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De heerser van het Bokkenrijk
heette vier jaar lang Sigbold

JUBILEUM Carnavalsvereniging D’n Bok in Swolgen bestaat 5x11 jaar

De historie van D’n Bok in
Swolgen is met het oog op
het 5x11-jarig jubileum voor-
goed veilig gesteld. Er zijn
echter wel nog enkele
mysteries.

door Eric Seuren

E r wordt in de vereniging
nog geregeld gesproken
over de oprichting van car-
navalsvereniging D’n Bok

in Swolgen. De gebeurtenis was
niet zozeer memorabel, omdat die
plaatsvond op een donkere zater-
dagavond in 1954 terwijl het on-
weerde. Ook niet omdat de pastoor
zich sterk tegen de oprichting ver-
zette. Nee, de oprichting ging de an-
nalen in als de avond dat Herman
Thijssen wegbleef. Omdat het zo
hevig onweerde mocht hij van zijn
vrouw Grada namelijk niet van
huis.
Het is een van de prachtige verha-

len over D’n Bok die door de jaren
heen bewaard zijn gebleven en dat
voortaan ook zullen blijven. En dat
allemaal dankzij een initiatief van
de vereniging om de geschiedenis
vast te leggen in een speciaal com-
puterarchief én op een dvd voor al-
le geïnteresseerden. „Je weet wel
hoe dat gaat met oude foto’s en do-
cumenten. Iemand bewaart die,
maar dan raken ze in de vergetel-
heid of men raakt ze kwijt. Dat wil-
den we voor eens en altijd oplos-
sen”, vertelt voorzitter Frank Thie-
len. „Met een clubje van vijf perso-
nen zijn we zo ongeveer huis aan
huis gegaan om alle informatie, ver-
halen en foto’s te vergaren.”
Zo is nu voor eeuwig vastgelegd
hoe na de beslissing om in 1955
voor het eerst carnaval te vieren er
met de nodige fantasie kostuums
voor de prins en de raad van elf
werden gemaakt: van karton en
voeringstof met mutsen in ‘Napo-
leonmodel’. Of dat men de eerste ja-
ren de prins niet bij zijn voornaam
aansprak, maar hem Sigbold noem-
de. Wat daar de reden voor was, is
tot op heden een mysterie. „De een

zegt dat het te maken heeft met de
mannelijke variant van geiten, sig-
gen noemde die men hier voor-
heen. Anderen beweren dat een
oud-bewoner van het kasteel hier
in de buurt zo heeft geheten”, legt
oud-prins en erelid Piet Jacobs uit.
Nog zo’n mysterie is de naam van
de carnavalsvereniging. Volgens de
één een verwijzing naar de eigen-
wijze aard van de inwoners. Vol-
gens de ander heeft het te maken
met de lage kerk-entree waarbij de
pastoor altijd zei bòkt ow. „Dat zijn
vragen waarop we nog een ant-
woord hopen te vinden. Maar ach,
die vragen en mysteries zijn ook
wel weer leuk. Het draait uiteinde-
lijk toch om het carnavalsfeest
zelf”, lacht Thielen.
En dat feest draait in Swolgen na
5x11 jaar zoals nooit tevoren. Hon-
derden inwoners van het kleine
Swolgen komen hun huis uit om
carnaval uitbundig te vieren. Ook
de vereniging is groter dan ooit
met drie dansgardes en een raad
van elf van ahum.. twintig perso-
nen. Jacobs: „Het bewijs dat de ver-
eniging tussen het volk staat.”

De allereerste carnavalsoptocht in Swolgen in 1955.  foto Carnavalsvereniging D’n Bok


