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En verrast? Voor jullie ligt niet de vertrouw de
Zeum er of de Periodiek, m aar een proef-exem -
plaar van een gezam enlijk kw artaalblad van
beide heem kundeverenigingen.
In 1980 zijn onze beide verenigingen opgericht.
Heem kundevereniging M aas- en Swalm dal m et
als werkgebied de dorpen Swalm en, Boukoul,
Asselt, Beesel, Reuver en Belfeld. 
De M HVS m et als w erkterrein het gebied van de
voorm alige gem eente Sw alm en.
Vanaf de oprichting heeft M aas- en Sw alm dal
zich  voornam elijk  gericht op  behoud,  herstel 
en bescherm ing van die cultuurhistorische
waarden die eigen zijn aan ons heem , kort door
de bocht de 'geschiedenis'kant van het brede
spectrum  dat heem kunde om vat. Dit, om dat de
behartiging van m ilieu, leefklim aat, flora en
fauna in haar w erkgebied in goede handen is bij
de IVN afdeling 'de Steilrand' en bij de M HVS.

Beide verenigingen zijn in de loop der jaren ten
aanzien van allerlei aangelegenheden die
Swalm en betreffen, steeds m eer gaan sam enwer-
ken, in de w etenschap dat beide voor nagenoeg
dezelfde uitdagingen staan.
Die sam enw erking kom t onder m eer tot uiting in
de organisatie van activiteiten zoals lezingen,
wandel- en fietsexcursies m aar ook op heel ande-
re gebieden zoals in het verlenen van advies naar
bijv. een gem eentelijke overheid in het kader van
m onum entenzorg of bij de ontw ikkeling van
bestem m ingsplannen.  

Kort voor de zom ervakantie hebben de beide
besturen en verenigingsbladre-
dacties het idee opgepakt om
binnen dezelfde m ogelijkhe-
den, voor de leden m eer te
kunnen betekenen.
Dit betekent concreet dat we
onze leden een breder aanbod
w illen bieden dan voorheen.
Het nieuw e blad vorm t als het
ware een podium  waarop aller-
lei wetenswaardigheden gepre-

senteerd worden die betrekking hebben op het
w erkgebied van beide verenigingen. Nieuw  voor
M H VS-leden w ordt bijvoorbeeld heem kundige
inform atie over en uit de dorpen uit het werkge-
bied van M aas- en Sw alm dal
Nieuw  voor de leden van de laatste vereniging is
bijvoorbeeld dat zij kennis kunnen nem en van
publicaties die voortkom en uit de specifieke
belangenbehartiging van natuur en m ilieu door
de M HVS.

Beide besturen zien in een gem eenschappelijk
blad een ideale m ogelijkheid om  elkaar aan te
vullen en die breed georiënteerde heem kundige
inform atie, in een groter gebied dan voorheen,
onder ogen te brengen van een grote groep
belangstellenden. 
En dat m et behoud van eigen identiteit.

M et deze Zeum er-Periodiek gaat het duidelijk om
een proefexem plaar, w aarbij uiteindelijk beide
ledenvergaderingen in 2008 bepalen of het struc-
tureel tot een gezam enlijke Zeum er-Periodiek
kom t.
In dit exem plaar zit ook een enquêteform ulier
voor die leden die niet naar de ledenvergadering
kunnen kom en, zodat ook zij hun m ening ken-
baar kunnen m aken.

Veel leesplezier.

Nam ens het bestuur van de M ilieu- en
Heem kundevereniging Swalm en en 
Heem kundevereniging M aas en Swalm dal
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Voorw oord

Beste leden van de Heem kundevereniging M aas- en Swalm dal en de M ilieu- en Heem kundevereniging
Swalm en.



Al vele jaren schrijft een van onze (M H VS)
bestuursleden een nieuw jaarswens in de laatste
periodiek van het jaar dat afgesloten wordt. Een
terugblik, even vooruitkijken, een m om ent van
overpeinzing etc. Allem aal gedachten die bij het
schrijven de basis vorm en. Nu w ij echter, welis-
w aar als proefexem plaar, een gezam enlijke
Periodiek-Zeum er uitgeven wordt het dan een
nieuw jaarsw ens voor de leden van de beide vere-
nigingen en/of een vooruitblik voor beide vere-
nigingen. Een w ens schrijf je altijd voor iedereen
die hem  w il. Uiteraard toegespitst op wat je
denkt dat bij je doelgroep past. Vooruitblikken
en terugkijken doe ik vooralsnog naar de perike-
len rondom  de vereniging waar ikzelf de voorzit-
ter van m ag zijn.
Niet om  vast te houden aan de eigen identiteit,
ik denk trouw ens dat onze identiteiten niet
zoveel van elkaar verschillen, m aar gew oon
om dat ik m eer vertrouw d ben m et het reilen en
zeilen van de M HVS. W at in de toekom st gebeurt,
indien de leden van de beide verenigingen bepa-
len dat w ij verder kunnen gaan m et een geza-
m enlijk kw artaalblad dat zullen jullie dan in de
volgende nieuw jaarsw ens kunnen zien. Nu
beperk ik m ij even tot Sw alm en, of.....
Of beter gezegd Swalm en, gem eente Roerm ond.
Sinds januari 2007 zijn de beide gem eenten
sam engevoegd. Op diverse niveaus is er, door
leden van de M HVS, verzet gevoerd tegen deze
sam envoeging. De kleinschaligheid, korte lijnen
naar het gem eentebestuur en het behoud van het
waardevolle groengebied tussen de tw ee steden
Roerm ond en Venlo w aren de kernpunten in de
discussie. Een discussie die afgew isseld w erd m et
inhoudelijke en gevoelsargum enten. W aarbij ik
van m ening ben dat de laatste heel belangrijk
zijn, m aar vaak onvoldoende aandacht krijgen in
beslissingen voor het 'algem een belang'. Na een
jaar kijk je dan terug om  te bezien of je er als
vereniging slechter of beter van bent geworden.
Ik denk dat een jaar tekort is om  daarover al een
conclusie te vellen. W el m erk ik dat Roerm ond er
veel aan gelegen is om  het de Swalm enaren naar
hun zin te m aken en dat zij langzaam  ook inzien
welk een w aardevol gebied zij erbij hebben
gekregen. Ik denk dat nog nooit zoveel
Roerm ondenaren m et verbazing aan fietstochten
door Sw alm en hebben deelgenom en. 

Veel zaken op politiek en gem eentelijk niveau
zullen ook nog w el even gevoelsm atig onveran-
derd blijven. Het gehele am btenarencorps is naar
Roerm ond gegaan en zal voornam elijk nog de
Sw alm ense zaken behartigen en in de politiek is
de Sw alm enaar ook, in aantal, goed vertegen-
w oordigd. Daarnaast zijn op dit m om ent nog alle
raadsleden lid van onze vereniging. Toch blijft
het opletten geblazen ter bescherm ing van ons
w aardevol buitengebied. Ik heb sterk de neiging
om  te denken dat het bestuur van de voorm alige
gem eente Sw alm en, gebaseerd op gebiedskennis,
ook nee tegen een plan durfde te zeggen. Terw ijl
in Roerm ond nog al eens w ordt gezegd: werk het
plan m aar verder uit dan zien w ij, of u als initi-
atiefnem er, w el of het m ogelijk is. Hoe snel is
dan niet de pragm atische denkw ijze gem aakt,
hij/zij heeft al zoveel in planvorm ing geïn-
vesteerd, laat het m aar doorgaan. 
De tijd zal het leren of de waarde haar w aarde
blijft behouden.

In januari van dit jaar hebben w ij via veel om w e-
gen te horen gekregen w ie ons verenigingslokaal,
het stationsgebouw  in Swalm en, had gekocht.
Een kort gesprek m et de nieuw e eigenaren leer-
de al snel dat w ij op term ijn, na een door hen
gew enste renovatie van het gebouw, de huurpen-
ningen niet zouden kunnen betalen. Na lang zoe-
ken en overleg hebben w ij een oplossing gevon-
den. W eer een m onum entaal pand. M et dank aan
de firm a Cargill, Leon Hendriks en de Harm onie
(die weer onze m edebewoner wordt) kunnen w ij
gebruik m aken van de voorm alige w oning van
Broew ers Sefke op de hoek van de Stationsstraat
en de Breden Ars. Een nieuw  onderkom en m et
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een betere toegankelijkheid, geen steile trap
m eer. De ledenvergadering van 15 februari zal
hier al plaatsvinden als alles goed gaat.
Het kom end jaar zal de A73 opengaan. De natuur
en de leefom geving van de m ens kunnen zich
dan w eer herstellen van de jarenlange overlast
van het bouw en. De oude Rijksw eg zal zeker het
eerste decennium  ook w at rustiger w orden,
waardoor Swalm en w eer een kern krijgt die bij
het kleinschalige van het dorp past. Daarbij
geholpen door de dem ografische ontw ikkelingen
hopen w ij dat er langzaam  een halt kom t aan
allerlei bouwactiviteiten. Er is nu het m om ent
gekom en om  te kiezen voor kw aliteit. Kwaliteit
van de leefom geving voor m ens en natuur. De
kw aliteit w aarvoor de rustige toerist naar
Swalm en kom t, w aar hij kom t genieten van het
natuurschoon dat w ij dagelijks tot onze beschik-
king hebben. W ij m oeten w aken dat w ij niet te
populair w orden, zodat w ij straks in file door
onze eigen bossen m oeten w andelen.
M aar ook de m arkt als leefom geving baart m ij
enigszins zorgen. De Rabobank gaat voornam e-
lijk kantoor houden in Roerm ond, de gem eente-
m edew erkers zitten al bijna allem aal in
Roerm ond. De woningstichting heeft al diverse

panden in eigendom . W elk een m arkt krijgen w ij,
w at is en blijft nog herkenbaar of w ordt het nog
m eer een m engeling van oud en nieuw. W aarbij
het bij oud vaak gaat om  kleine dorpse pandjes
en bij nieuw  om  in het oogspringende grote
fraaie architectonische bouw werken. Alvorens te
beginnen zou het goed zijn dat er overeenstem -
m ing over het einddoel bestaat.
Zo zullen w ij zow el op M ilieu- als ook op
Heem kundegebied nog genoeg te doen hebben.
Nam ens het bestuur van de M H VS wens ik alle
leden van de M ilieu- en Heem kundevereniging
Sw alm en en de Heem kundevereniging M aas- en
Sw alm dal een prettig 2008 toe w aarin w ij in
goede harm onie en sam enw erking veel voor
elkaar kunnen betekenen.

De nostalgie van het leven
Laat je nieuws beleven
Al is het m aar voor even
De herinnering houdt de nostalgie in leven

Toine W uts
Voorzitter M H VS

Zondag 23 decem ber
W interwandeling in het Groenewoud m et na
afloop w arm e chocom el, duur 2 uur, vertrek om
14.00 uur bij café de Bos

Zondag 20 januari
W interwandeling in het Groenew oud m et snert,
roggebrood en spek, duur 3 uur, vertrek om
14.00 uur bij café de Bos

Zondag 2 m aart
Schem erw andeling door het Sw alm dal, duur 2
uur, vertrek om  18.00 uur bij café de Bos

Donderdag 27 m aart
(Net niet m eer) volle m aanw andeling, duur 2
uur, vertrek om  20.00 uur bij café de Bos

Zaterdag 5 april
Kanoën op de Asseltse plassen: m iddagtocht,
duur 3,5 uur, vertrek om  14.00 uur bij de par-
keerplaats einde Buggenum m erw eg Leeuwen

Zondag 13 april
Kanoën op de Asseltse plassen: ochtend-nevel-
tocht, duur 3,5 uur, vertrek om  6.30 uur bij de
parkeerplaats einde Buggenum m erw eg Leeuwen

Zaterdag 19 april
Kanoën op de Asseltse plassen: vollem aans-
tocht, duur 3,5 uur, vertrek om  20.30 uur  bij de
parkeerplaats einde Buggenum m erw eg Leeuwen

Zondag 20 april
Dagw andeling rond Boukoul (H illenraed,
Zuidew ijck-Spick), duur 6 uur, vertrek om  10.00
uur bij de parkeerplaats van de kerk in Boukoul

W oensdag 23 april
Kinderw andeling in het Swalm dal: snuffelen aan
het voorjaar, duur 2 uur, vertrek om  14.30 uur
bij infobord Groenew oud, Groenew oud 8 te
Sw alm en

De w andelingen zijn niet gratis.

W AN DELIN GEN  SW ALM DALGIDSEN  2007/2008
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26 decem ber M H VS/HVM S Kerstw andeling op de Bosberg; start café de Bos, 14.00 uur.

10 januari HVM S Tw an Ernst verzorgt van  19.30 - 21.30 uur een historische terugblik
op de voorm alige M eubelfabriek Stevens i.s.m . Openbare Bibliotheek
Belfeld. Locatie: Ham arplein 6 te Belfeld. Opgave via Belfeld@ biblio-
theekvenlo.nl of telefonisch bij Tw an Ernst: 077- 4753540. Het is een
herhaling van deze activiteit, waarvoor op 15 novem ber grote belang-
stelling w as.

22 januari HVM S Lezing over opgravingsresultaten rondom  de stadsm uur van Venlo,
door M aarten Dolm ans.

15 februari M H VS Algem ene ledenvergadering/jaarvergadering M HVS in nieuw  pand
Stationsstraat nr. 15 (in voorm alig w oonhuis van Broewers Sefke).

20 februari HVM S/M HVS Lezing over keram ische producten uit Beesel, door Erik Driessen.

M aart HVM S Ledenvergadering; de avond w ordt besloten m et een oude film  over het
H. Hartklooster in Reuver.

April HVM S/M HVS Lezing ‘Rom einen’ in sam enw erking m et Archeologische Vereniging
Lim burg.

1 m ei M H VS/HVM S Hem elvaartsdagfietstocht.

M ei HVM S/M HVS Excursie naar het Gem eentearchief Roerm ond.

Juni HVM S Busexcursie.

Septem ber HVM S Open M onum entendag m et m edew erking van de w erkgroep
Dorpsgidsen Beesel.

Oktober HVM S Fietsexcursie naar het voorm alige Britse M unitiedepot verzorgd door
onze nieuw e werkgroep Gidsen M unitiedepot in sam enwerking m et IVN
afdeling de Steilrand.

Novem ber HVM S/M HVS Lezing over ruim telijke ordening en cultureel erfgoed, door Roy
Denessen.

16 novem ber  HVM S Contactm iddag genealogie in verenigingslokaal te Reuver.

26 decem ber M H VS/HVM S Kerstw andeling.

En verder… ..
Binnenkort vindt nog overleg plaats m et Heem kundekring Tegelen. Als gevolg hiervan kan het pro-
gram m a nog worden aangepast. 
Verder staan er (onder voorbehoud) enkele kleine excursies op het program m a. Te zijner tijd kom en
we hier op terug. 
Het is het streven van de HVM S om  vóór de zom ervakantie het volgende jaarboek uit te brengen.

JAARPROGRAM M A 2007-2008 (onder voorbehoud, nadere publicaties in 't Zjwaem ke en 't Gazetje)
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Op wat stuiptrekkingen na is hij er: de A73. De
tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders
zijn w at verzacht in de loop der jaren, argum en-
ten voor of tegen zijn achterhaald door de aan-
leg van de w eg. W e zien nu al, en binnenkort
horen w e ook de ingreep die gepleegd is op ons
landschap. Het zal als de weg eenm aal in gebruik
is, nooit m eer echt stil zijn.
Ook veel voorstanders van toen zien nu dat deze
ingreep veel dieper gaat als in eerste instantie
werd gedacht. Vooral m erken w e dat, als w e in
onze om geving w andelen en fietsen. De weg
blijkt een enorm e barrière te zijn. Veel bekende
routes zijn verdwenen. Veel plekken w aar w e
gewend waren regelm atig heen te gaan zijn niet
m eer bereikbaar dan via een grote om w eg.
'Rondjes' die w e wandelden of fietsten kunnen
niet m eer; w illen we niet te ver gaan, dan
wordt het heen en terug dezelfde weg. Dan
m ag er ter hoogte van de buurtschap Heide
wel een prachtige fietsbrug zijn aangelegd,
zij vervangt m eerdere overgangen waarover
we op verschillende plaatsen 't Beesels
Broek konden bereiken. En dat is m aar één
van de voorbeelden w aar onze m ogelijkhe-
den het buitengebied in te gaan flink zijn
beperkt. Jam m er… .
En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de
doorsneden natuurgebieden in onze
gem eentes. Ten zuiden van M ontfort bij-

voorbeeld is deze beperking ook heel duidelijk
m erkbaar. En het m ag bijna niet m eer gezegd
w orden, m aar zou de aanleg ten westen van de
M aas niet veel m inder ingrijpend zijn geweest?
En goedkoper? En m inder problem atisch om dat
er geen lange tunnels m et ingew ikkelde beveili-
gingen nodig waren geweest? M et nu al w eer
opdoem ende problem en rond een w aarschijnlijk
te krappe Zuiderbrug bij Venlo. 
En dit allem aal om  veel te groot geprojecteerde
w inkelboulevards bereikbaar en zo rendabel te
m aken? W inkelboulevards die er m ede oorzaak
van zijn dat w inkels in het centrum  van Swalm en
leeg blijven liggen. 
M aar deze m ening m ogen w e alleen m aar fluiste-
ren… ., er zijn bestuurders die dit niet graag
horen… …

DE M EN IN G VAN …  (7)

Hans Sim ons 

75 JAAR REU VERSE ORKEST VEREN IGIN G ROV (2)
(deel 1: zie Zeum er 2007-3)

Sjra Vintcent

Terug naar de beginperiode, het jaar 1935.
Behalve van m uziek konden veel bezoekers in
het Piusgebouw  te Reuver op 27 januari 1935
ook genieten van het toneeltalent van de eigen
leden. Het spel 'Hij w ilde een groot Signeur zijn',
werd m et succes opgevoerd. Afgezien van de
m edewerking van de heer en m evrouw  Daub-
Rassaerts werd deze uitvoering geheel door de
eigen leden verzorgd. De opbrengst van die
avond w as f 103,40, m aar helaas w aren de uitga-
ven voor die avond even hoog. Ofschoon de
financiële positie w as verbeterd, m oest de ROV

roeien m et de riem en die m en toen had. 'Behalve
een klein overschot in de kas heeft de ROV nog
een schuld van ongeveer f 350,-, w elk bedrag
natuurlijk afgelost dient te worden. Het bestuur
w as er dan ook steeds op uit om  elke gelegen-
heid aan te grijpen om  de financiën van de ver-
eniging boven A.P. te krijgen' zo staat in het
jaarverslag te lezen.
De rollen in het toneelspel 'Hij w ilde een groot
Signeur zijn'  w erden vertolkt door G. Geijzen, J.
v.d. Velden, W . Naus, P. Verkoelen, K. Sim ons, F.
Peeters en J. Peeters. Onder leiding van H arry



Rassaerts speelde het orkest de K.L.M .-m ars,
Heinz spielt abends, Kleine M öw e, Das alte
Spinrad, Czardas, Aufm arsch der Pinguine en de
m ars Knight bridge. De tekst van de door de zan-
geres M ia Daub-Rassaerts gepresenteerde liedjes
konden de bezoekers in de zaal voor vijf cent
kopen.

Brullen van het lachen
Ook bij de eerste w interuitvoering op zondag 3
novem ber 1935 kwam  de vereniging m et een heel
gevarieerd program m a, m et m uziek, zang en
toneel. Toen w as in Reuver te gast het dubbel-
m annenkwartet 'Excelsior' uit Roerm ond. Volgens
de aankondiging was dit het beste m annenkwar-
tet 'uit het hele zuiden'. In het spel 'De kleine
Republiek' waren er rollen voor Gerard Geijzen,
Tiny Brouns, An Geijzen, Herm an Thijssen, Piet
Verkoelen, Sjeng van der Velden, Sjeng Peeters,
Sjeng Geijzen, W iel Naus, Koos Sim ons, Frens
Peeters, Jan Blom en, Laurens Pollen en Nol van
der Velden. 

Ondanks de crisisjaren 'zal de zaal brullen van
het lachen',  zo  stond  in  het  program m a  aan-
gekondigd. De uitvoering begon 's avonds al om
half zeven. In hetzelfde jaar 1935 had de orkest-
vereniging al de beschikking over een aantal
eigen instrum enten, m et nam e de saxofoonalt,
trom bone, trom pet, slagw erk en een contrabas.
De leden dienden een aansprakelijkheidsverkla-
ring te tekenen voor het gebruik van deze instru-
m enten. 'Ondergetekenden, leden van de Reuverse
Orkestvereniging ROV verklaren hierbij, dat zij het
instrum ent van de vereniging in bruikleen hebben.
Zij verplichten zich, bij ontslagnam e of indien het
bestuur dit wenselijk acht, dit instrum ent weer
aan de Reuverse Orkestvereniging te doen terug-
vallen en het in te leveren bij den directeur. Voor
beschadiging door roekeloze behandeling stellen
zij zich m ede verantwoordelijk'.
In die tijd bestond het bestuur uit de heren J.
Veldm an voorzitter, G. Geijzen en G. van Eyck.
Vic Tim m erm ans w as toen secretaris. De vacatu-
re, ontstaan door het bedanken van de heer W .
Strous, diende nog aangevuld te w orden.
Naderhand w erd de heer R. Rovers in het bestuur
gekozen.
Buiten de twee uitvoeringen in Reuver werd in de
zom er van 1935 nog een uitstapje gem aakt naar
M aaseik op uitnodiging van de 'Katholieke Kring'.

Over dit uitstapje lezen w ij in het jaarverslag: 'De
triom fale intocht, de hartelijke gastvrijheid en
het schitterend geslaagde concert op de Vlaam se
kerm is waren voor onze directeur en zijn m ensen
de beste beloning. Overigens zijn er aan die dag
nog vage herinneringen verbonden van m achtige
potten Stella voor tw ee francs, innige telegram -
m en van vijf francs, loterijen zonder nieten, ook
van vijf francs en knusse wandelingetjes onder de
ruisende eiken, gratis! Klokke twaalf werden
enige S.O.S.-seinen uitgezonden, die in zoverre
succes opleverden, dat w ij op de gew one ROV-tijd
w eer in Reuver arriveerden'. Ook concerteerde de
ROV op 17 oktober nog in het Forum theater in
Sittard.

Op tijd op stap
Tijdens de jaarvergadering op 17 februari 1936
w erd het bestuur uitgebreid tot zes leden.
Gekozen werden de heren Fr. v. Betteray en J.
Bouten.

De ROV ging op tijd op stap en ook in 1936 ston-
den voor de leden w eer twee uitstapjes op het
program m a. In juli verleende de vereniging
m edew erking aan een m uziekfeest in Ohé en
Laak en vier weken later w as m en opnieuw  te
gast bij de 'Katholieke Kring' in M aaseik. 'Na
afloop van het optreden in M aaseik w erden nog
enkele uurtjes gezellig ter plaatse doorgebracht
en was er voor de liefhebbers nog gelegenheid
om  zich in een dans te verm eien', zo schreef de
heer R. Rovers, die intussen het secretariaat had
overgenom en, in zijn jaaroverzicht. In het najaar
w erd nog een 'vrolijke avond' georganiseerd voor
ereleden en donateurs. Een cam pagne leverde
verschillende nieuw e ereleden op en ... een
bedrag van f 98,-.
Het lag in de bedoeling om  de eerste w interuit-
voering op zondag 8 novem ber 1938 weer geheel
door eigen leden te laten verzorgen. W egens
ziekte van een aantal leden m oest m en hier van
afzien en werd de toneelvereniging 'Onderling
Kunstgenot' uit Blerick uitgenodigd om  naar
Reuver te kom en.
De tw eede w interuitvoering w erd op zondag 10
januari 1937 in zaal Peeters gegeven. Het werd
een soort bonte avond m et m uziek, toneel en
zang. Bij de rolverdeling kom en w ij weer onge-
veer dezelfde nam en tegen als in het jaar 1935.
Toneelspelers en -speelsters konden zich uitleven
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in de klucht Professor M opper en zijn knecht,
Eenm aal ontrouw, In naam  der Koningin, de lui-
tenant en zijn oppasser en Johan als rent-
m eester. W aarschijnlijk door deze m arathoncon-
cert- en toneelavond begon deze uitvoering al
om  zes uur.

Doorn in het oog
Voor directeur Harry Rassaerts was het een doorn
in het oog, dat tijdens de uitvoering toneel en
zang de overhand kregen. Hij schreef een brief
aan de vereniging m et de volgende inhoud:
'Algehele hervorm ing van ons werkprogram m a.
Een m eer intense onderlinge m uziekbeoefening.
Concerten blijven beperkt tot m uziekconcerten;
dit in verband m et het doel onzer vereniging.
Toneeluitvoeringen door onszelf worden afge-
schaft. De hierdoor vrijkom ende tijd, energie en
kosten kom en ten goede aan de praktische
m uziekbeoefening, waardoor in de naaste toe-
kom st aan concoursdeelnam e kan w orden
gedacht'. Harry Rassaerts zou ook graag zien, dat

de directeur beslist over het m uziektechnische
gedeelte van de vereniging. In deze brief schreef
hij ook nog het een en ander over de financiën
van de vereniging.
Harry Rassaerts, die vanaf de beginjaren de grote
m an achter de ROV w as gew eest, trok zich in
decem ber 1938 als directeur terug. Hij w erd toen
opgevolgd door Frans Peeters. Tijdens de jaarver-
gadering kwam en de heren F. Crem ers en F.
Peeters het bestuur versterken.

Crisis
De ROV m aakte nu een crisis door. Zoals w ij al
schreven, bedankte de heer Rassaerts als direc-
teur. Ook secretaris-penningm eester R. Rovers
hield het voor gezien. Er werden verschillende
vergaderingen gehouden. Na langdurige bespre-
kingen over al of niet opheffen van de vereni-
ging, w erd uiteindelijk besloten om  door te gaan.
Vooral bestuurslid Fr. Crem ers heeft zich destijds
nogal ingezet voor een goede oplossing. Frans
Peeters werd als nieuwe dirigent aangesteld en
na aandringen w erd de heer Rovers bereid gevon-
den als bestuurslid terug te keren. De leden
kozen intussen voor café Niesen aan het station
als nieuw  verenigingslokaal. Op dat m om ent
kende de ROV helaas geen bescherm heer m eer. De
heer Jos Janssen trok zich tijdens de crisis terug
en het zou tot 1957 gaan duren alvorens zijn
zoon Rein Janssen het bescherm heerschap aan-
vaardde.
Spoedig daarna dreigde de Tweede W ereldoorlog.

Sam en m et u, zo hopen w ij, hebben w ij w eer
eens teruggekeken op de beginjaren van de
Reuverse Orkest Vereniging, die volgens ons inte-
ressant genoeg zijn om  die periode voor de over-
levering vast te leggen.
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De aankondiging van de Tweede W interuitvoering op zondag
10 januari 1937

Op de voorgrond twee uitzonderlijk actieve leden van de ROV,
de violisten Herm an Naus (rechts) en Crit Helwegen (links)
tijdens een repetitie o.l.v. Lode de W ilde.



Nae, veur höbbe 't hiej noe euver ein paar saorte
nachvlinderkes, die allein inne w intjerm aondje
te zeen zin. Veur m ótte dees echte wintjervlinders

veural zeuke
binne de groep
vanne Sjpan-
ners (Geom e-
tridae), ein gro-
te vlinderfem ie-
lie, wovan de
roepse op 'n
appaarte karak-
teristieke   

'sjpannende' of 'm aetende' m eneer van laope höbbe.
Gew eun roepse 'roepse' m it häör drie paar echte
peut en veer paar boekpeut en ein paar zoge-
naam de naosjuvers. Sjpanners m isse de drie paar
m iddelste boekpeut en höbbe daodoor häör
opvallende m eneer van kroepe. 
V'r kènne in Zjw am e versjillende saorte, w ovan de
Grote w intjervlinder (Erannis defoliaria) en de
Kleine w intjervlinder (Operophtera brum ata) de
bekèndste zin. Allebeij die saorte kónne op ver-
sjillende loufbuim  zelfs in zón aantalle veurkóm -

m e, detter kaal-
vraat óntsjteit en
sjaaj. Es geur ein
biejem öskesès-
keske inne haof
höb hange en
geur in 't veurjaor
Pap of M am -bieje-
tiets m it eine

ham pel roepse in 't sjnaevelke 't ès in zeet vlege,
kènt g'r d'r vergif op innum m e det daovan ein
groot deil besjteit oet roepse van versjillende
saorte w intjervlinders. Häör aantalle zin zo groot
det ziej veur väöl anger saorte 't houfgerech zin
es roeps of es vlinder. Diverze vlaerm uus óntw a-
ke m idde inne w intjer zelfs sjpesiaal hiejveur óm
zich nag èns good vól te vraete aanne w intjer-
vlinders en daonao de res vanne w intjer weer

gew eun w ie-
jer te sjlaope.
Ich raoj uch
aan óm  tiedes
ein zaachte
herfsnach of
ein zaachte
w intjernach
èns m itte luch
in 't duuster
de bós in te
gaon op zeuk nao dees saorte. Oppe geleijbuim  biej
Hilleraod zin den altied w aal get van die w intjer-
vlinderkes te vinje. Ouch zuus se ze dök biej
lam pe, die de ganse nach blieve branje. 
Ekologies gezeen sjpele versjillende saorte door
häör enorm e aantalle ein grote ról in 't ekologies
netw èrk det v'r natuur neum e. Ouch haet eder
saort zien eigese plek binne dit netw èrk. 't Guf
saorte, die op allerleij saorte buim  laeve (veur
num m e det polyfaag) en 't guf anger saorte w in-
tjervlinders die  gesjpesialiseerd zin op m er ein
saort plantj (m onofaag).

Ein vanne opvallenste kènm erke van diverze
saorte is det de w iefkes m eis sjlech óntw ikkelde
vleugelkes höbbe of zelfs gaar gèn vleugels m eer
höbbe. Daodoor lieke ze m eer op klein sjpinkes.
Zo haet 't w iefke vanne Kleine w intjervlinder
allein nag m er klein lepkes van m inivleugelkes
en de dam es vanne Grote w intjervlinder höbbe
gaar gèn vleugelkes m eer. Allein in 't liefke kèns
se nag get rudim entaere (neet m eer gebroekde)
sjpierkes vinje, die d'r op w ieze det heel vreuger
w aal w iefkes m it vleugelkes, w om it ze waal nag
kóste vlege, biej dees saorte zin veurgekóm m e.
Det is w aarsjienlik es vólg óntsjtange. Väöl saor-
te ligke häör eikes m it ein sjpesiale ligkbaor
tösse de knoepsjubbe van w intjerknuup van biej-
veurbeeld eike, hoog baove inne buim . Det doon
ze óm  de jóng ruupskes in ein Luilekkerlandj
gebaore te laote w aere. Inne w intjer aevel wejt en
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W IN TJERVLIN DERS

W im  Geraedts

W intjervlinders. Ein groter taengesjtèlling tösse twee w äörd is nauw eliks dinkbaar: w intjer en vlin-
ders. Biej vlinders dinke v'r toch veural aan die joeppetige fladdereers m idde inne zom er en neet aanne
kaje w intjer. Toch kèns se diverse saorte daagvlinders ouch inne w intjer taengekóm m e; diverse saor-
te euverw intjere allein es volw asse deer, w ie de Sitroenvlinder, Daagpauwoug enne Kleine voes. Euver
dees saorte geit dit artikelke aevel neet.



Voor m ijn onderzoek heb ik alle archieven van de
toenm alige 111 gem eenten in  Lim burg onder-
zocht. Verder heb ik ook de archieven van
gem eentepolitie, provincies, m inisteries, NIOD,
PTT en bedrijven onderzocht. Ook in de andere
provincies heb ik gem eentearchieven bestudeerd. 
Over dit onderw erp is nauw elijks gepubliceerd en
zeker niet in de breedte en diepte waarm ee ik
dat w il gaan doen. Het is m ijn plan het verzam el-
de m ateriaal te beschrijven in een boek m et de
verm oedelijke titel "De geschiedenis van de radio
in W O II in Lim burg". Daarin zal na de behande-
ling van de algem ene en gem eenschappelijke
zaken aan elke toenm alige gem eente een aparte
paragraaf gew ijd worden. 
Belangrijkste them a's zullen zijn: 
- verbod te luisteren naar buitenlandse zenders
in 1940; - verplichte inlevering van radiotoestel-
len door Joden in 1941; - vordering van autoradi-
o's in hetzelfde jaar; - vordering van radiotoestel-
len als strafm aatregel (wegens verzetsdaden); -

verplichte inlevering van radio's door de burgers
in 1943; - huiszoekingen naar verborgen radio-
toestellen; - strafm aatregelen w egens verbergen
van radiotoestellen en luisteren naar verboden
zenders; - teruggave van radiotoestellen (o.a.
aan burgem eesters); - sterilisatie van radiotoe-
stellen; - sabotageacties gericht tegen opslag-
plaatsen van radiotoestellen; - concentratie van
radiotoestellen in grote verzam elplaatsen; -
(eventuele) teruggave van radio's na de bevrij-
ding; - vordering van radiotoestellen bij NSB'ers
en Rijksduitsers na de bevrijding etc.. 
Bij m ijn onderzoek heb ik veel interessant en
som s onverwacht m ateriaal kunnen verzam elen.
In veel gem eenten trof ik uitgebreide dossiers
aan, som s echter w as de inform atie schaars of
zelfs volledig afw ezig. Het ontbreken van infor-
m atie kan het gevolg geweest zijn van schade
door oorlogshandelingen, sabotage of ook
bew uste vernietiging in de jaren na de oorlog om
ruim te in de archieven te m aken. 
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sjtórm p 't dökker. Tiedes zónne sjtórm  w aere
w iefkes m it vleugelkes get m ekkelikker wegge-
blaoze es w iefkes m it get kleiner of gaar gèn
vleugelkes. Biej de versjillende saorte kèns se dit
perses van m it vleugelkes toet sónger vleugelkes
good zeen. Noe kèns se dich veursjtèlle det es
doezjende jaore biej sjtórm e idder keer weer de
m eis gevleugelde beesjes weggeblaoze waere, oet-
eindelik allein óngevleugelde w iefkes euverblie-
ve, óm det die de m eiste kans op euverlaeve
höbbe oppe lange doer. 
En de m enkes den, heur ich uch vraoge. Die zin
versjtenjig, w ie de m eiste m ansluuj van väöl
saorte zin. Die blieve fijn ónger inne bós zitte
wachte toet t'r nuuj jóng m aedjesvlinderkes oet
häör pupke kóm m e óm  op-enuuj te pare. Jao, ich
weit 't, ouch dao zin de rólle óneerlik verdeild.
Gepaard w aert m eis oppe sjtam  vanne buim .
Óngepaarde m enkes hange m it 't köpke óm hoog;
es se aan 't pare zin hange ze m itte kop nao
ónger. Som m ige saorte kènne zelfs gepaard m it 't
vruike ein flink sjtök w egvlege. Doot det m er éns
nao!

De vruikes höb-
be aevel w aal
drie paar sjterke
peutjes, w om it
ze zich good
kónne vasgriepe
m óch det neudig
zin, oppe lange
w aeg nao baove.

De versjillende
saorte zin allem aol gesjpesializeerd op óm sjtenj
inne herfs, m idde w intjer of 't vreuge veurjaor.
Dees lèste saorte zin get m inder bekènd en dök
ouch get sjaarser. De óngekreunde keuning
vanne w intjervlinderkes aevel is ein saort vanne
Sjleije enne M eijdöre: de M eijdöresjpanner
(Theria prim aria). Ich höb dem  waal èns inne eer-
ste w aek van jannew arie m it sjnee zeen vlege
biej ein graod baove nul op zeuk nao ein vruike.
Ich vónj 'm  m er ein dapper kaelke.

RADIO IN OORLOGSTIJD

De heer Gidi Verheijen uit Buchten houdt zich bezig m et een onderzoek naar de geschiedenis van de
radio (c.q. radiotoestellen) in de Tw eede W ereldoorlog in Lim burg.
Van hem  kregen we het verzoek om  in ons verenigingsblad een oproep aan de leden te doen om  voor
hem  bruikbare gegevens te verstrekken.



Helaas zijn in Sw alm en in 1961 veel archieven uit
W O II, m et goedkeuring van de gem eenteraad,
welbew ust vernietigd. Ik verm oed dat toen ook
alle stukken die betrekking hadden op de inle-
vering van radiotoestellen in 1943 vernietigd
zijn, als ze al niet eerder in het ongerede zijn
geraakt. (Over het them a duiven in W O II zijn
overigens nog wel stukken aanwezig.) 
M ijn schatting is dat de 5034 inwoners van
Swalm en in 1943 sam en m eer dan 400 radiotoe-
stellen hebben ingeleverd. W aar die vervolgens
zijn opgeslagen en of ze daar tot de bevrijding
zijn gebleven of naar de verzam elplaats in
Roerm ond of M aastricht zijn afgevoerd is m ij jam -
m er genoeg niet bekend. Als de toestellen na de
bevrijding niet aan de eigenaren zijn teruggege-
ven, zijn die eigenaren (c.q. hun nakom elingen)
in het bezit gebleven van de ontvangstbew ijzen
die in 1943 op het inleveringsbureau werden uit-
gereikt. Als die situatie van toepassing is, is
uiteraard de vraag of die ontvangstbew ijzen nog
te traceren zijn De publicatie 'Swalm en '40 '45'
heb ik in m ijn bezit, m aar deze verm eldt geen bij-
zonderheden over de inlevering van radio's. 
De 2221 inw oners van Belfeld hebben in 1943
194 radiotoestellen ingeleverd. Die w erden opge-
slagen in Zaal 'Het W itte Paard' van G.J.H.
Stevens, M arkt 5 in Belfeld. Volgens m ijn gege-
vens zijn alle radiotoestellen nog in hetzelfde
jaar overgebracht naar de verzam elplaats in
Roerm ond. Het is dan ook vrijw el zeker dat geen
van de eigenaren zijn toestel heeft teruggezien.
Dat betekent dat ook hier die eigenaren (c.q.
hun nakom elingen) in het bezit gebleven zijn
van de ontvangstbew ijzen die in 1943 op het
inleveringsbureau w erden uitgereikt. En ook hier
is dan de vraag of nog ontvangstbew ijzen te tra-
ceren zijn? 

Beesel/Reuver is een verhaal apart. In Reuver
m oesten alle inwoners in m aart 1942 als straf-
m aatregel hun radiotoestel inleveren (w egens het
ophangen van een affiche). Dergelijke strafm aat-

regelen heb ik ook aangetroffen in M aasbracht,
M aastricht, Enschede, Kapelle en N-Beveland
(beide in Zeeland). In Reuver leverde de actie 374
toestellen op. Een deel hiervan werd kort erna
w eer teruggegeven (wegens vrijstellingen). De
toestellen werden opgeslagen in een verzegelde
ruim te in het klooster van het 'H .Hart'. Is daar
nog inform atie over beschikbaar? 
Uiteindelijk m oesten in 1943 alle burgers hun
radiotoestel inleveren (dus ook de inwoners van
Beesel zelf). De toestellen van Reuver vorm den
voor de Duitse W eerm acht een 'snoepw inkeltje'
w aar naar believen voor diverse bestem m ingen
uit geput kon worden. De resterende toestellen
van Reuver en alle toestellen van Beesel zijn uit-
eindelijk naar M aastricht afgevoerd en vandaar
naar Duitsland. Geen van de toestellen is na de
bevrijding teruggekeerd in Beesel/Reuver. 
Bij de inlevering in 1943 fungeerde ene L.
Huybers als radiotechnicus. W as dat een lokale
radiohandelaar of w as hij van elders afkom stig? 
Behalve in het gem eentearchief van Beesel heb
ik ook in het archief van het NIOD en de provin-
cie veel docum enten over Beesel/Reuver gevon-
den. 
Krantenknipsels of foto's die betrekking hebben
op radio en W O II zijn van harte w elkom . Die
gebruik ik om  de paragrafen over de gem eenten
in m ijn boek te illustreren. Hierbij kan bijvoor-
beeld gedacht w orden aan foto's van de opslag-
plaats of kiekjes van het inleveren van radiotoe-
stellen. In enkele Lim burgse gem eenten blijken
in fam iliealbum s nog dergelijke foto's te zitten. 
Vast hartelijk bedankt voor alle inspanningen! 

Vriendelijke groet, 
Gidi Verheijen, Havenweg 74, 6122 EK  Buchten
046-4851847. 
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Juli
3. In verband m et de aanleg van de A73-Zuid is
vanaf vandaag de Schaarbroekerw eg definitief
afgesloten voor alle verkeer. Verkeer van en naar
Boukoul kan gebruik m aken van de Raayer
Luyckweg, waar een tijdelijke verkeerslichtenin-
stallatie wordt geplaatst.

6. Om dat er nog onvoldoende voorintekeningen
zijn voor de tw eede druk van het Zjw aam s
W aordebook, w ordt de m ogelijkheid hiertoe tot
nader bericht verlengd. 

12-15. Partnerstad M arktredw itz viert het 100-
jarig stadsbestaan. Een delegatie van 55 inw o-
ners van Swalm en/Roerm ond, w aaronder burge-
m eester Van Beers en w ethouder Kem p, woont
diverse culturele activiteiten bij.

Augustus
1. Vierhonderd kinderen en hun 150 begeleiders
van Kindervakantiewerk m ogen een kijkje nem en
in de nieuw e tunnel in de A73 bij Sw alm en en
het w egdek voorzien van stoepkrijttekeningen.

5. In de zom erm aanden kan m en elke eerste zon-
dag van de m aand terecht in het Bakhoes in

W ieler voor een op authentieke w ijze gebakken
ouderw ets stuk vlaai. De liefhebber heeft keus
uit negen soorten. 

18. Het leerlingenaantal van basisschool St.
Theresia in Boukoul dreigt onder de opheffings-
norm  van 86 te kom en. Fusiebesprekingen zullen
m ogelijk kunnen leiden tot instandhouding van
deze school.

19. Sjw aam pop, het zoals vanouds gratis toegan-
kelijke open air festival beleeft zijn 25e editie.
Gitarist Jan Akkerm an en m etalband After
Forever zijn de grote publiekstrekkers.

KRON IEK VAN  SW ALM EN , juli, augustus en septem ber 2007

Els Janssen-van Avesaath
Riky Sim ons-Julicher
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26. De alom  bekende Sjóm m elm ert van harm onie
St. Caecilia wordt voor 33e keer georganiseerd.

29. Leden van duikclub Subm ergo treffen zoveel
vreem de voorwerpen aan op de bodem  van de
Asseltse plassen dat ze een nieuw  evenem ent
hebben bedacht: Duik Asselt Schoon. De opgedo-
ken voorwerpen variëren van com puter, com ple-
te spaarkas (zonder inhoud) tot planken, balken,
flessen en olievaten.

31. M et Harry Cuypers uit Asselt als gids kunnen
groepen geïnteresseerden kanotochten m aken
over de Asseltse Plassen. Na een snelcursus kano-
varen vertelt hij onderweg over de natuurontw ik-
keling op en rond deze voorm alige grindgaten

Septem ber
1. De M H VS organiseert een 40 km  lange
fietstocht  naar de bronnen van de Swalm  bij het
gehucht Geneiken.

4. Naar nu pas bekend wordt blijkt er in 1984 een
atoom bom  van een trailer te zijn gevallen in het
Britse m unitiedepot in Brüggen, over de grens bij
Swalm en. 

14. Van de hand van Swalm enaar André Nijssen
verschijnt een boek m et de titel 'Soldaat zonder
uniform '; het verhaal over de bijna vergeten
Sw alm ense verzetsheld Octave Lebon.

14,15,16. W atersportvereniging Ascloa viert haar
50-jarig bestaan m et o.a. de presentatie van een
boek m et verhalen over een Nederlands-Duitse
vriendschap, verder een brunch, een receptie en
diverse w ateractiviteiten.

22-26. Sw alm er kerm is. Op de M arkt en het ter-
rein achter het politiebureau verschijnen w eer
nieuw e attracties, die vanw ege het m ooie w eer
heel wat bezoekers trekken.

24. Vanaf vandaag kom t in Swalm en zachter
w ater uit de kraan doordat het niet langer
afkom stig is van het pom pstation in Asselt, m aar
van de zuiveringsinstallatie in Heel. 

29. Carel en Jo Schutte-Berkhout van de
Heistraat vieren vandaag hun gouden huw elijks-
feest.

Voorm alig m unitiedepot



Café De Zw aan is het oudste etablissem ent in
m ijn geboortedorp, gelegen aan de doorgaande
weg van Venlo naar Roerm ond. Een m onum entaal
pand, enkele eeuw en oud, dat overeind blijft m et
behulp van M onum entenzorg. In de openslaande
deuren naar het terras bollen de grote glas-in-
lood ram en angstwekkend ver naar buiten. Het
zou m e niet verw onderen als ze er een keer, bij
een flinke rukw ind, uitwaaien.
Bij het binnengaan hoor ik een schurend geluid
van de zw are deur over de dorpel. Een signaal

voor de kastelein dat er een nieuwe klant in aan-
tocht is. Het interieur adem t de intiem e nostal-
gische sfeer van een ruim te waarin de tijd heeft
stilgestaan. Een verblijf, bij uitstek om  verhalen
uit het verleden op te halen. Het aangrenzende
zaaltje is van latere datum  en geeft een m eer
eigentijdse indruk.
Het is vele jaren geleden dat ik hier voor het
laatst naar binnen ging. Inm iddels is het w aar-
schijnlijk diverse keren van uitbater veranderd.
Vandaag heb ik in deze openbare gelegenheid
een afspraak m et vijf leeftijdgenoten. Een
gem eenschappelijk belang brengt ons deze avond
sam en. Vijftig jaar geleden, anno 1944, zaten w e
sam en in de vierde klas van de lagere school.

Vijftig jaar, w at
een tijd!!. Toch
kan ik m e het
klaslokaal nog
duidelijk voor de
geest halen. 
Ik zie ons weer
zitten in de twee-
persoons bankjes
van de St. Lam -
bertusschool aan
de M eestersweg te Swalm en: houten lessenaartjes
m et het ingebouwde inktpotje m et schuifdeksel-
tje. Die oude schoolplaten (Aap, Noot, M ies) aan
de wand. Het was alléén een school voor jongens,
gem engde scholen waren in die tijd taboe. Het
Rijke Room se Leven beleefde toen zijn gloried-
agen m et de beroem de (beruchte) Catechism us.
Iedere week diverse vragen van buiten leren,
zonder dat je er veel van begreep. Het schoolge-
bouw  staat er nog en is  nog  steeds in  gebruik,
m aar  nu zow el  voor jongens als m eisjes. In de
loop der jaren zijn er natuurlijk verbouw ingen en
uitbreidingen geweest. De voorgevel is echter
nooit ingrijpend veranderd. De hoge ram en zijn
typerend voor de scholen uit die tijd. Het is nog
steeds een beeldbepalend pand.

Om  half acht, zitten w e m et z'n zessen, gezellig
in de hoek bij het raam : Bert Alers, Piet van
Buggenum , W im  van Elven, Harry Janssen, Jac
Luyten en W im  M estrom . De organisatie van de
reünie kan beginnen. Nu, vijftig jaar na dato,
gaan w e praten over een klassenreünie.  Ons uit-
gangspunt is een klassenfoto, gepubliceerd in
het boekje: 'Sw alm en '40-'45'.Het eerste uur tui-
m elen er tal van herinneringen over de tafel, her-
inneringen aan de tijd van toen. 
De Tweede W ereldoorlog liep ten einde. Na de
vierde klas, tegenwoordig groep 6, konden we
van septem ber 1944 tot m ei 1945 niet m eer naar
school. Begin septem ber was er een zw are lucht-
aanval van geallieerde vliegtuigen op een Duitse
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DE REU N IE (1994)

Piet van Buggenum

Achter m ij raast het verkeer. Zeven hardstenen traptreden leiden naar de zw are groengeverfde deur.
Het m otregent, de treden zijn spekglad. Gelukkig kan ik m e vasthouden aan een prim itieve stalen
leuning die een beetje heen en w eer w iegelt. De uitgesleten treden laten zien dat m e hier, in de
loop der tijden, vele duizenden m ensen zijn voorgegaan.



trein bij het station in Sw alm en. De m itrailleurs
ratelden, bom m en ontploften, het was of de hel
losbarstte. In de school doken we allem aal onder
de banken en durfden er pas onderuit te kom en
toen de m eester het sein veilig gaf. Dit werd de
aanleiding om  de school voor onbepaalde tijd te
sluiten, het werd te gevaarlijk om  over straat te
lopen. W e lagen nu in de directe vuurzone van
het oorlogsgeweld. In januari 1945 m oesten w e
van de Duitsers zelfs evacueren naar het noorden
van ons land. Het grootste gedeelte van onze
lagere schooltijd viel sam en m et de Duitse bezet-
ting.
M ijnheer Stockbroeckx w as onze klassenm eester.
In die tijd kreeg je wel eens een tik m et de lini-
aal op je vingers. Ook vloog er af en toe een krijt-
borstel door de klas om  een onoplettende leer-
ling bij de les te houden. Als je strafwerk m ee
naar huis kreeg, leidde dat vaak tot aanvullende
sancties van je ouders. Ik zie ons nog staan in
rijen van twee, op de speelplaats. Iedere m orgen
en m iddag, en vóór de aanvang van de lessen na
ieder speelkw artier, stonden w e daar. Als de bel
werd geluid stelden we ons per klas op. Zo wer-
den we naar het klaslokaal gebracht, zw ijgend en
in het gelid. Ja er was in die tijd een strenge dis-
cipline. De m eester werd m et m eneer aangespro-
ken. Onderw ijzers hoorden bij de elite van het
dorp, sam en m et de dokter, de pastoor, de burge-

m eester, de fabrieksdirecteur en de notaris. De
nam en van de m eesters herinneren we ons nog
allem aal: Linssen (hoofd), van Acht, Berben,
Brabander, M euffels, Naus, Obers en
Stockbroeckx. Het w oord 'leraar' w as op de lage-
re school nog niet uitgevonden. Verder kende de
school geen m edewerkers. 
Er volgen nog vele gezellige bijeenkom sten van
dit com ité voordat het m om ent suprèm e aan-
breekt. Ja... we gunnen ons zelf voldoende tijd
om  dit feest te organiseren, de voorpret is m eest-
al net zo m ooi als het feest. Het m eeste w erk is
het zoeken naar de huidige adressen van alle
klasgenoten. Gelukkig hebben we een paar goede
speurneuzen in het com ité.

Eindelijk is het zover, op een zaterdag in m ei
1994, strom en vanaf half vijf de klasgenoten
binnen. Na de lagere schooltijd hebben velen
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BOVENSTE RIJ (van links naar rechts)
Cor W ijnands, Frans Schreurs, Sef Delissen, W iel Clum pkens, Piet M aessen, Jacq Delissen, Leo Schoenm akers, Frans Derks, Jan
Ram akers, Jan Geraedts, Piet M aessen, Giel Cox,  Charel Hawinkels 
M IDDELSTE RIJ
Jacq Vogels,  Jo Heijnen, Paul van Dael, Frans Janissen, W im  Janissen, M artin Frenken, Jan Peters, Bertus Dijcks, Bert Alers,
W iel Nieskens, Sef v.Buggenum , Harry Janssen, Jacq Luyten. 
ONDERSTE RIJ 
W im  M estrom , Leo Jaspar, Pierre Janssen, Hub Ram akers, Leo Cherm in, W im  v. Elven, Piet v. Buggenum , Antoon Em ans, Ton
Kruip, Sef Geraedts, Jo Stakenborg
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elkaar nooit m eer gezien. Hernieuwde kennism a-
kingen zijn na bijna vijftig jaar vaak nodig om  er
achter te kom en w ie, w ie is.  "Tjonge…  tjonge,
wat ben jij veranderd m et de jaren, vroeger zo'n
spichtig m ager m annetje, bijna niet te geloven."
Nu allem aal m annen van rond de zestig. Velen
hebben hun w erkzam e leven, na m eer dan veer-
tig jaar noeste arbeid, reeds achter zich. In die
tijd w as het heel gew oon dat m en rond z'n vijf-
tiende levensjaar begon m et werken bij een baas.
Degenen die nu nog aan het arbeidsproces deel-
nem en, zijn deze avond sterk in de m inderheid.
De kopjes zijn bijna allem aal grijs of kaal. W at
zijn w e toch veranderd m et de jaren. 
Na een gezellige koffietafel, om  w eer even aan
elkaar te wennen, gaat het echte feest beginnen.
De tijd vliegt voorbij: vijftig jaar bijpraten en
herinneringen ophalen. 
Ook passeren de nam en van de klasgenoten die
er niet m eer bij kunnen zijn. Zo overleed nog tij-
dens de organisatie van de reünie, onze klasge-
noot Jo Geraedts (Jo van Theum ). Eten, drinken
is overvloedig aanw ezig en iedereen m aakt er
gretig gebruik van. De stem m ing stijgt m et het
verstrijken van de avond. 
Een ouderw etse gezellige avond. Iedereen w il
m et iedereen praten en sam en een borreltje drin-
ken. Som s klinken er kreten van verbazing en
verwondering. Allen zijn na de lagere schooltijd
hun eigen w eg gegaan. Er zit bijna een heel leven
tussen toen en nu. De tijd blijkt echter te kort

om  m et iedereen afzonderlijk zijn levensloop
door te nem en. 
De m uzikant heeft het keyboard inm iddels verla-
ten en staat m et zijn accordeon m idden tussen
ons aan het buffet. De gesprekken w orden luid-
ruchtiger en veelvuldig afgew isseld m et zang. De
serieuze gesprekken gaan langzaam  over in ster-
ke verhalen. De m uzikant voelt precies aan welke
m elodieën bij deze stem m ing passen. Hoe later
op de avond, hoe onzuiverder het gezang. Velen
spreken reeds m et dubbele tong. De stem m ing
stijgt en bereikt langzaam  haar hoogtepunt.
Tegen vier uur in de m orgen begint de verm oeid-
heid toe te slaan. De eersten w aggelen al zingend
en lallend huisw aarts. Als organiserend com ité
m oeten w e natuurlijk tot het laatste blijven. 
Rond vijf uur staat de taxi voor de deur. Buiten
gekom en zoeken w e de om geving af naar de bloe-
m etjes die w e buiten heb gezet. Geen bloem en,
alleen sterren die steeds sneller ronddraaien aan
het firm am ent. Gelukkig hebben w e steun aan
elkaar om  zingend en zwaaiend de zeven uitge-
sleten treden naar het trottoir af te strom pelen.
W at was ik blij dat de taxi m e thuis recht voor de
deur afzette. Het vinden van het sleutelgat w as
in deze toestand een zw are opgave.
Een onvergetelijke dag!!



Het m onum entale voorm alige stationsgebouw
van Belfeld heeft al langer de aandacht van de
Heem kundevereniging M aas- en Sw alm dal
wegens de slechte staat w aarin het verkeert.
Bovendien ontbeert het een m onum entenstatus,
waardoor er geen enkele bescherm ing op het
gebouw  rust. Het station is in de ogen van M aas-
en Sw alm dal cultuurhistorisch en m onum entaal
van grote waarde voor Belfeld/Venlo.

Reeds in juli 2006 heeft de vereniging een brief
geschreven aan de gem eente Venlo voor aanvraag
van de gem eentelijke m onum entenstatus voor
het oude stationsgebouw. Helaas is er tot dusver
weinig m et ons verzoek gedaan. Een aantal
m aanden geleden heeft de heem kundevereniging
hierover nog een m ondeling gesprek gehad m et
Roy Denessen, beleidsm edew erker m onum enten
van de gem eente Venlo. De am btenaar c.q. de
gem eente stelde zich op het standpunt eerst de
cultuurhistorische waardenkaart van Belfeld (als
proefpilot voor de rest van de gem eente) te vol-
tooien, in plaats van dit soort ad hoc verzoeken
op te pakken. Op basis van die w aardenkaart
worden dan beslissingen genom en aangaande te
bescherm en m onum entale w aarden in Belfeld.
Een deadline voor deze w aardenkaart w erd echter
niet genoem d.

Aangezien in septem ber de behandeling van de
nieuwe nota cultuurhistorisch beleid 2007-2011
op de agenda van de com m issie econom ie, ver-
keer en beheer en de gem eenteraad stond, bood
dit nieuw e kansen om  de situatie rondom  het
station voor het voetlicht te plaatsen. Inm iddels
is ook de situatie m .b.t. het station nijpender

gew orden. De gezondheidstoestand van de huidi-
ge huurster, m evrouw  Cox, gaat achteruit. Zodra
zij de huur opzegt, bestaat de kans dat de nieu-
w e eigenaar, gresbuizenfabriek Euroceram ic, voor
sloop van het gebouw  zal kiezen.

De kwestie 'station Belfeld' werd bij de Lokale
Dem ocraten onder de aandacht gebracht, die toe-
zegden vragen te zullen stellen in bovengenoem -
de raadscom m issie. Dat gebeurde ook, m aar
helaas leidde dat nog niet tot aanpassing van de
nota cultuurhistorisch beleid, w aarin de nadruk
in eerste instantie ligt op de (M iddeleeuw se)
binnenstad van Venlo. Door de vragen waren ech-
ter ook andere politieke partijen wakker gewor-
den. M iddels w at lobbywerk werd ook de PvdA
w arm  gem aakt voor ons pleidooi. Om dat die par-
tij coalitiepartner is vergrootte dit ons verzoek
aanzienlijk. Bij de daarop volgende behandeling
van de nota in de gem eenteraad w erden daarom
w ederom  vragen gesteld over de prioriteiten op
cultuurhistorisch gebied. Hoew el de notitie
eigenlijk in de agenda stond als ham erstuk ont-
spon zich toch een kleine discussie in de raad
m et station Belfeld als m iddelpunt.

De uitkom st van die discussie heeft uiteindelijk
tot een tevredenstellend resultaat geleid. De
gem eenteraad besloot om  het station Belfeld als-
nog een prioriteitsbehandeling te geven in het
cultuurhistorische beleid voor de kom ende jaren.
Dat betekent dat op korte term ijn een onderzoek
zal worden gestart naar de m onum entale w aarde
van het gebouw  m et als m ogelijke consequentie
aanw ijzing tot gem eentelijk m onum ent.
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De foto uit periodiek 2007-3 is genom en in W ieler voor het huis
van de fam ilie Kuypers-Loven. De foto is niet uit 1949 zoals eer-
der verm eld. M aar waarschijnlijk voor de oorlog of in oorlogstijd
gem aakt. Het juiste jaartal is niet bekend.
De nam en behorende bij de foto zijn gegeven door m evr. Jansen-
Polm ans en m evr. Konings-Polm ans, m et dank aan Jan Polm ans. 

Bij onze nieuwe oude foto van 9 april 1921 afkom stig uit het archief van de Heem kundevereniging
M aas- en Sw alm dal hoort onderstaand bericht.

U IT DE OU DE DOOS

1.  Gerard Poels
2.  M aria Poels
3.  Toon Poels
4.  Chris v.d. Bergh (Tiel)
5.  Em iel Janzing (Tilburg)
6.  Albert v.d. Bergh (Tiel)
7.  Chris Janzing (Tilburg)
8.  Sef Poels
9.  Frans Poels
10. Jean Poels
11. Ad v.d. Bergh jr. (Tiel)
12. Piet Kuypers

13. Truus v.d. Bergh-Kuypers (Tiel)
14. Chrit Poels
15. Ad v.d. Bergh sr. (Tiel)
16. M ia Polm ans
17. M aria Polm ans-Kuypers
18. Ria Janzing (Tilburg)
19. Jan Polm ans
20. Josine Poels? Kuypers
21. Gregor Janzing sr. (Tilburg)
22. Lena Janzing? Kuypers (Tilburg)
23. Bep Kuypers
24. M ijn (W ilhelm ina) Kuypers? Loven

25. Sef Kuypers
26. Cunegonda Kuypers? Slijpen
27. Gon Polm ans
28. M ies Kuypers
29. Antoon Kuypers (Evaristus)
30. Joep Kuypers
31. Truus v.d. Bergh jr. (Tiel)
32. Pierre Poels
33. Gregor Janzing jr.
34. Toon Polm ans
35. Gon Poels
36. Edy Janzing 

Negen w oonhuizen afgebrand

Beesel - Zaterdagnam iddag werd dit dorp opge-
schrikt door een zeer ernstigen brand, waarbij
niet m inder dan negen w oningen in de asch wer-
den gelegd.
Om streeks kwartier voor tw ee werd brand ont-
dekt achter de boerderij van L. Bongers in Oud-
dorp. Het ledigen van een aschbak werd w aar-
schijnlijk de oorzaak dat eenig stroo vlam  vatte,
waardoor in een oogenblik tijds de geheele
achterbouw  in lichte laaie stond. Spoedig w as de
geheele boerderij één vuur en de hevige noord-
oostenw ind verspreidde een dichten regen van
groote vonken over het dichtbebouwde gehucht.
Het duurde dan ook niet lang of een negental
woningen stond in brand. Een groote schrik
m aakte zich van de bevolking m eester, toen het
eene huis na het andere vlam  vatte.
M erkwaardigerw ijze bleven te m idden der bran-
dende gebouwen eenige huizen gespaard, terw ijl
het vuur zich aan verdere gelegen w oningen
m ededeelde.

Door de langdurige droogte en het gebrek aan
blusschingsw ater hadden de vlam m en vrij spel.
De brandspuit w as spoedig op het terrein der
ram p aanwezig, m aar m oest hare werkzaam he-
den spoedig staken, om dat de putten droog
w aren.
Gelukkig kon overal het vee worden gered, op
een schaap van Verhaegh na, dat in de vlam m en
om kw am . In verschillende w oningen kon van
den inboedel een en ander gered worden. Het
m eeste evenw el verbrandde.
De geredde inboedel w as grootendeels sam enge-
bracht op het kerkhof, dat nabij de verbrande
huizen ligt. Tusschen de grafteekenen stond een
aantal eenvoudige m eubeltjes en andere voor-
w erpen, die in alle haast door helpende handen
uit de huizen waren gesleept.
De brand w as buitengewoon fel. M et groot geraas
knetterde de vuurzee in de kurkdroge huizen.
Telkens stortte m et donderend geraas een dak of
een vloer ineen. Verschillende m uren m oesten
w egens gevaar voor instorting w orden om verge-
haald.
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De huizen waren bij verschillende assurantiën
verzekerd, w.o. drie bij de onderlinge brandver-
zekering van den Lim b. Landbouw bond. Het is
evenw el te verwachten, dat velen groote schade
zullen lijden w egens de duurte van het bouw en.
De verbrande huizen w aren bew oond door L.
Bongers, Joosten, Claessen, Geerlings, Verhaegh,
M eers, wed. Luttels en Helwegen; één w oning
was onbewoond.

Tegen den avond w as m en het vuur goeddeels
m eester. Er m oest evenw el nog langen tijd wor-
den gew aakt, om dat het vuur nog overal bleef
voortw oekeren.

W ie herkent de personen op de foto?
Voor uw  reactie kunt u terecht bij de redactiele-
den. De nam en vindt u aan de binnenkant van de
kaft.



Al in de 13de eeuw  m oet tegenover de huidige
boerderij De Zang een van de belangrijkste boer-
derijen van Reuver gestaan hebben. W e hebben
het dan over de Hof tot Lewen; later ook w el de
Oude Schei genoem d. Deze boerderij lag aan de
rand van de oude kern van de buurtschap Lew en,
die zich in de m iddeleeuw en uitstrekte vanaf de
Lom m erbergen1 (ongeveer w aar nu de ingang van
het recreatiepark is gelegen) tot aan de Zang.
Deze laatste boerderij lag toen nog aan de over-
kant van de St. Lam bertusweg. Tot deze buurt-
schap behoorden ook boerderijen als De Kam p,
De Spieker en De H aag. Hoew el genoem de boer-
derijen de grootste w aren, zijn er ongetw ijfeld
nog m eer boerderijen gew eest. De Oude Schei is
nam elijk een tijd lang laathof gew eest. Tot een
laathof behoorde een groot aantal laatgoederen:
boerderijen en landerijen. De pachters, laten of
horigen waren erfelijk afhankelijk van hun laat-
heer en hadden de onroerende goederen tegen
een pacht of dienstverlening in gebruik. Verder
waren ze onderw orpen aan de laatbank m et haar
eigen rechtspraak. De laathoven waren dus de
belangrijkste boerderijen van een dorp. De
gem eente Beesel kende in de late M iddeleeuw en
zelfs drie laathoven: de Hof tgen Rade (later
Nieuw enbroeck), de Schei (de Hof tot Lewen of
Burense laathof) en de Klaashof. Over deze laat-
ste laathof is vrijwel niets bekend. 

De Hof tot Lew en w erd m ogelijk gebouw d in de
loop van de 13e eeuw. Zo werden tijdens veld-
onderzoek langs de westzijde van de Zangerweerd
scherven van aardew erk uit deze
periode gevonden.2 Het betreft
scherven van Pingsdorf en
kogelpot aardewerk.
De boerderij w as door een gracht
om geven. Zo is op een luchtfoto
uit 1975 nog een rechthoekige
verkleuring te zien, die als
gracht geïnterpreteerd kan w or-
den. Een restant van deze
om grachting vorm t de nu nog

aanwezige Zangerweerd. Uit een archeologisch
onderzoek blijkt dat deze in die tijd m eer dan 4
keer zo groot was dan nu. Dit soort om grachte
boerderijen wordt aangeduid m et de Engelse term
"m oated site". 

Als eerste eigenaren kom en vooral de kasteelhe-
ren van Kessel in aanm erking, die aan de oostzij-
de van de M aas uitgestrekte bezittingen hadden.
Zo kom en w e in 1328 al een ridder Heynrich van
Lewen tegen, leenm an van Johan van Kessel.
W aarschijnlijk w as deze buurtschap tegenover
het kasteel Kessel, dan ook een dom eingoed van
de Heren van Kessel.
De vroegste verm elding van de boerderij dateert
uit 1358 in de persoon van de Beeselse schepen
Gubbel van den Scheide. Hij w as ongetw ijfeld de
pachter van de boerderij. De hoeve, die aanvan-
kelijk bezittingen had in Lew en, Ouddorp en
zelfs tot in Belfeld-Geloo, w as enkele eeuwen een
leengoed van de graven en later hertogen van
Gelre. Op 16 februari 1394 w erd Johan die Rover
beleend m et den hof to Lewen gelegen bi Besel.
De Hof tot Lewen had o.a. een m aal- en visrecht.
De laten (pachters) w aren dan ook verplicht om
hun graan te laten m alen op de M olen van
Offenbeek, toen in het Foekenbroek gelegen. 

In het begin van de 15e eeuw  wordt de hof tot
genen Scheyt (1403), te Geneschiede of
Tgenenscey (1410) genoem d.
In augustus 1424 w erd het leengoed, de Hof tot
Lewen, gedeeld. De m olen van Offenbeeck, het
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DE SCH EI OF DE H OF TOT LEW EN  EN  DE OORSPRON G VAN  REU VER

W iel Luys

Figuur 1: Bij de * de Hof tot Lewen m et
daar om heen enkele andere in de tekst
genoem de boerderijen. Tek. L. Giesen
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Sw alm en. Voor de betrekking van veldw achter
hebben zich hier 20 sollicitanten aangem eld.
[GA Venlo: VN 3 januari 1907]

Reuver. Heden staat ons w eer een uitspannings-
avond te w achten. De Gebr. Bernard zullen m et
hunne Bioscoop voorstellingen geven in de zaal
van den heer Jos. Paquay. Daar dit hier zelden
voorkom t, zal het voorzeker aan belangstelling
niet ontbreken.
[GA Venlo: VN 29 januari 1907]

Reuver. De eerw. pater Frans Heines, geboortig
van hier, onlangs in het M issiehuis "St. Gabriël"
bij W eenen tot priester gew ijd, gaat als m issiona-
ris naar China. Op 14 April a.s. kom t de eerw.
pater in zijne geboorteplaats het H . M isoffer
opdragen.
Naar w ij vernem en, zal Reuver bij die gelegen-

heid opnieuw  toonen, dat het zijne uitverkore-
nen eert en trachten voor den jeugdigen
priester-m issionaris, dan een dier vriendelijke
dagen te bereiden, waarvan de herinnering nim -
m er w ordt uitgew ischt.
[GA Venlo: VN 30 m aart 1907]

Reuver. Verleden Zondag w erd alhier feest
gevierd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
der St. Lam bertusvereeniging, een zoogenaam d
ziekenfonds.
[GA Venlo: VN 2 m ei 1907]

Beesel. Zondag vergaderden bij H. Sim ons eenige
kippenhouders tot het oprichten van een eier-
bond om  gezam enlijk hunne kippeneieren aan de
m arkt te brengen. Voorw aar een goed doel voor
onze kippenhouders.
[GA Venlo: VN 4 m ei 1907]

visrecht in de M aas en vele boerderijen in Beesel
en Belfeld w erden afgescheiden. Op 1 augustus
1424 w erd Otto van Buren van Aerssen door de
hertog van Gelder beleend m et de laathof.
Vandaar dat w e dan ook in de archieven de naam
Burense laathof tegen kom en. 
In 1551 w erd de hof Tgenenscheide tussen ener-
zijds de broers Henrick, Johan, Sander en Gerard
Vinck en anderzijds Johan van Greefraedt en zijn
vrouw  Johanna van Roosteren gedeeld. Bij de
deling ontvingen de gebroeders Vinck de 'alden
hoff'. Uit de akte blijkt duidelijk dat er dan al
tw ee afzonderlijke gebouw en stonden, die
gebruikt werden door tw ee verschillende pach-
ters. Vanaf dat m om ent zou enkele eeuw en spra-
ke zijn van de Oude Schei (rond 1600 Vyncken
Hoff genoem d) en de Nieuw e Schei (ter plaatse
van de huidige Schei).3

De Oude Schei heeft bestaan tot het m idden van
de 18de eeuw  toen de boerderij door brand is ver-
woest.

Bij een buurtschap hoorde vroeger ook een
kapel. Deze is te vinden op een hoogte ten
noordwesten van de vroegere buurtschap: de St.
Lam bertuskapel, w aarvan een  voorganger rond
1100 gebouw d is.4 Het is dus een heel oude
kapel. Binnenkort zal hier een archeologisch

onderzoek starten waarm ee we hopen hierover
m eer te w eten te kom en.

Sam envattend kunnen we stellen dat boven-
staande gegevens erop w ijzen dat we te m aken
hebben m et een buurtschap die teruggaat op de
oudste kern van Reuver. Een buurtschap die
w aarschijnlijk een oud dom eingoed van de heren
van Kessel is geweest. Ook de ligging van de St.
Lam bertuskapel lijkt hierop te w ijzen. Bij de
gem eente Beesel hebben we dan ook sterk erop
aangedrongen dit gebied niet verder te bebou-
w en en de archeologische en landschappelijke
w aarden te koesteren. Gelukkig is dit onderkend
en inm iddels zijn voorbereidingen gestart om  de
kw aliteiten van dit gebied d.m .v. van een
Belvedère-project te bescherm en.

1 W. Luys, Archeologische vondsten en opgravingen in Beesel-
Reuver-Belfeld-Swalm en. In: Jaarboek nr. 1 (1981), blz. 95-
96.
2 L. Giesen, De Oude Schei. In: Jaarboek M aas- en Swalm dal
nr. 6 (1986), blz. 59-87.
3 Zie hiertoe: www.loegiesen.nl - Kroniek voor Beesel, Belfeld
en Swalm en.
4 J.Ickenroth, Van "St. Lam bert's Capelle" tot St. Lam bertus-
kapel. In: Jaarboek M aas- en Swalm dal nr 3 (1983), blz. 23
e.v.
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Belfeld. Nabij het overzetveer aan de rivier de
M aas alhier, werd ten nadeele van H. Feijen te
Tegelen een in die rivier vastgem aakt liggende
roeiboot en een aan den oever te drogen han-
gend vischnet (kleefgaren) ontvreem d. De politie
zoekt den onbekenden dader.
[GA Venlo: VC 16 juni 1907]

Reuver. Bij de terugkom st van de Kesselsche ker-
m is is  M aandagavond  circa 10 uren bij het over-
brengen m et de veerpont zeker B. Crom voets,
gepensioneerd O-I. m ilitair, achterover geslagen
en te w ater geraakt. Door de duisternis kon hij
niet gered worden; zijn lijk is nog niet gevonden.
Hij laat eene vrouw  en 4 kleine kinderen achter.
[GA Venlo: VN 4 juli 1907]

Beesel. De benoem ing tot onderw ijzer alhier, is
door den heer A. de Bruin te Venlo, niet aange-
nom en. [GA Venlo: VC 20 juli 1907]

Belfeld. Vrijdagnam iddag w erd bij den landbou-
wer Th. Beijers eene som  geld gestolen, ongeveer
200 gulden. Het was een brutaal stukje om  bij
klaarlichten dag in te breken. De m arechaussees
uit Reuver waren de daders spoedig op het spoor
en arresteerden tw ee m eisjes uit een w oonw agen,
die door den stal het huis w aren binnengesloo-
pen en den diefstal pleegden.
[GA Venlo: VN 23 juli 1907]

Belfeld. Zaterdag had de landbouw er G. Jacobs
(Geloo) het geluk m et het om zetten van stroo in
de schuur vijf jonge bunzings te vangen. Vele
kippenhouders, die herhaaldelijk
hoenders, kuikens en eieren ver-
m isten, zullen nu wel kunnen
denken w aar ze gebleven zijn.
[GA Venlo: VN 30 juli 1907]

Beesel. Aanst. Zondag zal w eder-
om  een van Beesel's zonen in zijn
geboortedorp de eerste H . m is
kunnen opdragen. Het is de te
Doornik tot priester gew ijde Eerw.
Pater Basilius, in de w ereld
Johannes Hubertus Bos.
[GA Venlo: VN 14 augustus 1907]

Reuver. Gisterm orgen werden bij
den landbouwer Aan de Brug 53

kuikens verm ist, w aardoor m en verm oeden kreeg
op viervoetige dieren. Al spoedig vond m en in
een nabij staande schansenm ijt 47 doode kui-
kens. H ierna w erd jacht gehouden en de schan-
senm ijt geheel om gezet, waaruit 5 bunzings te
voorschijn kwam en, waarvan er 4 gedood w er-
den.
[GA Venlo: VN 14 augustus 1907]

Sw alm en. In de propagandaclubvergadering van
30 Aug. werd o.m . besloten tot het oprichten van
een Kruisverbond, zoodat staande de vergadering
zich eene nieuwe kruisverbondafdeling gevorm d
heeft. M oge deze afdeeling spoedig door eene
M aria- en St. Annavereeniging gevolgd worden.
[GA Venlo: VC 31 augustus 1907]

Sw alm en. Door bijen overvallen -
Toen de landbouw ers Joh. en Jac. Tim m erm ans
Dinsdag m et kar en paard naar het bosch gingen,
w erden zij onderweg aangevallen door een zwerm
bijen. Hevig gestoken, m oesten zij naar huis
terugkeeren, w aar geneeskundige hulp w erd
ingeroepen. 
Joh. T. verkeert in levensgevaar.
Dus, bijenhouders, voorzichtig!
[GA Venlo: VC 1 septem ber 1907]

Reuver. Zaterdagnam iddag brak alhier een hevi-
ge brand uit in de w oning van den sm id van Lom .
Een geheel blok, bestaande uit huis, sm ederij en
stalling brandde tot den grond toe af. De brand-
spuit was aanw ezig, doch kon niets uitrichten,
daar er geen water in de nabijheid was. Alles is

tegen brandschade verzekerd.
Gisterenm orgen ging een 4-jarig
zoontje nog eens kijken in de
afgebrandde w oning, terw ijl
overal het vuur nog sm eulde.
Het bekw am  hevige brandw on-
den aan beide beenen, zoodat
het naar het Gasthuis te Venlo
m oest w orden overgebracht.
[GA Venlo: VC 2 oktober 1907]

Beesel. 14 Nov.
Vrijdagnam iddag is J.Fr.H .Sm .
idioot oud 9 jaar, zoon van den
landbouwer P. Sm . alhier, toen
hij m et zijn 11-jarigen broer
naar de w indm olen van G.
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Theelen ging, op een gegeven oogenblik onder de
w ieken van den in w erking zijnden m olen door-
geloopen, m et het gevolg dat hij door een der
w ieken tegen het hoofd w erd getroffen, w aardoor
zijn schedel w erd verbrijzeld en hij op de plaats
dood bleef.
[GA Venlo: VC 17 novem ber 1907]

Sw alm en. De heer G.T. Schm itz, brievengaarder
te St. Odiliënberg, is verplaatst naar Sw alm en.
[GA Venlo: VN 3 decem ber 1907]

Reuver. Toen de landbouwer Gielen w onende op
Heidenheim , zich verleden Zondagavond huis-
waarts w ilde begeven, werd hij onverhoeds aan-
gevallen en zoodanig m ishandeld, dat onm iddel-
lijk geestelijke en geneeskundige hulp m oest
worden ingeroepen.
Jam m er genoeg is m en den dader nog niet op het
spoor.
[GA Venlo: VN 5 decem ber 1907]

Beesel. De bew oners van ons gehucht, den van
oudsher bekenden "W ittenberg" m aken door
dezen aan elk inwoner van Beesel en aan ieder
buitenm an bekend, dat zij in 't vervolg den naam
"W ittenberg" niet m eer m ogen bezigen. Zij w en-
schen dezen vervangen te zien door
"Hoogstraat". Dit heeft m .i. zijn voor en zijn
tegen. Het eerste, om dat die naam  een straat
m oet aanduiden, welke de eigenschap bezit van
hoog op te gaan. Het heeft echter ook zijn tegen,
w ant als w ij m et de stelling " M ijne voorouders
hebben zoo gedaan, ik doe ook zoo" rekening
houden, dan m ag de bekende naam  nog niet ver-
vallen. Het verlangen naar een w ijziging is ech-
ter groot, zoodat w e iedereen verzoeken in 't ver-
volg dit gehucht niet anders te noem en dan
"Hoogstraat".
[GA Venlo: VN 24 decem ber 1907]

Iets over papier
Papier is zo vanzelfsprekend, w e weten niet
anders dan dat het er altijd was. Het is de drager
van schrift, afbeeldingen, gedachten, opvattin-
gen en feiten van de m ens door de eeuwen heen. 
In vroeger tijden w erden boodschappen en
afbeeldingen vastgelegd in steen, kleitabletten,
hout, leem  en w andschilderingen. Het gebruik
van de bladeren van de papyrusplant ca. 5000
jaar geleden in Egypte bracht hier verandering
in. Er onstond een aanzienlijk snellere en  lich-
tere schrijfw ijze in com binatie m et de rietpen en
inkt. Tot 800 na Chr. w erd het veel toegepast. De
oudst bekende papyrusrol is gevonden in Sakkara
in de sarcofaag van een hoge am btenaar Hem aka
genaam d, die om streeks 2900 voor Chr. in Egypte
leefde. De w esterse w ereld ontleende aan papy-
rus, de naam  papier en de rol als boekvorm . Denk
aan de rol van de rechtbank, of van een toneel-

speler. Rond 300 voor Chr. kende perkam ent een
bloeitijd. Perkam ent gem aakt van bewerkte hui-
den van kleine dieren zoals kalveren, schapen en
geiten. 
Tot in de m iddeleeuw en w erd op perkam ent
geschreven,  en
nog  lang daarna
w erden  zeer
gew ichtige docu-
m enten en oor-
konden op dit
praktisch onver-
w oestbare m ateri-
aal vastgelegd.
De kostbaarheid
en de m oeizam e
arbeid bij de ver-
vaardiging van
geschriften m aak-

PAPIER

Els Janssen - van Avesaath  

Sinds 1935 is er in  Sw alm en papierindustrie. In dat jaar richtten de gebroeders Hendrik, Arnoldus en
Johan van Houtum  een papierfabriek op voor de fabricage van toiletpapier. Deze fabriek werd gebouwd
aan de Boutestraat dicht bij de Sw alm  zodat w ater voorhanden was, nodig voor het fabricageproces
van papier. De gebroeders van Houtum   werden geboren in Eerbeek en w aren afkom stig uit een oud
papierm akersgeslacht dat zijn wortels diep verankerd had in de papierindustrie in een tijd w aarin het
woord toilet- of w.c. papier nog niet uitgevonden was. 
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ten dat het  geschrevene gereserveerd w as voor
de intellectuele en m eestal rijke bovenlaag. 
De uitvinding van handgeschept papier (verm oe-
delijk in China) was een hele verbetering.
Het oudst bekende beschreven en gedateerde
papier is van 98 na Chr. en gevonden in China. 
Het duurde echter nog ongeveer 650 jaar voordat
de kunst van papier m aken bekend w erd  bij  de
Arabieren en  vanaf  de  tw aalfde eeuw  bereikte,
via Spanje, Italië en Frankrijk, de techniek van
het papierm aken Europa. In Frankrijk w erd in
1338 de eerste papierm olen gebouw d en
Duitsland kreeg zijn eerste m olen in 1389 in
Neurenberg. Het duurde echter tot 1587 voordat
in Nederland de eerste papierm olen verrees in
Zw ijndrecht. Tot die tijd betrokken de
Nederlanders als echte handelsnatie het papier
uit de Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen) en
Duitsland. Na de uitvinding van de boekdruk-
kunst in 1445 door Johann Gutenberg uit M ainz,
of w as het Laurens Janszoon Coster uit
Nederland, werd de behoefte aan papier steeds
groter. 
Overal verrezen papierm olens. In 1590 stichtte
Hans van Aelst de eerste papierm olen in het hui-
dige Gelderland, hij zou de eerste Veluw se
papierm aker worden. 

De industrialisatie van het papierm aken 
In de Gelderland, Overijssel en Lim burg  w erd
handgeschept papier m eestal vervaardigd in door
water aangedreven m olens. Het aantal w indm o-
lens in deze tak van nijverheid was hier zeer
gering. De w indm olen had echter een groter ver-
m ogen dan een w aterm olen. Het precieze ver-
schil was m oeilijk uit te drukken in cijfers om dat
variërende om standigheden verschilden per
m olen. Door het grotere verm ogen van de w ind-
m olen w as het m ogelijk twee m aalbakken aan te
drijven, waardoor aan tw ee kuipen tegelijk kon
worden gewerkt en de productie van papier ver-
dubbeld kon worden. De bouw  van een w indm o-
len was veel duurder dan een door waterkracht
aangedreven papierm olen. In de eerste helft van
de achttiende eeuw  was er ongeveer tien tot
twaalf m ille nodig om  een w indm olen te bouw en,
terw ijl een w aterm olen al voor vier tot vijf m ille
getim m erd kon worden. Vaak w as het ook veel
goedkoper een bestaande w indm olen elders in
het land op te kopen dan een nieuw e te bouw en.
In 1874 kocht Jan van Houtum  een w indm olen in

Loenen aan de Vecht. Hij betaalde hiervoor een
prijs van ƒ 181,50. De m olen w erd herbouwd in
Ugchelen. Papier w erd uit lom pen vervaardigd.
De lom pen werden gereinigd, in kleine stukken
gesneden en gesorteerd op kleur en kwaliteit.
Deze grondstof werd terdege bewerkt in ham er-
bakken. W eef- en spinstructuur verdwenen en
de vezels werden zodanig gekneusd, tot de
grondstof gereed was voor de papierschepper.
Katoen had de voorkeur m aar w erd pas later op
grotere schaal gebruikt na de uitvinding van
chloorbleek. Katoen w as nam elijk m eestal
bedrukt. Bovengenoem de Jan van Houtum  w as
niet alleen papierm aker. H ij zette ook de tech-
niek van de papierfabricage op papier. Bovendien
beschreef hij op nauw keurige w ijze de m ethode
van het droogbleken, m iddels de chloorgasm e-
thode, van katoen als grondstof voor het m aken
van w itpapier. Een andere belangrijke grondstof
w as hennep. H iervan werd donkergekleurd, sterk
grauw papier gem aakt. Voor w it papier werden
w itte lom pen gebruikt. Blauw e zeem ans- en boe-
renkielen w aren de grondstof voor het blauwe
suikerpapier. Oud papier, gew oonlijk snippers
genoem d w as ook altijd een zeer belangrijke
grondstof. Rond 1850 kw am  houtslijp als grond-
m ateriaal in opkom st en rond 1875 hout- en
strocelstof. 
De papierm aker had ook andere hulpstoffen
nodig zoals: lijm  (gelatine) om  het papier
beschrijfbaar te m aken en aluin om  de lijm  aan
de papiervezel te laten hechten. Verder werd al
vroeg gebruik gem aakt van blauw sel als 'optisch
bleekm iddel'. Krijtw it, chloorkalk, ongebluste
kalk, zout en zw avelzuur waren allem aal ingredi-
ënten om  de lom pen te bleken. Lijm   werd door
de papierm akers uit beenderen en slachtafval
gekookt m aar vaak ook al gekocht in een lijm ko-
kerij. Rond 1720 betaalde de papierm aker 16 tot
20 gld. voor 100 pond aluin. Lijm  kostte onge-
veer 15 gld. per 100 pond. Blauwsel kostte in
1783 slechts 28 gld. per 100 pond m aar in 1836
w erd hiervoor 68 gld. betaald. 
De belangrijkste grondstoffen waren en bleven
lange tijd lom pen en hieraan was regelm atig een
groot tekort. Duitse papierm akers beklaagden
zich over het feit dat er frauduleuze uitvoer van
lom pen w as naar Nederland en de Fransen waren
zo slim  om  eerst de beste lom pen uit te sorteren
en de slechtste lom pen naar Nederland uit te
voeren. Deze w aren dan wel niet zo duur. In
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Nederland kwam  er in 1719 een volledig uitvoer-
verbod voor lom pen. Bij overtreding w erd alles
verbeurd verklaard. W agens, paarden, karren en
schuiten w aarm ee de lom pen vervoerd w erden en
daarbovenop een boete van de tienvoudige
waarde van de lom pen. Pas in 1877 kwam  er defi-
nitief een einde aan het verbod van uitvoer van
lom pen doordat er nieuw e, op hout gebaseerde
grondstoffen kw am en. Van oudsher ging de lom -
penhandel gebukt onder het vooroordeel de ver-
spreider te zijn van de pest. M en kende inm iddels
de ware verspreider van deze gevreesde ziekte
(de vlo van de zw arte huis- of zolderrat). Toch
heerste er een diepgew orteld geloof dat de ziek-
te w erd veroorzaakt door een sm etstof, die van
m ens tot m ens of door de lucht, m aar ook door
bepaalde handelsw aar zoals b.v. lom pen w erd
overgebracht. Rond 1720 - 1722 heerste er in
Nederland op veel plaatsen een pestepidem ie. Dit
leidde er toe dat op 11 novem ber 1721, op straf-
fe van de dood, een volledig verbod op de invoer
van lom pen werd ingesteld ongeacht uit w elk
land deze afkom stig waren. Na de epidem ie wer-
den  geen invoerverboden m eer voor lom pen uit-
gevaardigd. De overheid bleef toch wantrouw end
ten opzicht van deze grondstof. Lom pen  w aren
als grondstof vaak schaars en daardoor vrij duur.
Dat leidde er vaak toe dat de papierm akers m et
weinig bedrijfskapitaal, in de schuld kw am en te
staan van de lom penhandelaars. Daardoor kon
het gebeuren dat de lom penkoopm an eigenaar
werd van de papierm olen. Ook het om gekeerde
kw am  voor: papierm akers die in de lom penhan-
del gingen zoals o.a. van Houtum  in Arnhem . Op
12 oktober 1870 verleen-
den de burgem eester en
wethouders der gem eente
Arnhem  vergunning aan
A.J. van Houtum  tot het
oprichten van m agazijnen
van lom pen, oud papier,
ijzer, lood, glas, zink,
koper, hazen- en konijnen-
vellen. Nu in 2007 is het
bedrijf een m odern recy-
clingbedrijf w aarin de vier-
de generatie van Houtum
nog steeds actief is. Zij zijn
verwanten van de papier-
m akers van Houtum .

In Lim burg kw am  de papierfabricage vrij laat op
gang. Het aantal papierm olens was klein, tussen
1700 en 1800 werden slechts 5 m olens gebouw d.
Lim burg w as echter wel de provincie w aar de
m achinale papierfabricage het eerst op gang
kwam . In de negentiende eeuw  w erden zes
papierfabrieken opgericht, door stoom  aangedre-
ven en m et één of m eer m achines. Opm erkelijk
w as ook dat de Lim burgse bedrijven w aar hand-
m atig papier gem aakt werd groter w aren dan b.v.
in Gelderland. Deze bedrijven waren betrekkelijk
laat opgericht, m aar m oderner. M et nieuwere
technieken konden zij sneller en m eer grondstof
produceren, waardoor de productie van papier
aanm erkelijk verhoogd kon w orden. Een zekere
papiertraditie onder de bevolking en in fam ilie-
bedrijven, zoals bij van Houtum , heeft een grote
rol gespeeld in de ontw ikkeling van de papierin-
dustrie in Lim burg. Evenals het feit dat er
gebruik gem aakt werd van de kennis van deskun-
dige technici uit buurlanden als België en
Duitsland. 

Papierindustrie in Sw alm en
De gebroeders Hendrik, Arnoldus en Johan van
Houtum   w aren de grondleggers van de papierin-
dustrie in Swalm en. Zij m aakten geen handge-
schept papier, m aar crèpe- ofw el toiletpapier en
in het begin van de 50er jaren schrenzpapier
voor de golfkartonindustrie. Zij leerden het vak
van hun vader Johannes van Houtum , gehuwd
m et Arine van der M eer.
Johannes van Houtum   w as directeur van een
papierfabriek in Raam sdonkveer. Dit bedrijf
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kw am  in 1891 in handen van de firm a Albert E.
Reed & Co., een Engelse ondernem ing. 
Diezelfde firm a kocht in 1915 de N.V.
Papierfabriek "M aasniel" in Gebroek. Bij die koop
was Johannes van Houtum  aanwezig als adviseur.
Tenslotte w erd hij er directeur. Hij kw am  m et zijn
gezin naar Roerm ond. In deze fabriek werd een
soort perkam ent en vetdicht papier gem aakt,
evenals behangselpapier. In 1939 w erd het
bedrijf gesloten. Johannes van Houtum  overleed
in 1940 en w erd in Roerm ond op het oude pro-
testantse kerkhof begraven. Zijn grafsteen staat
er nog steeds. 
Hendrik, Arnoldus en Johan van Houtum  (m ijn-
heer Henk en m ijnheer Jan, zoals ze in de w an-
delgangen in het bedrijf genoem d w erden) had-
den echter nog een broer die werkzaam  w as in de
papierindustrie. Deze broer Pieter van der M eer
van Houtum   was als technisch directeur w erk-
zaam  bij Huiskam p & Sanders in Eerbeek. Als
enige zoon droeg hij een dubbele naam . Zijn
vader Johannes w as gehuwd m et Arine van der
M eer (zie boven). Om  te voorkom en dat haar
naam  uit zou sterven betaalde Johannes voor het
recht om  deze naam  aan die van hem zelf toe te
voegen. Dit recht w erd hem  in 1901 bij
Koninklijk Besluit toegekend. M ijnheer Henk (†
1988) en Johan († 2002) werden altijd in een
adem  genoem d. Er w as echter nog een van
Houtum  die een belangrijke stem pel gedrukt
heeft op de goede bedrijfsvoering in Swalm en. In
1957 kw am  Pieter van der M eer van Houtum , een
zoon van bovengenoem de Pieter, en neef van
Henk en Johan van Houtum , in dienst van het
bedrijf. Het bedrijf had
een jonge en dynam i-
sche technische opvolger
nodig. Er m oest nodig
vernieuwd en gem oder-
niseerd worden om  in de
m arkt te kunnen blijven.
Pieter van der M eer van
Houtum  (jr) had een
electrotechnische oplei-
ding genoten en zou al
spoedig als technisch
m anager het bedrijf ver-
sterken. Hij deed zijn
kennis op in de praktijk,
m aakte zich de techniek
van het papierm aken

eigen en verdiepte zich in de chem ische proces-
sen die bij de vervaardiging van papier nodig
w aren. H ij ontw ikkelde en bouwde in eigen
beheer van het bedrijf onderdelen van papierm a-
chines, en o.a. een ontinktingsinstallatie.

In de ruim  35 jaar die Pieter van der M eer van
Houtum  w erkzaam  was in het bedrijf van zijn
oom s, m aakte hij veel nieuwe ontw ikkelingen
m ee. De productie beperkte zich niet alleen m eer
tot toiletpapier. Er w erden keukenrollen, hand-
doeken, poetspapier en ander hygiënische pro-
dukten vervaardigd. Ook de eindverwerking van
papier tot handdoeken e.a. onderging een com -
plete m etam orfose. Rond 1980 stopte m en m et de
productie van schrenz en de m achine w erd om ge-
bouwd om  papier te m aken voor o.a. handdoe-
ken. In septem ber 1992 w erd een com pleet nieu-
w e papierm achine in gebruik genom en. H ierm ee
w erd een investeringsprogram m a afgesloten dat
ongeveer tien jaar had geduurd. Voor Pieter van
der M eer van Houtum  was nu de tijd aangebroken
om  het rustiger aan te gaan doen. Dat kon hij
m et een gerust hart doen want de volgende telg
uit het geslacht van Houtum  had inm iddels zijn
intrede gedaan. Ing. Henk van Houtum  (jr) een
zoon van 'm ijnheer Henk' nam  de directiestaf
over en is tot op heden in 2007 nog steeds direc-
teur van het Swalm ens fam ilieconcern.
Onder het m erk Satino worden hun produkten
zoals toiletpapier, papieren handdoeken, keu-
kenrollen, poetspapier etc. uitsluitend geleverd
aan de grootverbruikersm arkt zoals de schoon-
m aak-, horeca- en m edische industrie. Het groot-



ste afzetgebied is Europa, m aar er wordt ook
geëxporteerd naar het M idden-Oosten en Azië. 
Klein begonnen in 1935, afkom stig uit een gede-
gen papierm akersgeslacht, w aarvan in 1789 een
van hun voorvaders Arnoldus van Houtum  zijn
sporen al verdiende als papierm akersknecht. Nu
in 2007 nog steeds een zelfstandige producent
van hygiënisch papier, en een bedrijf m et toe-
kom stperspectief waar m enig Swalm enaar zijn
boterham  verdiend heeft, en nog verdient. 

M et dank aan: dhr. en m evr. P. van der M eer van
Houtum

Bronverm elding:
Papierm olens in Gelderland, Overijssel en Lim burg - H. Voorn
Vijftig jaren Roerm ond Papier 1937 - 1987
Neem  nou papier …  Drs. C.F.J. Schriks
W onen in papierm akersland  - H. Voorn
Swalm er industrie van vroeger tot nu - M .H.V.S.
Archief M ilieu- en Heem kundevereniging Swalm en 
www.vanhoutum papier.com
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Bladerend in een fotoalbum  van m eer dan veer-
tig jaar geleden zie ik foto's van een van onze
favoriete 'woensdagm iddag'-plekjes: de Aoleberg.
Aantrekkelijk door de com binatie van water,
zand, bos, hoogteverschillen. W ater van een
oude M aasarm , m et toen nog een zandstrand.
Ideaal om  te zw em m en, of aan de kant te spelen
in het water. En te varen m et een
rubberbootje, zelfs een stukje de
Swalm  op, in het m ondingsgebied
stroom de die niet zo snel. En w as de
tem peratuur niet geschikt om  in het
water te spelen, dan konden w e vlag
veroveren in het bos. De loopgraven
daar boden en bieden aantrekkelijke
verstopm ogelijkheden! En natuurlijk
was en is het een m ooi stukje natuur,
tussen Rijkel en Rookhuizen; op de
grens van Sw alm en en Beesel. 
De Aoleberg, of Donderberg is een
rivierduin bestaande uit stuifzand en
hoge zandgronden, begroeid m et
eikenberkenbos en naaldbom en. W e

vinden in de ondergroei onder andere eikvaren,
en in de herfst veel paddenstoelen. Het 'strandje'
van toen is nu begroeid; wordt daar tegenwoor-
dig niet m eer gespeeld? 
De graslanden hebben de oever tot aan het w ater
veroverd. Het is een zeer gevarieerd gebied,
m ede ook om dat het geregeld overstroom t bij
hoog w ater van de M aas. Bloem rijke weilanden
en houtw allen zorgen voor een afw isselend
beeld. Niet alleen w ij vinden het een m ooi
gebied, ook de das voelt er zich thuis! Gelukkig
m ondt ook de Swalm  er w eer uit, nadat ze het
een aantal jaren m et een rechte loop naar de
M aas heeft m oeten doen. En w andelend over de
bovenrand van het duin hebben we steeds w isse-
lende, verrassende uitzichten over het w ater. M et
recht nog altijd een 'heel sjoon plekske!'

SJOON  PLEKSKES IN  EN  RÓN DJ ZJW AM E (27)

Hans Sim ons

http://www.vanhoutumpapier.com


28

Catharina Heuskens verklaart dat zij verleden
vrijdag eten en drinken heeft gebracht naar de
knechten van Joannes Sillen die op de Sw alm er
bos bezig w aren vlinken te slaan. Op de terugweg
werd zij overvallen door drie m annen. Een van
hen heeft haar m uts gepakt m et daaraan een zil-
veren oorijzer. Catharina is toen gevlucht zonder
haar overvallers te herkennen. In 't dorp geko-
m en heeft zij aan enkele inw oners verteld w at
haar overkom en was.

Inform atie preparatoire (voorbereidende) geno-
m en over het overw eldigen vant silvere oorijse-
ren van Catharina Heuskens.
Op heden den 12 Julij 1729 com pareerde voor ons
ondergess(chreven) Gerichtspersoonen de
voorss(chreven) Catharina Heuskens oud ontrent
de twee en tw intig jaeren dewelcke heeft verclaert
dat sij voorleden vrijdagh eeten ende drincken
gedraegen hebbende voor de knechten van
Joannes Sillen op den Swalm er Bosch doens vlinc-
ken houwende ende in haer retour gecom m en
zijnde opt Eselt sijn aldaer vuijt te heggen com -
m en gespringen drij m anspersoonen, waervan
eenen haer com parante van achteren is op het lijf
gevallen, ende haer de m utse m it een Silvere oor-
ijzeren vant hooft heeft eweg genom en waerdoor
de com parante geheel gealtereerd (verbouwereerd),

de vluchte heeft genom en sonder de voorss(chre-
ven) persoonen te hebben gekend ende nu int
dorp gecom m en sijnde heeft sij declarante het-
ghene voorss(chreven) bekent gem aeckt aen
som m ige inwoonderen alhier dewelcke de gem el-
te persoonen oock sijn opgevolght.
Dit ist m erck X van Catharina Heuskens schrij-
vens onervaren.
Aldus verhoort op datum  als boven, J. M .
Daerm ans.

U IT H ET LEVEN  VAN  ON ZE VOOROU DERS

Harrie van Buggenum

Al tientallen jaren houdt ons verenigingslid Harrie van Buggenum  zich bezig m et stam boom onder-
zoek. Hiervoor bezoekt hij regelm atig archieven en stuit daarbij naast de gezochte gegevens ook op
interessante teksten als verslagen van schepenbanken, m em ories van successie, notariële aktes ed.
Aan de hand van zijn privéverzam eling w il hij de lezers van onze verenigingen m ee laten genieten.
In deze uitgave een proces-verbaal uit 1729.

W IST U DAT.....

De raaf

Geheel onterecht is de raaf eeuwenlang zw art gem aakt. Tot het eind van de 18e eeuw  broedde de raaf
nog in alle Nederlandse provincies, m aar door vervolgingen van de m ens werd de vogel in 1928 volle-
dig uitgeroeid. De raaf zou nam elijk ongeluk en de pest verspreiden. Bovendien eet de raaf vogeleie-
ren en pikt graan van de akkers. Vanaf de jaren '70 is de vogel opnieuw  uitgezet, en m et enig succes:
m om enteel zijn er w eer tientallen broedparen in Nederland.
Raven worden beschouw d als intelligente dieren. Hun intelligentie is vergelijkbaar m et dat van een 4-
jarig kind. Om  te testen of een tam m e raaf kon tellen, verzon een bioloog een proef. De raaf kreeg
steeds een doosje m et een paar stippen erop. Deed hij er evenveel dingen in als stippen, dan kreeg
de raaf een beloning. De vogel had het spelletje al snel door. Tot zes tellen was geen probleem .

“Vlincken houen”, hei plaggen - vroeger en nu
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- de buigzam e takken gebruikt werden voor
vlechtw erk. Er w erden vroeger bijvoorbeeld
schuim spanen van gem aakt die gebruikt werden
bij het brouwen van bier. En de tenen werden
tussen doornstruiken door gevlochten om  een
heg extra stevigheid te geven.
- het hout wordt gebruikt voor het snijden van
w ichelroedes om  daarm ee waterbronnen, gouda-
ders en andere schatten op te sporen en m isda-
digers te ontm askeren.
- van hazelnoothout ook zalf en andere genees-
m iddelen werden gem aakt.
- dikke takken worden gebruikt als pelgrim sstaf.
Volgens de overlevering was ook de staf van
M ozes gesneden uit een hazelaar, afkom stig uit
de hof van Eden.

De katjes zien we al, en eerstdaags bloeien ze: de
'bloem en' van de hazelaar, de vroegste bloeier
van de inheem se struiken. Aan de hazelaar zit-

ten de m anne-
lijke en vrouwe-
lijke bloeiw ijzen
apart: opvallen-
de m annelijke
katjes en heel
klein donkerrood
de vrouw elijke
bloem pjes m et
drie of vier bij
elkaar in een
knopje. Om dat
hij voor de
bestuiving af-
hankelijk is van
de w ind, bloeit
de hazelaar voor-

dat de bladeren uitspringen.
Het is al een heel 'oude' plant: hij groeide hier al
tienduizend jaar geleden, na de laatste ijstijd.
Hij m aakte deel uit van de eerste bossen in onze
om geving.
Voorkeurgroeiplaats is de vochtige leem achtige
grond van beekdalen en bosranden, m aar de
hazelaar neem t ook genoegen m et de m inder
vruchtbare bodem  van hoge zandgronden en
binnenduinen. Het blad is bijna rond m et een
korte spits en een dubbelgezaagde rand. In een
koele vochtige zom er worden m eer noten gepro-
duceerd dan in een droge warm e zom er.

W ist u dat:
- de naam  kom t
van het Angel-
saksische haes,
wat bevelen bete-
kent. De haze-
laarsstaf was daar
een teken van
gezag. 
- H asselt zijn
naam  ontleent
aan de hazelnoot.

FLORA EN  FAU NA VAN  SW ALM EN  (14) 

De hazelaar

Hans Sim ons
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Ei vroum es kan bevalle. Eine m anskael aevel
ouch. Bevalle ze zich taengenein den kan dao
onnag ein bevalling van kóm m e.

W ie 't m eugelik is det eine örges de grutste hèlf
van krieg is neet te begriepe w ant es se get half
door duis den zin de hèlfte toch altied geliek.

M etsele gebeurt op eine bouw  of aanne taofel. 't
Versjilj is det 't oppe bouw  m itte troeffel en ein
kuup sjpies gebeurt en eine dae det aanne taofel
duit, sjm eert de bótter of de sjem  te diek.

Drek biej 't begin van ein lètter sjteit w aal èns
ein aafkórting genum p. De beteikenis hiejvan
kan waal èns verangere. Det bliek oet 't volgen-
de. Inne oorlog w oor 't haje van verkes aan regels
gebónje. Die m ósde in eder geval geregistreerd
sjtaon. Zo woor 't m eugelik des se tw ee saorte
verkes haadjs; legale en iellegale. Aanne verkes

zoogs se dao nieks
van. Es ei legaal
verke gesjlach
w aerde den m ós
d'n eine of angere
fungsjenaris kóm -
m e en dae houw de
det verke, w en 't
oppe lèdder hóng,
vól m it sjtem pels,
zo det nao 't
oetreindoon eder
sjtök vleis eine
sjtem pel haaj. Dao
sjtóng int blauw
HSL op. Op van-
daag dinks se biej

dees aafkórting eers det dit hogesjnelheidslien
beteikent. In dit geval is det neet zo w ant die
woor doe nag neet oetgevónje. Op ei verke betei-
kende det "hoessjlachting". Dao waerde al gauw
ein anger beteikenis aan gegaeve. Det zól nam e-
lik beteikene, H ietler sjturf langsaam . In dae tied
waerde det nagal hum oristies gevónje, zeker in

kom binasie m it ei gesjlach verke.

Peutjebaje deje v'r vreuger inne dólhaofbaek en
inne Zjwaan. Veural inne grote fekansie w oor det
ein sjoon bezigheid. Noe zuus se det allein nag
inne zee. Toch haaj 't veur m ich opgenaom e
m oge waere want det is toch heel get aantrèkke-
likker es peutjelappe en det sjteit d'r waal in. 

Ónger de w  sjteit ei w indjeijgenum p. Det is ein
raar benam ing want det is door ein hoon gelag,
dao is gènne w indj biej en det haet ouch nieks
m it 't waer te m ake. 't Innigste aafw iekende m it
ei norm aal eij is det biej ei w indjeij de kalksjaal
óntbrik. Daoróm  kóns se 't neet kaoke m er waal
braoje.

Biej ‘t verduutsje van eine daag waerde vreuger
óngersjied gem aak tösse waat gew aes w oor of
w aat nag kóm m e m ós. W oor ‘t gew aes, den
kwoom  d’r ein e veurre naam . Zo waas e-deesdig
de veurige waek deesdig. Betróf ‘t de kóm m ende
deesdig, den heet det taenge deesdig. Dit gólj
veur alle daag vanne waek. Zo heurde se vreuger
ouch det achdaag achter de daag gezag waerde
w ie zónjig-achdaag. H iej bleef int m idde of ‘t
veurbiej waas of nag kóm m e m ós. Dit m ós den
opgem aak waere oet de res vanne teks. Avetoe
kwoom  d’r ouch nag ‘veur’ of ‘euver’ tösse en kós
se den zeen w èlf’r waek det bedoeld waerde.

VAN  H OT N AO H AAR DOOR 'T W AORDEBOOK (5)

Een rubriek vol speelsigheden, serieuze zaken, knipoogjes naar het verleden, kortom  over van alles
wat volgens W aordebookredaksielid Harie van Buggenum  niet of niet volledig aan bod is gekom en.
Natuurlijk in 't Zjwaam s. 

Harie van Buggenum
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Aanw insten voor onze vereniging
- Heim atkalender des Kreises Heinsberg 2007
- Heem kundevereniging Roerstreek Jaarboek 
2007 nr. 39

- Lim burgs Geschied- en Oudheidkundig Genoot-
schap - Jaarboek deel 142 - 2006

- Stichting Erfgoed - M onum entenjaarboek 2007
- Boekje m et beschrijving van de Basiliek in St.
Odiliënberg

- Riek van klank. Inleiding in de Lim burgse
Dialecten - Veldeke Lim burg en M edia Groep
Lim burg, 2 exem plaren

- M ofers W aordebook - Dr. Pierre Bakkes - Stich-
ting M ofers waordebook 2007 

- Aantekeningen Genealogie Doezen - Douzen
Asselt - Swalm en

Schenkingen aan onze vereniging
- 1 m etalen schoenlepel (sjoetrèkker) -  dhr. 
H . Janssen

- 1 Certificaat  Nationaal verbond van Neder-
landse Postduivenhouders 16.03.1942; 1
Reichsbanknote Zehn M illionen M ark
22.08.1923; 1 Treinw eekkaart van Swalm en
naar Tegelen  07.02.1942 - hr. J. Hendrickx

- Klapper m et schoolfoto's van de H. H art
M eisjesschool te Sw alm en; klapper m et handge-
schreven gedichten en nieuw jaarsverzen; ver-
zam eling overlijdensprentjes - fam . Fr. Custers
(afkom stig uit de nalatenschap van onderw ij-
zeres Thea Custers).

AAN W IN STEN   EN  SCH EN KIN GEN  

Els Janssen-van Avesaath


