Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen
21 april 1922 TE HUUR. „Klerkenhof” te Beesel, groot 27,80 H.A.; te aanvaarden
Paschen 1923. Inlichtingen te vragen bij P. HENDRIKS, Heijthuijsen, (Dorp 9,) op
iederen Maandag.
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22 april 1922 Weer een Limburg. Missie-bisschop.
Noord-Limburg mag wel trotsch zijn op de Bisschoppen, die het aan Gods Kerk schenkt.
Behalve Mgr. Schrijnen, den Herder van het eigen Diocees, behalve Mgr. Abels van
Weert (Mongolië) en Mgr. Theelen van Beesel (Bulgarije,), zijn in de laatste twee
jaar niet minder dan vier zonen van Noord-Limburg tot de Bisschoppelijke waardigheid
verheven: Mgr. Frederix van Afferden (China), Mgr. Schraven van Lottum (China), Mgr.
Aerts van Swolgen (Ned. Nieuw Guinea) en nu Mgr. Verstraelen van Sevenum (Kleine
Soenda-eilanden).
In het pasopgerichte Ap. Vicariaat van Flores en Timor zal Mgr. Verstraelen de eerste
bisschop zijn. Hij wordt dus de opvolger van den zoo tragisch overleden Mgr. Noyen,
die, wel niet formeel maar toch officieus als Bisschop aangewezen, stierf op
denzelfden dag, welke voor de Bisschopswijding was uitgekozen.
Na zijn studies in het Missiehuis te Steyl voleindigd te hebben, werd Mgr.
Verstraelen in St. Gabriel bij Weenen priester gewijd en in hetzelfde jaar 1907 als
Missionaris naar Togo op de westkust van Afrika gezonden.
Met buitengewoon succes hebben de Steyler Paters in die voormalige Duitsche kolonie
gewerkt, in de hoofdstad bouwden de negers naar het model der Steyler kerk een
prachtige H. Hart-kerk, eender mooiste van Afrika. Jammer dat de oorlog die rustige
ontwikkeling kwam verstoren; Togo werd door de Engelsche troepen bezet en de Duitsche
priesters moesten de wijk nemen. Hun bisschop, Mgr. Wolf, leeft nu al acht jaar in
ballingschap te Steyl.
Ondertusschen was de E. P. Verstraelen overgeplaatst naar Ned. Oost-Indië, waar de
Holl. provincie der Steyler Congregatie de Kleine Soenda-eilanden ter Evangelizeering
had overgenomen. Laatstelijk bekleedde hij daar de functie van deken op het eiland
Timor, terwijl de Superior generaal er op visitatie-reis, was, kwam het bericht van
zijn benoeming tot Vic. Ap.
Moge het den nieuwen Bisschop mede door onze gebeden gegeven zijn, lang te arbeiden
op den akker, die door het lijden en den dood van Mgr. Noyen en zijn heldhaftige
metgezellen is vruchtbaar gemaakt.
Bisschoppelijk Missie-Comité.
24 mei 1922 [...] Debat over rapporten en conclusies.
Dhr. Thijssen (Beesel) heeft bezwaar er tegen, dat in eene conclusie staat, dat de
candidaat in wiens voordeel onregelmatigheden gepleegd zijn, van de lijst moet
verdwijnen. Dhr. Willems (Nuth) komt er tegen op, dat dhr. Cremers te Roermond gezegd
heeft, dat Spr. eene eigenaardige rol gespeeld heeft en deelt mede, dat dhr. Cremers
tegen het ophangen van het politiek advies in het stemlokaal te; Nuth geprotesteerd
heeft. [...]
2 januari 1924 Priesterjubilea in 1924.
SECULIEREN BISDOM ROERMOND.
50 jaar priester op 21 Maart. — J. P. H. Franssen, rustend pastoor van Rimburg, woont
te Kerkrade; E. U. Haenen kanunnik van het kathedraal kapittel, pastoor en deken te
Weert; A. F. H. Reignard, oud-directeur der Biss. Kweekschool te Echt, woont te
Roermond; H. A. van de Laar, pastoor te Stevensweert.
40 jaar priester op 23 Maart. — dr. G. A. H. Baunuin, kanunnik, professor aan het
Groot Seminarie te Roermond; P. J. H. Beelen, pastoor te Geysteren; F. A. J. H.
Bloemen, pastoor te Maasbree; J. W. Hendrix, pastoor te Beesel; J. J. H. Janssen,
oud-kapelaan woont te Heerlen; A. F. Litjens, pastoor te Neer; H. R. Munnecom,
pastoor te Kessel (L.); J. L. Röselaers, pastoor te Hoensbroek; P. R. H. van Boven,
pastoor te Houthem—St. Gerlach; M. M. J. Verbeek, pastoor te Broeksittard. [...]
6 februari 1924 — BEESEL. Verleden Zondag hield de onderlinge Veeverzekering van de
plaatselijke afdeeling van den Limb. Land- en Tuinbouwbond alhier haar
jaarvergadering. Door den secretaris-penningmeester werd het jaarverslag met rekening
en verantwoording uitgebracht. Vooral in het afgeloopen jaar hadden veel
noodslachtingen plaats, waarvoor moest worden bijgedragen. Toen in 1922 18
noodslachtingen voorkwamen, meende men, dat dit cijfer niet gauw meer bereikt zou
worden. In het afgeloopen jaar kwamen echter niet minder dan 22 noodslachtingen voor,
waarvoor ruim f5000.— werd uitgekeerd. Het groote nut der onderlinge verzekering is
daarbij wel afdoende gebleken. Door den voorzitter, dhr. P. J. Timmermans, werd een
terugblik op het afgeloopen jaar geworpen en de leden aangespoord trouw en goed lid
der vereeniging te blijven.
Ingestort. — BEESEL. In den afgeloopen nacht stortte alhier tengevolge van den storm
de schuur van F. Peeters in. Ongelukken kwamen gelukkig niet voor.
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28 februari 1924 BEESEL. Politie. — Bij Besluit van den Minister van Justitie zijn
ingetrokken de aanstellingen van Onbezoldigd Rijksveldwachter destijds verleend aan
M. Weyers en G. Niemans alhier.
19 maart 1924 BEESEL. Zaterdag 29 Maart hoopt de Z.Eerw. Heer J. W. Hendriks,
pastoor te Beesel zijn 40-jarig priesterfeest te vieren. De parochianen zullen dezen
dag zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.
22 maart 1924 — BEESEL. Maandag hield de R. K. Vrouwenbond alhier ter gelegenheid
van den feestdag van haar patrones de H. Gertrudis haar jaarlijksche algemeene
vergadering in de zaal van mej. wed. Reijnders. De vergadering was goed bezocht. Door
eenige meisjes werden een paar aardige tooneelstukken uitgevoerd, die zeer in den
smaak der aanwezigen vielen. De zeereerw. heer pastoor wees de vrouwen op hunne
verplichtingen ten opzichte van kerk, huisgezin en maatschappij.
28 maart 1924 Diefstal. — BEESEL — De 42-jarige mandenmaker H. S. van hier, thans
gedetineerd, werd aangeklaagd van diefstal van twee kippen uit het hok van den
landbouwer J. Niessen, alhier in den nacht, van 23 op 24 September van het vorige
jaar gepleegd. Al spoedig was de verdenking op dezen bekl. gevallen, die met
nietsdoen aan den kost trachtte te komen. En, deze verdenking was niet ongegrond,
want niet alleen bleek bij onderzoek dat de ter plaatse gevonden voetsporen volkomen
overeenkwamen met de klompen van beklaagde; maar in zijn kippenhok liepen onder de
witten ook een paar bonte kippen, volkomen gelijk aan de ontvreemde. Beklaagde
ontkende echter halsstarrig; de kippen had hij van een onbekenden Duitscher (!)
gekocht vertelde hij terwijl hij in den nacht van den diefstal steeds te bed was
geweest.
De Officier van Justitie eischte zes maanden gevangenisstraf met aftrek der
prevenieve hechtenis. Mr. P. Tripols te Roermond pleitte vrijspraak.
10 april 1924 Kiesvereeniging — BEESEL — Op een gehouden vergadering dezer
vereeniging in de zaal van Mej. Wed. Reijnders, hield het Tweede Kamerlid Hermans uit
Maastricht een interessante spreekbeurt. Hij schetste in duidelijke bewoordingen
hetgeen den laatsten tijd in het parlement betreffende bezuiniging, Vlootwet,
kolonien en Zomertijd is behandeld en zette dienaangaande zijn standpunt uiteen. Zijn
rede werd aandachtig gevolgd en mocht hij dan ook na afloop een dankbaar aplaus
oogsten. Verder werden eenige huishoudelijke zaken behandeld.
Vee Fokkerij — BEESEL. — Door de Stierhouderij alhier werd verleden Zondag een
vergadering van veehouders belegd teneinde te geraken tot oprichting eener controlevereeniging. De totstandkoming hiervan is in zooverre verzekerd dat zich reeds een
voldoend aantal leden opgaven die in een binnenkort te houden vergadering, waarin
o.m. een bestuur zal worden gekozen en ook de Rijksveeteeltconsulent Timmermans uit
Roermond aanwezig zal zijn een en ander nader zullen regelen.
6 juni 1924 Fanfare. — BEESEL. — Toen Zondag tegen den avond bekend werd dat onze
fanfare op het concours voor Harmoniën en Fanfares te Linne, in de tweede afdeeling
een 1en prijs had behaald was oud en jong in een ommezien op de been en werden de
handen aan het werk geslagen om de bekroonde fanfare een feestelijke ontvangst te
bereiden. Daverende salutschoten weerklonken en van de huizen wapperde de nationale
driekleur. De straten werden met groen en bloemen gesierd, Aan de school werd de
fanfare door een eerewacht te paard, de schutterij en een groep bruidjes verwelkomd.
In optocht werd naar het Marktplein getrokken. De directeur was omringd door een
schaar van bruidjes, die hem zoodra hij onder luide toejuichingen de kiosk besteeg,
onder het uitspreken van toepasselijke versjes bloemen aanbeden. De concoursstukken
werden nogmaals ten gehoore gebracht, waarna dhr. Heldens-Vallen, president der
Fanfare, dankte voor de hartelijke ontvangst en belangstelling die allen voor de
fanfare toonden. Hij bracht hulde aan den geachten directeur, dhr. Felten uit Venlo,
onder wiens bekwame leiding thans door de fanfare wederom een zoo groot succes werd
behaald. Hij memoreerde de onderscheiding die verleden jaar op het concours te Thorn
haar deel was en wees op de beteekenis van het feit om thans, in een hoogere
afdeeling, wederom een eersten prijs te behalen. Hierna werd naar het fanfare-lokaal
getrokken, alwaar de Eerw. Heer Pastoor aanwezig was om de fanfare te feliciteeren.
Aan den Directeur werden nog van verschillende zijden bloemen aangeboden. Tot laat
werd feestgevierd om 's Maandags weer te beginnen. Na den middag werd een muzikale
wandeling door het dorp gemaakt en op het Markt plein geconcerteerd. Tegen den avond
bracht de fanfare "Maasoever" ven Kessel een serenade en bracht hulde aan dhr.
Felten, die ook van hare vereeniging Directeur is. Er heerschte tot laat in den avond
een feestelijke stemming, die getuigde dat allen meeleefden met het behaald succes
der fanfare.
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21 juni 1924 (Zijne Bergen en hunne oudste bewoners.) —
Bij 't dorp Roggel ligt de Krekelberg, Ook dáár in liet het volk in oude tijden de
kaboutermannekens huizen. En ook de naam Krekelsberg houdt verband met de
Sagenwereld. Immers het hiemke, kriekje of het huis- of schoorsteenkrekeltje wordt
bij onze oostelijke naburen onder de dwergen genoemd, die geluk aanbrengen. Zij
mochten niet gedood, en hun nachtgezang moet lijdelijk worden aangehoord. Maar vaak
vertelden daar de menschen ook, dat het hiemke of het krekeltje, als dwerg, met zijn
gezang een voorteeken van den dood was. Daarom lezen wij ook nog in een oud Duitsch
werk over folklore:
Das Heimchen zirpte klaglich
Das lange nicht gezirpt,
Gelt sagten alle Bauem,
Gelt, unser Pfarrer stirbt."
Ook zegt men in Duitschland nog van iemand, die er slecht uitziet, dat hij een hiemke
heeft gegeten. In ons land en ook in onze provincie van iemand die knorrig uitziet.
Welnu, volgens ouden van dagen zou er eens de jager Hoeben tusschen Asbroek en
Dekeibloem in de aldaar liggende Heide op jacht zijnde, een kabouterman op eenigen
afstand hebben zien gaan, die over de Asbroekerheide de richting nam van den
Krekelberg, door velen ook Kerkelsberg genoemd. Deze jager zou de afkeurenswaardige
wreedheid begaan hebben op het niets kwaads vermoedende ventje een geweerschot te
lossen. Doodelijk getroffen stortte het neder, doch had nog de macht naar den Kerkels
(Krekelberg) te loopen, waar eene menigte kabouters, die ook daar in de buurt 's
nachts overal potten, pannen en ketels schuurden, hun vast verblijf hielden.
Nieuwsgierig volgde de jager 't manneke, naderde den berg, waar hij eenige kabouters
mistroostig hoorde lamenteeren: "O wee, onze Kyrië is dood." Deze was ook daar de
overste of het hoofd, die, midden in den berg aangekomen zijnde, onmiddelijk
overleed.
Sedert dien tijd heeft niemand in de omgeving van Roggel meer aard- of
kaboutermannekes gezien. Het schijnt, dat ze na dit geval daar voor goed hun verblijf
verlaten hebben.
De landbouwer Opheij had aan 't Nijken bij Roggel een stuk land, vol onkruid, (in
Limburg "puinen" geheeten). Hij kon de wortels van dit lastige goedje maar met geen
mogelijkheid er uit krijgen. De 'puinen" bleven er tot groote schade der andere
gewassen voortwoekeren. Op zekeren avond ging hij naar den Krekelberg om daar hard te
roepen en te smeeken dat de kabouters hem toch hiermede zouden helpen. Hij had er
voldoende boterhammen en pijpen met tabak bij het stuk land neergelegd, en ook de
ploeg had hij er heen gebracht. En zie, 's anderendaags was 't land volkomen
omgeploegd en alle daarin schuilend onkruid lag zorgvuldig op hoopjes aan 't eind van
't perceel.
Tusschen Haelen en Roggel, in de Nunhemer heide lag eens de vermaarde Gravenberg,
waarover eene bijzonder interessante sage in de oude Limburgsche historie gaat en
welke wij later zullen mededeelen. Welnu in dezen Gravenberg woonden een langen tijd
verschillende Kabouters, die niet hooger waren dan anderhalven voet. Het waren erg
gedienstige ventjes, die vooral in de nabij gelegen boerenhuizen allerlei arbeid
verrichten, maar nooit iets gapten. Soms droegen zij wel de rogge, die zij in de
schuur gedorschen en gezuiverd hadden op den zolder van een anderen eigenaar. Een
huis, eenige minuten van dezen berg in het gehucht Mortel gelegen, moet lange jaren
daarna nog aangeduid zijn als eene werkplaats dezer kaboutermannekens, die bij den
arbeid welken zij in den nacht verrichtten, soms wel gehoord, doch niet gezien
werden. Er zijn inwoners van Roggel, die ons voor eenige jaren meenden te kunnen
verzekeren, van hunne voorouders te hebben gehoord, dat de laatste kabouters op
zekeren dag genoodzaakt werden op bevel van den Paus, in woonwagens te vertrekken.
Zij waren toen ten getale van twintig. Daarna heeft nooit meer iemand een kabouter
gezien.
In de omstreken van Beesel, Reuver en Kessel moeten voorheen hebben gelegen de
Lomberg, de Wals- en de Kruisberg *) allen bewoond door alver- of kaboutermannekes.
Van deze ventjes, die in de heide en de heuvelen in die streken hebben gewoond, waar
ook eertijds grafheuvelen en andere oude voorwerpen zijn gevonden, mochten de
dorpelingen langen tijd menigvuldige diensten genieten. Wanneer de boerengezinnen die
diensten verlangden, kwamen doorgaans twee kabouters die verrichten. Op eene kast of
tafel vonden ze een stuiver of een ander geldstuk, dat de huisgenooten daar
opzettelijk voor hen neergelegd hadden. Wilden de boeren geboterd of gekarnd hebben,
dan legden zij dat geld op de boterkarn. Daar bij dat werk warm water behoorde,
stookte de eene kabouter het ouderwetsche haardvuur, terwijl de andere karnde. Zoo
vaak de menschen de kabouters verwachtten, bereidden zij een of andere spijs
vooraleer ze slapen gingen. Dit eten nuttigden de dwergen eerst, waarna zij den
noodigen arbeid sprakeloos en zonder het minste gedruisch deden. Eens hadden de
huisbewoners leder, in kleine stukjes gesneden, voor de kabouters op het vuur gezet,
terwijl een der huisgenooten, in plaats van naar bed te gaan, op den zolder ging
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liggen om te zien, hoe hun die vreemde kost zou bevallen. Een der mannekens zei: "Dat
is taaie fikkefak". Zij aten het evenwel op en verrichtten hun werk als gewoonlijk.
Op een anderen nacht bespiedde de landbouwer Gommans het karnen der kabouters door
eene spleet van de zoldering. Een der mannekens zag dat en zei tegen den andere:
"Blaas die nieuwsgierige piepinus even een oog uit!" En aldus geschiedde. Toen begon
eerst het karnen voor goed.
Behalve dit werk kwamen zij dikwijls den vloer schuren, brood bakken, vlas zwingen en
graan dorschen, dit laatste meestal in den bakoven, dien iedere boer op het land zich
achter de huizing heeft gebouwd. Een boer van de Haelerhei, Giezen genaamd, wonende
in een huiske, waar thans de Spiekerhof ligt, kwam eens van de St. Luciamarkt te
Neeritter waar hij een trekos had gekocht, langs de heuvelen in de hei, toen hij daar
een kabouter hoorde jammeren, en hem naroepen: "Ties, zeg tegen Kobus, dat Kyrië dood
is." De boer ontstelde, maar zag niemand. Thuis gekomen, vertelde hij het geval,
waarop een onder de tafel zittend kabouterke treurig uitriep: "Is Kyrië dood?"'
Verschrikt keken de huisgenooten naar de plaats vanwaar de stem kwam, doch de
kabouter was verdwenen.
Vlodrop.
GERH. KR.
*) Zij liggen er nog.

28 juni 1924 [...] Zóó vertrouwelijk zelfs stond de mensch tegenover
bovennatuurlijke wezens, dat hij ze op zijn volksfeesten uitbeeldde in een of andere
figuratie, bijv. als "Pinksterbruid" of ."Meikoning", ja zelfs in de gedaante van
"reuzen", zooals we die heden ten dage nog in VENLO en in de Vlaamsche steden kennen
of in een "draak", die bijv. in het dorpje BEESEL als een dorpsalladium bewaard
wordt. In blijde zorgeloosheid en met innig vertrouwen in zijn Heiligen aanvaardde
men het nog niet zoo gecompliceerde leven blijmoedig en vierde men feest, wanneer het
leven op den buiten op zijn allerschoonst was, dus in de Meimaand en in den vollen
midzomertijd. [...]
19 juli 1924 De schoolgeldvermindering voor meerdere kinderen uit eenzelfde gezin.
Naar aanleiding van ons artikeltje : "Een kans die niet verzuimd worde" — waarin we
erop wezen, dat Ged. Staten door den Minister van Onderwijs in de gelegenheid gesteld
worden voorstellen te doen omtrent wijziging in de thans geldende schoolgeldheffing —
maakt men ons opmerkzaam op een verzoekschrift, d.d. 14 dezer door B. en W. van
BEESEL tot Ged. Staten dezer provincie gericht.
Het adres is merkwaardig genoeg, om het hier in zijn geheel af te drukken:
"Hierdoor deelen wij Uw College mede dat wij het gewenscht achten, dat de op de
heffing van schoolgeld betrekking hebbende bepalingen der Lager Onderwijswet 1920
wederom worden gewijzigd in dien zin dat het toelaatbaar wordt eert gezinsreductie te
verleenen. Daartoe zouden wij echter liever niet meer zien ingevoerd de in de
practijk tot veel moeielijkheden aanleiding gegeven hebbende regeling van het
voormalige tweede lid van art. 62 der wet, doch de in de toepassing meer eenvoudige
bepaling, dat, indien meer dan een leerling uit hetzelfde gezin gelijktijdig een
school van dezelfde soort bezoekt, het schoolgeld slechts bedraagt: bij twee
leerlingen 90, bij 3 leerlingen 80, bij 4 leerlingen 70, hij 5 leerlingen 60 en bij 6
leerlingen 50 ten honderd per leerling van hetgeen verschuldigd zou zijn indien
slechts één leerling uit dat gezin de school bezocht; terwijl, indien meer dan 6
leerlingen als bovenbedoeld een school bezoeken, slechts voor de zes oudste
leerlingen schoolgeld verschuldigd is. Onder de vroegere wet moest het
Gemeentebestuur, wanneer kinderen uit hetzelfde gezin verschillende scholen
bezochten, doen nagaan welk kind voor een aftrek van 20, welk voor een aftrek van 40%
enz. in aanmerking kwam, hetgeen zeer tijdroovend was. Bij de door ons aanbevolen
regeling is bedoeld werk niet meer noodig terwijl de berekening op zich zelf ook veel
eenvoudiger is.
Oppervlakkig beschouwd zou men tegen de aangegeven regeling kunnen aanvoeren, dat bij
meer dan 5 schoolgaande kinderen reeds voor het zesde en volgende kind geen
schoolgeld meer verschuldigd behoeft te zijn omreden het voor alle kinderen
gezamenlijk verschuldigde schoolgeld bij 5 kinderen hetzelfde bedrag uitmaakt als bij
6 n.1. 300 % (5 x 60 en 6 x 50). Wij meenen echter dat het aanbeveling verdient, met
het oog op de verdeeling van de opbreng&t van het schoolgeld over de verschillende
scholen, een zoo groot mogelijk aantal kinderen in de schoolgeldheffing te betrekken.
Ook is het, omreden in de meeste gemeenten voor iedere school een apart kohier wordt
opgemaakt, gewenscht dat geregeld wordt voor welke kinderen bij een grooter getal
schoolgaande kinderen dan 6, het schoolgeld verschuldigd is. Wij zouden hiervoor
nemen de zes oudste kinderen.
Opneming in de wet van bovenstaande regeling zou door de gemeentebesturen zeer worden
toegejuicht, waarom wij U beleefd verzoeken wetswijziging te bovenbedoelden zin te
willen bevorderen.
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25 juli 1924 Grenstekens. BEESEL—REUVER. Door de zorgen van het Gemeentebestuur zijn
op de beginpunten der verschillende wegen borden geplaatst, die het eindpunt der
aangrenzende gemeente en het begin dezer gemeente aangeven.
Vooral vreemde toeristen kunnen zich hierdoor gemakkelijk oriënteeren. Moge in hét
belang en ter bevordering van het vreemdelingenverkeer dit voorbeeld, waar noodig,
navolging vinden.
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26 juli 1924 Tragisch — BEESEL. Toen de vrouw van den molenaar Theelen
Zaterdagmorgen ontwaakte vond zij haren man, die 's avonds nog gezond en wel naar bed
was gegaan, stervende en was deze een uur later reeds een lijk. De overledene
bereikte slechts den leeftijd van 34 jaar en laat een jonge weduwe met 2 kleine
kinderen achter.
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9 augustus 1924 [...] De lucht was zwaar en zwart van onweer en terwijl Robert zijn
ros van over de Swalm voortjoeg in razende vaart, braken de elementen in al heur
klacht los. Bij het felle licht, dat het zwarte zwerk verscheurde, zag hij, aan den
voet van den Donderberg tusschen Kloosterhof en Rijkel bij Beesel, plotseling naast
zich den jongen ridder, den geliefde zijner dochter.
— Ha, brulde hij, de fortuin is mij gunstig, gij zult van Uw voornemen afzien of hier
sterven!
— Ik vrees Uw zwaard niet, heer Robert, antwoordde de vrome jongeling, maar vechten
zal ik niet. De Hemel is mijn getuige, en zal U dwingen.
— Noch hemel, noch hel vrees ik, of kunnen mij bedwingen, bulderde Robert. Sterf dan
hier als een hond! [...]
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23 augustus 1924 Onbewaakte Spoorweg. — BEESEL. — Naar wij vernemen zal binnenkort
de bewaking van den spoorweg-overweg te Bussereind nabij Ickenroth worden opgeheven.
Er zullen waarschuwingsborden met rode reflectors geplaatst worden.
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3 september 1924
Ongeval — BEESEL. Zondagavond vonden de alhier patrouilleerende
Marechaussee een man op den berm van den weg "Hoogstraat" liggen. Bij onderzoek bleek
het te zijn de 20-jarigen G. Meerts wiens paard kort te voren op hol was geslagen en
hij van den wagen was gesprongen en een der wielen hem over de beenen was gegaan. De
ontboden Geneesheer. Dr. Crasborn uit Swalmen constateerde een breuk van het
linkerdijbeen en achtte overbrenging naar het Gasthuis te Venlo noodzakelijk.
6 september 1924 Ongeluk. — BEESEL. De zoon van den landbouwer G. Meerts alhier had
Zondagavond toen hij met kar en paard eenige kermisgasten naar het station had
gebracht, het ongeluk onder de kar te geraken waarbij hij een been brak. Door Dr.
Crasborn van Swalmen werd onmiddellijk geneeskundige hulp verleend en werd M. 's
anderendaags in het Gasthuis te Venlo opgenomen
6 september 1924
Diefstal rijwielplaatje — BEESEL Een zekere O. van hier die
verleden Maandag zijn rijwiel eenige oogenhlikken onbeheerd liet staan kwam, toen hij
zijn rijwiel weer wilde meenemen tot de mindere aangename ontdekking dat zijn
rijwielbelasting-plaatje was ontvreemd.
Concert Fanfare — BEESEL Kermis-Zondag werd door de Fanfare alhier een concert met
tooneeluitvoering gegeven met medewerking van de bekende humoristen, de heeren
Leijendeckers uit Thorn en Giesberts uit Echt. Er werden eenige mooie muziekstukken
uitgevoerd en door het humoristisch duo werden verschillende voordrachten en
coupletten uitgevoerd, die zeer in den smaak der aanwezigen vielen. Door den
president der Fanfare, dhr. F. Heldens-Vallon werd in zijn welkomswoord den
verjaardag van H. M. de koningin herdacht en werd een spontaan driewerf hoera op H.
M. uitgebracht. Het concert was niettegenstaande het slechte weer druk bezocht.
Kruisverbond — BEESEL Verleden Zondag werd door den W. E Z G Heer Dr. Krijn,
aalmoezenier van sociale werken, te Venlo, in een vergadering van het Kruisverbond
alhier een spreekbeurt gehouden over het alcoholvraagstuk in dezen tijd. Zijn zeer
interessante lezing werd door de vele aanwezigen met aandacht gevolgd en getuigde het
daverende applaus dat men ten zeerste voldaan was. Verschillende nieuwe leden gaven
zich op.
24 september 1924 BËESEL Alhier doen zich bij het vee van de landbouwers H. Evers en
P. Heidens eenige gevallen van mond- en klauwzeer voor. De ziekte doet zich gelukkig
nogal niet kwaadaardig voor. Op verschillende plaatsen heerscht onder de varkens ook
de z.g. vlekziekte en zijn er reeds verscheidene afgemaakt moeten worden.
Noodslachting BEESEL Bij den landbouwer R. moest verleden Maandag een koe worden
afgemaakt. Het vleesch werd door den Keuringsdienst voor de consumptie goedgekeurd.
26 september 1924 Zilveren priesterfeest van Mgr. Theelen.
Men schrijft aan de Msb.: Op 23 en 24 September herdenkt Mgr. D. Theelen, bisschop

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

van Nicopolis in de Missie van Noord Bulgarije, het zilveren jubelfeest van zijn
Priesterwijding en eerste H. Mis. Of deze dagen plechtig gevierd worden, weet ik
niet; maar herdacht zullen ze ongetwijfeld worden zoowel door den jubilaris zelf als
door zijn vele vrienden en weldoeners.
Voor Z. D. H. zal het een verkwikking zijn in den harden werkdag des levens. Zoo vele
en zoo zoete herinneringen zijn voor hem aan beide dagen verbonden! Sedert 25 jaren
reeds mocht hij nu iederen morgen "opgaan tot het altaar des Heeren, tot den God, die
zijn jeugd verblijdt".
Van deze 25 jaren heeft hij er ruim 15 in het klooster doorgebracht. In het begin en
wellicht ten gevolge van den oorlog werd hij geroepen om een deel van Christus' kudde
te weiden in een der moeilijkste missielanden. God weet, hoe zwaar sindsdien zijn
dagen zijn geweest, niet alleen tijdens den oorlog zelf met zijn gedurige
verdachtmakingen, maar ook daarna en thans nog immer in een land, waar de beruchte
Balkantoestanden hoogtij vieren. Lijden en strijden was zijn brood haast iederen dag.
Toch mag hij met stille vreugde op de afgeloopen jaren terugzien. Veel goed heeft hij
kunnen stichten, en niet weinig kwaad verhinderen. Dank aan den steun, die hem uit
het vaderland gewerd' heeft hij meerdere kerken en kapellen kunnen herstellen,
vergrooten of opbouwen; zusterscholen heeft hij kunnen stichten; het kleine seminarie
voor inlandsche geestelijken heeft hij weer in het leven geroepen; en nu onlangs
mocht hij het geluk hebben dat de banden tusschen de Bulgaarsche Missie en de
Hollandsche afdeeling der Passionistencongregatie nader werden aangehaald.
Aan het heilig altaar zocht en vond hij de kracht om immer voort te gaan op den
doornigen weg, waar de plicht hem riep. Bij zijn zilveren priesterfeest kunnen zijn
vrienden hem dan ook geen beter geschenk aanbieden dan den Heer te smeeken, dat zijn
dagelijksche H. Mis steeds meer en meer voor hem wordt: zijn levensbrood en
levenskracht, het middel ook om zichzelf en anderen te heiligen. Moge dit feest de
voorbode zijn van zijn zilveren jubelfeest als Bisschop. Het is een zware wensch,
dien wij hiermee uitspreken; het is een verlenging vragen van zijn lijden en
strijden; maar 't is ook een vermeerdering vragen van verdiensten voor den hemel. En
dit is en blijft toch het voornaamste in 's menschen leven. In ieder geval: "Dominus
conservet eum et vivifices eum!"
Ziehier ten slotte een kort "curriculum vitae van Mgr. Theelen. Z. D. H. werd geboren
te Beesel bij Roermond op 4 April 1877. Hij begon zijn studies op het Bisschoppelijk
College te Weert en trad reeds vroegtijdig in bij de Passinonisten; in 1893 legde hij
de kloostergelofte af. Op 23 September 1899 werd hij te Bordeaux priester gewijd.
Geheel onverwacht werd hij den 21en Mei 1915 benoemd tot bisschop van Nicopolis en op
15 Augustus d.a.v. te Rome gewijd. Sindsdien is hij in de Bulgaarsche missie werkzaam
gebleven.
10 oktober 1924 De Peelvelden.
De steenkoolvelden in de Kempen zijn belangrijk grooter en liggen ook wat minder diep
dan in de Peel, aldus vervolgt de Msb. zijn beschouwing over de Peelschatten. Het
Kempische kolenveld beslaat 160.000 H.A., waarvan ongeveer 32.500 H. A. in concessie
zijn, terwijl zich de Belgische Staat een drietal reserven ter grootte van een 20.000
H. A. voorbehouden heeft. De rijkdom van dit gebied wordt geschat op 8 à 10 miliard
ton; de diepte der lagen varieert tusschen de 600 en 850 M. Op 1200 à 1500 M. diepte
bevinden zich evenwel ook nog exploiteerbare kolenlagen.
Ons Peelmijnveld vormt ongeveer een rechthoek gelegen tusschen de gemeenten Swalmen,
Belfeld, Liessel en America, een gebied pl.m. 25 K.M lang en 10 K.M. breed.
Het bestaat uit een Westelijke en een Oostelijke carboonhorst, waar tusschen een
centrale slenk. Voor exploitatie komen het eerst in aanmerking de Westelijke horst (4
K.M. breed) en de centrale slenk (3 K.M. breed), over een lengte van 20 en een
breedte van 7 K.M., omvattende een 14.000 tal hectaren. Het geheele kolengebied
beslaat een oppervlakte van ongeveer 19.000 H.A. en bevat 1.766.100.000 ton
steenkool, met een reserve van 799.000.000 ton op meer dan 1200 Meter diepte. Ter
vergelijking zij hierbij eraan herinnerd, dat de rijkdom van het Zuid-Limburgsche
kolengebied bestaat uit plus minus 3.165.000.000 ton, met een dergelijke reserve van
600 millioen. Boringen in de omgeving van Winterswijk hebben nog aangetoond de
aanwezigheid van 324.800.000 ton op groote diepte. De reserven erbij rekenende,
beschikt ons land dus nog over een voorraad van een kleine 7 milliard ton.
De ligging der kolenlagen in de Peel is nogal diep. Bij Swalmen werden er op 659 M.
aangeboord, verder onder de volgende plaatsen op de erachter vermelde diepten: Baarlo
657, Beesel 672, Kessel 687, Kesseleyck 795, Helden 730, Beeringen 745, Maasbree 807,
Meyel 821, Maris 837, Sevenum 840, Griendtsveen 872, America 904, Helenaveen 913.
Dan beginnen de schatten van de Peel weg te zinken, bij Liessel reeds op 1316 Meter
diepte en verder naar onbereikbare afgronden, 3 à 4 K.M. diep, in lagen onder
Nederland doorgaande, die in Engeland weer voor menschenhanden bereikbaar worden.
Ter vergelijking zij aan deze cijfers toegevoegd, dat in Zuid-Limburg de kolenlagen
slechts 200 Meter diep liggen; de mijn Maurits heeft schachten van 330 M., terwijl in
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de Belgische Kempen de deklaag van kolenhoudend gesteente reeds op 400 à 600 Meter is
gevonden. De diepe ligging der Peelkolen is zeer zeker een bezwaar, doch geen
onoverkomelijk. De boringen, die van Rijkswege in den lande zijn geschied tusschen
1903 en 1916 hebben gekost 2½ millioen gulden, die grootendeels zijn besteed aan de
exploratie van de Peel. Onder Maasbree, Helden, Kessel en Reuver is de aanwezigheid
aangetoond van rijke vetkolen, cokeskolen; onder Helenaveen, Meyel en Swalmen werden
gaskolen gevonden. De ontginbare lagen varieeren in gezamenlijke dikte tusschen 5 en
10 Meter, al komt er ook eene voor van 12.32 M.
Van Rijkswege werden een veertigtal diepboringen verricht, waaruit de aanwezigheid
bleek van 40 ontginbare lagen, in dikten van 40 tot 120 centimer, een enkele kwam er
zelfs voor van 1.90 M. Dit lijkt al zeer bevredigend, al biedt Belgisch Limburg er
nog wel dikkere, als die van Limbourg-Meuse van 2.20 M. en vooral de beroemde "belle
fille" van Beeringen, een ader gelegen op een diepte van 789 M., die niet minder dan
3.20 M. dikte heeft. En hoever blijft die nog niet achter bij de nog beroemdere Ten
Yards van midden Engeland nu uitgeput!
Binnen Westelijke Horst en centrale slenk zouden 434 millioen ton gas- en vetkolen
van meer dan 25% gasgehalte en 712 millioen vetkolen van 20 tot 25% aanwezig zijn,
benevens 230 millioen ton beneden 20%.
Het spreekt vanzelf, dat het reeds aangegeven gebied der rijke vetkolen onder de
gemeenten Helden en Kessel wel het eerst een mijn zal zien verrijzen. Ruim 1½ jaar
geleden werd dan ook een concessie daar ter plaatse bij de regeering aangevraagd.
De aanwezigheid van turfkrijt, drijfzand en zoutwater in den bodem, zal de
moeilijkheden bij het aanleggen der schachten niet verminderen. Onoverkomelijk zijn
deze bezwaren ook niet; de ervaringen opgedaan bij de Kempische mijnen bewijzen dit
wel.
Het aantal moderne groote mijnen, gelijk nu reeds in de Kempen functionneeren,
waarvoor de Peel plaats biedt, wordt berekend op 6 à 9, met een maximum productie van
1½ millioen ton per mijn en per jaar. Binnen 150 à 200 jaar zou dit kolenbekken dan
uitgeput wezen.
Aangezien de mijnschachten, gezien de gesteldheid van den bodem, die, zooals gezegd,
turfkrijt, drijfzand en zoutwater bevat, volgens het veel tijd en kosten vergende
bevries-systeem zullen moeten worden aangelegd, wordt de tijd, noodig voor den aanleg
eener mijn, geschat op niet minder dan 10 à 15 jaren. De groote Kempische mijnen
vorderden 9 tot 14 jaren, doch behalve Helchteren—Zolderen vielen voor de 5 andere de
oorlogsjaren ertusschen gedurende welken tijd er nagenoeg niet gebouwd doch soms wel
afgebroken werd. Daar was de tijd gemoeid met den aanleg der mijnen dus 5 tot 9
jaren. De schachten der Peelmijnen zouden evenwel dieper moeten wezen, hetgeen dus
ook meer tijd, geld en moeite vergt.
27 oktober 1924 Erfstelling Meuter. — BEESEL-REUVER. Naar wij vernemen hebben
Eerwaarde Zusters Dominicanessen alhier, zich althans bereid verklaard om de
erfstelling Meuter onder de raadsbesluit van 4 Juli j.l. gestelde voorwaarden van da
gemeente over te nemen, zoodat indien de overdracht door Heeren Ged. Staten wordt
goedgekeurd, in het voorjaar van 1925 met de stichting van een tehuis voor ouden van
dagen en weeskinderen zal worden begonnen.
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8 november 1924 BEESEL. Reeds lang werd er geklaagd, dat er veel hout zou worden
gestolen voornamelijk op Duitsch grondgebied liggend en aan inwoners dezer gemeente
toebehoorend brandhout. De 37 jarige H. J. H. en de 56-jarige G. H. S. waren deswege
voor den Rechter geroepen doch had alleen H. hier aan gevolg gegeven. Hij bekende het
feit, maar meende dat het niet zoo erg was de waarde waa niet groot, zoo luidde zijn
verdediging. De eisch van den Officier van Justitie luidde tegen ieder acht dagen
gevangenisstraf, de rechter evenwel legde H. een week en den niet verschenen S. twee
weken gevangenisstraf op.
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8 november 1924 Hoog water — BEESEL-REUVER Tengevolge van den buitengewonen hoogen
waterstand der Maas zijn hier, evenals elders, vrij plotseling verschillende
landerijen overstroomd, waardoor aan de nog niet geoogste veldvruchten veel schade is
aangebracht. De bewoners der Maashuizen moesten reeds verleden Maandag hun woning
verlaten en het vee elders in veiligheid brengen. Gelukkig is thans val ingetreden.
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6 januari 1926 DE OVERSTROOMING VAN BEESEL.
HET SNELWASSENDE WATER DRONG VAN ALLE ZIJDEN OP.
Oudejaarsavond om circa 10 uur werd onder leiding van wethouder Heidens een dijk
gelegd vanaf het kerkhof naar den molen der Gebr. Cuijpers, teneinde het gehucht Ouddorp, hetwelk voor eenige jaren geteisterd werd door een grooten brand, zoo mogelijk
te vrijwaren voor overstrooming. Enkele laag gelegen huizen stonden reeds onder
water. Tot 4 uur in den morgen werd hard gewerkt door een vijftigtal, uit het dorp
door den veldwachter opgeroepen mannen. Het water steeg echter zienderoogen en stond
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weldra hooger dan 1 meter tegen den dijk... De dijk mocht echter niet baten, daar het
water van de noordzijde kwam opzetten en Oud-dorp weldra geheel zou overstroomen en
daardoor van alle verbinding geisoleerd zou zijn. Menschen vluchten op de zolders der
hooggelegen huizen en brachten huisraad, levensmiddelen en klein-vee aldaar in
veiligheid. Groote kudden rundvee en varkens werden ijlings door het opkomende water
heen naar het hooger gelegen dorp gedreven.
Weldra echter steeg het water zoo hoog, dat geen verkeer meer mogelijk was en Ouddorp een eiland vormde, waar bijna alle huizen onder water stonden. Het loeien en
brullen van het angstige vee klonk huiveringwekkend over de stijgende watermassa.
Heel den Nieuwjaarsdag bleef het water opzetten. Bang ging men den eersten nacht van
het nieuwe jaar in. Veel vee reeds eenmaal op hooger gelegen stallen gedreven waar
men het veilig waande, moest verder het dorp ingevoerd worden.
Van de groote hofsteden Enderhof, Klerkenhof en Hoosterhof, onder het gehucht Rijkel,
moest het vee eveneens haastig in veiligheid gebracht worden, terwijl de bewoners op
de zolders vluchtten. Doch ook dezen moesten weldra weg, daar het water met kracht
door vensters en deuren naar binnen stroomde. Een vrouw schrok hierbij zoo hevig, dat
men voor haar leven vreesde en de ontboden geneesheer het raadzaam oordeelde haar van
de laatste H.H. Sacramenten te doen voorzien, hetgeen onmiddellijk geschiedde.
In den nacht kwam het water door de huilbeek opzetten tot midden in het dorp, de
menschen moesten daar niet alleen hun vee, maar ook dat van Oud-dorp, hetgeen overal
ondergebracht was, naar hooger gelegen plaatsen drijven. Om twee uur klonken
noodkreten en signalen vanaf de huizen van Oud-dorp, dat van alle verbinding
verstoken was; er was zelfs geen bootje voor de bewoners, om aan land te komen.
Van de overzijde der Maas kwamen schippers met hun bootjes te hulp, hetgeen
tengevolge van de snelle drift van het water met groot gevaar gepaard ging.
Allereerst poogde men nog vee over te zetten. Dit ging echter tengevolge van de
duisternis en de snelle strooming van het water, niet. Een bootje waarachter men vee
had vastgebonden sloeg om en de opvarenden geraakten te water. Daar zij zich juist
boven een boomgaard bevonden, kwamen zij in een appelboom terecht en werden door een
ander bootje daar vandaan gehaald. Het nog achtergebleven vee werd naar het hooger
gelegen en ommuurde kerkhof gedreven, waar het vee later in een noodstal is
ondergebracht. Tegen den morgen werden de ouden van dagen met moeite door de
schippers overgezet. Nog werden twee vrouwen door het dak uit een oud huis, waarvan
reeds een gedeelte was ingestort, met veel moeite gered. De schippers verdienen een
hartelijk woord van dank voor de door hen bewezen diensten. De grintweg door het dorp
stond ruim 30 c.M. onder water. Aanhoudend werden nog kudden vee naar Bussereind,
Wittenberg, Reuver en hoog gelegen plaatsen vervoerd. Zelfs het kasteel Nieuwenbroeck
liep onder. De boerderij aldaar moest ijlings ontruimd worden; het water stroomde
weldra over de stallen. Het landschap levert een treurigen aanblik; groote koren- en
havermijten drijven op het water; voorraden bieten en koolraap drijven weg. De
ingezaaide rogge spoelt van de akkers. De schade is groot. Gelukkig zijn geen
menschenlevens te betreuren. Deze treurige intrede van het jaar 1926 zal den menschen
nog lang heugen.
Teneinde Zondags het kerkgaan mogelijk te maken, moest een noodbrug geslagen worden
over een lengte van 20 a 30 M. Gisteren, Dinsdag had een begrafenis per boot plaats,
hetgeen hier nimmer geschiedde.
6 januari 1926 BEESEL-REUVER. — Electrisoh licht. — Tengevolge van den hoogen
waterstand is deze gemeente 3 dagen van electrischen stroom voor licht en kracht
verstoken geweest, tot groot ongemak der aangeslotenen.
14 januari 1926 BEESEL. — Na den Watersnood. — Thans kan men zich eenigszins een
idee vormen van de grootie schade door den watersnood aangericht. De huizen kunnen
wellicht grootendeels bewoond worden doch zien er treurig uit. Meubels en kleederen
werden meestal drijvende in de woningen aangetroffen. Vooral voor de landbouwers is
aan akkers en velden voor duizenden guldens schade toegebracht. Hierbij nog buiten
beschouwing gelaten de enorme schade toegebracht aan de in de schuren en in mijten
geborgen rogge en haver. De inzet van 1926 is voorwaar voor velen diep treurig.
BEESEL-REUVER. — Electriciteitsbedrijf. Gedurende het jaar 1925 bedroeg het aantal
nieuwe aansluitingen aan het gemeentelijk electrisch net 37. Het aantal
lichtaansluitingen vermeerderde te Reuver met 17, te Beesel met 2, totaal 19; het
aantal krachtaansluitingen vermeerderde te Reu ver met 12 en te Beesel met 6. totaal
18, zoodat het getal aansluitingen thans bedraagt te Reuver voor licht 349, te Beesel
voor licht 133, totaal voor licht 482; te Reuver voor kracht 40, te Beesel voor
kracht 30, totaal 75. Totaal voor licht en kracht 557.
15 januari 1926 Watersnoods-comite 1926.
In een verleden Woensdag ten raadhuize gehouden vergadering van het plaatselijk
watersnoods-comité alhier, bestaande uit de Heeren Wethouders en voorzitters der pl.
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landbouwbonden, onder voorzitterschap van den heer Burgemeester, werd o.m. besloten
aan de getroffenen formulieren uit te reiken, waarop dezen den naar hun oordeel
geleden schade kunnen opgeven zulks teneinde een voorloopig overzicht te krijgen van
het totaal der schade. Deze gecontroleerde gegevens kunnen dan bij eventuele
uitkeering tot basis dienen. De formulieren zijn te Reuver verkrijgbaar ten
raadhuize, vanaf a. s. Maandag, en te Beesel ten huize van den heer Schoenmakers,
ambtenaar ter secretarie, op Zondag 17 dezer. De ingevulde kaarten kunnen aldaar
wederom voor 26 dezer worden ingeleverd. Verder werd in principe besloten de E.E.
H.H. Pastoors der parochiën te verzoeken om te willen toestaan, dat in de kerken een
algemene collecte gehouden wordt. Vooral zij, die vrij zijn gebleven van schade en
last van het water, worden dringend verzocht door milde bijdragen den nood hunner
medemenschen te willen lenigen.
BEESEL-REUVER. — Electriciteitsbedrijf. — Op l Januari 1926 waren aan het electrisch
krachtstroomnet dezer gemeente aangesloten 41 landbouwbedrijven, 9 bakkerijen, 5
meubel- en timmermanswerkplaatsen, 1 meubel- en timmerfabriek, 4 smederijen, 5
motoren voor watervoorziening, 2 schoenmakerijen, 1 slagerij, 1 wasscherij, 1
grèsbuizenfabriek, 1 drukkerij, 1 dakpannenfabriek, 1 verfwarenfabriek, 1 kt ekën
beschuitfabriek en 1 roltabaksfabriek. Totaal 75 krachtaansluitingen. Bovendien was
men op dien datum bezig met de aansluiting van 1 pottenfabriek, 1 slagerij en 2
landbouwbedrijven.
BEESEL-REUVER, — Aangespoeld. — Ten raadhuize en bij den brigade-commandant der
Koninklijke Marechaussee's zijn inlichtingen verkrijgbaar omtrent de navolgende
aangespoelda goederen:
1 onderstel van een wagen, een planken varkenshok, 1 kruiwagen, 3 schuttingen van
karren, waarvan 2 aan elkander bevestigd, l canadaboom stam van pl.m. 5 M. lengte, 1
idem van pl.m. 4 M.
23 januari 1926
BEESEL-REUVER. Aangespoeld. Alsnog is aangifte gedaan van
aanspoeling van een gierton van plm. 400 L. inhoud en een kruiwagen, waarvan de
rechterpoot stuk is. Inlichtingen ten raadhuize en bij den Brigade-commandant der
Koninklijke Marechaussee.

555

560

565

570

575

580

585

26 januari 1926 BEESEL REUVER. — Hondenbelasting. Het zal niet ondienstig zijn er op
te wijzen, dat de uitgereikte formulieren voor hondenbelasting vóór 15 Februari e.k.
bij den gemeente-ontvanger, c.q. met betaling der verschuldigde belasting.
28 januari 1926 BEESEL. De 25-jarige G. A. L. C. van hier was op 16 November j.1.
naar Venlo geweest en had daar in strijd met zijn gewoonte, flink in het glaasje
gekeken. Er was gedanst en gejoeld en hij keerde laat in den nacht, waggelend
huiswaarts. Bang voor zijn ouders, had hij ook aanranding gefingeerd. Bij de brigadecommandant der Kon. Marechaussee ging hij hiervan aangifte doen; hij was van zijn
fiets afgeslagen en deze laatste was weg. Zulks was langs den weg gebeurd. Zijn
aangifte had zelfs tot gevolg, dat als vermoedelijken dader iemand uit Geldrop werd
gearresteerd en gevankelijk naar Reuver gevoerd. Nu werd het toch te erg en hij kwam
terug op zijn aangifte, die van a tot z gelogen was. Ook deze stond stond wegens doen
van een valsche aangifte terecht. Niettegenstaande de hardhoorigheid van bekl. wisten
en President en Officier van Justitie hem met een flinke stem aan het verstand te
brengen, dat zulks alle perken te buiten ging en de Officier voegde erbij, er niet
aan te denken een voorwaardelijke straf te eischen, doch hij requireerde drie maanden
gevangenisstraf. Beklaagde zelf had liever drie maanden of een jaar gevangenisstraf
voorwaardelijk. Uitspraak over veertien dagen.
BEESEL-REUVER. — Ter navolging — Deze week zijn bij bet watersnood-comité alhier de
navolgende giften ingekomen: Markiezin de Villers Beesel f300.—; Fam. Rutten Reuver
f300.—: Douariere v. Splinter Beesel f208.—; Wethouder Laumans Reuver f150. —;
Burgemeester Meuter Reuver f100.—; Wethouder Heidens Beesel f100.—; J. Packbier,
pastoor Reuver f100.—. Behalve bij de a.s. Zondag in de kerken te houden collecte
kunnen ook den comité-leden tot en niet 31 Januari e.k. giften ter hand worden
gesteld.
BEESEL. — Mond- en klauwzeer. — Bij den landbouwer J. Bongers, Riekel, alhier heeft
zich een geval van mond- en klauwzeer voorgedaan.
BEESEL. — Jonge Boeren. — Door de vereeniging van Jonge Boeren alhier werd in de
algemeene jaarvergadering het jaarverslag over 1923 uitgebracht met rekening en
verantwoording. Verder werden nog eenig huishoudelijke zaken behandeld.
1 februari 1926 BEESEL. — Diefstal. Ten huize van de landbouwers B. werd diefstal
gepleegd. Uit een kistje waar in zien nogal heel wat geld bevond was f112.—
ontvreemd. De aandacht der onderzoekende politie viel op den knecht S. die al spoedig
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door de mand zakte. Een gedeelte van het geld werd teruggevonden. De 17-jarige S. is
ter beschikking der Justitie naar het Huis van Bewaring te Roermond overgebracht.
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27 februari 1926 BEESEL—REUVER. — Rupsenverdelging, in de boomen langs den Rijksweg
is men druk bezig met het verwijderen der talrijke rupsennesten daaruit. In een
algemeene bekendmaking hebben B. en W. dezer gemeente de eigenaren en gebruikers van
heggen en hagen van struiken en opgaand geboomte aan hunne verplichting herinnerd om
uiterlijk in de maand Maart a.s. te zorgen voor verdelging van rupsennesten. Wellicht
ten overvloede wijzen zij er op, dat vooral de laatste jaren door rupsen enorme
schade is aangericht aan veld-, tuin- en ooftgewassen en het dus van groot belang is,
dat de rupsennesten tijdig en afdoende worden verdelgd. Tegen nalatigen zal
strafvervolging worden ingesteld.
5 maart 1926 De overstroomingen in ons land.
Een overzicht van de schade.
1300 NIEUWE HUIZEN NOODIG.
Oudejaarsavond 1925! Wanneer over eenige weken het thans nog overstroomde land zal
zijn drooggemalen en wanneer na maanden — wellicht jaren — noesten arbeid de gevolgen
van de overstroomingsramp zullen zijn verdwenen, dan zullen wij toch nog verhalen van
dien bangen Oudejaarsdag 1925 en van de angstige nachten en dagen, die daarop
volgden. En later zal dezen dag — telkens wanneer wij, en vooral zij, die er het
meest bij betrokken waren, zich gereedmaken het oude jaar uit te luiden — in de
herinnering teruggebracht worden bij de Oudejaarsavondgesprekken zal hij bij nieuwe
overstroomingsrampen, wanneer deze weer eens over ons land zouden komen, worden
aangehaald in krantenartikelen en misschien in herinnering gebracht door ouden van
dagen, die thans als jongeren de ramp mede maakten.
Tenzij in dezen tijd zulke afdoende maatregelen genomen zijn, welke herhalingen
kunnen voorkomen!
Nu, ruim twee maanden na den doorbraak in den rechter Maasdijk bij Nederasselt, welke
— naast de minder ernstige doorbraken in Zuid- en Noord-Limburg, de oorzaak is
geworden van schrikkelijk veel ellende en enorme materieele schade, nu nog staat hier
en daar het water in de huizen der laagst gelegen streken van het
overstroomingsgebied en — waar het water verdwenen is — zien wij de ernstige gevolgen
van de ramp.
Het Persbureau Vaz Dias te Amsterdam heeft getracht een overzicht te krijgen van de
schade, zooals deze thans kon worden geconstateerd, zonder overdrijving als gevolg
van zenuwachtigheid en haast en gebaseerd op officieele gegevens.
Ongeveer 175 gemeenten lagen in of grenzen aan het overstromingsgebied. In het
grootste gedeelte dezer gemeenten is geen of zeer onbelangrijke schade aangericht.
Zelfs plaatsen, die midden in het water hebben gestaan, behooren hiertoe,
voornamelijk in Limburg, waar 41 zoogenaamde watergemeenten zijn te weten: Arcen en
Velden, Beegden, Beesel, Belfeld, Bergen, Borgharen, Broekhuizen, Buggenum, Echt,
Eijsden, Elsloo, Gennep. Geulle, Grevenbicht, Gronsveld, Grubbenvorst, Herten, Horn,
Itteren, Kessel, Linne, Maasbracht, Maasbree, Maasniel, Maastricht, Meerlo, Mook,
Neer, Obbicht en Papenhoven, Ohé en Laak, Ottersum, Roermond, Roosteren, Stein,
Stevensweert, Swalmen, Tegelen, Urmond, Venlo, Wanssum en Wessem. Het grootste
gedeelte dezer 41 gemeenten heeft bij hoogen stand van de Maas steeds last van het
water. De buitengewoon hooge waterstand en vooral de snelle was in de laatste dagen
van het vorige jaar, zijn oorzaak geweest, dat ook in verscheidene Limburgsch
watergemeenten belangrijke schade aangericht, zooals uit nader te noemen cijfers zal
blijken.
De cijfers omtrent de schade hebben betrekking op 63 gemeenten, omvattende 129
steden, dorpen en gehuchten. Slechts van enkele gemeenten, waar schade werd
ondervonden, ontbreken de gegevens nog, doch de eindcijfers zullen daardoor niet
belangrijk worden verhoogd.
In deze 63 gemeenten bedraagt de schade aan gemeentelijke openbare wegen, werken en
gebouwen f590.880,— en aan particuliere eigendom men volgens de bij de
gemeentebesturen ingekomen aanvragen om steun f3.776.092.
Geheel vernield werden 454 huizen, terwijl 831 huizen als gedeeltelijk vernield
werden opgegeven. Ongeveer 1300 huizen zullen dus door nieuwe moeten worden
vervangen.
De veestapel heeft — althans wat verloren vee betreft — niet zooveel schade geleden.
Voor zoover valt na te gaan, zijn omgekomen 172 runderen, 456 varkens en biggen, 94
geiten, 12 paarden en ongeveer 15000 stuks pluimvee.
Veel gered vee is evenwel door de geleden koude en ontberingen in waarde achteruit
gegaan. De schade aan de dijken is zeer belangrijk. Het herstel van den Maasdijk
nabij Nederasselt kost ongeveer f100,000.—. Met de versterking van verschillende
dijkvakken in het Rijk van Nijmegen is omstreeks f150,000.— gemoeid, terwijl het
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dichten der gaten, die de genie heeft gemaakt in den Maasdijk tusschen Dreumel en
Alphen ongeveer f25.000.— kost. In het land van Maas en Waal is bovendien nog
ongeveer f1U.000,— noodig voor het herstel der "afgeslagen" dijken.
In de provincie Limburg moet ongeveer f200,000 ten koste worden gelegd aan het
herstel der dijken en der provinciale wegen.
De belangrijkste schade schijnt wed toegebracht te zijn aan den land- en tuinbouw.
Hoe groot bijvoorbeeld de schade is, welke in het land van Maas en Waal aan den
landbouw en de fruitteelt is toegebracht, kan nog niet bij benadering worden gezegd.
Evenmin kan thans reeds worden vastgesteld de schade in het Rijk van Nijmegen, waar
groote vruchtbare gebieden onder rivierzand zijn bedolven.
In 39 gemeenten, alle buiten het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen,
bedraagt de schade aan land- en tuinbouw naar schatting ongeveer f1.289.745. In de
overige gemeenten kon nog geen raming worden gedaan.
Deze globale cijfers geven behalve het laatste punt een vrij juist beeld van den
omvang der directe materieele schade, die de jongste overstrooming heeft veroorzaakt.
Onder de genoemde bedragen zijn nog niet inbegrepen da kosten van het vervoer en de
huisvesting der bijna veertien duizend vluchtelingen, die moesten worden verzorgd,
noch de verzorgingskosten voor het vee uit het overstroomde gebied, noch de schade,
die de steenenindustrie heeft geleden. In een volgend artikel zullen nog nadere
bijzonderheden omtrent de geleden schade worden medegedeeld.
22 mei 1926 MAASBREE. — Voor de keuring op 7 Mei 1926, werden aangegeven 23 stieren,
waarvan er 20 verschenen. Afgekeurd werden 5 stieren, aangehouden geen. Goedgekeurd
werden de stieren van de volgende eigenaren: 1. J. J. Bongers te Rijkel-Beesel; 2.
Stierhouderij „Helden-Dorp" te Helden; 3. Stierhouderij „Panningen" te HeldenPanningen; 4. L. Smits te Maasbree; 5. dezelfde; [...] 10. A. Boonen te Neer;
12 juni 1926 BEESEL. — Not. v. Koolwijk, 15 Juni om 4.30 uur, bij Mej. Wed. Leon
Reijnders: voornagras van 't Weerdje, Rijkelsche bemden, wegen aan de Maas.
17 juni 1926 Ernstig ongeval.
ROERMOND. Dinsdagmorgen is de 24-jarige Jan Gielen uit Beesel op den Venlosche weg
tusschen twee karren geraakt. Het slachtoffer bekwam ernstige inwendige kneuzingen en
overleed spoedig na het ongeval.
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14 oktober 1926 Vlekziekte. — De laatste dagen komen alhier verschillende gevallen
van vlekziekte bij de varkens voor. Reeds zijn eenige dikke krulstaarten aan de
gevreesde ziekte ten offer gevallen. Van deskundige zijde wordt beweerd, dat men over
't algemeen veel te weinig gebruik maakt van het inspuiten met serum, dat toch
gedurende een bepaalden tijd een vaste waarborg is, dat de dieren gespaard blijven.
8 oktober 1926 BEESEL. Mond- en Klauwzeer.
— Alhier heeft zich onder het vee van den landbouwer Jac. Rutten op Horsterhof een
geval van mond- en klauwzeer voorgedaan.
20 januari 1927 NED. OOGSTFILM IN LIMBURG TE BEESEL.
Zondag 30 en Maandag 31 Januari beloven voor het kleine Draakstekersdorpje Beesel
belangrijke dagen te worden! Dan toch zal voor Limburg de première plaats hebben van
het groote nationale en folkloristische filmwerk: "Neerland's Volksleven in den
Oogsttijd" dat overal in den lande zooveel belangstelling trekt en in
wetenschappelijke kringen zoo zeer wordt gewaardeerd om zijn hooge volks-cultureele
beteekenis.
Dhr. D. J. van der Ven, de samensteller van deze film wil door deze voorstelling de
bevolking aan te bieden een bewijs van erkentelijkheid geven voor de door hem dezen
zomer ondervonden medewerking en tevens hoopt hij door deze buitengewone vertooning
bij de Beeselaars het bewustzijn te versterken, dat zij in het zevenjaarlijksch spel
van Sint Joris met den Draak een der kostelijke gebruiken op Limburg's grondgebied
hebben te behouden en te behoeden voor de vaderlandsche folklore.
De belangstelling voor deze voorstelling is thans zóó groot dat het bestuur van de
Schutterij Sint Joris in overleg met dhr. v. d. Ven besloten heeft twee
voorstellingen te geven en wel een op Zondag 30 Januari beginnende te 6 uur en een op
Maandag 31 Januari beginnende - te 7.30. Dij deze voorstellingen zal dhr. v. d. Ven
persoonlijk in populairen trant de verklarende folkloristische voordracht geven,
terwijl de bekende Arnhemsche pianist dhr. Gerard Dekker, leerling van Willem
Andriessen de prachtige muziek, welke prof. Julius Röntgen heeft gecomponeerd op deze
nationale film ten gehoore zal brengen. Voor Limburgers zal het oud-Maastrichtsche
lied: "D. haon dee weurd geslago!" zeker de aandacht trekken, terwijl ook de schoone
pastorale bewerking van het Limburgsche volkslied door muziekliefhebbers zeer zal
worden gewaardeerd. Meer in het bijzonder zij hier ook de aandacht gevestigd op de
prachtige Drakenmarsch, welke Röntgen heeft gecomponeerd op het oude Drakenliedje en
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op de composities van den Limburgschen Cramignon.
Waar dezen zomer meer dan 10.000 personen uit de omliggende dorpen van Roermond en
Venlo naar Beesel kwamen kijken, is het niet twijfelachtig of de groote harmoniezaal,
plaats biedend aan ruim 600 toeschouwers zal te klein blijken om alle
belangstellenden een plaats te bieden. Door kaartenvoorverkoop aan bekende adressen
in Reuver, Swalmen, Tegelen, Roermond en Venlo heeft men bereids de noodige
maatregelen genomen om belangstellenden, die er vlug bij zijn de zekerheid te
verschaffen van een goed plaats. Extra autobussen zullen na afloop der voorstellingen
rijden naar Roermond. Venlo en tusschenliggende plaatsen.
De geheele Nederlandsche pers is uitbundig in haar lof over dit filmwerk, waarin
Limburg or zoo bijzonder treffende wijze vertegenwoordigd is. Niet minder dan twee
van de zes afdeelingen zijn gewijd aan Limburgsche folklore. De tweede afdeeling laat
het Draaksteken zien en de vijfde verplaatst ons naar Schinnen, waar we het feest van
Martelgaus medemaken. Ook bekende Limburgsche personen als dhr. Hubert Jansen, Lid
van Prov. Staten uit Venray burgemeester Henri Pyls uit Schinnen e.a. autoriteiten
verschijnen op deze historische film.
De "Tijd" schreef: "Film en muziek vormen een gave eenheid, een folkloristisch werk
van den eersten rang waarvoor ieder rechtgeaard Nederlander zich laat interesseeren".
Niet minder enthousiast getuigde de dichter Rernard Verhoeven in het R. K. Dagblad
voor Arnhem: "Van opzet en uitbeelding en technische uitvoering (dit laatste door de
filmfabriek Orion) is de oogstfilm superieur. Een boeiend en bloeiend werk, dat den
ontwerper eert."
Overal trekt deze film stampvolle zalen en een enthousiast publiek. Uit een verslag
in het Vaderland over de eerste voorstelling te 's-Gravenhage voor een publiek, dat
het groote gebouw voor Kunsten en Wetenschappen geheel vulde, nemen wij hier alleen
het zinnetje over [...]
Het is voorzeker een aardig denkbeeld om de Limburgsche première te geven in het
Draakstekersdorpje, waar dhr. Schoenmakers als secretaris van het St. Jorisgilde
zeker aan belangstellenden alle gewenschte inlichtingen zal verschaffen.
[...] DERDE AFDEELING.
HET ZEVENJAARLIJKSCHE DRAKENFEEST TE BEESEL AAN DE MAAS.
Als de oogst binnen is, worden overal op ons boerenland de oogst- of najaarskermissen
gehouden. In de Hummelosche kennisviering zagen wij reeds hoe tal van handelingen
nauw verband hielden met oogst-riten en ook de tafereelen van de Laag-Keppelsche
en Beeselsche najaarskermissen, die aangevuld zouden kunnen worden met vele andere
uit landbouw-streken, bevestigen, dat er een zeer innige samenhang bestaat tusschen
najaarskermis en oogstdankfeest. Tot de vertooningen nu, die aan deze kermissen in de
middeleeuwen grooten luister bijzetten, behoorde van ouds het mythologisch en
folkloristisch zoo merkwaardige "Steekspel van Sint Jorus met den Draak". Op Pieter
Breughel's "Sint Joriskermis" is het afgebeeld en Albrecht Dürer zag in Antwerpen den
groenen draak aan een rood snoer geleid door Sint Margriet. Bergen-op-Zoom, Axel en
verschillende andere Zuid-Nederlandsche plaatsen kenden hun draken-omgangen, maar
thans moet men er een reis naar het landelijke dorpje Beesel aan de Maas voor over
hebben om eens om de zeven jaar op Kermismaandag getuige te zijn van "De Kamp van
Sint Joris tegen den Draak" of "De Redding van de Conincks-Dochter", Daar in 1919 de
draak gestoken was, zou dit — der traditie getrouw — nu ook weer plaats hebben op
Kermismaandag 30 Augustus 1926. Duizenden vreemdelingen — men heeft de
menschenmenigte langs de hooge Maasoevers op 11—12.000 personen geschat — waren
samengestroomd in het oude "Bieslo aen die Maese", waar het Draaksteken als een
dramatisch gebeuren heel de bevolking in actie brengt. Veertien dagen te voren — op
Zondagmiddag van "Maria Kruidwijn" (Maria Kruiden-Wijding — Maria Hemelvaart), dus op
den dag, waarop men in de Maria Hemelvaartprocessie den kroedwisch als een gewijde
oogstmei ronddraagt, werd door het bestuur van de St, Joris-schutterij de draak uit
zijn zevenjarige bewaarplaats te voorschijn gehaald. De film heeft het moment
vereeuwigd, waarop de schutterskoning, de president, secretaris en penningmeester
moeizaam en met een zekere plechtstatigheid het houten krat, waarin het teenen
geraamte van den draak besloten is, naar buiten dragen. De oude heer Heidens staat er
als de man, die zeven jaren lang den draak in zijn schuur bewaakt heeft, vriendelijk
glimlachend bij te kijken. Nu schieten ook spoedig de prinses en haar hofdames toe om
met lange lappen stof het skelet te bekleeden en dan is het de taak van den schilder
Henri Thijssen uit Linne — een Beeselaar van geboorte — om evenals in 1919 het nog
maagdelijk-blanke drakenlichaam te beschilderen met angst-wekkende zwart-witte
schubben. Als dan de zeer venijnig-groen geschilderde draken-kop opgezet is, zien we
op de film den drakendrager zich steken in zijn geklauwde fel-beschilderde
drakenbroek, om daarna met behulp van vele helpende handen in het draken-lichaam te
kruipen, dat nu het ontvangen leven demonstreerend in een sulfer- en vlammenspuwenden
adem, onheildreigend zijn scherpgepunte vlerken uitspreidt om met "op-gespannen
kaeke" op buit belust te loopen naar een boschje aan de Maas. [..]
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11 februari 1927 BEESEL. — Teruggevonden. — De landbouwer M. A. alhier vond verleden
Maandag in de nabijheid van zijn huis, onder een struik een doos welke sokken en
andere gebreide goederen bleek te bevatten. Hij waarschuwde de politie en toen bleek
alles afkomstig van den in den nacht van Zondag op Maandag bij den winkelier Cr. te
Reuver gepleegden inbraak.
16 februari 1927 BEESEL. — Stierhouderij. — De Stierhouderij "Volharding" hield in
de zaal van Mej. Reijnders alhier een vergadering, waarin o.m. besloten werd terug te
komen op het in de vorige vergadering genomen besluit om een nieuwen stier aan te
koopen. Met den stier, waarover de vereeniging thans beschikt, en over de resultaten
waarover men algemeen zeer tevreden was kan men zich nog best een jaar behelpen.
Bovendien was er overeenstemming bereikt met den tegenwoordigen stierhouder. Deze was
genegen den stier wederom te houden op een voor de vereeniging veel voordeeliger
voorwaarde dan voorheen. Dhr. G. H. Hendrix verklaarde vanaf 1 Maart a.s. de functie
van secretaris neer te leggen. In zijn plaats werd gekozen dhr. H. Slabbers als
bestuurslid, en dhr. G. Meerts als secretaris.
23 april 1927 St. Laurentiushoeve te Reuver. Notaris Tijssen te St. Odiliënberg,
zal op Donderdag 28 April 1927, des nam. 2 ure, in het café A. H. Cremers te Reuver,
publiek verkoopen: Gemeente Beesel. De flinke Boerderij genaamd "St.
Laurentiushoeve", bewoond door G. Veltman, hoogst gunstig gelegen nabij het station
Reuver, bestaande in goed onderhouden huizing, groote stallen, schuur, tuin, bouw en
weiland, samen groot 1.30,90 H.A. kad. D. 1806 en 1&07. Aanvaarding 1 Mei 1927,
betaling 1 Aug. 1927. Meerdere inlichtingen bij den notaris. 4841
BEESEL. — Raadslid vervallen verklaard.
Ged. Staten van Limburg hebben het lid van den Raad der gemeente Beesel, dhr. H. J.
H. Litjens, van zijn lidmaatschap vervallen verklaard wegens middellijke deelneming
aan eene aanneming ten behoeve dier gemeente en wegens levering van materialen,
waardoor dat raadslid in strijd heeft gehandeld met de bepalingen der Gemeentewet.
23 mei 1927
BEESEL. — Diefstallen. — In verband met de alhier begin van het vorige
jaar gepleegde winkeldiefstallen is thans te GENNEP aangehouden en na gedaan
onderzoek op last der justitie in het Huis van Bewaring te ROERMOND opgesloten, de
woonwagenbewoonster M. T. hvr. W. LINNE.
2 juni 1927
(LANGS MAAS, ROER, SWALM EN PEEL).
Sporen der eerste volkeren tot de Ve eeuw.
We tellen eenige duizend jaren vóór Christus geboorte: de ijstijd was voorbij. Als
ook het ijs ons Limburgsche land noch van uit 't Noorden noch uit 't Zuiden was
binnengedreven dan was zijne werking toch ook hier te bespeuren geweest. Vooral de
Zuidelijke gletschers hadden vanaf de Ardennen machtige waterstroomen naar 't Noorden
gezonden, en deze hadden diepe dalgraven geboord, die tegenwoordig nog door onze
gewestelijke wateren, als Maas, Roer en Swalm doorvloeid worden. Ook groote
rotsblokken moeten wel in dien tijd in ons gebied zijn aangeland. Of nu ijs-stroomen
deze op hunne ruggen verder droegen, of watervloeden ze verder deden tuimelen, dat
alles is een moeilijk te beslissen vraag. Zulke blokken bevinden zich langs de
grenzen tusschen Sittard, Roermond, Meynweg, Venlo.
Den ijstijd met zijn guur en streng klimaat hadden slechts weinig dieren en planten
getrotseerd. Maar nu ontsproot onder de inmiddels warmere zonnestralen nieuw leven.
De moerassige lage vlakten waren met rietstengels van manshoogte begroeid, waarin
ontelbare zwermen van watergevogelte nestelden en broedden. De stroomen zelf waren
overrijk aan visschen, op hooger gelegen plaatsen wies veelsoortig en lang gras, en
de heuvelen waren met dicht woudgewas bezet.
De eerste menschen.
Een voorjaarsdag was aangebroken. Purper vlamde het over de oostelijke heuvels aan
den hemel op. Allengs golfde een vloed van gouden licht over het dal, en als
schitterende lansen drongen de lichtstralen door den dichten nevel, die over de
laagvlakten hing.
De buffel-os, die met zijn vrouwelijk dier en een kalf onder een boomgroep lag aan
den rand van het moeras, verhief zich en trappelde met zijn kleine kudde weg om in
het dauw-vochtige gras te grazen.
Doch plotseling hief de oer-os al speurend den machtigen kop in de hoogte, zoog de
lucht door de vochtige neusgaten en sloeg den scherpen blik de bosschages in. Wat was
't, dat 't kalm grazende wild zoo onrustig maakte? Was 't de beer, de bruine kasuaris
of de wolf, die listige grijze hond? Neen, het was een geheel onbekende, vreemde
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reuk, dien de oostwind aandroeg, niet van beer en wolf, noch van vos of wilde kat.
Verdrietig stampte de buffel-os met zijne machtige hoeven op den weeken weide-grond
en gromde een paar malen met dreigend gebaar. Daar schalde plots een veelstemmige
schreeuw: achter alle bosschen en boomen steeg hij op, en toen sprongen rondom
bruingele tweebeenige gestalten naar voren. Zij zwaaiden houten speren en slingerden
steenen naar den os en zijn kleine kudde. En met grimmig gebrul nam hij de vlucht.
Doch meer van deze wezens met hun vreemden reuk sprongen te voorschijn en schreeuwden
en zwaaiden hunne speren. Slechts aan één kant was een open piek. Daarheen begaf zich
de stier, gevolgd door zijn kleine kudde. Maar terwijl hij nog met geweldige sprongen
voortholde, stortte hij opeens in een diepen kuil, waarover een bedriegelijke dekking
van rijzen, graszoden en mos de opening verborgen hield. En na hem tuimelde moeder en
kalf hals over kop in de groeve.
Nu sprongen allen toe, de eerste menschen, die in Roer- en Maasland kwamen. En zij
omringden met woest en begeerlijk geschreeuw den val-kuil en doodden de gevangen
dieren na lange marteling, doordat zij met hunne houten speren hen van alle kanten
bepiekten.
Toen het proces eindelijk voltooid was, lieten zich ettelijke mannen naar beneden,
trokken hunne steenen messen en begonnen den buit te verdeeien. En vrouwen en
kinderen namen de stukken vleesch en droegen ze verder het woud in, waar onder het
beschermend getak der machtige boomreuzen hun woonstede was. Daar laaide het vuur,
gevoed door hars-rijk hout van grenen en dennen. En zij braadden 't vleesch en
verslonden het met begeerige beten. Ook de beenderen sloegen zij stuk en slurpten het
merg eruit.
Ja, wilde jagers waren het, die de sporen van het wild volgend, het land afstroopten.
Buffel en beer, wolf en vos sloegen zij neder, stroopten ze de vellen af en kleedden
zich ermee. Uit de beenderen-splinters maakten zij pijlspitsen en naalden, om hun
armzalige kleeding saam te houden. Metalen waren hun nog onbekend. Knodsen [knotsen],
speren, bogen en pijlen sneden zij uit hout. Aksen, bijlen en messen, zelfs zagen
maakten zij uit harden vuursteen, die zij in de stroombedden vonden. Zij sloegen de
steenen stuk en zochten uit de schreven de geschikte stukken. Deze slepen zij dan met
groote moeite op andere steenen, tot zij een bijl of mes met scherpe snede hadden. De
bijl klemden zij in de opening of spleet van een houten staaf, en omwikkelden dit met
een dierenpees. Met eene dusdanige strijdaks vermochten zij boomen te vellen en te
bewerken, ja ze zelfs tot booten uit te hollen. Dien tijd, waarin de menschen hun
gereedschap uit steen plachten te maken, noemt men "het Steenen Tijdperk".
Zeer armoedig waren ook de woningen dezer menschen. In heuvelachtige streken woonden
zij in holen. Prof. Stroobant in België beweert, dat in de heidestreken (Kempen en
Nederl. Midden-Limburg) holbewoners hebben geleefd. Het waren veelal ook woongroeven,
die zij dekten met rijs en plaggen. Weer anderen bouwden eene hut in de dichte
bosschages. Ook sloegen zij uit het gesteente met groote moeite lichtende vonken, en
wanneer na vele pogingen het vuur eindelijk oplaaide, dan voorzagen zij 't rijkelijk
met het in groote massa aanwezige dorre hout. En hoe rijk achtten zich deze menschen
al met het bezit van vuur! Zij dankten daarvoor hunne goden en eerden hen met
bijzondere brandstapels op hooge heuvelen, den Aasterberg bij Echt, den Bolenberg bij
Beesel, den Donderberg bij Belfeld, den Drususberg bij Herten, den Gravenberg bij
Neer, den Heesberg bij Sevenum, den Hemelsberg bij Lierop, den Lichtenberg bij Horst,
de Muisberg bij Hunsel, den Reutsberg bij Beegden, den Woerenberg bij Baexem.
Als echter de zon in de lente hoog steeg en hare stralen verwarmend de aarde
beschenen, dan vielen zij dronken van geluk ter neder en dankten en prezen "Alvader",
die hen nooit vergat.
Uit oude tijden verhalen ons wel half vergane en vergeelde boeken in varkensleder
gebonden, oorkonden op perkament met dikke waszegels. Maar van een steentijd vermeldt
noch boek noch oorkonde iets. Getuigen uit die periode zijn slechts oude steenen
gereedschappen, die ook in Midden-Limburg, als te Susteren, Echt, Montfort,
Posterholt, Vlodrop, Herkenboseh, Melick, Lerop, Linne, Odiliënberg, Maasbracht,
Maasnield, Swalmen en op de vorengenoemde heuvelen door graven, ploegen en beakkeren
aan de oppervlakte kwamen.
Gerh. Kr.
21 juli 1927 Verdronken.
BEESEL. Het 12-jarig zoontje van dhr. H. is bij het visschen in een sloot gevallen en
verdronken.
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9 augustus 1927 Brand door bliksem.
BEESEL. Zaterdag middag sloeg de bliksem in de woning van dhr. J. K. Teure. Spoedig
stond de geheele boerderij in brand, die een prooi der vlammen werd.
2 januari 1928 BEESEL. — Verkeersstremming.
Wegens bouwvalligheid der brug over de beek in het dorp, moet deze plotseling
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vernieuwd worden. Vrijdag bleek dat een groot gedeelte van het gemetseld boog-gewelf
was ingestort. De brug werd toen voor het verkeer met rij- en voertuigen afgesloten.
Voor het doorgaand verkeer vanuit de richtingen Roermond en Venlo over Beesel,
veroorzaakt zulks groot ongemak. De autobussen van de Nedam-garage rijden over den
Rijksweg tot Bussereind tot in het dorp aan de Noordzijde der brug. Automobilisten
uit de richting Roermond, die verder dan Beesel moeten, doen goed den Rijksweg te
volgen, terwijl zij, die uit de richting Venlo komen tot in het dorp kunnen komen om
vervolgens over Bussereind den Rijksweg te volgen.
25 jaar pastoor; 3 Maart; Zeereerw. heer J. W. Hendriks, geb. te Meijel,
achtereenvolgens pastoor te Griendtsveen en te Beesel.
Paters Passionisten. Z. D. H. Mgr. D. J. Theelen, geb. te BEESEL, herdenkt op 15
Februari het 12½jarig feest zijner wijding tot bisschop. Mgr. resideert te Roustchouk
in Bulgarije.
25-jarig kloosterfeest: 22 November: Zeereerw. Paters Th. C. Kempkens, geb. te
MONTFORT (L.), professor Theol. te Ophem, Brussel; F. J. Thijssen, geb. te BEESEL
(L.), assistent te Haastrecht; [...]
7 januari 1928 BEESEL-REUVER. — Dienstplicht. — Tot het doen van aangifte voor
inschrijving van dienstplichtigen der lichting 1929 uit deze gemeente, waartoe in het
algemeen de in 1909 geboren mannen behooren, zal extra zitting gehouden worden ten
raadhuize te Beesel, op Maandag 9 dezer, des nam. van half zeven tot zeven uur, en
ten raadhuize te Reuver op Dinsdag 10 dezer, des nam. van zes tot zeven uur. De
aangifte moet geschieden door den dienstplichtigen zelve of door hunne wettige
vertegenwoordigers.
17 januari 1928 Een heel dorp gedupeerd.
OPHEFFING AUTOBUSDIENST.
BEESEL. — Met groote teleurstelling vernamen de inwoners, dat de autobusdienst der
Nedam heden Maandag zal worden stopgezet. Ondanks de pogingen van het
gemeentebestuur, van plaatselijke vereenigingen en protestvergaderingen om het
dreigende gevaar in dat Beesel weer tot zijn vroeger isolement zal worden
teruggebracht, af te wenden zal het gevreesde dus reeds een feit zijn. Onbegrijpelijk
is het dat men zich van die klachten en wenschen niets aantrekt en men een heel dorp
durft dupeeren omdat de Ned. spoorwegen meenen dat de autobusdienst haar concurrentie
aandoet. Vanaf a.s. Maandag kunnen onze menschen, die op reis moeten, dus weer
beginnen met drie kwartier te voet naar het station te Reuver of te Swalmen te
loopen. Meent men in den Haag dat dit in overeenstemming is met de begrippen, die er
in den tegenwoordigen tijd over het verkeer of de verkeersmiddelen heerschen. Moeten
wij ook hier maar weer in berusten?
BEESEL-REUVER. — Hoogtezon. Naar wij vernemen bestaan er plannen om in Reuver en ook
in Beesel een hoogtezon-installatie te krijgen, een in het belang van de
volksgezondheid zeer nuttig instrument en waarover men reeds lang in onze gemeente de
beschikking had moeten hebben. Het is te hopen dat deze inrichting waarvan het nut
door de meeste menschen nog veel te weinig wordt gekend of gewaardeerd er zeer
spoedig zal komen. Voor de tuberculosebestrijding en ter bestrijding van vele andere
ziekten en kwalen alsmede voor de bestrijding der kindersterfte is een hoogtezoninstallatie van het allergrootste belang en zal het daarin belegde geld ook voor de
gemeenschap, in den vorm van minder kosten van armenbedeeling in de toekomst
honderdvoudig zijne rente opbrengen.
BEESEL-REUVER. — Burgerwachten. — De sterkte der burgerwachten in deze gemeente
bedroeg op 1 Januari jl. te Beesel 79 gewapende en 12 ongewapende leden en te Reuver
77 gewapende leden.
17 januari 1928 Wegens sterfgeval boerenknecht gevraagd, zoo spoedig mogelijk,
liefst die melken kan en met paard kan omgaan. Adres Jos. Ackermans,
Kuileneindestraat n. 106 Meerssen. 1977
27 januari 1928 Gevraagd een KNECHT die met paarden kan omgaan, en met alle
boerenwerk op de hoogte is. Jos. Akkermans, Beesel, Klerkehof. 3007
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1 februari 1928 L. H., 58 jaar, landbouwer te Nieuwstadt, die op 6 Juli 1927 als
bestuurder van een vierwielig motorrijtuig op den openbaren weg onder Kessel, C.
Vossen, caféhouder te Beesel, had aangereden waardoor deze zwaar lichamelijk letsel
bekwam en overleden is, werd door de Rechtbank vrijgesproken, van het hem primair ten
laste gelegde en de Rechtbank verklaarde zich onbevoegd om van het hem secundair ten
laste gelegde kennis te nemen.
De eisch luidde dertig gulden, subsidiair dertig dagen hechtenis. Raadsman mr.
Janssense advocaat te Roermond.
4 februari 1928

BEESEL-REUVER, — Rupsennesten.
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— In een algemeene bekendmaking vestigt de burgemeester dezer gemeente de aandacht
van eigenaren en gebruikers van tuinen, erven en boomgaarden op hunne verplichting
om, ingevolge het hieromtrent bepaalde in de algemeene politieverordening dezer
gemeente, jaarlijks, vóór 1 Maart, alle rupsennesten in daarop, daarin of daarlangs
staande heggen, struiken of boomen weg te nemen, te verzamelen en onmiddellijk te
verbranden. Het is dus niet alleen genoeg als men de rupsennesten uitknipt, doch
dienen onmiddellijk verzameld en verbrand te worden. Gezien het groote belang dat
hieraan verbonden is, wordt verondersteld, dat allen aan hunne verplichting zullen
voldoen. Der politie is opdracht gegeven op behoorlijke naleving toe te zien.
BEESEL-REUVER. — Kadaster. — Teneinde teleurstelling te voorkomen wordt bekend
gemaakt, dat de ten raadhuize berustende kadastrale kaarten en leggers vanaf Vrijdag
ter bijwerking naar Roermond zijn opgezonden.
13 februari 1928 DE AUTOBUSDIENST ROERMOND-VENLO.
Een demonstratie voor Gedep. Staten.
Midden-Limburg kan maar noode, neen in het geheel niet berusten in da eenzijdig
georiënteerde beslissing van den Raad van State, die tot gevolg had dat de Maasdorpen
tusschen Roermond en Venlo van een welvaartsmiddel werden beroofd in den vorm van de
opheffing van den autobusdienst tusschen beide genoemde steden.
Geen middel laat de betrokken streek onbeproefd, om te behouden wat haar rechtens
dient gelaten te worden.
De gemeentebesturen hebben geadresseerd, geprotesteerd. Beleefde brieven hielpen
niet.
De bevolking ging op haar achterste beenen en teekenend is de verontwaardiging van
het anders zoo rustige Beesel, die zich demonstreerde in de vergadering van de
burgerwacht, waar een verbolgen toon heerschte. [...]
24 maart 1928 BEESEL REUVER. — Raadsvergadering. — De burgemeester dezer gemeente
heeft de leden van den gemeenteraad opgeroepen tot het houden eener openbare
vergadering op Maandag 26 dezer, des n.m. 4 ure. ten raadhuize te Beesel. De agenda
vermeldt o.m. verpachting landerijen, waarvan de pacht in 192Ö vervalt, aangaan
geldleenipg ad f20.000, wegverbetering op div. plaatsen, toekenning voorschotten aan
de bijz. lagere scholen, en toekenning van bouwcredieten. [...]
14 april 1928 BEESEL-REUVER. — Landverpachting. Bij de j.l. vanwege de gemeente
gehouden publieke verpachting van 34 perceelen bouwland, gelegen in het Meerlebroek,
werd geen der perceelen toegewezen omdat de pachtprijzen niet hoog genoeg geoordeeld
werden.
20 april 1928 DE ZALMRIJKE MAAS.
LINNE. — Deze week is nabij de stuw alhier wederom een begin gemaakt met de
zalmvangst. De eerste dagen was de vangst bijzonder goed. Reeds werd een 100-tal
dezer edele vischsoort buit gemaakt, te zamen een gewicht van ruim 2000 pond en een
directe verkoopwaarde van ruim 3000 gulden vertegenwoordigend. Deze zalmvangst
geschiedt door de familie Melis uit Beesel, in dienst van dhr. Wijnbelt uit
Woudrinchem, die mede de eerste vangsten bijwoonde.
5 mei 1928 Door een stier aangevallen.
BEESEL. Bij de Donderdag alhier plaats gehad hebbende hoofd- en premiekeuring van
springstieren, heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan. Toen namelijk de zoon van
den landbouwer B. uit Heythuysen-Maxet, een stier uit den veewagen wilde halen,
raakte de veer los, waarmee het leidsel verbonden was aan den neusring, dien de stier
droeg om hem in bedwang te kunnen houden. De stier maakte van de hierdoor bekomen
vrijheid in zijn bewegingen gebruik om den geleider onverwachts met de horens tegen
den schouder te stooten, dat hij ineen hoek van den wagen neerviel, waar de stier hem
met de horens bleef bewerken, totdat de getroffene zich met een hand vastgrijpende
aan eender zijwanden van den wagen, oprichtte, waarna de stier hem op zijn horens nam
en uit den wagen wierp. Hevig bloedend werd hij door de omstaanders opgenomen en in
het café J. Boonen, aan het spoorwegstation alhier, waar de keuring plaats had,
binnengedragen. Onmiddellijk werd de heer J. D. Smits, arts te Heijthuijsen,
telefonisch ontboden, die spoedig ter plaatse verscheen. Na een langdurig onderzoek
van den getroffene constateerde hij, dat deze het sleutelbeen gebroken had, terwijl 3
ribben waren ingedeukt en het benedenlijf vrij ernstig opengescheurd was. Nadat de
wonden door den geneesheer dichtgemaakt en verbonden waren, werd de ongelukkige naar
de ouderlijke woning overgebracht.
15 februari 1929 BEESEL. — De 25-jarige melkrijder V. van de Coöp.
Stoomzuivelfabriek uit Swalmen, wonende alhier bij zijn ouders, had Asohwoensdag het
ongeluk van de melkkar af te vallen, waarbij hij blijkbaar met het hoofd op den grond
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is terecht gekomen. Toen hij ©enigen tijd later thuis kwam oordeelden de ouders
geestelijke en geneeskundige hulp noodzakelijk. Hij werd dan ook onmiddellijk van de
laatste H. Sacramenten voorzien. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten, want even
na den middag gaf hij zijn geest. Men kan zich de ontstel, «nis der geschokte ouders
voorstellen.
28 februari 1929 WEER DE LICHTBAK. Strooper contra wachtmeester.
In den nacht van 6 op 7 December jl. heeft de fabrieksarbeider A. V. uit Offenbeek,
onder Beesel—Reuver in de heide Reuverbroek met de lichtbak gestroopt. De
wachtmeester M. Erasmus had den strooper aangehouden en het stroopersgeweer in beslag
willen nemen; de strooper V. had zich daartegen verzet en den maréchaussée gestompt.
De strooper verklaarde thans voor de Rechtbank, dat de maréchaussée opeens zonder
eenige voorafgaande waarschuwing, het geweer had vastgepakt onder het uiten van
bedreigingen. De zaak werd uitgesteld tot 12 Maart om de maréchaussée te hooren.
Intusschen kreeg de strooper een scherpe vermaning van den president mr. Coenegracht
om 't stroopen met den lichtbak te laten, de grootste ongelukken kunnen er uit
voortvloeien.
9 maart 1929 BEESEL. — Jonge Boeren. Voor de vereeniging van "Jonge Boeren" alhier
hield dhr. Dr. Droesen uit Roermond jl. Donderdag alhier, in de zaal van Mej. Wed.
Reijnders, een interessante spreekbeurt over het onderwerp: "De Taak en organisatie
van de "Jonge Boeren." Spreker ving zijn rede aan met een schets van de toestanden
welke vóór een goede dertig jaar terug voor den boer bestonden op het gebied van
credietwezen, zuivelbereiding, voorlichting en ontwikkeling. Op dit gebied is dank
zij de organisatie en wetenschap veel ten gunste der boeren bereikt. Spreker zette
dan ook het groote belang der wetenschap voor den landbouw en de bestudeering daarvan
door de jonge boeren uiteen. Eveneens den eisch van het zich organiseeren in den
tegenwoordigen tijd maakte spreker met eenige voorbeelden duidelijk. Ook op zedelijk
en maatschappelijk gebied valt er veel te doen ook voor de jonge boeren. 't Gezegde
van den spr. werd met aandacht gevolgd en bewees met luid applaus de instemming der
aanwezigen. 't Dankwoord van den voorzitter was dan ook welverdiend. Er werden nog
eenige vragen gesteld o.a. voor aardappelteelt, aanleg kunstweiden, bietenverbouw,
etc. waarover nog van gedachten werd gewisseld. Ook werd nog gewezen op het nut van
bescherming van nuttige vogels ter bestrijding der rupsenlaag, tot welker einde
vanwege de vereeniging nestkastjes verkrijgbaar zullen worden gesteld. Hierna sloot
de voorzitter deze leerrijke vergadering.
28 maart 1929 DE NEDAM-DIENST OPGEHEVEN.
Kleine oorzaken hebben groote gevolgen.
DE ZIEKTE VAN EEN HOOFD-AMBTENAAR.
Dezer dagen is gemeld, dat de Nedam-autobussendienst Roermond—Venlo, vice versa langs
beide Maasoevers, gedwongen is voorloopig zijn werkzaamheid te staken.
Herhaaldelijk is met nadruk door ons gewezen op het gevaar van opheffing dezer
verkeerslijn der Maasdorpen tusschen Roermond en Venlo.
De moeielijkheden zijn bekend: de Ned. Spoorwegen hadden beroep aangeteekend tegen de
door Ged. Staten van Limburg verleende nieuwe concessie voor den autobussen-dienst
Roermond—Venlo, door de Nedam-garage te Roermond.
Gedurende negen maanden was dus het voortbestaan van den autobussen-dienst al niet
geheel zeker meer, zoolang geen uitspraak was gevallen in deze.
Op 31 October 1.1. is het beroep voor den Raad van State behandeld: gemeentebesturen,
volksgroepeeringen (landbouwbond e.d.), de Kamers van Koophandel te Roermond en Venlo
pleitten met klem van redenen voor het behoud van den bussendienst als een
verkeersbelang voor de geheele streek tusschen Roermond en Venlo.
Na de behandeling van het beroep voor den Raad van State hoorde men niets meer van
het geheele geval. De autobussen-dienst bleef voortsukkelen in zijn onzeker bestaan,
dat geen aanschaffing van nieuw materiaal gedoogde.
Thans, bijna vijf maanden later, ziet de exploitant van den Nedam-dienst zich
gedwongen stop te zetten: in dien tijd zijn groote sommen gelds uitgegeven aan het
onderhoud der versleten bussen: iederen dag waren het aanzienlijke bedragen. Een paar
chauffeurs en controleurs komen zonder werk over een paar dagen en dat alleen, omdat
van uit den Haag nog steeds geen beslissing komt.
Waarom? !... Het advies van den Raad van State gaat via het Departement van
Waterstaat naar de Kroon, welke de uitspraak doet. En van het Ministerie komt de
kwestie blijkbaar niet weg.
Want toen tusschen 8 en 11 Maart 1.1. door den bond van bedrijfsautohouders werd
geïnformeerd hoe het zat met de beslissing kreeg men ten antwoord, dat de betrokken
hoofdambtenaar der afd. vervoer en mijnwezen van het Departement van Waterstaat ziek
was, en er dus geen uitsluitsel was te geven.
Veertien dagen zijn sindsdien verloopen en vanuit den Haag zwijgt men nog steeds: de
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betrokken hoofdambtenaar is blijkbaar nog altijd ziek.
Nu, na vijf maanden is men nog even ver.
De Nedam-dienst kan het niet langer bolwerken en heft de autobus-verbinding op. Een
17-tal Maasdorpen raken een gemakkelijke verbinding kwijt; daarvan zijn er tien, die
geen behoorlijke trein-verbinding hebben, n.l. Maasniel, Beesel, Steyl, Horn,
Buggenum, Haelen, Neer, Kesseleick en Kessel. De gemeente Horn alleen is per L. T. M.
gemakkelijk bereikbaar.
Dat de dienst in een behoefte voorzag, blijkt wel hieruit, dat in de normale jaren
met de Nedam ongeveer 400 personen per dag werden vervoerd. Moeten al deze belangen
nu maar eenvoudig worden opgeofferd: kan de geheele behoud-actie van officieele
personen en lichamen, van organisaties maar gewoon genegeerd worden ?...
Vijf maanden lang is dat nu gebeurd! Misschien kan de ziekte van den betrokken
hoofdambtenaar voor de laatste halve maand als excuus dienen. Maar het werkloos-zijn
tijdens de andere vier maanden niet! Wanneer de hoofdambtenaar nu eens per ongeluk
dood ging? Bleef het beroep dan in portefeuille?...
Alhoewel de heillooze, mogelijke gevolgen van het talmen in den Haag tot een feit
zijn geworden, n.l. opheffing van den dienst, is de zaak niet afgeloopen.
Dan zou het Departement de blaam op zich laden door zijn houding aan de
beschuldiging, dat men de zaak wil laten doodbloeden, meer vasten grond te hebben
gegeven.
Ten respecte van de meening en de vaste overtuiging der bij deze autobuskwestie
betrokken en belanghebbende bevolking, moet open en klaar de beslissing komen! En
spoedig!...
Wellicht dat dàn de mogelijkheid nog bestaat, dat de autobusdienst hervat kan worden.
19 april 1929
[...] Er wordt met algemeene stemmen besloten een gedeelte van het
gemeentebosch in 't Meerlebroek groot ca. 7 H.A. te verkoopen. Zoo mogelijk de helft
in het najaar 1930. Er zal overwegen worden op den vrijkomenden ondergrond weiland
aan te leggen voor een gemeenteweide. Exploitatie door de gemeente wordt evenwel om
verschillende redenen afgeraden en in overweging gegeven den grond aan den Boerenbond
of aan de Stierhouderij te dien einde te verpachten. B. en W. zullen terzake met een
voorstel tot den Raad komen.
Van de pl.m. 20 H.A. bouw- en weiland in de vorige vergadering a f45.- per H.A. aan
den heer Felix Bongers te Beesel verpacht wordt met goedvinden van dezen circa 5½
H.A. verpacht aan den Heer G. Veldman te Reuver en het vorig raad besluit in verband
hiermede gewijzigd.
Het gras aan de losplaats te Beesel zal publiek worden verpacht.
Het gemeente-verslag over 1928 wordt aangeboden. [...]
20 april 1929 SCHADE DOOR OPSTUWING. Eigenaren van landerijen in de gemeenten
BELFELD, BEESEL, SWALMEN, MAASNIEL, ROERMOND, KESSEL, NEER EN BUGGENUM, die meenen
schade te hebben geleden aan hunne gronden door opstuwing van de Maas, worden
verzocht daarvan schriftelijk opgave te doen aan den Hoofdingenieur van den
Rijkswaterstaat te Roermond, Willem II Singel 4.
Formulieren voor opgaven zijn kosteloos te bekomen op de gemeente-secretarieën en op
het kantoor der Maaskanalisatie.
24 april 1929 VOETBAL-GENOT? 'n Punt of de knooke!
De Rechtbank te Roermond had Dinsdag haar oordeel te vellen over voetbalaangelegenheden ia het land van BEESEL-REUVER; dit naar aanleg ding van een
vervolging terzake mishandeling, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbende, tegen
den voetballer P. L. Sch. uit KESSEL, die op een voetbalveld te Beesel een
tegenstander zoodanig zou getrapt hebben, dat kuit- en scheenbeen beide gebroken
werden en de jongeman in kwestie, zekere T. uit Kessel er ruim vier weken mooi mee
was geweest.
Voor de politie waren na het gebeurde door verschillende voetballers, die op het veld
aanwezig waren, verklaringen afgelegd, waaruit duidelijk bleek, dat de verdachte Sch.
op zijn tegenpartij inloopende, deze had getrapt, toen de bal reeds was doorgegeven.
En verder was door verschillenden bij de politie getuigd, dat vanuit het publiek
rondom het Beeselsche voetbalveld de thuisspelende club herhaaldelijk op eigenaardige
wijze was aangemoedigd om den 1-—0 achterstand in te halen; dat even voordat het
bovenvermelde incident plaats vond, was geroepen: "Peerke, laat dig neet kiste! punt
of de knooke", welke hartelijke aanmoediging dan voor den verdachte Sch. bleek
bestemd te zijn geweest.
De rechters konden blijkbaar zich niet voldoende verplaatsen in de mentaliteit van
voetballers, zooals er tegenwoordig helaas maar al te vaak op de "sport"velden
rondwaren: want hun verbazing was ongeveinsd, toen zij vernamen, dat de sportieve
lust bij den gewonden T. door de beenbreuk geenszins gebroken was.
En evenmin schenen de heeren achter de groene tafel te kunnen begrijpen, dat de
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getuigen allen — behalve de scheidsrechter!! — van oordeel waren, dat er slechts
"forsch" gespeeld wordt.
Wij noemen dat ruw, merkte een der rechters op, hetgeen de aanwezige sportslui in een
veelbeteekend stilzwijgen deden terugtrekken. Dat de verd. Sch. tevoren reeds twee
spelers der tegenpartij tegen den grond had geloopen, bleek iets onbeteekenends: dat
had men in het vuur van den sportieven strijd blijkbaar niet opgemerkt; de
scheidsrechter herinnerde zich niet of hij gefloten had, en de spelers hadden niets
gehoord! "Neen, dat begrijp ik, dat merk je zoo niet, hè?!... ironiseerde de Officier
van Justitie, welke spotternij den kwieken sporthelden blijkbaar ontging.
De getuigenis van den scheidsrechter E. uit Venlo, die dezen wedstrijd had geleid,
was intusschen merkwaardig. Op de vraag, of er ruw gespeeld was, en of hij geen
termen aanwezig achtte om het spel te staken, antwoordde deze voetbal-referer, dat de
wedstrijd gewoon forsch was: op die dorpen gaat het altijd zoo, 't zijn allemaal
forsche lui.
De belangstellende opmerking, van mr. Ritter dat deze scheidsrechter misschien bang
was voor een zelfde pak rammel, waarop eenigen tijd te voren een college van hem was
onthaald te Beesel, werd door den scheidsrechter-getuige handig omzeild.
Waar intusschen door getuigenverklaringen ter terechtzitting in tegenstelling met het
proces-verbaal niet was komen vast te staan, dat de voetballer Sch. naar zijn
tegenstander had geschopt in den historischen voetbalwedstrijd Beesel—Kessel (nog
niet eens een kampioenswedstrijd) vroeg het O.M. vrijspraak, echter niet voordat mr.
Rieter hartgrondig zijn meening over deze voetbal geschiedenissen had gelucht: spr.
kon zich met recht niet begrijpen wat voor geweldig belangrijks er achter zou zitten,
of Beesel of Kessel gewonnen had, en of de maatschappij veel belang zou hebben gehad
bij het verloop van zulk een wedstrijd!
Over veertien dagen zal de Rechtbank, waarin thans mr. Marres voor het eerst zitting
had, vonnis vellen.
30 april 1929 BEESEL-REUVER. — Veerpontverpachting.
— Het Gemeentebestuur heeft zich nogmaals met een adres tot den Minister van
Waterstaat gewend om zoo spoedig mogelijk voorzieningen te willen treffen, op de
verkeersstremming bij het veer te Kessel, tengevolge van de opstuwing dar Maas,
opgeheven wordt. Voor alle rij- en voertuigen die op het oogenblik het bedoelde veer
moeten passeeren is de toestand meer dan treurig.
12 september 1929 SCHADEVERGOEDING
De Eerste Nederl. Onderl. Paarden en Veeverz.-Maatschappij van 1900 te Den Haag Dir.
Folkerts Laurens Reaelstraat 1 vergoedde op spoedige en coulante wijze de schade van
mijn onteigend paard door tusschenkomst van haren H. Vertegenw. den Heer M. Queis,
Molenweg 5 te Leijenbroek. Over deze afwikkeling ben ik uiterst tevreden. Ieder
Paarden en Veehouder raad ik sterk aan dit zware risico aan deze solide Maatij. over
te dragen.
Beesel, 7 September 1929 J. Akkermans, Landbouwer
Hemelvuur in ’t openveld is gratis inbegrepen.
14 september 1929 BEESEL — Not. v. Koolwijk 16 Sept. 2 uur ten huize van dhr. J.
Akkermans, landbouwgereedschappen, paardentuig, maaimachine, enz.
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28 november 1929 Aspergeplanten.
Te koop circa 7000 extra zware aspergeplanten (Roem van Brunswijk). Te bevragen H.
Thijssen-Akkermans, Beesel. 2457
4 oktober 1930 Gevraagd een knecht voor dadelijk. Zich te melden: Reinders, Beesel
Klerkenhof. 5499
5 maart 1935 [...] 3e Nellie van Klerkenhof, 711105, geb. 1 Juli; M. Nella de
Roobeek K 11946; eig. J. Reinders, Klerkenhof, Rijkel 43, Beesel.
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30 november 1935 Te koop bij inschrijving: ca. 178 Canadaboomen omtrek tot 1.70
Meter te wassen staande op het Broekske Heijthuijsen. 11 CANADABOOMEN omtrek tot 2.80
Meter te wassen staande op Klerkenhof Beesel. Inschrijving te sturen voor 6 December
bij Peeters, St. Elisabeth Nunhem alwaar verdere inlichtingen zijn te bekomen. 4231
12 november 1940 GEMEENTE BEESEL: weiland, Rijkelsebergen, G no. 1160, gr. 44.05
aren; in pacht bij Jos. Reijnders, Klerkenhof. Betaling: 15 Januari 1941.

