tevens dient vermeld te worden
dat de gemeente Sambeek onderhandelingen voert
met het bestuur van de r.k. Reclasseringsvereniging
over de verkoop van gemeentegrond voor de bouw
van een reclasseringsinrichting. Verder zullen de
zeer uitgestrekte gemeentegronden, welke uitermate
geschikt zijn voor ontginning, sterk in waarde stijgen
door de aanleg van deze verharde weg en de bouw van
het station bij wachtpost 37. Modelboerderij Lactaia
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zal naarverwachting zo' ntachtig wagons nodig hebben.
De gemeente Sambeek is verder van plan om enkele
boerderijen te stichten op de ontginningsgronden,
zodat van een station bij wachtpost 37 snel druk
gebruik zal worden gemaakt."
Kortom, in de gedachtegang van de burgemeester
was een Sambeeks station nabrj wachtpost 37
verreweg de meest geschikte locatie omdat zowel
Sambeek-dorp, Mullem, het radio-ontvangststation
als modelboerderij LacÍaia zouden profiteren van de
centrale ligging ervan. Om zijn argumenten kracht bij
te zetten reisde hij in juli 1919 zelfs naar Den Haag
om bij de minister van Waterstaat voor een Sambeeks
station bij wachtpost 37 te pleiten.

Meebetalen
Enkele maanden later liet de minister weten bereid
te zrln op die plek een station te bouwen, echter op
voorwaarde dat 'de belanghebbenden tenminste
eenderde deel vande kostenvoorhunrekening nemen'.
"Dat is geen probleem", antwoordde burgemeester
Stevens hem. "De belanghebbenden zijn zeer gaame
daartoe bereid."
Waarschijnlijk was het voor hem toch wel even
schrikken, toen bleek dat de kosten van het nieuwe
station meer dan 46 duizend gulden (bijna 21 duizend
euro) beliepen en dat de belanghebbenden dus ruim
15 duizend gulden (zo'nzevenduizend euro) moesten
bijdragen. Het geld werd bijeengebracht door
Sambeekse boeren. Die uit Mullem deden niet mee,
omdat het station niet bij wachtpost 38 kwam.

Betalingsbewijzen van het eenderde deel van de kosten. dat de
Santbekenaren ielf moesten opbren gen.

Stationsgebouw
Op 16 augustus 1920 keurde het college van
Sambeek de door de Maatschapprj tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen ingediende bouwtekeningen
voor een stationnetje, een privaat (toilet) en een
brandstoffenbergplaats goed. Het houten gebouw was

©  Sam
beeksHeem

   ©



Bouwtekening van station Sambeek.

ongeveer tien meter lang en vijf meter breed en kwam
te staan vlak bij de spoorwegovergang St. Janslaan/
Radioweg, daar waar nu de Haltestraat begint. Aan
de perronzij de zaten twee deuren: de ene gaf toegang
tot het kantoor en de andere tot de wachtkamer. In het
midden stond een grote kachel die de beide vertrekken
moest verwaÍmen. De naam 'Sambeek' kwam aan

drie kanten in grote letters op het gebouwtje te staan,

zodat alle treinreizigers alvast goed konden lezen in
welke plaats de treinen straks zouden gaan stoppen.
Vrtj snel na de vergunningverlening moeten de

werkzaamheden voor de bouw van het stationnetje
zijn gestart.

Vier keer stoppen
Kort na de feestelijke opening schreef burgemeester
Stevens een brief aan de directie van de spoorwegen
in Utrecht. Daarin stelde hij voor om met ingang van
de zomerdienstregeling van 1921 'zoveel mogelijk
treinen'bij station Sambeek te laten stoppen.
"Misschien is het aantal reizigers in het begin niet
zo groot omdat station Sambeek bij de reizigers nog
onvoldoende bekend is", vermoedde hij. "Toch staat
voor mij vast dat dit in de toekomst zeker beter zal
worden met het oog op het radio-ontvangststation

alhier, de aanleg van de

verharde weg van Sambeek
naar het station en van daaruit
naar het radio-ontvangstation
en de dorpen de Twist
(Westerbeek) en de Rips.
De inwoners daarvan zullen
allen van het station gebruik
gaan maken. Ook door de

kanalisatie van de Maas,
ten behoeve waarvan bij
Sambeek een stuw gebouwd
gaat worden, zal de drukte
op het station toenemen." De
directie antwoordde dat vanaf
1 juni l92l er dagelijks vier

treinen vanuit Nijmegen richting Venlo en eveneens
vier vanuit Venlo richting Nijmegen op station
Sambeek zouden stoppen.

Voor eigen rekening
Met de aanleg van de verharde wegen vanuit
Sambeek-dorp (de huidige St. Janslaan) en Mullem
(nu Haltestraat) naar het station wilde het echter niet
vlotten. Enkele weken na de ingebruikneming van
het station stelde burgemeester Stevens de kwestie
aan de orde in een gemeenteraadsvergadering. "De
weg van Sambeek-dorp moet zo spoedig mogelijk
worden aangelegd op kosten van de gemeente
Sambeek", meende hij. "Het is niet zinvol te wachten
op een besluit van Provinciale Staten voor subsidie.
Een verharde weg naar het station is beslist nodig."
Enkele raadsleden drongen desondanks toch aan

op uitstel, totdat er duidelijkheid was over een

eventuele provinciale bijdrage in de kosten. "Dat
gaat zeker nog een half jaar duren", reageerde de

burgemeester. "Sambekenaren en de medewerkers
van het radio-ontvangststation zien reikhalzend
uit naar deze verharde weg, die hen bovendien is
toegezegd." Uiteindelijk werd afgesproken de beide
wegen voor rekening van de gemeente Sambeek aan

te leggen. Burgemeester Stevens zou intussen naaÍ
's-Heftogenbosch gaan om Provinciale Staten over te
halen hiervoor subsidie te verlenen. Verder bepaalde
de gemeenteraad dat de verharde weg van Mullem
naar het station aan de overkant (de westzijde dus)
van de spoorlijn zou komen te liggen.

Andere kant
Op 5 mei 1922 kwam de aanleg van de twee wegen
nogmaals aan de orde in een gemeenteraadsverga-
dering. "Het vorig jaar genomen besluit om de weg
van Mullem naar het station aan de overzijde van deVrolijke reizigers bij station Sambeek.
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De spoorwegover9ang bij station Sambeek, wdarvan uiterst links nog net het dak te zien is. Rechts over het spoor de woning van
Jan Hendrix.

spoorlijn Íum te leggen, moet worden gewijzigd",
stelde burgemeester Stevens. "De meeste mensen die
van de trein gebruik maken, wonen namelijk aan de

oostkant van de spoorlijn."
De raadsleden Lemmens en Van V/ell protesteerden
fel tegen het voorstel van de burgemeester. "Het
algemeen belang wordt juist gediend door de \Àieg aan

de overzijde van de spoorlijn aan te leggen", meende
de eerstgenoemde. En secretaris J. Wijnhoven, die de

notulen van deze raadsvergadering opmaakte, schreef:
"De heer Van Well bezigt beledigende uitdrukkingen
tegenover de voorzitter en raadslid Van Haandel,
waarvoor de voorzitter hem tot de orde roept." Na een

lange discussie besloot de gemeenteraad de verharde
weg van Mullem naar het station aan deze zijde van
de spoorlijn aan te leggen.

Borreltje
Om kosten te besparen zou het grondwerk in eigen

beheer door de gemeente Sambeek worden uitgevoerd.
Sambeekse boeren moesten bij het transport vanzand
met kar en paard de nodige hand- en spandiensten
verrichten. Zlj hadden er immers alle belang bij
dat de zandweg die toen nog van Sambeek naar het
station voerde zo spoedig mogelijk werd verbreed en

verhard. Een aannemer zou het verharden en walsen
voor zijn rekening nemen.
De 15 duizend gulden (ruim 6800 euro) kostende
verharde weg van Sambeek naar het station werd
in de loop van 1922 aangelegd en sloot ter hoogte
van de spoorwegovergang aan op de Radioweg. Jan

Hendriks - die de schrijfivijze van zijn naiun later zou
veranderen in Hendrix en een broer was van Wim
Hendrix 'de Körver' - had daar een huis gebouwd,
van waaruit hij landbouwproducten verhandelde en
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deze onder andere via station Sambeek liet vervoeren.
Voor zijn huis had hij ook een weegbrug laten
aanleggen. De boeren konden daar hun karren met
landbouwproducten laten wegen alvorens die verder
werden getransporteerd.
Als echte ondernemer zag hij ook mogelijkheden
om daar een café te exploiteren, waar treinreizigers
een borreltje of iets anders zouden kunnen drinken.
"Een prima idee", vond burgemeester Stevens,
die het verzoek van de handelaar eind 1922 in een

gemeenteraadsvergadering ter tafel bracht. "Hendrix
stelt zijn lokaal beschikbaar als wachtlokaal, dat
daardoor is aan te merken als een inrichting voor
buitengewoon maatschappelijk verkeer." En alle
raadsleden waren dat met hem eens.

Taxeren
Inmiddels was het 1923 geworden. De verharde weg
van Mullem naar het station lag er echter nog steeds

niet. Sterker: er was door de gemeente Sambeek nog
geen vierkante meter grond daarvoor aangekocht,

Hel na de Tweede Wereldoorlog wit geschilderde huis van

koopman en lmndelaar Jan Hendríx. In het gedeeLte met het
platte dakwas voorheen een café gevestigd.

I
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tot ergernis van burgemeester Stevens. "Het is nu
zeer dringend gewenst dat de gronden die voor deze
weg nodig zijn, worden getaxeerd", sprak hij in een
raadsvergadering begin dat jaar. "Als de taxatie heeft
plaatsgevonden kan spoedig met de aanleg van de

weg een begin worden gemaakt."
Een commissie bestaande uithemzelfen de raadsleden
G. Hafmans en P. Lemmens zou dat gaan doen.
De laatste echter had zich een jaar eerder al gekant
tegen de aanleg van de weg aan de oostzijde van de

spoorlijn. "Als de weg daar komt te liggen, taxeer
ik niet mee", gaf hlj te kennen. "De inwoners van
Mullem willen de weg beslist aan de overzijde van de

spoorlijn." Burgemeester Stevens was echter niet te
veÍnurwen. "De gemeenteraad heeft besloten en daar
is niets meer aan te veranderen."

Verzoekschrift
In een volgende raadsvergadering las secretaris
Wijnhoven een verzoekschrift voor, ondertekend
door 49 inwoners van Mullem. Daarin vroegen ze

om de verharde weg van het station naar hun dorp
aan de westzijde van de spoorlijn aan te leggen. De
belangrijkste reden hiervoor was dat de inwoners
van de Mullemsche Heide dan meer van het station

S'
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De lputen loods van Jan Hendrix was afkomstig van het radio-
ontvongststation.

konden profiteren. Bovendien was de aanleg een stuk
goedkoper, meenden ze. De inwoners van Mullem
hadden toen al een verzoek tot vernietiging van het
eerder genomen raadsbesluit naar Provinciale Staten
gezonden, maar dat was niet gehonoreerd. Vandaar
dat ze een laatste poging deden om de gemeenteraad
van Sambeek tot andere gedachten te brengen.
Dat lukte niet. P. Lemmens, vurig pleitbezorger
van de inwoners van Mullem, maakte vervolgens
een aantal onterechte verwijten aan het adres van
burgemeester Stevens. "Ik ben al bijna 40 jaar lid
van de Sambeekse gemeenteraad", sprak raadslid G.
Hafmans. "In al die tijd is er een goede onderlinge
verstandhouding geweest. Maar deze is verdwenen
sinds de heer Lemmens lid van de gemeenteraad is
geworden." Hij hoopte dat een binnenkort te kiezen
nieuwe gemeenteraad, waarvan hij gezien zijn leeftijd
geen deel meer zou uitmaken, wél eendrachtig zou
samenwerken.
"Het is hard nodig dat in de Sambeekse gemeenteraad

de oudere leden vervangen worden door jongere
krachten", bitste Lemmens terug. En dat schoot
Hafmans in het verkeerde keelgat. "Het wordt dus
volgens de heer Lemmens tijd dat ik ontslag neem",
concludeerde hij. En de daad bij het woord voegend
wilde hij de vergadering verlaten. Burgemeester
Stevens en een ander raadslid konden hem overreden
dat niet te doen. Uiteindelijk stemde Hafmans toe.
Maar hij zou in de raadsvergaderingen niet meer
spreken, zo kondigde hij aan.
Waarschijnlijk is in1924 de verharde weg van Mullem
naar het station aangelegd.

Grote drukte
"Het is tegenwoordig razend druk aan de spoorweg-
halte in Sambeek", meldde het Boxmeers'Weekblad
op 3 oklober 1925. "Elke dag worden verschillende
wagens aardappelen en appels ingeladen. Dezer dagen
moesten nog laat in de avond enkele lege wagons

REt(Elltt'l&

Jan Hendrix lmd enige jaren een kffiebranderij, waar 'van
Jee' kffiebonett werden gebrand.
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telegrafisch worden aangevraagd. Blj een en ander
wordt grote behulpzaamheid ondervonden van de
chef van het station en van de telegrafist. Hen is niets
teveel om de halte tot grotere bloei te brengen. Een
woord van hulde aan deze gedienstige ambtenaren is
zeker op zijn plaats."
Behalve het stationsgebouw \ryas er bij wachtpost 37
ook een brandstoffenbergplaats verrezen, terwijl de
al eerder genoemde Jan Hendrix er een opslagloods
had gebouwd. Het ongeveer twee kilometer
verderop gelegen radio-ontvangstation was volop in
gebruik. Het personeel ervan stapte graag in en uit
de bij de spoorweghalte stoppende treinen. Vee en
landbouwproducten van Sambeekse en Mullemse
boeren werden er geladen en steenkolen uit Zlid-
Limburg gelost.

Vrachtwagens
Het vervoer van goederen met wachtwagens was toen
sterk in opkomst. Bert Stiphout had bij 'De Halt' -
zoals deze plek aan de spoorlijn door de Sambekenaren
werd en nog altijd wordt genoemd - een woning, café
en garage. ln 1925 begon hij autobusondememing
Diameno, die een lijndienst verzorgde tussen Cuijk,
Boxmeer en Grave. In datzelfde jaar kreeg hij van
het gemeentebestuur van Sambeek toestemming voor
het plaatsen van een benzinepomp. Korte tijd later
verhuisde hij met zijn onderneming naar de kom van
Sambeek. Zijn bedrijfsgebouwen aan De Haltwerden
toen overgenomen door Chr. Weijers, die er onder
andere een brood- en banketbakkerij in vestigde.
Zo had station Sambeek met omgeving zich binnen
enkele jaren ontwikkeld tot een plek waar relatief veel
bedrijfsmatige activiteiten plaatsvonden. De plaatsing
van een brievenbus daar onderstreepte dat nog eens.
Aan de andere kant van het dorp was Rijkswaterstaat

inmiddels begonnen met de bouw van een stuw en
schutsluis in de Maas. Veel goederen en machines
werden per spoor naar station Sambeek vervoerd
en daarvandaan door het do.p naar de Maas
getransporteerd.

Station Sambeek-Vortum
Een merkwaardig voorval vond eveneens in 1925
plaats. Inwoners van Vortum-Mullem hadden zich
tot Gedeputeerde Staten in 's-Hertogenbosch gewend
met het verzoek om de naam van spoorweghalte
Sambeek te veranderen in spoorweghalte 'Sambeek-
Vortum', omdat deze ongeveer halverwege de

beide dorpen lag. In een uitvoerige brief aan de
Noord-Brabantse bestuurders legde burgemeester
Stevens nog eens haarfijn uit hoe de spoorweghalte
tot stand was gekomen. "De inwoners van Vortum-
Mullem hebben inderlijd geen cent bijgedragen aan
de stichtings-kosten van de spoorweghalte", schreef
hij. "Sambeek telt circa 170 gezinnen, Mullem 24
en Vortum 65. Wanneer de inwoners van Vortum-
Mullem eenderde terugbetalen aan de Sambekenaren
die geld hebben gegeven voor de stichting van de
spoorweghalte dan is er onzerzijds geen bezwaar
tegen de naamsverandering. De verhouding van de
gezinnen in Sambeek en Vortum-Mullem die van
de spoorweghalte profiteren is dan ongeveer gelijk.
Mochten de inwoners van Vortum-Mullem niet
genegen zï1n tot genoemde bijdrage, dan adviseer
ik niet op hun verzoek in te gaan. De inwoners
van Sambeek die zoveel geldelijke steun tot de

oprichting van de halte hebben gegeven, zouden zich
bij inwilliging van het verzoek ten zeerste gegriefd
voelen." Kennelijk waren de inwoners van Vortum-
Mullem niet bereid om voor de naamswijziging te
betalen. En dus bleef alles bij het oude.
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Opheffen
Net zoals burgemeester Stevens indertijd bij gerucht
had vernomen van de opening van station Sambeek, zo
hoorde hij ook begin 1933 via via dat daar met ingang
van 15 mei van dat jaar geen personentreinen meer
zouden stoppen. "Als deze geruchten op waarheid
berusten, ben ik verplicht daartegen met klem te
protesteren", liet hij de directie van de Nederlandsche
Spoorwegen (de opvolger van de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen) per telegram
weten. "Opheffing van de gelegenheid tot het in- en
uitlaten vanreizigers bij spoorweghalte Sambeek zou
een grote onrechtvaardigheid zijn ten aarvien vart
de in l92l verleende bijdrage ten behoeve van de

stichtingskosten van de spoorweghalte."
Korte trjd later kwam het antwoord van de

Nederlandsche Spoorwegen. "Alle reizigerstreinen
zullen vanaf 15 mei in Sambeek doorrijden, omdat er
volstrekt onvoldoende gebruik van het station wordt
gemaakt."

opheffing van de halte voor reizigersvervoer. "De
ontwikkeling van het platteland komt vooral de laatste
tijd door allerlei overheidsmaatregelen danig in het
gedrang", vond het. "Met de gedeeltelijke opheffing
van de halte is ons dorp ten zeerste gedupeerd. Het
feit dat van de halte, voor zover het reizigersverkeer
betreft, een gering gebruik wordt gemaakt. zal wel
grotendeels gelegen zljninde hoge tarieven, waardoor
concurrentie van autobussen en auto's ontstond. 

'Wij

namen dan ook met genoegen kennis van de plannen
van uw directie om de tarieven voor reizigersvervoer
te verlagen." Het college stelde voor om met deze

verlaagde tarieven 'het nog een paar jaar met de

spoorweghalte in Sambeek te proberen'. "Als uw
directie zou besluiten minder treinen in Sambeek te
laten stoppen, dan zouden we daarmee instemmen",
deed het alsnog wat water in de wijn.
Ook ging er een brief naar de minister van'Waterstaat
in Den Haag met een verzoek om steun voor het in
stand houden van de spoorweghalte in Sambeek voor
reizigersvervoer.
Het was echter allemaal tevergeefs: de directie van de

Nederlandsche Spoorwegen bleef bij haar besluit om
met ingang van 15 mei 1933 daar geen reizigerstreinen
meer te laten stoppen.
In een brief aan het gemeentebestuur werden enkele
aantallen genoemd. In december 1932 stapten er per
dag twee reizigers in en drie uit op station Sambeek.
"Volstrekt onvoldoende om de spoorweghalte voor
reizigersverkeer te handhaven", aldus de directie.
'Waarschijnlijk eind 1934 of begin 1935 is het
haltegebouwtj e gesloopt.

Opheffen laad- en losplaats
De mogelijkheid tot het laden en lossen van goederen
en vee bleefdaarentegen nog een aantaljaren bestaan.
In 1939 ontwikkelde de Nederlandsche Spoorwegen
echter plannen om niet alleen de laad- en losplaats
in Sambeek, maar ook die in Beugen-Rijkevoort,
Maashees, Smakt, Oirlo-Castenray en Grubbenvorst
op te heffen.
Ook hiertegen maakte burgemeester Stevens bezwaar.
Niet zozeer vanwege het feit dat er een druk gebruik
gemaakt werd van de Sambeekse spoorweghalte,
maar vooral vanwege de financiële bijdrage van
belanghebbenden in de stichtingskosten van de
spoorweghalte. "Het zou een grove onbillijkheid
naar deze belanghebbenden zljnnadat eerst de halte
voor reizigersverkeer nu ook de gelegenheid voor
goederenverkeer zou worden opgeheven", vond hij.
"Een dusdanige onrechwaardigheid mag men toch
van een semi-overheidsbedrijf als de Nederlandsche
Spoorwegen niet verwachten." Hrj pleitte voor een

In I 933 stopten voor het laatst treinen bij station Sambeek.

Meer protesten
Burgemeester Stevens was niet de enige die
protesteerde tegen de opheffing van de Sambeekse
spoorweghalte voor reizigersverkeer. Dat deden ook
de Vortumse en Sambeekse afdelingen van de NCB,
de Werkliedenvereniging, de middenstanders en de

werkgevers in de bouw. Ook zij vonden de plannen
van de Nederlandsche Spoorwegen 'ten zeerste
onrechwaardig' vanwege de flnanciële bijdrage die
zij inderlijd hadden geleverd in de stichtingskosten
van de halte. "Wij verzoeken de directie van de
Nederlandsche Spoorwegen zeer beleefd, doch met
de meeste aandrang om op de voorgenomen plannen
terug te komen", zo besloten ze hun op een druk
bezochte vergadering opgestelde protestbrief.

Hoge tarieven
Het college van Sambeek liet daarna nogmaals
een schrijven uitgaan naaÍ de directie van de
Nederlandsche Spoorwegen over de voorgenomen
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schadeloosstelling van de belanghebbenden voordat
de laad- en losplaats zou worden opgeheven. Zljn
verzoek was echter aan dovemansoren gericht.

225 wagons
Een aantal gebruikers protesteerde eveneens tegen de
voorgenomen sluiting. Zij zouden geen wagons met
goederen en landbouwproducten meer kunnen laden
en lossen. Onder hen de ondernemers Jan Hendrix,
Bert Stiphout en Paul van Os. De brief was mede-
ondertekend door de Boerenbonden van Sambeek,
Vortum-Mullem en Stevensbeek en de paters uit
Stevensbeek. Tezamen verlaadden ze jaarlijks zo'n
225 wagons.
Nederland was toen al bezet door Duitse troepen,
vandaar dat de brief via Oberregierungsrat 'Weber

naar de directie van de Nederlandsche Spoorwegen
ging. "Het buiten gebruik stellen van de laad- en
losplaats in Sambeek zal door de huidige, abnormale
toestand tot grote moeilijkheden leiden", schreven
ze. "W1j losten in het afgelopen jaar ruim duizend
ton goederen. Door opheffing zouden deze naar en

vanaf een ander station veroerd moeten rvorden.
En dat geeft problemen, omdat er in deze tijd van
benzineschaarste onvoldoende vervoermiddelen voor
een dergelijk krvantum beschikbaar zijn. De laad- en
losplaats in Sambeek is in deze tijd van zeer groot
economisch belang voor de omliggende plaatsen en
gehuchten. Wij verzoeken u dan ook deze hier te laten
voortbestaan."
Het hielp allemaal niet. Waarschijnlijk rond 1 juli
1940 werd ook de laad- en losplaats bij Sarnbeek en
de andere genoemde dorpen opgeheven.

Besluit
Ruim twaalf jaar heeft Sarnbeek een eigen station
gehad waar reizigers de trein in en uit konden stappen.
Een wel heel korte periode. Het station lag te ver van
Sambeek en Mullem (met Vortum) af. Inwoners van
deze dorpen moesten te voet en een enkeling per
fiets naar het station om vooral markten in de grotere
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plaatsen te kunnen bezoeken. En dat gebeurde slechts
incidenteel.
De medewerkers van het al in 1924 opgeheven radio-
ontvangststation konden slechts enkele jaren van het
station gebruik maken. De reclasseringsinrichting,
waarover burgemeester Stevens in zijn brief aan de

Maatschappij tot Expl oi tatie van de S taatsspoorwe gen
repte om het belang van een station bij wachtpost 37
te onderstrepen, is er nooit gekomen. Lactaria trok,
zeker kort na de ingebruikneming, tal van bezoekers
die de modelboerderij wel eens met eigen ogen wilden
bekijken, maar hield in 1933 op te bestaan.

Door de aanleg van een stuw met schutsluis bij
de Maas kwamen veel arbeiders van buiten naar
Sambeek. Wie te ver weg woonde, overnachtte in een

keet op het bouwtenein of had een kosthuis in het
dorp. De verdiensten waren niet zodanig dat daarmee
dagelijks per trein naar en van Sambeek gereisd kon
worden, nog afgezien van de grote afstand van het
station naar de Maas. De w'erkzaamheden aan stuw en

schutsluis waren trouwens in 1929 voltooid.
Daarnaast was er de toenemende concurrentie van
de autobusdiensten, die reizigers gemakkelijker en

sneller van dorp naar dorp vervoerden.
Dat alles leidde ertoe dat station Sambeek niet de

aantallen reizigers trok die het gemeentebestuur
vooraf verwachtte. Per dag \4raren het er slechts een

handjevol - te rveinig orn het station te kunnen laten
voortbestaan,
De laad- en losplaats van goederen, landbouwpro-
ducten en vee heeft tot halverwege 1940 bestaan. Deze
en ook andere laad- en losplaatsen in de regio nog
langer in stand houden was voor de Nederlandsche
Spoorwegen economisch niet verantwoord vanwege
het te geringe tonnage dat er r,l,erd verladen.
Het 'Lang zullen zlj leven' dat een verheugde
burgerreester Stevens op 1 april 1927 inzette bij de

feestelijke ingebruikneming van het station gold dus
niet voor lang, maar voor slechts een beperkt aantal
jaren.
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Thomasslakkenmeel.

Alvorens Thosnasslakkenmeel te koo-
p€§, vraagt miin verlaagde priizen.

JAN §TENI}RI-I{§,
Statioil, SAMB§fK.

Burgunreeslsr en lïstltoudsr§
van Sambeek

ziju vooroeoens biy pólieke laschrijvtog

aan te besteden:
Eet voerwerk voor

. deze gemeenle voor
- hel faar 1932,

t-w. het vervoer vau griod voor de
diverse kuostwcgea en 

-bet 
losseo en

ultrlideu van siateb a.d. Halte.
Nadere tallshtiageo hieroottrent ziio

la den loop der volgeode week ten
Gemcentehnize re bàkomeo.

Sambeek, 16 ]aruarl 1932.
Burgeme"'stcr ea'S/ethouders vad.' Dc Burgeueester,

p. L. STEVENS.
De Secretarls,

J. WTJNHOVEN.

Boxmeers Weekblad d.d. zaterdag 25 februari 1933
Boxmeers Weekblad d.d. zaterdag 9 januari 1932.
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