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‘Swalmen Vooruit’
Els Janssen-van Avesaath

Via de heer Hans Bruinen kwam de MHVS in het bezit van 2 notulenboe-
ken betreffende de oprichtingsvergadering en verdere bijeenkomsten van 
‘Swalmen Vooruit’.
Deze boeken werden gevonden op de zolder van zijn ouders, in het huis 
gelegen aan de Rijksweg Zuid 83 te Swalmen. Zijn vader Coen Bruinen was 
destijds secretaris van deze vereniging. Coen Bruinen (rechts op de foto) 
werd geboren op 8 november 1897 en overleed op 6 augustus 1974.

In het eerste notulenboek lazen wij het volgende verslag:
De vereniging ‘Swalmen Vooruit’ werd opgericht om Swalmen te promoten. De eerste pogingen van 
een groep mensen die er wel iets in zagen om van Swalmen een toeristische trekpleister te maken. 
Hoe dat in zijn werk ging lezen we in prachtig handgeschreven, en plechtig ambtelijke taal in de 
twee notulenboeken van deze vereniging.

Propaganda vergadering van de vereeni-
ging “Swalmen Vooruit”, gehouden op 12 
april 1931 in de Harmoniezaal vastgelegd 
in notulenboek nr. 1.

Aan de bestuurstafel waren aanwezig den 
edelachtbaren Heer Ch. Strens, burgemeester, 
alsmede de heeren J.S. Hermans, L. Simons, 
Jac. Pijpers, P. Coorens, C. Bruinen en den 
spreeker dezer vergadering Gerhard Krekel-
berg uit Vlodrop. Dhr. J.S. Hermans, voorzitter 
van het voorloopig bestuur, opent de vergade-
ring en heet in ’t bijzonder welkom den Edel-
achtbaren Heer Ch. Strens, burgemeester en 
den spreker dezer vergadering den Heer Ger-
hard Krekelberg, literator te Vlodrop. In korte 
bewoordingen gaf hij de reden weer, waarom 
het initiatief tot oprichting dezer vereeniging 
werd genomen. Spreker stipte hierbij aan dat, 
de eerste stoot tot oprichting reeds voor eeni-
ge jaren werd gegeven n.l. bij gelegenheid der 
alhier gehouden Oranjefeesten en optochten. 
Toen voornamelijk is immers gebleken, dat 
Swalmen een bijzondere aantrekkelijkheid 

heeft voor vreemdelingen. Vervolgens geeft spreker 
het woord aan de heer Krekelberg. 
De heer Krekelberg noemt het een verheugend ver-
schijnsel, dat hem de laatste jaren bij herhaling 
is gebleken, dat Swalmen zijne diensten op prijs 
stelt. Spreker getuigt, dat hem van Swalmen, sinds 
den tijd dat hij alhier als onderwijzer in betrekking 
was, steeds aangename herinneringen zijn bijgeble-
ven. Hij brengt dank aan het voorloopig bestuur 
der vereniging voor de uitnoodiging in deze. Spre-
ker stelt zich voor te trachten het doel der vereeni-
ging door eenvoudige geen opgeschroefde taal in 
helder daglicht te stellen. Aan de hand van het, 
door het, voorlopig bestuur ontworpen reglement 
behandelt spreker dan achtereenvolgens een zestal 
punten, die tijdens de oprichtingsvergadering vast-
gelegd werden. 
Bij de bespreking van deze punten wijst spreker 
onder meer op de voorbeeldige samenwerking van 
het gemeentebestuur, met aan het hoofd een voor-
uitstrevend burgemeester, waardoor in de laatste 
jaren verschillende werken, zoowel met het oog op 
het verkeer, als op hygiënisch en industrieel gebied 
in het belang der gemeente tot stand kwamen. De 
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gunstige ligging van Swalmen t.a.v. de verkeers-
middelen. De ruime en goed verzorgde interieurs 
der restauranten, lunchrooms en pensions. De in 
bloei steeds toenemende industrie enz. Verder het 
in Swalmen te vinden heerlijke natuurschoon in de 
omgeving van Kasteel Hillenraad. Asselt kan verder 
bogen op een zeer sporadisch voorkomend monu-
mentale kerkje, natuurmonument, museum, het 
oude Ascloa (Noormannenkamp), folklore, eigen 
cultuur in handwerken en bijversieringen, urnen 
enz. In verband met dit laatste leest spreker voor 
een hoogst gewaardeerd schrijven van den Z. E. 
Heer Rector J.H. Pinckers van Asselt, waaruit blijkt 
dat deze het plan tot oprichting der vereeniging 
ten zeerste toejuicht. Ten slotte spoort spreker de 
Swalmenaren aan tot samenwerking in deze. Er mag 
(aldus spr.) dan ook nimmer een zweem van naij-
ver of jaloersheid of tegenwerking bij dit schoone 
werk ooit een spaak in ’t wiel komen steken. Neen! 
Allen dus op en allen samen, wanneer een vrien-
delijk verzoek der vereeniging tot u gericht wordt. 
M’n beste Swalmenaren, gij hebt nu eenmaal het 
heft in handen. Houdt het vast! Weest nu wijs en 
verstandig en helpt deze nieuwe vereeniging voort 
tot eigen eer en eigen voordeel. Maar …..och, ik 
weet het. Gij doet het ook! Gij zult mij, die steeds 
zoveel van Swalmen gehouden heeft en nog houdt, 
niet teleurstellen! Ik weet ‘t, gij laat de stem van 
uw ouden leermeester niet zijn als die van een roe-
pende in de woestijn, en gij allen zult er vast een 
groote eer in stellen, het initiatief van Swalmen 
steeds hooger op te voeren; ik weet het, samen en 
met noeste vlijt zult gij arbeiden aan een werk, 
dat het populaire Swalmen nog eenmaal zal voeren 
tot één machtig bolwerk van wilskracht; alleen met 
éénzelfde doel, alleen naar één resultaat, dat moet 
en ook zeker zal worden: het belang van Swalmen 
in ’t algemeen! Waaruit dan als vanzelf eenmaal zal 
groeien en rijpen de kostelijke vrucht, die heten 
zal: “Swalmen Vooruit”! Niet alleen in zinspreuk, 
maar ook in daad!!
De spreker werd bedankt met een applaus van de 
aanwezigen. De heer Hermans dankt hierop spreker 
voor zijn schitterende toespraak. Tot slot neemt de 
burgemeester het woord. Hij spreekt het gezegde 
tegen als zoude het initiatief tot oprichting der 
vereeniging zijn gekomen van hem alleen persoon-
lijk. Volgens spreker is zulks gesproten uit den boe-
zem van de Swalmenaren zelf. Hij schets verder, 
dat het doel der vereeniging ook deel uitmaakt van 
de gemeentehuishouding en dus in zooverre mede 

het gemeentebestuur aangaat. Hij noemt het ech-
ter een verheugend feit, als onder de inwoners, in 
deze vertegenwoordigd door de vereeniging “Swal-
men Vooruit”, een streven bestaat om Swalmen 
steeds tot hoogeren bloei en welvaart te brengen. 
Dit immers kan voeren tot een gunstig werkende 
opbouwende kritiek. 
Na deze woorden van burgemeester Charles Strens 
werd de geanimeerde bijeenkomst gesloten. Op 27 
april 1931 werd opnieuw vergaderd.

Oprichtingsvergadering van de vereeniging 
“Swalmen Vooruit”, gehouden in hotel ‘de 
Zwaan’.
Tijdens deze oprichtingsvergadering werden de 
statuten voor “Swalmen Vooruit” vastgelegd .

Vereeniging “Swalmen Vooruit”.

Naam, zetel, doel en werkkring.
Art. 1. De vereeniging draagt den naam “Swalmen 
Vooruit”. Zij is gevestigd te Swalmen. De duur der 
vereeniging is bepaald op 29 jaar en 11 maanden, 
te rekenen vanaf den datum der oprichting zijnde 27 
april 1931. Het vereenigingsjaar duurt van 1 Janu-
ari tot 31 December. 

Art. 2. Het doel der vereeniging is, vermeerdering 
van den bloei van Swalmen en bevordering van het 
vreemdelingenverkeer.

Art. 3. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettigen 
weg en wel door:
a.  De aandacht te vestigen in en buiten Nederland 

op Swalmen als woon- en industrieplaats, hoofd-
zakelijk door beschrijvingen, aankondigingen, 
druk- en beeldwerk.

b.  Het verstrekken van inlichtingen omtrent verblijf 
in en bezoek aan Swalmen.

c.  Het onderhouden en den aanleg bevorderen van 
wandelparken, het doen van aanplantingen, het 
plaatsen van rustbanken en wegwijzers. 

d.  Het aanmoedigen, ondersteunen of zelf uitvoeren 
van hetgeen kan strekken tot veraangenaming van 
het verblijf of verlevendiging van het verkeer, waar-
onder begrepen het organiseeren van feesten enz;. 

e.  Het aanmoedigen der bewoners en advies geven in 
alles wat kan bijdragen tot verfraaiing van Swal-
men.

f.  Het zoo noodig strijden tegen misbruiken aan de 
gevolgen waarvan zij, die tijdelijk of duurzaam in 
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Swalmen verblijven, zouden kunnen blootstaan. 

Genoemde punten a t/m f werden tijdens de verga-
dering van 12 april besproken. 

Geldmiddelen.
Art. 4. De geldmiddelen der vereeniging bestaan uit:
1. De contributïen
2. Giften, en
3. Subsidïen

Leden en begunstigers.
Art. 5. De vereeniging bestaat uit: leden, 
eereleden,donateurs en begunstigers. De contributïen 
worden in het huishoudelijk reglement vastgesteld.

Art. 6. Lid wordt men door zich aan te melden bij 
het bestuur, dat over de toelating beslist. 
Leden zijn voornamelijk zij, die uit hoofde van hun 
werkkring bij het doel der vereeniging rechtstreeks 
belang hebben.
Donateurs en begunstigers zijn zij, die zonder recht-
streeks belang, het doel der vereeniging door een 
geldelijke bijdrage wenschen te bevorderen.
Tot eereleden kunnen door de algemeene vergadering 
worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk 
voor de vereeniging hebben gemaakt en minstens ¾ 
van de stemmen der aanwezige leden op zich ver-
eenigen. Een voorstel tot benoeming geschiedt door 
het bestuur.
Het lidmaatschap wordt verloren:
1. door bedanken;
2.  door royeeren in de gevallen, door het huishoude-

lijk reglement te bepalen. 

Bestuur.
Art. 7. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, 
door de algemeene vergadering uit de leden gekozen 
voor den tijd van vier jaren. Telkens om de twee jaren 
treedt respectievelijk 2/5 en 3/5 deel der leden af 
volgens een door het bestuur op te maken rooster. De 
aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter 
wordt door de algemeene vergadering uit de leden 
van het bestuur gekozen. Het bestuur kiest een se-
cretaris en een penningmeester. Het bestuur verdeelt 
verder zijn werkzaamheden bij onderling overleg. 
Art. 8. Bij het bestuur berust de dagelijksche en al-
gemeene leiding van de zaken der vereeniging; het 
treedt namens deze handelend en beslissend op. De 
voorzitter leidt de vergaderingen en vertegenwoor-
digt de vereeniging in en buiten rechten. 

Art. 9. De secretaris houdt de notulen der vergade-
ring, voert de briefwisseling, beheert het archief en 
doet in de algemeene jaarvergadering verslag van 
den toestand der vereeniging in het afgeloopen ver-
eenigingsjaar.

Art. 10. De penningmeester int de contributïen en 
voert verder het geldelijk beheer. Hij doet in de alge-
meene jaarvergadering rekening en verantwoording 
aan de algemeene vergadering.

Art. 11. Het bestuur vergadert éénmaal per maand 
en voorts zoo dikwijls als de voorzitter noodig acht 
of 3 bestuursleden hem dit schriftelijk verzoeken. 
Hij doet aan de leden binnen tweemaal 24 uren 
oproepen. In spoedeischende gevallen geschiedt dit 
zoodra mogelijk.
       
Vergaderingen.
Art. 12. In alle vergaderingen geschiedt de stem-
ming over zaken mondeling; die over personen met 
gesloten en ongeteekende briefjes. Bij staking van 
stemmen over zaken beslist de voorzitter der verga-
dering. Voor elke benoeming van personen wordt ver-
eischt volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt 
die volstrekte meerderheid niet behaald, dan heeft 
er een nieuwe vrije stemming plaats; heeft dan nog 
niemand de volstrekt meerderheid verkregen, dan 
wordt er herstemd tusschen de 2 personen, op wie de 
meeste stemmen zijn uitgebracht. Is er bij de twee-
de vrije stemming op 2 of meer personen een gelijk 
aantal stemmen uitgebracht, volgende op het hoog-
ste stemmental, dat verkregen werd, dan wordt eerst 
door een tusschenstemming beslist, wie van dezen 
in herstemming zal komen met hem, die de meeste 
stemmen had. Staken bij herstemming de stemmen, 
dan beslist het lot. Het stemrecht in de vergaderin-
gen wordt uitsluitend uitgeoefend door de leden. 

Art. 13. In het eerste kwartaal wordt de algemeene 
jaarvergadering gehouden. Voorts wordt er een al-
gemeene vergadering belegd zoo dikwijls als het be-
stuur dit nodig acht. Voor elke vergadering worden 
de te behandelen onderwerpen op het oproepingsbil-
jet vermeld. 

Slotbepalingen.
Art. 14. Een voorstel tot verandering dezer statuten 
mag alleen in behandeling worden genomen, wanneer 
dit op het oproepingsbiljet der daartoe te houden al-
gemeene vergadering vooraf is aangekondigd, en kan 



4

slechts worden aangenomen met 2/3 der uitgebrachte 
geldige stemmen, behoudens de Koninklijke goedkeu-
ring, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt. 
Op dezelfde wijze wordt gehandeld met een voorstel 
tot ontbinding der vereeniging, met dien verstande, 
dat tot behandeling daarvan tenminste de helft der 
leden op de vergadering tegenwoordig moet zijn. Is 
dit niet het geval, dan wordt de beslissing verdaagd 
tot een nieuwe vergadering, binnen één maand door 
den voorzitter uit te schrijven, waarop 2/3 der stem-
men van de aanwezige leden voldoende zijn. Wordt 
tot ontbinding der vereeniging besloten, dan wordt, 
met inachtneming der voorschriften van artikel 1702 
van het Burgerlijk Wetboek, door de algemeene ver-
gadering beslist omtrent de bestemming, welke aan 
overgebleven bezittingen zal worden gegeven. 

Art. 15. Alles wat verder het lidmaatschap, de con-
tributïen en de vergaderingen betreft wordt geregeld 
in het in artikel 5 bedoelde huishoudelijk reglement. 
Dit huishoudelijke reglement mag geen bepalingen 
bevatten, die in strijd zijn met deze statuten. 

Art. 16. In de gevallen, waarin deze statuten niet 
voorzien of waarin verschil heerscht omtrent hun 
uitlegging, beslist het bestuur. 

Aldus vastgesteld ter algemeene vergadering van de 
in hoofde dezer genoemde vereeniging te Swalmen, 
den 27 April 1931. 

Verslagen uit het 2e notulenboek.

Notulen der vergaderingen van het bestuur der ver-
eeniging “Swalmen Vooruit.”

Op 1 mei 1931 werd de eerste vergadering ge-
houden bij W. von den Hoff.
Aanwezig waren alle leden. 

Vorm briefhoofden: Besproken worden de door de 
vereeniging te bezigen briefhoofden. De vorm de-
zer hoofden wordt tenslotte vastgesteld en aan den 
secretaris ter verdere uitvoering afgedragen. 

Contributiekaarten: Eveneens wordt aan den secre-
taris opgedragen het laten drukken van bewijzen 
van lidmaatschap en als donateur en begunstiger 
der vereeniging.

Brochure en sluitzegels: Verder wordt naar voren ge-

bracht het uitgeven van een brochure, alsmede van 
sluitzegels op brieven. Omtrent deze aangelegen-
heid was men algemeen van oordeel, dat het in-
winnen van inlichtingen bij deskundigen geboden 
is. Elk lid afzonderlijk zal trachten deze zaak tot 
oplossing te brengen.

Programma van bezoek Ned. Heide Mij.: Een pro-
gramma wordt voorlopig vastgesteld aangaande 
het bezoek der Nederlandsche Heide Maatschap-
pij, afdeeling Roermond op 28 mei a.s. Hierover zal 
echter nog nader overleg worden gepleegd met den 
Burgemeester op zondag 3 mei a.s. na de Hoogmis 
in het Café Alers-Cox. Het voorloopig programma 
luidt als volgt: 

Bijeenkomst grenskantoor circa 10½ uur.
Bezichtiging gemeentebosschen – kleigroeven en – 
kweekerijen in de Lanck.
Over scheidingsweg naar Hillenraad. Bezichtiging 
kasttel met tuinen. 
Borreluurtje in hotel “De Zwaan”.
Swalmer koffi etafel in hotel lunchroom v. Dael-
Dielen. 
Bezichtiging industrieën: ijzergieterij N.V. P. Ko-
nings; houtopslagplaats Coorens; pannenfabriek 
No. 4 der N.V. Vereen. Swalmer Dakpannenfabrie-
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ken; Galvanisch bedrijf en Chroomindustire Boddé 
en Funke. 
Vervolgens ruïne Oudenburg Gebroken Slot, Boe-
derderij Genoenhof. Vandaar naar Asselt (kerkje en 
museum) en tot slot kweekerijen Vallen. Diner bij 
H. Alers of Huize ’t Veld. 

Bezoek industriëlen en hotelhouders v. Eindhoven: 
Ten slotte wordt nog een schema ontworpen betref-
fende het bezoek van Eindhoven (industriëlen en 
hotelhouders). Dit schema luidt in ’t kort als volgt: 
Ontvangst half elf in hotel-lunchroom “van Dael-
Dielen”, aanbieding kop bouillon met beschuit; be-
zoek brengen aan glasslijperij Hawinkels; pannen-
fabriek Terstappen en vervolgens langs ’t Station 
naar Asselt. Diner te Huize ’t Veld. 
Hierna werd de vergadering gesloten. 

Op 10 mei 1931 wordt er weer vergaderd bij van 
Dael-Dielen.
Afwezig met ken-
nisgeving dhr. Jac 
Pijpers. Aanwezig de 
overige leden, alsme-
de de eere-voorzitter 
Ch. Strens. (zie foto)

Excursie Heide-Mij: 
Bespreking excursie 
Heide-Mij. Op 28 mei 
a.s. Vastgesteld werd 
het programma zoals 
in de vorige vergade-
ring werd besproken. Het programma werd uitge-
breid met een bezoek aan N.V. Geraedts Houtbedrijf 
(schillerij en kistenmakerij) en de kwekerijen die 
bezocht werden waren eigendom van Jos. Kuijpers. 

In Asselt krijg de bezoekers een kop koffi e of thee 
aangeboden. Daarna vertrek naar Roermond. Over-
leg had plaats met Mej. v. Dael-Dielen  aangaande 
kosten koffi etafel Deze kosten zullen nog nader 
opgegeven worden. De N.V. Geraedts Houtbedrijf, 
Jos Kuijpers en Rector Pinckers zullen door den se-
cretaris schriftelijk in kennis worden gesteld om-
trent het voorgenomen bezoek. 

Plaatsen annonces in Duitsche bladen: Ingekomen 
is een schrijven van dhr, Krekelberg te Vlodrop be-
treffende het plaatsen van een stuk in Duitsche 
bladen over de beteekenis van de plaats Swalmen. 

De opneming van het stuk zal echter slechts ge-
schieden, indien de vereeniging hiertegenover en-
kele annonces liet plaatsen. Besloten wordt dhr. 
Krekelberg te berichten, dat de vereeniging gene-
gen is de annonces te plaatsen in het “Erkelenzer 
Kreisblatt” tegen den opgegeven prijs van ƒ 2,50 
per opname, onder voorwaarde, dat eenige exem-
plaren van het blad, waarin dezelve zijn opgeno-
men, ter verspreiding worden toegezonden. Verder 
zal dhr. Krekelberg verzocht worden een annonce 
te ontwerpen. Geïnformeerd zal worden of ook pas-
sen voor Duitschers  naar Nederlnad voor grensver-
keer noodig zijn. Niets meer aan de orde zijnde, 
wordt de vergadering gesloten. 

Op 17 mei 1931 wordt vergaderd bij H. Alers-
Cox. 
Aanwezig alle leden. 

Excursie Heide Mij.: Bespreking excursie Heide-Mij., 
naar aanleiding van een nader gedane aanbieding 
door den Heer Raab tot het ten geschenke geven 
van jenever, bij wijze van verrassing. Dit aanbod 
wordt met algemene instemming begroet. De bouil-
lon zal worden aangeboden in de nabijheid van de 
visscherskeet en de jenever in de buurt van het 
Hoppenraad. Dhr. Simons belast zich met de aan-
bieding van de bouillon, terwijl i.z. het offreeren 
van jenever met den burgemeester in overleg zal 
worden getreden. 

Ingekomen is een schrijven van de N.V. Jac. Ge-
raedts Houtbedrijf, houdende mededeeling, dat zij  
aan het verzoek tot bezichtiging van hare fabriek 
niet kan voldoen, alsmede van de N.V. P. Konings 
van gelijke strekking. Dhr. Simons belast zich er-
mede met deze fabrikanten nog eens persoonlijk in 
overleg te treden. 

Plaatsen annonces: De secretaris doet mededee-
ling van een bespreking met dhr. Krekelberg om-
trent het plaatsen van annonces in het “Erkelenzer 
Kreisblatt”. Met den inhoud der door dhr. Krekel-
berg opgestelde ontwerpen kan men zich in hoofd-
zaak vereenigen. Besloten werd dhr. Krekelberg 
mede te deelen, dat op een nader te bepalen datum 
het bestuur voornemens is zich naar de redactie 
van genoemd blad te begeven, ten einde deze zaak 
te bespreken. Dhr. Krekelberg zal worden uitgeno-
digd bij deze bespreking tegenwoordig te zijn. Ten 
slotte worden door den secretaris nog korte mede-
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deelingen gedaan i.z. vorm brievenhoofd en inning 
contributie, waarna sluiting. 

Op 24 mei 1931 wordt vergaderd in hotel “De 
Zwaan”.
Aanwezig alle leden, alsmede de eere-voorzitter Ch. 
Strens. 

Excursie Heide-Mij.: Bespreking i.z. excursie der 
Heide Mij. Afd. Roermond op 28 mei a.s. In verband 
met gedane mededeelingen door den eere-voorzit-
ter, wordt het programma deze excursie gewijzigd 
in dier voege, dat de wandeling door de Lanck naar 
kasteel Hillenraad komt te vervallen. Na gebruik 
van een kop Bouillon nabij de visscherkeet, zal per 
autobus worden vertrokken naar kasteel Hillen-
raad. Daarna zou het programma gevolgd worden 
zoals op de vorige vergadering besproken werd. 

Op verzoek belast de eere-voorzitter zich ermede 
den Graaf met het voorgenomen plan in kennis te 
stellen. Dhr. Simons deelt mede, dat de N.V. Konings 
en Geraedts bereid zijn hun fabriek, behoudens en-
kele voorwaarden, open te stellen voor een bezoek 
van de deelnemers der excursie. Indien mogelijk zal 
den deelnemers nog gelegenheid worden gegeven 
iets te gebruiken bij gez. Hendrickx “Huize’t Veld”. 
Bezoek industriëelen en hotelhouders van Eindho-
ven:  Tenslotte deelt dhr. Coorens mede, dat hem 
bericht is gezonden vanwege Eindhoven. Hieruit 
blijkt, dat dit bezoek, in verband met het op va-
cantie zijn van eenige deelnemers, voorloopig moet 
worden opgeschort.

Inning contributie: Voor inning der contributiegel-
den zal worden aangezocht Chretien Pijpers. Hierna 
sluiting der vergadering. 

Vergadering gehouden op 5 juni 1931 in het café 
H. Alers-Cox. 
Aanwezig alle leden, alsmede de eere-voorzitter, 
Graaf Wolff Metternich en rector J.H. Pinckers van 
Asselt. 

De voorzitter opent de vergadering en heet harte-
lijk welkom den eere-voorzitter, Graaf Wolff Met-
ternich en den Zeer Eerw. Heer J.H. Pinckers, rector 
van Asselt.  
Bespreking fi lm: Bespreking in zake het vervaardi-
gen van een fi lmwerk van Asselt en eenige gedeel-
ten van Swalmen. De voorzitter deelt mede, dat 

dhr. v.d. Ven voornemens is een fi lmwerk te ver-
vaardigen van Asselt, d.w.z. voornamelijk van de 
folkloristische gebruiken dezer plaats. Naar spre-
kers meening heeft. Dhr. v.d. Ven om fi nanciëele 
reden de hulp ingeroepen van onze vereeniging. 
Deze hulp zal voornamelijk bestaan in het ver-
strekken van een auto, eenige helpers, alsmede het 
aanbieden van een lunch. Spreker meent dan op 
de eerste plaats de vraag tot den zeer Eerw. Rector 
te moeten richten, of hij genegen is ter zake zijne 
medewerking te verlenen. De rector zegt hierop 
zijne volle medewerking toe. Wat betreft de kosten 
meent spreker echter geen toezegging te mogen 
doen. Voor het verstrekken van inlichtingen enz. 
kan echter steeds op hem worden gerekend; gaarne 
zal spreker de vereeniging de aan hem verlangde 
adviezen geven. 
De voorzitter vraagt dan tevens de medewerking 
van Graaf Wolff Metternich met betrekking tot het 
afstaan van chliché’s en foto’s voor reclame doel-
einden. Ook de Graaf beloofd in deze de vereeniging 
steeds ter wille te zijn. De secretaris leest dan voor 
een aan den rector gericht schrijven van dhr. v.d. 
Ven, waarin den omvang der bedoelde fi lm nader 
wordt uiteengezet. Als tegenprestatie vraagt dhr. 
v.d. Ven de beschikbaarstelling van een auto en de 
noodige helpers, alsmede een lunch en logies. De 
rector acht het fi lmwerk een groote reclame voor 
Asselt, doch ook mede voor Swalmen. 
De heer Simons wenscht dan te vernemen, wie zich 
eigenlijk met de kwestie voornamelijk heeft te be-
moeien, n.l. de rector of “Swalmen Vooruit”. Hij is 
van oordeel, dat de zaak goed moet worden onder-
scheiden en dat men zich op de eerste plaats dient 
uit te spreken, waar men aan toe is. De rector zegt, 
dat hij een geen geval genegen is eenige kosten 
van transport voor zijne rekening te nemen. Wat 
door hem aan dhr. v.d. Ven wordt besteld, zal ech-
ter ook door hem betaald worden. De heer Simons 
stelt dan de vraag, wat door “Swalmen Vooruit” zal 
worden gedaan. 
De Voorzitter wenscht geen andere toezeggingen te 
doen dan de beschikbaarstelling van een auto en 
helpers. De eere-voorzitter vraagt of de fi lm wordt 
gegeven zooals is aangegeven in het door dhr. 
v.d. Ven aan den rector gericht schrijven. Hieruit 
vloeit n.l. voort, dat de fi lm voornamelijk beoogt 
de folkloristische gebruiken van Asselt weer te ge-
ven, hetgeen wordt toegegeven. Door verschillende 
leden wordt dan blijk gegeven, dat men met het 
toestaan van wenschen ook niet te karig moet zijn 
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en is men algemeen van oordeel, dat de aanbie-
ding van een lunch, zoo zulks door dhr. v.d. Ven 
mocht worden verlangd, niet mag worden gewei-
gerd. Hierna wordt vastgesteld wat men in de fi lm 
in het belang van “Swalmen Vooruit”wenscht te 
zien afgenomen, n.l.:
a. de houtopslagplaats van de N.V. P. Coorens
b. de brug over de Swalm, nabij de Kerk
c.  voorgevel van hotel “De Zwaan” (met paarden en 

drinkbakken;) en
d. de lunchroom “van Dael-Dielen”.
De heer v.d. Ven zal met deze wenschen schriftelijk 
worden in kennis gesteld. 

Bezoek Ned. Vereen. “Neerlandia”en Philips Ulo-
school.
Door den zeer Eerw. Heer rector wordt mededeling 
gedaan van een bij hem ingekomen schrijven van 
F. Evers, voorzitter der Nederlandsche vereeniging 
“Neerlandia” te M.Gladbach, alsmede van het hoofd 
der Philips Uloschool, dhr. C. v. Kuysten te Eind-
hoven, die een bezoek wenschen te brengen aan 
Asselt. Besloten wordt zich met deze heeren schrif-
telijk in verbinding te stellen. 

Plaatsen aanonces in het “Erkelenzer Kreisblatt”.
Eindelijk wordt nog besloten op 11 juni a.s. des 
nam. 4 uur naar Erkelenz te reizen, ten einde, on-
der bijzijn van de Heer Krekelberg te Vlodrop, met 
de redactie van het Erkelenzer Kreisblatt te onder-
handelen aangaande het plaatsen van annonces. 
Bij deze gelegenheid zal dhr. Krekelberg tevens om 
advies worden gevraagd inzake het bedrukken van 
enveloppen voor de vereeniging. Hierna volgt de 
sluiting der vergadering. 

Vergadering gehouden op 3 Juli 1931, nam. 8½ 
uur, in hotel van Dael-Dielen.
Aanwezig alle leden. De notulen der vorige verga-
dering worden door den secretaris voorgelezen en 
vervolgens goedgekeurd. 

Ingekomen stukken:
Van de uitgevers “Ons Nederland”een schrijven tot 
het nemen van een abonnement op dit maandblad. 
Besloten wordt den secretaris opdracht te geven 
zich namens de vereeniging te abonneeren.
Van dhr. G. Krekelberg te Vlodrop een schrijven 
tot het plaatsen van aanonces in de Heinsberger 
Zeitung. De noodzakelijkheid hiervan wordt voor-
hands niet ingezien, zoodat hierop afwijzend wordt 

beschikt. 
Een schrijven van dhr. F. Evers, voorzitter der Ver-
eeniging “Neerlandia” te Gladbach-Rheydt, inzake 
bezoek aan Asselt en Swalmen, wordt voor kennis-
geving aangenomen. 
Eveneens wordt voor kennisgeving aangenomen 
een schrijven, gericht aan den gemeente-opzichter 
H. Geraedts, van de Kanusportfreunde van Viersen. 
Een verzoek van dhr. L. Mertens, hoofd eener school 
te Roggel (of Nunhem), gericht aan dhr. L. Simons, 
wordt dezen laatste ter hand gesteld ter afwikke-
ling, nadat een kort programma betreffende een 
eventueel bezoek aan Swalmen en Asselt, daarop 
is aangetekend. 

Samenstelling gids. Besproken wordt de samenstel-
ling van een gids. Met dhr. Lenards te Roermond 
zal dhr. Simons zich in verbinding stellen inzake 
het vervaardigen van een 30 à 40 tal foto’s van 
Swalmen. 

Reclameborden. Dhr. Simons laat bij de leden circu-
leren een door hem ontvangen offerte met foto van 
op een tweetal punten in de gemeente te plaatsen 
reclameborden. Algemeen is men van oordeel, dat 
deze met spiegelglas geconstruëerde reclameborden 
een zeer mooi en opvallend effect zullen geven. In 
principe wordt dan ook tot aanbrenging dezer bor-
den besloten. Enkel de borden, dus zonder masten, 
zullen kosten ƒ 70,00 per stuk. Dhr. Simons wen-
scht echter, alvorens tot bestelling over te gaan, 
eerst te wachten op een offerte van een Duitsche 
fi rma. In de eerstvolgende vergadering zal dit punt 
weder worden te berde gebracht.

Plaatsen wegwijzer door de K.N.A.K. Den secretaris 
wordt opdracht gegeven bij de K.N.A.K. erop aan te 
dringen tot het plaatsen van een wegwijzer aan de 
Veldpoort. 

Bespreking feest. Een breedvoerige bespreking 
heeft plaats aangaande een te organiseren feest. 
Als datum, waarop dit feest zal plaats hebben, 
wordt aangehouden Zondag 30 augustus a.s. De 
voorkeur wordt gegeven aan het houden van een 
bloemen-corso met na afl oop een z.g. kermesse 
d’été of zomerkermis. In verband hiermede zal ge-
zocht moeten worden naar een geschikt feestter-
rein in de onmiddellijke nabijheid van de bebouwde 
kom. Algemeen is men van oordeel, dat het terrein 
op de Leuker hiervoor het aangewezen terrein is. 
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Dit terrein wordt dan ter plaatse bezichtigd en voor 
dit doel geschikt bevonden. Hierbij wordt tevens 
geconstateerd, dat bedoeld terrein, na nivelleering, 
zeer zeker zou zijn te herschapen in een sportpark 
of stadion. Na hervatting der bespreking in zake 
het te organiseeren feest, blijkt, dat men algemeen 
van gevoelen is, deze aangelegenheid aan de hand 
van een op te stellen ontwerp-programma te be-
spreken in een te beleggen algemeene vergadering, 
waarop tevens de voorzitters der diverse plaatse-
lijke vereenigingen zullen worden uitgenoodigd.

Subsidie-aanvrage. Ten slotte wordt nog besloten 
tot den Gemeenteraad een verzoek te richten, 
om toekenning van een voorloopig subsidie van 
ƒ 500,00 ter bestrijding van gewone uitgaven. De 
eerstevolgende vergadering wordt bepaald op 17 
juni a.s. bij Hub. Suilen. 
Hierna sluiting der geanimeerde bijeenkomst. 

Naar aanleiding van het te houden bloemencorso 
met zomerkermis verzond het bestuur een brief, 
gericht aan de voorzitters der plaatselijke vereni-
gingen, het onderwijzend personeel en aan alle le-
den van “Swalmen Vooruit”. Het bestuur van “Swal-
men Vooruit” gaf aan dat genoemd feest slechts 
kans van slagen had, als iedereen zijn medewerking 
zou verlenen. Daartoe werden zij uitgenodigd om 
aanwezig te zijn op een algemene vergadering in de 
Harmoniezaal op 27 juli.

Vergadering, gehouden op 17 Juli 1931, nam. 
8½ uur, bij Hub. Suilen, café “Werf”.
Afwezig met kennisgeving de heer L. Simons. 

I.  Ingekomen is een schrijven van den Heer L. Si-
mons, waarbij wordt voorgesteld, in afwijking van 
het besprokene in de laatste vergadering, dit jaar 
geen groot opgezette oranjefeesten  te organisee-
ren, doch zich te beperken tot het geven van een 
concert op de Markt, zulks in verband met de thans 
heersende crisistijd. De vergadering kan zich met 
de zienswijze van dhr. Simons echter niet vereeni-
gen. 
Besloten wordt een algemeene ledenvergadering te 
beleggen op Maandag 27 Juli 1931, des namiddags 
half negen in de Harmoniezaal, ten einde een en 
ander nader te bespreken. Op deze vergadering zul-
len dan tevens worden uitgenoodigd het onderwij-
zend personeel alsmede de voorzitters der volgende 
plaatselijke vereenigingen: Harmonie, Liedertafel, 

Gymnastiekvereeniging “Sparta”, de voetbalver-
eenigingen N.A.S., D.E.S., en Boekoel, Schutterij 
“Oranje”Boekoel, Schutterij “de Wilskracht” Maal-
broek, de handboogschutterijen “Soranus” Boekoel, 
en die te Huize ’t Veld, Ruiterclub, Studentenclub, 
Burgerwacht, Brandweer, Landbouwbond Swalmen 
en Asselt, Werkliedenvereeniging, en Coöp. Boe-
renleenbank. Hoofd bijz. jongensschool, Mej. L. 
Simons hoofdonderw. Meisjesschool, Geitenvereni-
ging, Duivenclub en vrijwillige schutters. Opge-
steld wordt een voorloopig schema van het feest 
luidende:
Na afl oop van het bloemencorso zal een z.g. zomer-
kermis worden gehouden op “de Leuker”.
Entree ƒ 0,25 (kinderen vrijen toegang). Program-
ma dezer kermis: Zakloopen, bolkruien, petslaan, 
broodjeshappen, plankfi etsen, mastklimmen enz. 
II. De secretaris zal bij den heer Lenards te Roer-
mond prijsopgave vragen voor het vervaardigen 
van een dertigtal foto’s van Swalmen, welke zullen 
worden geplaatst in een t.z.t. uit te geven geïllus-
treerde gids. 
III. Door den secretaris wordt mededeeling gedaan 
van een ingekomen schrijven van de K.N.A.C. in 
zake het plaatsen van een wegwijzer aan de Veld-
poort, alsmede van den inhoud van de aan den ge-
meenteraad te richten subsidieaanvrage. De heer 
Simons verschijnt na afl oop der vergadering.
 
Naar aanleiding van het besprokene in bovenge-
noemde vergadering diende “Swalmen Vooruit” 
op 22 juli 1931 een verzoek in, aan de raad van 
Swalmen, voor toekenning van een subsidiebedrag 
van ƒ 500,00 voor het jaar 1931 ter bestrijding van 
de uitgaven. De vereniging kon al deze uitgaven 
niet bekostigen uit de opbrengst van de jaarlijkse 
contributie ten bedrage van ƒ 210,00  Het bestuur 
was van mening dat het plaatsen van wegwijzers, 
de verspreiding van drukwerken en het organiseren 
van feesten, nauw in verband stond met het alge-
meen belang der gemeente Swalmen, derhalve zou 
een bijdrage uit de gemeentekas zeer welkom zijn. 

Vergadering, gehouden op 3 Augustus 1931 des 
namiddags 8½ uur in hotel “De Zwaan”.
Aanwezig alle leden.
De secretaris doet de volgende  mededeelingen:
a.  de voetbalvereeniging D.E.S. heeft mondeling 

medegedeeld aan het bloemencorso te zullen 
deelnemen;

b.  een schrijven werd gericht aan den Zeer Eeerw. 
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Heer Rector Pinckers van Asselt, alsmede aan 
den Directeur der Stoomzuivelfabriek i.z. het 
bloemencorso;

c.  ontvangen werd een bericht van den A.N.W.B. 
inzake het plaatsen van een wegwijzer aan de 
Veldpoort;

d.  eveneens werd een schrijven ontvangen van dhr. 
Lenarts te Roermond, houdende prijsopgave voor 
het maken van foto’s ter plaatsing in den uit te 
geven gids. Besloten wordt Lenarts opdracht te 
geven een aantal foto’s te vervaardigen tegen den 
opgegeven prijs van ƒ 1,25 per opname. De secre-
taris belast zich ermede dhr. Lenarts bij het ma-
ken van opnamen in de gemeente te vergezellen. 

De heer Coorens deelt mede, dat de Boekoel voor-
nemens is met een wagen deel te nemen aan het 
bloemencorso, waarbij dan tevens door den Graaf 
medewerking zal worden verleend. Deze wagen zal 
dan mede ten doel hebben het maken van reclame 
voor de inzameling van gelden ten behoeve van de 
te stichten kerk in dat gehucht. Verder wordt be-
sproken de inhoud eener uit te geven circulaire. 
De bedoeling is de optocht onder te verdeelen in 
groepen; t.w.: groepen welke symboliseren de nij-
verheid, den landbouw, het zakenleven en de sport; 
voorts een of meer groepen waarin de niet onder de 
opgenoemde groepen te rangschikken deelnemers 
zullen worden ondergebracht. Bovendien zullen er 
prijzen beschikbaar moeten worden gesteld, welke 
zullen bestaan uit diploma’s en kunstwerken. 
De heer Simons is van oordeel, dat de grafelijke 
familie, voor al hetgeen ze in het belang van Swal-
men doet, door het publiek over het algemeen niet 
genoeg wordt gerespecteerd. Spreker meent dat 
“Swalmen Vooruit”dezen welverdienden dank kan 
betuigen door het doen vervaardigen van een sier-
wagen, waardoor de grafelijke familie, b.v. door de 
uitbeelding van haar wapen, wordt gehuldigd. Hij 
stelt den leden voor dit punt in nadere overweging 
te willen nemen. Verder wordt door den Heer Si-
mons de idee geopperd tot het uitgeven van een 
programma voor dit feest, waarin o.m. verschillen-
de adressen van Swalmen worden opgenomen. Een 
model hiervan stelt hij zich als volgt voor: omslag 
voorzien van foto’s van kasteel en kerkje te As-
selt, zakformaat, behalve programma inhoudende 
namen en adressen van hotelhouders, zakenmen-
schen enz. Voorts meent spreker, dat een dergelijke 
uitgave dienst kan doen als adresboek van eenigs-
zins blijvende waarde.

Besloten wordt een adres te richten aan den Ge-
meenteraad voor het verstrkken van een garantie-
subsidie van maximum ƒ 100,00 tot dekking van 
een eventueel nadelig saldo in verband met dit 
feest. Ten slotte deelt de heer Coorens mede, dat 
de Swalmen-Roermondsche Ruiterclub voornemens 
is op 13 September a.s. paardenrennen te organi-
seeren op een terrein gelegen nabij kasteel Hillen-
raad. Spreker vraagt hiervoor namens de Ruiterclub 
de medewerking van “Swalmen Vooruit”. Volgens 
spreker zou deze hulp kunnen bestaan in het ver-
strekken van adviezen i.z. het in orde brengen van 
het terrein, aanbrengen van zitplaatsen en aanbe-
steding buffet. Ten aanzien van dit laatste punt 
meent het bestuur geen medewerking te kunnen 
verleenen. Overigens verklaart men zich bereid zoo 
mogelijk medewerking te verleenen. Niets meer aan 
de orde zijnde, wordt hierna de vergadering geslo-
ten. 

Naar aanleiding van deze vergadering werd op 4 
augustus weer een beroep gedaan op de gemeente 
Swalmen. Inzake het te houden bloemencorso met 
na afl oop volksfeesten was het bestuur van mening 
dat er toch een zeker risico zat aan de organisatie 
hiervan. Op voorhand dienden zij een verzoek in 
tot dekking van een eventueel nadelig saldo, in de 
vorm van een garantie-subsidie van ƒ 100,00. 

Op 11 augustus ontving de secretaris antwoord van 
Burgemeester en Wethouders van Swalmen. De raad 
had besloten in plaats van een garantie subsidie 
een werkelijke subsidie van ƒ 100,00 te verlenen. 
Een ander verzoek om een subsidie van ƒ 500,00 
te verlenen werd vooralsnog niet gehonoreerd in 
verband met de malaise die heerste. Tevens wilde 
men de resultaten afwachten van de te houden 
feesten. Afhankelijk hiervan zou de raad dan als-
nog een beslissing kunnen uitspreken over subsidie 
en de hoogte van het bedrag. Uit het verslag van de 
vergadering gehouden op 13 augustus 1931 blijkt 
echter dat de animo om mee te werken aan het 
bloemencorso en de volksfeesten zo gering was dat 
de hele organisatie afgeblazen werd. 

Vergadering van 13 Augustus 1931, nam. 8½ 
uur, gehouden in hotel “De Zwaan”.
Bespreking te houden bloemencorso en volksfeest.
Aanwezig alle bestuursleden, de Edelachtb. Heer 
Burgemeester, de Hooggeb. Gravin Wollf Metternich 
en deelnemers aan het bloemencorso. 
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De voorzitter opent de vergadering en heet de aan-
wezigen welkom. Spreker zegt, dat deze vergade-
ring is belegd, ten einde het resultaat te vernemen 
in zake medewerking aan het bloemencorso. Hij 
meent uit de geringe opkomst te moeten afl eiden, 
dat voor het bloemencorso weinig sympathie be-
staat. Spreker vindt het jammer dat de deelname 
zoo klein is, met het gevolg, dat het voorgenomen 
corso niet zal kunnen doorgaan. De heer Kuypers 
meent dat de oorzaak van zoo weinig deelname 
misschien is gelegen in het feit, dat te weinig ma-
teriaal aanwezig is. Hij is van oordeel, dat men zich 
eerst in verbinding behoort te stellen met de ver-
schillende bloemenkwekers. De voorzitter meent 
als deze bezwaren inderdaad aanwezig zijn, dit 
wellicht reeds door de deelnemers zou zijn medege-
deeld. Hij ziet de oorzaak veeleer in de omstandig-
heid, dat te weinig animo voor het feest bestaat. 
De heer Simons vraagt wat de jongelui zeggen. Vol-
gens hem hangt hier veel af, daar zij toch het werk 
ervoor moeten leveren. De heer Pierre Suilen vraagt 
wat van hen dan wordt verwacht, daar zij reeds 
medewerking hebben toegezegd. De heer Simons 
vindt het jammer ten opzichte van hen, die bereids 
medewerking hebben toegezegd, zoals o.m. de stu-
dentenclub en de stoeterij van Hillenraad. Spreker 
meent, dat het bestuur met de uitgegeven circulai-
re over ’t algemeen weinig succes heeft gehad doch 
dat men ook bezwaarlijk de personen kan afgaan.
De Burgemeester zegt, dat men uit het resultaat 
van ’t oogenblik een logisch gevolg kan trekken. 
Wellicht is over het feest te veel gesproken. Spreker 
meent, dat in de vorige vergadering reeds is gezegd 
of de momenteel heerschende malaise wel met de 
organisatie van feesten is te vereenigen. Mede met 
het oog op het resultaat dezer vergadering meent 
spreker, dat tegenwoordig inderdaad overbelasting 
aangaand de feesten is. Spreker deelt intusschen 
mede, dat het comité voor de te stichten Kerk te 
Boekoel, met medewerking van de Grafelijke fami-
lie, voornemens was in de optocht mede te doen. 
Ten slotte adviseert hij, hoewel zulks jammer is 
voor de vereeniging “Swalmen Vooruit”, niet tot 
de organisatie van het feest over te gaan, indien 
bij het publiek hiervoor niet genoeg ambitie be-
staat. De heer Smeele meent, dat het bloemencorso 
voor ’t publiek geen kosten meebrengt. Het is vol-
gens hem een demonstratie, van wat de natuur ons 
geeft. Bloemen kunnen ons in dezen tijd slechts 
troost brengen. De voorzitter zegt, dat “Swalmen 
Vooruit” de kosten, die er zeer zeker aan verbon-

den zijn, niet kan dragen. Een volksfeest zal er 
moeten zijn, ten einde daaruit zooveel mogelijk 
kosten te dekken. “Swalmen Vooruit”wil in deze 
geen verantwoording op zich nemen. Daar intus-
schen de onderwijzers bericht hebben ingezonden, 
dat het schoolbestuur in zijne vergadering van 31 
Juli j.l. heeft besloten niet aan het bloemencorso 
deel te nemen, wegens de vele bezwaren, die aan 
de deelname verbonden zijn, is het bestuur van 
“Swalmen Vooruit”van oordeel, dat hierdoor wei-
nig kans voor het welslagen van de volksfeesten 
bestaat. Op grond hiervan en mede wegens de ove-
rigens geringe deelname deelt de voorzitter mede, 
dat tot het houden van het bloemencorso en volks-
feest niet kan worden overgegaan. 

Hierna sluiting der vergadering.

Vergadering van 6 October 1931 des namiddags 
8 uur in hotel “van Dael-Dielen”. 
Afwezig de heer L. Simons. 

Het eenige punt der agenda bestaat uit een bespre-
king met den heer H.H. Mohlenkamp uit Eindhoven 
aangaande het uitgeven van een propagandawerk 
voor Swalmen. De heer Mohlenkamp, ter vergadering 
aanwezig, deelt mede, dat het zijne bedoeling is dit 
propagandawerk uit te geven zonder noemenswaar-
dige kosten voor de vereeniging “Swalmen Vooruit”. 
Daar deze kosten zullen moeten worden bestreden 
uit de opbrengst van te plaatsen advertenties in dit 
werk, wordt echter ter zake medewerking verlangd 
zoowel van het bestuur der vereeniging als van het 
Gemeentebestuur. Deze medewerking wordt door 
de aanwezige bestuursleden toegezegd. De kosten 
der vereeniging zullen alleen bestaan uit de van-
wege haar in de gids te plaatsen foto’s. Op verzoek 
van den voorzitter verklaart de heer Mohlenkamp, 
dat voor iedere pagina advertenties de vereeniging 
twee pagina’s kan benutten voor de beschrijving 
van de geschiedenis en ontwikkeling der gemeente 
enz. alsmede voor de van harentwege te plaatsen 
foto’s. Besloten wordt den Heer Mohlenkamp  de 
uitgave en verzorging van het propagandawerk, 
onder de gestelde voorwaarden, op te dragen. De 
secretaris belast zich met het verstrekken aan den 
heer Mohlenkamp van adressen zoowel van de te 
Swalmen gevestigde fi rma’s als van de leveranciers 
der gemeente. De heer Mohlenkamp zal zorg dragen 
voor het ontwerp en verzenden van een aan deze 
fi rma’s vanwege het bestuur te richten circulaire. 
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De brief met bovengenoemd voorstel werd in Swal-
men verspreid naar alle bedrijven en ondernemers. 
Het plan had pas kans van slagen als er voldoende 
deelnemers waren die genegen waren te adverte-
ren.

Hierna sluiting der vergadering. 

Brief 29 oktober 1931 van de directie van de 
BOFU – BODDÉ & FUNKE.

Als antwoord op het schrijven van “Swalmen Voor-
uit” deelde de heer Boddé namens het bedrijf mede 
dat zij besloten hadden om geen medewerking te 

verlenen door het 
plaatsen van an-
nonces. Het stoor-
de hen dat de op-
dracht voor deze 
reclamecampagne 
aan een bedrijf bui-
ten Swalmen werd 
gegund. Bovendien 
waren zij van me-
ning dat een oplage 
van 1000 exempla-
ren geen zoden aan 
de dijk zette. Het 
idee had echter wel 
hun volle sympa-
thie. Tevens advi-

seerde de heer Boddé om een oplage van tenminste 
10.000 stuks te realiseren. 

Brief 5 december 1931 gericht aan de heer Mo-
lenkamp. 

Naar aanleiding van een brief die de heer Molen-
kamp op 1 december 1931 aan “Swalmen Vooruit” 
richtte, zonden zij een tegenbericht.
Hierin werden de voorstellen vastgelegd die al eer-
der op 6 oktober 1931 waren besproken. 

a.  Levering van 1000 gratis exemplaren van een gids 
van Swalmen

b.  Deze levering dient plaats te vinden voor 1 april 
1932

c.  De kosten hiervan worden bestreden door het op-
nemen in dien gids van advertenties, die u tracht 
te krijgen van te Swalmen gevestigde fi rma’s

d.  Een advertentie bestaat uit een pagina foto en 

een pagina tekst zooals in de voorbeeldgids van 
Waddinxveen

e.  De kosten per advertentie zullen niet meer bedra-
gen dan ƒ 50,00

f.   De benodigde chliché’s worden tegen kostprijs aan 
den adverteerder in rekening gebracht en zijn  ei-
gendom

g.  Voor elke advertentie stelt u gratis twee pagina’s 
te onzer beschikking voor het opnemen van foto’s, 
beschrijvingen enz.

h.  Advertenties van fi rma’s buiten Swalmen worden 
niet opgenomen, daar dit uiteraard niet overeen-
komt met het doel van onzen gids.

Zoodra U een zoodanig aantal advertentie’s bij 
elkaar heeft, dat tot het drukken van het propa-
gandawerk kan worden overgegaan, zendt U ons 
hiervan bericht, opdat wij kunnen weten hoeveel 
pagina’s te onzer beschikking zijn. Voor de toezen-
ding van het overige (tekst en foto’s) zullen we dan 
zorg dragen. 
•  Brief gedateerd 1 december 1931 bevind zich 

niet in het G.A.R. Roermond

Niet duidelijk is of dit propagandamateriaal daad-
werkelijk uitgegeven werd. Gegevens hierover ont-
breken in de archiefmaterialen die wij ter beschik-
king hadden. 

Vergadering van 22 mei 1932 na de Hoogmis in 
lunchroom van Dael-Dielen.
Aanwezig waren alle leden. 

De datum, waarop de algemeene jaarvergadering 
zal worden gehouden werd bepaald op Zondag 5 
juni na de Hoogmis in de Harmoniezaal.
De agenda voor deze vergadering werd vastgesteld 
als volgt:
1. Opening
2. Notulen
3.  Rekening en verantwoording van den penning-

meester
4. Jaarverslag van den secretaris
5. Mededeelingen
6. Rondvraag.
Besproken wordt de vraag omtrent de al dan niet 
instandhouding der vereeniging, zulks in verband 
met den heerschende crisistijd. Het voorstel van den 
heer Simons, om de vereeniging wel in stand te hou-
den, doch niet meer te doen dan het organiseren 
van eventueele feesten, werd met algemene stem-
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men aangenomen. In verband hiermede zal op de al-
gemeene jaarvergadering verlaging van contributie 
worden voorgesteld. Bedragen werden genoemd van 
ƒ 1,00  en ƒ 0,50. Met den heer G. Suilen, die inmid-
dels ter vergadering was verschenen, werd bespro-
ken het uitgeven van een geïllustreerde gids. Suilen 
beloofde vóór Zondag 5 Juni a.s. eene kostenbegro-
ting van dit werk aan het bestuur over te leggen. In 
deze kosten zal begrepen zijn het vervaardigen van 
de nodige cliché’s, waarvoor de benoodigde foto’s 
door de vereeniging zullen worden geleverd. De heer 
Coorens zegde een foto toe van de renbaan. 

Uit het verslag van deze vergadering blijkt dat men 
van het plan afgestapt was om de reclame brochure 
te laten maken door Molenkamp. Blijkbaar had de 
opmerking van de heer Boddé van de Bofu, die be-
zwaar aantekende dat de brochure buiten Swalmen 
gemaakt zou worden, hen aan ’t denken gezet. Het 
bestuur ging dus in zee met de heer G. Suilen van 
de Swalmer Handelsdrukkerij. 

Hierna sluiting der vergadering.

Vergadering, gehouden op 7 Juli 1932 in het 
café van H. Alers-Cox. 
Aanwezig waren alle leden, alsmede de Zeer Eerw. 
Heer Pastoor. De Z.E. Heer Rector van Asselt en de 
Ed. Achtb. Heer Burgemeester. 

De voorzitter heet allen welkom, speciaal de Hee-
ren Geestelijken en den Burgemeester. Spreker 
deelt mede, dat deze vergadering is opgeroepen 
ter bespreking van de voorbereidende maatregelen, 
welke behooren te worden genomen in verband 
met het voorgenoemen bezoek aan deze gemeente 
van Z. H. Exc. Mgr. Lemmens, Bisschop van Roer-
mond, op Zondag 31 Juli a.s. Spreker verzoekt den 
Z.E. Heer Pastoor omtrent dit bezoek een en ander 
mede te delen. 
De Z. E. Heer Pastoor antwoordt, dat de Bisschop 
omstreeks 3 uur te Swalmen zal aankomen. De 
Burgemeester deelt mede, dat hij Dr. Moonen te-
lefonisch heeft gesproken. De wensch van den Bis-
schop is, dat niet te veel onkosten voor zijn bezoek 
gemaakt zullen worden. De Rector vraagt: komt de 
Bisschop ook naar Asselt? De Burgemeester ant-
woordt bevestigend. De Rector deelt hierop mede, 
dat de Graaf van Mgr. had vernomen, dat het be-
zoek aan Asselt op denzelfden dag bezwaren ont-
moette. Mgr. zal derhalve op 31 Juli Asselt niet be-

zoeken. De heer Simons vraagt. Naar de ontvangst 
en waar de huldiging zal moeten plaats hebben. De 
Burgemeester is van oordeel, dat de ontvangst aan 
den Rijksweg bezwaren ontmoet, in verband met 
het drukke verkeer ter plaatse. Na eenige bespre-
king wordt ten slotte de volgende overeenstem-
ming bereikt: De opstelling zal plaats hebben aan 
het kruispunt Rijksweg-Gevaren-Asseltschestraat, 
alwaar de ontvangst zal plaats hebben. In optocht 
zal dan getrokken worden over den Rijksweg, brug 
Swalm, Marktstraat naar het raadhuis, alwaar de 
ontvangst door het Gemeentebestuur zal plaats 
hebben; intusschen zal een défi lé op de markt wor-
den gehouden. Vervolgens zal Monseigneur zich 
met zijn gevolg naar de Kerk begeven, hier zal de 
Bisschop door Pastoor worden toegesproken. Mgr. 
Zal ook een bezoek brengen aan de beide kloosters. 
In verband met den te volgen weg, zullen derhalve 
versieringen behooren te worden aangebracht langs 
den Rijksweg, vanaf kruispunt tot aan J. Vallen, 
en langs de Marktstraat tot aan de Zusterschool. 
Verder was men algemeen van oordeel, dat de Bis-
schop met zijn gevolg bij aankomst in het Dorp zou 
overstappen in een rijtuig, zoo mogelijk bespannen 
met 4 paarden. In rijtuigen zullen verder plaats ne-
men de Heeren Geestelijken met Kerkmeesters. Tem 
aanzien van de aan te brengen versieringen wordt 
besloten op Donderdagavond 14 Juli, 8 uur in de 
Harmoniezaal eene vergadering te beleggen, waar-
op zullen worden uitgenodigd de bewoners van den 
Rijksweg-Zuid en van de Marktstraat. Naderhand 
zal worden overleg gepleegd met de voorzitters der 
diverse plaatselijke vereenigingen. De vergadering 
werd omstreeks half elf gesloten. 

Naar aanleiding van het aangekondigde bezoek van 
Mgr. Lemmens wordt op 14 juli 1932 een vergade-
ring belegd. 

Vergadering, gehouden op 14 Juli 1932, des na-
middags 8½ uur, in de Harmoniezaal.
Aanwezig waren alle leden, alsmede een aantal be-
woners van den Rijksweg en Markt. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen 
welkom. Spreker deelt mede, dat aan “Swalmen 
Vooruit” de leiding is opgedragen van de feeste-
lijkheden bij gelegenheid van het bezoek aan de 
gemeente door Z. H. Exc. Mgr. Dr. Lemmens, bis-
schop van Roermond, op Zondag 31 Juli a.s. Het 
plan bestaat Mgr. Te ontvangen aan het kruispunt 
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Rijksweg, Gevaeren- Asseltschestraat. Waar door 
Mgr. Tevens de kloosters zullen worden bezocht, 
behooren derhalve versieringen te worden aange-
bracht vanaf gemeld kruispunt tot aan de Zuster-
school. Spr. zegt dat besproken zal moeten worden, 
waaruit de hieraan verbonden kosten te bestrijden. 
De heer Simons zegt, dat volgens zijn opvatting de 
versieringen behooren te worden aangebracht door 
de verschillende buurten onder leiding van “Swal-
men Vooruit”. Spr. geeft daarna in groote trekken 
een relaas hoe hij zich de versiering denkt. Be-
sloten wordt de leiding onder te verdeelen in vier 
groepen over de vijf bestuursleden en wel als volgt: 
1e groep, vanaf kruispunt tot voorbij Jentjens, lei-
der Simons; 
2e groep, vanaf Jentjens tot aan de Swalmbrug, lei-
ders Coorens en Bruinen;
3e groep, vanaf Swalmbrug, omgeving Markt, leider 
Hermans;
4e groep, vanaf Theelen tot aan de Zusterschool. 
Leider Pijpers.
De bestuursleden zullen onderling contact houden. 
De heer Coorens deelt mede, dat het comité, belast 
met de versieringen aan de Stationsstraat, bereid is 
materiaal beschikbaar te stellen; dit kan evenwel 
niet gratis geschieden, daar de buurt een tekort 
heeft. De toekenning van een vergoeding wordt 
dan ook in ’t algemeen billijk geacht. Besloten 
wordt tot dekking der kosten een huiscollecte te 
houden door de geheele gemeente met uitsluiting 
van Asselt, om reden volgens mededeeling van den 
Z.E. Heer Rector de Bisschop dit gehucht afzonder-
lijk zal bezoeken. Iedere groep zal voor het col-
lecteren in het haar aangewezen deel der gemeente 
zorg dragen. Hierna volgt sluiting der geanimeerde 
vergadering.

Na deze datum zijn er helaas geen verdere notulen 
meer bekend van “Swalmen Vooruit”.  
In het archief van de gemeente Roermond is nog 
correspondentie te vinden van latere datum. 

Ter gelegenheid van het bezoek van bis-
schop Lemmens  wilde men de straten ver-
fraaien met versieringen. Op 21 juli 1932 
ging een schrijven uit naar Ir. De Bruijn van 
Rijkswaterstaat. Deze diende vergunning te 
verlenen voor het aanbrengen van versie-
ringen en bogen langs de Rijksweg, vanaf 
de Asseltsestraat tot aan de afslag naar de 
Markt. “Swalmen Vooruit” verklaarde zich 

bereid zich stipt te houden aan alle gestelde voor-
waarden.

Het bezoek van Mgr. Lemmens was doorgegaan, 
maar had meer geld gekost dan was voorzien. Op 24 
augustus stuurde het bestuur van “Swalmen Voor-
uit” dan ook een brief aan het R.K. Kerkbestuur der 
Parochie van de H. Lambertus. In deze brief gaven 
zij aan dat het aanbrengen van de versieringen een 
tekort had opgeleverd van ƒ 129,02. Met het oog 
op het feit dat het bezoek van de bisschop een ab-
soluut kerkelijk karakter droeg, verzocht “Swalmen 
Vooruit” om een fi nanciële bijdrage in dit tekort. 
Als tegenprestatie waren ze bereid medewerking te 
verlenen bij de jaarlijkse sacramentsprocessie, in de 
vorm van het in bruikleen afstaan van het aanwe-
zige versieringsmateriaal. Tevens was men bereid 
leiding te geven bij het aanbrengen van de nodige 
versieringen. Voor meer informatie betreffende de 
kosten kon het kerkbestuur contact opnemen met 
de heer Jac. Pijpers – penningmeester. 

Bijgevoegd was een lijst met de inventaris van het 
versieringsmateriaal.

1. 1 ster (hoog 1 meter)
2. 10 piramiden (kelkmodel)
3. 12 gewone piramiden   
4. 20 vlaggestokken met knop
5. 5 koord met gele en witte vlaggetjes
6. 6 koord met blauwe en witte vlaggetjes
7. 6 stuks geel-wit doek (4 el, niet afgewerkt)
8. plm. 12 el oranje stof (65 cm. breed)
9. 26 stuks geel-witte vlaggen (2 el, niet mooi)
10. 5     “      “       “         “       ( 4 el )
11. 4     “      “       “         “       ( 6 el )
12. 4     “      “       “         “       ( 2 el )
13. 4     “      “       “         “       ( 3 el )
14. 8     “      “       “         “       ( 1 el )
15. 4 stuks blauw-witte vlaggen  ( 1 el )
16. 6     “      “       “         “           ( 4 el )
17. 4     “      “       “         “           ( 2 el )
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18. 2     “      “       “         “           ( 3 el )
19. 3     “      “       “         “           ( 2 el )

De eerste vier van bovengenoemde attributen wa-
ren opgeborgen in de bergplaats bij de patronaat-
zaal. De andere artikelen werden ondergebracht bij 
penningmeester Jac. Pijpers. 

Een reactie van het kerkbestuur ontbreekt. 

Om diezelfde  bovengenoemde reden werd er op 
18 oktober 1932 een brief geschreven naar de ge-
meenteraad van Swalmen. Het bestuur van “Swal-
men Vooruit” gaf te kennen dat de kosten voor de 
versieringen  ruim ƒ 129,00 meer bedroegen dan de 
voor dit doel gehouden huiscollectie. Daardoor was 
er een kastekort ontstaan van ruim ƒ 50,00. 

Dat, hoewel de gehouden feestelijkheden bij ge-
noemd bezoek een meer kerkelijk karakter droegen, 
het tot op zekere hoogte een algemeen feest voor 
alle ingezetenen betrof; 
dat wij in verband hiermede op eenige gemeentelijke 
bijdrage in de kosten van meergenoemd feest mee-
nen aanspraak te mogen maken; 

dat het Uwen Raad verder wellicht bekend is, dat het 
door onze vereeniging na te streven doel in hooge 
mate raakt het algemeen belang der gemeente; 

dat de instandhouding der vereeniging, vooral in 
den tegenwoordige malaisetijd, evenwel nagenoeg 
onmogelijk is zonder steun uit de publieke kas; 

Redenen, waarom requestranten Uwen Raad beleefd 
verzoeken: 
a.  een bedrag van ƒ 50,00 uit de gemeentekas be-

schikbaar te stellen tot dekking van het   bestaand 
kastekort der vereeniging;

b.  tot instandhouding der vereeniging een jaarlijk-
sche subsidie toe te kennen van ƒ 100,00.

   ’t Welk doende enz.,

Een reactie van het de gemeente Swalmen ontbreekt.

Brief van “Swalmen Vooruit” aan de Heer H. Ge-
raedts, Gemeente-opzichter, gedateerd 15 mei 
1934.
Met genoegen kunnen wij U mededeelen, dat we in 
eene bijeenkomst op j.l. Zondagmiddag met alge-
meene stemmen U hebben benoemd als lid van het 
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Bestuur onze vereeniging “Swalmen Vooruit”. Aan-
genaam ware het ons van U bericht te ontvangen, 
dat U deze benoeming aanneemt. 

In 1934, tijdens het eeuwfeest van Asselt, werd het 
rectoraat Asselt tot parochie verheven. 
Rector Pinckers werd tot eerste pastoor benoemd 
van de nieuwe parochie. Er waren uitgebreide fees-
telijkheden waaronder ook een indrukwekkende 
Sacramentsprocessie. 
Ook was er een uitgebreide optocht. Deze optocht 
werd georganiseerd door “Swalmen Vooruit”, waar-
voor lof en waardering uitgesproken werd. Daarna 
werd het stil rondom “Swalmen Vooruit”. De laatste 
notitie betrof onderstaande brief. 

Brief van J. Hermans, gedateerd 9 november 
1934, aan het Bestuur van “Swalmen Vooruit”.
Hiermede bevestig ik hetgeen ik tijdens de feeste-
lijkheden te Asselt, reeds meermalen aan Uw Secre-
taris de heer Bruinen mededeelde, n.l. dat ik na af-
loop dier feestelijkheden mijn ontslag als lid uwer 
Vereeniging zou nemen, en waar deze feesten reeds 
eenigen tijd achter de rug zijn, neem ik bij deze 
ingaande mijn ontslag uwer Vereeniging. Ik dank U 
voor de hoogst aangenamen en zeer gemoedelijke 
samenwerking sinds het bestaan der Vereeniging 
ondervonden, en teken met oprechte Hoogachting 
J. Hermans.
 
Deze brief is helaas het laatste document dat in het 
G.A.R. Roermond aanwezig is. 
Niet duidelijk is tot welke periode deze vereniging 
bestaan heeft. Een opheffi ngsdatum is ook niet be-
kend. 

E. Janssen – van Avesaath – juli 2016
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