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M. J. VAN SAMBEEK overleden 28 februari 1956 
N a een langdurige en ernstige kwaal, die hem tenslotte aan een betrekkelijk 
kort ziekbed heeft gekluisterd, is Martinus Jacobus van Sambeek, oud-onder
wijzer, oprichter en oud-directeur van het Natuurhistorisch Museum te E n 
schede, op 72-jarige leeftijd van ons gegaan. 
Van Sambeek was een veelzijdig bioloog, maar als het er op aan kwam, was de 
geologie bij hem nummer één, en dat is de reden waarom een woord te zijner 
nagedachtenis hier op zijn plaats is. De popularisering van de natuur, vooral 
onder de jeugd, was het grote ideaal dat hij met onvermoeide geestkracht 
heeft nagestreefd, en dat hij belangrijk heeft benaderd door de stichting 
van het museum, dat thans jaarlijks door duizenden wordt bezocht. 
Het typeert de liefhebber van de geologie, die de heer Sambeek was, dat de 
toenmalige Enschedese wethouder van onderwijs bij de opening van het 
museumgebouw op 29 november 1939 schertsend opmerkte, dat de stichter zo
wel letterlijk als figuurlijk veel stenen 
voor het museum had aangedragen. 
Tal van oud-leerlingen zullen zich zijn 
„grintvonderij" op het speelterrein bij 
de school, waar hij tot 1932 onder
wijzer was, herinneren. Geregeld trok 
hij er op uit, naar Groenlo, Delden, 
Bentheim, Alstatte, Lünten, Ochtrup, 
kortom door het gehele gebied aan 
weerszijden van de grens, dat met zijn 
rijkdommen zo'n indruk op hem 
maakte, dat het museum,,Grensland" 
werd genoemd. 
De volle rugzakken en fietstassen, die 
hij van deze tochten meebracht, hiel
pen mee de grondslag voor zijn mu
seum te leggen. Niet alleen voor po-
pularisatie, ook voor de wetenschap 
is het werk van van Sambeek van 
grote betekenis geweest. Verschillende 
proef schriften kwamen mede dank zij 
zijn medewerking c.q. het door hem 
verzamelde materiaal tot stand. 
Met van Sambeek is een nauwgezet en 
enthousiast werker heengegaan ; velen 
zullen een goede en dankbare herin
nering aan hem bewaren. 

H. Krul. 




