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De Veluwe van Sambeek en 252 andere veldnamen

Nomen. Mensen geven namen aan bijna olles en iedereen. Aon hun kinderen, huisdieren en voorwerpen.

Maar ook aan bedrijven, producten en functies. Bloemen, planten, bomen en in het wild levende dieren

hebben een naam- Dat getdt ook voor kranten, tijdschriften, muziekbands en gd zo maar door. Er ziin
weinig dingen te bedenken die géén naam hebben.

Een naam is immers veel gemakkelijker te onthouden

dan een nummer of een getal. Vrijwel niemand kent

zijn burgerservicenummer (het vroegere sofinummer)
uit zijn hoofd - toch niet onbelangrijk.
Mensen kunnen bij het horen van een naam zich
meteen voorstellen over wie of wat het gaat. Als
koningin Beatrix op Prinsjesdag in de Ridderzaal de

troonrede uitspreekt, heeft iedereen daar een beeld

bij. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een wasknijper,

een brug of het strand. Namen maken personen en

voorwerpen een sfuk concreter. Sinds ze gingen

spreken, hebben mensen namen gegeven aan alles

wat hen omringde. Dat verschafte duidelijkheid.

Zinvol
Een naam is echter niet zomaar een woord: bepaalde

eigenschappen, typeringen of bedoelingen zitten
er vaak in opgesloten. Ouders geven hun kinderen

bijna altijd een zinvolle naam en noemen ze naaÍ

een van de grootouders ofeen persoon waar ze glote

bewondering voor hebben. Een zwarte hond heet

Blac§ en een cavia met één zwart oor Zwartoortje.

Bijnamen van mensen hebben bijna altijd betrekking

op een opvallende eigenschap, bijvoorbeeld de dikke

ofde schele.

Bedrijven zljn vaak genoemd naar hun oprichters
- denk aan Philips, Albert Heijn of Vroom &
Dreesmann. Soms echter ontlenen ze hun naam aan

een kenmerkende activiteit zoals de Bijenkorf, die het

krioelen van klanten in dat warenhuis suggereert.

Scherp oog
Van oudsher hebben mensen - vooral boeren - ook

namen gegeven aan verschillende onderdelen van het

hun omringende landschap. Niet alleen aan wegen,

paden, houtwallen, beken, sloten en vijvers, maar

vooral aan bouw- en weilanden. Deze laatste waren

letterlijk van levensbelang. Het voedsel voor henzelf
en hun dieren kwam daar immers vandaan.

Omdat ze erhethele jaar door op werkten, hadden de

boeren een scherp oog ontwikkeld voor de verschillen

tussen de percelen. Op het ene groeide een bepaald

gewas goed, op het andere wat minder of zelfs slecht.

Het ene lag hoog en was doorgaans wat droger, het

andere laag en meestal een stuk vochtiger, soms

drassig. Door hun wei- en bouwlanden kenmerkende

en daardoor goed te onthouden namen te geven, wist
vrijwel iedereen over welk perceel grond het ging als

dat ter sprake kwam.

Toponiemen
Namen van bouw- en weilanden maar ook van grotere,

aaneengesloten gebieden, beken, sloten, vijvers,
straten en paden worden veldnamen of toponiemen
genoemd. Sambeek heeft er in de loop der eeuwen

enkele honderden gehad. Tot 1832 gebruikte iedereen

deze toponiemen. In dat jaar werd het kadaster

ingevoerd. Percelen kregen toen een kadastrale

aanduiding, bestaande uit een letter (sectie) en een

getal. Ook nu is dat nog steeds het geval, zii het dat

door gemeentelijke herindelingen de sectieletters

herhaaldelijk zijn gewijzigd en de percelen door

samenvoegingen en splitsingen bijna altijd een ander

nummer hebben gekregen.

Enkele jaren vóór de invoering van het kadaster had

een landmeter met assistentie van de burgemeester

en enkele ter zake kundige inwoners de precieze

gemeentegrens bepaald. Vervolgens had hij alle

percelen opgemeten, in kaart gebracht en de eigenaren

ervan genoteerd. Deze gegevens vormden de basis

voor de toen ingevoerde grondbelasting.
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In t 83 2 werden de percelen voorzien van een kadastraal num-

mer. Bovenstaand een gedeelte van de dorpskern in die tiid,
met links de contouren van de oude kerlc
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Geen lijst
De vooÍmalige gemeente Sambeek - bestaande
uit het dorp Sambeek en de gehuchten Mullem
(zonder Vortum dus) en Sambeekse Hoek (vlak bij
Oploo) - werd kadashaal verdeeld in drie secties. A
was Sambeekse Hoek, B stond voor Mullem en C
betrof het dorp Sambeek. Bij de invoering van het
kadaster in 1832 waren er in totaal 2291 bebouwde
en onbebouwde percelen in de gehele gemeente; in
het dorp Sambeek alleen ging het om 1310 percelen.
Helaas is er toen geen lijst gemaakt waarop de door
Sambekenaren gebruikte toponiemen staan vermeld
mét de daarmee corresponderende kadastrale
aanduiding. Dat had goed gekund, maar is niet
gebeurd. De Sambeekse boeren van destijds hadden
de landmeter van het kadaster meteen de namen van
hun percelen kunnen geven.

Schepenbank
Door de eeuwen heen zijn er steeds bouw- en
weilanden en huizen gekocht en verkocht. Tot het
ontstaan van de gemeenten in Nederland in 1811
was de schepenbank de meest voor de hand liggende
instantie om dat of|rcieel vast te leggen. Ook Sambeek
had een schepenbank, waarin zevet schepenen zitting
hadden. Vrijwel altijd waren dat vooraanstaande en
rijke inwoners van het dorp. Zij werden voor één jaar
benoemd, een herbenoeming was echter mogelijk.
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De schepenbank had taken welke leken op die van
de huidige notaris en kantonrechter. Wie heden
ten dage een huis of een stuk grond wil kopen of
verkopen gaat naar de notaris. Deze maakt een akte
op die door de koper en verkoper en door de notaris
zelf wordt ondertekend. Pas als deze akte is verwerkt
door het kadaster en staat ingeschreven in het
hypothekenregister is de (ver)koop definitief.

Korte akten
Iets dergelijks gebeurde tot bijna twee eeuwen
geleden ook bij de schepenbank. Voor meestal twee,
soms drie en als het belangrijke personen betrof nog
meer schepenen vond de transactie van het onroerend
goed plaats. Heeft een notaris tegenwoordig toch
al gauw vijf A4-tjes nodig om de koop of verkoop
nauwkeurig te omschrijven, de meeste akten die zijn
opgemaakt door de schepenen tellen zo'n twintig tot
dertig geschreven regels.
Akten van koop en verkoop konden tot ongeveer
tweehonderd jaar geleden behalve voor de plaatselijke
schepenbank ook worden opgemaakt door een notaris.
De voor Sambeek dichtstbijzijnde notaris woonde in
Cuijk. Ook in Grave resideerde er nog een. Logisch
dat vrijwel alle inwoners hun transportakten voor de
Sambeekse schepenbank lieten passeren. De kosten
daarvoor bedroegen de 40"" penning. Dit komt overeen
met2,5 procent van het aan- of verkoopbedrag.
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Dorpsbestuur
Net zoals door een notaris testamenten worden
opgesteld, boedels verdeeld en allerlei afspraken

oÍficieel vastgelegd, gebeurde dat indertijd ook voor
de eigen schepenbank. Mensen die zich schuldig
hadden gemaakt aan kleine vergrijpen, moesten

eveneens voor de schepenbank verschijnen, die hen

boetes kon opleggen
De schepenbank vormde tevens

het dorpsbestuur, enigszins
vergelijkbaar met het huidige
college van Burgemeester
en Wethouders met de

gemeenteraad. Besturen ging
vroeger een stuk gemakkelijker
dan nu. Meestentijds was

het 'op de winkel passen'.

Reparaties aan school, wegen 
Afdrukvanhet 14"

en bruggen vonden pas plaats irr*r, zegel van de
als die echt geen uitstel meer sambeekse schepenbank.

konden dulden. Bij belangrijke
beslissingen, zoals de verkoop van gemeentegronden,

mochten de geërfclen - degenen die een eigen erf en

dus grond hadden - hun mening geven.

Belendingen
Tot vóór de invoering van het kadaster in 1832 werden
bij de koop en verkoop van onroerend goed altijd de

belendingen (de omliggende percelen) en vaak het

toponiem vermeld. Voor iedereen die toen leefcle, was

het zo volkomen duidelijk over welk stuk grond het

,'6ï, 
' il" /í,,io,

ging. Anno 2009 echter niet meer. Een voorbeeld.

Op 31 maart 1753 verscheen een zekere Susanna Dina
de Vree voor de schepenbank van Sambeek. Haar
huwelijk met Robbert Reijn de Vree was spaak gelopen

en ze waren gescheiden van tafel en bed. Susanna

Dina de Vree - haar meisjesnaam was Heinsius -

wilde als gevolg daarvan haar boerderij verkopen aan

ClasinaAlders. De boerderij omvaffe een huis, schop,

moesfuin, boomgaarden, poorten en bouwland. In de

verkoopakte staan drie belendingen genoemd, die

tevens toponiemen zijn: de Sandstieghse Straet, den

Wem en den wegh naer de Smits heckens.

Dat de Sandstieghse Straet de huidige Zandsteeg is,

valt no g wel te begrij pen. Maar w 6ër aan de Zandsteeg

stond deze boerderij? Om dat te kunnen achterhalen,

moet eerst bekend zijn waar den Wiem en den wegh
naer de Smits heckens hebben gelegen. Andere akten

kunnen daar informatie over verschaffen. Door veel

akten te bestuderen, belendingen en benamingen steeds

weer te combineren, wordt langzamerhand duidelijk
dat het in dit voorbeeld gaat over de Elizabethhoeve.

Boerderij van de pastoor
Deze Elizabethhoeve is trouwens vaak van eigenaar
gewisseld. De oudst bekende verkoopakte dateert van

27 maart 1623, toen jonker Hendrick Schinck van

Nydeggen de boerderij verkocht aan zij n neef Coenraet

Peters. Belangrijk in deze akte is de vermelding dat

de familie Hack deze boerderij daarvoor in eigendom

heeft gehad. Hendrick Hack, een telg uit dit geslacht,

legde in 1532 - een kleine honderd jaar eerder dus

- een gedenksteen bij de toen gereedgekomen St.

Janstoren.

Het huis "Zannebeke" aan de Zandsteeg is gebotrwd in de tuin
van de vroegere ll/eem.

Den Wiem, waarvan sprake is bij de verkoop door
Susanna Dina de Vree, wordt in andere akten vaak

aangeduid als 'de weem'. Dat was tot circa 1650 de

boerderij van de pastoor. Hierbij lag ook een voor die
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Impressie van het dagelijks leven op een boerderij aan de Sam-
beekse hei.

tijd flinke tuin. Met de producten die boerderij en tuin
voortbrachten, kon de pastoor van Sambeek deels in
zijn levensonderhoud voorzien. De weem lag op de

hoek Zandsteeg/Torenstraat. Het huidige pand aan

Torenstraat 43 staat op dezelfde plek.
Denwegh naer de Smits heckens is vanaf deZandsteeg
richting Stalenberg gezien het eerste stuk van de
Buskensweg.

Agrarisch dorp
Tot ongeveer 75 jaar geleden was Sambeek een
overwegend agrarisch dorp. Uiteraard waren er ook
inwoners die een ander beroep dan dat van boer
uitoefenden, maar hun aantal was betrekkelijk klein.
Bovendien hadden ze vaak nog een of twee koeien,
een paar varkens, een stel kippen, een wei en een
moestuin, zodat ze slechts weinig levensmiddelen
elders hoefden te kopen.
Tot circa 1900 was mest het grootste probleem. Niet,
zoals heden ten dage, een overschot maar een nijpend
tekort daaraan. Kunstmest bestond nog niet. Om de

akkers vruchtbaar te maken en te houden moest iedere
boer proberen zoveel mogelijk mest te produceren.
Hij was daarbij geheel afhankelijk van zijn eigen
veestapel. Hoe meer koeien, varkens en kippen hij
had, des te meer mest die leverden. Meer dieren
hebben echter ook meer voedsel nodig. Dat moest van
de akkers komen. Een goede opbrengst was slechts
mogelijk door deze zoveel mogelijk te bemesten. En
dat kon alleen maar door het houden van een flink
aantal dieren, dat weer veel voedsel nodig had... Voor
de boeren was het destijds bijna onmogelijk om deze
vicieuze cirkel te doorbreken.

Potstal
De koeien stonden in een potstal, die een lemen vloer
had. Om geen mest verloren te laten gaan, brachten de
dieren het grootste gedeelte van hetjaar op stal door.
In voorjaar, zomeÍ en herfst gingen ze slechts enkele
uren per dag naar buiten. Zo bleef de meeste mest in
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de potstal. Om de hoeveelheid mest te vergroten, werd
deze aangeluld met heideplaggen, stro, bladeren,
dennennaalden en soms zelfs zand. De in de potstal
staande koeien vermengden dat allemaal met hun
poten met de mest. Ook de uitwerpselen van paarden,
ossen, varkens en schapen en van de gezinsleden
werden bewaard, alles met slechts één doel: zoveel
mogelijk mest te verkrijgen.
Ondanks alle moeite die de boeren zich getroostten,
bleef er een tekort aan mest. Met als gevolg dat
veel akkers om de paar jaar braak moesten blijven
liggen, zodat die zichzelf deels konden herstellen.
Maar akkers niet gebruiken betekende ook minder
voedselproductie.
Doordat de koeien de potstal amper verlieten, daar
uitwerpselen produceerden die werden vermengd
met organische materialen, kwamen ze steeds hoger
te staan. 'De koeien schijten zich omhoog', zeiden de

boeren wel eens en dat klopte ook. Enkele keren per
jaar werd de potstal leeggemaakt. De koeien kwamen
dan weer op de lemen vloer te staan en daarna begon
het proces van mest produceren weer van voren af
aarL.

Maasweien
Nu hadden de boeren in de dorpen langs de Maas - en

dus ook in Sambeek - het geluk dat deze rivier vrijwel
elk jaar overstroomde. Telkens als dat gebeurde, bleef
er een laagje vruchtbaar slib achter in de weien, die
daardoor niet bemest hoefden te worden. De mest die
de boeren op hun boerderijen produceerden, kon dus
volledig worden aangewend voor het vruchtbaarder
maken van hun akkers.
De meeste maasweien waren zogeheten hooilanden.
Doordat ze omgeven waren met heggen die
beschutting boden tegen de koude begon het gras
in het voorjaar eerder dan elders te groeien. In juli
werd het gras gemaaid en na gedroogd Íe zijn aan
het einde van de maand als hooi binnengehaald.

Om het gemaaide gras goed te laten drogen, moest het worden
verspreid en gekeerd.
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'Hooimaand' als bijnaam van juli herinnert nog aan

deze werl<zaamheden. Vanaf 15 augustus, het feest

van Maria Tenhemelopneming, konden de koeien de

maasweien in om het gras van de zogeheten naweide

te eten. Soms werd deze naweide verpacht.

De heggen zorgden er ook voor dat in het najaar de

temperatuur watlangzamer daalde dan in weien waar

die niet omheen stonden. Het gras bleef daardoor

wat langer groeien, waardoor de koeien meestal tot
Allerheiligen in de maasweien konden blijven. De

Sambeekse boeren en die van de andere maasdorpen

hoefden zo minder voedsel voor de winter op te

slaan.

Het paard was een waardevolle kracht bij het naar binnen

halen van de oogst.

Telling
In 1 823 maakte de Sambeekse burgemeester Johannes

Jansse voor het provinciebestuur van Noord-Brabant
een overzicht van alle in dat jaar in de gemeente

aanwezige boeren plus de aantallen runderen, paarden

en schapen.

In totaal ging het om 128 agrariërs in de gehele

gemeente (dus met Mullem en Sambeekse Hoek).

Zljhaddentezamen 366 runderen, 9l paarden en 196

schapen. Gemiddeld kwam dat neer op nog geen drie
runderen per boerderij. Ongeveer 60 procent van de

boeren had de beschikking over een paard, terwijl
een klein aantal van hen een kudde van ongeveer 20

schapen had.

De grootste boer van Sambeek was toen Albertus

Crouwers, met vier melkkoeien en vier stuks jongvee.

De meeste boeren echter hadden slechts een of twee

melkkoeien. Albertus Crouwers beschikte verder over
twee paarden om het werk op zijn akkers te doen, de

andere boeren waren aangewezen op één paard of op

enkele trekossen.

Ook de os moest meehelpen op het land.

Twee verslagen
Vanaf halverwege de negentiende eeuw komen

meer gegevens beschikbaar over de aantallen dieren

van de Sambeekse boeren. In het Verslag over de

toestand van de gemeente Sombeek in I85i, meldden

Burgemeester en Wethouders: "Eind december van

dat jaar waren in de gemeente aanwezig: 56 ruinen
(gecastreerde hengsten), 49 merries, 5 veulens, 3

stieren, 18 trekossen, 9 slachtossen, 456 koeien,

211 kalveret, I ezel,436 schapen, 14 houders van

schaapskudden, 439 varkens, 1 bok en 185 geiten."

De belangrijkste gewassen die op de Sambeekse

akkers werden verbouwd waren toen: tarwe, rogge,

boekweit, gerst, haver en aardappelen.

Vijftien jaar later, in 1866, maakten Burgemeester

en Wethouders voor het eerst in de geschiedenis

van Sambeek Een verslag van den landbotnv op. De

totale oppervlalÍe van de gemeente bedroeg 3065

hectare, meldden ze. Rogge was veruit de meest

voorkomende graansoort en werd verbouwd op 448

hectare landbouwgrond. Daarna volgden haver (58

hectare), zomergerst (25 hectare) en tarwe (7 hectare).

Voor menselijke en dierlijke consumptie verbouwden
de Sambeekse boeren aardappelen (72 hectare).

Vlas, de grondstof van linnen, groeide op 10 hectare.

Uit een opsomming van voedergewassen blijkt dat

zomerspurrie het meest werd geteeld (31 hectare),

gevolgd door wortelen (20 hectare).

DuvelsHöksle m 43, 2009 - 5

Elke morgen en ovond
werden de koeien met de

hand gemolken in de weL

Met Allerheilígen stonden
ze dan weer in de stal.

©©  Sam
beeks Heem

  ©©



" t' ".i

De mangel of voederbiet lauam pas lctter in zwang.

Verponding
Toponiemen of veldnamen komen niet alleen
vaak voor in koop- en verkoopakten die door de
Sambeekse schepenen en in een enkel geval door
een notaris zijn opgemaakt. Vooral in de zogeheten
verpondingsboeken zijn veel van dergelijke namen
te vinden. De verponding was een belasting op
onroerende zakenen werd in 1648 na de Tachtigjarige
Oorlog ingevoerd.
Om deze belasting te kunnen heffen, moest eerst de
waarde van de onroerende zaken worden geschat
(ponden is een oudwoord voor schatten) en vervolgens
geregistreerd. Dat gebeurde in grote boeken:

de verpondingsboeken. Hierin staat aangetekend
wie de eigenaar van een bepaald perceel was plus de
grootte ervan én hoeveel belasting hij jaarlijks moest
betalen. Wisselde een perceel van eigenaar dan werd
dat in het verpondingsboek genoteerd. Na verloop van
tijd was het verpondingsboek door alle wijzigingen,
doorhalingen en bijschrijvingen nauwelijks nog te
lezen. Dan werd er een nieuw aangelegd.
Van Sambeek zijn drie verpondingsboeken bewaard
gebleven, namelijk uit de jaren 1659, 1666 en 7767 .

Ze bevatten vele honderden toponiemen. Behalve
in schepenakten en verpondingsboeken komen
toponiemen nog in vele andere archiefstukken en op
oude landkaarten voor.

Groepen
De meeste toponiemen zijn al eeuwen oud. Bepaalde
woorden van toen zijn in de vergetelheid geraakt. De
betekenis ervan is anno 2009 alleen met grote moeite
en soms helemaal niet meer te achterhalen.
Toponiemen kunnen worden ingedeeld in een
aantal groepen, met elk een of meer kenmerkende
eigenschappen.

A. Hoog en laag

Het grondgebied van Sambeek loopt van west noar
oost enkele meters af. Afwateringsbeken uit de Peel
stromen alle naar de Moas - denk daarbij aan de niet
meer beslaande zandbeek, waaraan Sambeek zijn
naam te danken heeft. Deze zandbeek stroomde langs
de huidige Sambeeksedtjk, Zandsteeg en Maasstraat
naar de Maas. Oude Sambekenaren weten zich nog te
herinneren dat de Zandsteeg vroeger een holle weg
was, die na de Tweede Wereldoorlogwerd opgehoogd
met puin van de vernielde kerk. Ook de Luinbeek
watert af in de Maas.
l4/ie wel eens met de fiets 'de bult' is opgereden bij
het sttnu- en sluizencomplex in de Maas weet daf hij
flink moet trappen om boven te komen. De voet van de
toren ntidden in het dorp ligt ongeveer even hoog als
de woningen op de bult. In hemelsbreed hooguit een
kilometer loopt de bodem enkele meÍers af.
De Sambeekse boeren van vroeger kenden de
niveauverschillen in het landschap. Een aantal
toponiemen duidt doar op.

Berg
Een verhevenheid van enkele meters hoogte kreeg
in het verleden al snel de benaming berg. De huidige
Bergstraat herinnert daar nog aan. Toch zijn er nog
meer toponiemen met berg: de Merse Berch en de

In de verpondingsboeken werden de percelen beschreyen en
geschat. Daardoor zijn veel Íoponiemen bewaard gebleven.
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Vortumse Berg, die tot het grondgebied van het

dorp Sambeek hoorden. In de buurt hiervan lag de

Hoogbergsestraat. Ze liggen alle ten oosten van
de Grotestraat en bestaan grotendeels uit zand, dat
Sambekenaren vroeger gebruikten als ondergrond

voor de fundering van hun woningen en om uit te
strooien in kippenkooien en dergelijke.

Donk
Een bij vrijwel iedereen in Sambeek bekend toponiem
met donk is de Hatendonk. Zo heette het kasteel dat

waarschijnlijk vanaf circa 1300 in een hoek aan de

Oude Waranda heeft gestaan. Een donk is een kleine
verhoging in het landschap van enkele meters en

onderscheidt zich duidelijk van de omgeving. Een

donk bestaat uit zand, het omliggende gebied uit klei.
Wie ter plekke in Sambeek gaat kijken, ziet dat dit
klopt. Ook in Venray is nog een Hatendonk.

De bebouwing op de donk is goed zichtbaar

Hoog
Hoog - een simpele, maar voor iedereen begrijpelijke
aanduiding - komt in verscheidene toponiemen voor
zoals he t Ho o gh S c ho e rb ro e c k, de H o o gh Cre b b e I i n gh
en de Hoogeindseweg. Hoog moet worden opgevat
in de betekenis van 'iets hoger dan het omliggende
land'.

Laag
Ook laag - op z'n Sambeeks bijna altijd geschreven

als leeg of leegh - wordt in de verpondingsboeken en

andere akten regelmatig vermeld, vaak in tegenstelling
tot het daarnaast wat hoger gelegen perceel: het Leegh

Schaerbroeck, de Leegh Crebbelingh of de Leegh

Velue. Op laaggelegen en voor de landbouw minder
geschikte stukken grond groeiden vaak zegge (lang,

scherp gras) en biezen.

Neder
Neder betekent 'laag gelegen'. Ons land heeft er

zljn naam aan te danken. Neder komt vaak voor als

tegenstelling tot 'opper' en 'over' - hoger gelegen

dus. Tot voor enkele eeuwen was het Land van Cuijk
verdeeld in het Nederambt en Overambt. Sambeek
maakte deel uit van het Overambt, dat hoger tag dan
het Nederambt, waartoe onder andere Cuijk en Grave

behoorden. Kasteel de Hatendonk was tot circa het jaar

1600 het bestuurlijke centrum van het Overambt.

Een toponiem met neder of neer is het Neervelt.

Waard
Waard komt nu nog voor in het woord uiterwaard,
het gebied langs een rivier dat bij overstroming onder

water komt te staan. Eigenlijk is een waard, ook wel
weerd genoemd, een eiland dat door rivierarmen
omsloten is. Ook Sambeek heeft waarden gehad. Ze

zijn deels verdwenen bij de aanleg van de schutsluizen
in de vorige eeuw. Deze waarden lagen inderdaad

tussen rivierarmen: aan de oostzijde stroomde de

Maas en aan de westkant lag de Cleijne Maeze.

Hiervan is nu nog een sloot over. Deze ligt niet ver
van de Maasstraat, voorbij de Kronkelbeek tot aan de

stij gende toe gangswe g naar het sluizencomplex.
In Sambeekse verpondingsboeken en akten wordt
een waard of weerd in het dialect vaak geschreven

als weert of wert en de verkleinwoorden hiervan als

wertje of wertken.
Toponiemen hiermee zijn onder andere: de Waarden,

de Heerewaard, Kessels Weert, Tiggelert (waarbij de

w is verdwenen) en Yuijtter Weert (: uiterwaard!).

B. Bodemsoorten

Sommige toponiemen geven aan uit welke grondsoort

een bepaald perceel bestoat. Logisch, want die
bepaalde vroeger mede de kwaliteit van de grond
en dus ook welke gewassen er al of niet goed op
groeiden.

Leem
Leem is een grondsoort die behalve uit klei ook uit
zand bestaat. Vette leem bevat verhoudingsgewijs
veel klei, terwijl arme of schrale leem uit soms wel tot
60 procent zandkan bestaan. Door de aanwezigheid
van klei is leem kneedbaar. Dat maakte hem geschikt

als bouwmateriaal.
De meeste boerderijen en huizen in Sambeek beston-

den vroeger uit een geraamte van houten balken (het
gebint), waartussen een vlechtwerk van wilgentakken
(het fitselstek) was aangebracht. Dat werd bestreken

met een mengsel van leem en stro. Soms werden deze

wanden afgewerkt met een witte kalklaag. Leem is
niet brandbaar. Het is dampdoorlatend en reguleert
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vocht en waÍïnte. In de zomer bleef het daardoor koel
binnen en in de winter warm. Leem werd in boerderij en

ook gebruikt als vloer voor de potstal (waar de koeien
stonden) en de deel (waar met dorsvlegels het gËan
werd gedorst).
Een leem-toponiem is wellicht de Leemshoop. Ook
de Limese Pes zol er een geweest kunnen zijn.

Zand,
Toponiemen met zand kwamen enkele malen
in Sambeek voor. De naam geeft duidelijk de
samenstelling van de bodem aan. Evenals Boxmeer
en Cuijk had ook Sambeek een het Zand. Het lag
ongeveer op de plek waar nu de trainingsvelden van
sportpark Den Urling liggen.

C. Water

Een aantal toponiemen in Sambeek is afgeleid van
stromend of stilstaandwater De uit de hoger gelegen
Peel komende beken stromen alle uit in de Maas. Ook
in de andere dorpen van het Land van Cuijk is dat het
geval.
Als de Moas buiten haar oevers trad - en dot was
vroeger bijna jaarlijks het geval - stroomde het
maoswoter soms terug de beken in en zette het
naastliggende land onder water. Als dat in de zomer
gebeurde, was dot erg vervelend. Om dat probleem
op te lossen, plaatste het gemeentebestuur van
Sambeek schotbalken in beken. In juli 1888 stond het
mqoswoter weer eens erg hoog. Wethouder Johannes
Melsen stelde toen aon zijn collega-bestuurders voor
om bij wijze van proef deze waterkerende schotbalken
in de Heerenwaardsche beek (de huidige Kronkelbeek)
aan te brengen om te zien of deze inderdaad aan
de verwachtingen zouden voldoen. Heloas is niet
opgetelrend hoe de proef is verlopen.

Beek
Beek is de meest voorkomende aanduiding voor een
natuurlijke en niet te brede waterloop. Een beek is
breder dan een sloot, die meestal is gegraven en erin
uitstroomt. Een beek kronkelt door het landschap, met
begroeiing op de oevers. Oude Sambeekse boeren
weten te vertellen dat er in de Kronkelbeek zelfs
in tijden van langdurige droogte altijd water stond.
Uiteraard heeft dat ook te maken met de ondergrond.
Het woord beek is afgeleid van het Germaanse woord
baki, wat'skomend water' betekent.
Het water dat ongeveer honderd meter ten zuiden van
de lindeboom stroomt en door menig Sambekenaar
'de Beek'wordt genoemd is dat in feite niet. De juiste
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De Sambeeksche Uitwatering met strwtje bij de Hatendonk

naam ervan luidt Sambeelcche Uitwatering. Deze is
in de jaren 30 van de vorige eeuw gegraven. Omdat
het water door middel van stuwtjes op een bepaald peil
wordt gehouden is deze beek eigenlijk een kanaal.
Toponiemen met beek zijn onder andere de Luinbeek
en de,Sr. Jansbeek. Verscheidene plaatsen hebben hun
naam aan een beek te danken. Behalve Sambeek is
dat in deze regio ook Vierlingsbeek.

Lei
Een lei is een waterloop waaraan gegraven is. Soms
is een lei dieper gemaakt, in een enkel geval zelfs
verlegd of zijn er bochten uitgehaald. En dat alles om
het water beter te doen afstromen naar een rivier.
Het woord lei komt vaak voor in combinatie met
graaf. Samen voÍïnen zehet woord leigraaf. Tot eind
19d'eeuw heette de St. Jansbeek in Vortum-Mullem
altijd de Leijgraaf.

Loop
Loop is een verkorting van het woord waterloop
en heeft de betekenis van 'bedding waardoor water
stroomt'. In veel plaatsen zljn de loop-namen tot
circa het jaar 1600 vrij schaars, maaÍ daarna neemt
hun aantal geleidelijk aan toe. Vooral in de 19d" eeuw
werden er veel sloten gegraven die de naam loop
kregen. Ook in Sambeek gebeurde dat, vooral in het
gebied ten westen van de spoorlijn - daar waar woeger
hei was en de Peel begon. Waterlopen die daarvoor
steeds met graaf waren aangeduid, gingen toen ook
loop heten.

Sambeekse toponiemen met loop zijn onder andere: de
Zwindelaarsloop, de Zure Pasloop en de Broekloop.

Raam
Het toponiem Raam komt in Sambeek één keer voor.
Het is de naam van de beek die tussen Overloon
en Vierlingsbeek ontspringt en dan via Sambeek,
Boxmeer, Beugen en Oeffelt uitstroomt in de Maas.
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Over wat het woord raam precies betekent, zljn
taalgeleerden het niet eens. Volgens sommigen
is het een aanduiding voor 'een waterloop in
een grensgebied', in dit geval de grens tussen de

genoemde dorpen en de onherbergzame Peel. Anderen
interpreteren raam als een moerassig gebied, dat vaak
een uitloper van laag broekland zou zijn. Ook dat

klopt in Sambeek. De beek de Raam stroomt langs

het vroegere gemeentebroek van Sambeek.

Sloot of graaf
Een sloot - die in Sambeekse archiefstukken bijna
altijd wordt aangeduid met graaf - is een gegraven

waterloopje ter verbetering van de afivatering van een

bepaald gebied. Vaak komen meerdere slootjes uit op

een bredere sloot, die op zijn beurt het water afuoert
naar een beek. In Sambeek liggen sloten of graven

vooral ten westen van de spoorlijn. In het bosgebied

het Schraalzand zijn nog duidelijk de sloten te
herkennen die daar zljn gegraven voordat de bomen
werden geplant.

Poel
In tegenstelling tot de hierboven genoemde stromend

watertoponiemen bevat een poel stilstaand water.

Aan weerszijden langs de huidige Grotestraat lagen,

ongeveer ter hoo gte van de kruising met de Nachtegaal,

twee percelen bouwland met de naam Clingelpoel.

D. Bruggen en voorden

Enkele toponiemen in Sambeek danken hun naam

aan de wijze waarop mensen vroeger een waterloop
passeerden.

uit van het lijnpad, waarover paarden - vóór de komst
van stoomboten - schepen stroomopwaarts over de

Maas trokken. Elders kreeg vaak een perceel dat hier-
bij in de buurt lag de naam de Balk.In Sambeek is dat

- voor zoveÍ nu bekend - niet het geval geweest. Later
zijn de balken over beken en sloten dikwijls vervan-
gen door duikers.

Voorde
De plek waar een weg een beek passeert, heet voorde.

In de middeleeuwen waren beken hinderlijke obstakels

voor het verkeer met paard en wagen, aangezien er

weinig bruggen waren. De bodem van een voorde -

de naam geeft aan dat men kon voortgaan met zijn
reis - moest een stevige ondergrond hebben om te
voorkomen dat een kar er in vast raakte of omsloeg.

Daarom werden op de bodem vaak platte stenen

gelegd, waar het water van de beek langs en over
stroomde.
Vortum heeft zijn naam aan een voorde te danken.

Vortum is afgeleid van Voort-heim, de nederzetting

of dorp aan een voorde. Verder was er in Sambeek

ten oosten van de Vortumse Berg een uit weilanden
bestaand gebied dat Heesvoort of Heesfort heette.

E. Begroeiing

Soms was een in het oog vallende, natuurlijke
begroeiing de reden om een perceel daarnaar te

noemen.

Bies(t)
Plekken waar veel biezen groeiden, kregen soms

een naam die van deze planten was afgeleid. De

oude, al eeuwen geleden drooggevallen maasarm

nabij het voormalige kasteel de Hatendonk heet in
archiefstukken soms de Biest - dus bies met daarachter

een t. Ook Boxmeer kende een biest, namelijk de

De Biest tussen Hatendonk en Molenveld.
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De boogbrug over de

Samb e e ks c he Uitw ater in g i n
het Broek

Balk
Over een beek of sloot
werd in het verleden
vaak een dikke, brede
balk gelegd in plaats

van een brug. Een brug
bouwen was kostbaar en

vergde ook regelmatig
onderhoud. Begrij pelijk
dat een dorpsbestuur
- ook dat van Sambeek
- indien mogelijk koos
voor een stevige eiken-
houten balk. In Sam-
beek lag zo'n balk over
wat nu de Kronkelbeek
heet. Deze maakte deel
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Pastoorsbiest. In beide gevallen ging het om een wat
lager gelegen en drassig gebied, waar biezen goed
groeiden.
Het kan echter ook zijn dat de naam is ontleend
aan biest, de eerste melk van koeien die net hebben
gekalfd. Deze is wat dikker dan de gewone koeienmelk
en bevat ook meer afiveerstoffen en vetten. Op de

drooggevallen maasarm groeide gras van uitstekende
kwaliteit. Boeren lieten er hun koeien die pas een kalf
hadden gekregen grazen, waardoor ze snel konden
aansterken.

Behalve de Biest bij de Hatendonk kende Sambeek
ook nog een weide met de naamde Biespas.

Hees
Hees is afgeleid van het Germaanse haisi, wat 'bos
van laag hout, struikgewas ofjonge bomen'betekent.
Taalgeleerden wijzen erop dat dit oorspronkelijk een
jong - en dus laag - beukenbos is geweest; later werd
de naam gebruikt voor allerlei laag looflrout.
Ook in Sambeek kwamen hees-namen voor zoals de
Hees enhet al genoemde Heesvoort.Hees werd in het
dialect vaak geschreven als Hes of Heijs.

Lies
Het woorddeel lies in de veldnaam Liespas heeft
waarschijnlijk betrekking op het liesgras (Glyceria
aquatica) dat op dit enigszins drassige perceel
veel voorkwam. De bladeren kunnen wel25 tot 60
centimeter lang worden. Deze grassoort, met de
kenmerkende bloemenpluim, bloeit in de maanden
juli en augustus.

Rijs of ries
Rijs komt van het Germaanse risha en is een takje of
twugle, meestal van een wilg of van een andere taaie
houtsoort zoals een berk. Vroeger maakten mensen
bezems van rij shout. Wat dikkere takken verwerkten ze
in het vlechtwerk voor de wanden van hun woningen,
dat ze daama met leem bestreken. Zoals bij bijna alle
woorden met een lange ij klinkt dezeinhet Sambeeks
dialect als een ie; rijs wordt zo ries.
Toponiemen hiermee zijn onder andere: de buurtschap
Riessen (ongeveer bij de gesloten spoorwegovergang
in de Stalenberg) en het Riessensse Kerckpath.

Warande
Oorspronkelijk was een warande een veld of een stuk
bos dat door hekken, heggen of sloten omgeven was
om het wild buiten te houden. Later echter werd het
een plek waar de heer van een dorp of gebied kon
jagen op allerlei klein wild. In Sambeek lag een
warande vlak bij het vroegere kasteel de Hatendonk.

Voll<stuinencomplex llaranda aan het Broek

De opeenvolgende heren van Boxmeer stelden
boswachters als jagers én als toezichthouders aan.

Het was immers niet de bedoeling dat anderen daar
gingen jagen. Tot de aanleg van de Sambeeksche
Uitwatering in de jaren 30 van de vorige eeuw liep
van de lindeboom de Worontsche steeg of Vrantsche
steeg naar de Hatendonk.
De straat Oude Waranda ontleent zijn naam aan de

warande bij het Sambeekse kasteel.

F. Bomen en planten

Al heel lang wis-
ten boeren dat het
hout van de ene

boomsoort be-
ter geschikt was
voor bepaalde
gereedschappen
of werluaamheden
dan dat van de

andere. Ook tim-
merlieden maak-
ten graag gebruik
van de specifieke
eigenschappen van
hout.
Bomen vervulden
vroeger een belongrijke functie. Ze stonden vaak op
de scheidingvan twee percelen of btj de grens van een
dorp. Reden tot discussie over waar de grens precies
liep, was er zo niet omdat bomen niet te verplaatsen
waren. Bij grensstenen of grenspolen kon dat wel.

Berk
Iedereen kent wel de berk met zijn opvallende witte
schors. In Sambeek kwam op de heidevelden vooral
de ruwe berk (Befula verrucosa) voor, met de zo ken-
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merkende behaarde
jonge twijgjes en de

bast die in papierach-
tige banden afschil-
fert.
Berken kwamen zo-
wel alleenstaand als

in kleine groepjes
voor. Ze stonden
ook vaak in houtwal-
len, die door boeren

i;##ly#,e miniatuut vroeger om de tien àt twaalf jaar kort bo-
ven de grond werden afgekapt. Het afkomende hout
diende als brandstof.
Een berk-toponiem in Sambeek is de in 1832 op

een landkaart vermelde Weg naar de Berkenwallen
(ongeveer de St. Janslaan). Deze weg werd destijds

ook vaak de Aembeetense wegh genoemd

Eik
Er zijn verschillende soorten eiken. InNederland neemt

vooral de zomereik (Quercus robur) een belangrijke
plaats in. Deze soort heeft zich uitstekend aangepast

aan ons klimaat. Aftrankelijk van de plaats waar
zomereiken staan, kunnen ze wel tot 25 meter hoog

worden. Het hout is prima geschikt als timmerhout.

Eikels slaan.

Het is hard en sterk,
maar toch redelijk
goed te bewerken.
Boeren verzamelden
vroeger de eikels als

voer voor hun var-
kens. De bladeren
van eiken verteren
slecht. Daarom ver-
mengden ze die vaak
met de mest van hun
dieren. Het volume

Middeleernyse miniatuur ervan werd zo groter,

waardoor meer of
een dikkere laag mest op het land gebracht kon wor-
den. De gemalen bast van de eik werd gebruikt bij het
looien van leer. Door jonge eiken op geringe hoogte
te kappen, ontstonden er uitlopers. Die werden ver-
volgens om de 10 tot 12 jaar gekapt. Het hout diende

als brandhout. Wallen met dit hakhout stonden vaak
om bouw- en weiland.
Een toponiem met eik was de Eikelkamp.

Els
De els (Alnus glutinosa) maakte in het verleden
vooral deel uit van heggen en werd om de vier à vijf

jaar gesnoeid. DaÍ
leverde veel klein
brandhout op. De els

was zeer geschikt om
er bonenstaken voor
in de moestuin van te
maken.
Sambeek kende één

toponiem met els,

namelíjkdenElscamp
aan de Swindelaarse
straat.

Fruitbomen snoeien.

NOOt 
Middeleeuwse miniatuun

Of er op de Notencamp een of meer notenbomen
(Juglans regia) hebben gestaan is niet zeker. Want
noot is tevens een oud woord voor vee of rundvee.
Daaraan zou dat perceel ook zijn naam ontleend
kunnen hebben. Verder had noot ofnote vroeger de

betekenis van 'de opbrengst van het land', de oogst
dus.

De in Nederland het meest voorkomende walnoten-
boom kan wel 15 meter hoog worden. Grotere
aantallen stonden bij kastelen en buitenplaatsen.
Behalve het voortbrengen van smakelijke en gezonde

vruchten hield deze boom bij boerderijen ook muggen
op afstand. De bladeren van een walnotenboom
scheiden een bepaalde stof af waar muggen het niet
zo op hebben begrepen.
Het volksgeloof zegt dat de bliksem zelden in een

notenboom slaat. Daarom stonden dergelijke bomen
vaak vlak bij woningen of boerderijen, die dan
gespaard zouden blijven voor blikseminslag. De

aanwezigheid van notenbladeren in St. Janskransen is

een symbolische herinnering daaraan.

Peer
Een perenboom
(Pyrus communis)
kan tot wel 100 jaar
oud worden. Om-
dat het hout een

zeer fijne strucfuur
heeft, is het uiter-
mate geschikt voor
houtsnijwerk. In
Sambeek was in het
venecen een peer- Bi'i de haard'

toponiem, namelijk 
Middeleeuwse miniatuur

het meer dan2,5 hectare grote perceel de Peereboom.
Het zal waarschijnlijk een boom geweest zijn die op
een afivijkende plek stond en daarom zodanig opviel
dat een weiland ernaar is genoemd.
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G. Dieren

Dat in het boerenrijke Sambeek enkele stukken
grond hun naam te danken hebben aan dieren, is niet
verwonderlijk. Soms betrof het in het wild levende
dieren, een andere keer ging het om boerderijdieren.

Wolf
Vrijwel iedereen is geneigd om bij wolf te denken
aan het op een herdershond gelijkende dier. Het
woord had echter ook de betekenis van wilg, een
oude, inheemse boom die goed groeit op natte grond.
Heden ten dage staan wilgen vaak aan slootkanten.
Boeren plantten vroeger ook wilgen om moerassige
grond te ontwateren en er een laagje vruchtbare aarde
te laten ontstaan, zodat ze deze in een later stadium
in gebruik konden nemen als wei- of akkerland.
Wilgen in een rij dienden tevens als begrenzing van
percelen. Behalve voor vlechtwerk was het buigzame
wilgenhout ook geschikt om er schoeisel en stelen
voor gereedschappen van te vervaardigen.
Of het toponiem de Wolfshoekvan het dier of van de
boom komt, is niet meer te achterhalen.
Taalgeleerden hebben vastgesteld dat veldnamen met
wo lf vaak bij dorps grenzen worden aangetroffen. Ook
in Sambeek is dat het geval. Een verklaring hiervoor
ontbreekt vooralsnog.

Koe
De 1,7 hectare grote Koeijpas doet meteen denken
aan de koeien die vaker en langer dan gebruikelijk in
die wei gegraasd hebben. Toch is het maar de vraag
of het bij deze veldnaam over de melkgevende dieren
gaat. Want 'koeij' kan behalve naaÍ het dier ook ver-
wijzen naar 'koi' of 'kwoi' - naar kwaad dus. Het gras

in deze wei zou
best wel eens

van mindere of
slechte kwali-
teit kunnen zijn
geweest.

Historici wij-
zen er verder
op dat boeren
vroeger bij het
bepalen van
de grootte van
weilandenvaak
uitgingen van
de hoeveelheid
gras die een
koe gedurende

het zomerhalfiaar nodig heeft. De grootte van de wei
waarin dat gras groeide werd na verloop van tijd een

oppervlaktemaat van ruim een halve hectare. Later
ging deze 'koe-maat' over op de naam van het per-
ceel. Behalve de Koeijpas kende Sambeek ook nog
eenNieuwe Koeijpas.

H. Bouwwerken

De naam van sommige stukken grond is afgeleid van
daarop of daarbij staande, opvallende bocmwerken.

Hagelkruis
In katholieke streken werden in de eerste helft van de

20't" eeuw vaak kruizen langs de openbare weg ge-
plaatst. In Sambeek staat er nog een op de hoek St.

Janslaan/Korte St. Janslaan. Het is daar op initiatief
van burgemeester Piet Stevens in 1931 gekomen.

Een veel oudere
vorrnvaneenweg-
kruis is het hagel-
kruis, dat meestal
bij een kruispunt
van wegen werd
gezet om gewas-
sen te beschermen
tegen onweers- en
hagelschade. Ook
in Sambeek stond
een hagelkruis,
vlak bij de linde-
boom. Daar kwa-
men vijf wegen
samen. De naam
vanditwaarschijn-
lijk stenen kruis is
overgegaan op het
erbij in de buurt
liggende gebied:
het Hagelcruijs.

Rosmolen
Een paard of ros leverde de aandrijfkracht voor een
rosmolen. Het dier liep in een kring rond en bewoog
een boom voort, die verbonden was met het maalme-
chanisme. Hoewel elders in een rosmolen ook graan
werd gemalen, is dat in Sambeek niet het geval ge-
weest. Het dorp heeft immers eeuwenlang een wind-
korenmolen gehad. De boeren uit het dorp waren ver-
plicht hun graan daar te laten malen. In de Sambeekse
rosmolen op het Vrijthof zijn waarschijnlijk allerlei
plantaardige oliën geperst uit oliehoudende zaden van

In Aarle-Rixtel staat nog een
authe ntie k hage llwuis.

Koe op het Broek.
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koolzaad, raapzaad en lijnzaad.
In Sambeek was vroeger een perceel met de naamden
Roschmeulen.Waar datlag, is niet bekend.

Molen
Een molen was in het verleden een belangrijk gebouw

in een dorp. Het graaÍ voor mens en dier werd er im-
mers gemalen.

Van de Sambeekse molen uit 1903 rest alleen de romp.

De windkorenmolen van Sambeek stond tot ruim
honderd jaar geleden op een weitje bij de woning van
de familie Botterhuis aan de Grotestraat, daar waar nu
tijdens de Metworstrennen een tent staat. Boeren uit
het dorp en ook die uit Mullem en zelfs Sambeekse

Hoek waren tot eind achttiende eeuw verplicht daar

hun graan te laten malen. Na de sloop van de oude

molen kwam er
in 1903 een

nieuwe molen
ongeveer 150

meter noord-
waarts, even-
eens aar, de

Grotestraat.
Daarvan rest
nu alleen nog
de romp.
Het Meulen-
veld lag vlak
bij de oude mo-
len. Het erbij
horende Mo-
lenhuis staat er
nog steeds.

Andere molen-
toponiemen waren Aen de Meulen en de Molenknmp.
Deze hebben hun naam niet te danken aan de Sam-

beekse maar aan de Boxmeerse molen, die niet ver
van het huidige Maasziekenhuis stond.

De oude Boxmeerse standaardmolen.

I. Bodemgebruik

Sinds de mens zijn trekkend jagersbestaan heeft

opgegeven en zich op vaste plekken vestigde, heeft hij
land in cultuur gebracht. Bomen en struiken werden
gekapt ofin brand gestoken.

Op het zo vrijkomende stuk grond ging hrj gewassen

verbouwen. Dit proces heeft eetrwenlang geduurd.

O n gev e e r hon derdj aar ge I e de n w e rde n op gro t e s c haol
heidevelden ontgonnen. Veel namen van percelen zijn
ontleend aan deze moeizame en arbeidsintensieve
werkzaomheden.

Akker
Oorspronkelijk was een akker een groot stuk

b ouwland dat aan de dorps gemeenschap to ebehoorde.

Kenmerkend was de enigszins bolle vorïn, ontstaan

door het eeuwenlang bemesten. Door deze bolle vorm
liep het teveel aan regenwater naar de randen van de

akker. De grenzen tussen de verschillende percelen

werden vaak aangegeven met scheikeien of bomen.

Akkers komen al vanaf circa 500 na Christus voor.
Toponiemen met akker in Sambeek zijn: een gebied

met de toepasselijke naam Lange Akkers en de Budu
Acker.

Kamp
Het woord kamp is afgeleid van het Latijnse campus,

dat destijds een omheind gebied was. Het was

daardoor niet gemakkelijk een campus binnen te
dringen. Veel Brabantse dorpen hadden vroeger een

gemeijnt, die gemeenschappelijk bezit was van de

inwoners. In Sambeek omvatte deze gemeijnt een

groot stuk heidegebied dat Jan van Cuijk in 1307 had

afgestaan. De inwoners gebruikten deze gemeijnt
om er hun schapen te laten grazer, en turfte steken.

Soms konden inwoners sfukken ervan in eigendom

verwerven. Ze ontgonnen deze veelal kleine percelen

heide of bos en lieten de oorspronkelijke begroeiing
als houtwal ofhaag eromheen staan. Zo ontstonden er
dus omheinde stukken land. Historici vermoeden dat

dergelijke kampen, die meestal één eigenaar hadden,

vanaf de 10" eeuw zijn ontstaan.

Sambeek kende een groot aantal kampen, meestal
geschreven als camp of kemp en - als het om een wat
kleiner perceel ging - als kempke of kempken. Bij de

meeste is de naam van de eigenaar eraan toegevoegd
zoals Goossens Comp, Hermen Rutjes Kamp en

Beijers Camp. Bij andere staat de naam van een

instelling vermeld: het §/. Catharina Kempken (de

opbrengsten uit dit stuk land kwamen ten goede aan

het Sint Catharina-altaar in de kerk van Sambeek) of
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de Armen Camp (de opbrengsten hiervan gingen naar
de armen van het dorp).
Het toponiem de Moes Camp geeft aan waar
deze ongeveer heeft gelegen, terwijl de namen de
Notencamp en den Elscomp aangeven welke bomen
er oorspronkelijk hebben gestaan.

Land
Nog steeds zeggerr Sambeekse boeren dat ze 'naar
het land gaan'. Ze bedoelen hiermee hun bouwland
of akker, waar gewassen voor mens en dier
groeien. Het woord land komt tientallen keren in de
verpondingsboeken en andere oude akten voor, zij het
vaak geschreven als lant oflandt.
De meeste land-toponiemen venneldden de eigenaar:
Heer van Wssen Land, Ansems Lant of Trijn van
Osch Lant.In een enkel geval werd aangegeven welk
gewas er meestal op groeide, zoals het Haverlandt.

Veld
De betekenis van het woord veld heeft in de loop der
tijden een belangrijke verandering ondergaan. In de

middeleeuwen was het een groot, onontgonnen en
daardoor woest gebied.
Het behoorde vaak tot de gemeijnt, de grond van
alle dorpelingen tezamen. Geleidelijk zijn delen
ervan in het bezit gekomen van boeren en andere
grondeigenaren, die deze in cultuur brachten en er
gewassen gingen verbouwen of er soms weiland van
maakÍen.
Het woord veld is afgeleid van ge-veld, waarbij
bomen en struiken werden gerooid. Zo werd, veld -
het woord is na het jaar 1300 ontstaan - een synoniem
voor bouwland of akker.
Ook Sambeek kende een aantal velden. Ze lagen aan
de randen van het dorp, tegen de naburige plaatsen:
het (Box)Meersche Veld, het Sambeeksche Veld
en het Mullemsche Veld, waar de Metworstrennen
plaatsvinden (en dus niet op het Vortums Veld!). Ook
was er een Herris»eld (op de grens van de dorpen
Sambeek en Mullem) en een Blumeveld.

J. Verbouwde gewassen

Haver
Haver (Avena sativa) wordt al enkele duizenden jaren
in ons land verbouwd. Het gewas heeft zich goed aan-
gepast aan ons vochtige klimaat en stelt weinig eisen
aan de bodem. Haver werd in het verleden gebruikt als

voer voor paarden en

kippen. Ook mensen
aten het wel (denk
aarl havermoutpap).
Boerenzaaiden onder
de haver vaak klaver
of gras. Als de haver
geoogst was, kon het
vee nog een tijdje op
dat perceel grazen.
Vervolgens werd het

Zaaien. enkele jaren als wei-

Middereeuwse miniatuur land gebruikt zonder' het te bemesten. Dat
was de zogenoemde groene braak. Daamawerd er, na
bemest en geploegd te zijn, weer haver rngezaaid.
In Sambeek waren vroeger twee percelen met de
naam Havervelt.

Rapen
Boeren verbouwden vroeger rapen (Brassica rapa)
om uit de zaden ervan olie te persen. Deze raapolie of
ruapzaadolie werd gebruikt om mee te bakken of ging
in olielampen om er vertrekken mee te verlichten. Na
het persen bleven raapkoeken over, die als krachtvoer
voor het melkvee dienden.
Een oude naam voor een raap of knol was roeve
of rove. De naam van boerdenj de Reuvers aan de

Hoogeindseweg is daarvan afgeleid. In het Noord-
Limburgse dialect heten knollen ook nu nog ruuve;
het woord is een verbastering van het Duitse Rtibe,
wat eveneens knol betekent.
Het gebied rond de Reuvers vormde indertijd de

overgang tussen de landbouwgronden en de heide.
In het verleden werden daar vooral rapen of knollen
geteeld.

K. \Mei- en hooilanden

Sommige gewassen groeiden goed op bepaalde
percelen, andere juist niet. De Sombeekse boeren
van vroeger wisten uit ervaring en von elkaar waar
ze wellre gewassen moesten verbouwen. Uiteraard
had dat veel met de bodemgesteldheid te maken. Mest
was slechts in beperkte mote voorhanden. Op grote
schaal gronden verbeteren, zoals dat heden ten dage
gebeurt, was destijds niet mogelijk.
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De meeste maasweien waren hooilanden. Doordat ze

omgeven waren door heggen die beschutting boden
tegen de l<oude begon daar het gras eerder dan elders
te groeien. Beginjuliwerd het gras gemaaid en enkele
weken later binnengehaald. Vanaf 15 augustus, het

feest van Maria Tenhemelopneming, landen de
lroeien de maasweien in om te eten von de zogeheten
naweide. Soms werd deze naweide verpacht.
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Bovendien daalden de temperaturen in het noiaar
wat langzamer door de beschuttende werking van

de heggen. Het gras bleef daardoor langer groeien,

waordoor de kaeien ook langer in de maasweien

konden blijven. De Sambeelrse boeren en die van de

andere maasdorpen hoefden zo minder voedsel voor
de winter en het voorjaar op te slaan.

Sommige weien leverden hooi van prima lcwaliteit.

Het gebied het Swindeler bijvoorbeeld logwat hoge4

waardoor het afgemaaide gras goed droogde.

De gemeente Sambeek verpachtte bermen langs

wegen om er koeien en jongvee op te laten grazen.

Dit waren de zogeheten weidestraten. De heggen

zorgden ervoor dat de dieren niet ín de hooilanden
ktnden l<omen.

Broek
Het woord broek - vaak geschreven als broeck of
brock - is afgeleid van het Germaanse woord bröka,
wat 'moerassig en laaggelegen land'betekent. Bij veel

dorpen lag een broek. Sambeek had er zelfs twee. Eén

ten oosten van de Oude Waranda, dat in de volksmond
nu nog steeds het Broek heet. Een speelveldje op de

hoek Pater BunsstraaíPastoor van Berkelstraat is

emaar genoemd. Het andere broek lag ten westen van

de Raam. Omdat de gemeente Sambeek eigenaar ervan

was, werden beide het gemeentebroek genoemd. Om
vergissingen te voorkomen, heette het Broek bij de

Oude Waranda vaak 'het Broek aan het Dorp'en dat

bij de Raam 'het Broek aan de Heide'.
Het broek bij de Oude'Waranda lag laag. In het verre

verleden was het een oude maasarrn, die liep van de

huidige Maas, langs het vroegere kasteel de Hatendonk
- waar nu nog het restant ervan met de naam de Biest

te zien is - richting Vortum. Bij de aanleg van twee

nieuwe sluizen in de Maas in de jaren 60 van de

vorige eeuw is met het vrijkomende zand en grind het

laaggelegen gebied aan weerszijden van de Veerweg

in Vortum-Mullem opgehoogd.
De afwatering van een broek was vroeger slecht.

Onder andere door het gïaven van sloten is die in de

loop der tijd aanzienlijk verbeterd.

Het broek langs de Oude Waranda is door de vroegere

gemeente Sambeek jarenlang verpacht. Boeren

konden er tegen betaling hun koeien laten grazen.

Omdat de dieren van de verschillende eigenaren door
elkaar liepen, werden ze door de dorpssmid van een

brandmerk voorzien. Tijdens de aanleg van sfuw en

sluis in de Maas wilde de toenmalige burgemeester

Piet Stevens in 1928 het broek ophogen met uit de

Maas afkomstig zand. Hoewel hij toestemming van
Rijkswaterstaat had, is dat plan vanwege de hoge

kosten voor de gemeente Sambeek niet doorgegaan.

Het broek ten westen van de Raam is sinds een eeuw

geleidelijk in cultuur gebracht. Ook zijn er bossen

aangeplant, zoals op het Schraolzand.
Toponiemen in Sambeek waar broek in voorkomt,
zijn onder andere: het Broek, het Broeclrshekken, het

Leegh Schaerbroeck en het Hoogh Schaerbroeck.

Pas

Pas komt van het Latijnse pascua, wat 'weide'
betekent. Het woord is vanuit het Duitse Rijngebied
zo'n 750 jaar geleden naar ons land gekomen. Pas

wordt ook vaak geschreven als pasch ofpesch.
In het woord pasweiden in het toponiem de Zure
Pasweiden komt het begrip weide dus twee keer

voor. Verder zijn er in Sambeek onder andere nog de

Calclrers Pas, de Biespas, de Liespas en de Koeijpas.

Hooi
Door de regelmatige overstromingen van de Maas,

waarbij vruchtbaar slib achterbleef waren de

maasweien uitermate geschikt als hooiland. Van

vrijwel alle, in de uiterwaard gelegen percelen kwam
vroeger voedzaam hooi.
Toen in de jaren 20 van de vorige eeuw de plannen

bekend werden gemaakt voor de aanleg van een

stuw met sluis bij Sambeek maakten boeren die

daar weilanden hadden liggen dan ook bezwaar. De

weilanden moesten uiteindelijk door het Rijk worden
onteigend.

Voordat de mechani-
satie in de landbouw
haar intrede deed,

maaiden de Sam-
beekse boeren het
hooigras met de zeis.

Vervolgens moest het

enkele weken drogen
in de zon. Met de

hooivork werd het
afgemaaide gras re-

Maaien met de zeis. gelmatig omgekeerd,
Middeleerwse miniatuur. zodat alle sprieten

goed konden drogen.

Eind juli werd het hooi binnengehaald. Daarna had

het gras enkele weken de tijd om te groeien. Vanaf
half augustus konden de koeien de wei in om zich dan

nog een paar maanden te goed te doen aan het malse

gras van de naweide.
Het toponiem den Hoeijmaeker (het perceel waar

hooi werd gemaakt) herinnert nog aan deze voor de

Sambeekse boeren zo belangrijke werkzaamheden

voor het verkrijgen van voedsel voor hun koeien in
de winter.
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L. Perceelsvormen

Voor boeren is een rechthoekig perceel het ge-
makkelijlrst te bewerken. De meeste stukken land in
de vroegere gemeente Sambeek hebben dan ook deze
vorm, zij het dat bepaalde percelen wel erg smal
of kort werden als die bijvoorbeeld bij een erfenis
moesten worden opgedeeld. Natuurlijke factoren
zoals een beek, moeras of een onvruchtbare bodem
zorgden vaakvoor een afwijkende vorm von een akl@r
of weiland.

Bijl
De vorm van een dergelijk perceel doet sterk denken
aan die van een bijl: een ongeveer rechthoekig stuk
land, met daaraan een lange, smalle strook die op een
steel lijkt.
Bijl-toponiemen in Sambeek heetten simpel de Bijl.

Eegd, egge of eght
Een eegd of egge - in Sambeekse archiefstukken bijna
altijd geschreven als eght - was in de middeleeuwen
een perceel dat vaak in een hoek van een groter gebied
lag en de vorm had van een driehoekige eg. Later
werd hiervoor ook wel de benaming tip gebruikt.
Tegenwoordig spreken we van een spie- ofwigvormig
stuk land.

Driehoekige eg.

Er zijn verschillende Sambeekse toponiemen met
eght zoals de Graefse Eght en d'Ossen Eght (de eght
van de familie Van Os).

Geer
Een geer is een spits toelopend, ongeveer driehoekig
stuk land. Voor boeren was zo'n perceel lastig te
bewerken, zeker als het geploegd of geëgd moest
worden. Als wei- of hooiland gaf een dergelijke vorm
minder problemen. Het maaien gebeurde immers tot
zo'n75 jaar geleden nog met de zeis.
Het toponiem den Geer komt in Sambeek enkele
keren voor.

Ploegen, eggen, zaaien.

Hoek
Wie in de hoek van een kamer staat, kan niet verder.
Het is het uiterste puntje van het vertrek: de kamer
houdt daar op. Ookbij toponiemen komt de aanduiding
hoek soms voor. En ook daar geeft het woord aan dat
'de grens is bereikt'.
De bekendste hoek is de Sambeekse Hoek.Het gehucht
lag tegen de grens met het dorp Sint Anthonis. Een
ander toponiem is het Hoel<se veld, dat vlak bij het
grondgebied van het dorp Vortum lag.

KIoot
Het middeleeuwse kloot - vaak geschreven als cloot
- of klot heeft de betekenis van 'een kluit of klomp
aarde, klei of turf' (zoligtin Rips nog de Klotterpeel).
Wordt met kloot een perceel bedoeld, dan gaat het
meestal om een kleine, bolvormige akker.
Sambeekse toponiemen met kloot zijn: den Cloot en
het Gubbels Clootijen.

Krom
Het is niet duidelijk ofmet de aanduiding krom vroeger
'gebogen' of 'bol'werd bedoeld. Waarschijnlijk het
laatste, want het toponiem de Cromzael betreft. een
rechthoekig perceel. Op de betekenis van zaal wordt
verderop ingegaan.

Groot en klein
De toevoegingen groot en klein aan een toponiemzijn
duidelijk. Uiteraard gaat het om relatieve begrippen:
groot is slechts groot ten opzichte van kleinere
percelen, terwijl klein alleen maar klein kanzljnals de

omliggende of andere stukken land een (veel) groter
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oppervlak hebben. Opmerkelijk is dat toponiemen
met de toevoeging klein vaker voorkomen dan die

met groot.

Enkele toponiemen zrjn den Cleijnen Hoeijmaeker
en het Cleijn Mesken (het kleine Maasje).

Lang en kort
De woorden lang en kort in een toponiem spreken

eveneens voor zich. Of een perceel lang of kort werd
genoemd, hing af van andere percelen, waarmee het

werd vergeleken.
Een voorbeeld van een lang-toponiem is het gebied

de Lange Akkers.

Muts
Behalve een hoofddeksel was een muts vroeger ook
een driehoekig lapje dat in het bedje onder het hoofd
van een klein kind werd gelegd. Het woord muts in
een toponiem zou dus kunnen wijzen op de vorm van

een perceel.
In Sambeek was één veldnaam hiermee; het heette

simpelweg de Muts.

Smal
De toevoeging smal aan een toponiem, zoals in het
Smael Cempken, kwam soms in Sambeek voor en

spreekÍ voor zich. Breed daarentegen wordt geen

enkele keer in archiefstukken genoemd. Kennelijk
wegen wat minder gunstige eigenschappen zwaarder

om aan de naam van een perceel te verbinden dan

positieve.

Trip
Een trip was een plan§e dat onder het schoeisel werd
gebonden om niet in een drassige bodem wegte zak-
ken. Vooral arbeiders die heel natte turf staken, ge-

bruikten zo'n trip. Er waren zelfs speciaal vervaardig-
de klompen, die een vlakke, brede zool hadden waar-
mee hetzelfde effect werd bereikt. Wie op trips liep,

ging door het
niet kunnen af-
wikkelen van
de voet vanzelf
trippelen. Om
te voorkomen
dat paarden
wegzakten in
de slappe bo-
dem kregen ze

Paardentrip. een aan de hoe_

ven aangepaste

trip ondergebonden. De trip-toponiemen in Sambeek

werden - heel begrijpelijk - den Trip genoemd.

Zaal
Er zljn slechts vermoedens wat het toponiem zaal -
vaak geschreven als sael of zael en als verkleinwoord
saelken - betekent. Taalkundigen brengen het in
verband met het Latijnse woord salix, wat wilg
betekent. De Sambeekse toponiemen met zaal doen

echter niet aan een of meerdere wilgen denken, maar

vooral aan de vorm van het perceel zoals de Lang Zael
of de Cromzael. Misschien is zaal het dialectwoord
vanzadel - denk aan een fietsenzadel dat ook nu nog

vaak als 'fietsenzaal' wordt uitgesproken. Percelen

waarin de aanduiding zaal voorkomt, lijken wel wat
op een paarderuadel omdat ze enigszins bol van vorm
zijn.
Soms geeft een naam duidelijkheid over wat erop

verbouwd werd: het Was Saelken of over de eigenaar:

de Immel Cuijpers Zael.

Herendienst. Middeleeuwse miniatuur

Saalland was heel lang geleden ook een akker die

door de heer van een bepaald gebied zelf in exploitatie
werd gehouden. Dorpsbewoners moesten voor hem

daarop, zonder dat daar een vergoeding tegenover

stond, zogeheten herendiensten verrichten. Wellicht
dat de Sambeekse saelen hier ook mee te maken

hebben.

M. Oppervlaktematen

De grootte von een stuk land bepaalde soms de noom

ervon. Spreken we onno 2009 bij de oppervlahe van

een perceel bijna uitsluitend over vierkante meters,

vroeger was dat anders. Boeren hanteerden toen

verschillende namen, waarvan nu de grootte slechts

met veel moeite is te achterhalen.

Hond
Bij veldnamen is hond meestal geen blaffende
viervoeter maar een oppervlaktemaat die gelijk is
aan honderd roeden. Hond is dus een verkorting van

honderd en kwam in het Land van Cuijk en dus ook in
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Sambeek overeen met bijna 1900 vierkante meter.

Het woord had vroeger nog een andere betekenis.
Hond kwam vaak voor in namen van planten die
giftig of schadelijk zijn. Zo stinkt hondshout - ook
wel vuilboom genoemd - enoÍïn. Desondanks wisten
de mensen woeger dat de schors ervan een uitstekend
laxeermiddel was. Planten waarin hond voorkomt,
zoals hondegerve (duizendblad), hondsribbe (smalle
weegbree), hondsroos en hondsdraf hebben weinig
waarde voor de mens. Opvallend is dat hond-
toponiemen vaak op grensscheidingen worden
aangetroffen.
In Sambeek was één toponiem met het element hond
erin, namelljk het Honsoort.

Koppel
Een koppel of coppel was lang geleden een maat,
namelijk het stuk land dat een boer vroeger met één

span ossen (een koppel dus) kon ploegen. Toch is
het de vraag of het Sambeekse toponiem den Coppel
hieraan zljnnaam te danken heeft. Want een coppel
was ook een weide, die enkele personen gezamenlijk
in eigendom hadden. De naam kan verder nog zijn
afgeleid van het feit dat het perceel diende als hooi-
én weiland. Den Coppel was een groot weiland; in
de buurt ervan lagen enkele andere, kleinere percelen
met de naam Coppel Cempken.

Lopenzaad
Een lopenzaad
herinnert eveneens
aan werkzaamhe-
den van vroeger.
Bij het zaaienhad-
den de boeren een

zaaischort voor.
Daarin ging het
zaad. De opper-
vlakte van het land
die ze met één vol-
le zaaischort kon-
den bezaaien was
een loop.
Een loop-toponiem
in Sambeek was de

Heeromes Loop.

Zaaiende boer Wncent van Gogh.

Morgen/mergen
Een morgen - op z'n Sambeeks mergen - was de
hoeveelheid land die een boer met een span ossen
op een morgen kon ploegen. Hlj begon dan wel bij
het krieken van de dag en werkte door tot 's middags

twaalfuur. Dan had hij 2840 vierkante meter geploegd.
Deze oppervlakte werd een kleine mergen genoemd.
Een grote mergen telde drie kleine mergens en kwam
dus overeen met 8520 vierkante meter.
Voorbeelden van mergen-toponiemen zijn: Ons
Lieff Vrotmen Mergen, de Leen Mergen en Metgens
Mergen.

N. Vruchtbaar en onvruchtbaar

Voor boeren was vroeger de vruchtboarheid von een

perceel von groot belong. Ze hadden bijna altijd
een groot gebrek aan mest. In veel pachtcontracten
was de bepaling opgenomen dat er geen mest uit de
pachtboerderij naar elders mocht worden afgevoerd.
Alle aanwezige mest moest ter beschikking blijven
van de pachtboerderij. De meeste toponiemen in deze

categorie gaan over onvruchtbare grond.

Zoet enzuur
Zoet in de Zoete Pasweiden (vaak verkort tot de
Zoete Pas) heeft betrekking op de kalkrijke bodem
waardoor het gras goed groeide, in tegenstelling tot
de Zure Pasweiden, die kalkarm waren. Het gras daar
gedijde minder, terwijl er ook meer onkruid stond. De
Zure Pasweiden - Sambeekse boeren spraken bijna
altijd over 'het Soer' - lagen in Sambeek, de Zoete
Pasweiden fussen Vortum en Groeningen.

O. Heggen en hekken

llie nu door Sambeek loopt, ziet dat veel percelen
omgeven zijn met een hek, heg, draod of gaas. Ook
in het verleden omheinden Sambekenaren hun
eigendommen met de hen toen ter beschikking staonde
middelen.

Haag/heg
De bekendste heggen van Sambeek en van de
andere dorpen aan de westzijde van de Maas zijn de

maasheggen. Voordat boeren de uiterwaarden langs
de Maas in gebruik namen als hooi- en weiland
bestond de begroeiing vooral uit wild struikgewas,
waarvan een aanzienlijk deel meidoorns. Bij het in
cultuur brengen van het gebied zljn deze struiken
teruggedrongen tot stroken, die later dienst gingen
doen als perceelsgrenzen. De zo ontstane heggen
speelden en spelen een belangrijke rol bij de afzettrng
van vruchtbaar slib bij overstromingen van de Maas.
De stroomsnelheid van het water wordt erdoor
geremd. Zolrrijgen de fijne kleideeltjes meer tijd om
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Maaiers in de maasweien maakÍen lange dagen.

te bezinken. Het bemesten van de wei- en hooilanden
was daarom niet nodig, waardoor boeren meer mest
overhielden voor hun akkers.
De hooilanden vlak langs de Maas waren volgens
de landmeters van het kadaster het vruchtbaarct. "Ze
leveren een zeeÍ goed, gezond en overvloedig gras

op", schreven ze rond 1830. Wat verder van de rivier
af werd de kwaliteit minder, maar het gras was nog
altijd goed genoeg voor paarden en jongvee.

Na de uitvinding van het prikkeldraad verloren de

maasheggen hun vee-kerende functie. Tegenwoordig
staan ze echter weer volop in de belangstelling.
Zo organiseert de gemeente Boxmeer, samen met
andere organisaties, het Nederlands kampioenschap
heggenvlechten.
Toponiemen met heg of haag zljn: het gebied de

Heggen, met daarin de Hegsestraat en Huijssche
Hegge.

Hek
Sambeek kende vroeger verscheidene hekken, die
dwars over een zandweg waren gezet. Ze duidden
op het semi-openbare karakter van deze weg: alleen
mensen die er wat te zoeken hadden, mochten erlangs.
Hoe de hekken eruitzagen, is niet bewaard gebleven.
Waarschijnlijkzalhet niet veel meer zijn geweest dan
een slagboom of draaiboom zoals die nu nog vaak bij
ingangen van bossen te zien zljn.
Er waren de volgende hekken: het Voorste

Broeckshekken, het Achterste Broeckshekken,
het Smitshekken (later Heihekken genoemd), het
Geijstermans hekken, het hekken aent Sant enhet Wels

hekken. Op het kaartje op blz. 22 en23 is aangegeven
waaÍ ze (vermoedelijk) hebben gestaan.

Hemel
Taalgeleerden zljn het niet eens over de betekenis
van hemel in toponiemen. Sommigen vermoeden dat
hemel is afgeleid van hemelen, wat 'omheinen' of

'een perceel door een omheining of heg afscheiden'
betekent.
Opvallend is dat bij een hemel vaak een hel ligt,
overeenkomstig het katholieke geloof dat gelovigen
na hun dood naar de hemel of de hel zouden gaan,

aftankelijkvanhoe ze hadden geleefd, goed of slecht.
Wie nog enige tijd moest boeten voor de verkeerde
dingen die hij ín zijn leven had gedaan, kwam in het
vagevuur.
Een andere verklaring van de naam hemel is dat deze

wat hoger ligt (gelovigen dachten heel lang dat de

hemel 'ergens boven'was) en dus minder drassig is
dan de hel.
Sambeek kende één hemel-toponiem: de Hemelschen
Raoij. In de buuÍ daarvan lag het Vagevier.

P. \Moeste gronden en ontginningen

De mens heeft uit pure noodzaak steeds woeste
gronden ontgonnen. Het aantal monden dat gevoed
moest worden nam door de eeuwen heen steeds

toe. En voedsel moest van akkers komen. Ging het
ontginnen vroeger mondjesmaat, sinds de komst
van landbouwmachines en kunstmest zijn er grote
stuklren grond in cultuur gebracht. In de voormalige
gemeente Sambeek ontstonden circa 75 jaar geleden
zelfs twee ontginningsdorpen, namelijk Stevensbeek
en Westerbeek.

§wZ
r

Turfstelren in de Peel: een zwaar werk.

Aard
Met aard - ook wel aart, aert, oort, eerd, erd of ert
- wordt een akker bedoeld. Het woord komt van
het Germaanse arthu, wat 'landbouw' betekent.
Aanvankelijk was een aard - aan het woord ging vaak
een nadere aanduiding vooraf- het gemeenschappelijk
bezit van alle inwoners van het dorp, later werden een
of meerdere particulieren er eigenaar van.
Een aard-toponiem is Honsoort of Honsaert.

"{'
*,
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Nieuw Erf
Het toponiem Nieuw Erf komt in Sambeek vooral
voor ten westen van de spoorlijn Nijmegen-Venlo.
Vroeger lagen daar heidevelden, die het begin waren
van de Peel. Eeuwenlang hebben er ontginningen
plaatsgevonden. Boeren kochten stukken heide
aan en zeÍten deze met veel moeite om in enigszins
vruchtbare cultuurgrond. De algemene benaming
hiervoor was Nient,El Soms kreeg het ontgonnen
perceel de naam van de ontginner zoals Jan de Wltb
Camp of Jan Verhouts Camp.
Toen honderd jaar geleden kunstmest op grote schaal
ter beschikking kwam, zljn honderden hectaren
heidegronden ontgonnen. In Sambeek gebeurde dat
vooral in opdracht van de gemeente. Zo zljtde dorpen
Stevensbeek en Westerbeek ontstaan.

Heide omploegen met een groot ossenspan.

Raaij/rode
Rooien is het uit de grond halen van bijvoorbeeld
wortelen, aardappelen en ook bomen. Bomen rooien
was zwaar werk. Het werd vroeger toch vaak gedaan

om gewassen op een perceel bouwland te kunnen gaan

verbouwen. Vormen van rooien komen in toponiemen
niet alleen voor als rooij, raaij of raij, maar ook als
rode, roede, rade, root ofrot.
Een raaij-toponiem in Sambeek is de Hemelschen
Raaij.

Q. Bezitters en gebruikers

Het grootst in aantal waren de

toponiemen waarin de naam van
de eigenaar, diens beroep of de
gebruiker van een stuk grond is
vermeld. De namen van mannen
waren daarbij in de meerderheid
zoals bij het Thonis Hoeten Lant,

het Ansems Lant of het Gubbels Clootijen. Toch
ontbraken ook de vrouwennamen niet, zoals in het
Trijn van Osch lant en het Enneken Nielen landt.
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Een gedeelte van de oogst ging naar de Heer ofde Kerk.

Een andere groep bezitters van percelen vormden
(kerkelijke) instellingen. De opbrengst van de Ons

Lieff Vrom,uen Mergen kwam ten goede aan de

priester die in de kerk van Sambeek het Onze Lieve
Vrouwenaltaar bediende. Hetzelfde gold voor het,Sr.

Catharína Kempken (voor het gelijknamige altaar in
die kerk) enhet Armen landt (de opbrengst kwam ten
goede aan de arrnen van Sambeek).

R. Niet te plaatsen toponiemen

Van een laatste groep to-
poniemen is niet duidelijk
waartoe ze behoren.
De oorspronkelijke bete-
kenis is niet meer te ach-

terhalen. Het zijn vaak
wel fraaie namen:
de Crebbelingh,
de Kackert,
de Klamoet en

de Claptes.

Koren maaien mel de sikkel en

het dorsen van graan.
Mi dde leetou s e miniature n.
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Zannebeke

De naam Sambeek - het oudst bekende toponiem
- duikt voor het eerst op in een door Jan van Cuijk
opgestelde oorkonde vit 1294, z1j het dat die toen
werd geschreven als Zannebeke.In de eeuwen daarna
volgden nog vele andere schrijfivijzen zoals Zanbeec,
Zambeke , Sambeeck en Sombeck, totdat in 1 8 1 I bij het
ontstaan van gemeenten in Nederland deze definitief
werd vastgelegd als Sambeek.

Van vrijwel alle toponiemen bestaan verschillende
schrijfivijzen. Het komt zelfs herhaaldelijk voor dat
in één akte dezelfde naam op verschillende manieren
wordt geschreven. Tot 1804 waren er geen ofïiciële
Nederlandse spellingsregels. Iedereen schreef de

woorden zoals hij dacht dat die geschreven moesten
worden. Een iets andere uitspraak leidde al gauw tot
een andere schrijfivijze.
Daarnaast werd in Sambeek, zoals in vrijwel elk dorp,
een eigen dialect gesproken. Mensen van buiten de

regio - denk aan kaartenmakers en landmeters - vroegen
wel aan de inwoners hoe een bepaald gebied ofperceel
heette, maar verstonden dat slechts ten dele of ze

'verhollandsten'het. Zo komt de naam de Hatendonk
van het vroegere, aan de Oude Waranda gelegen

kasteel op enkele kaarten voor als de Houtendonk.
In de door Sambeekse schepenen opgemaakte akten
is deze (foutieve) schrijfwijze niet te vinden. De
verpondingsboeken zijn eveneens vervaardigd door
inwoners van het dorp. De toponiemen die zlj daarin
vermelden, kunnen daarom als 'echte' Sambeekse

veldnamen worden aangemerkt.

Gebieden
Rond de kom van Sambeek lag een aantal gebieden
van meestal flinke afmetingen. Ook die hadden vroe-
ger een eigen naam. Het ging dan om velden die ge-

noemd waren naar het naastliggende dorp, zoals het
Boxmeersche Veld of het Mullemse Veld. Ook waren
er gebieden met een wat minder begrijpelijke naam
- de Aambeten bijvoorbeeld. In totaal gaat het om 18

gebieden, die elk op hun beurt enkele of meerdere

deelgebieden en percelen omvatten, met (vaak) ook
weer een eigen naam. Met Sambeek wordt het hui-
dige dorp bedoeld, zoals dat overbleef na de gemeen-
telijke herindeling var 1942.

Hoeveel toponiemen Sambeek heeft gehad is niet te
achterhalen. Er zljn nog tal van ongelezen archief-
stukken over het dorp, waarin niet bekende veldna-
men voorkomen. Bovendien zijn niet alle veldnamen
schriftelijk vastgelegd. Als percelen niet van eigenaar
wisselden, was er geen reden om de naam ervan op te

Tekeningvan een onbekende kunstenaar uít 1768 van de toen-
malige dorps kern van Sambeek.

schrijven. En als een wei- of bouwland wél in andere

handen overging, werd lang niet altijd het toponiem
ervan vermeld; het benoemen van de belendingen
volstond. V/as de eigenaar van een stuk grond over-
leden, dan werd dat vaak opgedeeld onder diens erÈ
genamen. Die kleinere percelen kregen dikwijls geen

nieuwe naam, hooguit kwam er een nadere aandui-
ding bij zoals voorste, middelste of achterste.

In het hierna volgende overzicht komen alle, tot nu toe
bekende Sambeekse toponiemen aan bod zoals die in
archiefstukken bewaard zijn gebleven en waarvan de

ligging bekend is. Op blz. 22 en23 staat de plattegrond
van het dorp. Links het westelijk deel van Sambeek
van de Raam tot en met de GrotestraaíBergstraat en

rechts het oostelijk deel van de GrotestraaíBergstraat
tot de Maas. Hierop staan met de wijzers van de klok
mee de 18 grotere gebieden aangegeven, met elk een

eigen naam. Het zijn:
- De Bergh of De Bergen
- Het Schaarbroek
- De Heggen
- Het Broeksche veld
- Het Broek
- De Broeksche Weijen
- De Waarden
- Het Swindeler
- De Heegde
- De Lange Akkers
- De Bergkampen
- De Hatendonk
- De Hees of De Heze
- De Aambeten
- Riessen
- De Kemp
- De Nieuwe Erven
- Het (Box)Meersche veld
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Daama volgen afzonderlijke kaartjes van deze ge-
bieden. Bij elk gebied staan de daarin gelegen topo-
niemen met een doorlopend nurlmer vermeld; op het
kaartje is te zien waaÍ ze ongeveer hebben gelegen.
Toponiemen waarvan wél bekend is dat ze in een be-
paald gebied voorkwamen, maar die door het ontbre-
ken van voldoende gegevens niet nader konden wor-
den gelokaliseerd zijn tussen haakjes ( ) aangegeven.

Onder het nummer van de deelgebieden staat op het
kaartje een streepje: 

-Vrijwel alle toponiemen zijn vele honderden jaren
oud. Gedurende die tijd zijn perceelsgrenzen herhaal-
delijk gewijzigd en stukken land doorsneden - denk
aan de aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Ook
zijn veel percelen opnieuw verkaveld, zoals die in de
twee nieuwbouwwijken van Sambeek. De exacte plek
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a. het !'oorste Broeckshekken
b. hct Achterste Broeckshekkcn
c. het Smitshekkcns
d. het Geijstermans hekken
e. het hekken aent Sant (vermoedelijk)
f. het W'els hckken
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van de toponiemen is daarom moeilijk aan te geven.

De vet gedrukte namen geven de meest voorkomende
schrijfwijze aan. Inclusief de namen van de grotere
gebieden en de deelgebieden gaat het om 225 topo-
niemen. Van 28 percelen is bekend dat die twee ver-
schillende namen hebben gehad. Ook die staan vet
gedrukt aangegeven. In totaal zijn er nu 253 Sam-
beekse toponiemen bekend. De cursief gedrukte na-

men zijn (spellings)varianten van de vet gedrukte
namen. De namen van enkele in de tekst genoemde
beken en sloten zljn op de bovenstaande plattegrond
eveneens aangegeven.

Dat geldt ook voor de zes hekken, die Sambeek in het
verleden heeft gehad. Deze zljn aangegeven met een

, met daarin de kleine letters a t/m f .
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De Bergh of De Bergen
De benaming de Bergh geeft al aan dat het om een

hoger gelegen gebied ging. Het lag ten oosten van de

huidige Bergstraat, die vroeger deel uitmaakte van de

Romeinse weg aan deze zljde van de Maas.
De Bergh - soms geschreven als de Berch - werd ook
wel de Bergen genoemd en is in feite een maasduin,
waarvan het zand door de wind enkele meters hoog
is opgeblazen. Sambekenaren haalden voor allerlei
doeleinden ditzandvan de Bergh.
Wat verder richting Boxmeer ligt een beduidend
lager stuk, dat op oude kaarten soms bruyère wordt
genoemd. Het was destijds een woest en onontgonnen
gebied dat in de loop van de 19" eeuw tot weiland is
omgevormd. Toch werd het bij de Bergh gerekend.
Het relatief grote gebied tussen Schaerbroecksestraet
en huidige Maasstraat is lang eigendom van de familie
Van Os geweest. Er was daarom weinig reden om de

verschillende stukken grond een eigen naam te geven.

Ze behoorden immers toe aan dezelfde familie.
Den Urlingmaakte deel uit van de Bergh of de Bergen.
Het sportpark van voetbalvereniging Sambeek is
ernaar genoemd. De Urlingse steegh (nu deels de

Klokbeker) doorsneed in de lengte dit gebied, dat
voornamelijk uit bouwland bestond. Urling zot)
aÍkomstig kunnen zljn van het middeleeuwse woord
oorlinc of oirlinc, wat 'erfenis' betekent. In een ver
verleden is dit deelgebied van de Bergh dus door
vererving verworven. Door wie, van wie en wanneer
is niet meer te achterhalen. In archiefstukken wordt
den Urling ook wel als Oirdelingh of Den Oirlingh
geschreven.

Toponiemen:
1. De Bergh of de Bergen (het gebied).
2. De Merse Berch.
3. Het De Raet's Buske was eigendom van de Box-
meerse bestuurdersfamilie De Raet.
4. Het Zand,.

5. De Cuijl, ook wel geschreven als Sant Cuijl of
Zandskuil.
6. Er zijn geen meldingen dat er op het Bieleveldt
stenen of bronzen bijlen zijn gevonden.
Wel is zeker dat dit gebied al heel vroeg bewoond is
geweest. De huidige straatnaam Kokerbijl herinnert
daar nog aan.

7. Den Urling (het deelgebied).
8. Het Trien van Os Land is genoemd naar een van
de vrouwelijke telgen van de familie Van Os.
9. Het Heer van Wissen Land was waarschijnlijk
ooit eigendom van de Heer van Wisch. Zo'n700 jaar
geleden was Wisch een heerlijkheid in de Achterhoek.
In 1486 ging het in eigendom over naar de graven

van Bergh, die ook zeggenschap hadden over de

heerlijkheid Boxmeer en deels over het dorp Sambeek.

Later heette dit perceel Hermen Rutten Kamp.

Een Íoponiem in de Bergh of de Bergen dat door
gebrek oan gegevens niet gelokaliseerd kon worden:
(10.) Op of langs de Eikelkamp zullen waarschijnlijk
een of meerdere eiken hebben gestaan. De eikels
dienden als voer voor de varkens, terwijl de

dorpstimmerman het hout verwerkte in huizen,
meubels en gereedschappen.

Het Schaarbroek
Ten westen van de Hegsestraat lag het Schaarbroek,
dat verder werd begrensd door Maasstraat, de Bergh
of de Bergen (met daarin Den Urling) en doorliep tot
aan de grens met de gemeente Boxmeer.
De Schaarbroekse graaf moest zorgen voor de

hoognodige afwatering van dit wat lager gelegen
stuk in de uiterwaard van de Maas. Waarschijnlijk
stroomde daar in een heel ver verleden een maasarÍn,
die aan de andere zljde van de Maasstraat doorliep in
wat nu nog steeds het Broek heet en waaraan verder
naar het zuiden kasteel de Hatendonk lag.

Het Schaarbroek - vaak geschreven als Schaerbroeck
of Schaerbroek - is genoemd naar het inscharen (het
in de wei brengen) van vee. Een schaar staat voor één

koe, met soms een kalf. Een broek is een laaggelegen
en daardoor vaak wat drassig stuk weiland.
Binnen het Schaarbroek maakten de Sambeekse

boeren onderscheid tussen een hoger en lager
gelegen deel, dat ze respectievelijk het Hoogh
Schaerbroeck (aan de kant van de Maasstraat) en het
Leegh Schaerbroecft (meer naar Boxmeer) noemden.

I

I
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Ongeveer halverwege, tussen de Hegsestraat en

de Bergstraat, liep de Schaerbroecksestraet, die de

scheiding tussen de beide delen vormde. Alle percelen

waren weilanden.

13.

kwam precies overeen met een kleine morgen of
mergen, namelijk 2840 vierkante meter.
22. Een tweede Armen Camp in het Schaarbroek
behoorde toe aan de kerk van Sambeek. De opbrengst
van de pacht ging naar de behoeftigen van het dorp.
23.Het Hoogh Schaerbroeck (het deelgebied).
24. De Slenders of den Slender, tussen de nieuw-
bouwwijk bij de Kokerbijl en de Schaarbroekse
graaf, was een weidegebied aan de uiterste rand
van de uiterwaard van de Maas. Ook nu is daar nog
duidelijk een steilrand en de aflopende weidegrond
richting de Schaarbroekse graaf te zien. Het woord
slender betekent 'met vele diepten of afgronden' en

ook'afglijden'. En dat is precies wat de bodem in dat
stukje Sambeek doet.

25.Het Kocks Kempken lagdaar vlakbij. Koks, die
de maaltijden bereidden voor de Heren van Boxmeer
op het Kasteel, hadden er een eigen weitje.

Een toponiem in het Schaarbroek dat door gebrek
aan gegevens niet gelokaliseerd kon worden:
(26.) Het Schincke.

De Heggen
De Heggen of de Heghen vormde een belangrijk
weilandengebied van Sambeek. De Hegsestraat
die er aan één kant langs loopt, dankt er zíjn naam
aan. Deze straat wordt soms Heksestraat of Hecksen
Straet genoemd - niet dat daar vroeger heksen zijn
gesignaleerd, maar deze naam is afgeleid van het
hek dat daar vlak brj de kruising met de Maasstraat
heeft gestaan. Het was het zogeheten Voorste

Broeckshekken.
Oude Sambekenaren spreken ook wel van Rode

straat. In het verleden zijn in een veldoven in een

van de weien van de Heggen stenen gebakken, die
een donkerrode kleur hadden. Gebroken stenen en

steengruis werden gebruikt om de Hegsestraat te

verharden - vandaar de naam Rode straat.

Een deelgebied van de Heggen is het Vlack, een smalle
strook weiland die geleidehjk afliep naar de Maas
en daardoor uitermate geschikt was als aanlegplaats
voor een pontveer. Sambekenaren lieten zich graag
overzetten bij deze Sambeker Staaij. De afstand van
het dorp daarnaartoe was immers een stuk korter dan
die naar het Afferdense veer. Vanaf het Vlack gingen
jongeren te water om in de Maas te zwemmen en ook
vissers wierpen en werpen nog steeds op die strook
grond graaghun hengel uit. Het middeleeuwse woord
vlac betekent 'in de lengte of breedte uitgestrekt'
en 'een weinig hellend'. En dat was precies wat het
Vlack aan de Maas bij Sambeek deed.

1

t7
18.

Toponiemen:
11. Het Schaarbroek (het gebied).
12.Het Leegh Schaerbroeck (het deelgebied).
13. De Meulen Camp of Molenkamp rs genoemd
naar de Boxmeerse molen, die vlak bij het huidige
Maasziekenhuis stond.

14. Een deel van de pacht van de Armen Camp ging
naar de Boxmeerse arrnen.

15. Het Veurste Schaerbroek of Voorste Molen-
kamp.
16. Het Achterste Schaerbroek of Achterste
Molenkamp.
17.De Geurt Leuren Hegh en later ook Molenkamp
genoemd.
18. De Clompen Hegh.
19. Van het toponiem Den Mulder is niet bekend
of het perceel ooit eigendom is geweest van een

mulder (molenaar) of dat de naam een verbastering
is van malder, een oude inhoudsmaat voor het meten
van graan. In een Sambeekse malder ging 153 liter,
in een Graafse iets minder, namelijk 136 liter. Een
mulder is ook een oud dialectwoord voor meikever.
Het witbestofte uiterlijk van het mannetjesdier toont
wel wat gelijkenis met een molenaar die onder het
meelpoeder zit.
20. De naam het Cleijn Schaerbroeck of Kleijn
Schaerbroelr doet vermoeden dat er ook een Groot
Schaerbroeck moet zijn geweest. Dat is echter (nog)
niet in archiefstukken gevonden.
21. De Heer van Geijsteren was ooit eigenaar van de

Leen Mergen. De oppervlakte van het stuk weiland
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Toponiemen:
27 . De Heggen (het gebied).
28. De Sambeker Staaij.
29. Het Vlack of het Flack lag ongeveer tussen de

kort geleden aangelegde verharde weg langs de Maas
en deze rivier zelf en vanaf de Kronkelbeek enkele
honderden meters noordwaarts richting Boxmeer.
30. De Beijers Camp of Boyers Camp is genoemd
naar een persoon met de achternaam (De) Beijer,
welke is onbekend. Het was zeker níet de bekende
tekenaar Jan de Beijer (1703-1780), die regelmatig in
Vierlingsbeek verbleef en ook de Sambeekse toren met
omgeving in pentekeningen heeft vastgelegd.In 1874

kreeg Sambekenaar Johannes Maessen toestemming
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om op
dit perceel een steenbakkerij op te richten. Vandaar
de naam Steenovensche wei, Steenoven en geheel
verbasterd Steinose Weijen voor dit stuk grond.
31. De klei van de Tichelkamp is gebruikt voor het
vervaardigen van bakstenen en tegels in veldovens.
32. De Voorste Heegde doet vermoeden dat er ook
een Achterste of Middelste Heegde moet zijn geweest.

Deze namen zljn tot nu toe niet in de archieven
aangetroffen. Heegde is een oude naam voor hegge of
heg - heel begrijpelijk in dit gebied.
33. Het Agterse Kempken.
34. De Notencamp of Nooten Camp kan zijn naam
te danken hebben aan een of meerdere notenbomen
die op of langs dit perceel stonden. Opvallend is dat
wanneer dit toponiem in de archieven opduikt er
eikenbomen op staan. Aangezien het middeleeuwse
woord noot ook de betekenis van 'vee' of 'rundvee'
heeft, is dit stuk grond mogelijk hiernaar genoemd.
35. De Maes Camp.

36. Het perceel Veurst Broeks Hecken of Veurst

Brocks Hekken ontleende zijn naam aan het hekken
dat vlakbij over de Hegsestraat stond.

37. De vogels zullen op de Vogelsanck of den
Voegelsonk ongetwijfeld fraai gezongen hebben. Toch
heeft dit perceel daaraanwaarschijnlijk niet zijn naam
te danken maaÍ aan de familie Vogelsanck, die rond
1740 inBoxmeer woonde. Andere personen met deze

achternaam bekleedden belangrijke bestuursfuncties
in Venlo. Historici vermoeden dat de naam afkomstig
is van het landgoed de Vogelsanck brj het Noord-
Limburgse Afferden. Een andere verklaring is dat
op de Vogelsanck in het verleden valken zotden zljn
afgericht voor de jacht. De vogels op deze weide
zongen dan voor de laatste keer.

38. De Muts.

Het Broeksche Veld
Het gebied tussen ongeveer de J.F. Kennedystraat,
Pater Bunsstraat, de Oude Waranda en Maasstraat
heette vroeger het Broeksche Veld, ook vaak
geschreven als het Brocks veld.Een andere naam in
archiefstukken voor dit stukje Sambeek was Heese

Veld.

Toponiemen:
39. Het Broeksche Veld of Heese Veld (het gebied).
40. De Joffers Camp, op de hoek MaasstraaíPastoor
van Berkelstraat, heeft zljnnaam te danken aan de 17"

eeuwse joffer ofjuffrouw Thoma de Masiroil. Zijwas
de echtgenote van Hendrick de Best en woonde in het
Steenenhuijs dat op de hoek van de Schilderstraat en

de Pastoor van Berkelstraat heeft gestaan.
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41. De Huijssche Hegge.
42.De herkomst van de naam Huiss enHof of Huijsen
Hof is niet bekend. Huissen zou een verbastering
kunnen zijnvan Heese (veld). De familie Havens is
lange tijd eigenaar van de Huissen Hof geweest.

Een toponiem in het Broeksche Veld dat door gebrek
aan gegevens niet gelokaliseerd kon worden:
(43.) Het Clootje.

Het Broek
De strook weilanden ten oosten van de Oude Waranda
wordt nu nog steeds het Broek genoemd. Het is een

van de weinige toponiemen die bij veel Sambekenaren
bekend is gebleven. De Sambeeksche Uinaarcring
loopt er deels doorheen. Vooral op de hoek Oude
Waranda/Maasstraat is te zien dat het Broek - vaak
geschreven als het Brockofhet Brueck - van oudsher
een laaggelegen, drassig stuk weiland is geweest.

Omdat het Broek tot lang na de invoering van het
kadaster in 1832 eigendom van de gemeente Sambeek
was en één geheel vormde, bestond er geen noodzaak
om delen ervan een eigen naam te geven.

De ligging van het Broek staat op het kaartje van het
Broecksche Veld aangegeven, met nummer 44.

/

51. Van de Mackense Camp of Mackensen Camp
was de heer van Macken (die woonde op een kasteel
bij Vierlingsbeek) eigenaar.
52. De Joffers Camp, ook wel Grooten Camp
geheten, is genoemd naar joffer Thoma de Masiroil.
53. Het Tomese Cempken is ooit eigendom geweest
van een zekere Thomas of Thomassen, welke is niet
bekend. Vandaar ook de schrijfwijze Thomassen
Cempken.

54. Op den Elscamp stonden een of meerdere elzen-
bomen, waarschijnlUk op de perceelsgÍens.
55. De Nijen Camp of Niemryen Camp.
56. De Schabbert ontleende zljn naam waarschij nlij k
aan het Latijnse woord scabere, wat 'krabben' of
'schrapen' betekent. In Sambeek zal op de niet ver
van de Maas gelegen Schabbert vermoedelijk leem
zijn geschraapt om daarmee wanden van woningen
dicht te smeren en vloeren te verharden.
57. De Brugh Camp, Brugkamp of Brughstuck.

Het sttrwtje in de Kronkelbeek bij de Brugh Campen.

De Waarden
Langs de Maas fussen de Kronkelbeek en het pontveer
naar Afferden lagen de Waarden. Vroeger waren deze
breder dan nu. Een groot deel ervan is bij de aanleg
van stuw en sluis tussen 1925 en 1929 in het water
verdwenen. Het waren de beste en daarom ook duurste
hooi- en weilanden van Sambeek. Geen wonder dat de

'i/ 1
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Omdat iedereen zijn vee mocht weiden op het gemeenschap-
pelijke Broekwerd het vee door de smíd gebrandmerkt zoals uit
b ovens taande re kening bli j kt.

De Broeksche Weijen
Het gebied ten zuiden en oosten van de eerste brug
overde Sambeeksche Uitwatering langs de Maasstraat
dat aansloot bij het Broek heette de Broeksche Weijen.

Er lagen verschillende hooi- en weilanden met fraaie
namen.

Toponiemen:
45. De Broeksche Weijen (het gebied).
46. Het Honsoort, ook wel geschreven als Honsaert
en Honzaad.
47 . De Scheers Camp of Scherse Camp.
48. Het Smael Cempken.
49. De Claptes of de Cluptes heette soms Klapter.
50. De Crebbelingh of de Krabbelingh.
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eigenaren destijds bezwaar maakten toen zlj voor de

bouw van het stuw- en sluizencomplex hun gronden

moesten afstaan. Oorspronkelijk was de Waarden een

langgerekt eiland. Aan de oostzijde stroomde de Maas
en aan de andere kant de Cleijne Maeze. Deze laatste

is bijna verdwenen. Alleen een smalle sloot op korte
afstand van de Maasstraat herinnert nog aan deze

maasarrn. Het stuk Maasstraat langs de Waarden, die
ook wel de Weerden werden genoemd, heette vroeger
heel toepasselijk de Wertse straat.

Toponiemen:
58. De Waarden (het gebied).
59. Het Oeveren of Doeveren lag op een van de oe-
vers van het Cleijn Maesken, een vroegere zijarm van
de Maas.
60. De Brugh Camp, aan weerszijden van wat
Sambekenaren nu de Kronkelbeek noemen, heeft zijn
naam te danken aan de brug die erover lag.
De Kronkelbeek wordt in oude akten altijd Leljgraaf
genoemd.
61. Het Cleijn Maesken, Cleijne Maeze of Cleijn
Mesken.

62. Het Meesken is niet een meesje maar een

verbastering van Maasje. Het perceel lag immers
langs het Cleijn Maesken.

28 - DuvelsHökske m 43, 2009

63. De Heerewaard of Heeren Weerd - de naam

zegt het al - behoorde tot 7643 toe aan de Heren

van Boxmeer. In dat jaar werd deze door ruiling
eigendom van het Huis van Oranje, waarvan enkele
leden ongeveer vierhonderd jaar Heer van het Land
van Cuijk waren. De Heerewaard werd later ook wel
Prinsenwaard genoemd.

Yerkoop van onder andere de Prinserwaard door notaris
Verbunt en niet krbunt, zoals foutief in deze advertentie in het
Boxmeers Weekblad uit 1866 staat.

64. Wilhem van Kessel werd in 1532 - het jaar waarin
de toren van Sambeek gereedkwam - eigenaar van
een perceel grond vlak bij de Maas. Sindsdien heette
het Kessels Weerd.
65. Hagelcruijs Weert.
66. Het perceel de \ilaard ontleende zljn naam aan
het grotere gebied De Waarden, \ /aarvan het deel
uitmaakte.
67.Het Affers Veer of Groot Veer.
68. Het Neervelt (het gebied).

69. Het Aijen lag op de grens van de dorpen Sambeek
en Vortum, net ten zuiden van het huidige pontveer.

Een toponiem in de Waarden dat door gebrek aon
gegevens niet gelokaliseerd kon worden:
(70.) De Vuijter Weert.

llet Swindeler
Tussen het stuw- en sluizencomplex en de opslagplaats
van Rijkswaterstaat aan de Maasstraat en de Swinde-
lqarsestraat lag het Swindeler - ook wel geschreven

als Zwindelaar, Swindelaer, Swynele4 Sweyndeler of
het Swyndelke.
Zwindelen is een oud woord voor wenden of
(om)draaien. En dat deden de Sambeekse boeren in
de weilanden daar. Met hun hooivorken keerden ze

verscheidene malen het met de zeis afgemaaide gras

om dat door de zon tot voedzaam hooi te laten dro-
gen.

Aan het begin van de Swindelaarsestraat bij de

splitsing met de Maasstraat stond het Achterste
Broeckshecken.
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Toponiemen:
71. Het Swindeler (het gebied).
72.De Jan Rijken Camp.
73. De Sandert ofde Zandert.
74. Op de Hoedemaeker, dat meerdere percelen om-
vatte, werden geen hoeden vervaardigd maar hooi -
vandaar ook een andere, vaak gebruikte en duidelijker
naam voor dit gebied: de Hoeijmaeker.
75. Het Vagevier.
76. De Tiggelert.
77. Het woord raaij in de Hemelschen Raaij geeft
aan dat het om een perceel ging waar in het verre
verleden bomen en struiken zijn gerooid. Het woord
hemelschen zou kunnen duiden op de iets hogere
ligging van het stuk land (de hemel, zo dacht men tot
nog niet zolang geleden, was 'ergens boven').
Het werkwoord hemelen betekende vroeger echter
ook 'omheinen' of 'door een heg afscheiden'. De
Hemelschen Raaij was dus een in cultuur gebracht
perceel, omgeven door heggen.

78. Het Smael Cempken.
79. De Kackert.

Een toponiem in het Swindeler dat door gebrek aan
ge gevens niet gelokoliseerd kon worden:
(80.) De Cleijne Hoeijmaeker.

De Heegde
De Heegde - genoemd naar de vele heggen die
er groeiden - bestond uit enkele deelgebieden,
namelijk de Heeren Kemp, de Zure Pas en de Velue.

Verscheidene percelen in deze deelgebieden hadden
ook weer een eigen naam.

Toponiemen:
81. De Heegde of de Heeghden (het gebied).
82. Het Vicarien Kempke was eigendom van de

Sambeekse vicarie. Oorspronkelijk was een vicarie in
de middeleeuwen een afgezonderd vermogen, waar-
van de opbrengst bestemd was voor het onderhoud
van een priester. Deze moest daarvoor aan een be-
paald altaar een of meerdere heilige missen opdragen,
in gebeden bepaalde personen gedenken en soms nog
enkele andere taken uitvoeren, die in de stichtings-
brief stonden vermeld. In Sambeek lag aan de huidige
Torenstraat tegenover gemeenschapshuis De Elsen-
hof ook een Vicarien Hof of Ficarijen Hof, waar de

vicaris woonde. Hij assisteerde de pastoor.

83. De Gruenigsche Heegde of Groeninghse Heght.
84. De Alden Pas.

85. Het Hoogh Velue.
86. De Liespas.
87. De Ons Lieff Vrouwen Mergen is eigendom
geweest van het altaar van Onze Lieve Vrouw in de
kerk van Sambeek.

88. De Biespas.
89. Het Havervelt, Hqverueld of Haverland.

90. De Velue (het deelgebied), ook wel geschreven
als de Velut, Velou, Felue, Veltrwe of Valtnue was
oorspronkelijk begroeid met lage struiken en
geboomte - denk aan de Veluwe in Gelderland.
91. De Bedstee of Bedsteede was een klein, bijna
vierkant perceel. Omdat het waarschijnlijk omgeven
was door hoge groene heggen deed het enigszins aan

de beslotenheid van een bedstee denken.
92.De Coppel of de Koppel.
93. De Pollenbeeck.
94.De Heeren Kemp (het deelgebied) is eeuwenlang
eigendom geweest van het Huis van Oranje. Telgen

00.

96.
81.

t.
90.

85.

95.
94. 93.
92. 9
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86.

88.
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83.
82.

101.
102.
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uit dit geslacht bestuurden gedurende enkele eeuwen
het Land van Cuijk. Het gebied had daarom de voor
de hand liggende naam Heeren Kemp of Heere Kemp.
In dit vrij grote deelgebied lag een aantal percelen
met een eigen naam.

95. Het Leegh Velue.
96. De Zure Pas (het deelgebied).
97.Het Coppel Cempke.
98. De Limese Pes of Limerse Pes.

99. De Leegh Crebbelingh of Leege Krebbelingh.
100. De Hoogh Crebbelingh of Hoge Krebbelingh.
101. Bij de Spronck - de betekenis van dit middel-
eeuwse woord is 'oorsprong' of 'begin' - kwamen
twee beekjes bij elkaar, die vanaf dat punt samen ver-
der stroomden naar de Maas. Het erbij liggende per-
ceel was ernaar genoemd.
102. De Cleijne Bock.
103. De Grooten Bock.
Een toponiem in de Heegde dat door gebrek oan
gegevens niet gelokaliseerd kon worden:
(104.) Het Rood Meer.

De Lange Akkers
Tussen het Swindeler en de dorpsgrens met Vorfum
lagen de Lange Akkers, vaak geschreven als Langhe
Ackers. De naam van dit gebied geeft al aan dat het om
langgerekte percelen ging die, toen de naam ontstond,
zowel wei- als bouwlanden waren.

Berg. De huidige Veerweg vormde de grens met de

voormalige gemeente Vierlingsbeek, waartoe ook het
gehucht Vortum (zonder Mullem!) behoorde.
De Bergkampen - ook geschreven als Bergh Campen
en Bergh Cempken - was eeuwen geleden een woest,
onontgonnen gebied dat hoger lag dan de omgeving.
Het maakte deel uit van een langgerekte rivierduin.
Het zand eryan was aÍkomstig van een maasarïn,
die ook langs het vroegere kasteel de Hatendonk
stroomde. Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw was

in het landschap deze drooggevallen maasarm in
het landschap te herkennen. Toen is echter de laagte
opgeurld met bij de aanleg van de tweelingsluizen in
de Maas bij Sambeek vrijgekomen zand. Nu stroomt
er de Rekgraaf, een beek die water uit de uiterwaard
afvoert naar de Maas.
Door de eeuwen heen is de Bergkampen geleidelijk
in cultuur gebracht. Bossen en struiken werden ge-

kapt, alleen die langs de randen bleven staan. Zo ont-
stonden kampen (door houtwallen omgeven stukken
bouwland) bij de Vortumse Berg: de Bergkampen.

122.

118.

Toponiemen:
109. De Bergkampen (het gebied).

110. De Peerenboom.
111. De Heesforten of Heesvoorten en soms ook wel
de Hesfort.
ll2.De Lonse Hesfort of Loonse Heesvoort.
113. De Koeij Pas, ook geschreven als Koepasch,
Coijpes en Coeijen Pas.
114. De Nieuwen Camp.
115. De Vlammert.
116. De Vortumse Bergh.
117. Het Armen Land.
118. Het Capellenland van Mullem.
119. De Langen Pas.

120. De naam de Crumpt kan afgeleid zljn van het
middeleeuwse woord crum, wat 'krom' betekent.
Vandaar ook de schrijfwijze de Crompt.

Toponiemen:
105. De Lange Akkers (het gebied)
106. De Nijen Camp.
107. De Calckers Pas.
108. De Geer.

De Bergkampen
De Bergkampen lag ten westen van de Lange Ak-
kersesteeg, met ongeveer in het midden de Vortumse

107.

06.

I
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l2l. De naam de Malders (het deelgebied) - ook
wel de Maldert, Mallers of Mollerd genoemd - kan
zijn afgeleid van malder, een oude inhoudsmaat voor
granen en andere landbouwproducten zoals boekweit
en erwten. Veel boeren betaalden vroeger de pacht van
een land in natura aan de eigenaar, of de tegenwaarde
daarvan. De grooffe van een malder verschilde van
dorp tot dorp. In Sambeek was een malder 153 liter.
l22.Het Hoekse Veld.
l23.In de Liespas (het deelgebied) lagen enkele per-
celen die een eigen naam hebben gekregen.

De Hatendonk
Bij het vroegere kasteel de Hatendonk lagen twee
grote gebieden met weilanden: de Zure Pasu,eiden
(vaak ook korter de Zure Pas of het Soer genoemd)
en een stuk verder naar het zuiden en niet meer op het
grondgebied van de voormalige gemeente Sambeek
de Zoete Pasweiden. De dichtgeslibde oude maasarÍn
is nog in het landschap zichÍbaar en heette de Biest.
Van het kasteel is niets meer over. Hoe het eruit heeft
gezien, is niet bekend. Tot het begin van de 17" eeuw
was de Hatendonk het administratieve centrum van
het zuidelijk deel van het Land van Cuijk. Boeren
en andere belastingplichtigen moesten er hun pacht
in natura en soms in geld afdragen. In 1643 werd de
Hatendonk geruild tegen de Heerenwaard langs de
Maas. De Heren van Boxmeer kregen het toen op het
kasteel voor het zeggen Het werd een pachtboerderij.
Stukje bij beetje is het kasteel gesloopt. Stenen ervan
zijn onder andere verwerkt in het gemeentehuis, dat
tot 1873 aan het Wilhelminaplein in Boxmeer heeft
gestaan.

Toponiemen:
124. De Hatendonk, Hatendonck of Hoetendonk.
125. De Warande, ook geschreven als Waranda,

Waranl, Vrand, Vrandt en Herenwrande.
126. Door de lage ligging en de kleiachtige bodem
groeide er op de Biest voedzaam gras. Boeren lieten
er graag koeien grazefi, die net een kalf hadden
gekregen. De eerste melk van een koe na het kalveren
heet biest, waaÍaar, het perceel wellicht zijn naam te
danken had. De Biest kan echter ook afkomstig zijn
van de biezen die daar gegroeid hebben.

De Hees of De Heze
De Hees of de Heze was een groot gebied aan

weerszijden van de Grotestraat en de Provincialeweg
tussen Vortum-Mullem en Sambeek tot ongeveer de

lindeboom en de Pater Bunsstraat. Het huidige straatje
De Hees, waaraan enkele boerderijen staan, herinnert
nog aan deze oude veldnaam. Het was een gebied
waar, voordat het tot akkerland werd ontgonnen, veel
lage struiken groeiden.
Het Hagelcruijs, nabrj de lindeboom van Sambeek,
maakte deel uit van De Hees.

132
l3t.

U it§atering

Toponiemen:
127 . De Hees (het gebied).
128. De Zwift (het deelgebied).
l29.Het Meulenhuus.
130. Het Meulenveld.
131. Het Hagelcruijs (het deelgebied).
l32.De Lindeboom.
133. De Stoffels Hof, genoemd naar Stoffel Jurriens

Een toponiem in de Hees of de Heze dar door gebrek
aan gegevens nieÍ gelokaliseerd kan worden:
(134.) Het Gemeentsland.
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144.

139.

147.

Waarschijnlijk woonden in de

Wolfshoek geen wolven maar
hebben er veel wilgen gestaan.

Het Claerenbeex Land, de Reu-
vers en het Sleutelland behoor-
den als deelgebied eveneens tot
de Aambeten.
Dat geldt ook voor het op de

grens van de dorpen Sambeek
en Mullem gelegen en vooral uit
akkers bestaande Herris»eld,
ook wel geschreven als Her-
rilsveld, Hers\eld, Harrisveld,
Herrisveld of Herfsneld. Dat
is niet altijd zo geweest, want
herrist komt waarschijnlijk van
het middeleeuwse woord her-
nesse, wat 'kudde' of 'weiland'
betekent. Lang geleden zouden
er op het Herristveld koeien en

schapen gegraasd kunnen heb-
ben. Later hebben de graslan-

den plaatsgemaakt voor akkers,
waaÍop gewassen voor het vee

werden verbouwd. De naam
Herristveld duidt daar mogelijk
ook op (denk aan het Engelse
harvest, dat'oogst' betekent).

40.
41.

42.
43.

145.
46.

De Aambeten
De oudste vermelding van de AambeÍen, een gebied
dat voornamelijk uit akkerland bestond, dateert van
het j aar I 5 1 9. Later kwam een andere naam in zwang,
namelijk het Sambeeksche Veld.

'Beten' is een oude naam voor bieten; het woord komt
onder andere nog voor in beetwortel. Heel vroeger zou
dit gebied 'Aan de Beten'geheten kunnen hebben -
de akkers dus waar vooral bieten voor het vee werden
geteeld. Snel uitgesproken wordt Aan de Beten bijna
Aanbeten. En net zoals in het woord 'aanbieding'
de n klinkt als een m is dat ook bij de Aanbeten het
geval geweest. De oorspronkelijke naam Aanbeten
veranderde zo in Aambeten. In archiefstukken wordt
de naam ook geschreven als AembeÍen, Ambeten,
Amb ie te n, Ae nb e e len, en Aan b e le n.

De naam kan echter ook verwijzen naar 'aanbijten',
het steeds weer een nieuw stukje grond in cultuur
brengen in dit gebied tussen de kom van Sambeek en

de verder naar het westen gelegen heidevelden van
de Peel.

Een deelgebied van de Aambeten was de Wolfshoek,
globaal gelegen tussen de Zandsteeg en Stalenberg
aan weerszijden van de spoorlijn Nijmegen-Venlo.
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Toponiemen:
135. De Aambeten, later het Sambeeksche Veld
genoemd (het gebied).
136. Het Leen Land.
l3T.DeBijlof den Bill.
138. De Leemshoop.
139. Het Sleutelland (het deelgebied).
140. Het Geestelijk Erf.
141. De Schaepsvoet had wel enigszins de vorm van
de hoefvan een schaap.

142. De Sappert.
143. De Klamoet of Zaal, ook geschreven als,Sael.

l44.De Heeromes Loop.
145. De Clamorij.
146.De Metgens Mergen of Methijens Mergen.
147. Het Armen Land.
148. Op de Luinbeek of op de LunebeeÀ is genoemd
naar de Luinbeek die daarlangs liep.
l49.Het Herristveld (het deelgebied). Dit strekt zich
verder uit naar het zuiden, richting Mullem.
150. De Budu Acker.
151. De Lang Sael.
152. De Cruijsstock.
153. De Ossen Eeght.

149.
151.

r 50.

116.

172.

167.

r66.

I
77.

I

I
0q

ó5.

164.
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174. t75.

173.
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De naam op deze boerderij aan de Hoogeindsestraat geeft de
exacte ligging van het deelgebied de Reuvers weer

154. Het Ermers Lant.
155. Het Thonesen Lant.
156. De Cromsael.
157. De Enneken Nielen Trip.
158. De Langhsael.
159. De Geisterman, waar het hekken stond.
160. De Dooven.
161. De Reuvers werd ook wel geschrevet als de
Roover of de Roever (het deelgebied).
162. De Gubbel is afgeleid van de roepnaam van
Gabriël Thonissen: Gubbel.
163. Het Blumeveld - ook wel geschreven als
Bloemenveld, Blommenvelt, Bloemersveld en zelfs
Blilmeveld - heeft zijn naam waarschijnlijk te danken
aan de bloemen van het raapzaad, dat daar volop
groeide en tot raapolie werd geperst op de hofstede
van het vlakbij gelegen Riessen.

164. Het Cluitje of het Kluitje.
165. Het Claerenbeex Land (het deelgebied).
166. De Cromsael.
167 . Het Thonis Hoeten Lant.
168. Het Ansems Lant.
169. Het Erken Barten Lant.
170. De Wolfshoek (het deelgebied).
171. De Paetsael of Padtsael was een perceel grond
dat langs een voetpad bij de Zandsteeglag en daaraan
zijnnaam ontleende.
172. Den Trip.
173. Het Heeren Land.
lT4.HetVlas Saelken, ook genoemd als het Hermen
Ebkens Lant.
175.De Heskens Poel, ook Eskens Poell genoemd.
176. De Quick.
177. De Joffer.
178. De Halven Mergen.

Andere Íoponiemen in de AambeÍen die door gebrek
oqn gegevens niet gelokaliseerd konden worden:
(179.) Het Cocx Lant.
(180.) De Jorden of de Jarden.
(181.) De Snijer.
(182.) Het Voetschaps Landt.
(183.) De Geer of de Karts.
(184.) Het Aelken Belen Lant.
(185.) De Hansen Camp.

De Kemp
De Kemp - tussen Zandsteeg,Torenstraat, Stalenberg
en Buskensweg plus nog een gebiedje tussen Toren-
straat en Korte St. Janslaan (nabij het Mariakapelle-
tje) - is lange tijd eigendom geweest van de familie
Van Elderom. Een van de telgen van dit geslacht was
Goossen Tunnissen van Elderom. Vandaar dat dit ge-

bied ook wel Goossens Kemp werd genoemd.
Het eerste stuk van het huidige Torenpad vanaf de

Torenstraat gezien (met de flauwe bocht) heette de

Kattesteegh. Deze kwam uit op de Wintersteeg (het
rechte stuk van het Torenpad voor de begraafplaats
langs).

Toponiemen:
186. De Kemp of Goossens Kemp (het gebied).
187. De'Weem, ïI/iem of Wijem.

188. De Ficarijen Hof.
In de buurt hiervan lagen nog:
189. Het Vrijthof of Vrythoff.
190. Het Kerkhof.
191. Het Huijs de Kluijs werd later de Steenenburgh
genoemd en was lange tijd eigendom van de graven
van Huis Berg, die ook Boxmeer bestuurden.
l92.De Geurt Havens Camp.

I
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Het (Box)Meersche veld
Ten noorden van de vroegere dorpskern van Sambeek
tussen de Bergstraat en de Hoogeindseweg lag het
Meersche veld of het Boxmeersche veld.
Stukken grond van particulieren lagen in het Meersche
veld - naar de dorpsnaam Meel de oude naam van
Boxmeer. Betrof het echter percelen van de Heren van
Boxmeer dan is er in archiefstukken vaak sprake van
het Boxmeersche veld terwijl het dus over hetzelfde
gebied gaat, dat geheel uit bouwland bestond.

Toponiemen:
193. Het (Box)Meersche veld (het gebied).

194. Het Armenland was eigendom van de parochie

Sambeek. De opbrengst ervan kwam vooral ten
goede aan de arÍnen van het dorp die niet in hun eigen
levensonderhoud konden voorzien.
195. Het Wersloopken (wers : dwars), aan de Gro-
testraat tegenover villa Nia Domo, was een smal stuk
land dat dwars op de daarachter gelegen percelen
lag.
196. Twee percelen land aan weerszijden van
de Grotestraat ter hoogte van zuivelhandel De
Vlam hadden de naam Clingelpoel, soms ook wel
(waarschijnlij k abusievelij k) KIin gelp aal genoemd.
Dat de Grotestraat tussen deze percelen liep, duidt
erop dat deze nu belangrijke doorgaande weg tussen

de kruising met de BergstraaíKortestraat en de

dorpsgrens van Sambeek en Boxmeer vroeger slechts
een onbeduidend zandpad was. Clingel betekent
onder andere 'kleven' of 'vast blijven zitten', wat
veel zegt over de bodemgesteldheid in en rond deze

nu verdwenen poel.

l97.De Clompen Camp ontleende zijnnaam aan de

familie Clomp, die het perceel lange tijd in bezit heeft
gehad. De naam Clomp komt waarschijnlijk van de

klompvoet, waar een van de familieleden mee was

behept.
198. Rosalia's Rust was een landgoed op de plek
waar nu het voormalige St. Catharinaklooster staat.

199. De Bock of Boecken Hoff lag op de hoek van
de TorenstraatlZandsteeg. Het Altaar van Sint Jan in
de kerk van Sambeek had het stuk grond, waarop ook
een huis stond, lange tijd in eigendom.
200. Den Hoff.
201. De Bijl of Hacke Bileke had de vorrn van een

b1jl.

202. Het Heeren Land behoorde toe aan de graven

van het Huis Bergh, die ook Boxmeer bestuurden.
203. Wat er op het Haverland of Haverveld veel
werd geteeld ligt voor de hand. De percelen grond
waÍen lange tijd eigendom van het Huis van Oranje.
ZD{.HetHacken Land of Hocken Lantwas genoemd

naar de familie Hack, die er ooit eigenaar van was.

Deze familie heeft een belangrijke financiële bijdrage
geleverd aan de bouw van de Sambeekse toren. Uit
erkentelijkheid hiervoor mocht de jonge Hendrick
Hack bij het gereedkomen van de toren in 7532 een
gedenksteen plaatsen.

205. Het Capellen Land dankt zljn naam aan de St.

Corneliskapel van Mullem, die het perceel van Jan

van Meer ten geschenke had gekregen.
206.Het Stelten HoÍke.
207.De Visweijer, die Jan van Os in 1666 bezat.
208. De Stimpels C ampof Stempels Camprsgenoemd
naar Peter Stimpel, die rond 1400 zegelbeheerder

95. I196.

200.
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Het woonhuis Rosaliab Rust maakte in l92l nog onderdeel uit
van het voormalige Catharinaklooster Later moest dit plaats
maken yoor een nient,e vleugel.

De Heer van Geijsteren was lange tijd eigenaar van hofstede
den Hoffop de plekyan deze boerderij aan de Zandsteeg.

Huize de Bock stond ongeyeer op de plekvan dit huis aan de
Zandsteeg. Links was de voormalige Weem.

was en in die hoedanigheid fraaie waszegels met een

stempel aan belangrijke documenten hechtte.
209. De Hater Camp werd ook wel Kater Camp
genoemd. Deze laatste naam had niets met een
mannelijke poes te maken, maar was een verbastering
van Katrien. Het stuk grond was namelijk lange
tijd eigendom van het Sint Catharina-altaar in de

Sambeekse kerk. Vandaar dat het perceel ook wel
Sint Katriene Land of Sinï Carhrijne LandheeÍte.

Andere toponiemen in het (Box)Meersche Veld die
door gebrek aan gegevens niet gelokaliseerd konden
worden:
(210.) De Balken, ook wel geschreven als de Bulle-
ken of de Bulcken, is genoemd naar de 'dijkjes'die als
perceelsafscheiding om dit stuk grond lagen. Derge-
lijke balken zijn vrijwel niet te verplaatsen in tegen-
stelling tot grenskeien of grenspalen.
(211.) Het Enneken Nielen Landt.
(212.) De Heemse.
(213.) De Lins.
(214.) Het Bagijnen Lant behoorde aan de begijnen
van venray.
(215.) Op ten Horrick.

Gezicht vanaf de Hoogeindseweg over de Sambeeksche lJitwa-
tering, met op de achtergrond de loze brugwaarover vroeger
de Stalbergsche weg liep.

Riessen
Het gehucht Riessen of Rijssen lag bij de gesloten
spoorwegovergang in de Stalenberg. De familie Van
Stalburgh bezat hier stukken grond en vermoedelijk
is de straatnaam Stalenberg daarvan afgeleid. Vanaf
Riessen liep nog een andere weg dwars door de
velden richting Mullem. Dat was de Stalbergsche
weg. Een nu niet meer in gebruik zijnde brug over
de Sambeeksche Uitwatering herinnert daar nog aan.
Vanuit Riessen is het omliggende heideland geleidelijk
in cultuur gebracht.
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Toponiemen:
216. Riessen (het gebied).
217 . De Staelenbergh (het deelgebied).
Andere, relatief grote ontginningsgebieden in de

buurt van Riessen ontleenden hun naam aan degenen

die met het in cultuur brengen ervan zijn begonnen.
Later zijn deze gebieden verkaveld.
218. De Jan Verhouts Camp.
2l9.De Jan de Wilt's Camp.

Een toponiem in Riessen dat door gebrek aan gegevens

niet gelokaliseerd kan worden:
(220.) De Peter Leeuwen Camp.

De Nieuwe Erven
De Nietrwe Erven was een verzamelnaam voor de

ontginningsgebieden tussen de Hoogeindseweg/
Verlengde Heistraat en het riviertje de Raam. Het
waren oorspronkelijk heidevelden, waarvan alle
inwoners van Sambeek gebruik mochten maken. Ze
konden er hun schapen laten grazen, heidestruiken
plaggen om die in hun potstallen met dierlijke mest te
verïnengen en turfsteken. Ongeveer 200 jaar geleden
is er een begin gemaakt met het geleidelijk in cultuur
brengen van deze heidevelden.

Toponiemen:
22l.De Nieuwe Erven (het gebied)
222.De Crifsen Camp of Crissen Camp is genoemd

naar de familie Crifts, die eeuwenlang in Sambeek
heeft gewoond. Zo was een zekere Simon Crift rond
1550 pastoor van Sambeek.
223.De Reijn de Wilt's Camp. Reijn de Wilt was de

zoon van Jan de Wilt. (zie Riessen)

Andere toponiemen in de Niem,rrc Erven die door
gebrek aan gegevens niet gelokaliseerd konden

worden:
(224.) Het Kapelbos.
(225.) Het Kerkenbos.

Colofon

Research: Jos Kuijpers en René Klaassen
Teksten: René Klaassen
Correctie: Truus Klaassen-Hubbers
Vormgeving & realisatie: Jos Kuijpers
Omslag: Gertjan Kuijpers
Foto's: Archief Sambeeks Heem,

Jos Kuijpers, René Klaassen

Bronnen, onder andere:

Archiefvan het dorpsbestuur van Sambeek, 1308-1810

Archief van de voormalige gemeente Sambeek, 1811-1942
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