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No.4

Uit de vereniging:
WOII tentoonstelling
land, het lazaret, de terugkeer
naar Swalmen, de H.A.R.K.,
maar ook van de bevrijdingsfeesten in augustus-september
1945 te zien.
Enkele leden van de Replacements Just Ordinary Men, onder
andere Jelle Daems uit Swalmen, waren ook aanwezig. Deze
Living History Group Replacements is een groep mannen afkomstig uit Nederland, België
en Duitsland.
Het zijn mannen met normale
(ordinary) levens en normale banen, echter in de
weekenden gaan zij op pad en veranderen in een
ware Band of Brothers. Hun voornaamste doel is de
gedachte en herinnering aan deze zware en moeilijke tijden levend te houden, opdat de mannen en
vrouwen die hun leven gaven voor onze vrijheid
nooit vergeten worden.
Maar bovenal het levend houden, van alle herinneringen aan deze oorlog voor volgende generaties,
zodat er hopelijk nooit meer een dergelijke oorlog
komt.

De gehouden tentoonstelling in het Atrium te
Swalmen op 10 en 11 oktober over de Tweede
Wereldoorlog werd zaterdag en zondag door
vele enthousiaste bezoekers bekeken.
Maandagmorgen 12 oktober konden tussen 10.00 en 12.00 uur nog de leden van de
gymclub, de bezoekers van de ‘Laeskamer’ en
cliënten van de omliggende lokalen de tentoonstelling bekijken.
Deze in samenwerking met Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal georganiseerde
tentoonstelling liet zien (door middel van
foto’s én documenten) wat er in de jaren ‘40’45 ‘tösse Maas en Prusebos’ gebeurde. Men
aanschouwde hoe zwaar deze jaren waren
voor de Swalmer bevolking. Onderwerpen
als de mobilisatie, in 1939
de grensbewaking, de Duitse
inval in ons land op 10 mei
1940, evenals de distributie,
het inleveren van radio’s, het
verbod op het houden van
postduiven, het verzet, de
onderduikers en de Arbeitseinsatz kwamen aan bod.

De tentoonstelling werd door iets meer dan 400
personen bezocht. Veel complimenten werden in
ontvangst genomen en de organisatoren hebben
maandagmiddag de tentoongestelde spullen met
een voldaan gevoel opgeborgen.

Tevens was beeldmateriaal
van de verwoestingen door
de bominslagen, de oorlogsslachtoffers, de evacuatie
naar het noorden van ons
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Schenkingen aan de MHVS
- Klassenfoto kleuterschool Boukoul, schooljaar 1949-1950 met 43 kinderen in de klas; van mevrouw Schouenberg-Sieben.
- Groot spreekwoordenboek; herkomst, betekenis en gebruik van alle bekende spreekwoorden;
ontvangen van Jos Alers.
- Diverse pentekeningen van gebouwen in Swalmen, gekregen van Piet van Buggenum.
- Diverse bidprentjes, communieprentjes, foto’s, huurkoopovereenkomst Philips, gelukwenstelegram en rapport 1963-1964 van C. Rosbender.
- Diverse foto’s gekregen van Thea Looys (vader Peter Looys was in de oorlog in Swalmen gestationeerd bij de Koninklijke Marechaussee).
- Drie foto’s van de bevrijdingsoptocht in september 1945 van Har Dingelstad

Jaarprogramma 2015-2016 Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen
26 december Kerstwandeling naar Beatrixhoeve (gezamenlijke activiteit)
eind februari/
begin maart
Jaarvergadering bij café Thijs en Wilma, Rijksweg Zuid 15, aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur (MHVS)
5 mei
Hemelvaartsdagfietstocht langs de Maas (gezamenlijke activiteit)
juli-augustus Zomervakantie (MHVS)
eind augustus Langere fietstocht (MHVS)
september
Weekendexcursie Natuurwerkgroep (MHVS)
oktober
Wandeling Nacht van de Nacht (gezamenlijke activiteit)
november
Natuurdoedag (MHVS)
26 december Kerstwandeling (gezamenlijke activiteit)
En verder... het programma kan nog worden aangepast. Er staan (onder voorbehoud) enkele kleine
excursies op het programma. Te zijner tijd komen we hierop terug. Nadere publicaties in ‘t Zjwaemke, 1Roermond, 1Beesel en 1Tegelen-Belfeld.
Wandelingen Swalmdalgidsen en kanotochten. Deze activiteiten worden georganiseerd door Staatsbosbeheer en zijn niet gratis. Nadere publicaties in ‘t Zjwaemke, 1Roermond, 1Beesel en 1TegelenBelfeld. Zie ook www.natuurlijkasselt.nl en voor de wandelingen met de Dorpsgidsen in Beesel, zie
www.rondleidinginbeesel.nl.
Het jaarprogramma van IVN De Steilrand is te vinden op http://ivn.nl/afdeling/de-steilrand
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Herkomst naam Beesel
Wiel Luys
De vroegst bekende vermelding van de naam
Beesel dateert uit een akte van 1275. Hierin
vinden we de naam Beesel. Dus exact de zelfde schrijfwijze als tegenwoordig. In de 14de
eeuw vinden we Bisel en Biesel. Daarnaast
komen in de 14de eeuw de namen Besel en
Besell voor, die weer lijken op de huidige
naam.
Bij de naamsverklaring van Beesel wordt
door de meeste onderzoekers uitgegaan van
de naam Bieslo; een samentrekking van Bies
(een oevergewas) en loo (bos). Zowel het
voorkomen van biezen in het Beesels Broek
als de aanwezige bossen lijken deze theorie
te ondersteunen. Het is onderzoeker Knippenberg, die zich er sterk voor maakte. Hij
heeft het over een bosrijke streek met veel
waterbiezen. 1
Ook de bekende deskundige op toponiemengebied, prof. Arthur Schrijnemakers, sloot
zich indertijd hierbij aan. In zijn in 2014
verschenen publicatie Codex NederlandsLimburgse Toponiemen is hij nog steeds die
mening toegedaan, hoewel hij vanwege de
schrijfwijze van de vroegste versie zijn twijfel uitspreekt. Daarbij gaat het niet om het
eerste deel van de naam bies, maar om het
tweede deel sel. Er is geen versie van Besele
of Biesele bekend (le=lo).2 Sel is een toevoeging die aanduidt dat het om een bewoonbare plaats gaat. Beesel zou dus genoemd

kunnen zijn naar een bewoonbare plaats gelegen
in een met biezen begroeid gebied. In dit verband
is het interessant dat de plaatsnaam Molenbeersel
(B) nu nog uitgesproken wordt als Biësel (zonder
‘r’). Het woord ‘beer’ betekent hier overigens moerasland. Beersel is dus een in een moerasgebied gelegen nederzetting.
Het ziet er dus steeds meer naar uit dat de naam
Beesel afkomstig is van Bies-sel waarbij het tweede
lid sel verwijst naar het Oud-Germaanse sala hetgeen woning of nederzetting betekent. Het heeft
dus niets uit te staan met Bieslo.

1 Tijdschrift De Nedermaas 1937-1938, blz. 158
2 A. Schrijnemakers, Codex Nederlands-Limburgse Toponiemen,
blz. 620

Natuurschoon en natuurgenot harmonisch gecombineerd in
Swalmens zwembad
Els Janssen-van Avesaath
“Donderdag, 26 mei opende de bad- en
zweminrichting van Swalmen haar poorten
en daarmee werd dan officieel het veertiende
seizoen van deze instelling ingeluid. Ruim
600.000 bezoekers hebben in de dertien jaar
van haar bestaan de weg gevonden naar dit
paradijselijk stukje natuur aan de Swalm.
Het is eigenlijk nog veel te weinig bekend.

Zeer velen bezoeken het mooie bad en vergeten het
park. Zulk een prachtige combinatie van aanleg
treffen we nergens in onze provincie, zelfs niet in
ons land. Het is een apart genot thans te dwalen
over de paden die ons voeren langs de meanders
van de Swalm, met de wiegelende waterranonkels
in volle bloei. De brem vlamt nu knalgeel tussen
het struikgewas en de heide. Langs de moerassige
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bospaden heft de rhododendron zijn blauwe bloemtrossen en de geur van jasmijn drijft in vlagen over
de wegen. In de vijver heeft de otter zijn heimelijk
roverswerk zo grondig verricht, dat er van de visstand niet veel meer over is. Op de hogere gronden wemelt het van de konijnen. Onder de dennen
ontrollen de eikvarens hun kromstaven en leggen
het tere kantwerk hunner blaren uit. Wie van de
natuur houdt vindt haar nu op haar Paasbest. Dit
alles is slechts de entourage van de bad- en zwemgelegenheid en die vormt de hoofdzaak van deze
aanleg. Swalmen is trots op zijn bad en die trots is
gerechtigd. Het is geen chauvinisme of eigenbaat
dat de burgemeester beweegt, als hij ons zegt dat
hij het jammer vindt, dat men niet met de omliggende gemeenten tot samenwerking is kunnen
komen om deze unieke gelegenheid te exploiteren
in streekverband. Was dat wel gelukt dan hadden
sommige gemeenten niet zulke kapitalen in dergelijke instellingen behoeven te steken, die wellicht
toch nooit rendabel worden. Dit geldt natuurlijk
niet voor een plaats van de grootte als Roermond.
Of hadden wij het kunnen stellen met een sportfondsenbad en Swalmen het natuurbad laten? In
ieder geval zullen de Roermondse zwemmers ook
dit jaar nog wel het leeuwendeel leveren van de
bezoekers aan het Swalmer bad, want het is zeer
twijfelachtig of het eerste bassin aan de Maastrichterweg (Roermond) klaar komt. Wat de exploitatie
betreft is een badinrichting een zeer wispelturig
bedrijf, wijl men zo sterk van het weer afhankelijk
is. En dat is zeer variabel. In Swalmen komt men
aan zijn trek als we van de drie zomerse maanden
er anderhalve hebben met veel zonneschijn.

Tarief en gezin
Van de service moet het komen, redeneerde het bestuur en gaf er een flink bedrag voor uit. Hier blijkt
weer eens dat een gemeentelijke exploitatie, die
niet enkel winst beoogt, te prefereren is. En meer
nog blijkt dat uit de tarieven. Deze laten duidelijker dan wat ook zien, dat de sociaal-hygienische
overwegingen het zwaarste wegen. Bij de abonnementsprijzen is wel degelijk rekening gehouden
met de grote gezinnen en de jeugd, zoals men hieronder kan lezen:
Persoonlijke abonnementen voor:
Personen geboren voor 1 januari 1928 ƒ 5,Personen geboren na 1 januari 1928 ƒ 3,Gezinsabonnementen voor:
2 personen uit 1 gezin ƒ 8,3 personen uit 1 gezin ƒ 10,4 en meer personen uit 1 gezin ƒ 12,Kinderen geboren na 1 januari 1942, behorend tot een
gezin dat een abonnement heeft genomen zijn vrij.
Kinderen geboren voor 1 januari 1928, behorend tot
een gezin dat een abonnement heeft genomen ƒ 2,Maximum per gezinsabonnement ƒ 18,Inwonende dienstboden worden geacht tot het gezin te behoren.
Voor abonnementen besteld en betaald voor 1 juni
wordt 10% reductie verleend.
Abonnement rijwielstalling voor 1 persoon ƒ 2,Idem voor 2 en meer personen uit een gezin ƒ 3,De gewonen entréeprijzen blijven ongewijzigd.
Volwassenen 30 ct.
Kinderen 15 ct.
Op zaterdagmiddag en zondag Volwassenen 40 ct.
Kinderen 20 ct.
Park en speeltuin 10 ct.

Vernieuwingen
De oorlog bracht Swalmen een schadepost van ruim
42.000,-- gld., waarvan er 22.500,-- van het Rijk
terugkwamen. De vernieling behoort weer tot het
verleden. De inrichting ziet er beter uit dan ooit.
De kleedcellen zijn in zachtblauw beton-emaille gespoten en de bassins in een iets diepere kleur. Voor
de ingang van het restaurant kwam een mooie tegelvloer te liggen, in plaats van het grint. De speeltuin kreeg een grote beurt en heeft tal van nieuwigheden. Per watertandem kan de bezoeker langs
de mooie grachten en vijvers trekken. De tennisbanen werden vernieuwd, het sportveld kreeg een
afrastering en de fietsen kunnen onder overdekte
loodsen geplaatst worden.

Een goed seizoen voor de badinrichting
Het seizoen 1949 is voor de exploitatie van het
zwembad Swalmen een waar succes geweest. Inmiddels is de 60.000ste bezoeker reeds de entree
gepasseerd. Van deze 60.000 bezoekers zijn er
evenwel ruim 11.000, die uitsluitend het wandelpark met kindertuin hebben bezichtigd. Een bewijs
derhalve, dat ook het park en niet het minst de
speeltuin in steeds meerdere mate de belangstelling van het publiek trekt. Het aantal bezoekers
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bestaat uit naar schatting 70% niet-inwoners. Van
heinde en verre zijn enige duizenden vacantiegangers gekomen, om in Swalmen een inrichting
te vinden, welke met recht een unicum kan worden genoemd van geheel Nederland. Hier is een
ontspanningsoord bij uitnemendheid. Men kan er
genieten van het frisse en heldere zwemwater, afkomstig van het riviertje de Swalm, snel stromend
door een bebost terrein, waar over een afstand van
meer dan 10 km. geen sprake is van vervuiling door
riolering of anderszins. De wandelaar en liefhebber
van bomen, heesters en planten kan naar wellust
profiteren van het stille en heerlijke natuurschoon.
Naar wij vernemen is het bestuur voornemens de
inrichting voor het publiek te sluiten met ingang
van zaterdag 10 september a.s.”

Uit genoemde publicatie uit 1949 mag blijken dat
de Swalmer mensen destijds trots waren op hun
zwembad en terecht.
In 2011 was ons zwembad ‘Zwembad van het jaar’,
net als in 2012, 2013 én 2014. In 1949 werd de loftrompet geblazen in het Schwämke, voorloper van
het huidige Zjwaemke, nu worden alle vrijwilligers
op de hoogte gehouden in De Zjwaamsjlaag, een
uitgave van de Stichting Zwembad ‘de Bosberg’.
Bronvermelding: ’t Schwämke juni 1949, onder redactie van To
Heijnen, Cor Wijnands, Hub. Julicher en Bart Janssen (illustrator). Archief Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen

Nieuwe dichtbundel ‘Oet ‘t hert’
Lisa Naus (alias Annelies Hermans) uit Boukoul heeft sinds enkele jaren haar hart verpand aan het
dialect. In onze streektaal schrijft ze zowel poëzie als proza. Hiermee hoopt ze mensen een lach te
brengen of iets om eens over na te denken.
Na haar eerste dichtbundel ‘Alles is leefde’ (november
2013) werd op zondag 25 oktober jongstleden een tweede
dichtbundel in dialect gepresenteerd, genaamd ‘Oet ’t hert’.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Café Soranus in Boukoul werd het eerste exemplaar aan Ingrid te Meij aangeboden, die dit namens Veldeke Remunj in ontvangst nam.
‘Oet ’t hert’ heeft dezelfde uitvoering als de vorige bundel,
dus ook het formaat 15 x 21, bestaande uit 62 pagina’s met
gedichten en bijpassende kleurenfoto’s.
De bundel is bij Lisa te koop. Voor het maken van een afspraak (met een kopje koffie) of eventuele
levering per post kunt u haar een bericht sturen, met vermelding van uw naam en adres, via mail:
lisa.naus.2010@gmail.com. Verdere informatie vindt u op de website: www.lisanaus.nl

Middelhaover kepelke
Piet van Buggenum
De auto parkeer ik op de NS parkeerplaats
bij de spoorwegovergang langs de Beeselseweg in Swalmen. Op deze plaats, tussen mijn
geboortehuis en het spoor, lag vroeger een
parkje met hoog opgaand struikgewas. Als
kleuters speelden we daar verstoppertje en
voerden we oorlogje. De grote bomen uit dit
parkje hebben de tijd van toen nog overleefd

en vormen voor mij een herkenningspunt.
De ontwikkelingen in dit gebied stonden in de loop
der jaren niet stil. Door de aanleg van de autosnelweg R73 moest de spoorrails enkele tientallen
meters opschuiven in de richting van mijn ouderlijke woning. De mensen die hier nu wonen hebben ongetwijfeld even moeten wennen aan extra
geluidsoverlast, zowel van het trein- als van het
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kapelletje of veldkruis met een verhaal.
Vandaag gaat mijn tocht vanaf de spoorwegovergang, via de Parallelweg, naar
het Middelhaover Kepelke.
Deze weg behoorde in mijn jeugd ook tot
het speelterrein voor de kinderen van
de Beeselseweg. De Parallelweg moest
echter, over een groot gedeelte van
zijn lengte, mee opschuiven om plaats
te maken voor de spoorlijn. Hierdoor
moesten de meeste aanliggende woningen gesloopt worden. Het is snel gezegd:
‘gesloopt worden’, maar je zult er maar
bijna je hele leven hebben gewoond.
Deze mensen werden gewoon uit hun vertrouwde
omgeving weggehaald ten behoeve van een algemeen belang. Ze zullen hun bezit wel goed betaald
hebben gekregen; de verdwenen tastbare herinneringen en een emotionele binding zijn niet door
geld te vervangen.
Via deze nieuw gesitueerde Parallelweg ga ik nu op
weg naar het ‘Middelhaover Kepelke’ in de volksmond ook wel ‘Heylige Huysken’ genoemd. Het
stond er al enkele eeuwen vóór mijn geboorte. Na
mijn vertrek uit Swalmen ben ik het uit het oog
verloren. Zo gaat dat vaak met die kleine onopvallende ‘kepelkes’. Maar ze blijven, lange tijd onopgemerkt, toch doorleven in je herinneringen. Ik ben
benieuwd hoe het er bijstaat, meer dan zeventig
jaar later.
Zoals altijd, tijdens een wandeling in mijn geboorteplaats, kijk ik terug naar die tijd van toen. Waar
blijft de tijd? Ook nu weer probeer ik om mijn
jeugdherinneringen, die onderweg naar boven komen, vast te leggen voor het nageslacht. Hier vind
ik het vooral belangrijk omdat er langs deze route
zoveel veranderd en verdwenen is. De weg naar
mijn doel, in dit geval, voor mij bezaaid met onzichtbaar geworden beelden van toen.
Aan het begin van deze weg lag er, tussen het
spoor en de weg, een opslagplaats voor strooizand,
bestemd voor gladheidsbestrijding in de winter. De
jeugd van de Beeselseweg en de Parallelweg beschouwde deze opslagplaats echter als hún zandbak, waar ze hun fantasieën konden uitleven. De
treinen denderden er met enige regelmaat aan
voorbij, dat hoorden wij niet meer. Wij droomden
er toen van om er een hutje te bouwen om in te
overnachten. Een hutje van afgedankte bouwmaterialen: latten, golfplaten, stro, gras enzovoort.
Allemaal materialen die we in de buurt zouden

autoverkeer. Zoiets went op den duur wel, maar het
blijft toch altijd een min of meer storende factor
in het woongenot. Je moet het na verloop van tijd
gewoon accepteren, anders blijft het je hele leven
beheersen. Het is de prijs die we voor onze welvaart
betalen, de een wat meer dan de ander. Welvaart en
welzijn gaan niet overal samen.
Het oude rangeerterrein met los- en laadplaats
aan de Stationsstraat is eveneens verdwenen en
ook veranderd in een parkeerplaats voor treinreizigers. De drie woningen aan de Hollestraat: café
de Koet, de villa van Victor Vallen en het huis van
Vogels overleefden de komst van de snelweg niet.
Ze moesten wijken voor een autotunnel van enkele
honderden meters lang.
Jeugdherinneringen
Het zijn herinneringen van meer dan zeventig jaar
geleden. In hoeverre ze nog met de werkelijkheid
van toen overeenstemmen, weet ik niet, maar zo
herinner ik me ze nu wel. Bij de spoorwegovergang
begin ik met de eerste van een aantal wandelingen langs kruisen en kapellen in Swalmen. Mijn
planning is, dat iedere wandeltocht eindigt bij een
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verzamelen. Het leek ons in die tijd geweldig om
dat een keer te beleven. Dat hutje hebben we ook
gebouwd. Helaas kregen we van onze ouders geen
toestemming om er een nacht in door te brengen.
Het idee van overnachten ontstond door verhalen
die we hoorden over soldaten, die in bunkers of in
overdekte loopgraven moesten slapen. Dat leek ons
toen heel avontuurlijk en spannend.
Doordat bijna alle woningen langs deze straat onder de slopershamer zijn gevallen, is voor mij het
vertrouwde beeld van de straat ook verdwenen.
Even verderop, in het eerste verdwenen huis rechts,
woonde een familie Emans. Hun zoon Sjeng had,
samen met zijn vrouw Netje, een winkeltje in rookartikelen. Dat lag op de hoek van de StationsstraatVeldpoort, tegenover Thomassen, bekend als de Kattenvenger. Bij Netje haalden we rond 1950, als opgeschoten jeugd, onze eerste sigaretten van o.a. de merken Golden Fiction, Caballero, Camel of Miss Blanche.
Er hing een speciaal aroma in het winkeltje dat moeilijk onder woorden is te brengen. Allemaal nostalgie,
waar vind je tegenwoordig dit soort toko’s nog?
Mijn herinneringen gaan weer met mij op de loop. Als ik niet oplet, dwalen ze steeds verder van mijn wandelroute af. Snel terug naar de woning van Emans.
De woning die later gesloopt werd (zie foto), was
niet de woning die er destijds stond. Die oude woning werd al eerder door nieuwe bewoners afgebroken en vervangen door dit huis.
Voor de overzichtelijkheid van dit verhaal blijf ik
even aan de rechterzijde van de weg. Even later sta
ik bij de locatie waar het oude huis van de familie
Ties Delissen (1901-1991) en Marie van der Linden
(1905-1961) stond, in de volksmond Marie van bekker Drees. Het was in mijn jeugd al een oude woning. In 1968 werd dit pand grotendeels door brand
verwoest maar toch weer opgebouwd. Hun jongste
dochter Miet heeft er daarna nog gewoond tot aan de sloop. Nu is ook deze woning verdwenen.
Hun oudste zoon Sef was, in de lagere schooltijd, een van onze beste schoolkameraden. Hij was toen
de oudste van alle schoolgaande jongens in de buurt. Samen met hem hebben we heel wat kattenkwaad
uitgehaald. Als we, op weg naar school, langs de meisjesschool kwamen draaide het vaak uit op ruzie met
die stomme meiden. Zo dachten we op de lagere school nog over de meisjes. Na de lagere schooltijd ben
ik Sef echter uit het oog verloren en is mijn kijk op de meisjes snel veranderd.
Bij Delissen hadden ze zes kinderen: drie dochters: An, Truus en Miet en drie zonen: Sef, Dree en Harrie.
Harrie werd later de bekende buutteredner: ‘Bölke’.
Ties wist in het buitengebied van Swalmen af en
toe een konijn en misschien ook wel eens een ree
te verschalken. Hij was onze veldwachter vaak te
slim af. In de oorlogstijd was zo’n buit een welkome
aanvulling op het karig vleesrantsoen. Vlees konden
we toen alleen maar, met bonnen, in beperkte mate
kopen. Marie was, in mijn herinnering, een zwakke
ziekelijke vrouw, zowel lichamelijk als geestelijk. Ik
denk dat de oudste dochters al op jongere leeftijd
veel werk van hun moeder overnamen. Toch was het
bij deze familie altijd plezierig om te vertoeven. Het
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ging er een beetje ruiger aan toe dan wat er bij ons
thuis werd getolereerd.
Even verderop rechts lag het huis van de fam. Friessen. Hier hadden ze één dochter Maria (1918-2009)
die toen echter al een volwassen vrouw was. In mijn
herinnering een grote struise vrouw. Zij was geboren in Lachwood Iowa (U.S.A.). Maria trouwde met
Jan Heijnen (1915-2004) eigenaar of mede-eigenaar
van het glas-in-lood atelier aan de Stationsstraat,
naast de fabriek van Dobbelaere.
Tegen deze mensen, die toen al zover van huis waren
geweest, keek men in Swalmen tegenop. Amerika,
wie durfde daaraan te denken? De mensen konden
zich toen niet voorstellen dat ze ooit zover van huis terecht zouden komen. Het bleef voor de meesten
dan ook een droomwens. Het was destijds nog een reis van meerdere weken met een schip, vliegen was
nog niet mogelijk. En wie kon dat betalen?
Dan lag er de straatoude lage woning van de familie Simons. Simons was klompenmaker van beroep. Dit
huis is reeds in 1971 afgebroken. Het met de hand maken van klompen was toen nog een veelvoorkomend
ambacht. Wij keken soms met verbazing hoe dit schoeisel, met verschillende soorten beitels, uit één blok
hout werd gevormd. Volgens mij zag hij de klomp al in het blok zitten, hij moest hem er alleen nog uithalen. Klompen werden in die tijd veel gedragen, meer nog dan schoenen: ook door de schooljeugd. We
maakten onderscheid tussen hoge klompen en lage klompen. De lage klompen waren voorzien van een
riempje van leer of rubber (stuk oude fietsband) over de wreef van de voet. Soms, als zo’n riempje aan
een zijde losliet, liep dat erg moeilijk. Dan kwamen we op de sokken thuis met de klompen in de hand.
Bijna aan het eind van de weg rechts, ligt nog steeds de rij van vier aaneengesloten woningen. Dit zijn de
enige woningen die op deze plek de tand des tijd hebben doorstaan. Hier woonden onder andere een familie Janissen. We noemden ze altijd: ‘Janissen van
moeder’, waarschijnlijk om ze van andere families
Janissen in het dorp te onderscheiden. Hun zoon
Wim zat bij mij in de klas op de lagere school. De
andere families kan ik me niet meer herinneren. Nu
even oversteken naar de linkerzijde van de weg
Aan de zijde van de spoorlijn lagen nog drie vrijstaande woningen, waarvan de eerste twee ook
moesten wijken voor de komst van de R73. In het
eerste huis, gezien vanaf de Beeselseweg, woonde
de familie Geerlings. Hun zoon Frits was een ondernemend iemand. Na de oorlog, rond 1950, begon hij
een klein buurtwinkeltje in een van de huizen in
bovengenoemde rij van vier. Later nam hij de winkel in
koloniale waren van Meuter aan de Stationsstraat over. Wij
spraken altijd over: ‘De winkel in koloniale waren van Meuter’, maar de eigenaar was destijds Henk Wuts. Dit had natuurlijk te maken met de naam van een vroegere eigenaar.
In de tweede woning links woonde de familie Oud, of was
het Out??? Ik meen dat de familie Oud vanuit de buurt van
Nijmegen kwam. Het was een groot gezin. Ik herinner me
nog dat ze op enkele slaapkamers stapelbedden hadden. Enkele jongens van dit gezin zaten bij ons op de lagere school.
In de laatste oude woning, bijna aan het einde van de Parallelweg, woonde de familie Geraedts-Hofman. Deze woning
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was al, lang vóór het verleggen van het spoor, afgebroken. Hier bouwde Paul Pijpers toen zijn nieuwe
woning waarin hij kon blijven wonen. Dit nieuwe
pand bleef ver genoeg van de verplaatste spoorlijn
vandaan en hoefde niet gesloopt te worden.
Ik moet toegeven, voor de verdwenen oude woningen zijn er in de loop der jaren, aan de rechterzijde
van de weg, enkele prachtige nieuwbouwwoningen
in de plaats gekomen. Het is me niet bekend of hier
nog bewoners van de gesloopte panden zijn blijven
wonen. Aan de linker zijde is de ruimte tussen weg
en spoorlijn, over het grootste gedeelte van de weg, te gering geworden om te bouwen.
Aan deze nieuwbouw kan men de naoorlogse toename van de welvaart duidelijk aflezen. Maar als je ouder wordt ga je het verleden toch steeds meer romantiseren. Mag het? Wij, de ouderen van nu, hebben
ondanks de relatieve armoede in onze jeugd en het meemaken van de Tweede Wereldoorlog, geen slechte
tijd gehad. Ik weet niet of ik mijn jeugdtijd met die van mijn kleinkinderen zou willen ruilen. Maar nu
even verder met mijn verhaal, anders dwalen we weer af.
Het kepelke
Eindelijk ben ik dan bij het doel van mijn tocht: het Kepelke. Och, kijk eens aan, dit teken van het Rijke
Roomse Leven heeft zijn plaats moeten afstaan ten behoeve van een verbetering voor de verkeersveiligheid. In mijn jeugdtijd stond het midden op het
einde van de Parallelweg. Als moeder en hoedster
stond Maria daar dag en nacht over de buurt te waken. Bij de toename van het gemotoriseerd verkeer is
het kruispunt,van de Parallelweg met de weg Middelhoven, op de schop gegaan. Ze hebben het ‘Heylige
Huysken’, zoals het in oude documenten genoemd
wordt, verplaatst naar de rechterkant van de Parallelweg. Nu houdt Maria vanaf de zijlijn de wacht over
de buurtbewoners.
Het gebouwtje ziet er, na al die jaren, goed onderhouden uit, precies zoals ik het me uit mijn jeugd
herinner. Het lijkt wel of, wat dat betreft, de tijd
heeft stilgestaan. De mensen in de buurt hebben er
al die jaren goed voor gezorgd. Maria voelt zich hier nog altijd thuis in deze omgeving.
Het is echter geen Kepelke zoals we dat gewend zijn bij het Heyer Kepelke. Het is maar een klein massief
bouwsel met hierin een nis uitgespaard waarin een Mariebeeldje staat: Maria met het Jezuskindje op de
arm. De nis is afgesloten met een stalen deurtje met zes kleine raampjes. Het beeldje is een fraai slank gevormd figuur in een zachtbruine houtkleur. Het kapelletje stamt uit 1723.
De verhuizing naar de zijlijn vond plaats in 1982. De gemeente wilde het
Kepelke toen opruimen. Maar ze hadden buiten de gehechtheid van de
buurtbewoners gerekend. De buurt, die het monument al eeuwenlang
liefdevol verzorgde, kwam in actie. Buurtvereniging St. Isodorus tekende
terecht verzet aan. Zoiets unieks als dit Kepelke moet men blijven koesteren. En dat gebeurde ook. Buurtbewoner Huub Kessels bood spontaan
een stuk van zijn tuin aan als de nieuwe standplaats voor het gebouwtje.
De verplaatsing werd door de Gemeente uitgevoerd en de buurt zorgde
voor de aankleding rond het bouwsel. Mevrouw Janssen-Cruysberg schonk
het nieuwe Mariabeeldje. Ik vraag me nu af: “Is het allereerste beeldje,
dat in 1723 in de nis heeft gestaan, nog bewaard gebleven?” Wat zou
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het jammer zijn als dit eeuwenoude teken van onze
religieuze geschiedenis verloren was gegaan. Het
Kepelke heeft zelfs de status van Rijksmonument
verworven en wordt nog steeds onderhouden door
gemeente en de buurtbewoners. Mevrouw KesselsCaris beheert thans de sleutel van de nis.
Op 23 mei 1982 werd het Middelhaover Kepelke
weer op feestelijke wijze in gebruik genomen. Onder leiding van pastoor Adriaens bracht men, ter ere van Maria, diverse liederen ten gehore. Er klonken
die dag verschillende oude Maria-liedjes in de buurt zoals: God groet u zuivere bloeme en O reinste der
schepselen, gezongen door de buurtbewoners en andere belangstellenden. Dit soort liedjes zong mijn
moeder ook weleens. De kinderen namen eveneens deel aan de feestvreugde door mee te doen aan een
straattekenwedstrijd.
Boven op het Kepelke staat een fraai sierlijk slank smeedijzeren kruis. De nieuw geplaatste mergelsteen
boven de nis draagt ook weer de eeuwenoude inscriptie:“Ter Eeren Gods Heeft Eultun Oud Dit Werck
Gegeven 1723”. Dit wekt mijn nieuwsgierigheid. Wie was deze persoon? Dit is tot op heden niet bekend.
Het schijnt dat het zoeken naar de goede gever in de archieven geen resultaat opleverde. Ik vraag me
echter af: “Hadden de mensen toen al achternamen?” De meeste achternamen en de registratie daarvan
zijn ontstaan rond 1800, in de Franse tijd. Kan Eultun Oud geen andere betekenis hebben gehad dan een
familienaam? Kan het misschien een aanduiding zijn geweest van zijn hoge leeftijd? Het zijn maar veronderstellingen? In die tijd kwamen anonieme schenkers toch wel meer voor. Misschien was Eultun Oud
ook weleen verre voorvader van de Familie Oud die in mijn jeugd aan de Parallelweg woonde? Kon Eultun
wel een officiële voornaam zijn? Katholieken moesten van de Kerk een voornaam hebben die afgeleid was
van een Heilige. Welke kan dat in dit geval dat zijn geweest? Allemaal gedachten die bij me opkomen. Ik
heb ze hier alleen maar genoteerd om eventueel bij te dragen aan een oplossing. Mijn schrijverij roept
vaak vragen bij me op waardoor iemand anders zich misschien geroepen voelt om die uit te zoeken. Zelf
zou ik in dit geval niet weten, waar te beginnen.
Verder was Limburg in die tijd een zeer verdeelde provincie. Er regeerden vijf soevereinen nl.: De StatenGeneraal, de bisschop van Luik, de Duitse keizer, de Hertog van Gulik en de Koning van Pruisen. Een verbrokkeling die gepaard ging met verwarring, versnippering, onveiligheid en rechtsonzekerheid. Hierdoor
ontstonden later ook de beruchte bokkenrijders.
Vanaf 1723 tot 1864 trok ieder jaar de sacramentsprocessie
aan het Kepelke voorbij. Bij het gebouwtje werd dan een
rustaltaar geplaatst waar de benedictie werd gegeven. Waarschijnlijk stond er vóór 1723 ook al een Kepelke. In oude
stukken, waarin schandalen bij het draaksteken tijdens de
processie op kermiszondag 21 juni 1716 worden beschreven,
wordt hier reeds naar verwezen. In die tijd had Swalmen nog
een schutterij die ook in dit dorp het draaksteken organiseerde. Tijdens de processie liep er een draak achter de stoet
mee. Vlak voordat de stoet de kerk inging werd het monster op de markt neergeschoten en neergesabeld door ruiters
van de schutterij. Dit gevecht liep wel eens uit de hand. Van
heinde en verre kwamen mensen hiernaar kijken. Rond 1795
kwamen de Fransen, die na een tijd de schutterijen hebben
ontbonden. Dat was tevens de genadeslag voor het draaksteken in Swalmen. Vanaf de aanleg van de spoorlijn RoermondVenlo in 1864 werd de processieroute veranderd om de twee
spoorwegovergangen te vermijden. Dit zou te veel oponthoud
teweeg kunnen brengen bij de beide ‘breers’.
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Historische plek
Wat heeft dit Kepelke in zijn lange leven al niet meegemaakt? De bezetting van Frankrijk onder Napoleon
en twee wereldoorlogen. Dit heeft het allemaal ongeschonden overleefd. Vroeger zou men het een wonder
hebben genoemd.
In de buurt van het Kepelke, aan de Parallelweg,
heeft in vroegere tijden reeds een woning gestaan.
Dit huis werd gesloopt in 1923. Het was toen eigendom van Hendrik Mertens, in de volksmond Merkens
Hind genoemd. Het vermoeden is dat het huis een
restant was van een hallenhuisboerderij die uit de
15de eeuw stamde.
Tegenover het Kepelke ligt de oude melkveeboerderij ‘De Middelhof’, adres Middelhoven 5. Dit gebouwencomplex dateert uit 1789 en staat op de lijst
van beschermde monumenten. Het is nu, sinds een

aantal jaren, tevens een zorgboerderij voor dagrecreatie van hulpbehoevende en licht dementerende
ouderen. Ook zijn er een aantal vakantiewoningen
bijgekomen. Deze zijn aangepast en geschikt voor
het verblijf van minder validen en gehandicapten.
Alle gasten, zowel volwassenen als kinderen, mogen meehelpen in het melkveebedrijf. Momenteel
wordt de Middelhof bewoond door de familie van
Melick-Geraeds (Pieter en Bertien). Onze moderne
verzorgingsstaat heeft hier ook geleid tot een gedeeltelijke andere bestemming van dit monumentale boerenpand.
Het oude huisje, links op de hoek Parallelweg-Middelhoven, (huisnummer 6) tegenover deze boerderij,
roept nog herinneringen bij me op aan mijn kinderjaren. Hier gingen we vroeger, als gezin, af en toe op
bezoek. Ik vraag me nu af wie er eigenlijk woonde. Het moet familie van mijn grootmoeder Ramakers of
van mijn aangetrouwde tante An Sanders zijn geweest. Als we hier op bezoek gingen werd er thuis altijd
gezegd: “Veur gaon nao ‘t Heiligenhuuske”. Zowel de bewoners, als de inrichting van het huisje destijds,
kan ik me nu niet meer voor de geest halen. Ik was misschien een jaar of zeven/acht. Zo ligt er hier bij
dit kruispunt heel wat Swalmer geschiedenis bij elkaar.
De A73 heeft van de weg Middelhoven een doodlopende straat gemaakt. Voor het verkeer vanuit de buurtschap Wieler is er nu nog maar één spoorwegovergang richting het dorp. Ook de vooruitgang leidt af en
toe tot beperkingen.

Josje Retera – in WO2 in Swalmen omgekomen op 17-12-1944
Servé Retera
In November 1944 vluchtte Moeder Mia Retera- Perriëns met haar 3 kinderen Servé (bijna
5 jaar, José 3 jaar en Josje 22 maanden) naar
Swalmen naar haar broer, mijn oom Thei Perriëns, Kerkpad 13 te Swalmen, waar zij dacht

veiliger te zijn dan in Roermond. Oom Thei woonde
er met tante Lies en hun vier kinderen en oma Catharina. Vader Mart Retera bevond zich als militair
krijgsgevangen in Mühlberg aan de Elbe.
De aanleiding om naar Swalmen te vluchten was ge-
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legen in het feit dat de Duitse
1e Fallschirmjager Armee zich
na de terugtocht uit Normandië in september 1944 hergroepeerde en bij de rivieren Maas
en Roer een verdedigingslinie
inrichtte. In oktober en november 1944 vonden er langs
de frontlijnen veel artilleriebeschietingen en bombardementen plaats. Bij het uit de koers
geraakte bombardement van
11 november op het station
van Roermond vonden in de
stad 33 mensen de dood en waren er veel gewonden. De bommen mistten het huis van het
Gezin Retera-Perriëns in 1943: van links naar rechts: vader Mart, José, Servé, Josje, moe- gezin Retera op een haar. Het
was de hevigste luchtaanval op
der Mia
Roermond sinds het begin van
de oorlog. De artillerie-opstellingen kwamen steeds dichterbij en vanaf 18 november lag Roermond onder
trommelvuur. Moeder Retera vluchtte met de kinderen naar Swalmen.
In december beschoten de Engelsen en Duitsers elkaar over en weer. De Britten probeerden de toren van
de kathedraal in Roermond eraf te schieten en ook mikten ze op 30 stukken Duits geschut bij Asenray.
Bij een van die Engelse beschietingen trof het gezin Retera op zondag
17 december 1944 om 11.30 uur een ramp. Een granaat trof het Postkantoor aan het Kerkpad tergenover het huis van oom Thei Perriëns.
Servé en Josje waren samen buiten naast het huis aan het spelen.
Josje werd dodelijk getroffen door de rondvliegende scherven. En moeder Retera was lichtgewond geraakt door scherven die door het huis
vlogen. Dr. Crasborn kwam meteen maar hij kon niets meer voor Josje
doen. Josje werd in een door oom Thei gemaakt kistje gelegd en op 19
december, nadat zijn overlijden door Dr. H. Crasborn aan de gemeente
Swalmen was gemeld, begraven op het kerkhof van Swalmen.
Als gevolg van de verwarde omstandigheden in die dagen zijn deze
feiten nooit bij de Gemeente Roermond gemeld. Daardoor kwam Josje
niet voor in de lijst
van Roermondse oorJosje Retera 1944
logsslachtoffers, hetgeen lange tijd onopgemerkt is gebleven.
Op 1 maart 2006 is Josje door de kinderen Retera herdacht
met een korte toespraak van Servé en een officiële kranslegging bij het monument voor de oorlogsslachtoffers op
het kerkhof ‘Tussen de Bergen’ te Roermond.

Kranslegging Hennie (r) en Servé Retera
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Uit de oude doos
De foto voor deze uitgave kregen we van Corry Rosbender. Het plaatje dateert waarschijnlijk uit de
30’er jaren van de vorige eeuw.
De namen van enkele meisjes zijn bekend:
1e van links: Fien Simons (geboren in 1919)
4e van links: Maria Simons
6e van links: Trui Julicher(?)
Wie herkent de overige dames die geposeerd hebben voor de fotograaf in Zwembad de Bosberg?
Uw reacties gaarne aan één van onze redactieleden of via redactie@mhvs.nl. Alvast hartelijk dank.

Kroniek van Swalmen, juli, augustus en september 2015
Johanna Cox-Geraedts, Els Schreurs, Riky Simons-Julicher
Juli
2. Karel en Gerda Jacobs-van de Kelft van de
Bosrand zijn vandaag 50 jaar getrouwd.
4. Elle Eggels, oud-inwoonster van Swalmen,
heeft een vervolg geschreven op haar succesdebuutroman ‘Het huis van de zeven zusters’
uit 1998. Het nieuwe boek heet ‘De achtste
zuster’.

7. Vandaag valt de laatste editie van de Trompetter
Roermond bij de inwoners van Swalmen in de bus.
Voortaan gaat het blad 1Roermond heten en gaat
het één keer per week verschijnen.
10. Op TVLimburg is vandaag Parkhof Swalmen te
bekijken. Eigenaar Jos Hodselmans, die regelmatig
open tuindagen organiseert, werd eerder al in zijn
tuin geïnterviewd door Frans Theunisz.
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17-19. Een Roermonds-Swalmense delegatie van
135 personen bezoekt partnerstad Marktredwitz in
het Duitse Beieren. Behalve Swalmens Liedertafel
en Bridgeclub Nepomuk zijn ook Fanfare St. Laurentius uit Leeuwen, de directie van Gilde Opleidingen
en locoburgemeester Angely Waajen van de partij.
Op het programma staat o.a. de feestelijke heropening van de gerenoveerde Swalmenerplatz.
20. Servicepunt Swalmen met Infopunt en Laeskamer start vandaag in het voormalig gemeentehuis
aan de Markt. Inwoners kunnen er terecht voor alle
mogelijke informatie op het gebied van zorg, welzijn en wonen, verder voor het inzien van kranten
en tijdschriften en het gratis lenen van een boek.

bekende Dj’s als Vato Gonzales – Mc Tjen en op zondag voor muziek van Douwe Bob en Memphis Maniacs. Een grote parachute zorgt ook dit jaar voor
bescherming tegen teveel zon of regen. Voor het
eerst worden er toegangscontroles gehouden op het
meenemen van eigen drank.
26. De Roermondse voetbalclub RFC mag na een
lange speurtocht met ingang van het nieuwe competitieseizoen medegebruik maken van de accommodatie van VV Boekoel. Het toeval wil dat op de
eerste competitiedag op 6 september de wedstrijd
Boekoel tegen Roermond op het programma staat.
Het wordt die dag 0-2.
31. Basisschool Lambertus bestaat 100 jaar. Het jubileumjaar wordt op de speelplaats geopend door
de nieuwe directeur Christian van den Brekel met
de onthulling van het nieuwe logo en het zingen
van het schoollied. Voor de kinderen zijn er de hele
dag speciale activiteiten.

Augustus
1. Na 32 jaar sluit Jos Crins vanwege het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd zijn fotozaak
aan de Marktstraat in Swalmen.
5. Van Houtum Papier uit Swalmen wint de prestigieuze Energiebokaal 2015 van de Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken voor de beste prestaties op het gebied
van energie en energiebesparing. In tien jaar tijd
is door het bedrijf een besparing van 32 procent
gerealiseerd.
6. Annie en Sef Heijnen-Doggen van de Bosstraat
vieren hun 55-jarig huwelijksjubileum.
17-21. Stichting Kindervakantiewerk Swalmen bezorgt een kleine 400 Swalmer kinderen een geweldige week rond het thema ‘Het geheim van KVW’. De
kinderen worden o.a. opgeleid tot geheim agent.
De motortocht is een vast onderdeel van het programma.

September
4. In een vol atrium van het voormalige gemeentehuis vindt de officiële ingebruikname plaats van
Servicepunt Swalmen. Het is het eerste project in
Roermond dat tot stand is gekomen via de burgerbegroting.

22,23. De 33e editie van het gratis toegankelijke
Sjwaampop vindt zoals gebruikelijk plaats op de
Markt in Swalmen. De fans komen op zaterdag voor

6. Zwembad De Bosberg heeft met bijna 30.000 bezoekers een goed seizoen achter de rug.
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12. In De Mert vindt
de presentatie plaats
van het boek ‘Vogelpark Beeckerhof – het
verhaal’. Els Janssenvan Avesaath beschrijft meer dan 600
jaar geschiedenis van
deze voormalige boerderij. Na de presentatie vindt een reünie
plaats voor alle oudVogelparkbezoekers.

16. Op de Potsdamer Platz in Berlijn is een QR-code
geplaatst waarmee - na scannen - op een smartphone of tablet panoramafoto’s van de Berlijnse muur
te zien zijn, sinds 1983 gemaakt door Swalmenaar
Jacques Obers.
16. De elfde roman van Swalmenaar André Nijssen
is verschenen. Het boek met historische wetenswaardigheden uit het Limburg van de eerste helft
vorige eeuw kreeg als titel mee: “Gevolgen van
overspel in oorlogstijd”.

Leuk om te bewaren (4)
Soms kom je ze ineens weer tegen: oude documenten, rapporten, getuigschriften, nota’s, foto’s uit
je eigen verleden, die een beeld geven van hoe het vroeger was. Vertederd kijk je er nog eens naar
en dan vraag je je af: wat doe ik er nog mee? Het kunnen ook documenten zijn die bij het opruimen
van de bezittingen van een overledene tevoorschijn komen. Het zou toch zonde zijn als die voor altijd zouden verdwijnen. Stap er daarom eens mee naar de Heemkundevereniging. U hoeft ze niet af
te geven, maar we kunnen ze inscannen en hebben daarmee wellicht nog jaren materiaal voor deze
rubriek in Biejeingezeumerd.

Een schoolrapport uit 1957/58
Onlangs kreeg ik (red. Jan Geerlings) een rapport uit het schooljaar 1957/58 in handen van de R.K.
Meisjesschool uit Swalmen.
Onder de puntenlijst stond het volgende verzoek: “Stelt niet alléén belang in de punten, leest óók
de achterstaande wenken”: De tekst hiervan luidde:

De tijd is inmiddels wel wat veranderd, ofschoon enkele regels misschien toch nog wel ‘kunnen’?
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Van hot nao haar door ‘t Zjwaams Waordebook (36)
Harie van Buggenum
Een rubriek vol speelsigheden, serieuze zaken,
knipoogjes naar het verleden, kortom over
van alles wat volgens Waordebookredaksielid
Harie van Buggenum niet of niet volledig aan
bod is gekomen. Natuurlijk in ’t Zjwaams.
Ein widvrouw is ein vrouw wovan det de
miens dood is. Wen eine zich ein widvrouw
trouwt, den wèt dae zeker det d’r ein tweedehandjse haet. Dae mót ouch neet meine
det d’r daomit de vogel aaf haet. Wen dae
de keuke gewit mót höbbe kan eine witkwas
henjiger zin es ein widvrouw.
Wen eine vreug waat de euvereinkoms is
tösse ein sjool, eine groep kinjer en ein paorsie aerbeze; dae mót dinkelik lang wachte
eer dae antjwaord krieg.
Toch is det sumpel. Ei
vertrèk in ein sjool waert
‘klas’ genump en dae
groep kinjer waat dao les
krieg is ouch ‘de klas’. Zo
kóns se zègke det de klas
inne klas zit. Noe de aerbeze nag. Wen det sjoon
diekke zin den heite die eerste klas. Zitte
d’r get dundere en get sjeive tösse den is ’t
tweede klas en biej de derde klas zitte d’r al
rótte tösse; det is rómmel.
Op vandaag heurs se dök det eine lekker
zaet wen d’r get aangebaoje krieg óm te aete
of te drinke. Det is ein geweunde, en ’t vèlt
neet op det det ónzin is. Es eine ein tas kóffie aangebaoje krieg wen dae nag opgesjöd
mót waere, den mót
dae aafwachte of
dae lekker waert.
Veur ’tzelfde geldj
waert dae zo sjtrang
det ’t penseterger
genump kan waere.
Wen se dae van te
veure al lekker genump höbs, mós se dich toch besjete veule.
Det det ein geweunde is, kóns se merke wen
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eine lekker zaet wen d’r get in eine taot aangereik
krieg waat gaar neet deent óm te aete.
Eine dae sèstig jaor is kan neet gemekkelik in ein
laeftiedskattegorie ingedeild waere. Eine dae d’r
pas twintjig is vindj dem al tamelik aad en veur
eine van tachetig is daezelfde nag redelik jónk.
Eine dae wilt luchte
haet ein luch neudig.
Euverdaag hoof dae det
neet te perbere, det baat
allein wen ’t duuster is.
Eine dae zien hert wilt
luchte haet nieks aan ein luch, dae haet eine neudig dae ’m aanheurt, en emes aanheure geit ouch
op klaorleechte daag. Eine dae ein kamer wilt luchte, haet nieks neudig; dae zit geweun de raam aop.
Ein buus is ei lank gaat wo get ómhaer zit. Duis se dao ei sjtökske vanaaf en doe maaks dao eine baom in,
den höbs se eine pot. Wen det gerei
waat óm det gaat zit sjlap is, den hèt zón buus ein
sjlang. Zit óm det gaat ei vel, den is ’t gèn sjlang
mer eine derm. Völs se dae derm op mit vleis, den
kries se wórs.
Es ein deur piep, den
hoofs se mer get aolie
aanne sjernere te doon,
den bös se dao vanaaf.
Es ein moes piep, den
baat gènne aolie, die
kumps se kepot aant houwe, anges leut die det
neet. Den kóns se onnag ein geweun piep höbbe.
Die piep nootj, mer die kan waal pruttele, wen
degene dae die rouk te zeer drin gezeiverd haet.
Sjtovepiepe pruttele nootj; dao waert neet in gezeiverd, en piepe doon die onneet. Mót ein zjwaor
piep gerouk waere, den piep nieks. Degene dae die
rouk krieg geweun duchtig de les gelaeze.
Es eine dich get sjiet, den wilt det neet zègke det
dae dich eine flinke makkes kump bringe. ’t Taengedeil is waor, want det is d’r eine wo se nieks van
gedaon kries.

De kat bij het spek zetten?
Els Janssen-van Avesaath
Iedere Swalmenaar zal ongetwijfeld wel eens
gebruik hebben gemaakt van het zwembad
aan de Bosberg. Vooral de ouderen zullen
zich nog herinneren dat er een ‘sjötting’
stond tussen het mannen- en vrouwengedeelte van het zwembad. Gezamenlijk zwemmen was niet aan de orde. De zedelijkheidsen fatsoensnormen dienden terdege in acht
genomen te worden.
De tijden veranderden en rond 1960 gingen
stemmen op om deze schutting te verwijderen, want elders in Nederland waren al zeer
veel zwembaden waar gemengd gezwommen
werd.
Een bezorgde Swalmenaar zag hier het nut
niet van in en kwam met een pleidooi om de
situatie te laten zoals die was. In de Swalmbode van 9 juli 1960 lazen we deze visie:
De kat bij het spek zetten?
“Wij willen in dit hoekje niet aan politiek
doen, maar omdat het probleem van het
gemengd zwemmen ook in Swalmen aan de
orde is gekomen, zullen we hierover enkele
beginselen nader belichten. Buiten twij-

fel is ‘gemengd zwemmen’ voor HET WEZEN VAN
HET ZWEMMEN van geen belang. Bijkomstigheden
maken het voor en het tegen van betekenis. Het
probleem is niet het gemengd ZWEMMEN, maar
het gemengd samenzijn in badcostuum. De meeste
van onze badinrichtingen zijn niet zodanig ingericht, dat nu maar in elk zwembad, c.q. gemengd
strandverkeer kan worden toegestaan. Het is ook
absoluut niet nodig dat in elke gemeente van Limburg gemengd gezwommen kan worden. Men kan
in onze provincie gerust ’t gemengd zwemmen beperken tot de steden. Laat degenen die persé gemengd willen zwemmen maar gaan. Ter wille van
deze personen behoeft het gemengd zwemmen
toch niet officieel zodanig aantrekkelijk gemaakt
te worden, dat zij er zich behaaglijk voelen. Bovendien zal een zeer groot deel der ouders afkerig zijn
ten opzichte van het gemengd zwemmen van hun
kinderen. Men kan dus begrijpen dat deze ouders
het gemengd zwemmen zullen gaan verbieden. Men
zegt dan dat de ouders met hun kinderen kunnen
meegaan in een z.g. familiebad. Hoeveel ouders
echter kunnen zwemmen, of hebben tijd als de
kinderen gaan zwemmen, of stellen de kinderen er
prijs op om met hun ouders te gaan zwemmen? Ook
mag men niet redeneren van een ideale toestand
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of ideale omstandigheden. In een seizoenbedrijf
zal men onmogelijk voldoende en verantwoordelijk
personeel kunnen aantrekken om een ideale toestand te bereiken, afgezien nog of dit financieel
te verwezenlijken is. De eerste taak toch van een
badmeester(es) is het toezicht op het zwembad, de
zorg dat niemand verdrinkt. Hoe kan deze dan nog
tevens toezicht op ’n strandbad uitoefenen, vooral
op drukke dagen? Vrijheid leidt veelal tot vrijheden! Het lijkt er vaak op dat de jeugd van vandaag
de leiders vertelt hoe het moet. Dan staat het gezag
vaak op de helling. Er is al veel te veel in propaganda van film en geïllustreerde bladen, bij natuurbaden en kampeer- uitwassen officieel toegelaten,
waardoor geregeld het zedelijk besef en de mentaliteit vervlakt en het gevoel voor wat met een
‘ouderwets’ woord kuisheid wordt genoemd, moest

worden prijsgegeven. Laten allen zich in deze van
hun verantwoordelijk bewust zijn.”
De schutting verdween, bovengenoemd pleidooi
mocht niet baten. Toch is het gescheiden zwemmen
niet volledig uitgebannen. Er is weliswaar geen
zwembad meer waar een schutting staat, waardoor
mannen en vrouwen van elkaar gescheiden worden.
Er zijn voor diverse doelgroepen wel mogelijkheden
om apart te zwemmen zoals bv.: allochtone mannen en vrouwen, extreem dikke mensen, vrouwen
en mannen boven zestig jaar, mensen met een handicap, peuterzwemmen e.a. Deze activiteiten vinden meestal plaats in binnenbaden.
Bronvermelding: De Swalmbode – Archief Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen.

Zo was het (6)
Op tentoonstellingen van onze verenigingen zien we het regelmatig: mensen staan heerlijk te genieten bij oude foto’s en kaarten van hun geboortedorp. Ook de gesprekken, die daarbij gevoerd worden,
zijn hartverwarmend. In onze archieven zit behoorlijk wat fotomateriaal dat we in deze rubriek aan
de lezers willen tonen.

Luchtfoto Beeckerhof Swalmen juni 1964
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Het lied van de klokken
Samenstelling: Els Janssen-van Avesaath, met dank aan Wim Evers
Zoals zoveel kerken in Nederland tijdens de
tweede wereldoorlog, werd ook de St. Lambertuskerk van Swalmen getroffen door een
zwaar bombardement. Ook de klokken moes-

dood en de dichter vergelijkt hiermee de klok (Latijn: campana = grote klok), die in de vormaarde
wordt gegoten en gestalte krijgt om daarna geheel
gaaf uit de aarde omhoog te worden geheven. De
klok vervult haar eigen taak in het openbare leven
van volk en staat, bij groot onheil als brand, watersnood, oorlog, oproer, storm onweer, in vrede en
oorlog, in lief en leed maar ook als liturgisch gebruik. Oproep tot kerkdiensten, koorgebeden, angelus, bij overlijden en laatste uittocht van iedere
parochiaan. Aldus wijst zij ons de weg om boven
alle vergankelijkheid van het wisselvallige leven de
eeuwige goddelijke orde als een vermanende stem
boven onze hoofden en in onze harten te doen verstaan. Het is alsof de dichter voorziet, dat zo vele
klokken door vijandige horden gebrandschat en geroofd worden als hij ongeveer als volgt zegt:
“Vriendelijk galmden ze boven ons uit
Lieve zoete vrede, zoete eendracht
Moge nooit de dag verschijnen
Dat door ruwe hordenmacht
Ze uit het stille dorp verdwijnen
In brand of schrik men rouwt of treurt
Gelijk avondrood de hemel kleurt.”

ten het ontgelden. Ontvreemd om tot oorlogstuig omgegoten te worden, of in stukken
gebroken. In 1955 werd de herbouw van de
kerk van Swalmen voltooid en er kwamen
nieuwe klokken in de toren. In een Swalmbode gedateerd december 1955 lazen we het
volgende verhaal. De naam van de auteur
werd helaas niet vermeld.
De grote Duitse dichter Friedrich v. Schiller
(1759-1805) heeft in een machtig lyrisch gedicht (Das Lied von der Glocke) de gewichtige
momenten van een mensenleven beschreven.
De mens kan in het stramien van zijn uitwendig handelen ook bovenmenselijke beschouwingen inweven. Het eigen menselijke speelt
zich innerlijk af, van de geboorte tot in de

Onze klokken en toren hebben helaas dit lot moeten ondergaan, maar de tijd staat gelukkig nooit
stil. Slanker, hoger, mooier is de toren weer voor
ons herrezen en ook de klokken (hoe lang en hoe
vaak hebben wij ze met smart gemist) zullen wij
weer met vreugde begroeten.
In de a.s. Kerstnacht hopen wij het klokkengebeier te mogen beluisteren, doch te voren zullen de
klokken op de Markt (kiosk) op zondag 11 december na het Lof door de Hoogeerwaarde Heer Deken
Terstappen worden gewijd. Bij die plechtigheid zal
aan alle parochianen de gelegenheid worden geboden op de klok te “slaan” waarbij dan moge blijken,
dat onze gave in de erbij geplaatste offerschaal
evenredig zal zijn als blijk van de waardering van
onze vreugde en blijdschap. Op de klokken treft
men altijd opschriften of inscripties aan, zoals de
naam der klok en meestal een chronicum (jaartalvers), waarvan onderstaande Romeinse cijfers het
geboortejaar der klok aangeven.
Een bekend opschrift staat bv. op de grote klok van
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de Munster (kloosterkerk) te Schaffhausen: Vivos
voco, Mortuos plango, Fulgura frango
- De levenden roep ik, de doden beklaag ik, de bliksem breek ik - . Dit laatste slaat op een oud gebruik om tijdens een zwaar onweer de klokken te
luiden, om door de klanken hoog in de lucht de
onweerswolken te doorbreken. Ook op onze nieuwe
klokken staan Latijnse opschriften welke door onze
oud-pastoor Hoen zijn ontworpen.

verhaal van de gebochelde klokkenluider van de Notre Dame). Het metselwerk van de toren is 8 bij 8
m. en 31 m. hoog, de galmgaten bevinden zich op
26 m. van de begane grond. De totale hoogte tot en
met het kruis is 55 m. (de oude toren was 45 m.);
het kruis is 2.40 m. bij 1.30 m. en weegt 150 kg.;
de haan is 70 cm. van kop tot staart. De vier cijferringen zijn 2 m. doorsnee en de z.g. klokkenstoel
kan 4 klokken bevatten.

De grote luidklok is 1.30 m. doorsnee, staat in D-is
toon (Re - kruis), gewicht circa 1380 kg. en heet
Lambertus met het volgende chronicum:

Een onzer vroegere klokken de Mariaklok heeft al
meer dan 250 jaar dienst gedaan en komt na een
kleine reparatie weer terug in onze nieuwe toren.
Ze werd in de oorlog uit de oude toren weggehaald
en nog tijdig bij de bevrijding teruggevonden in
een smelterij in Hamburg. Ze weegt 800 kg. is 83
cm. hoog en 108 cm. doorsnee en staat in de F-is
toon (Fa - kruis), dateerde uit 1679 en was geschonken door baron Schenk. Het opschrift luidt: Maria
hees ick, Die leeven roep ick, De dooden beloede ick.
Christoffel baron de Schenk me dedit. Joannes Bourlet me fecit anno 1679.

CIVITATIS SWALMENSIS CONSILII LAVDABILI
VOTO EXISTENS PIIS GREGIS VSIBVS SERVIO
hetgeen vertaald luidt: Ontstaan uit een lofwaardig
besluit van de Raad der gemeente Swalmen dien ik
tot vrome gebruiken der gelovige schare. Het jaartal is 1955 als volgt te lezen: 15 x I = 15, 6 x V =
30, 1 x X = 10, 4 x L = 200, 2 x C = 200, 1 x D = 500,
1 x M = 1000.
Het jaartal moet men zoeken in de hoofdletters
of anderzins gemarkeerd (bv. een andere kleur of
lettervorm). De klokken zijn gegoten door gieterij Eysbouts in Asten. Vanaf deze plaats mogen wij
de Gemeenteraad van Swalmen met zijn voorzitter
Burgemeester Strens hartelijk danken voor het gulle geschenk van deze grote klok, die een waardige
en royale bijdrage betekent ter completering van
de toren. De elektrische klokkeninstallatie is uitgevoerd door Electr. Techn. Bureau Jan Evers uit
Swalmen.
Het is misschien interessant iets naders over het
uurwerk en de torenbouw te vernemen. In de toren van het Raadhuis komt een motor-wijzerwerk
met twee wijzerplaten van 1,25 m. doorsnee en dit
wijzerwerk wordt bediend door een moederklok,
geïnstalleerd in de secretarie van het Gemeentehuis van Swalmen. Deze moederklok geeft door een
elektrische leiding dezelfde minuut-impuls aan het
uurwerk in de toren van de kerk. Beide uurwerken
lopen dus geheel gelijktijdig (synchroon) met de
moederklok, doch de uurslag wordt alleen op de
kerktoren gegeven, omdat de beide uurwerken zo
dicht bij elkaar staan. De elektrische aansturing
van de luidklokken bevindt zich in de sacristie van
de St. Lambertuskerk. Op de behuizing van de schakelkast staat de naam Quasimodo (wie kent niet het

De zwaarste van onze vroegere klokken wegende
1000 kg. hoog 1.20 m. en doorsnee 1.20 m. welke
ook werd geroofd, is nooit teruggevonden. Ze werd
gegoten door de firma Petit en stamde uit 1753
(Alexius Petit me fudit Ao. 1753). Als derde in de
rij komt een klok van 650 kg. In deze klok zit het
materiaal van de kleine oude klok met een gewicht
van 280 kg. ingesmolten. Deze kleine klok bevond
zich nog in de toren tijdens de verwoesting. Ze was
ook uit het jaar 1753 en werd weggeslingerd tot in
de wei aan de Molenstraat ongeveer waar de noodkerk stond, liefst in twee stukken, bijna 1 m. onder
de grond. Ook zit in deze derde klok het vroegere
Angelusklokje, dat bij de storm ruim dertig jaar
geleden met het kleine torentje boven het priesterkoor werd weggerukt. Deze klok krijgt dus een
nieuwe doopnaam en wel JOANNES BAPTISTA, de
tweede patroon van onze kerk en is afgestemd op
de G-is toon (Sol - kruis) met als opschrift:
FIDELES HIC APPELLO AD SACRA AEDIFICIA
De gelovigen roep ik hier ter heilige woonstede. 5 x
I = 5, 3 x L = 150, 3 x C = 300, 3 x D = 1500, samen
1955.
De vierde klok is nog niet besteld, daar de geldmiddelen hiertoe thans ontbreken en de schuld
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Maar wilde je op de klok slaan, dan hield dat ook
in dat je de beurs moest trekken. Het Kerkbestuur
rekende op aller steun. “God zal Uw offer te Zijner
eer gegeven, volgens zijn belofte honderdvoudig belonen.”
De vierde klok kwam er niet. Ongetwijfeld hadden
de Swalmer mensen in deze naoorlogse tijd hun geld
zelf hard nodig. Dat was veel belangrijker dan een
extra klok. In het boek Honderd eeuwen Swalmen
van A.E.L. Ramakers, dat in 1977 werd uitgegeven,
wordt in een overzicht van de St. Lambertuskerk
gesproken over drie klokken. In het jubileumboekje over de St. Lambertuskerk dat uitgegeven werd
door het kerkbestuur en het kerkelijk zangkoor St.
Caecilia in 1986 wordt eveneens melding gemaakt
van drie klokken.
Ties Janissen schreef er een gedicht over in december 1955.
1943 – 1955
Toen wij voor ’t laatst konden luiden
de grote en de kleine klok
was dit een pijnlijk afscheid
waarbij menig zenuw samentrok

van de kerkenkas door de verbouwing en verfraaiing zeer groot is. Er moet dus worden gewacht tot
de mogelijkheid er is om ze aan te schaffen, want
zo’n klokkengeschiedenis is een waar financieel
probleem op zich. De nog ongedekte kosten voor
de huidige klokkeninstallatie zijn nog ongeveer ƒ
10.000,00 en de vierde klok zal nog tussen de ƒ 4
à 5.000,00 gulden vergen. Ze zal worden gestemd
in A-is toon (La - kruis). De accoordklank van het
hele klokkengeluid zal zijn de eerste tonen van het
TE DEUM LAUDAMUS en eerst dan volledig tot zijn
recht komen als de vier klokken compleet zijn.”

Als dan na evacuatie
d’oude toren niet meer staat
dan voelt heel de parochie
hoe dit ’n mens aan ’t harte gaat
Sindsdien zijn twaalf jaren vervlogen
de tijd vliegt nu eenmaal vlug
dra galmen weer de klokken
en een mooie toren is terug
Wanneer straks de klokken luiden
ons roepen om ter kerk te gaan
dan zullen we veel beter nog
haar schone klank en stem verstaan

Het kerkbestuur deed vervolgens een dringend beroep op de Swalmer bevolking, oud en jong, groot
en klein, om bij deze bijzondere gelegenheid, zoals
eerder vermeld, “eens flink op de klok te slaan.”
De klokken hingen namelijk nog niet in de kerktoren. Op zondag 11 december 1955, na het Lof,
zouden ze eerst gewijd worden voordat ze in de
toren kwamen te hangen.
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Bronvermelding: Swalmbode december 1955
Archief: Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen
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