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Niets is bestendig 
maar een steen in de rivier bewogen door liefde 
en de reizen door het oude moer 
’t vastelaoveslied gezongen 
zijn mij ’t mooiste geschenk 

 

 
 
 

Woord vooraf 
 
 
 
 
 
Een goede schilder bewerkt en verstevigt het hout eerst met een degelijke 
grondverf. Is die uitgehard, dan volgen twee laklagen, voor duurzaamheid en 
tegelijkertijd mooiigheid. Zo is ook onze cultuur, zo is ook ons leven: er zit een 
buitenkant aan, maar eronder zijn andere lagen verborgen. Onze cultuur is 
gebouwd op de basis die in het verleden tot leven is gekomen. Op dat fundament 
hebben wij onze opvattingen verankerd. In ‘Het verloren land van Rooj’ vindt u de 
oude basis, de oude tradities, overtuigingen, levenswijsheid, zoals die in de 
negentiende eeuw golden. Talrijk zijn de bijzondere mensen die hier leefden.  Bij 
de roze gloed van de haard in de winter, aan de stamtafels van de talrijke 
herbergen werden de herinneringen, vergrijsd van ouderdom, steeds opnieuw 
mooier gemaakt met boerse fantasieën. Verhalen over de angstwekkende ijsgang 
van de Maas in 1649, de overstromingen van 1797, 1820 en het noodjaar 1880, 
de rampzalige winters van 1920 en 1926. De uiterwaarden op de oostoever van 
de rivier waken over een ongestoord vergezicht. Het Oelbroeck, gelegen in de 
Maasgouw (niet ver van Cuijck), waar de Noormannen met hun drakenschepen 
bij hoog water landden en de burchten plunderden. De Cureit (geestelijk leider) 
leerde de boeren de blauwe klei te gebruiken die men westelijk van de Peelgraaf 
onder de oppervlakte vond. Daarvan maakte men sterke oelen, ofwel potten, 
harde plavuizen voor de haard of tichelstenen. Hij leerde hun ook hoe schadelijk 
het was het land steeds maar te blijven bezaaien met koren, haver en eve (wilde 
haver) zonder het land te bemesten. De Cureit voerde het drieslagstel in. Het 
eerste jaar winterrogge, het tweede jaar zomervruchten en het derde jaar 
braakligging. Dat voorkwam uitputting van de aarde. 
 
Ik probeer dat beeld van weleer in dit boek tot leven te brengen. Met een weinig 
kennis van de aard en de geschiedenis van de streek komen we al een heel eind. 
Ik moet er wel voor uit mijn luie stoel opstaan om een tocht te gaan maken door 
de Peel. Dank zij de Tranchotkaart (1800) van dit gebied, die onder Napoleon tot 
stand kwam, kunnen we ons een beeld vormen van het oorspronkelijke 
landschap. Mede met behulp van de kaarten uit de jaren 1934 en 1955 – die een 
zeer nauwkeurige beschrijving geven van een en hetzelfde traject – kunnen we 
vrij nauwkeurig nagaan wat er was en verdween, wat bleef en wat er bijkwam. Zo 
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wordt speuren naar sporen een aangename en leerzame bezigheid. U zult al gauw 
bemerken dat dit landschap veel verborgen belevingswaarde bezit. ‘Het verloren 
land van Rooj’ is geschreven om ons te herinneren aan wat er voorheen allemaal 
is geweest. Het was in Venray de gewoonte dat voorbijgangers de dode groeten 
wanneer hij begraven werd. Dat is in Holland echter nooit een gewoonte geweest. 
Voor iemand die van Venray en van geschiedenis houdt kan het lezen hiervan 
een aardige ontspanning zijn. Voor zo een klein boek zijn er heel wat 
hoofdstukken, dat betekent elke keer een nieuw begin. Er bestaat in Gateshead 
(UK) een engel, die men de ‘Angel of the North’ noemt. De naakte engel staat op 
het punt zich te verwijderen van iets waar hij zijn blik strak op gericht houdt. Hij 
heeft zijn vleugels gespreid; gemaakt van tweehonderd ton staal en een 
vleugelwijdte van vierenvijftig meter. Zo moet de engel van de geschiedenis 
eruitzien. Zijn gelaat is naar het verleden gewend. Daar waar wij een reeks 
gebeurtenissen waarnemen, ziet hij een enkele ramp. Zijn vleugels vangen de 
wind die uit het paradijs waait, een storm die zo hard is dat hij ze niet kan 
sluiten. De storm stuwt hem onweerstaanbaar voort de toekomst in die hij de rug 
heeft toegekeerd. De storm is wat wij vooruitgang noemen. 
 
Ik ben mijn vrienden nooit vergeten en wil ze in genegenheid gedenken: Hans 
Oudenhoven en zijn vrouw Lies, (die helaas niet meer leeft), familie Vermeulen, 
Harm Stam (die helaas niet meer leeft) en zijn vrouw Liesbeth, Huub Wils en zijn 
vrouw Marian, familie Holl (Meerloo), René Bours, Gerard Thijssen, Henriette 
Poels, Hans Wiezer en zijn vrouw, Jan Konings en zijn vrouw Ger, Paul Reiniers 
en zijn vrouw Willie, Henk Willems en zijn vrouw Marianne, Joost van de Vorle en 
zijn vrouw, Cees Hensing en zijn vrouw, Humphry Karsters en zijn vrouw Marian, 
Godewien en Hans (Koetshuis), Tonnie Kroeze en zijn vrouw Janine, John Ritzen 
en zijn vrouw Ria. Er waren nog vele, vele anderen, hun namen ben ik vergeten. 
Aan hen wil ik dan ook dit boek opdragen. Ik heb dierbare herinneringen aan de 
tijd met hen in Venray. Het afscheid nemen viel me erg zwaar. Ik herinner me het 
verleden voor mijn kinderen om ze een geschiedenis over te dragen. Ze hebben 
allebei geen herinneringen aan hun korte periode in Venray. Ik daarentegen heb 
alleen goede herinneren aan het stadje in de Peel dat mij zo hartelijk in haar 
midden heeft opgenomen. Ik reken de jaren in Venray tot de beste van mijn 
leven. Maar natuurlijk kan het beste niet eeuwig duren, hoe kunnen ze anders de 
beste zijn. 
 
Een versregel, bijna vergeten, en toen niet begrepen, komt in mij op. ‘Niemand is 
een eiland van zich alleen. Ieders sterven maakt mij kleiner, omdat ik deel ben 
van de mensheid’. Ik weet dat met mijn liefde dieren en mensen blij zijn, en ik 
meen dat mijn gevoel een diepere oorzaak heeft. Ik wil leven en niet strijden om 
het bezit van mijn lichaam. En zoals een verhaal geen begin heeft, heeft het ook 
geen einde. Dat laat ik weg. Allerlei eindes zijn denkbaar. Ik leef nog lang en 
gelukkig. Misschien overlijd ik wel aan een hardnekkige blaasontsteking die ik 
opliep na een infectie van een bacterie. Misschien zijn de artsen plotseling 
uitgedokterd en word ik overgeplaatst naar een woongroep.  
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Inleiding 
 
 
 
 
 
Vertel mij van ’n land 
Van ’n volk en zien’ trant 
Dan daenk ik âltied stil vur mij hin 
An mien däörp wat ik bovvenal min 
Rooj mien däörp ien de Pieël 
Ik hâld van òw mit hárt en mit ziël 
Ien òs Rooj ziej ik thuus 
Nie wied van de Maas 
Ien ’t lând van d’n haas 
Lit mien dâörp waor ik âltied án daenk. 
 
 
‘Het verloren land van Rooj’ is zo ruim van opzet dat er plaats is voor alle 
onderwerpen over Venray. Door me met alle energie te concentreren op één 
aspect van het bestaan, kan ik tegelijk de meest fantastische kennis verzamelen 
en er plezier aan beleven. Omdat ik de fantasie had dat deze verhalen enige kans 
gegeven mocht worden op blijvender belangstelling, zo heb ik gedacht om ze nog 
eens te vertellen. De geschiedenislessen zijn voor velen zo lang geleden dat men 
wel een geheugensteuntje kan gebruiken.  
 
Veel mensen uit Venray  klagen dat de carnaval, die ooit zo mooi was in het dorp, 
verloren is gegaan. ‘Stelt niets meer voor’, zo roept iedereen in koor. Dat is echter 
geen specifiek Roojs verschijnsel. De aard van carnaval vieren is in de dorpen de 
afgelopen jaren sterk veranderd en dat wordt ervaren als ‘niets meer voorstellen’. 
Door de toenemende welvaart gaan meer mensen de vrije week op vakantie en 
door de mobiliteit zoeken de echte carnavalsvierders de grote steden op zoals 
Maastricht, Venlo, Roermond, Kerkrade en Sittard. De carnavalsviering in de 
kleine dorpen is daarvan de dupe geworden. Volgens een in februari 1998 
gehouden enquête in opdracht van het Limburgs Dagblad viert ongeveer de helft 
van de Limburgers carnaval, de andere helft laat het feest helemaal links liggen. 
Voorts wees de enquête uit dat slechts de helft van de ondervraagden de 
oorspronkelijke betekenis van het feest kent. Overigens zijn de wintersport en 
andere vakanties niet de grootste concurrent van carnaval. Van de niet-vierders 
trekt er maar elf procent op uit. ‘Vastelaovond vier je in je eigen omgeving met je 
eigen kennissen’, luidt nog steeds een van de onaantastbaar lijkende 
wetmatigheden van carnaval. Het is echter een theorie, want in de praktijk gaat 
dat allang niet meer op.  Elke mens uit Rooj van veertig jaar of ouder kan het 
zich nog herinneren. Vastelaovond in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de 
vorige eeuw betekende drie dagen bomvolle cafés. Er bestond tussen de kroegen 
en zalen een druk voetverkeer, dat voorzichtige trekjes van straatcarnaval 
aannam. De vastelaovendgangers destijds waren allemaal onherkenbaar verkleed 
met zelfgemaakte pakjes of zo maar oude spullen uit de ‘vastelaovond-kis’ op 
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zolder. En uiteraard allemaal met masker. De carnavalsafdelingen in de 
warenhuizen met kant-en-klare kostuums en de schmink hadden hun plaats nog 
niet verworven. Het was de kunst om anderen proberen te herkennen en zelf niet 
herkend te worden. Dat laatste was best wel moeilijk want in het dorp kende 
iedereen elkaar fysieke gestalte, stem en elkaars nukken. Daarom gingen de 
carnavalsvierders een andere loop- en lichaamshouding aannemen. Het was een 
gekke gewaarwording. Plotseling liep het halve dorp mank. Vanachter die 
maskers kon men elkaar flink hekelen of plagen. Dat gebeurde steevast met een 
hoge verdraaide stem. Ongeacht de hoeveelheid alcohol ging men bij dat hekelen 
nooit te ver. Er werd op uitzonderingen na niemand gekrenkt. Dat kon trouwens 
ook niet, want vanaf Aswoensdag moest iedereen elkaar weer recht in de ogen 
kunnen kijken. Tijdens het demasqué kwam immers altijd uit wie je te pakken 
had gehad. Tussen al dat gehekel door werd er flink gehost, gedanst en gezongen. 
Carnaval in Venray was een groot festijn. Elders werden activiteiten 
georganiseerd, in Rooj wordt carnaval gevierd. 
 
Bij het wentelen van de zon wisselden de seizoenen. In de Peel kwamen mensen 
wonen die akkers op het moeras veroverden. Op de heuvel verbleef de kluizenaar, 
die zijn trouwe wolf begraven had. Hij hield de wacht, vast ervan overtuigd dat de 
duivel elke kans zou aangrijpen om het verloren terrein terug te winnen. De hel 
was immers vlak bij. De kluizenaar vermoedde niet dat de zwarte brok aarde die 
hij in zijn hut verborgen hield een natuurgeschenk was. Het zou voor de 
mensheid van grote waarde worden. De wind ranselde Venray en geselde het 
gebied dat de Peel heette. Hoewel het voorjaar al ruim een maand geleden had 
moeten beginnen, droeg de wind een ijzige kilte mee alsof hij liever sneeuw zou 
brengen. De aanwakkerende wind huilde maar afgezien daarvan lag er een zware 
stilte over het land. Geen vogel zong in het bos, geen eekhoorn schoot langs een 
tak. Alleen de bomen die de hele winter blad of naald droegen, vertoonden wat 
groen. Warrige uitlopers van bramen van het vorig jaar weefden bruine webben 
over de rotsachtige plekken onder de bomen. Brandnetels voerden de boventoon 
tussen het weinige onkruid. Verspreide witte plekken sneeuw lagen nog op de 
grond waar dichte boomgroepen diepe schaduwen wierpen. Waar wel zonlicht 
viel, had het kracht nog warmte. De bleke zon stond in het oosten boven de 
bomen, maar haar licht was tintelend donker, alsof het met een schaduw 
vermengd was. Het was een onaangename ochtend, een ochtend die gemaakt 
leek voor onprettige gedachten. De winter was bar geweest, erger nog dan zelfs de 
alleroudsten zich herinnerden, maar in de heuvels moest het nog strenger zijn 
geweest, als je tenminste mocht afgaan op het aantal wolven dat naar Venray 
was verdreven. Wolven overvielen de schaapskooien en maakten gaten in de 
schuren om bij het vee en de paarden te komen. Het was niet langer veilig om in 
het donker buiten te zijn. Mensen waren net zo vaak prooi als schapen, en de zon 
hoefde niet altijd onder te zijn. Zelfs toen de kinderen met het zachtere weer naar 
buiten konden, hield de angst voor de wolven hen binnenshuis. Mensen van 
Venray, die moesten toezien hoe de hagel hun oogst vernietigde of hoe de wolven 
hun schapen doodden, en die opnieuw moesten beginnen. Hoe vaak dat ook 
gebeurd was, ze gaven niet op. Mensen die opgaven waren al lang geleden 
vertrokken. Overal zijn wolven gezien, hongerig naar elk stuk vlees waar ze hun 
tanden in kunnen zetten, of het nou een schaap is of een mens. 
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Maar er zijn dingen die nog erger zijn dan wolven of winter. ‘Wat is er dan erger 
dan wolven die schapen en mensen doden’, wilde ik weten. Mensen die mensen 
doden. Ja, ik bedoel oorlog. Legers trekken op. Landen, grote Huizen en 
machtigen zenden hun soldaten in de strijd. Niemand in Venray had ooit iets met 
de oorlog te maken gehad. ‘Waar gaat de oorlog om?’ Het vaandel van het Kruis is 
gehesen en mannen verzamelen zich om het te bevechten. Hele naties waren 
verscheurd door de strijd, steden en dorpen in de as gelegd. Doden waren als 
herfstbladeren gevallen en vluchtelingen hadden als kudden schapen de wegen 
gevuld. Dat vertelden marskramers tenminste en niemand in Venray die ook 
maar een greintje verstand bezat, twijfelde daaraan. Op een prille meimorgen 
ontlook een bloempje in het jonge groen. Het knipperde tegen de zon en keek 
verwonderd om zich heen naar de zonnige aarde. Naast het bloempje schoof een 
helm over de rand van een loopgraaf. Een arm strekte naar voren om het 
bloempje te plukken. Een harde knal klonk in de vroege ochtend. Ergens dampte 
een geweergrendel. De hand viel neer en vermorzelde het bloempje. Onder de 
helm zuchtte een jonge man zijn laatste adem uit. Toen lag het lichaam roerloos. 
Een stroompje bloed zigzagde de loopgraaf in. Wolken vliegtuigen donderden aan 
de hemel. Hun schaduwen dreven over de aarde. Motoren ronkten, mitrailleurs 
ratelden, bommen vielen. De waanzin had de grenzen overschreden. Na vijf dagen 
vechten tegen een nietsontziende overmacht capituleerde mijn land. Bloed en 
tranen doordrenkten de aarde. 
 
De geestbreuk had in het hart toegeslagen, al het andere negerend, als de 
ontketende dageraad zal hij ons verblinden en verzengen. De herrezen mens zal 
evenwel de schaduw bestrijden in de laatste slag, en zijn bloed zal ons het licht 
schenken. Laat uw tranen stromen, o volkeren van de wereld. Ween om uw 
redding. De lucht veranderde in vuur, vuur in gesmolten licht. De schicht die uit 
de hemel neersloeg, zou elk oog dat er zelfs maar een glimp van opving, hebben 
verblind en verzengd. Uit de hemel sloeg het vuur vlammend door mij en boorde 
zich in de ingewanden van de aarde. Steen verdampte bij zijn aanraking. De 
aarde kronkelde en sidderde als een levend wezen in doodsstrijd. Slechts een tel 
verbond de vuurstraal de hemel met de aarde, maar zelfs daarna golfde de aarde 
nog als de zee in een storm. Gesmolten rots spoot vijfhonderd voet de lucht in en 
de kreunende grond rees op, waardoor de brandende fontein steeds hoger en 
hoger kon reiken. Uit het noorden en zuiden, uit het oosten en westen kwamen 
de winden huilend dichterbij; de bomen knapten als twijgjes en het leek alsof de 
gierende en razende winden de groeiende berg steeds hoger hemelwaarts wilden 
duwen. Steeds hoger hemelwaarts. Ten slotte stierf de wind weg en verstilde de 
wereld tot een bevend gemompel. Van mij viel geen spoor meer te bekennen. 
Waar ik had gestaan, rees nu een berg vele ellen hoog de lucht in, terwijl 
gesmolten lava uit de gebroken top stroomde. De brede, rechte rivier was in een 
boog van de berg weggeduwd, waar zij spleet en een langgerekt eiland vormde. De 
schaduw van de berg reikte bijna tot het eiland en lag als een onheilspellende 
hand van een voorspelling donker over het land. Een tijdlang was het doffe 
protesterende gerommel van de aarde het enige geluid. Op de Peel trilde de lucht 
en werd dikker. De zwartgeklede vrouw stond te staren. 
 
Wie zou niet eens willen reizen door het verleden? Zeker in het bijzondere 
leefgebied van de oude Peellanders? Zien hoe deze vrouwen en mannen leefden 
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met hun kinderen. Hoe en waar ze woonden, leefden en werkten om hun 
dagelijkse kost bij elkaar te verdienen. Hoe zag het landschap er toen uit? Hoe 
gingen ze er vroeger mee om? Zo’n reis, dat zou iedereen wel willen meemaken. 
Maar het blijft een droom. Hoewel! U hebt nu het boek ‘Het verloren land van 
Rooj’ in handen. De verhalen voeren u terug in de tijd. Een reis als een droom 
door een verloren Peel. Onze mythische voorouders weefden een web van dromen 
over de wereld. Soms hoorden ze alleen maar bij de mensen die op een vaste 
plaats woonden, dan trokken ze weer door het moeras over grote afstanden, 
zodat de mensen in verschillende gebieden, ook al spreken ze andere talen, met 
elkaar door een droom verbonden waren. En dat alles is zichtbaar in het land, 
overal hebben de geesten en voorouders hun sporen achtergelaten in de vorm 
van stenen, grafheuvels en waterpoelen, waardoor de volgende generaties de 
verhalen kunnen lezen en zo in hun eigen geschiedenis kunnen teruggaan. 
 
‘De Peel is altijd beroemd geweest, in de eerste plaats om zijn grootse 
verlatenheid en zijn wijde veen- en heidevelden. Het is bekend dat ook in de 
literatuur en in de volksoverlevering deze streek in dit opzicht steeds een 
geheimzinnige prestige heeft gehouden. Het zou daarom ongetwijfeld erg te 
betreuren zijn wanneer bij de voortschrijdende ontginning de Peel in deze vorm 
zou verdwijnen. Het gaat hier niet in de eerste plaats om speciale vogelsoorten, 
noch om bepaalde flora, maar om het behoud van een landschapstype, dat voor 
West-Europa van betekenis is en dat hier hoe langer hoe zeldzamer wordt’. Aldus 
een citaat uit het ontwerp streekplan voor de Noord-Brabantse en de Limburgse 
Peel (1934). Veertien Brabantse en Limburgse Peelgemeenten hadden  
samenwerking gezocht om de Peel te koloniseren. Ze richtten in 1918 de 
Vereniging Peelbelang op. De landdrost van Brabant, P.E. de la Court schrijft in 
zijn boek: ‘De Peel en de Bedenkingen over Denzelven’ (1841): 
 
Alle woeste gronden onder den algemene naam van de Peel bekend, strekken zich 
in lengte uit ten minste elf en een half uur gaans en in de breedte bij doorsnijding 
van twee tot vijf uren, zonder dat deze ruimte wordt afgebroken door eenigen 
tusschen liggenden bebouwden grond. Tot zolang er geen waterpassing is verricht 
weten wij niet op welke hoogte de venen zijn gelegen. De beken klimmen op naar 
de heiden en venen. Bij droog weer lossen de beken alleen heidewater. In de 
winter zijn ze gevuld met veenwater. Men is beducht de beken door te trekken naar 
de venen. 
 
De waarschijnlijke grootte van al die woeste grond onder Noord-Brabant horende, 
schatte hij honderdduizend hectare. De totale oppervlakte van de Brabantse- en 
Limburgse Peel schatte hij op honderdzestigduizend bunder. Deze schatting komt 
overeen met de kartering van ingenieur Reuvens van Rijkswaterstaat. Deze 
maakte in 1854 de eerste waterpassing en de kartering van de venen en de 
onbewoonde heiden in de Peel. De helft van dit grondgebied (76.000 ha) was 
onbewoond. 
 
Koning Lodewijk Napoleon stelde in 1807 voor het Departement Brabant mr. 
Paulus Emmanuel de la Court als landdrost aan. Deze werd in 1760 geboren in 
Gemert en overleed in 1840 in Oostelbeers. De la Court was lid van de Nationale 
Vergadering in 1796 en werd commandeur in de Orde der Unie. In 1820 werd hij 
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commandeur van de Orde der Reünie en ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Hij werd door Napoleon in de adelstand verheven, kreeg de titel ‘jonkheer’ 
en werd opgenomen in de ridderschap. Het boek ‘De Peel en zijn Bedenkingen 
over Denzelven’ werd een jaar na zijn dood (1841) uitgegeven. Hij kreeg vooral 
bekendheid als landbouwkundige. Voor de latere kolonisatie van de Peel is dit 
werk van onschatbare waarde geweest. Hij heeft rijks- en provinciale overheden 
wakker geschud en geïnspireerd tot de uitwerking van zijn bedenkingen over de 
Peel. Hij maakte de eerste inventarisaties van het Peelland en lanceerde ideeën 
over de kolonisatie van de streek. In zijn inleiding schrijft hij:  
 
Dit boekwerk zou overbodig zijn indien met gewone middelen de ontginning van de 
Peel mogelijk zou zijn. Maar er zijn zovele hinderpalen te overwinnen waarvoor wij 
een uitkomst moeten bedenken. Er zijn daarentegen ook zulke gunstige uitzichten 
in het verschiet, dat er in de Nederlanden geen dergelijke ontginning kan 
ondernomen worden; de zo vele uren verre zich aansluitende woeste gronden en 
hunne gunstige ligging te midden van en in de nabijheid van volkrijke vlekken en 
dorpen, zijn toch waarborgen, dat deze afzichtelijke woestijn in een bloeiend 
landschap herschapen kan worden. 
 
Keizer Napoleon wilde een overzicht hebben van zijn rijk en liet het nieuw 
veroverde gebied nauwkeurig in kaart brengen. Tranchot verdeelde het land in 
grote driehoeken en bouwde op de hoekpunten hoge torens. Door signalen van 
toren naar toren te zenden, kon hij met driehoeksmeting dit gebied nauwkeurig 
in kaart brengen. De bevolking werd gevraagd naar de namen en zo ontstond een 
gedetailleerde kaart van het vroeg negentiende eeuwse Limburg. In het 
Natuurhistorisch Museum in Maastricht is een Tranchotkaart te zien van 
vijfenhalve meter lang en anderhalf meter breed. Met primitieve middelen is 
destijds gemeten en het veldwerk verricht. De verscheidenheid van terreintypen 
werden in pasteltinten weergegeven. De Tranchotkaart van de Mariapeel is 
samengesteld uit zes deelkaarten (schaal 1:25.000) die het hart van de zuidelijke 
Peel omvatten. De landdrost van Brabant, De la Court noemde dit ‘de zetel van 
het hoge moer’. In het centrale deel van de venen hadden mensen nog geen enkel 
spoor getrokken. De grenzen van de venen met de boerenturfputten zijn 
herkenbaar aan de grillige lijnen. Karrensporen leiden van hieruit over de heide 
naar de dorpen, die als een krans van nederzettingen rond dit oord van 
verlatenheid lagen. Karrensporen geven aan waar de boeren hun strooisel, 
plaggen en turf haalden. Duizend jaar lang is er roofbouw gepleegd in de Peel. 
Zodanig zelfs dat de heidevelden aan de rand van de dorpen totaal waren 
uitgeput. De zetel van de hoge moer was een spons, gevuld met veenwater, zo 
zuur als een citroen. In de Peel domineerde het voedselarme landschap over de 
voedselrijkere gronden, de cultuurlanden, de bouwlanden, essen of velden 
genoemd en de beemden in de beekdalen.   
 
Wat dreef de mensen van toen? Om dat te kunnen navoelen moeten we ons 
verplaatsen in de positie van het toenmalige Europa. Lang was dat een hooguit 
oppervlakkig beschaafd aanhangsel geweest van de Romeinse wereld aan de 
Middellandse Zee. In de zevende eeuw grendelden de eerste kaliefen met hun 
veroveringstochten, die van Perzië (huidig Iran) tot Spanje reikten, de zee als het 
ware af. Europa werd daarmee van de beschaafde wereld afgesneden. Het moest 
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nu op zijn eentje verder. Begin negende eeuw deed het dat voor korte tijd als 
politieke eenheid onder Karel de Grote. En toen Karels rijk uiteenviel en 
eeuwenlang Noormannen Europesche kusten onveilig maakten, vielen alleen in 
kerken en kloosters nog restjes beschaving aan te treffen. Terwijl de 
natuurkennis in de Arabische wereld bloeide, deden in het afgelegen Europa 
priesters en monniken hun best greep te krijgen op de samenvattende teksten die 
vertaald waren in het westen. Die teksten vormden echter maar een slap 
aftreksel van de oorspronkelijke rijkdom aan Griekse natuurkennis. In Syrië en 
Perzië was veel meer van die rijkdom bewaard gebleven. De vertaling ervan in het 
Arabisch had verbreiding door de hele islamitische wereld heen mogelijk 
gemaakt, tot aan de westelijke uithoek in Andalusië toe. Weer driehonderd jaar 
later, in 1453 vond de verovering van Byzantium plaats door sultan Mehmet 11, 
vorst van de Ottomaanse Turken. Hij maakte Byzantium tot zijn hoofdstad en 
noemde haar Istanboel. Een dicht bij Byzantium geboren priester, Bessarion 
genaamd, had zich tot de roomse tak van het katholicisme bekeerd, en wist het 
in Italië tot kardinaal te brengen. Het was aan zijn zorgen te danken dat de oude 
Griekse teksten in Italië tot uitgangspunt werden van een transplantatie van de 
Griekse natuurkennis. Er kon nu rechtstreeks worden vertaald. Geen 
vertekening meer door tussenstappen in het Syrisch, Perzisch en Arabisch, maar 
het onmiddellijk contact hersteld met degenen die anderhalf millennium eerder 
hun teksten hadden bedacht en opgeschreven.  
 
Jan van de Griendt had een vooruitziende blik. Het succes van zijn onderneming 
is toe te schrijven aan zijn vakmanschap. Hij haalde van heinde en ver 
vakmensen naar de Peel, allereerst de Poepen en de Oliekonten. Dat waren 
turfstekers uit Duitsland en Drenthe. Nadat langs de hoofdafvoerkanalen stroken 
(Peelbanen) waren verveend, werden deze geschikt gemaakt voor land- en 
tuinbouw. Er werd een verbouwlaag opgebracht die werd bemest met straatvuil 
en de inhoud van de wc-tonnen. Die werden elke week in ’s Hertogenbosch 
opgehaald. Turfschepen voeren af en aan om turf te brengen en mest te halen. 
Voordat de mestschepen werden gelost werd de kwaliteit gecontroleerd door 
strontproevers. Zo weet men in Helenaveen nog steeds te vertellen dat een 
strontschip lag aangemeerd bij de Rector Nuytstraat, aan de Helenavaart. De 
strontproever keurde de waar. Een huisvrouw bood hem dan een borrel (jenever) 
aan. De keurmeester smeerde de rand van het  borrelglas in met stront. Bij het 
proeven straalde zijn gezicht van zaligheid: ‘Heerlijk hoor, alles goedgekeurd, 
dank je wel’. Langs de Helenavaart werden huizen gebouwd voor de arbeiders en 
voor de bazen. In de eerste instantie wilde de Maatschappij deze gronden 
helemaal voor eigen inkomsten gebruiken door er tabak te telen. De teelt was 
echter niet meer rendabel vanwege de hoge eisen aan de kwaliteit van de grond 
alsmede de kwetsbaarheid voor allerlei ziekten. Ook de import van de betere 
Amerikaanse virginiatabak was niet gunstig voor de tabaksteelt in de Peel. Als 
gevolg van de grote wereldwijde landbouwcrisis, die duurde van 1877 tot 1890, 
werd ander beleid gemaakt. Men ging over op het verpachten van land- en 
tuinbouwbedrijven. De pachters stichten een gemengd bedrijfje met een paar 
koeien en wat kippen en varkens. Er werden verschillende groenten verbouwd 
zoals peulen en tuinbonen in het voorjaar en daarna stokbonen, selderij en 
aardappelen. Zo groeide Helenaveen uit tot een bloeiend tuinbouwcentrum. In de 
beginjaren werden de producten met paard en wagen naar Meijel gebracht en 
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vandaar per tram naar de veiling in Venlo. Met de opkomst van het vervoer per 
vrachtwagen werden de groenten op een snellere manier  naar Venlo gebracht en 
turf en vee naar de veemarkt in ’s Hertogenbosch. 
 
In de grijze oudheid was dit land een deel van de moeraskust die zich uitstrekte 
van Rusland over Duitsland, België en Frankrijk naar Engeland. Enorme wouden 
groeiden daar in een tropisch klimaat. Geweldige stammen van paardenstaarten, 
omkranst door lange bladertakken en reuzengrote schubben- en zegelbomen, die 
wel twintig meter hoog werden, woekerden met hun kruinen in elkaar en 
vormden een bladerdak waaronder in een broeierige warmte allerlei 
moerasplanten tierden. Een der oude woudreuzen had geen kracht meer om zijn 
levensadem door de luchtwortels in te zuigen en stierf. Met donderend gekraak 
viel hij languit in het moeras, verscheidene andere bomen meesleurend. Na de 
eerste volgden er meer. Ze zonken weg voor een eeuwenlange slaap. De 
zonnewarmte die de reuzen deed groeien en hun levenskracht sterkte, was echter 
in hen gebleven en zat gevangen in de modder. Een traag, langdurig proces nam 
in de bodem een aanvang. De stammen, takken en bladeren werden bedekt met 
plantenbrij waarin zich nieuwe resten vastzetten. De plantenmodder groeide tot 
een metersdikke massa. Doordat de bodem langzaam tot onder de zeespiegel 
daalde en de zee het land overstroomde, hield de plantengroei op. De enorme 
hoeveelheden zand en gruis die door het water werden aangevoerd, zetten zich in 
een harde lijst vast op het afgestorven woud, waardoor het luchtdicht werd 
afgesloten. Toen het water weer wegtrok konden zich op de drooggevallen 
moerasgronden nieuwe planten ontwikkelen, die een zelfde proces doormaakten 
als hun voorouders, totdat het water opnieuw het land overstroomde. Zo 
vormden zich de geconserveerde lagen die door de beweging van de aarde de 
grilligste vormen kregen en zelfs op bepaalde plaatsen aan de oppervlakte 
kwamen. De kluizenaar zag echter in het brokje van deze oude zwarte aarde een 
stuk hel. Huiverend hield hij de harde klomp in zijn handen. De brandende aarde 
werd nadien meer en meer bekend. Vooral arme mensen gebruikten de brokken. 
Zij kostten alleen de moeite van het hakken. De tijd ging zijn eentonige gang. 
Mensen werden geboren en stierven. In de streek verrezen kerken, kastelen en 
een abdij. 
 
Ondanks de zware levensomstandigheden had de bevolking een typerende 
blijmoedigheid. Muziekkorpsen, schutterijen, zangkoren, toneelgezelschappen en 
de instandhouding van folkloristische gebruiken vormden hiervan het bewijs. 
Een van deze gebruiken was de jaarlijkse eierophaal. Als de meidoorn bloeide, 
trokken de jonge mannen zaterdags in een stoet langs de huizen der jonge 
vrouwen. Voorop ging er een met een trekharmonica en achter hem een paar 
potige knapen, die een met linten en papieren versierde denneboom droegen. Als 
het hele dorp aan de beurt was geweest werden de eieren in het stamcafé 
gebracht en trok de stoet naar het marktplein, waar een menigte was 
samengestroomd. De aanvoerder klom op de pomp en maakte de meikoningin 
bekend. Hij vroeg: ‘Is het uuch dat allemaól jòt?’ Daarna betuigden allen hun 
instemming: ‘jaó, jaó’. Dan volgde het voorlezen van de namen van de 
meipaartjes, waarvoor eveneens de algemene goedkeuring gevraagd werd: ‘is 
uuch dat allemaól leef?’ 
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‘Wie schrijft, die blijft’ wordt wel eens gezegd, maar dat is slechts ten dele waar. 
Alleen wie gelezen wordt die blijft! Venray biedt een eindeloze schat aan verhalen 
die doorspekt zijn met feiten. De verhalen verbinden natuur en cultuur van dit 
land. Uit de verhalen spreekt de verbondenheid van de Venrayer met de 
elementen, de schrale grond, de enorme wolkenpartijen boven de uitgestrekte 
heide, zandverstuivingen, eeuwig zingende bossen en het schijnsel van het 
haardvuur op de ‘heerd’ van een eenzame boerenhoeve. Daarmee raak ik de kern 
van de zaak want de beschrijving zit hem in de kleine details die zo herkenbaar 
zijn. Daarom staan deze verhalen nog steeds in de belangstelling. En dat is wat 
de verhalen uittilt boven folklore, wetenswaardigheden en geschiedschrijving. Het 
raakt een bepaalde diepte, herkenbaar en veelzeggend. Eeuwenlang doorvertelde 
verhalen van Venray vormen de basis van de schat aan kennis, overleveringen en 
wonderlijke gebeurtenissen die elke cultuur eigen zijn. In een proces van eeuwen 
waarin mensen elkaar bij het vuur van de open haard of bij een toevallige 
ontmoeting in de herberg opzochten werd de vertelkunst, de opbouw, spanning 
en emotionele diepte van de verhalen alleen maar versterkt. Zo ontstonden in de 
loop der eeuwen de verhalen die vertellen over wonderlijke voorvallen, vreemde 
plaatsen en onverklaarbare verschijnselen die wij vandaag nog kennen als sagen 
en legenden. Deze wijd bekende verhalen vormen de kern van Venrays 
verteltraditie. Zo oud en zo vaak doorverteld en aangedikt dat een historische 
kern alleen maar vaag kan worden herkend. Maar de diepte van de verhalen is er 
niet minder om. Allerlei andere, lokale verhalen en anekdotes zwerven er 
omheen, verhalen die soms alleen maar opgerakeld worden als mensen aan het 
vertellen slaan. Tot voor de Tweede Wereldoorlog was de haard van de eenzame 
boerderijen de plaats bij uitstek waar de voorvaderlijke verhalen verteld werden. 
Nieuwe voorvallen werden toegevoegd, aangedikt of aangepast aan de huidige 
tijd. De Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray streeft deze doelstelling na. 
Zo gaandeweg ontkomt men niet aan de indruk dat in onze welgeordende, door 
wetten, wetjes en voorschriften geregelde en onder diploma’s doorbuigende 
maatschappij, langzamerhand geen plaats overblijft voor wat men het markante 
type zou kunnen noemen. Ik bedoel in het bijzonder de mens die er in het 
dagelijks leven wat uitspringt. Die wat karakteristieks heeft in z’n beschouwing 
van het avontuur, dat leven heet. In z’n omgang met de medemens, in z’n manier 
van zeggen en denken. Het is of je ze vroeger meer ontmoette, die originele typen. 
Al meer groeien we naar de massamens. Ik ben blij dat ik ze nog gekend heb, die 
mannen naar wie je geboeid kon luisteren omdat ze net een tikkeltje anders 
waren dan anderen. Het kon een kamper zijn, maar ook een kunstschilder, een 
aannemer, een boer of een kelner. Ook onder het volk van de boskant scholen 
altijd wel enkele mooie ruige typen. Mannen die er met alle weer en wind op uit 
gingen en nog een hang in zich hadden naar het vrijbuiterleven.  
 
Boeren hebben hun akkers verlaten om hun deel van het wonder van de nieuwe 
steden op te eisen. Alle ogen waren gericht geweest op de oppervlakkige luister 
van die steden. Er was een nieuwe god geschapen voor stammen en 
gemeenschappen die allang niet meer in geesten van steen en boom geloofden. 
Het enige resultaat was het ontstaan van broeinesten vol afgunst en wanhoop. 
Dat was een manier waarop revolutionairen werden gemaakt, niet uit ideologie 
maar uit frustratie en woede. En er waren er ook die in anarchie een 
broodwinning zagen: gevaarlijke en genadeloze overvallers die van hun slechte 



 12

reputatie genoten. En ten slotte waren er de nieuwe rijken, de 
koopmansgeslachten, die van de opkomst van de steden en de groeiende 
consumptie hadden geprofiteerd. In het begin hadden ze herhaaldelijk de 
overheid te hulp geroepen tegen de opdringerige armen. Maar die had het te druk 
gehad met de bouw van paleizen en verzuimde hulp te bieden, zodat ze hun eigen 
legers hadden gevormd om hun bezittingen te verdedigen. In naam bleven ze 
trouw aan het rijk, maar intussen smeden ze complotten. Die complotten waren 
niet alleen theorie. Met hun legers paraat begonnen de magnaten zichzelf 
onafhankelijk te verklaren van de regering en zijn belastingen. Er waren geen 
aanwijzingen voor een grote samenzwering van al deze elementen. Hoe zou dat 
ook kunnen? Ze hadden geen enkel filosofisch beginsel gemeen. Het waren 
neofeodalisten, neocommunisten, neoanarchisten, allemaal vijanden van elkaar. 
Het was puur toeval dat ze op hetzelfde moment in opstand waren gekomen. 
Toeval, of anders lag het aan de ongunstige stand van de sterren. De steden met 
de paleizen als schitterende kronen. Ze waren monumenten voor de zinloosheid 
geschapen, een monument waartegen men tekeer kon gaan alsof het een vijand 
was.  
 
Het Venray van nu is niet te vergelijken met het Venray van vijftig jaar geleden. 
Toen waren er nog geen Lonsdalers en kuilengravers (in Helden). Echter bij alle 
ontwikkelingen houdt Venray rekening met het verleden. Venray is trots op de 
monumenten, trots op de terreinen van Sint Anna en Sint Servatius (Servaas). 
Anna was de moeder van de maagd Maria en Servatius was een bisschop uit 
Maastricht. Trots op de kapellen en kruisen, de waardevolle landschappen en 
natuurgebieden. Loop eens langs de Oostrumse Beek en begin dan bij de 
Rosmolen in Oostrum. Het is alsof de tijd even stilstaat. Beleef de lente in de 
Ballonzuilbossen of maak eens een fietstocht door de Paardenkop bij Ysselsteyn 
en beleef daar de sfeer van de Peel in vroeger tijden. Of ga in de herfst eens 
paddestoelen kijken in de bossen van de Testrik bij Merselo of fiets over de 
Weverslose Berg. Zo was Venray en het is goed dat het er nog is. We moeten 
tegenwoordig glimlachen om de naïviteit van onze voorouders, in onze 
intellectuele helderheid voelen we ons ver daarboven verheven, om maar niet te 
hoeven ontdekken hoe verarmd we zijn en gedesoriënteerd. Het weten maakt ons 
niet rijker, maar verwijdert ons steeds meer van de mythische wereld, die eens 
ons rechtmatig vaderland was. Ik ken onze eigen mythe en bovendien weet ik nog 
meer: de mens is onmisbaar voor de voltooiing van de schepping, hij is de 
wereldschepper zelf. Voor mij staat het ‘zelf’ boven alle goden en representeert de 
essentie van het menselijk bestaan en van de wereld in zijn geheel. Het omvat het 
aspect van het ‘zijn’ op zich, als het kennen daarvan. Zonder dit laatste bestaat 
er geen wereld. Wanneer iemand erin zal slagen het licht van het bewustzijn uit 
te doven, zal de wereld in het niets verzinken. Het is de onsterfelijke verdienste 
van Schopenhauwer dit weer te hebben ingezien. Christus is een incarnatie van 
het ‘zelf’, hij overwint de wereld, als een door het lot voorbestemd slachtoffer. Zijn 
offer kwam over hem heen als een noodlot. Christus is het voorbeeld, dat in elk 
christelijk mens als diens totale persoonlijkheid leeft. De historische ontwikkeling 
leidde echter tot de ‘imitatio Christi’, waarbij de enkeling niet de weg van het 
eigen lot volgt naar één geheel zijn, maar de weg probeert na te volgen die 
Christus is gegaan. Hij werd het voorbeeld ter navolging en daarmee was de 
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verzwakking van zijn denkbeelden een feit en in de imitatie ligt de kiem van de 
stilstand in de ontwikkeling van de christelijke idee. 
 
In de late Middeleeuwen bereikte men elkaar met de volkspreek. Die werd 
gehouden door echte professionals meestal uit de hoek van rondzwervende 
bedelmonniken als franciscanen en dominicanen. De bedoeling was 
onveranderlijk om de toegestroomde menigte voor de kerk, op de marktpleinen en 
desnoods in herbergen van haar stuk te brengen door heuse 
emotioneringsoffensieven. Daarin ontbraken allerminst entertainment en humor 
en zelfs zang, dans en toneelspel konden voorkomen. Sommigen van die 
predikers (in de noordelijke en oostelijke provincies ‘blikken dominees’ genoemd) 
genoten een dermate faam, dat zij telkens een groot publiek trokken, dat niet 
zelden dagen van tevoren zijn opwachting maakte op de voorbestemde plekken. 
Dat gold nog eens te meer gedurende de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar, 
allereerst de week voor Pasen met de passiepreken. Beroemdheden als broeder 
Jan Brugman (inderdaad, van het praten als) en ook Dirk van Munster zochten 
dan de grote steden op en bedienden telkens een publiek dat uit duizenden kon 
bestaan. Hun geschoolde stemmen, de akoestiek van de gekozen locaties 
(kerkpleinen waren daarop ingericht), maar ook hun gebaren en lichaamstaal in 
het algemeen maakten het mogelijk om ook in zulke grote gezelschappen toch de 
strekking van hun woorden te lijven volgen. Als broeder Dirk op Goede Vrijdag 
van het jaar 1487 voor de kerkdeuren van de Sint Goedele in Brussel naar voren 
treedt, weet het veelkoppige publiek dat er normaal gesproken op een preek van 
vijf uur gerekend kan worden. Dat was het tarief. Dirk kwam op, al goochelend 
met twee doodskoppen. Die zette hij tenslotte neer op de kansel, om daarna het 
plein vol verbijsterde mensen rustig te bekijken. Die begrepen meteen welke toon 
hiermee gezet was. Die begrepen meteen welke toon hiermee gezet was. Het zou 
gaan over de vanitas ofwel de ijdelheid en nietswaardigheid van het aardse 
bestaan tegenover de tijdloze zaligheid van de ziel in het hiernamaals. Na 
langdurig zwijgen, wat de spanning onder alle toehoorders aanzienlijk opvoerde, 
wees Dirk plotseling een mooie, jonge vrouw aan uit het publiek en gebaarde 
haar om naar voren te komen. Vervolgens nam hij het woord en beschreef 
gedurende zeker een half uur al haar schoonheden, van top tot teen. Daarin 
volgde hij de hoofse codes ter zake verfijnde formuleringen en vergelijkingen uit 
de aristocratische hofcultuur, waarmee hij klaarblijkelijk zeer vertrouwd was, 
zoals het publiek met groeiende verbazing vaststelde. Geen detail sloeg hij over, 
van haar haren via allerlei onderdelen van haar gezicht, lijf en leden – de borsten 
en het onderbuikse nadrukkelijk inbegrepen – om tenslotte te arriveren bij het 
nageltje van haar kleine teen, dat hij vergeleek met een schelpje in het zand, een 
schubje van een zeldzame vis en zelfs een ongeopend oestertje. En weer steeg de 
spanning, terwijl de arme vrouw bijna bezweek onder Dirks publieke bejubeling 
van haar attracties. 
 
Hoe kon een broeder, nog wel een franciscaan en dus soberheids-apostel in de 
geest van de grote voorganger uit Assissi, zo weelderig en wereld alle 
levensgenietingen ophangen aan het fraaie lijf van een vrouw. Daar moest iets 
achter steken. Na het teentje zweeg broeder Dirk weer even uitdagend als 
langdurig, een kunst die alleen de zeer grote onder de sprekers gegeven is. En 
toen de spanning bijna ondraaglijk dreigde te worden, barstte hij los in een 
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ongekende scheldkanonnade tegen de verderfelijke ijdelheid van alles wat aards 
en dus vergankelijk was, de schoonheid van een vrouwenlijf in het bijzonder. Was 
het niet zo – het publiek werd als het ware gedwongen tot luidkeelse bijval – was 
het niet zo dat slechts één millimeter onder die prachtige huid, nog geen fractie 
van dat tere teennageltje, een dergelijk lichaam niet meer voorstelde dan een poel 
van dik bloed, etter, snot, urine, stront, slijm en menstruatievocht? Moest de ziel 
niet huizen in een onvoorstelbare drekzak, die onder de openlijke regie stond van 
de duivel met zijn verleidingsarsenaal aan aardse lusten? Raakte zij daardoor 
niet blijvend beschadigd zodat de hemel onhaalbaar werd? Waren wij niet allen 
geboren door weg te glibberen tussen stront en pies, te midden van uitwerpselen 
dus zodat we van meet af aan moeilijk meer dan drek konden betekenen? 
 
Anatomisch was deze laatste voorstelling van zaken niet helemaal in de haak 
maar dat vergaf zijn publiek hem graag. Tenslotte was het aan de andere kant 
weer geruststellend dat ook een monnik van zijn formaat zulke intieme 
bijzonderheden niet precies wist. Na deze exercitie in menselijke vuilheid oreerde 
Dirk nog ruim vier uur verder over de volstrekte futielheid van het aardse 
bestaan en de eeuwige heerlijkheden, die een ieder te wachten stonden, mits hij 
of zij zich wist te vrijwaren van de besmettingen van de duivel die het lichaam 
door alle beschikbare openingen wist binnen te dringen. Op deze manier kwam 
Dirks boodschap goed over. Een lichte echo van zulk praatgeweld kwam nog tot 
ver in de twintigste eeuw voor onder gereformeerde dominees en – nog steeds – 
katholieke boetepredikers. Godfried Bomans vertelt meermalen over pater 
Borromeus de Greve, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw een enorme 
reputatie in deze zin genoot. Aan zulke optredens kwam geen papier te pas. 
Middeleeuwers spraken uit het hoofd. Het behoorde tot de standaardcompetentie 
van de geletterden om lange stukken tekst uit het hoofd te kennen, en dan 
spreken we wel over duizenden (vers)regels. De ware geleerde deed er dan geen 
maanden over om zich zo’n tekst eigen te maken maar wist deze binnen de 
kortste keren te reproduceren. 
 
In de noordelijke hoek van het voormalige land van Kessel (nu provincie Limburg) 
ligt de parochie Geijsteren (gemeente Wanssum). Daar wordt de Heilige 
Willibrordus door bewoners en pelgrims hoog vereerd. Volgens de geschiedenis 
bevindt zich daar een der oudste kerstpoelen van Nederland, waar de heilige 
bisschop op zijn reizen van Utrecht naar Susteren de heidenen van deze streken 
onderwees en doopte. Deze poel ofwel heilige bron ligt op het punt op de grens 
van Maashees met de dorpen Venray, Wanssum en Geijsteren. Een nabij gelegen 
weide werd door de traditie als doopplaats aangewezen. Op deze historische 
plaats werd een kapel ter ere van de heilige bisschop Willibrordus opgericht. De 
gelovigen gingen naar de poel om met het gebruik van dit water de voorspraak 
van de heiligen af te smeken. Een vooral om uiting te geven van hun eerbied en 
dankbaarheid voor de genade van het geloof, waaraan de bewoners trouw zijn 
gebleven. Willibrordus werd geboren in Northumberland (Engeland) in 658. Zijn 
vader was een edelman, Wilgis genoemd. In staat gesteld door giften van de 
koning en rijke mensen, bouwde hij een klooster. Op zesjarige leeftijd werd 
Willibrordus naar de Benedictijner abdij Rhipon in Schotland gestuurd. Hun 
hadden de ‘pelgrinatio’ als ideaal: het naar Gods wil op zwerftocht gaan in 
vreemde landen om het evangelie te verkondigen. Door dit ideaal geïnspireerd 
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landde Willibrord met elf gezellen bij de monding van de Rijn aan de Hollandse 
kust. Hij ging naar het noorden. De Frankische hofmeier Peppijn 11 van Herstal 
had de Friese koning Radboud bij Wijk bij Duurstede verslagen. Peppijn had 
Willibrord het land van de Friezen als missiegebied aangewezen. Maar Willibrord 
wilde niet uitsluitend afhankelijk zijn van de Frankische machthebbers. Daarom 
ging hij twee keer naar Rome. Daar kreeg hij de persoonlijke titel van 
aartsbisschop met de standplaats Utrecht. Hier bouwde hij twee kerken, gewijd 
aan Sint Maarten, de Frankische heilige en aan de verlosser zelf. Maar de 
politieke situatie was niet stabiel en de mensen waren niet veilig. Na de dood van 
Peppijn 11, in 714, verdreef Radboud de Franken en Willibrord moest zich 
terugtrekken naar het door hem gestichte klooster te Eternach in Luxemburg. 
Toen in 719 Peppijns zoon, Karel Martel, het gezag weer herstelde kon Willibrord 
terugkeren. In Holland zijn waarschijnlijk de kerken van Vlaardingen, Velsen, 
Oegstgeest, Heiloo en Petten door Willibrord gesticht. Verscheidene 
Willibrordusputten hebben mogelijk met een heidense cultus in verband gestaan 
en zijn door Willibrordus opnieuw gewijd. Toch is het de vraag of hij ten noorden 
van de Rijn veel succes heeft gehad met zijn bekeringswerk. Pas in 734 werd daar 
de macht van Karel Martel gevestigd door de hertog Bubo te verslaan aan de 
Boorne in Friesland. Volgens de legende heeft hij toch bijna koning Radboud 
gedoopt. Maar toen deze reeds met een voet in het doopwater stond, gaf hij er de 
voorkeur aan na zijn dood met zijn voorvaderen verenigd te worden. Hij was 
liever met hen verenigd dan alleen in de hemel. In januari 705 komt Willibrordus 
aan in Walcheren in Zeeland. Van Zeeland trok hij Noord-Brabant binnen. In 712 
doopte hij in Oss waar een Willibrordusput en een Willibrorduskapel de 
herinneringen aan deze bisschop levendig houdt. Reeds in 721 is er sprake van 
een band van Willibrordus met Deurne en Vlierden. In het Guldenboek van 
Echternach staat een oorkonde uit 721. Het is de eerste akte waar de dorpen 
Deurne en Vlierden in voorkomen. De gemeente Deurne, tot 1 januari 1926 
gemeente Deurne en Liessel, kende drie wapens. In de wapens van 1817 en het 
huidige van 1928 staat Willibrordus als bisschop afgebeeld. Het is vrijwel zeker 
dat de kerk van Bakel zijn eigendom was en dat de abdij van Eternach nog vele 
eeuwen het patronaatsrecht heeft bezeten. Hoogbejaard is Willibrordus in 739 
gestorven, hij ligt begraven in Echternach. 
 
In dorpen en langs de wegen staan overal kapelletjes en zijn Maria- en 
kruisbeelden geplaatst. Een kapelletje, vaak gewijd aan Maria of een andere 
heilige, is bedoeld als een gebedsplaats voor omwonenden en reizigers. Is er net 
een processie geweest, dan zijn de wegkruisen voorzien van bloemenslingers. De 
wandelaar, die de gebaande paden achter zich laat, zal de kruisen en kapellen op 
vele plaatsen tegenkomen. Vaak staan ze in de schaduw van een paar bomen, het 
liefst lindebomen want het kruis was volgens de overlevering uit lindehout 
gemaakt. Soms zijn ze voorzien van een gebed, dat de zegen over de voorbijganger 
afsmeekt. Naast het algemene devotiekruis is er het memoriekruis, dat een 
heuglijke of noodlottige gebeurtenis herdenkt. Het geloftekruis herinnert aan een 
verhoord gebed. Een missiekruis verwijst naar het bezoek van een missionaris. 
Een zogenaamd hagelkruis, dat midden op de aker staat, heeft tot taak de oogst 
tegen natuurrampen te beschermen. In het jaar 2001 is in Venray herdacht, dat 
het vierhonderd jaar geleden is dat Gaert Henskens, ofwel Godefridus 
Henschenius werd geboren. Iedere Venrayer weet wel iets over Henschenius: dat 
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hij heiligenlevens schreef, dat hij heel geleerd was, dat hij in Antwerpen woonde 
en misschien ook nog dat hij grote reizen heeft gemaakt. Maar wat weet men 
verder van hem af? Er zijn een straat, een school en een plein in Venray naar 
hem genoemd; op dat plein staat zijn standbeeld. Hier houdt de kennis van de 
gemiddelde Venrayer over Henschenius op. 
 
Ook buiten Venray is Henschenius nauwelijks bekend. Toch is Henschenius een 
belangrijk geleerde geweest. Hij is de medeoprichter van de Bollandisten: een 
groep Jezuïeten die heiligenlevens schreef en nog steeds actief is op dat gebied. 
Door de kritische wijze waarop hij geschiedenis bestudeerde heeft hij grote 
betekenis voor de moderne geschiedschrijving. Historici in Nederland hebben 
echter nagelaten ons duidelijkheid te verschaffen over Henschenius. Er is één 
uitzondering: de Priesterhistoricus J. Habets. Deze heeft een uitgebreid artikel 
over Henschenius geschreven. Dit gedegen artikel werd echter gepubliceerd in 
maart 1868 en is dus ruim honderddertig jaar oud. Daarna is in Nederland 
nauwelijks aandacht meer besteed aan Henschenius. In het pas verschenen 
Handboek voor de geschiedenis van Limburg komt zijn naam niet voor. Toch 
werd niet lang na zijn dood zijn biografie geschreven door Daniël Papebrochius, 
die ruim twintig jaar met hem had samen gewerkt. Ook in de biografie van 
Bollandus, eveneens geschreven door Papebrochius, wordt veel aandacht aan 
Henschenius besteed, vooral aan de reis naar Rome die zij samen maakten. 
Beide biografieën werden echter geschreven in het Latijn en werden tot nu toe 
niet in het Nederlands vertaald. Gelukkig hebben zich de laatste jaren een 
tweetal lokale amateur-historici verdiept in het leven van Henschenius. Louis 
Rutten schreef over de samenstelling van het gezin Henskens en Gerard 
Lucassen wist nauwkeurig te bepalen waar het geboortehuis van Henschenius 
heeft gestaan. 
 
De oudste beelden uit de Venrayse kapelletjes stammen nog uit de 
middeleeuwen. Ze werden in Venlo gemaakt. Venlo was eens het centrum van de 
heiligenbeeldenindustrie. U zult ze in de kapellen niet tegen komen omdat ze al 
jaren zijn veiliggesteld. Dankzij de hulp van de Venrayse gemeenschap is het 
mogelijk gebleken om een groot en kostbaar project grondig aan te kunnen 
pakken: restauratie en onderhoud van de kapellen en kruisen binnen de 
gemeente. Ik heb mij sterk moeten beperken wat betreft de gegevens. De omvang 
van dit boek kan geen vastlegging van alle bijzonderheden inhouden. Vermelding 
verdient het feit, dat tussen de jaren 1986 en 1991 één kruis is herplaatst dat 
niet in de beschrijving is opgenomen. Het betreft een kruis van de familie 
Jenniskens aan het begin van de Lorbaan. Meerdere kruisen en kapellen zijn 
hersteld, sommige zó ingrijpend, dat er sprake is van een sterk veranderd 
uiterlijk. De Sint Joriskapel in het parkje op de hoek Langeweg-Bevrijdingsweg is 
herbouwd. De Venrayse kruisen en kapellen worden u aanbevolen in uw 
aandacht en ik wens u veel genoegen op uw tocht langs deze monumentjes van 
devotie. 
 
Een wandeling over het terrein van de psychiatrische inrichting Vincent van 
Gogh Instituut, locatie Sint Anna, is een wandeling door de historie van honderd 
jaar psychiatrie in Venray. Deze geschiedenis is nog tastbaar aanwezig in 
gebouwen, relicten, monumenten en landschap. Sint Anna, in het verleden in de 
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volksmond ‘het gesticht’ genoemd is een nog gaaf voorbeeld van een 
psychiatrische inrichting uit het begin van de twintigste eeuw, gebouwd volgens 
het zogenaamde paviljoenensysteem. Kenmerkend zijn de beslotenheid en de 
omvang van het indrukwekkende vijfenveertig ha grote park- en boslandschap 
met zijn majestueuze bomen, brede lanen en daarin verspreid een schat aan 
monumentale gebouwen. Sint Anna, verpleeginrichting voor vrouwelijke 
patiënten en haar zusterinrichting Sint Servatius aan de Stationsweg, waar 
mannen werden verpleegd hebben jarenlang het gezicht van Venray mede 
bepaald. De gezondheidszorg is er vanouds één van de belangrijkste werkgevers 
geweest. Binnenkort gaat Sint Anna sluiten. Daarbij dringen zich vragen op als: 
Hoe ziet de toekomst van Sint Anna er uit? Wat gebeurt er met dit kostbare 
erfgoed? Wellicht is het Sint Anna al gesloten! 
 
Venlo, ooit het centrum van de heiligenbeelden industrie. Het rijke roomse leven, 
de tradities, de meer of minder zinvolle gebruiken, de zekerheden over het hier en 
namaals, het gezag van de pastoor, het onbekende van het klooster, de 
romantiek van de missionaris, het is niet meer. Maar er is veel voor in de plaats 
gekomen. De monumenten van het rijke roomse leven, kloosters zijn er ook 
steeds minder. In Venray worden ze afgebroken omdat ze niet meer te exploiteren 
zijn of er worden andere bestemmingen aan gegeven, een gemeentehuis, een 
bedrijfsverzamelgebouw, een kliniek voor verslaafden. Ook dat is niet zo erg want 
we bouwen tegenwoordig ook mooie gebouwen. Er moet echter aandacht en zorg 
blijven voor de monumenten die ons verleden zo belangrijk hebben bepaald. En 
als we ze niet allemaal kunnen bewaren is het belangrijk dat deze monumenten 
goed worden beschreven en dat hun geschiedenis wordt vastgelegd. Kloosters 
hebben veel betekend voor Venray. Economisch is Venray tot ver na de Tweede 
Wereldoorlog mede afhankelijk geweest van de kloosters. Ook de relatief hoge 
intellectuele standaard die Venray heeft bereikt is veroorzaakt door het onderwijs 
dat werd gegeven en de zorg die werd verleend. Leraren, artsen en verplegers 
waren in Venray gemeengoed. De onderwijs- en zorgfunctie die Venray nog steeds 
heeft, is rechtstreeks afgeleid van de activiteiten die vanuit de kloosters werden 
ondernomen. Het is goed dat de geschiedenis van de Venrayse kloosters, in 
belangrijke mate ook de geschiedenis van Venray is beschreven en toegankelijk 
gemaakt. 
 
Ik laat Johan Hermans (1845-1897) aan het woord. Hij werkte in het veen en 
schreef in 1880 in niet minder dan honderdzestig dichtregels het leven en werken 
van de eerste Duitse gastarbeiders: ‘De Poepen in de Peel’. Veertig coupletten en 
evenzoveel foto’s maken het turfstekerverhaal tot een waardevol document. Ik ga 
door met vertellen omdat ik niet in de rede word gevallen. Ik wil doordringen tot 
de kern van de verhalen. U moet begrijpen dat ik, op dit moment, zelf nog niet tot 
de kern ben doorgedrongen, en juist vertel om daar te komen. Als u, lezer, meer 
dan twee eeuwen eerder was geboren, is de kans groot dat u arm zou zijn 
geweest, erg arm zelfs. U zou uw hele leven lang boerenarbeid hebben verricht 
voor een graaf of een baron in een heerlijkheid, zonder hoop of vooruitzicht op 
verandering. U zou uw kinderen op een enkele overlevende na zelf  naar hun graf 
hebben gedragen. Voor uw eigen leven had u geen toekomstverwachting na uw 
vijfenveertigste. U zou gewoond hebben in een kotterwoning, verwarmd in de 
winter met eigenhandig bijeengesprokkeld hout. U zou zonder vragen te stellen 
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het letterlijk bestaan hebben aangenomen van geesten of goden als de 
richtinggevende of zelfs allesbepalende instantie van het leven en ook na de dood. 
U zou, kortom, hebben geleefd in wat wel de Oude Wereld wordt genoemd. Een 
wereld vol oorlogen waarin u woedend zal zijn geweest na de schok van de 
gruweldaden die werden gepleegd. De vurige vlammen zullen in het diepst van 
uw binnenste opbranden tot een smeulende gloed. Maar de herinnering aan de 
mannen en vrouwen die machteloos waren overgeleverd aan de wapens van de 
overheersers zou deze gloed nog lange tijd voelen. Intuïtief wetend dat zolang de 
eenvoudige volken onder slavernij gebukt gingen, de hele mensheid eveneens een 
zekere mate van vrijheid moesten ontberen.  In een wereld van ‘bevel is bevel’. De 
jaren van vermaatschappelijking van de diensten lagen nog ver voor u. De 
mediamaatschappij was onzichtbaar en beleid werd binnenskamers besloten.  
 
Het Donkere Bomenbos bestaat voornamelijk in onze verbeelding. We vermoeden 
dat het ergens in Europa nog wel te vinden zal zijn, ver weg, ergens in het oosten. 
In Nederland is er al helemaal geen sprake meer van. Er zijn stukken op de 
Veluwe die de fantasie over een oerbos op weg helpen, maar daar is een gerieflijk 
pannenkoekenhuis nooit ver weg en overal zijn paden en wegen die de illusie van 
volmaakte wildernis verstoren. Die zal er wel ooit geweest zijn, maar men gaat er 
toch vanuit dat het meeste Nederlandse oerbos in de Middeleeuwen werd gekapt. 
Het laatste restje, weet men te vertellen, ging rond het jaar 1870, in de buurt van 
Beekbergen voor de bijl. Aan het begin van de twintigste eeuw was er bijna 
helemaal geen bos meer te vinden en besloeg het nog maar één procent van het 
totale landoppervlak. Vanaf de jaren dertig is de overheid begonnen het kale land 
weer een beetje te stofferen. Maar de bosaanplant uit die tijd ziet er nog steeds 
niet erg natuurlijk uit. Het idee erachter was werklozen iets te doen te geven en 
houtproductie op gang te brengen. Vaak bestond de aanplant uit dennenbomen, 
die mooie rechte stammen zouden leveren die als stutten in mijngangen dienst 
konden doen. Inderdaad zijn er in het buitenland nog bossen bomen te vinden 
waarvan wordt gezegd dat ze natuurlijk ogen. Niet ver van de grens met 
Duitsland ligt bijvoorbeeld het Hasbrucher Urwald, waar de Friedrichseik staat, 
die een stam heeft van twee meter in doorsnee en waarvan men zegt dat hij 
twaalfhonderdvijftig jaar oud is. Die spreekt tot de verbeelding. In onze 
oerbosfantasie passen knoestige eiken. Het waren de heilige bomen van de 
Germanen, gewijd aan de ontzagwekkende oppergod Wodan. Verder naar het 
oosten, in Polen, tegen de Russische grens ligt het uitgestrekte en fameuze bos 
van Bialowieza met nog enkele woeste stukken waar waarachtig wilde wisenten 
in rondlopen. En zo zijn er nog een paar plaatsen in Europa resten ‘oerwoud’ te 
vinden. Maar ook daar hebben mensen in de loop der tijden sporen nagelaten. Ze 
hebben er gekapt, gejaagd en er hun vee in geweid. Maagdelijk zijn deze bossen 
bomen allerminst. Toch worden die oerbossen of wat daarvoor door moet gaan 
door menige natuurbeheerder met grote nieuwsgierigheid bekeken. Ze geven hem 
in ieder geval enig idee van de oorspronkelijke Europese wildernis, waarvan 
algemeen wordt aangenomen dat het een groot aaneengesloten bos was. Als hier 
en daar in Nederland zich mogelijkheden voordoen om een stuk bos te laten 
verwilderen, weet de natuurbeheerder waar het heen moet. De laatste stukken 
oerwoud hebben hem ervan overtuigd dat je een bos maar het beste zijn eigen 
gang kan laten gaan. Niet meer kappen en omgevallen bomen en afgevallen 
takken laten liggen. Dit wordt wel eens gekscherend het ‘klapstoelbeheer’ 
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genoemd. Je zit erbij en je kijkt ernaar. Naar verwachting zal het ooit 
aangeplante bos zichzelf op den duur veranderen in oerbos. Hoe dat er werkelijk 
hoort uit te zien weet eigenlijk niemand. Daar zijn geen plaatjes van. De enige 
vingerwijzingen die er zijn om ons een beeld te vormen van dat oerbos zijn een 
paar teksten van Romeinse geschiedschrijvers. Ook is bekend hoe de wildernis er 
in de Middeleeuwen ongeveer heeft uitgezien. Dat is terug te vinden op 
schilderijen en tekeningen en in oude teksten uit die tijd met bepalingen over hoe 
de bevolking uit nabijgelegen dorpen de wildernis gebruikten. Maar die wildernis 
lijkt niet erg op wat we ons voorstellen van een ongerept groot donkere-
bomenbos. Het ziet er eerder uit als een parkachtig landschap. Het bestaat uit 
boomgroepen met daartussen open grasland. Het wordt bevolkt door jagers, 
sprokkelaars, koeien, varkens en paarden. De vraag is in hoeverre deze 
parkachtige wildernis van de Middeleeuwen de werkelijkheid was of een 
arcadische fantasie van de schilders uit die tijd. Het lijkt op een gemaakt 
landschap, dat sterk is beïnvloed door het gebruik van mensen en hun vee. Om 
te weten hoe de ongerepte wildernis van vóór die tijd eruit heeft gezien kan de 
onderzoeker teruggrijpen naar teksten uit die tijd waarin machthebbers hebben 
vastgelegd wat hun onderdanen mochten in de wildernis. En kan hij spitten in de 
archieven die de natuur zelf ons heeft nagelaten. De bodem is zo’n archief. In 
oude bodemlagen zijn de resten teruggevonden van de bomen, de planten en de 
dieren die geleefde hebben in het landschap van zo’n acht- tot vijfduizend jaar 
geleden. Het is dus bekend welke soorten planten, bomen en dieren dat hebben 
bevolkt. Uit die gegevens heeft de wetenschap de conclusie getrokken dat heel het 
laagland van Midden-Europa bedekt moet zijn geweest met één aaneengesloten 
woud, net als in de sprookjes- en avonturenverhalen. En net als de restjes 
oerwoud die we kennen, maar dan onbegrensd veel groter. Maar daarbij rijzen 
een aantal vragen die niet bevredigend zijn beantwoord. Waar bijvoorbeeld de 
grote grazende dieren hebben geleefd, waarvan ook resten zijn gevonden, zoals de 
tarpan, de wilde voorganger van het huispaard, en het oerrund, de voorganger 
van onze tamme runderen, die graslanden nodig hadden om in leven te blijven. 
Dat intrigeert. Hadden ze wel de ruimte in dat dichte bos om er rond te zwerven 
en te grazen? Leefden ze alleen op open, grazige rivieroevers of waren er toch 
open plekken te vinden in het grote bos? Eén van de wondertjes van de natuur 
kan misschien zorgen voor een aantal antwoorden. Dat is het stuifmeel, spul dat 
duizenden jaren goed blijft en dat nog steeds in de bodem terug te vinden is. 
 
Van Venroj nor de stasie liepe ze vurhin te voêt. Toew kwaam òpaens de 
Paerdentrám, már dat ging gaar nie goêd. Hij hotste en hij botste en hij zaat duk 
ien de heg. En kwám-de bij de stasie án, dan was d’n trejn net weg!! Och 
paerdentrám, gij het ós Rooj al láng verloate. D’r ligge al láng gén reels mer ien de 
stroate. We reeje nòw mit busse en we gón nie mer te voët. We huuëre òw gebél nie 
mer, allieën nog wat getoët. Och Paerdentrám ting, ting, gij rámmelding. En 
sòmmers as de zòn scheen, worde gìj moj licht gekled. Ge wort dan roondum ope, 
we hán ’t dan nie hét. Már swinters was ’t rejze mit òw gaar gen pleziêr. Dan 
worde kâld, vur jòng en âld, már ’t rákte òw gen ziër. Nó jaoren trowwen diënst 
kwaam toe vur òw de laeste rit. Ge wiert toe án de kânt gezet mit òwwen trowwen 
hit. Os Rooj dat geeng vurruut en dus gìj rákte uut d’n tied. 
 
 



 20

De Peel en de Mokerheide 
 
 
 
Boven Weert verrijst de machtige toren van de Sint Martinus. Men ontkomt als 
vreemdeling niet aan de bekoring van deze kolos. De bouwkundigen spreken van 
het Kempense type. Een stoere, bijna barse steenklomp die de stad en de wijde 
omtrek beheerst. Wanneer men er vlak voor staat wachten twee verrassingen. De 
eerste is de rijk gesneden deur. De tweede is het in steen gehouwen tafereeltje 
van Sint Maarten met de bedelaar. Het is een fijn trekje van de bouwheren. Juist 
tegen deze toren, deze geweldenaar van steen, dit ontroerende reliëf aan te 
brengen boven de kostbaar bewerkte deur. Het interieur, met slanke hoge zuilen, 
getuigt van dezelfde goede smaak. Er is een albasten Madonnabeeld uit de 
veertiende eeuw. En voor het hoofdaltaar ligt de marmeren zerk op het graf van 
de graaf Van Hoorn. Dezelfde die in 1568 tegelijk met Van Egmond in Brussel 
werd onthoofd. Slachtoffer van de terreur aan het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog. De Grote Opstand der Nederlanden die tot onze nationale vrijheid zou 
leiden. Maar ik zoek de Grote Peel. En dat blijkt geen eenvoudige zaak. Voorlopig 
sla ik de weg in naar Nederweert. Een lange weg en niet bijster boeiend. Laat ik u 
intussen een verhaal vertellen. Sinds Antoon Coolen de Peel ontdekt heeft is dit 
immers het land van de inzicht strelende verhalen. 
 
Er was eens een jonge soldaat, die fier door de straten van Weert marcheerde. Hij 
was alleen. En het was donker. Hij dacht dat het stoer klonk – het gekletter van 
de bespijkerde laarzen op de keien van Weert – als hij stevig op de maat liep. 
Niemand op straat. Maar achter de gesloten luiken moest men hem horen. Daar 
loopt een soldaat, zou men denken. En wat voor een soldaat! Een dappere vent, 
dat staat vast. Een vent die weet te marcheren. Wat zo’n soldaat allemaal beleeft, 
dachten de jongens van Weert. Wat zo’n soldaat veel meisjes heeft liefgehad, 
dachten de vrouwen. Zo fantaseerde onze soldaat. Hij merkte niet dat er iemand 
achter hem aansloop. Plotseling stond er een duistere figuur voor hem en duwde 
hem iets in de hand. Was het een onbekende weldoener? Een man die een 
eenzame soldaat een goed hart toedroeg? Het ding in zijn hand voelde aan als een 
ring. Misschien was het wel een gouden ring. Hij voelde zo heerlijk glad in zijn 
hand en hij was zwaar. De jonge soldaat trachtte in het duister de in een mantel 
gehulde figuur te herkennen. Hij stamelde woorden van dank. Was het niet een 
vrouw? Een jonge schone vrouw? Ach, dat paste zo goed in de fantasieën van de 
soldaat. Er ijlde een floep licht van een flambouw over de straat. En dadelijk 
daarop viel het in de ogen van de soldaat. Nu zou hij kunnen zien wie zijn 
weldoenster was! Maar voor hij wist wat er precies aan de hand was grepen harde 
handen hem beet. 
‘We hebben hem! De dief! Hou hem vast. Kijk in zijn hand. De ring. Geef hier, dief 
die je bent.’ 
De mannen van de wet grepen hem vast. De soldaat verzette zich maar een 
ogenblik. De overmacht was te groot. Hij schreeuwde dat hij geen dief was. Hij 
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was een soldaat op weg naar het regiment in de volgende stad. Hij was geen dief. 
Iemand had hem die ring in zijn hand gestopt. De mannen van de wet grinnikten. 
‘Je vertelt mooie verhaaltjes, soldaat. Maar een dief ben je. Kom mee.’ 
De rechter vroeg: ‘En wie was het dan wel, jonge soldaat, die de kostbare ring in 
je hand stopte?’ 
Zijn stem klonk spottend. De soldaat hoorde die toon niet. Hij dacht dat hij 
eindelijk geloof had gevonden. 
‘Het was donker, edelachtbare. Ik dacht dat het een vrouw was.’ 
De rechtszaal dreunde van de lach.  
‘Beken’, zei de rechter ijskoud. 
‘Ik kan niets bekennen. Ik ben geen dief. Nog nooit…’. 
Hij werd in de kelder gesleurd. En de beul bond hem vast op de pijnbank. De 
jonge soldaat bekende niet. Hij probeerde de pijn te onderdrukken door te 
fantaseren dat het toch een vrouw was geweest die hem de ring had gegeven. Hij 
bekende niet, de jonge soldaat. Toch werd hij ter dood veroordeeld. Niemand 
verdedigde hem. Hij had geen vrienden. Zijn makkers waren in het regiment. En 
ze zouden tevergeefs op hem wachten. De hele stad stroomde te zamen om de 
jonge soldaat aan de galg te zien spartelen. Men dacht dat het nuttig was te zien 
dat de misdaad niet loont, dat een dief gehangen wordt. De galg was hoog. En 
heel hoog zou de jonge dief aanstonds aan de strop zweven, men zou hem langs 
de wolken zien dansen. Dat moest wonderbaarlijk zijn. En heel nuttig. Vooral 
voor de jeugd, die kon leren dat een dief aan de galg eindigde. En dat het recht 
altijd zal zegevieren. De jonge soldaat werd de ladder opgeduwd. En nog altijd 
riep hij dat hij onschuldig was. Niemand geloofde hem. Men had de gestolen ring 
in zijn hand gevonden. Het was een belachelijk bedenksel dat een vrouw hem die 
ring had gegeven. De beul legde de strop om zijn hals. En daar hing hij … een 
deel van een seconde. Want wat in Weert nog nooit gebeurd was, de strop 
scheurde, brak… en de jonge soldaat viel op de grond. Toen geloofden allen die 
daar aanwezig waren dat de soldaat onschuldig was. Men knoopte de touwen 
waarmee zijn handen op de rug waren gebonden los. En men beval hem te 
maken dat hij wegkwam. 
De jonge soldaat schreeuwde: ‘Nou hebben jullie het zelf gezien. Ik ben geen dief.’ 
En hij marcheerde door de straten van Weert dat het gerucht opbotste tegen de 
muren. 
 
Er zijn twee vennen stralend blauw op de kaart aangegeven. Een ven is een 
veenplas. En zo’n veenplas belooft wel iets. Vooral als men weet dat er over 
geschreven staat: ‘Sarsven, een Peelven, groot 12 hectare. Botanisch en 
landschappelijk van betekenis.’ Dat betekent mooie bloemen. Eerst is er een 
wildernis en dan een ondoordringbaar woud van reusachtig hoog riet. Daarachter 
ligt de plas. Wilde eenden snateren achter een woud van riet en biezen, behangen 
met bloemslingers. Een geur van munt en kalmoes. Een mooier kommetje vindt 
men niet. Overal drijven waterlelies als rozen met en gouden hart, overal duitblad 
en egelskoppen. Een moeraswoud met wilgen en elzen omringt het als een muur 
van groen. Een vis springt op uit de plas. Het is honderd jaar geleden begonnen. 
Toen is de plas verbonden met het kanaal. En sindsdien zijn er vissen: rietvoren, 
zeelt, baars en soms een snoek. Maar daardoor is er ook ander water in het ven 
gekomen. Vroeger was het een open plas. En nu groeien er allerlei planten. En 
van alle kanten rukt het riet op. Dat verovert de plas. Het ven wordt van jaar tot 
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jaar kleiner. En over tien jaar is het dicht. Dan kan men er niet meer varen. Dan 
wordt het een moeras.  
 
Van Nederweert is het niet zo ver naar de Grote Peel. Overal zijn nieuwe wegen. 
Van Nederweert de weg naar Meijel. Niet de grote weg. Maar een binnenweg over 
Ospel. Ergens tussen Ospel en de Meijelse dijk. Daar linksaf. Dat is typerend dat 
men de grote Peel zo moeilijk kan vinden. Eens strekte de Peel zich als een 
ontzaglijk veenmoeras uit op de grens van Limburg en Brabant, over een afstand 
van vijftig bij vijftien kilometer. Eeuwenlang heeft het een natuurlijke grens 
gevormd tussen de twee gewesten, die vroeger het bezit waren van twee vijandig 
gezinde heren. Heel lang geleden moet de Maas hier hebben gestroomd. 
Sindsdien is de bodem een beetje ophoog gekomen. De ondergrond is nog steeds 
niet geheel tot rust gekomen. Kleine aardbevingen zijn hier nog steeds 
geregistreerd. Men heeft hier diep in de aarde een verzonken steenkolenveld 
aangetroffen. In een verre toekomst zal men wellicht mijnschachten graven. 
Voorlopig is aan deze kolen nog geen behoefte, ze zitten diep onder de grond. De 
Maas is door een kleine opheffing van de bodem in lang vervlogen tijden uit deze 
streek weggedrongen. De oude beddingen werden opgevuld met moeras: De Peel. 
Maar van die Peel van toen is maar weinig meer overgebleven. 
 
Het begon toen de boeren voor eigen gebruik turf gingen steken. Erger werd het 
toen de behoefte aan turf in de grote steden toenam. In de Peel werd op grote 
schaal turf gegraven. Zo ontstond in 1852 de veenkolonie Helenaveen. Dat 
turfgraven is nu afgelopen. De gehele Peel is door de schoorstenen in de steden 
verdwenen. Een wildernis van veenputten bleef achter. Een gebied van vennen en 
heidevelden, van moerassen en arm struikgewas. Een gebied zonder wegen, waar 
alleen de jager rondzwierf langs eenzame paden. Zeldzame bloemen. Wilde 
dieren. En de grote stilte die de mens van nu zo slecht verdraagt. Vooral in de 
crisisjaren heeft men deze unieke wildernis veranderd in een oneindig aantal 
akkertjes. Wat zal ik zeggen? Mooier is het hier zeker niet geworden. 
 
De Grote Peel. Donkere veengaten, gevuld met water dat soms zwart, soms bruin, 
soms blauw lijkt. Hier en daar een groepje berken. Een somber landschap, als 
geschilderd met bruine tinten. Stil. Eenzaam. Geen mens. Want wie heeft hier 
iets te zoeken? Verdraagt u de stilte? Ga anders aan de Grote Peel voorbij. Een 
geur van veen, van vochtige aarde, van turf, van water. Maar soms ook van 
bloeiende heide en van heidehoning, zoet en donker tegelijk. Over het riet, ergens 
rondom een plas, scheert laag een kiekendief, de rover aan wiens ogen niets 
ontgaat. Het moeras is onbetrouwbaar. Een vlucht visdiefjes, een vlucht grote 
zwart-witte vlinders, dwarrelt weg. Het zijn wonderlijke plassen. Het zwarte water 
is doorspikkelt met kleine eilanden, als rozijnen in een kerstbrood. Kijkt men 
goed dan ziet men dat zo’n eilandje niet veel meer is dan een boomstronk, nog 
hecht in de zandbodem geworteld. Men heeft bij het afgraven van het veen om de 
stronken heen gespit. Het eilandje raakt op den duur begroeid met 
pijpenstrootjes, biezen en lisdodde. En al de planten wuiven zachtjes in de wind. 
De plas leeft. Ergens groeit een pracht van een koningsvaren, een struik bijna, 
met werkelijk koninklijke bladeren. En bij het wollegras is de vreemde jager. Het 
is een plantje van enkele centimeters hoog met kleine rode blaadjes, die 
glinsteren alsof ze met dauwdruppels zijn bevochtigt. Dat is de zonnedauw. 
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Zonnedauw, de jager onder de planten. Boven op de dopheide zwermt een legertje 
van insecten die naar honing speuren. En enkele dwaalt af richting de 
verleidelijke rode blaadjes die tintelen in de zon. Het insect strijkt erop neer. En 
kleeft onverbiddelijk vast. Het fijne rode bloempje is niet beladen met honing. Elk 
blaadje is dicht bezet met rode haartjes die eindigen in een knopje. En elk knopje 
scheid een druppel af van een kleverige stof. De draden buigen zich dadelijk over 
het insect heen en sluiten hem in. Het gevangen dier wordt omgeven door 
vloeistof die het verteert. Dan zuigen de draden de voedende bestanddelen op. 
Een magnifiek plantje, zonnedauw. Een jager, een felle jager. 
 
Een kruispunt van slingerende zandbanen in een jong bos. En in een krans van 
bomen – witte berken, een donkere kastanje, een spar – is een vaal zuiltje van 
grijze mergelsteen. Een merel zingt, een donkere vogel met een donkere 
ontroerende melodie. Meer dan honderd jaar geleden landde hier een luchtballon, 
opgestegen in het belegerde Parijs. De zuil van zacht mergel, uit een groeve in 
Zuid-Limburg, is volgekrast met namen. ‘Ballonzuil. 1871-1896’. Parijs belegerd 
door de Duitsers. Dat lukte dus in 1871, het is niet gelukt in 1914. en in 1940 
was het niet nodig de stad te belegeren. Zonder slag werd de stad veroverd. Vijf 
jaar later werd Berlijn bezet en daar waren Franse troepen bij. De merel slaat zijn 
zoete melodie. We zijn in Meerselo, dicht bij Venray, aan de rand van de Peel. In 
1871, toen de ballong hier daalde, strekte de Peel zich over onafzienbare 
afstanden uit, een grauw, somber landschap op die achttiende januari. Bevroren 
vennen, stugge witberijpte heidevelden, turfhopen onder een dunne sneeuwlaag 
lijkend op armelijke hutten. De ‘Post de Paris’ daalde aan de rand van die 
onherbergzame vlakte. Men had de gasklep geopend en het sleepanker 
uitgeworpen, maar op de keiharde bodem vond het geen houvast. Gelukkig 
waren er mannen op het veld aan het werk, die de manoeuvres van de ballon met 
verbaasde ogen volgden en op het goede moment te hulp schoten. De ballon 
stootte op de grond, veerde op, viel terug. Een ontzaglijke zwarte bal in het net 
van touwwerk. De mand bungelde, botste, schokte. Men vreesde het ergste. Maar 
deze mannen van de Peel waren gewend een werk dat zij begonnen waren, niet 
spoedig op te geven. Zij hingen aan de ballon als terriërs aan het prooidier. Zij 
werden meegesleurd, opgeheven, neergesmakt. Maar zij lieten niet los. De twee 
mannen wisten tenslotte de ‘Poste de Paris’ op de grond te krijgen. En de drie 
Fransen konden uitstappen. Men liet het gas uit de ballon lopen en bracht de 
zakken post en de kooi met duiven in veiligheid. Bij molenaar Simon van den 
Brekel werd hun een stevig ontbijt aangeboden. Intussen was ook de geestelijke, 
rector Schacks, gewaarschuwd en deze onthaalde de ballonreizigers op een glas 
goede wijn. De heren reisden per rijtuig naar Venray en vandaar werd de 
terugtocht naar Frankrijk aanvaard. De namen van de ballonvaarders zijn 
Turbiaux, Cleray, Cavailhon. 
 
Het beleg door de Duitsers duurde voort. De honger teisterde de bevolking en op 
de achtentwintigste januari moest men zich aan de vijand overgeven. Bij de 
triomfantelijke intocht voerden de Duitsers een door paarden getrokken wagen 
mee, waarop een metalen zuil was gemonteerd. Daaraan was een draaibaar 
kanonnetje bevestigd. Het was het eerste luchtafweerkanon. Successen zijn er 
niet mee behaald. De vijfenzestig ballonnen hadden Parijs ongehinderd kunnen 
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verlaten. Niettemin waren de Duitsers zichtbaar trots op dit stuk 
‘luchtdoelartillerie’. De fabrikant was Krupp.  
 
De luchtballon is uitgevonden door twee Franse broers, Joseph en Etienne 
Montgolfier, eigenaren van een papierfabriek. Zij maakten de eerste luchtballon 
van papier. Ze vulden het gevaarte met hete lucht en slaagden erin de ballon op 
te doen stijgen. Dat gebeurde op 5 juni 1783. Het was een grote gebeurtenis. 
Voor het eerst was de mens erin geslaagd de zwaartekracht te overwinnen. 
Duizelingwekkend was de vooruitgang. Al op 21 november van hetzelfde jaar 
vlogen de eerste mensen in een luchtballon van Frankrijk naar Nederland. Het 
was alsof de mensen aan de vogels gelijk zouden worden. Tien dagen later vulde 
men de eerste ballon met waterstof. En op 7 januari 1785 vloog de eerste mens 
over het Kanaal. Tweehonderd jaar geleden. Meer dan twee eeuwen. De 
luchtballon is lichter dan lucht en kan dus niet neerstorten. Als men hem niet 
voldoende vracht meegeeft schiet hij de hoogte in. Om hem te laten dalen laat 
men gas weglopen, waardoor de ballon kleiner wordt en de draagkracht dus 
vermindert. Omdat hij bevracht is zal hij gaan dalen. Wil men stijgen dan kan 
men natuurlijk geen gas bijvullen. Er is maar een middel: vracht over boord 
werpen. Voor dat doel neemt men ballast mee, zakken zand. Het uitgestrooide 
zand kan men tot op een klein gewicht bepalen. En het zand is niet gevaarlijk 
voor de mensen op de aarde. Frankrijk is dus het land van de luchtballon. Toen 
Parijs door de Duitsers werd belegerd, stelden Parijse ballonvaarders aan de 
commandant van hun garnizoen voor, hun ballon aan een kabel op te laten, om 
vandaar uit de bewegingen van de vijand te controleren. En zo werd de ‘Neptune’ 
op Montmartre opgelaten. De Duitsers waren echter te ver weg zodat men van die 
ballon niet veel voordeel heeft gehad. Op 19 september was Parijs van de 
buitenwereld afgesloten. De telegraafkabel, inderhaast bij de nadering van de 
Duitsers in de Seine gelegd als verbinding met Rouaan, werd door de Duitsers 
opgevist. Was er verraad in het spel? Spionage? Het is nooit bekend geworden. 
De hoofdstad beschikte sindsdien over geen enkele verbinding met het niet 
bezette land. Iemand kwam met het voorstel duikers over de bodem van de Seine 
te laten lopen. Er is echter niets van gekomen. De techniek was nog niet ver 
genoeg gevorderd. Ineens dacht men weer aan de ballonnen. Dezelfde Neptune, 
die als uitkijkpost geen voordelen had gebracht, werd reeds na vier dagen na de 
insluiting (op 23 september 1870) ’s ochtends om acht uur aan de voet van 
Montmartre opgelaten. De commandant van de Neptune, Duruof, had niet 
minder dan honderdvijfentwintig kilo post aan boord. De Duitsers moeten wel 
vreemd hebben opgekeken! Tevergeefs richten zij hun geweren op de snelle vogel. 
Drie uur na het vertrek landde Duruof veilig bij Evreux. De eerste verbinding was 
er. Een zending postduiven zorgde voor berichten van de andere kant. Latere 
ballonnen namen ook passagiers mee. In de vier maanden die het beleg duurde 
zijn zesenzestig ballonnen opgestegen. Honderdzevenenzestig personen verlieten 
Parijs door de lucht. Men bracht op die manier een belangrijke hoeveelheid post 
buiten de stad. En natuurlijk nam men altijd postduiven mee om berichten uit 
het land naar Parijs terug te kunnen sturen. Merkwaardig is het dat men ook 
eens een lading dynamiet meegaf. Deze was bestemd voor een munitiefabriek in 
de provincie. Het was deze ballon die, als tweede, in ons land daalde, bij 
Harderwijk. En merkwaardig mag het genoemd worden dat de twee kisten 
dynamiet door de commandant van de ballon werden meegevoerd van Harderwijk 
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naar de Franse munitiefabriek. Geen douane heeft ernaar gekeken. De ballon van 
Venray was de derde die in Nederland daalde.   
 
De eerste was op 24 november om een uur opgestegen bij Gare d’ Orleans, een 
treinstation in Parijs. Halfzeven dacht men ver genoeg weg te zijn om zonder 
problemen te kunnen landen. Het was nog donker. Kapitein Buffet, een in Parijs 
gestrande zeeman, zag de omtrekken van een kasteel en een open vlakte in de 
nabijheid scheen hem een goed terrein voor een landing. Hij trok de gasklep 
open. De ‘Archimêde’ daalde. Boeren snelden toe. En wel kregen de commandant 
en de passagiers op hun vragen geen antwoord. Niemand sprak de Franse taal. 
Maar uit het enthousiaste gejuich begrepen ze dat ze welkom waren. Men bracht 
hen naar het kasteel. Het onthaal was vorstelijk. In rijtuigen werden de Fransen 
over de grens gebracht en vandaar bereikten zij via Brussel hun vaderland. Het 
voordeel van de ballon, hij is lichter dan lucht, woog niet op tegen het nadeel dat 
hij niet bestuurd kon worden. Men steeg op bij gunstige wind, die de ballon voort 
moest stuwen naar het gebied waar men wenste te dalen. Ongelukkigerwijs is de 
wind grillig. En bovendien kende men nog niet de richting van de wind in de 
hogere luchtlagen. Zo is een van de ballonnen afgedreven in de richting van het 
Kanaal. Het laatst werd hij gezien bij Plymouth, voortgejaagd in de richting van 
de Atlantische Oceaan. Van deze ballon heeft men nooit meer iets gehoord. Het 
gevolg van de onbestuurbaarheid was ook dat men er niet in slaagde een ballon 
naar Parijs te zenden. Natuurlijk is dit wel geprobeerd, maar de wind verleende 
geen medewerking. Een ander gevolg was dat de ballon “Général Ulrich tegen de 
avond het luchtruim in stormde. Tien uur voer men voort, gedreven door een 
krachtige wind. Toen het licht werd bevond men zich nog steeds vlak bij Parijs. 
De wind speelde een spelletje. Toch landde men veilig, twintig kilometer achter de 
Duitse linies. 
 
Van nog een ballonvaart is het verhaal uit de tijd van het beleg van Parijs 
bekend. 24 november 1870. Het plein voor Gare du Nord in Parijs. De klok wijst 
een kwartier voor middernacht. De luchtballon is reeds gevuld met gas en 
schommelt onrustig in het net, waarin hij is opgesloten als een kolossale vogel. 
De mand is gevlochten van twijgen. Hij is opgehangen aan een stevige ring, welke 
op zijn beurt bevestigd is aan het net. Men heeft de mand geladen. De 
commandant, ingenieur Rollier en de passagier Bézier hebben afscheid genomen 
van de autoriteiten, van familie en vrienden. Zakken met tweehonderdvijftig kilo 
post en een kooi met postduiven zijn aan boord. Zakken met zand hangen aan de 
buitenkant van de kleine mand. Keurig opgerold, hangt daar ook de sleepkabel, 
naast het anker. Een groot aantal matrozen hangt aan de touwen, om de ballon, 
die hevig trekt, op de grond te houden. Fakkels geven een wankel licht aan de 
zwijgende menigte die het schouwspel, ondanks de nacht en de koude, volgde. 
Daar klinkt de stem van de commandant: ‘los’. De matrozen, gewend aan 
discipline, laten tegelijk de touwen los. En met een enorme vaart schiet de ballon 
als een bevrijde vogel de lucht in. Het is bitterkoud daarboven. De wind suist 
door de open mand. Maar de twee mannen hebben geen tijd eraan te denken. Het 
eerste moment is het meest spannende. Zal men los komen van de aarde? 
Daarna, zal men over de huizen springen? Dan: zal men de vijandelijke linie 
veilig passeren? Alles gaat goed. Af en toe controleert men het stijgen of dalen 
van de ballon door papiersnippers uit te strooien. Men ziet de stroom in het licht 
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van een gerichte lichtbundel uit een lantaarn als sneeuwvlokken. Dan weet men 
of ballast overboord moet werpen om te stijgen, of een weinig gas moet laten 
ontsnappen, om de vaart omhoog te remmen. Halfdrie. Een dichte mist scheidt 
de eenzame luchtvaarders van de aarde. Onder hen een gedruis als van een trein, 
een lange trein, die klaarblijkelijk in dezelfde richting rijdt als waarin zij varen. 
Zonsopkomst. Men vaart hoog. Daar beneden blikkeren, witte en roze, 
wonderlijke lichtplekken. Wat mag dat zijn? Ineens weten ze het. Het zijn de witte 
schuimkoppen op de golven van de zee. Maar… dan is die trein van halfdrie de 
branding geweest. Zij varen boven de Noordzee. De wind heeft hen uit de koers 
gedreven. Zij zijn verloren. Tenzij. De Noordzee is druk bevaren en misschien zal 
een schip hen kunnen oppikken? Zij laten de ballon dalen en zoeken de zee af, 
die onder hen voortjaagt. Zij zien een schip! Spanning. Maar zij durven op de 
woelige zee niet landen. Het is immers mogelijk dat de uitkijk op het schip hen 
niet heeft gezien. De zeeman is niet gewend naar de hemel te staren. Ze schrijven 
een brief en maken een postduif gereed. Een afscheid. ‘Wij zijn verloren. Vive la 
France’. Maar zij laten de vogel nog niet los. Een opkomende mist zal hem 
immers beletten land te vinden. Dan… een schot! Een schip heeft hen gezien. 
Rollier rukt de gasklep open. Dalen! Een windvlaag sleurt hen kilometers, zij 
schatten acht, van het schip vandaan. De bemanning van het schip zal hen niet 
kunnen redden. De gasklep floept dicht. Een zak post vliegt overboord. En zij 
schieten opnieuw de wolken in. Zij stijgen tot zevenendertighonderd meter. Het is 
ijskoud boven. Bézier, begaan met het lot van de duiven, ontdoet zich van zijn 
deken om deze om de duivenkooi te wikkelen. 
Dertien uur. De ijskoude mist is niet te verdragen. Ze besluiten de ballon in 
brand te steken om hun lijden te bekorten. Maar in de vochtige koude lukt het 
niet vuur te maken. De twee mannen zien hierin de hand van God. ‘God heeft 
ons niet verlaten’. 
Veertien uur. De ballon is gedaald tot enkele tientallen meters boven de aarde. 
Wat zij zien is niet de zee. Het is sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Sneeuw in 
een eindeloos woud van pijnbomen. De sleepkabel haakt in een boomkruin. En 
op hetzelfde ogenblik is Rollier overboord gesprongen en houdt de kabel vast. 
Ook Bézier weet uit de mand te komen. Van een vracht van honderdvijftig kilo 
bevrijd schiet de ballon de lucht in. De mannen staren de ‘Ville d’ Orleans’ 
verbluft na. Hun positie is zo razendsnel veranderd! Een ogenblik voelen ze spijt. 
Weg post, weg duiven! Waren ze dan niet daarvoor opgestegen? Ze zijn 
steenkoud. Ze moeten een woning bereiken. Ze besluiten in zuidelijke richting te 
lopen. Moeizaam baggeren ze door de losse sneeuw, waarin ze wegzakken tot over 
de enkels, tot over de knieën. Een uur, twee uur. Geen woning te zien. Een 
eindeloos woud. In de sneeuw. Ergens moeten mensen zijn. Want sinds lang 
volgen ze het spoor van een slee. Zien ze daar mensen? In de verte beweegt iets. 
Het is een wolf. Een roedel wolven. Huiverend tasten ze naar wapens. Ze vinden 
alleen een zakmes. Een ballonvaarder neemt immers zo weinig mogelijk spullen 
mee. Het gaat altijd om grammen. Verbijsterd kijken ze elkaar aan. Minuten die 
uren lijken. En dan, plotseling neemt de roedel een andere koers. En de twee 
mannen vervolgen, verkleumd, hongerig, dodelijk vermoeid, hun weg door het 
ondergesneeuwde woud. Rollier kan niet meer. Bézier gaat verder om hulp te 
halen. Een uur wankelt hij door de sneeuw. Nu moet hij toch terugkeren naar 
zijn vriend. Hij keert om en … ontdekt een hut. Hij gaat niet naar binnen. Eerst 
terug! Hij sleept zijn uitgeputte vriend mee. De hut blijkt echter onbewoond. En 
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daarbuiten is de sneeuw. E het gehuil van wolven. Eindelijk vallen de twee 
mannen in slaap. 
 
De volgende ochtend zodra het licht wordt gaan ze verder, vermoeid, hongeriger 
dan gisteren en koud. Uur na uur. Sneeuw, bomen, sneeuw, bomen, sneeuw. en 
dan… een hut! Mensen? Niemand. Maar er staat een kom melk, een kan koffie, 
een pan met aardappels. Het is een sprookje. Zij eten en drinken. Toch niet 
gerust. Als ze gegeten en gedronken hebben verlaten ze de hut. Ze voelen zich 
indringers. Inbrekers. Hoewel de deur niet op slot was. Buiten de hut leggen ze 
een vuur aan. Daar naderen, niets vermoedend, twee mannen, gekleed in bont. 
Als ze het vuur zien en de twee vreemdelingen, schrikken ze zichtbaar. De 
spontane Rollier springt overeind en zwaait met de armen. Het ijs is gebroken. De 
mannen groeten en naderen. De twee Fransen leggen uit hoe ze hier gekomen 
zijn. Zij praten meer dan een kwartier. De eigenaren van de hut begrijpen hen 
niet. Dan grijpt Rollier een pijp houtskool uit het vuur en tekent een ballon op 
een bladzijde uit zijn zakboek. Onmiddellijk worden zij begrepen. 
De boeren roepen: ‘Ballon? Ballon? Paris? Paris? 
Zij wijzen naar de lucht. De twee Fransen worden grenzeloos bewonderd. Nu 
wordt in de hut een vuur aangelegd en spek en worst gebraden.  
‘Eet zoveel je wilt! Van Parijs! Door de lucht uit Parijs! Jullie zijn kerels! Eet dan!’ 
Rollier ziet op het lucifersdoosje van de houthakkers ‘Kristiania’ staan. En hij 
begrijpt dat ze in Noorwegen zijn gedaald. De houthakkers brengen hen op de 
slee naar Drammen. En, daar kunnen ze hun duiven en hun post in ontvangst 
nemen. De ballon is gedaald en gegrepen!  Een ware triomftocht door Noorwegen 
volgt. Vive la France! Vive la France! Bij elke halte. In Kristiania volgt een 
erebanket met vijftienhonderd gasten. Iedereen draagt een Franse kokarde. 
Studenten brengen een serenade voor het hotel. Vive la France! Twaalfduizend 
gulden schenkt men hun voor de Franse gewonden. Via Londen komen ze, twee 
weken na hun vertrek, in Frankrijk aan. 
 
Vive la France! Dat weerklonk ook in Venray op 18 januari 1896, precies 
vijfentwintig jaar na de daling van de ‘Poste de Paris’ op de rand van de Peel. Men 
had door een vakman een zuil laten bouwen uit Limburgse mergelsteen. Nu 
verzamelde zich een groot gezelschap om de ‘Ballonzuil’ te onthullen. Frankrijk 
was natuurlijk goed vertegenwoordigd. En wie zag men daar verschijnen? Niet 
alleen de officiële afgevaardigde van de stad Parijs, die de dank van het 
gemeentebestuur aan de bevolking van Meerselo en Venray kwam overbrengen 
voor de verleende hulp! Niemand minder dan de voormalige commandant van de 
‘Poste de Paris’ was gekomen, in gezelschap van een van zijn voormalige 
passagiers! Natuurlijk ontbrak ook de pers niet. Men zag tal van grote Franse 
dagbladcorrespondenten, onder andere die van de ‘Temps’. Het gedenkteken 
werd onthuld. De afgevaardigde van Parijs beantwoordde de rede. En legde een 
lauwerkrans aan de voet van het monument. De Fransen plukten er allen een 
blaadje af en staken dat bij zich. Vive la France! Men lunchte bij de rector in 
Meerselo. Ten slotte reed het gezelschap in rijtuigen terug naar Venray. En daar 
werd natuurlijk uitvoerig gedineerd. De Limburger heeft iets van de Fransman in 
zich. Men houdt beide van grote gebeurtenissen, van prachtige redevoeringen, 
van een goed maal, van goede wijn. En men houdt er nog steeds van Frankrijk. 
Vive la France. 
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Twee wegen liepen door het Maasdal. Men kan, na de bezichtiging van de 
Ballonzuil in Meerselo, over Venray en Wanssum naar de Maasbrug gaan, recht 
tegenover het kasteel Well. Vandaar volgt men de weg die Lodewijk van Nassau 
ging, de ondergang tegemoet op de Mookerheide. Men kan echter ook van Venray 
het Maasdal bereiken bij Maashees. Naar het noorden trekkend volgt men de weg 
van de Spaanse troepen, de overwinning en Lodewijk tegemoet. Het is ook de weg 
die de Romeinen volgden, tweeduizend jaar geleden, naar hun bondgenoten, de 
Bataven. Als u de laatste route gekozen hebt moet u op de rechteroever zijn en de 
Maas oversteken bij Gennep over de brug of bij Cuijck met de veerpont. Het is 
een afwisseling van diepe dalen en hoge heuvels. Maar het zijn bovenal de 
heerlijke uitzichten over de vallei van de Maas. Aan de overkant van de rivier ligt 
Cuijck in een blauwig waas, mooier en grootser dan het was van dichtbij. Die 
groene vlakte voor u. met de kleurige vlekken van de steden en dorpen, alles 
gehuld in een wazige, blauwige damp. Dat uitzicht zonder grenzen. Zo ziet men 
het van de Papenberg, over de hei heen door de coulissen van het groene 
geboomte. Zo ziet men het van de Oostberg.  Een kleurenvlak, een kerktoren. En 
steeds weer de Maas met de groene oevers, de populieren, de kleine schepen. De 
heide bloeit hier in augustus en de brem aan het eind van mei. In de oogsttijd 
zijn de akkers van de kleine ontginningen met hun glooiende velden van rogge en 
haver hier mooier, bijna feestelijk tegen de achtergrond van de donkergroene 
bossen. Wandelen door het Zevendal, over de korenvelden ligt Groesbeek 
verscholen in een ravijn, en daarachter verrijst het Rijkswoud op Duits gebied. 
De Zevendalseweg afdalend naar de Plasmolen. De molen is er niet meer, wel veel 
lawaai van af en aan rijdende autobussen. Het pad met de zonderlinge naam ‘Jan 
de Pad’ voert naar het Startse dal en dat is wel een der mooiste dalen van ons 
land. 
 
Dit wondermooie landschap is te danken aan de IJstijd. Enorme gletsjers, die uit 
Scandinavië kwamen, hebben ons land overdekt. En juist bij Mook lag de grens. 
Want toen de gletsjers tot hier waren voortgekropen werd het klimaat 
langzamerhand zachter. Het ijs smolt. Toen het geheel verdwenen was bleek het 
dat de gletsjers de heuvels van Nijmegen tot Mook hadden opgeperst. De 
Mookerheide. Op de nu verdwenen heidevelden vond eens een gruwelijke 
slachting plaats. De beruchte ‘Slag op de Mookerheide’ in 1574. Het slagveld lag 
ten noorden van het dorp Mook, vlak langs de grote weg, waar nu de boeren 
gebogen staan over hun aardappel- en roggeakkertjes. Februari 1574. Leiden 
belegerd door de Spanjaarden. Als het, na Haarlem dat het jaar ervoor is 
gevallen, door de vijand zal worden veroverd, ziet het er met de zaak van de 
vrijheid in Nederland slecht uit. Amsterdam is nog altijd stevig in handen van de 
vijand. Om Leiden van de hevige druk van de Spaanse troepen, die om de stad 
liggen, te ontlasten, rukt Lodewijk van Nassau met een leger op naar de Maas. 
Men hoopt dat de Spanjaarden Leiden zullen verlaten om hem tegemoet te 
trekken. Winter en bitter koud. Lodewijks leger, een samengeraapte troep 
huursoldaten, slecht gekleed, onvoldoende gevoed, verliest de eerste slag tegen de 
winter. Massa’s soldaten komen om in de sneeuw voor er een schot is gelost. Het 
eerste doel is Maastricht. De negenduizend man voetvolk en de drieduizend 
ruiters plunderen in Zuid-Limburg elk dorp waar ze doorheen trekken. 
Valkenburg wordt zonder verzet ingenomen. Bij Bemelen sneuvelen duizend van 
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Lodewijks mannen. Maastricht valt niet. Wel verlaat het Spaanse leger Holland. 
De bewoners van Leiden kunnen opgelucht ademhalen. Lodewijk trekt naar het 
noorden, langs de Maas. Het lukt hem niet de rivier over te steken. Roermond 
valt niet. En aan de overkant van de Maas marcheert een sterk Spaans leger, 
beter bewapend, beter gedisciplineerd. Links de Spanjaarden, rechts de troepen 
van Lodewijk. Voorwaarts door het dal van de Maas. De Spaanse troepen 
bereiken Cuijck eerder dan Lodewijk Mook. In Grave slagen de Spanjaarden erin 
de Maas over te steken op een schipbrug. Dat is op 13 april 1574. De vijand 
bevindt zich dus nu op dezelfde oever van de Maas als Lodewijk van Nassau. 
Deze heeft intussen Mook bereikt. Tegen de avond bezet de voorhoede van zijn 
leger de stad. Er volgen nog dezelfde avond klein schermutselingen. Men voelt dat 
de volgende dag de beslissing zal brengen. Lodewijk weet dat zijn leger zwak is. 
Daarom kan hij alleen een verdedigende houding aannemen. De hele nacht zet 
hij soldaten aan het werk. Bij fakkellicht laat hij even ten noorden van het stadje 
aarden wallen opwerpen. Van de rivier  af, over de Maasdijk tot in de heuvels van 
de Mookerheide. Achter de wal een loopgraaf. Op de heide wordt een tweetal 
huizen omringd met een aarden wal. Dit moeten vaste steunpunten worden in de 
strijd van morgen. 
 
De Spaanse troepen, zeker van de overwinning, rusten die nacht uit. Alleen om 
de tegenstander te verontrusten worden voortdurend signalen geblazen, alsof zij 
reeds in aantocht waren. Vroeg in de ochtend brengt Lodewijk zijn troepen in 
stelling. De loopgraven, de aarden wal en de schansen op de heide worden bezet 
door het voetvolk (infanterie). Aanvoerder is Hendrik van Nassau, de broer van 
Lodewijk. Lodewijk zelf zal de ruiters aanvoeren, die staan opgesteld op de 
Mookerheide. 14 april 1574, tien uur in de ochtend. De signalen kondigen aan 
dat de vijand nadert en  weldra ziet men hem oprukken door de uiterwaarden en 
langs de weg. Na een korte, hevige aanval slaat Hendriks voetvolk op de vlucht. 
Op dat ogenblik rukt de ruiterij van Lodewijk op. De vijandelijke ruiterbenden 
waarop zij stoten raken in verwarring. Een ogenblik lijkt het of onze legers zullen 
zegevieren. Slechts een kort ogenblik. Niet alle vijandelijke ruiters zijn gevlucht. 
Een deel verweert zich hevig en zij krijgen steun van de infanterie. De ruiters van 
Lodewijk moeten zich terugtrekken. Hendrik van Nassau voegt zich te paard bij 
zijn broer. Zij verzamelen een troep ruiters op de Mookerheide. En dan rennen zij 
de helling af de vijand tegemoet. Maar zij zijn niet talrijk genoeg. Een hevig 
gevecht volgt. De ruiters van Lodewijk slaan op de vlucht. Lodewijk en Hendrik 
verdedigen zich tot het uiterste. Het uiterste is de dood. Het gehele leger van 
Lodewijk wordt vermoord. Niemand, vrijwel niemand, ontkomt. De zegevierende 
vijand plundert niet alleen het tentenkamp, maar ook de lijken. Op het slagveld 
zijn allen weldra gelijk, de huursoldaten en de doorluchte graven Van Nassau. 
Men werpt ze allen in kuilen bij elkaar. Het einde van de overwinnaar van 
Heiligerlee, oud zesendertig jaar. De Spaanse soldaten keren naar Leiden terug. 
De adempauze is net lang genoeg geweest. Leiden geeft zich niet over. En de 
Opstand in de Verenigde Nederlanden plant zich voort, breidt zich uit. Het vrije 
Nederland wordt geboren. 
 
En boven de graven van hen, die hier vielen bij duizenden, gaan de boeren van 
Mook in rustige, zij het rusteloze arbeid. De gang der seizoenen. Zij ploegen. Zij 
zaaien. Zij wieden. En in augustus oogsten zij het rijpe graan. En weer wordt de 
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goede aarde geploegd. Een nieuw jaar. Een zelfde jaar. En niemand denkt meer 
aan hen die vielen. 
 
Tussen de Rijnbrug bij Arnhem en de Waalbrug bij Nijmegen raast het verkeer, in 
een onafgebroken stroom die zich door geen Rijn en geen Waal laat tegenhouden. 
Daarachter de silhouet van Arnhem, in etages tegen de blondgroene heuvels van 
de Veluwe gebouwd. Ervoor het imponerende silhouet van Nijmegen oprijzend 
tegen de beboste heuvels die zich voortzetten tot in het Rijkswoud, over de grens. 
Nijmegen met de herbouwde Stevenskerk, met de fabrieksschoorstenen over de 
rivier, en de luchtige bouwsels van de rij hoogspanningsmasten op beide oevers 
van rivier Waal. Halverwege deze gonzende hoofdroute trekt de monumentale 
toren van Elst de aandacht. De kolos beheerst niet alleen het dorp. Hij is als het 
ware centrum van de Over-Betuwe, van het oude ‘Eiland der Bataven’. Ergens 
hogerop aan de Rijn, daar waar nu steden als Wiesbaden, Frankfort en Mainz 
liggen, in Hessen, leefde tweeduizend jaar geleden een stam van vrije mensen. De 
mannen gingen op jacht of zij visten in de rivier. De vrouwen bebouwden de 
akkers. De meisje molken de koeien. De kinderen speelden. Een heerlijke tijd, tot 
een oorlogszuchtige stam, de Katen, hen aanviel. Zij waren in de meerderheid. En 
ons volk zag zich gedwongen te vluchten. Er werden vlotten gemaakt en daar 
werden de koeien, varkens en schapen op ingescheept. Er was ook plaats voor de 
vrouwen en kleine kinderen met pannen en potten en eenvoudig 
landbouwgereedschap. Een aantal jonge mannen voer in kano’s om die vlotten 
heen. De kano’s hadden de mannen zelf gemaakt door een boomstam uit te 
hollen. Op de oevers van rivier Rijn reden de dapperste mannen te paard. En zo 
verhuisde dat hele dorp. Het begon op een maandagavond. De bergen langs de 
Rijn waren bedekt met oerwoud. Niemand merkte iets van de vlucht. De stroom 
trok de vlotten langzaam mee. Men stuurde met lange vaarbomen. Voor de 
koeien had men voer meegenomen. En ook was er voedsel voor de mensen. En 
achter de vlotten sleepten de netten. Gras kon gemaaid worden op de oever. Op 
zekere dag kwamen de vlotten aan in een vruchtbare landstreek, overdekt met 
grote wouden. Hier, op veilige afstand van de Katten, besloot men zich te 
vestigen. De grond was geschikt voor de landbouw. Het was, in de taal van dit 
volk ‘bat ouwe’. Dat betekent beste grond of best land. ‘Bat ouwe’ werd later 
Betuwe. En het volk noemde zich Bataven.  
 
Het is een bekoorlijk verhaal en het bevat bovendien een kern van waarheid. De 
Bataven hebben inderdaad hun woonplaatsen in Hessen verlaten om zich in de 
Betuwe te vestigen. Zij noemden zich toen echter al de Bataven. Zij zijn niet naar 
het land genoemd. Maar het land, de Betuwe, is naar hen genoemd. Bovendien 
zijn de Bataven naar de Betuwe verhuisd op verzoek van de Romeinen. Misschien 
was het zelfs een bevel tot evacuatie. Destijds lag de grens van het wereldrijk der 
Romeinen langs rivier Rijn. En de Romeinse keizers wilden dat die grenzen 
beschermd werden door een bevriend volk, een volk van soldaten. De Bataven 
waren de bondgenoten van de Romeinen.  Dat verzekerden de schrijvers uit de 
dagen. Maar wat is een bondgenootschap tussen een wereldrijk en een kleine 
stam die leeft van landbouw en veeteelt. Belasting hoefden de Bataven niet te 
betalen. Maar de jongens moesten soldaten worden in de Romeinse legers.  Ze 
werden voetvolk in de tientallen cohorten: dat is vijfduizend tot zesduizend man. 
En ook als ruiters en als roeiers op de Rijnvloot. Door hun moed maakten de 
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Bataven een belangrijk deel uit van de keizerlijke lijfgarde. Als soldaten strijden 
ze in het tegenwoordige Engeland. Toen de Romeinen deze kleine stam als een 
echt soldatenvolk in de Betuwe brachten, vonden de Bataven  daar hoge ruggen 
van goede klei waarop het oerwoud welig tierde en een groot aantal diepe 
kommen, die een moeraswoud droegen. Zij kapten het woud open, legden er 
akkers aan, bouwden er hun woningen. Het bos werd kleiner en verdween 
uiteindelijk. Oorspronkelijk zullen de Bataven zich hebben gevestigd in wat nu de 
Over-Betuwe heet, de streek die het verst naar het oosten ligt. Toen de bevolking 
zich uitbreidde trok men geleidelijk verder naar de zee. Over de rivier kwam men 
niet. Dat was verboden. De taak was: soldaten leveren en de grens verdedigen. Zo 
vrij was de bevolking dus niet. De edelen, die uitgestrekte bezittingen hadden, 
waren tevens de militaire bevelhebbers. Ze worden met name genoemd. Julius 
Civilis en diens broer Claudius Paulus waren van koninklijke bloede. Ook hun 
neven Claudius Victor, Julius Briganticus en Verax waren grootgrondbezitters. 
Hun namen zijn Latijns. Als beloning voor de bewezen diensten hadden zij het 
Romeinse burgerschap verworven. 
 
Onder de vloer van de kerk beschut een betonnen plaat de opgegraven ruïnes, 
waar men in smalle gangen op een pad van grind doorheen kan lopen. Alles is 
goed verlicht en naamborden wijzen de weg. Er is de fundering van het altaar van 
de oudste christelijke kerk uit de achtste eeuw. Er zijn muurresten van de 
tweede tempel uit de jaren zeventig tot tachtig na Chr. en tenslotte de westmuur 
van de eerste tempel uit vijftig na Chr. Wat betekent dit alles? Het oudste 
christelijke dorpje is waarschijnlijk door de Heilige Werenfried gesticht. Hij was 
een van de volgelingen van Willibrord. Maar deze kerk is dan gesticht op de plek 
waar de Bataven, ver daarvoor, al een tempel hadden gebouwd. En deze was weer 
voorafgegaan door een nog oudere tempel, die misschien bij de opstand van de 
Bataven tegen de Romeinen was verbrand. Het merkwaardige feit doet zich voor 
dat hier werkelijk sprake is van twee tempels van de Bataven. Maar beide zijn zo 
gebouwd dat het niet denkbaar is dat ze zonder hulp van de Romeinen zijn 
gebouwd. De tweede Bataafse tempel is, naar de dikte van de muren en naar de 
omvang van het gebouw, geen klein gebouw geweest. Het moet naar hetgeen er 
onder de betonnen plaat te zien is een indrukwekkend gebouw geweest zijn. De 
tweede tempel werd dus gebouwd, nadat de eerste tijdens een korte en hevige 
opstand was afgebrand. Het was een op een hoogte gelegen rechthoekig gebouw 
met een lengte van zestien en een breedte van dertien meter. De nok van het 
zadeldak reikte tot vijftien meter boven de grond. Maar wat de tempel groots en 
monumentaal maakte was vooral de omgang. Een rij van pilaren droeg een afdak 
rondom de gehele tempel. Er waren veertig van deze pilaren aangebracht. Men 
bereikte de omgang langs een trap die de gehele breedte van de tempel besloeg. 
Onder de pilaren was men beschut tegen regen en sneeuw. De omgang was 
gemaakt voor de plechtige ommegang bij religieuze feesten. De pilaren hadden 
een hoogte van vijf en halve meter. Met deze maten is de tempel van de Bataven 
een van de grootste in zijn soort. En hieruit kunnen we afleiden hoe belangrijk de 
kleine stam der Bataven was voor het Romeinse Rijk! De tempel was voor een 
deel versierd met schilderwerk, deels met fresco’s uitgevoerd. Op de bewaarde 
fragmenten is te zien hoe men getracht heeft de pilaren het uiterlijk te geven van 
marmer. Zeker was het transport van marmer naar hier te lastig en te kostbaar. 
Nu doet men alsof rood, bruin, roze en geel marmer is nagebootst met warme 
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tinten. Maar ook zijn bloemenmotieven en tal van figuren in velerlei fraaie 
kleuren afgebeeld. Het lijdt geen twijfel. De tempel van Elst moet zowel van 
buiten als van binnen een zeer mooie, zeer kostbare indruk hebben gemaakt. 
 
Nog een paar merkwaardige vondsten. Daar is in de eerste plaats een groepje 
Griekse letters, klaarblijkelijk in de muur gekrast. Zorgvuldig speurwerk heeft 
aan het licht gebracht dat we bij dit tafereel kunnen denken: een der Bataafse 
groten, een officier in het leger, tevens een grootgrondbezitter, heeft uit Rome of 
misschien ook uit Griekenland een Griekse slaaf meegebracht, die lezen kon. 
Deze vermaakte zijn meester en diens gasten met het voorlezen van gedichten of 
verhalen. En begrijp de vreugde van de opgraver toen hij op een dag in een kuil 
drie beestenschedels bijeen vond. De kop van een varken, een ram en een rund. 
Hij herinnerde zich hoe de Romeinen bij sommige gelegenheden tegelijkertijd in 
hun tempel een varken, een ram en een rund offerden! Hier zien we de priester 
bezig een offer te brengen aan de goden. Het offer heet: ‘suovetaurilia’. Men biedt 
de oorlogsgod Mars in een plechtige ommegang om de tempel drie  dieren aan. 
Men wilde op deze wijze de god bewegen de op handen zijnde oorlog te 
beïnvloeden, zodat de offeraar zijn doel zou mogen bereiken. Wij weten dat de 
Bataven alleen het hart en de lever en de geslachtsdelen als voedsel voor de 
goden bestemden. De rest van het dier werd door de deelnemers aan het 
religieuze feest opgegeten, nadat het gekookt.was. En terwijl de Bataven aten 
zullen de priesters de organen op het altaar in de tempel hebben verbrand. Er is, 
het is uit de opgravingen te zien, veel geofferd in Elst. Vooral kalveren, varkens, 
schapen en geiten. En ook paarden. Van de wijgeschenken en geloftestenen, die 
ongetwijfeld ook zijn gebracht in dit grote heiligdom, is nog niets teruggevonden. 
Hoe het inwendige van de tempel er heeft uitgezien is niet precies bekend. De 
wanden waren prachtig beschilderd. Er heeft een altaar gestaan en in het midden 
wel een beeld van de godheid. Welke god weten we ook niet. Maar omdat de 
tempel zo groot was, zo voornaam en zo rijk moet het wel een heiligdom geweest 
zijn voor de Bataafse oppergod. En dat was Hercules Magusanus. De Romeinen 
gaven de namen van hun goden aan degene die met die van de barbaren waren te 
vergelijken. De Bataven en de Friezen deden waarschijnlijk hetzelfde. Zij 
noemden de dag die gewijd was aan Mercurius, de vierde van de week, naar hun 
god Wodan. Het is Wodansdag: woensdag. Ziedaar nog een stukje heidendom in 
onze taal. 
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De Wildernisse 
 
 
 
 
 
Hevige stormen joegen in de laatste ijstijd over het kale Nederlandse toendraland. 
Grote delen van Limburg en Noord-Brabant werden onder dekzand bedolven. Er 
is echter nog een tweede factor die de bodemkundige processen in dit gebied 
heeft beïnvloed: een ondergrond van grote en kleine verheffingen (horsten en 
schollen) en inzinkingen (slenken). De breuklijnen, die een zuidoost-
noordwestrichting volgen, zijn het gevolg van enorme krachten in de diepte van 
de aarde. Aan de grens met Limburg ligt de Peehorst, die op zijn beurt aan de 
Centrale Slenk grenst. In de Slenk slingeren de Aa en de Dommel zich in de 
richting van de Maas. De overgang van de Peelhorst naar de Centrale Slenk gaat 
trapsgewijs via een serie kleine breuklijnen. Eén ervan is de Peelrandbreuk (ten 
oosten van Uden), een andere breuklijn loopt ten westen van Uden. Vele treden 
zijn nauwelijks in het landschap te onderkennen. Ten oosten van de Maas, bij 
Sittard en Herkenbosch, zijn echter ook treden van aanzienlijke hoogte: 
anderhalf tot zelfs vijf meter. Langs de breukranden heerste soms een opvallende 
waterhuishouding: met natte gronden op het hoge gedeelte en droge gronden op 
het lage. De oorzaak is dat bij het verticaal langs elkaar schuiven van de horst en 
slenk aardlagen met verschillende doorlatendheid naast elkaar kwamen te liggen. 
Dan gebeurde het dat grondwater niet omlaag kon stromen. Zit er ook nog ijzer 
in het water, dan kan dit een solide ijzeroerbank oxideren die de afwatering nog 
verder belemmert. Deze vochtige gronden worden wijstgronden genoemd. In het 
verleden deden zij vaak dienst als hooiland waar orchidee en Spaanse ruiter zich 
gelukkig voelden. 
 
De bewoningsgeschiedenis van de zuidelijke zandgronden begint, net als in 
andere zandgebieden, duizenden jaren voor onze jaartelling. In de Romeinse tijd 
zaten de boeren hoog en droog op de zandruggen. Na een bevolkingsafname in de 
nadagen van het Romeinse Rijk, nam de bevolking in de vroege Middeleeuwen 
weer toe. De dorpen op de hogere zandgronden - waarvan de namen vaak 
eindigen op ‘haar’ en ‘schot’ - hadden beslist niet het karakter van de gesloten 
Drentse esdorpen. Het ging om losse gehuchten en vaak om een enkele familie. 
Later noopte de groei van de bevolking de boeren ook hier tot uitbreiding van de 
grond en intensivering van de productie. De beekdalen werden ontbost en 
bestemd als weidegrond. De verhoogde mestproductie kwam weer ten goede aan 
het bouwland. De es wordt hier akker of akkerkamp genoemd. Het esdek bereikt 
in Noord-Limburg een dikte van honderd centimeter. De boerderijen verschoven 
langzamerhand van de rug naar de rand, tussen akker en weiland. 
Lintbebouwing langs een beek was het gevolg. Soms werd de bescherming van 
een kasteel gezocht. Meer dan eens liet men kerk en kerkhof achter waaraan wij 
het verschijnsel van de losstaande kerken of kerktorens te danken hebben, 
bijvoorbeeld bij Nistelrode, Stiphout, Vessum en Nederwetten. 
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Overigens zouden het Peelmoeras en de moerassen in West-Brabant nog 
eeuwenlang een effectieve rem op verdere agrarische uitbreiding vormen. Net als 
elders op de zandgronden wist zich zo eeuwenlang een systeem te handhaven, 
waarbij heide, weide, schapen, roggeteelt op de akkers, veen en bos een 
samenhangend geheel vormden. Hoewel het stelsel een zekere soepelheid heeft 
bleef het bestaan zorgelijk en precair. De hei verzwolg het bos en op de lange 
duur dreigde alles onder het stuifzand te verdwijnen. 
 
De Deen Iversen meende aan de hand van pollenonderzoek te kunnen bepalen 
wanneer de eerste landbouwers zich in Europa vestigden. Dat was in de Peel 
omgeving ongeveer vijfduizend jaar geleden. In die periode vond hij een paar 
korrels stuifmeel van de grote weegbree, terwijl het stuifmeel van de iepen sterk 
afnam. Grote weegbree is een plant van open grasland die er erg goed tegen kan 
platgetrapt te worden en vaak voorkomt op plekken waar vee rondloopt. Daarom 
wordt hij in verband gebracht met mensen die vee houden. Iversen verwees in dat 
verband naar Noord Amerika. Toen daar kolonisten binnentrokken verspreidden 
ze met hun vee en huifkarren de zaden van de grote weegbree langs hun ‘trails’. 
De plant werd daarom door de indianen ‘het voetspoor van de blanke man’ 
genoemd. Iversen ging ervan uit dat alleen mensen, dus veehoudende boeren de 
weegbree naar onze streken gebracht konden hebben. Diezelfde boeren gaven 
hun beesten gedroogde twijgen met bladeren te vreten, zoals dat in het begin van 
de vorige eeuw in sommige delen van Europa nog gebeurde. De iep was daarbij 
favoriet. Dat verklaarde volgens de wetenschapper de sterke daling van het 
percentage pollen van de iep. Bomen waarvan steeds de jonge twijgen worden 
afgesneden komen niet of nauwelijks tot bloei en verstuiven daarom nauwelijks 
stuifmeel. Daarnaast kapten de boeren de gemengde bossen bomen open om 
graan te kunnen verbouwen. Om dit idee kracht van bewijs te verlenen deed hij 
het proces na in een gemengd eikenbos. Hij ging met stenen bijlen de bomen te 
lijf, verbrandde het gekapte hout, ploegde de as onder en zaaide er graan. Zo 
verliep volgens hem het begin van de landbouw en ontstonden er open plekken in 
het bos. Het grazende vee veranderde het resterende oerwoud stukje bij beetje in 
een parklandschap, een landschap van bossen, oude knoestige bomen en open 
grasland. 
 
In de wetenschap die de stuifmeelkorrels onderzoekt, de palynologie, wordt ervan 
uitgegaan dat de verjonging van het oerwoud nauwelijks werd gehinderd door de 
grote grazende wilde hoefdieren, die volgens vondsten van botten in de bodem 
toen wel aanwezig waren. Het gaat om het oerrund, die wilde voorvader van de 
huiskoe, de tarpan, de wilde voorvader van het huispaard, de wisent, de eland, 
het edelhert, de ree en het wilde zwijn. Daar moeten er maar weinig van zijn 
geweest, want als ze in groten getale hadden rondgelopen, zoals later het vee, dan 
had het bos nooit in stand kunnen blijven. Als er al open plekken waren, zegt 
men, werden die veroorzaakt door mensen of door bevers. Wat bevers in bossen 
teweeg kunnen brengen is te zien in Canada. Daar leggen bevers hun eigen 
zwemvijver aan door in een beekdal een dam aan te leggen. Het dal overstroomt 
en de bevers knagen bomen om; de bomen die ze laten staan verdrinken in het 
stuwmeer achter de dam. Zo ontstaat een open ruimte. Als de bevers na verloop 
van tijd vertrekken wordt de dam niet langer onderhouden en breekt door. Op de 
plek van de bevervijver ontstaat een grazige beverweide. Zo’n beverweide kan wel 
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veertig hectare groot zijn. In het recente verleden kwamen daar bizons, elanden 
en herten op af. In de prehistorie deden bevers het precies zo in onze streken. 
Oerrunderen, wisenten, edelherten en reeën moeten van hun weiden hebben 
geprofiteerd. 
 
Bladerend in het geschiedenisboek dat de prehistorische stuifmeelregens in de 
bodem hebben achtergelaten, is het mogelijk een beeld te krijgen van hoe het 
landschap na het eindigen van de laatste IJstijd begroeid is geraakt. Dat was zo’n 
veertienduizend jaar geleden. Deze IJstijd, die het Wurmglaciaal wordt genoemd 
was lang zo heftig niet als de voorlaatste IJstijd. Toen rukten er gigantische 
gletsjers op vanuit het noorden. Met een muur van ijs bulderden ze over ons 
land, ongeveer tot aan de streek waar nu Amersfoort en Nijmegen liggen. Daar 
legden ze flinke bulten leem en keien neer die nu nog bestaan en die we kennen 
als Het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwse Heuvelrug en de Sallandse 
Heuvelrug. In de laatste IJstijd  waren er geen gletsjers in ons land. Het was er 
wel koud maar het sneeuwde weinig. Er was een open landschap met een 
begroeiing van grassen, kruiden en dwergstruiken, die als een mozaïek door 
elkaar heen stonden, de zogenaamde steppetoendra. Die naam is eraan gegeven 
omdat de soorten planten die toen bij elkaar groeiden tegenwoordig alleen in de 
toendra of in de steppen worden aangetroffen. 
 
De steppetoendra was het leefgebied van de grote planteneters als rendieren, 
muskusossen, mammoeten, wolharige neushoorns, saiga-antilopen, 
steppewisenten en paarden, die volgens grottekeningen op het huidige 
przewalskipaard leken. Veertienduizend jaar geleden liep de laatste IJstijd af en 
werd het klimaat in hoog tempo warmer. In vijftig jaar tijd steeg de gemiddelde 
temperatuur met zeven graden. In enkele eeuwen werden ‘tegenwoordige’ 
temperaturen bereikt. Al snel daarop arriveerde vanuit Zuid-Europa een bont 
gezelschap van warmteminnende kevers. Deze gevleugelde diertjes reageerden 
vrijwel direct op de  verandering van het klimaat. In hun kielzog kwamen vanuit 
het zuiden ook de eerste zaden van warmteminnende planten aangewaaid, zoals 
korenbloem, lisdodde, moerasspirea, brandnetel, weegbree en zuring. De 
dierenwereld op de opgewarmde steppetoendra veranderde mee. De bewoners van 
het IJslandschap trokken weg of naar de toendra, zoals rendieren en 
muskusossen, of naar de oostelijke steppe, zoals de saiga-antiloop en de  
voorvaders van het huidige przewalskipaard. Ook mammoeten (zeer grote 
olifantensoort) en wolharige neushoorns namen de wijk maar vonden uiteindelijk 
geen blijvend alternatief voor de steppetoendra en stierven uit. De laatste 
mammoeten stierven overigens pas ten tijde van de Egyptische farao’s, zo’n 
vierduizend jaar geleden op het Russische eiland Wrangl, in de Noordelijke 
IJszee. Ze waren daar wel al veranderd in dwergmammoeten. De plaats van deze 
grote zoogdieren werd ingenomen door grote hoefdieren: herten, wilde 
tarpanpaarden en oerrunderen. Tussen hun hoeven en in hun vachten brachten 
ze de zaden mee van allerlei soorten planten en struiken. Vogels deden ongeveer 
hetzelfde. Ook zij zaaiden nieuwe soorten, maar dan vliegend. In de poepjes die 
zij lieten vallen, zaten pitten van bessen die ze vele kilometers zuidelijker hadden 
gegeten. Zo moeten ze de zaden van de jeneverbes, sleedoorn, meidoorn, hulst en 
taxus hebben uitgezaaid. Zo breidde zich waarschijnlijk, snel na het veranderen 
van het klimaat, de jeneverbes uit, die door de wind bestoven wordt. Wanneer 
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sleedoorn, meidoorn, hulst en taxus aankwamen is niet zeker. Hun stuifmeel 
wordt niet door de wind maar door insecten verspreid, zodat het niet kan worden 
teruggevonden in de bodem, doordat het niet of nauwelijks neerslaat. De eerste 
bomen verschenen en het oerlandschap begon zijn vorm te krijgen. Dat zou dus 
een oerwoud zijn geweest. Echte bossen bomen worden niet geplant maar 
ontstaan vanzelf. Niet van de ene dag op de andere maar geleidelijk aan en soms 
toch verrassend snel. De ontwikkeling van de open steppetoendra tot oerbos 
wordt successie genoemd. Hoe dat precies is gegaan, weet niemand, want er zijn 
geen ooggetuigeverslagen van. Men heeft zich er een beeld van gevormd op grond 
van de zogenaamde successietheorie. Die theorie gaat over de opeenvolging van 
soorten, over de ontwikkeling van een begroeiing en over het uiteindelijke 
resultaat. 
 
Er hangt een nevel van gissingen over de geschiedenis van het landschap. De 
mensen die na de IJstijd het ongerepte landschap betraden, hebben niets 
opgeschreven. Wat we van hen weten is gebleken uit opgravingen. Archeologen 
hebben de stookplaatsen van hun jagerskampen, hun bijlen en messen 
gevonden. Uit botresten hebben ze kunnen opmaken welke dieren ze gegeten 
hebben. Uit later tijden dateren de fundamenten van hun huizen en de 
ploegsporen van hun akkers, die zijn blootgelegd. De mensen die leefden in dit 
land waar na de IJstijd het klimaat zo drastisch veranderde, waren jager-
verzamelaars, nomaden zonder vaste woon- of verblijfplaats die van het ene 
jachtgebied naar het andere zwierven. Ze lieten dan ook niet of nauwelijks sporen 
na. Later hebben ze zich, zoals dat heet, metterwoon gevestigd. Naast jagers 
werden ze ook veeboeren die op één plaats bleven. Van die tijd af hebben we een 
beter idee van de dieren waar ze op joegen, dus wat er in de natuur in die tijd 
rondzwierf. Volgens de algemene opvatting was de komst van de landbouw het 
begin van het einde van het grote bos. Met kappen en branden werden er open 
plekken gemaakt voor akkers en graslanden. In de stukken bos die bleven staan, 
lieten de mensen hun vee grazen, kapten ze het benodigde hout en joegen ze op 
vogels, vissen, herten en andere wilde dieren. Het grazende vee verhinderde in 
het bos de verjonging van de bomen, zodat het steeds opener werd. Zo 
veranderde het onafzienbare oerbos langzaam in een open parkachtig landschap, 
zoals men dat nog wel vindt in dunbevolkte delen van Europa, waar een prettig 
ogende verdeling tussen bos en open ruimte voorkomt. Het is ook het soort 
landschap dat de middeleeuwers ons hebben nagelaten in prenten, schilderijen 
en beschrijvingen. In die landschappen kwam de wildernis nog steeds voor. De 
beschrijvingen van de wildernis zijn samen met enkele teksten van Romeinse 
geschiedschrijvers het eerste houvast dat er in de geschiedenis te vinden is met 
betrekking tot de aanblik van de laatste stukken oorspronkelijk landschap. Aan 
de betrouwbaarheid van die beelden en beschrijvingen wordt nogal eens 
getwijfeld. De geschiedschrijvers waren vaak zelf niet ter plekke geweest maar 
hadden hun verhalen uit de twee of derde hand; de middeleeuwers hebben 
waarschijnlijk hun landschap geïdealiseerd, zijn veelgehoorde argumenten. Het 
grote dichte bos dat de biologen hebben gevonden in hun pollendiagrammen lijkt 
in die tijd niet meer te bestaan in de ‘wildernisse’.  
 
Hoe zagen de laatste wildernissen eruit? In de oudste teksten worden ze ‘forestis’ 
genoemd. Het woord komt voor het eerst voor in schenkingsakten uit de zevende 
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eeuw na Christus, opgesteld door Merovingische koningen, die toen over het 
Frankische Rijk, de huidige Benelux, Frankrijk en Duitsland bij elkaar, 
regeerden. De koning verklaarde de wildernis tot zijn forestis. Het recht in die tijd 
bepaalde dat al het land dat geen duidelijke eigenaar had, aan de koning 
toebehoorde. De wildernis met al zijn planten en beesten was van niemand en 
dus van de koning. De wildernis viel daardoor onder het ‘ius forestis’, het 
forstrecht. In het woord forestis kan men het Engelse woord ‘forest’, het Franse 
woord ‘forêt’, het Duitse woord ‘forst’ herkennen, die tegenwoordig bos 
betekenen. Maar hier is het oppassen geblazen. Woorden van vroeger kunnen in 
de loop der eeuwen een heel andere betekenis hebben gekregen. Wie de teksten 
goed leest, merkt dat forestis toch iets meer betekende dan alleen maar bos. Dit 
forestis lijkt te zijn afgeleid van het Latijnse ‘foras’, dat ‘buiten’ (buiten de deur) 
betekende. Bedoeld werd het grote buiten, dat buiten de nederzetting met zijn 
akkers en hooilanden lag, alles buiten de grond die in cultuur was gebracht. Het 
buiten was de overal aanwezige onontgonnen wildernis, waarin de nederzettingen 
met het cultuurland slechts kleine vlekjes waren. Deze koninklijke wildernis 
werd in de Middeleeuwen in de volkstaal ‘woud’, ‘wald’ of ‘wold’ genoemd. 
 
Het recht op jagen op wilde dieren, het plukken van wilde gerst, het verzamelen 
van vruchten als eikels en het snijden van twijgen met bladeren als veevoer en 
het weiden van vee behoorde alleen aan de koning toe. Alleen met de 
uitdrukkelijke toestemming van de koning mochten anderen dat doen. De 
toestemming werd gegeven door ambtenaren die de koning aanstelde om zijn 
zaken te behartigen, zogenaamde forestari of vorsters. Zij regelden het gebruik 
van het forestis in een rechtscollege (geding). Het vorstgeding op basis van het 
forstrecht, in de volkstaal ‘woudrecht’, ‘waldrecht’, of het ‘recht van het weld’. De 
‘forestari’ kozen uit hun midden een voorzitter van het geding (rechtscollege), dat 
de wetten van de wildernis, het woudrecht toepaste. Deze figuur werd in het 
Nederland van die tijd woudgraaf, waldgraaf, wautmeester, woudmeester, 
wautmaire, vorster of houtvester genoemd. Vergunningen voor het gebruik van 
een forestis die werden verleend volgen het woudrecht of waldrecht, werden in 
oorkonden opgeschreven en opgenomen in het woudboek, Waltbuch, 
Waldforstbuch of vorsterboych. Op grond van het woudrecht kregen lokale 
bewoners het recht de wildernis te gebruiken om in hun eigen nooddruft, dat wil 
zeggen, in hun noodzakelijke levensonderhoud te voorzien. Dat ging dan om het 
weiden van vee, het hakken van brandhout en het winnen van bouwhout. Ze 
mochten nooit hout of vee verkopen of vee van elders aankopen. Ze mochten ook 
geen veevoer aan- of verkopen. Het was een gesloten systeem van zelfvoorziening. 
Ook de vorsters moesten in de wildernis in hun eigen levensonderhoud voorzien. 
Zij kregen daarom van de koning toestemming een hoeve te stichten. Een hoeve 
was de oppervlakte grond die men nodig had om gewassen te verbouwen om één 
huishouden in leven te houden. Daarvoor mochten ze bomen en struiken rooien 
om zo een veld te maken waar ze gewassen konden telen. Verder kregen ze het 
recht hout te winnen en vee te weiden in de wildernis. De koning gaf stukken 
wildernis in leen aan vazallen. Die leenheren kregen dan het hele ambtelijke 
bestuursapparaat van de forestis mee, dat dan te behoeve van de leenheer het 
gebruik van het forestis door de lokale bevolking regelde. 
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Zowel de adel als de koning leefden van wat het forestis hun opbracht. Daarvoor 
stichtten ze er ook hoven en stelden er een meier aan als beheerder. De meier 
moest de monden van de koning of de aanhang van de heer voeden en niet zo 
zuinig ook. De koning of de heer kon daarom niet te lang op één hof blijven en 
had vroeger daarom geen vaste woonplaats. Hij trok van hof naar hof met heel 
zijn hofhouding en heel zijn hebben-en-houden, de forestis kaal vretend als een 
zwerm sprinkhanen. De meier verzamelde het voedsel, dat hij als een vorm van 
belasting inde van de inwoners van villae. Dat waren nederzettingen die met 
toestemming van de heer waren gesticht in het forestis. Deze kolonisten mochten 
akkertjes aanleggen voor eigen gebruik en in de wildernis hun vee weiden, er 
bouwhout rooien en brandhout kappen, maar alleen voor de eigen ‘nooddruft’. 
Als tegenprestatie moesten ze opdraven als de koning of de heer dat wilde, voor 
alle mogelijke hand- en spandiensten, als drijvers voor de jacht en verzorgers van 
de paarden, of als voetvolk in het leger. Ze waren horig, dat wil zeggen verplicht 
tot gehoorzaamheid aan de heer en werden daarom horigen genoemd. Ook 
betaalden ze een heffing in de vorm van een deel van de oogst, van de eieren en 
het vee, vaak een tiende, de zogenaamde tiend. Zo moest van elke tien varkens er 
één voor de koning of heer worden afgestaan. 
 
Het forestis was niet per sé altijd een bos. Dat blijkt uit wat er in de woudboeken 
is opgeschreven over het gebruik van het forestis en de schenkingen die de 
koning deed. Er waren bomen, struiken en bossen, maar ook graslanden die rijk 
waren aan bloemen. Men stuurde bijvoorbeeld het vee in het forestis naar een 
bloemrijke zomerweide. Ook rivieren, meren en plassen maakten deel uit van het 
forestis. In een forestis werd ook vis gevangen en turf gewonnen. Het woord ‘wald’ 
in oude geschriften kan voor veel verwarring zorgen. Men zou kunnen denken dat 
het slaat op het uitgestrekte laaglandbos. Vaak wordt daarom aangenomen dat 
plaatsnamen die met ‘wold’ of ‘woud’ eindigen op een rijk bebost verleden slaan. 
Dat is in Nederland vaak niet het geval. Het wald of wold was vanouds ook een 
boomloos gebied. De onherbergzame, open, natte hoogvenen in het noorden en 
westen van ons land waar geen boom kon groeien, werden ‘wald’, ‘wold’ of ‘woud’ 
genoemd. Plaatsen in voormalige veengebieden, zoals Eernewâld in Friesland, 
Schildwolde, Finsterwolde en Midwolda in West-Friesland en Hazerswoude in 
Zuid-Holland herinneren daar nog aan. De venen werden als ‘wald’, ‘wold’ of 
‘woud’ aangeduid, omdat het de niet in cultuur gebrachte wildernis was. Of daar 
nu bomen groeiden of niet, dat maakte de middeleeuwer niet uit. Het 
middeleeuwse ‘wald’ werd soms gebruikt in combinatie met het begrip 
‘wuostinna’, waarin men het Nederlandse ‘woestenij’, het Vlaamse ‘watine’ en het 
Engelse ‘waste’ kunt herkennen. Er was sprake van ‘wuastinna waldes’. De 
koning voegde de aanduiding ‘wuostina’ in oorkonden toe om te benadrukken dat 
er niemand woonde, het van niemand was en hij dus het recht had het tot zijn 
forestis te verklaren. Tegenover het wald of woud stond het begrip ‘feld’ of ‘veld’, 
het bewerkte land, alles waar een ploeg of zeis overheen was gegaan. Dat was van 
iemand uit een nederzetting en dus had de koning niet het recht dat tot zijn 
forestis te verklaren. In het forestis was het wild. Het wild was alles wat niet door 
menselijk toedoen, dus door fokken en zaaien, leefde in het forestis en dat men 
nodig had om in het levensonderhoud te voorzien en dat men kon bemachtigen 
door jagen, verzamelen, afbreken, trekken, ritsen, plukken, schudden, grijpen en 
vangen. Wild waren de bijen voor de honing, de vogels voor hun eieren, of de 
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zwijnen, de herten en de oerrunderen voor het vlees en de huiden. Dieren als 
vleermuizen en mollen waren geen wild, want als mens gebruikte men die niet 
om in levensbehoeften te voorzien. Wild was het gras dat in het forestis groeide 
en dat men als voer voor het vee kon gebruiken en wild waren de bomen en de 
struiken waar men takken met bladeren af kon breken om het tamme vee te 
voeren. Wild stond tegenover tam. Op het wilde, het forestis, was op grond van 
het woudrecht het ‘bannum’ van toepassing, de koninklijke macht om te 
gebieden en te verbieden. Het woord ‘ban’ leeft nog steeds voort in de betekenis 
van gebied waar bepaalde rechten en wetten gelden. In verband met de rechten 
in het forestis werd de wildernis ook aangeduid als ‘wildban’, ‘banvorst’ en 
‘Forstbann’. Het woord ‘wildban’ leeft op de Veluwe nog voort in het woord 
‘wildbaan’, het gebied waar het wild: de edelherten en het wilde zwijn leeft. 
 
Na de Grote Volksverhuizing tussen het jaar 350 en 450 na Christus trokken 
Germaanse volken zoals Angelen, Saksen, Friezen, Alemanen en Lombarden 
West- en Midden-Europa binnen. Zij gingen ervan uit dat de wildernis (wald of 
woud) rond hun nederzettingen van niemand was en daarom door iedereen 
gebruikt mocht worden om er veevoer en hout te halen, vee te weiden en honing 
te zoeken. Al spoedig bleek dat de wildernis niet onbegrensd was. Men kwam de 
bewoners van andere nederzettingen tegen die ook de wildernis gebruikten. De 
ruimte raakte op. Toen in de Middeleeuwen de bevolking drastisch toenam, 
groeide er onder de bewoners van nederzettingen en dorpen de behoefte om aan 
andere dorpen duidelijk te maken welk deel van de wildernis van oudsher door 
hen gebruikt werd en daarom hun gemeenschappelijk eigendom was. Er werden 
grenzen getrokken. Die grenzen werden aangegeven met ‘merken’ of ‘marken’. Het 
bepaalde gebied heette dan ook de ‘marke’ en grensde aan de ‘marke’ van een 
volgend dorp. Andere gebruikte woorden waren ‘gemeynte’ en ‘meente’, die te 
maken hebben met het moderne woord gemeenschappelijk. In het Duits heette 
het Gemeinde of Allmende, afgeleid van ‘Alle Gemein’. In het Engels sprak men 
van ‘common’. Die bestaat nog als gemeenschappelijke speelweide in het centrum 
van een dorp. De marke of gemene grond was er voor een gemeenschappelijk 
gebruik. Het recht op dat gebruik was een gewoonterecht dat op den duur erfelijk 
werd. Iemand die een erfelijk recht op gebruik had, een ‘erf’ bezat, werd geërfde 
genoemd. De geërfden werden ook buren of boeren genoemd, zij vormden een 
buurschap. De buren mochten in de marke in de eigen ‘nooddruft’ voorzien, dus 
haalden wat zij nodig hadden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ze 
mochten er hun bijen, hun runderen, paarden en varkens weiden en brand- en 
bouwhout halen. Wie welke rechten had, werd eerst mondeling doorgegeven en 
later schriftelijk vastgelegd in zogenaamde ‘waardelen’, ‘slagen’, ‘scharen’, loten’ 
of ‘laden’, die we tegenwoordig aandelen zouden noemen. In sommige streken 
waren ze verhandelbaar. Daarnaast werden ook de verplichtingen vastgelegd. Elk 
jaar werd het een en ander besproken in een markevergadering, waar iedereen 
met waardelen stemrecht had. Daarin werden de regels voor het gebruik 
vastgesteld in ‘wilkeuren’ en opgeschreven in marke- of maleboeken. Uit hun 
midden kozen ze een soort voorzitter die besluiten mocht nemen en ook straffen 
mocht uitdelen als een geërfde zich niet aan de regels hield, de marke- of 
holtrichter. Die besliste ook in geschillen en over de boetes voor overtreders van 
de regels. Hij had hulpen, malloten genoemd. 
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In de dertiende en veertiende eeuw was de bevolking zo toegenomen, dat het 
gebruik van de wildernis steeds strakker werd geregeld om te voorkomen dat de 
natuurlijke hulpbronnen geplunderd zouden worden. Ontginnen werd verboden 
en alleen met uitdrukkelijke toestemming mocht men een boom rooien als men 
hem ook echt nodig had om een huis te bouwen of het huis te repareren. Meestal 
was dat een eik. Dat men een boom nodig had moest men ter plaatse bij de 
holtrichter en zijn malloten aantonen. Hij merkte dan in de marke een eik die 
men mocht rooien. Nog weer later moest men als vervanging een boom, meestal 
een eik planten en een aantal jaren verzorgen. Het oude Germaanse systeem van 
het gemeenschappelijk gebruik van het wald of woud stond op gespannen voet 
met het nieuwe recht van de Frankische koningen vanaf de zevende eeuw om de 
niet in cultuur gebrachte wildernis tot hun forestis te verklaren. Dat leidde op 
veel plaatsen in Europa tot een jarenlange strijd tussen de markegenoten en de 
koning of landheer. De meest bekende strijd is die van de Zwitser Wilhelm Tell 
tegen de Oostenrijkse koning. Ook in Nederland was strijd. De Drenten en de 
Friezen moesten niet hebben van de heren, de Hollandse graven en de bisschop 
van Utrecht, die meenden dat zij hun heer waren, omdat een ver weg wonende 
Duitse keizer hun de wildernis in Drenthe en Friesland in leen had gegeven. Toen 
zij met het briefje van de keizer in de hand hun verhaal gingen halen hebben de 
vrije buren (boeren) van Friesland en Drenthe ze een warme ontvangst bereid. Ze 
zijn nooit meer teruggekomen. 
 
Waar de lokale bevolking uiteindelijk de dienst uitmaakte was sprake van de 
‘vrije marke’. Daarnaast bestond er de ‘onvrije marke’ of ‘grondheerlijke marke’ 
waar een landheer de meerderheid van de waardelen in handen had gekregen. In 
die situatie had hij bij het stemmen op de markevergadering zoveel stemmen dat 
hij kon bepalen wie de holtrichter werd en hoe de regels werden opgesteld. Op die 
manier kon hij de ingezetenen zijn wil opleggen. Het gebruiksrecht van landheer 
tegenover dat van de markegenoten werd vastgelegd in ‘wysdommen’. Als het de 
koning of de heer echt lukte om de marke als forestis te behandelen, dan werden 
de regels opgesteld in een ‘geding’ onder voorzitterschap van de wald- of 
woudgraaf. Ze werden vastgelegd in ordonnanties of plakkaten, Wald- of 
Forstverordeningen genoemd. Het kwam erop neer dat de leden van de ‘gemeynte’ 
gebruik mochten maken van de natuurlijke hulpbronnen in het woud. In de 
Middeleeuwen had namelijk iedereen het recht omin zijn eigen nooddruft te 
voorzien. Dat kon zelfs de heer de mensen niet ontzeggen. Wel moest de 
ingezetene van een gemeynte een deel van de opbrengst als betaling geven. 
 
Het buitengebied, de wildernis die forestis of woud werd genoemd, was in die tijd 
zeker niet het grote bos dat zich na de IJstijd over het laagland van West-Europa 
verspreid zou hebben. In het woud werd hout gewonnen maar er werden ook 
runderen en vogels geweid. De vogels waren voornamelijk tamme ganzen. In het 
wald werd ook gehooid. De bijen bezochten er de bloemen en zorgden zo voor 
honing, de enige zoetstof die er toen was. Dat grasland moet er van nature zijn 
geweest want het was in principe verboden bomen te rooien. In het Frankisch 
heette het voedsel voor de dieren de ‘weide’. Men zei dat er in het woud de weide 
voor de bijen was, namelijk de bloemen waar de bijen de nectar verzamelden. 
Dieren die voedsel zochten waren aan het ‘weiden’. In de Middeleeuwen waren 
iepen, essen en haagbeuken bijvoorbeeld de weiden of walden, omdat de 
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bebladerde takken ervan af werden gesneden en aan het vee werden gevoerd. De 
bomen werden daarvoor op een bepaalde manier gesnoeid, zodat ze steeds veel 
bebladerde jonge twijgen opleverden. Buiten het bereik van de bekken van de 
dieren werden ze ‘gekandelaberd’, ‘geknot’ of ‘opgesleund’. Het vee dat in de 
wildernis weidde, snoeide ook zelf dunne twijgen en jong blad van bomen en 
struiken. Die waren dus net als het gras de weide voor de dieren. De plek waar 
de weide gevonden werd, was het weiland. Een wald of woud was dus een 
weiland. Een wald in die betekenis leverde dus gras, eetbare bladeren en nectar 
voor de bijen. Pas toen bij de toename van de bevolking de bomen te veel te lijden 
hadden van het snijden van het loof werd het verboden. 
 
Bij het speuren naar aanwijzingen over de resten van de wildernis die er nog 
waren in de Middeleeuwen, stuit men voortdurend op woorden waarvan de 
betekenis in de loop der eeuwen danig is verschoven. De teksten worden haast 
onbegrijpelijk. Een van de sterkste voorbeelden is het woord ‘akker’. In onze tijd 
kennen we het als een stuk bewerkt land, waarop één- of tweejarige gewassen 
verbouwd worden: kool, aardappelen of granen. Een middeleeuwer verstond 
onder ‘akker’ iets heel anders. De boereneconomie van die tijd speelde zich voor 
een groot gedeelte af in de wildernis. Daar werd wild hooi gewonnen en hout 
gehaald en weidde het vee. Daarbij hoorden ook varkens. Die snuffelden er naar 
wilde appels en peren, zoete kersen, meelbessen, sleedoornpruimen, 
rozenbottels, hazelnoten en eikels. Deze wilde vruchten werden ‘mast’ genoemd. 
Daarmee werden de varkens ‘gemast’ of ‘gemest’, vet gemaakt. De belangrijkste 
mast waren de eikels. Ze werden geraapt om de varkens op stal mee te voeren, 
maar de meeste werden door de varkens zelf gezocht. Gedurende een aantal 
weken tot wel vier maanden mochten de varkens buiten in de wildernis naar 
eikels zoeken, dus weiden. Dat weiden werd ‘akeren’, ‘eckeren’ of ‘ekelen’ 
genoemd, want in die tijd heette een eikel een ‘aker’, ‘acker’, ‘ecker’ of ‘ekel’. De 
varkens werden op de ‘acker’ gebracht, dat wil zeggen naar de plek waar de eikels 
waren. Die varkensweide of acker was een bos, het liefst met veel eiken en wild 
fruit als wilde appel, wilde peer en zoete kers. De ‘akker’ was dus een stuk 
wildernis met bomen, zogenaamde vruchtbare, barende bomen. De varkens 
werden gehoed door iemand die het recht had gekregen om in de wildernis de 
varkens te ackeren. Zo iemand heette een ackerman, of als hij in de stad woonde, 
een ackerburger. De belangrijkste vruchtboom, de boom waar de ackers aan 
hingen, de eik heette in die tijd de ‘ackerboom’. Pas veel later is het woord akker 
overgegaan op het open geploegde land dat we nu als akker kennen. Dat 
gebeurde in de negentiende eeuw toen overal in Europa de aardappel ingevoerd 
raakte. Die werd ook het voer voor de varkens. De akkerbomen op de akkers 
werden gerooid, om er aardappelen te gaan telen. Zo ging het begrip akker over 
van stuk wildernis met vruchtbomen naar geploegd land waar aardappelen en 
hakvruchten werden geteeld voor de mens en varken. Deze ontwikkeling in de 
landbouw had grote gevolgen voor het landschap. 
 
Van bomen en struiken in het onontgonnen gebied werd ook hout gehaald en ze 
werden daarom niet alleen ‘weide’, maar ook ‘holt’ of ‘hout’ genoemd. Het ‘holt’ of 
‘hout’ was ook de plek waar men het hout vandaan haalde. Men noemde dat ook 
de bos, afgeleid van het Franse ‘boscage’ en ‘bosquet’, oftewel het boeket. 
Daarmee gaf men aan dat het hout werd gehaald van bomen die in bossen bij 
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elkaar stonden in een overigens open landschap. De bos sloeg dus zeker niet op 
de uitgestrekte bossen. Aan het feit dat bomen in bossen bij elkaar stonden 
danken we een spreekwoord: door de bomen de bos niet meer zien. 
Oorspronkelijk dus: door de vele bomen niet meer kunnen zien dat ze in een bos 
bij elkaar staan. De of het bos komt men vaak tegen in de oude geschriften, 
waarin de houtkap in de wildernis door de woutmeesters geregeld werd. Zo werd 
er bepaald dat het in bepaalde bossen verboden was hout te bossen, dus bossen 
takken uit de bos te halen. In sommige spreektalen wordt nog steeds van de bos 
gesproken. Ook dit werpt dus een ander licht op de voorstelling die we ons 
moeten maken van de bossen in de Middeleeuwen. 
 
Maar het was nog ingewikkelder. In het woud kwamen boomloze gebieden voor, 
venen en bloemrijk grasland en bossen, dus bomen dicht bij elkaar. Bomen 
kwamen dus ook niet gebost, dus verspreid of alleenstaand voor. Anders is het 
volkomen zinloos te zeggen dat ze in bossen voorkwamen. Bossen bomen waren 
een onderdeel van het woud. Langzaam maar zeker komt uit de schemer van het 
verleden een landschap te voorschijn dat bestaat uit bomen in bossen bij elkaar, 
bosschages die werden afgewisseld door een bloemrijk grasland, een parkachtig 
landschap dus. Het woud was niet het dichte, onafzienbare, schaduwrijke bos 
waar we het nu nog voor houden. Zo ziet u dat de taal u het bos in kan sturen. 
Om de verwarring kompleet te maken, een middeleeuwer kon zeggen dat in het 
woud de bos een weide met akkers was. Tegenwoordig is dat volstrekte nonsens, 
maar toen volkomen duidelijk. Woorden blijven hetzelfde, maar de betekenis 
verandert in de loop van de tijd. U kunt dus niet met de moderne betekenis van 
woorden een oude tekst lezen. Dan gaat u de mist in. En dat is de mist waarin 
biologen, bosbouwers, historici en palynologen zijn verdwaald, als ze beweren dat 
uit middeleeuwse teksten blijkt dat de wildernis een onafzienbaar, schaduwrijk 
woud was. Aan het eind van deze expeditie in de taal is duidelijk geworden, dat 
de woorden ‘forestis’ en ‘wald’ of ‘woud’ vele eeuwen geleden sloegen op de laatste 
restanten van het oerlandschap van laag West-Europa en dat ze niet persé bos 
betekenden. Ze stonden voor een lappendeken van grazige weiden, open 
veengebieden en bossen bomen. 
 
Pas als u de betekenis van de oude woorden kent, is het mogelijk de oudste 
bekende teksten over de wildernis te begrijpen, namelijk die van de Romeinen. 
De middeleeuwers hebben in navolging van de Romeinen lang het Latijn als 
schrifttaal gebruikt. Daarin komt het Latijnse woord ‘silva’ voor dat steevast door 
‘uitgestrekt bos’ wordt vertaald. De middeleeuwers gebruikten in hun eigen 
Latijnse geschriften de woorden ‘silva’ en ‘forestis’ vaak door elkaar. Zo mochten 
volgens oorkonden uit de zevende eeuw kolonisten zich vestigen in de wildernis 
van de Ardennen, die zich toen uitstrekte tussen Maas, Rijn en Moezel. In de ene 
oorkonde wordt die wildernis ‘Foreste Arduinna’ en in de andere ‘Silva Aduenna’ 
genoemd. Ze mochten er nederzettingen bouwen en vee weiden. Ze kregen alleen 
toestemming om bomen te rooien voor het maken van een veld, een akker, niet 
om een weide voor de koeien te maken. Er moet dus al open ruimte met gras en 
kruiden voor het vee zijn geweest. Dat blijkt ook uit de tekst die vermeldt dat er 
ten tijde van de Romeinen in het Silva Arduenna nog oerrunderen voorkwamen. 
Romeinse geschiedschrijvers als Julius Caesar en Tacticus gebruikten het woord 
silva in hun beschrijving van het landschap ten noorden van het Romeinse Rijk, 
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waar veroveringslegers probeerden Gallische en Germaanse stammen te 
onderwerpen. Het zijn de oudste bekende beschrijvingen die iets melden over het 
landschap van vóór de jaartelling. Vertalers hebben altijd voetstoots aangenomen 
dat de landen van Asterix en Siegfried dicht begroeid waren met aaneengesloten 
oerwouden, en dat ‘silva’ zonder meer bos betekende. Maar wie kritisch leest, 
merkt toch dat ‘silva’ eerder het Latijnse woord voor ‘onherbergzame wildernis’ 
moet zijn geweest. Zo schrijft Caesar dat een wandelaar met niet al te zware 
bepakking het Silva Hercynia in negen dagen kan doorkruisen. Dit ‘silva’ strekte 
zich in die tijd uit over heel Zuid Duitsland, langs de Donau tot in Roemenië. Ook 
beschrijft hij dat er oerrunderen rondlopen. Dat duidt er toch op dat het gebied 
tamelijk open moet zijn geweest met graslanden waar de oerrunderen als 
gespecialiseerde grazers en als kuddedieren in groepen bij elkaar konden leven. 
Maar wie waren de architecten van dat parkachtige landschap? Was het niet zo 
dat de grote hoefdieren de verjonging van bomen verhinderden, zodat het bos 
verdween? Hadden de middeleeuwers daarom geen regels aan het weiden van het 
vee gesteld? De antwoorden lijken gehuld te zijn in de nevelen van de prehistorie. 
Maar dat is niet helemaal waar. De regelingen voor het gebruik van de wildernis 
die vanaf de vroege Middeleeuwen zijn opgeschreven lichten een tipje van de 
sluier op. 
 
Varkens zijn altijd al een belangrijke voedselbron geweest. Ze leverden het spek 
en de hammen die door zouten of drogen goed geconserveerd konden worden en 
die de mensen door de barre winters heen hielpen. Daarom was het ‘ackeren’, het 
weiden van varkens op de eikels in de bossen één van de belangrijkste zaken die 
geregeld moesten worden bij het gebruik van de wildernis door de marke of in het 
forestis van de koning. Van elke tien gemeste varkens was er één voor hem. Later 
moest er in klinkende munt voor worden betaald. Het ackeren van varkens 
leverde de landheer meer op dan het gebruik van het hout. Bij het rooien en 
omhakken van bomen maakte men nadrukkelijk onderscheid tussen 
vruchtdragende bomen en niet-vruchtdragende bomen. De vruchtdragende 
bomen werden in het Duits ‘Herrenholz’ (het hout van de heer) genoemd. Ze 
vielen onder het woudrecht en waren daarom niet vrij beschikbaar. Iedereen 
moest ervan afblijven vanwege het belang dat ze hadden voor het ackeren van de 
varkens. De niet-vruchtdragende bomen werden ‘Herrenlose’ (niet van de heer), 
onvruchtbaar of onecht hout genoemd. Dat waren soorten als haagbeuk, berk, 
els, linde, wilg, esdoorn, iep en ratelpopulier. Die mochten samen met het dode 
hout zonder speciale toestemming door de geërfden als brandhout worden 
gebruikt voor zover nodig was om in de eigen behoefte voor het huishouden te 
voorzien. In Frankrijk maakte men een ander onderscheid, namelijk tussen ‘bois-
vif’, levend hout, en ‘mort-bois’, dood hout. Dood hout was voor de geërfden vrij 
naar de eigen behoefte beschikbaar, levend hout niet. Ze moesten dus in principe 
van alle levende struiken en bomen afblijven. Ook dit onderscheid sloeg op de 
uitdrukkelijke toestemming die nodig was voor het verzamelen van hout. Na 
verloop van tijd gaven de heren ook levende bomen en struiken vrij voor het 
winnen van brandhout om in de eigen nooddruft te voorzien. Springlevende 
wilgen, kornoeljes, elzen, jeneverbessen, vlieren en doornstruiken als slee- en 
meidoorn werden daarom in het vervolg in de reglementen dood hout genoemd. 
De vruchtdragende soorten, waar men in principe nog steeds van af moest 
blijven, zoals eik en beuk, werden ‘levend hout’ genoemd, maar ook niet-
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vruchtdragende soorten als haagbeuk, esdoorn, berk en populier. In Engeland 
werden weer andere aanduidingen gebruikt. Daar was het ‘highwood’, het ‘hoge 
hout’, voor de landheer, terwijl het ‘underwood’, de struiken vrij gebruikt mocht 
worden als brandhout door de geërfden, de commoners. Dat waren struiken als 
hazelaars, Spaanse aak, hulst en doornstruiken. Jonge bomen waren geen 
‘underwood’. Toen de scheepsbouw voor de Navy belangrijk werd, veranderde de 
naam van ‘highwood’ in ‘timber’, timmermanshout. Van oudsher hadden de 
mensen in het wald of woud brandhout gewonnen. Dat deden ze door struiken en 
jonge bomen af te bouwen. Alle soorten loofbomen en struiken in onze streken 
lopen vanuit de stobbe weer uit. We kennen dat als hakhout. In oude teksten 
worden met name doorn en hazelaar als struiken genoemd die als brandhout 
werden afgehouwen, dus met één zwaai van het slaghout. Deze struiken werden 
gehakt in wat werd genoemd ‘voorhout’, ‘vorholt’, ‘onderhout’, ‘onderbos’ en 
‘nederwald’. In het Duits heette het ‘fürholze’, ‘vorholtz’, ‘strübchen’, ‘onderholt’ 
en ‘bush’; in het Engels ‘scrub’, ‘shrub’, ‘shrubbery’, ‘underwood’ en in het Frans 
‘petit taille et bordure’. Dat zijn allemaal namen voor begroeiing van bosranden, 
zoals we die nu nog kennen uit beweide parkachtige landschappen, de 
zogenaamde bosweiden. Dit soort bosranden wordt aangeduid met mantel- en 
zoombegroeiing. Voorhout betekent het hout vóór de bomen, de mantel en zoom 
van doornstruiken en hazelaars die de overgang vormen tussen het grasland en 
de bossen bomen. Staat u recht voor een bos, dan ziet u deze struiken als het 
ware als in een baan onder de bomen. Daaraan danken de struiken de naam 
onderhout of neder (laag) wald. De bomen werden het hoge hout, of in het Duits 
Oberholz (het hout erboven) genoemd. Die namen maken het beeld van de 
vegetatie die een bos begrenst compleet. 
 
De jonge loten die na het afhakken weer uit de stobbe opschieten waren voor het 
vrij in het woud rondlopende vee en de wilde hoefdieren een mals hapje waar ze 
niet aan voorbijgingen. Maar juist die loten moesten na een aantal jaren weer 
worden afgehakt om als brandhout te dienen. Ze moesten in de oven of in het 
haardvuur eindigen en niet in de maag van een koe of een hert. Zolang er een 
uitgestrekte wildernis was met volop hout, was de vraat van de dieren aan de 
spruiten op de stobben geen probleem. Immers, wie op het veen zit, kijkt niet op 
een turfje. Dat werd anders toen de bevolking toenam en er krapte aan 
brandhout ontstond. Besloten werd het kappen van brandhout efficiënter te 
doen. Daarvoor werden twee maatregelen genomen. De eerste was dat men het 
hakhout in percelen verdeelde die met vaste tussenposen werden gehakt. Men 
kapte dus niet meer hier en daar een struik in de wildernis, maar deed het over 
een aaneengesloten oppervlakte. Als tweede maatregel moesten de dieren worden 
weggehouden om te verhinderen dat ze van de opkomende jonge loten zouden 
eten. De pas gekapte stobben werden daarom voor een aantal jaren, meestal drie 
tot zes jaar, soms negen jaar, ‘in vrede gelegd’. Het vee mocht er niet bij komen. 
Om dat te bereiken werd rond het hakhout een greppel gegraven en de grond uit 
de greppel als wal ernaast gelegd. Het hakhout werd bedijkt. Op de dijk konden 
dode doornstruiken worden gepoot die dienden als natuurlijk prikkeldraad. Dat 
heette betuinen of beheimen. Een tuin was dus een stuk grond dat met 
doornstruiken was ingerasterd om de dieren eruit te houden. De periode dat de 
dieren er niet mochten komen heette de heining. 
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Als de geërfden brandhout gingen hakken kwam vooraf de vorster of 
woudmeester. Die wees een aantal jonge bomen aan die moesten worden 
gespaard. De jonge bomen werden heesters genoemd. Het waren de bomen die 
tot vruchtbare boom of timmerhout moesten uitgroeien en onder het woudrecht 
vielen. Het ging daarbij om vruchtbare bomen, vooral de eik. De jonge boompjes 
werden gemerkt, ‘getekend’. Niet alle jonge bomen werden gespaard. Daardoor 
gingen ook soorten als eik, iep, es en linde steeds meer deel uitmaken van de 
struiklaag in het hakhout. Wat de vorster wilde, was dat de heesters uitgroeiden 
tot bomen met een enorme kroon, want zo’n boom bloeit rijk, draagt daardoor 
veel vruchten en levert dus veel mast voor de varkens en het wild waarop door de 
heer werd gejaagd. Dat betekende dat andere bomen niet te dichtbij mochten 
opgroeien, want dan joegen ze elkaar omhoog tot bomen met een lange rechte 
stam en een smal kroontje, waarvan nauwelijks mast kwam. Die jonge bomen 
groeiden in de mantel en zoom rond de bos. Daar vond de verjonging van de 
bomen in het parkachtige landschap plaats. De jonge boompjes werden door de 
doornstruiken tegen de vraat van het vee en de wilde hoefdieren beschermd en 
groeien zo uit tot volwassen bomen. Dat is vandaag de dag nog te zien in 
bosweiden. Wat de woudmeester deed, was de verjonging van de bos tegen de 
brandhouthakkers beschermen en tegelijkertijd het aantal jonge boompjes 
verminderen, dunnen heet dat, zodat er vooral bomen met breed uitgegroeide 
kronen uit de doornstruiken omhoog kwamen. Kennelijk was dat alles wat er aan 
verjonging hoefde te worden gedaan en verliep de vestiging van de boompjes in de 
doornstruiken vanzelf zonder dat een mens daar iets aan hoefde te doen, want er 
werd verder niets over geschreven in regelingen voor het gebruik van de 
wildernis, het forestis. In de Middeleeuwen gold dat wat niet gedaan hoefde, niet 
werd geregeld en niet werd beschreven. 
 
Er ontstond wel een probleem. Na het hakken van het brandhout waren de jonge 
boompjes verstoken van hun stekelige beschermelingen, het prikkeldraad was 
weg. De dieren en het vee konden ze dus nu wel te pakken nemen. Het in vrede 
leggen van het hakhout diende daarom ook voor de bescherming van deze 
heesters. Op deze manier groeide uit de mantel- en zoombegroeiing het hakhout 
met de bomen die overstaanders werden genoemd, het zogenaamde middenbos. 
Na verloop van tijd was men voor het krijgen van bomen niet meer alleen van 
zaailingen afhankelijk. De stobbe van een gedunde en afgehakte jonge eik liep 
weer uit. Dan kon men één spruit op de stobbe sparen en de andere weghalen. 
Die overstaander groeide vervolgens uit tot een boom. Nog weer later ging men 
ook jonge bomen uit de kwekerij in het hakhout aanplanten. Dat heette inboeten. 
In de loop der eeuwen ontstonden zo in Europa grote oppervlakten van hakhout 
met overstaanders. Mooie voorbeelden van middenbos zijn vooral nog te vinden 
in de Franse Ardennen en op een enkele plaats in Zuid-Limburg, zoals de bossen 
boven kasteel Schaloen bij Valkenburg. Hier en daar in Europa zijn nog kleine 
stukjes reservaat. Zo ligt er vlak over de Duitse grens bij Emmen een landschapje 
dat de aansprekende naam Borkener Paradies heeft gekregen. U zou het een 
bosgebied kunnen noemen, maar het bestaat uit een aantal kleine bossen, van 
elkaar gescheiden door open weitjes van grassen en kruiden. In het zomerseizoen 
graast er vee, een tafereel uit de Middeleeuwen. U ziet er wat er gebeurd als grote 
grazers en bomen onderling de ruimte verdelen. De bossen zijn boomgroepen, 
bossen bomen, waaromheen aan de randen, op de grens tussen geboomte en 
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begraast grasland, doornstruiken groeien: meidoorn, sleedoorn of wilde roos. Zij 
vormen een mantel- en zoombegroeiing die de grens is voor de grazende dieren. 
Binnen het doornstruweel groeien eiken en andere bomen zoals beuk, linde en 
haagbeuk. Ze beginnen er hun leven als zaailing in de buitenste rand van het 
doornstruweel, de zoom, beschermd tegen vraat en vertrapping. De zaailingen 
groeien met de struiken op tot een jonge boom die boven het andere hoge 
struikgewas uitkomt. De kronen van de bomen worden groter naarmate ze ouder 
worden. Uiteindelijk raken ze elkaar. Het kronendak wordt gesloten. De schaduw 
die dat werpt, doodt de doornstruiken, die echte liefhebbers van het licht zijn. Er 
ontstaat een bos bomen zonder struiklaag. Het is een hol bos, waar u met gemak 
te paard doorheen kunt rijden zonder de nek te breken. Jonge bomen komen er 
ook niet op door de zware schaduw en de grazende grote hoefdieren die via een 
paar sluip-door, kruip-door gaten in de mantel- en zoombegroeiing de bos 
regelmatig bezoeken. Daar zoeken ze de schaduw en ontlopen ze vervelende 
stekende vliegen. Andere voorbeelden als het ‘Borkener Paradies’ zijn te vinden in 
het New Forest in Zuid-Engeland. 
  
De buurtgenoten mochten volgens de regelingen geen voer van elders kopen. Ook 
konden ze dieren niet elders laten grazen, want op geen van de buurten werden 
vreemde dieren toegelaten. Er konden dus net zoveel dieren in de buurt 
rondlopen als er voedsel voor ze was. Daarmee moesten ze ook de winter 
doorkomen. Dat betekende dat de dieren een deel van het gebied ’s zomers niet of 
veel minder begraasden. Dat was de voorraad waar ze het in de winter mee 
moesten redden, tezamen met de voorraad vet die ze in goede tijden hadden 
kunnen opbouwen. In de wilde situaties van duizenden jaren terug zwierven de 
kuddes rond. Pas na maanden kwamen ze weer op een zelfde plek terug. Als er 
een ziekte uitbrak of er voedselgebrek optrad en er veel dieren doodgingen, kon 
het gebeuren dat ze pas na jaren terugkwamen, als het aantal dieren weer was 
gegroeid. Ook in de buurten hielden ziekten huis, zowel onder de dieren als 
onder hun eigenaren, waardoor er grote schommelingen optraden in de 
begrazingsdruk. Er waren perioden waarin de struiken ongemoeid konden 
opschieten en de sleedoorns in de hagen zich ineens sterk konden uitbreiden. 
 
Uit de hoeveelheden stuifmeelkorrels die onderzoekers in oude bodemlagen 
hebben gevonden, is altijd geconcludeerd, dat het oerlandschap een groot bos 
geweest moet zijn. Hoe kan het anders dat men heel veel pollen van bomen heeft 
teruggevonden, maar nauwelijks die van grassen? Voor dat verschijnsel is ook 
een andere verklaring mogelijk, die past in het beeld van het open 
parklandschap. Als het een parklandschap was, kon de wind gemakkelijk het 
stuifmeel van de bomen oppikken, omdat hij ze overal over hun bloeiende 
kruinen strijkt. Daar komt bij dat in bosranden de bomen veel rijker bloeien dan 
wanneer ze in het gelid in een bos staan. Dan bloeit van de smalle kroon alleen 
de kruin doe door de zon wordt beschenen. Vrijstaande bomen die in 
parklandschappen regelmatig voorkomen, geven vanonder tot boven met hun 
grote kroon enorme hoeveelheden stuifmeel aan de lucht af. Ook de hazelaars die 
als een mantel om het bos heen staan kunnen naar hartelust stuiven. Bovendien 
bloeien ze in het vroege voorjaar, als alle bomen nog kaal zijn en de wind nog 
overal doorheen kan blazen. Ze zijn buitengewoon productief met hun stuifmeel. 
Dat verklaart de grote hoeveelheden hazelaarspollen in de oude veenlagen. In de 
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opgegraven pollenlagen zit zelfs veel meer hazelaarstuifmeel dan stuifmeel van 
andere soorten. 
 
Het ziet ernaar uit dat het pollenonderzoek er niet langer vanuit moet gaan dat 
het prehistorische landschap een aaneengesloten bos was en meer rekening moet 
houden met de mogelijkheid dat er veel grote grazende hoefdieren hebben 
rondgelopen die na het einde van de IJstijd een schitterend parkachtig landschap 
schiepen en dat in stand hielden tot in de Middeleeuwen. Het is het landschap 
dat de Romeinen aantroffen toen ze naar het noorden trokken. De Romein 
Tacticus beschreef het in zijn boek Germania. Hij noemde het land zeer 
afwisselend, maar ‘stekelig in zijn bossen en ongezond in zijn moerassen’. 
Aangezien stekelstruiken niet in dichte bossen groeien maar alleen aan de 
bosranden, op de overgang van grasland naar bos, moet hij een parkachtig 
landschap hebben bedoeld, waar bossen met mantel- en zoombegroeiingen van 
doornstruiken werden afgewisseld door graslanden. Dit landschap leende zich 
uitstekend voor een  guerrilla met ‘hit and run’ operaties. De Germanen konden 
zich schuilhouden in de bossen bomen waar ze door de mantel- en zoomvegetatie 
aan het zicht werden onttrokken. Door gaten in de struwelen kon men 
tevoorschijn komen, een tik uitdelen en weer terugtrekken. De laatste man sloot 
het gat weer met doornstruiken en ergens anders kwam men dan weer 
tevoorschijn. Het is de Romeinen, die geordend in de openheid over hun 
heerwegen trokken, dan ook nooit gelukt Germania in te lijven. Er zijn hele 
legioenen in de pan gehakt. 
 
Boslandschappen, de Veluwe is het grootste aaneengesloten bosgebied van heel 
West-Europa (zegt men), in Drenthe, in Brabant, in Limburg, in het Duingebied 
en op de hoge gronden van Friesland, zijn stuk voor stuk voor de bijl gegaan. Al 
in onze Gouden Eeuw was er in Nederland nauwelijks hout meer, niet om te 
bouwen en niet om te gebruiken als brandhout. Het boomloze veen is toen de 
redding geweest. Men kon er turf uit winnen. Het verbruik aan turf in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw kwam overeen met de houtproductie van ongeveer 
achthonderdduizend hectare hakhout. Dat zou een oppervlak hebben beslagen 
van twintig keer Zuidelijk Flevoland. 
 
Zonder hout in eigen land om schepen van te bouwen kon in de Gouden Eeuw de 
Republiek der Verenigde Zeven Provinciën toch uitgroeien tot een wereldmacht op 
zee. De handels- en oorlogsvloot was voor zo’n klein land indrukwekkend groot. 
Dat betekende een enorme hout verslindende scheepsbouwactiviteit. In het jaar 
1636 waren ongeveer zeventienhonderdvijftig zeeschepen betrokken bij de 
handelsvaart op Europese landen. Daarbij komt nog een onbekend aantal 
vissersschepen en enkele honderden oorlogsbodems en schepen voor de vaart op 
Oost- en West-Indië. Voor de bouw van al die schepen, die een maximale 
levensduur hadden van dertig jaar, waren onvoorstelbare hoeveelheden hout 
nodig. Van het oorlogsschip ‘De Delft’ uit de achttiende eeuw is bekend dat 
daarin vijfhonderd Duitse eiken werden verwerkt. Dat blijkt uit naderhand 
teruggevonden rekeningen. Dat betekende een enorme aanslag op de eiken. In 
Nederland waren ze toen al vrijwel verdwenen, dus haalden we ze tot ver uit de 
ons omringende landen, onder andere in Duitsland. Uitgekookte kooplui als de 
Hollanders waren, regelden ze de aankoop en het transport zelf. Hollanders 
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bleven soms lange tijd in de forestes bivakkeren om de goede bomen bij elkaar te 
zoeken. Alleen de beste bomen werden gekocht. Daaraan herinneren namen in 
het Zuid-Duitse land als Holländer Hütte en Holländer Baum en het feit dat de 
beste kwaliteit hout in Duitsland nog altijd Holländer Holz heet. Er zijn 
verscheidene ‘Holländer-Holz-Floss’-compagnieën (Hollandse houtvlot-
compagnieën) geweest. Het hout werd aangevoerd in gigantische houtvlotten, die 
werden afgevaren over de Mainz en de Rijn. Dat waren soms drijvende eilanden. 
De grootste waren driehonderd meter lang, vijftig meter breed en staken meer 
dan twee meter diep. Om zo’n gevaarte te besturen waren vijfhonderdvijftig man 
nodig die met spanen op de kop en de kont het enorme gevaarte op de stroom 
hielden. Zo kwam het transport dan aan in Dordrecht. Daar werd het onttakeld 
en het hout verkocht. Een deel van het hout werd in Dordrecht verwerkt en een 
deel ging in kleinere transporten verder naar de Zaanstreek en andere plaatsen 
met scheepswerven. Een deel werd zelfs geëxporteerd naar Engeland. 
 
Ten tijde van de opkomst van Nederland als handelsnatie was er dus al vrijwel 
geen hout meer aanwezig. Enkele eeuwen later was dat ook in de ons omringende 
landen het geval, zoals in Duitsland. Dat was allemaal de schuld van het vee, 
luidt dan altijd het verhaal. Die hebben de verjonging van de bomen verhinderd 
en zo de bomen vernield. Niets is dus minder waar. Op zichzelf vormde het vee 
evenmin als de oorspronkelijk aanwezige wilde hoefdieren geen echte bedreiging 
voor de bomen en struiken. Ze hebben duizenden jaren naast elkaar geleefd. Het 
ging pas mis toen een groeiende bevolking steeds meer brandhout ging hakken. 
Toen werden de jonge boompjes ontdaan van hun stekelige beschermers. Er 
kwamen daarna wel regelingen om het vee er bij vandaan te houden tot uit de 
stobben van de gehakte doornstruiken de loten weer hoog en stekelig genoeg 
waren om de jonge bomen te beschermen. Ook waren er vorsters en holtrichters 
die erop toe moesten zien dat de regels werden nageleefd, maar veel 
markegenoten en geërfden stoorden zich daar niet aan. De vorsters en de 
holtrichters knepen een oogje dicht, vingen wat geld of goederen, of deden net zo 
hard mee met het overtreden van de regels. Men hield zich niet aan de periode 
van afsluiten. Het vee kon gewoon zijn gang gaan en liet zich de jonge spruiten 
goed smaken. Daardoor raakten de stobben uitgeput en verdween het hakhout. 
Vooral de illegale veeweide van het hakhout heeft de bossen te gronde gericht. Op 
arme zandgrond zoals op de Veluwe is het incasseringsvermogen van stobben 
toch al niet geweldig. Zo veranderde een landschap van graslanden en bossen, 
met mogelijk hier en daar een stukje natuurlijke heide, in een grote open 
heidevlakte. Van die heide werden dan ook nog eens plaggen gestoken. De zoden 
werd daarbij met de humus tot op het kale zand weggehaald. Ook werd de heide 
afgebrand om het geschikt te maken als weidegrond. Het gevolg was een enorme 
verarming van de bodem. Op de Veluwe bleef een kaal landschap over van 
stuifzanden en heidevelden, een woestijn. En dat in een regenachtig land als 
Nederland. De heide was uiteindelijk alleen nog maar geschikt om er schapen op 
te hoeden. Rond het jaar 1900 was Nederland kaal; minder dan één procent van 
het landoppervlak was bebost. Dit resultaat van roofbouw, dat zelfs in Afrika 
nauwelijks wordt geëvenaard, wordt gepresenteerd als onvervangbare natuur. 
Terwijl elke poging ‘om deze Veluwe in stand te houden’ in feite betekent dat de 
natuur in haar pogingen de schade te herstellen wordt gedwarsboomd. 
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Langs de zandwegen over de heide, waar de vegetatie geheel verdwenen of 
beschadigd was, kon in droge tijden de wind gemakkelijk vat krijgen op het fijne 
braakliggende zand. Daardoor ontstonden vooral na het begin van de 
Middeleeuwen rond de oude dorpen ophopingen van stuifzand. Deze 
zandverstuivingen ontstonden door het intensieve plaggen van de heide aan de 
rand van de dorpen. Deze complexen kregen later namen als: Overloonse duinen, 
Boschhuizer bergen in Venray, de Reulsberg onder Horst, Heesberg, Steegberg en 
Schatberg bij Sevenum en de Blerickse bergen. De meest imposante 
stuifzandgebieden zijn de Heldense- en Kesselse bergen. Hier zijn stuifduinen van 
tien meter hoogte en paraboolvormige ketelduinen, zoals langs de Noordzeekust. 
Dennenbossen in dit meer dan duizend hectare grote complex camoufleren dit 
imposante duinlandschap. Aan de zandverstuivingen is in de negentiende- en het 
begin van de twintigste eeuw door bebossing een einde gemaakt. Slechts in een 
kleine zandverstuiving in de Boschhuizer bergen treft men nog levend stuifzand 
aan met jeneverbessen en korstmossen. 
 
Hoewel in Nederland bijna verdwenen, is de grote stille heide blijven voortleven in 
onze herinneringen. Die werden levend gehouden door schilderijtjes aan de wand 
in menige huiskamer. Het was een populair genre, dat nog tientallen jaren lang 
werd nagetamponneerd door schilderijenfabrieken, zodat bijna niemand in de 
gaten had dat de originele werkelijkheid inmiddels allang verdwenen was. Ook 
besefte bijna niemand dat die romantische stille heide geen natuur was, maar 
een cultuurlandschap en in feite niets dan de ruïne van oorspronkelijke met 
bomen en struiken begroeide gebieden. Ook het markesysteem in Twente kon de 
druk van een toenemende vraag naar brandhout en weidegrond niet weerstaan, 
nog los van het feit dat daar, zoals op veel andere plaatsen in Europa door 
corruptie en bedrog ieder toch probeerde een zo groot mogelijk voordeel voor 
zichzelf te halen, ten koste van de gemeenschap. Hakhoutbossen en bossen 
opgaande bomen werden geplunderd. De lakenindustrie kwam tot een grote bloei 
waardoor de vraag naar wol steeg. Laken was de stevige, viltachtige stof, geweven 
van wol waarmee de heren en gegoede burgerij zich kleedden. Tegenwoordig 
kennen we het nog als de groene stof op biljarttafels. Aan wol was dus geld te 
verdienen. En dus betekenden schapen een mooie bron van inkomsten voor de 
buurtgenoten. Tot dan toe werd het aantal schapen dat in een buurt mocht 
worden gehouden beperkt, omdat schapen, net als geiten veel schade 
toebrachten aan de begroeiing, geiten aan de bomen en struiken, schapen aan de 
grasmat en aan de zaailingen van bomen en struiken. Met hun smalle snuit 
kunnen ze gemakkelijk tussen de takken van doornstruiken bij de jonge bomen 
komen dan de runderen met hun brede bek. Ze pakken het gras zo dicht bij de 
grond dat ze de planten er met wortel en al uit trekken. In veel gebieden in 
Europa was het zelfs verboden om schapen te houden. Als gevolg van de 
toenemende vraag naar wol voor de lakenindustrie nam het aantal schapen 
geweldig toe, met als gevolg woestijnvorming en kale hei. 
 
Op 5 juni 1980 om elf over twee in de middag beefde de aarde weer in de Peel. 
Het epicentrum lag direct ten westen van Roermond langs de Peellandbreuk en 
had een kracht van vier op de schaal van Richter. Talrijke huizen schudden op 
hun grondvesten. Hier en daar viel een kast om en sneuvelden vazen. De schok 
veroorzaakte een lichte paniek bij de mensen. De schok werd gevoeld in een 
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straal van veertig kilometer rondom Roermond. Volgens het KNMI is een 
dergelijke schok een lichte beving, maar voor Nederlandse begrippen zeer 
uitzonderlijk. Ook in 1971 en 1976 beefde de aarde in Midden- en Zuid-Limburg. 
Het epicentrum lag toen bij Koningsbosch met een kracht van vier, en tussen 
Heerlen en Maastricht met een kracht van drie punt drie op de schaal van 
Richter. De meeste aardbevingen zijn ondiep. Het centrum ligt niet dieper dan 
zestig kilometer. Ze worden veroorzaakt door verschuivingen in de aardkorst of 
gesteenten niet ver daaronder. Aardbevingen in de vorige eeuw in Limburg: 
 

- 1 juni 1938, 10.57 uur, diepte 45 km, het epicentrum lag in zuidwest 
België,  25.000 schoorstenen vielen om; 

- 25 juni 1960, 14.29 uur, het epicentrum lag ten zuiden van Weert. 
 
Volgens de aantekeningen van de Venlose kroniekschrijver Hermanus Homus is 
de Peelbodem zeer onrustig geweest in de jaren 1755, 1756 en 1760. Homus was 
kwartiermeester in Venlo. In zijn kroniek van 1740 tot 1782 schrijft hij over 
aardbevingen, bidprocessies en biddagen. 
 
Aardbeving 1755 
Op 27 december 1755 is een zware aardbeving geweest die niet alleen in Venlo en 
omliggende dorpen is gevoeld, maar ook elders in Europa. Steden als Luik, 
Maastricht, Keulen, Aken en Lissabon worden genoemd. 
 
Aardbeving 1756 
Op 18 februari 1756 op Sint Simeondag (bisschop van Jeruzalem) was er ’s 
morgens even na acht uur weer zo’n zware aardbeving. De pannen vielen van de 
daken, huizen en grote gebouwen stonden te schudden. De aardbeving kondigde 
zich aan door een gedruis alsof een koets met zes paarden bespannen over de 
straten joeg. Deze aardbeving is wel drie dagen achter elkaar gevoeld, maar niet 
zo sterk als de eerste dagen. De aardbeving veroorzaakte grote angst onder de 
inwoners van Venlo. Weer zijn processies gehouden door de hele stad. 
 
Bidprocessie 
Op 22 februari, vier dagen na de aardbeving, organiseerde pastoor Caenen een 
processie door de hele stad. De weeskinderen van de stad liepen voorop, zij 
droegen een houten kruis. Daartussen ‘den eremyt met naeme Ludivicus, 
denwelcke de rosencrans voorbidde’. Daarna volgden de leerlingen van vijf 
scholen, die een wit vaandel droegen en de paters minnebroeders die het 
passiekruis droegen. Vervolgens de paters cruysheren en het broederschap van 
het Heilige Kruis met brandende flambouwen (fakkel) en pastoor Caenen, die de 
allerheiligste droeg. De stoet werd afgesloten door de heren van de magistraat en 
de burgemeester, waarachter het volk. Aan de vier poorten van de stad werd vier 
keer benedicte en zegen gegeven. Drie weken lang werden biddagen gehouden. 
 
Aardbeving 1756 
Op 3 juni 1756, ’s nachts tussen een en twee uur is er opnieuw een zware 
aardbeving geweest. Deze was zo sterk als die van 18 februari. Weer heeft men 
biddagen gehouden. 
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Aardbeving 1760 
Op 20 januari 1760, op zondagavond kwart over tien, is er weer een zware 
aardbeving geweest. ‘Soodat selve mijn heel lichaam heeft geschut, op dien selven 
avont heb ik deselve wel drie maal gevoeld, daarenboven is den 19 tussen 3 en 4 
eene aertbeving geweest hetwelke ik heb horen seggen’. Na deze aardbeving zijn 
er in de stad in alle kerken weer biddagen ingesteld. 
 
Volgens de landdrost P.E. de la Court kwam het korhoen in 1841 niet voor in de 
Peel. Als oorzaak kan worden genoemd dat de heidevelden tot het einde van de 
negentiende eeuw door overmatige begrazing, plaggen- en strooiselwinning, totaal 
waren uitgeput. De ideale biotoop voor het korhoen is de heide met een variatie 
van oude heide om te broeden en te rusten en korte heide om voedsel te zoeken. 
Verder foerageren ze in de winter op berkenzaad en de eindknoppen van 
dennenbomen. Als zo’n biotoop met rust en ruimte ook nog omgeven is met 
akkers vol onkruidzaden, roggevelden en roggemijten en een rijk insectenleven, is 
de biotoop ideaal. Aan het einde van de negentiende eeuw waren de heidevelden 
ecologisch uitgeput. Er was amper hoge heide aanwezig voor broed- en 
rustplaatsen. Het landschap was boomloos, geen berken, dennenbossen of 
vliegdennen. De korhoenderstand heeft zich ontwikkeld toen de heide rond 1900 
met rust gelaten werd. Er  kwam variatie in hoge en lage heidevegetatie. 
Berkenzaailingen vestigden zich, dennenbossen werden aangeplant. Vossebes 
kon zich sterk uitbreiden. Heideontginningen volgden. Er ontstond een zeer 
gevarieerd landschap, met een verwevenheid van natuurlijke en halfnatuurlijke 
milieus, waaronder de heidevelden, schraallanden (dor, niet groeizaam) en akkers 
met veel onkruidzaden. Het insectenleven werd intensiever, hetgeen van 
betekenis was als voedsel- en eiwitbron voor de korhoenkuiken. In 1945 waren in 
Nederland naar schatting drieduizend korhoenders. In 1982 werden in Nederland 
nog negenentachtig korhanen geteld. In de Peel verdwenen rond de jaren tachtig 
van de vorige eeuw de korhoenders. De oorzaak was het verdwijnen van de ideale 
korhoenbiotoop. Met het verdwijnen van de wijdse veen- en heidevelden, de rust 
en het gevarieerde boerenland, verdween het korhoen uit de Peel. Het verdwijnen 
van de goudplevier als broedvogel in 1932 was het eerste signaal dat er een groot 
tekort kwam aan ruimte, rust en variatie in de Peel.  
 
In het begin van de twintigste eeuw vormden de kerktorens van de dorpen 
rondom de Peel de bakens in het landschap. Het waren vaste punten waarop 
gemeentegrenzen werden vastgelegd en wegwijzers voor mensen die deze vlakte 
overstaken. Vanuit het hart van de Peel waren bij helder weer alle kerktorens 
rond de Peel te zien. Dit beeld is nu verleden tijd. Een boomloze vlakte van 
honderdzestigduizend hectare werd verkleind en opgedeeld in kleine stukken. De 
Groote Peel is nog een restant met het juiste Peelgevoel. Er zijn hier en daar nog 
wat ontginningslandschappen waar je nog enkele kilometers ver kunt kijken. 
Venray is in vele opzichten een erg bijzondere Peelgemeente. Volgens de 
Gemeente-Atlas van Limburg van Kuyper is de gemeente Venray rond 1870 de 
grootste van Limburg. De oppervlakte was veertienduizend zeshonderd 
tweeëntwintig hectare en besloeg daarmee een vijftiende deel van de provincie 
Limburg. Venray was voor de gemeentelijk herindelingen een van de grootste 
gemeenten van Nederland. Limburg had rond 1870 één inwoner per hectare, 
Venray slecht 0,34 per hectare. Venray had in 1900 nog zevenduizend 
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achthonderdzestig hectare woeste gronden, ruim vierenvijftig procent van de 
totale oppervlakte. In verhouding tot de oppervlakte woeste gronden had Venray 
weinig veengronden. Maar daar tegenover stond dat het areaal heidevelden zeer 
groot was. Oude topografische kaarten, zoals de Transchotkaart, leren dat het 
aantal heidevennen in aantal en grootte uniek was voor het totale Peelgebied. Het 
Zwartwater, gelegen aan de oostkant van de Vredepeel, was met een lengte van 
twee kilometer het grootste ven van de Peel. De noordelijkste punt lag in de 
gemeente Overloon. De contouren van dit ven zijn nog steeds zichtbaar als een 
terreindepressie. Van al deze vennen is slechts één ven gespaard  gebleven, het 
Rouwkuilenven onder Ysselsteyn. Dit ven kreeg internationale bekendheid door 
het onderzoek naar de invloeden van de hoge concentraties ammoniak en 
ammonium op de vegetatie in dit natuurreservaat.   
 
Het Rouwkuilenven ligt verscholen in de bossen. Dit Peelven is het enige ven in 
de Limburgse Peel dat is overgebleven. Het Rouwkuilenven was het grootste en 
diepste ven van de Limburgse Peel. Van oorsprong kon het ven een waterpeil 
bereiken van meer dan twee meter. Werd dit peil overschreden dan was de 
overloopgracht in staat iets van het venwater af te voeren. Toen in 1922 door 
ontginning de waterstand van de plas begon te zakken werd het een geliefde 
zwemplaats voor de Venrayse jeugd. De volksmond vertelde: ‘Een jongen zwom in 
het water, toen er een onweersbui kwam opzetten. Een felle bliksemflits 
ontlaadde zich vlak voor hem, zodat het water omhoog spoot. De jongen bleef 
echter ongedeerd omdat hij voor hij in het water sprong een kruis had geslagen’. 
In 1920 schreef de inspecteur van de Heidemaatschappij, Klaas Dilling:  
 
In den herfst is het gebied van de Rouwkuilen een aaneengesloten 
heidebloesemveld, dat het oog van den natuurliefhebber in verrukking brengt. Het 
zal nog lang duren dat de heide als natuurmonument hier uitzondering is 
geworden, en ontginning de regel. 
 
In het natuurreservaat Rouwkuilen ligt het laatste Peelven. Loof- en naaldbossen 
omsluiten dit ven. De Rouwkuilen hebben tot ver buiten onze landsgrenzen grote 
bekendheid gekregen door de extreem hoge depositie van ammoniak en 
ammonium uit de nabij gelegen veestallen. Grote schade werd toegebracht aan 
de venvegetatie en de bossen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Van podsol, oer en mysterie 
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In het natte Atlantische klimaat kunnen zich op grote schaal venen vormen. 
Maar op de zandgronden komt een andere bodem voor, de podsol. Podsol is het 
Russische woord voor as. De meeste bodems van het centraal gelegen 
heidegebied in Europa bestaan uit zand. De grote hoeveelheden regen die 
jaarlijks valt zorgt voor de typische gelaagdheid van een podsolbodem. Eerst 
dringt water door de bovenste vijf tot tien centimeter dikke laag van wortels en 
humus. Daaronder begint het zand. Het regenwater sijpelt daar gemakkelijk door 
en neemt ondertussen ook de voedingsstoffen en kleine bodemdeeltjes mee naar 
beneden, dieper de bodem in. 
 
Na eeuwen wordt het zand helemaal uitgeloogd en krijgt het een grijze askleur. 
De podsol is herkenbaar. Onder de askleurige laag hoopt het uitgespoelde 
materiaal, de organische stof met voedingsstoffen en ijzer zich op. De struikheide 
zorgt ervoor dat de bodem extra zuur wordt. Die podsol zorgt er op haar beurt 
voor dat de heide in stand blijft. Onder de uitgeloogde loodzandlaag bevindt zich 
de bruine inspoelingslaag, ook wel de koffiebank genoemd. In de  kwelwaterzones 
van de beekdalen hebben zich door de eeuwen heen ijzeroerbanken gevormd. 
Deze bodems zijn voor regenwater ondoorlaatbaar. Deense archeologen vonden 
onder een ijzeroerbank graven uit de Bronstijd, die door deze laag haast 
hermetisch van water waren afgesloten; zelfs na drieduizend jaar. Daardoor zijn 
de lichamen in die graven en de houten voorwerpen goed bewaard gebleven. 
 
De meeste beekdalen in het Peelgebied hebben door hun laaggelegen 
stroomgebied in de voormalige heidevelden enkele duizenden jaren ijzeroxiderijke 
kwelwaterstroom in stand gehouden. De ijzerverbindingen klonterden samen tot 
ongeveer vijftig centimeter ijzeroerbanken waardoor de waterhuishouding 
landbouwkundig verre van ideaal was. Vanaf 1880 kwam er de vraag naar dit 
ijzeroer voor de staalindustrie en later voor de gasfabrieken voor het ontzwavelen 
van dit gas. 
 
Al in de middeleeuwen is ijzeroer als bouwsteen gebruikt, onder meer voor 
kasteel Arcen en voor de kerken van Afferden en Bergen. Veelvuldig werd het 
gebruikt voor de funderingen. De oude kerk van Sevenum en enkele watermolens 
langs de Grote Molenbeek bleken gefundeerd te zijn met ijzeroerblokken. In de 
negentiende eeuw is plaatselijk in Noord-Limburg op grote schaal oer gewonnen 
voor de verwerking in de hoogovens van het Ruhrgebied en ijzergieterijen in 
Blerick. IJzeroer werd ook gebruikt in filters en verfstoffen. In de jaren 1880-
1890 werd in de omgeving van Sevenum ijzeroer ontgonnen door de firma 
Hanssen uit Horst. In 1933 is het Hanssen uit Helmond die toestemming heeft 
aangevraagd tot ontginning van deze terreinen. Hij was agent van de 
Internationale Transport Maatschappij in Rotterdam en vroeg dus toestemming 
aan de eigenaren van de Kapelaansbeemden te Sevenum en van de 
Broekbeemden te Helden. De Kapelaansbeemden waren eigendom van het 
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kerkbestuur, ongeveer vijftien hectare groot en in verschillende kavels verpacht 
tegen een pachtprijs van vier gulden per hectare. Het rapport vermeldt: ‘Het 
ijzeroer ligt bijna aan de oppervlakte zodat men nauwelijks op een meter diepte 
zal behoeven te graven’. Dit gedeelte van het Peelgebied vormt volgens het 
ontginningsplan van oud-minister Bongaerts een slenk. In deze slenken wordt 
meestal ijzererts aangetroffen, vooral wanneer er beken doorstromen zoals de 
Elsbeek, een zijtak van de Molenbeek. In Helden is de grond in de Broekbeemden 
erg rijk aan ijzeroer. Deze gronden die een gezamenlijke oppervlakte hebben van 
honderdzeventien hectare behoren aan meerdere eigenaars. Het onttrekken van 
het ijzeroer aan de grond zou de vruchtbaarheid ervan zeer stellig ten goede 
komen zodat de eigenaren van de Broekbeemdgronden geen andere geldelijke 
vergoeding voor de  toestemming hebben gevraagd. Het erts zal men via Blerick of 
Grubbenvorst per boot over de Maas en per trein verladen. De gronden zullen 
gelijkgemaakt worden hetgeen ook aan een behoorlijke afwatering van de 
gronden ten goede komt. 
 
Uit hoofde van de werkverschaffing is de ontginning van deze ijzeroergronden een 
goed project. Een dertigtal werkloze arbeiders is eind 1933 aan het graven. In de 
Kapelaansbeemden zit het erts op een diepte van een tot twee meter. Per 
smalspoor werd deze grondstof tot aan de berijdbare weg gebracht, terwijl het 
verdere transport door vrachtauto’s gebeurde. Een filmmaatschappij heeft 
toestemming gevraagd om deze delving te mogen filmen. Het project zal werk 
verschaffen gedurende vijf jaar aan twintig arbeiders. Tweede Kerstdag (1933) is 
tussen de Rooms-katholieke parochiekerk van Sevenum als eigenares en de NV 
Ertsbedrijf Intertransport Rotterdam, als exploitanten, overeenstemming bereikt 
ten aanzien van het afgraven van het ijzeroer in de Kapelaanbeemden te 
Sevenum. Vrachtauto’s vervoeren het ijzeroer naar de haven van Wanssum en 
Blerick waar het per schip en per trein naar de verschillende gasfabrieken 
gevoerd wordt. De hoogovens gebruiken dit materiaal niet meer, maar wel de 
gasfabrieken die het ijzererts aanwenden voor het zuiver maken van hun 
fabrikaat. Het ijzererts absorbeert de zwavelstof (ijzersulfaat, FeSo4) die 
oorspronkelijk in het gas voorkomt. De gasfabrieken die ijzererts gebruiken ter 
filtratie kunnen hun verbruikte erts eens zo duur verkopen als zijzelf ervoor 
betaalden. De chemische fabrieken scheiden het ijzer en zwavelstof weer van 
elkaar, terwijl dan nog steeds in het erts vele bestanddelen achterblijven om het 
dienstbaar te maken voor de bemesting van het land. Veel hebben de 
gasfabrieken niet nodig want Helmond bijvoorbeeld met zevenentwintigduizend 
inwoners heeft aan een hoeveelheid van veertig ton per jaar meer dan genoeg. De 
grootste afnemer is Engeland waar Londen dan weer aan de top staat met 
vierduizend ton. Zelfs Zuid-Afrika is afnemer van dit zuiveringsproduct; de 
verzending gebeurde in vaten. 
 
In de zomer stonden dan de oerdelvers met ontblote bovenlijven te werken. Ze 
werden niet bruin van de zon, maar waren van naveel tot kruin zo rood als 
indianen. Grote ijzeroerbrokken hebben nog vele jaren de randen van de 
tuinpaden van de boerenerven in Sevenum gemarkeerd en versierd. Ook bij 
processie op kerkelijke feestdagen werden toegangspaden naar kapelletjes 
bestrooid met uitgezeefd ijzeroer. Oerdegelijk!  Eind jaren dertig van de vorige 



 55

eeuw stagneerde de afzet van het ijzeroer. Tot in de jaren veertig lag een 
huizenhoge berg te wachten op afnemers, die niet meer kwamen opdagen.. 
 
Er is nooit een complete ijzeroven gevonden. De ijzertijdmensen sloegen de ovens 
na gebruik in stukken om het ijzer eruit te halen. Voor iedere bewerking werd 
een nieuwe oven gebouwd. De oven werd gevuld met houtskool. Na het aansteken 
duurt het ongeveer een half uur voordat de temperatuur twaalfhonderd graden 
heeft bereikt. Dan wordt de gezakte houtkool aangevuld. Is de oven heet genoeg 
tussen dertienhonderd en dertienhonderdvijftig graden, dan worden brokjes 
ijzeroer, met een dikte van een walnoot op de houtskool gebracht. Op een 
houtvuur is al het vocht uit het ijzeroer gehaald. Steeds opnieuw worden brokken 
ijzeroer toegevoegd. Het zand begint te smelten en loopt er als lava onderuit, de 
zogenaamde slakken. Het eindproduct is nog een mengsel van ijzer en slak. De 
slak wordt eruit geslagen door smeden, dan blijft het ijzer over. Van honderd kilo 
erts kan tien kilo zuiver ijzer worden gemaakt. Om die tien kilo ijzer te maken en 
versmeden is drie man drie dagen aan het werk. Bij de ijzertijdmensen zal dit 
korter zijn geweest omdat ze vaklui waren in het smeden. Na een periode van 
vijfentwintig honderd jaar is men in het jaar 1000 na Chr. met dit werk 
opgehouden. 
 
De storm kwam uit het noordwesten, gezien de ligging van de bomen. In sommige 
venen werden bomen gevonden die noordwest-zuidoost lagen. Zij waren soms 
verbrand tot as, soms bekleed met dikke lagen houtskool. Onder de venen vond 
men stukken van schepen, scheepsgereedschap, leer, stukken aardewerk, ijzer, 
krijt, Schotse kolen, hazelnoten en tanden van zeemonsters.Venen waren volgens 
de theoloog Picart (1660) een streek waar oorspronkelijk bos groeide dat bij een 
storm door een geweldige watervloed was ondergelopen. Deze overstroming was 
volgens hem het Cimbrische deluvium dat omstreeks 340 v. Chr. plaats had 
gevonden. Zo speurde men door de eeuwen heen naar het verleden. Steeds waren 
het de mysterieuze venen die de aandacht van onderzoekers trokken. Het 
ontsluieren van geheimen van het veenpakket heeft velen eeuwenlang 
beziggehouden. De meest eenvoudig herkenbare aanwijzingen over de 
ontstaansgeschiedenis waren de vele fossiele planten- en dierenresten, die bij de 
vergraving van het veen werden gevonden. Boomstammen en stronken van eiken, 
dennen, berken en elzen alsmede zaden en vezels van planten leverden veel 
informatie. Staring was de eerste grote Nederlandse onderzoeker die zich bezig 
hield met het vraagstuk van de hoogveenvorming. In zijn publicaties van 1853 en 
1856 geeft hij aan dat hoogveen voornamelijk door bossen is ontstaan. De 
moderne opvattingen van veenvorming vinden echter hun oorsprong in het werk 
van de Duitse botanicus Carl Albert Weber (1856-1931). Hij beschrijft de ideale 
situatie waarbij een volledige lagenserie ontstaat door een verlandingsproces 
waarbij water dat rijk is aan voedingsstoffen land wordt. De veenvorming begon 
volgens Weber ongeveer op het einde van het Pleistoceen tijdperk, tienduizend 
jaar geleden. Dit proces gaat nog steeds door. De diepst gelegen lagen ontstonden 
uit resten van lagere en hogere waterplanten. Ook komen in deze lagen 
uitwerpselen van dieren, chitineskeletten, zaden en verweerde plantendelen voor, 
dit alles gemengd met ingespoeld leem. Zo ontstond een kleverige, niet of 
nauwelijks doorlatende massa, die gyttja wordt genoemd. Het verlandingsproces 
werd ingezet met de groei van moerasplanten zoals riet, lisdodde, holpijp en 
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zeggesoorten. Na het verlandingsproces groeiden er elzen en berken. Naarmate de 
veenlaag dikker werd verloren de wortels van bomen en planten steeds meer het 
contact met de voedselrijke ondergrond en werden dus afhankelijk van de 
weinige mineralen in het regenwater. Op den duur bleven alleen de veenmossen 
en nog enkele andere, weinig voedsel eisende plantensoorten leven. Het bos sterft 
af. Het geologische tijdperk Atlanticum is dan aangebroken. Dat was achtduizend 
jaar geleden. In het nu voedselarme water groeiden veenmossen, draadzegge, 
wollegras, witte snavelbies en zonnedauw. De steeds hoger wordende veenbulten 
droogden in. Daardoor gingen zich minder vochtminnende planten ontwikkelen 
zoals veenbes, lavendelheide, dopheide en zelfs struikheide. Een grote doorbraak 
bij het onderzoek naar de opbouw van het veen in relatie tot het klimaat, was de 
toepassing van het pollenonderzoek. Het woord pollen is de Latijnse naam voor 
stuifmeel. Stuifmeelkorrels zijn opgebouwd uit protoplasma met kernen. 
Daaromheen bevindt zich een elastische laag, gevormd door de stof intine, en een 
harde buitenlaag, gevormd door de stof exine. Deze laatste stof is een van de 
meest resistente organische stoffen in de natuur. Zij wordt in de natuur door 
vrijwel geen enkele stof aangetast. Vooral in het conserverende zure veenwater 
worden stuifmeelkorrels goed bewaard. De rijkdom aan vormen in de opbouw en 
structuur van deze korrels is wonderbaarlijk. Iedere plantensoort en 
plantengroep van nauw verwante plantensoorten (b.v. grassen) hebben hun eigen 
specifieke pollenvormen. Door onderzoek van de verschillende lagen kan 
vastgesteld worden welke planten op het veen hebben gegroeid. Uit de 
klimaatkennis van deze plantensoorten kan weer afgeleid worden welk klimaat er 
moet zijn geweest toen deze lagen werden afgezet. Deze wetenschap wordt 
palynologie (Grieks voor strooien met fijn meel) genoemd. De wetenschappers, 
palynologen, maken voor de datering van de ouderdom van veenlagen gebruik 
van de koolstof 14-methode. Het element koolstof heeft van nature in de 
atoomkernen zes protonen en zes neutronen, vandaar atoomgewicht 12C. Door 
kosmische straling wordt in de hogere atmosfeer uit stikstofatomen voortdurend 
koolstof met zes protonen en acht neutronen gevormd. Deze 14C, met 
overbevolkte atoomkern, is instabiel. Dat wil zeggen een hoeveelheid van deze 
atomen gaat met een vaste halveringstijd (ongeveer 5570 jaar) onder het 
uitzenden van elektronen (radioactiviteit) weer over in stikstof. Daar de 
aanmaakhoeveelheid van 14C vrijwel constant is, kan men aan fossiele 
plantenresten door emissie (uitzending van elektronen) vaststellen hoe oud deze 
resten zijn. Die activiteit wordt minder naarmate de ouderdom toeneemt. 
 
Door dit moderne onderzoek werd niet alleen meer inzicht verkregen in de 
vegetatie en het klimaat uit lang vervlogen tijden, maar kon ook bepaald worden 
op welke wijze en wanneer de mensen invloed op het landschap kregen. De eerste 
akkerbouw en veeteelt in onze streken vonden plaats vierenzestighonderd jaar 
geleden door de Bandkeramische culturen in Zuid-Limburg. Vijfduizend jaar 
geleden verspreidde de landbouw zich over de zandgronden in de noordelijke 
provincies. Pollenkorrels van tarwe, gerst, vlas en cultuurplanten zoals de 
tredplanten, smal- en breedbladige weegbree en zuring wijzen hierop. 
Stuifmeelkorrels van rogge werden voor het eerst gevonden in lagen die dateren 
uit de Romeinse ijzertijd. Een sterke toename werd gedurende de Middeleeuwen 
waargenomen. Een zelfde ontwikkeling werd geconstateerd voor de boekweit.  
Voorheen werd vastgesteld dat boekweitteelt pas in Europa was ingevoerd rond 
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veertienhonderd na Chr.. Maar er worden volgens onderzoekers een aantal 
volkeren in West-Europa genoemd die al boekweit verbouwden in de Brons- en 
IJzertijd. Hendrik Johannes Eshuis was de eerste bioloog die een 
pollenonderzoek verrichtte in de Peel. Hij promoveerde op 2 december 1946 tot 
doctor in de wis- en natuurkunde aan de rijksuniversiteit van Utrecht, op grond 
van  zijn proefschrift ‘Palynologisch onderzoek en Stratigrafisch onderzoek van de 
Peelvenen’. Hij onderzocht tien veenprofielen in de Peel bij Deurne en Asten. Op 
grond hiervan kon hij een reconstructie maken van de bosgeschiedenis van het 
Peelgebied vanaf het geologische tijdperk Wurmglaciaal (10.000 jaar voor heden).   
 
Pas in de laatste decennia van de vorige eeuw hebben geologen begrepen dat 
kosmische rampen normale gebeurtenissen zijn in de ontwikkelingshistorie van 
onze planeet. En dat ze hun sporen hebben nagelaten, als gevolg van een 
massale sterfte van flora en fauna. Modern onderzoek (1980) naar de gevolgen 
van inslagen, zogenaamde impacts van kosmische projectielen op de aarde, werd 
door Luis Alvarez (Nobelprijswinnaar voor de fysica), Walter Alvarez (zoon van 
Luis, geoloog) en hun medewerkers ingeleid. Op grond van de inslag van een 
asteroïde van tien kilometer doorsnede werd het uitsterven van de sauriërs en 
ammonieten aan het einde van de geologische Krijtformatie (66.4 miljoen jaar 
geleden) aangetoond. Het besef drong door dat er bij de zondvloed, volgens de 
overleveringen van verschillende volkeren die aanschouwelijk de gebeurtenissen 
van de vloed vertelden, kennelijk sprake moest zijn geweest van een kosmische 
inslag. Zesennegentigduizend jaar geleden naderde een geweldige komeet met 
kosmische snelheid het zuidoosten van de aarde. Haar kern had oorspronkelijk 
een omvang van enkele kilometers. De inslag vond plaats in de oceaan. Na de 
bevingen en nog voor de vloedgolf kwam een hete superorkaan die met een 
snelheid van duizend kilometer per uur voortraasde. In grote delen van de 
continenten werden bossen gekraakt en omvergeworpen,  bomen, rotsen, mensen 
en dieren werd weggeworpen als lucifershoutjes. Er ontstond een wereldwijde 
brand die zich razendsnel verbreidde. Deze vuurzee met een hitte van 1800 
graden Celsius verspreidde zich over alle continenten. De orkanen verspreiden de 
gloeiende stukken houtskool over het land. De afgraving in de Deurnese Peel ten 
zuidwesten van Griendtsveen was in 1978 voor een groot deel tot de minerale 
ondergrond gevorderd. Het hele terrein lag bezaaid met verkoolde resten van een 
oerbos, er waren ontwortelde verkoolde bomen en boomstronken. Het terrein is 
gelegen in een van de diepste kommen van de Peel. Door Eshuis en de 
Geologische Dienst Haarlem is de ouderdom van het veen in deze kom gedateerd 
op tienduizend jaar voor heden en komt dus overeen met de datering van de 
zondvloed. Dit verkoolde oerbos moet verwoest zijn door een ongekend langdurige 
hitte, gezien de verkoling tot in het kernhout van de stammen. De verkoolde 
boomstronken en stammen vertonen aanwijzingen dat dit bos door een zware 
storm is ontworteld en dat dit compleet verkoolde bos vrij snel is verdwenen in 
het veen of in de waterplassen die hier ontstonden. Van de dennenbossen die in 
latere tijden door het oprukkende veen zijn verzwolgen werden alleen de 
geconserveerde stobben gevonden. Over het algemeen werden weinig 
geconserveerde boomstammen aangetroffen. Dit verschijnsel kan verklaard 
worden door het feit dat het bos in die tijd op een steeds natter wordende 
ondergrond afstierf; de stammen zijn weggerot. In het onderzoek naar de 
gevolgen van door zure regen massaal afstervende bossen in de Peel, werd gezien 
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dat het rottingsproces van de dennenboom sterk bevorderd werd door een 
explosieve toename van de boktorlarven. Die verpulverden binnen vier jaar 
dennenbomen met een dikte van dertig centimeter totaal. Een vergelijkbaar 
proces zal zich ook vroeger hebben afgespeeld met als gevolg dat weinig 
boomstammen, maar wel boomstobben door het veen geconserveerd werden. De 
zondvloed bracht grote klimaatsveranderingen teweeg.  De ramp veroorzaakte een 
grote neerslag van stikstofoxiden en salpeterzeer die later een enorme weelde aan 
plantengroei opleverde. Het gigantische broeikaseffect dat volgde deed de 
poolkappen voor een deel smelten. Het klimaat werd aanmerkelijk warmer. De 
uitgestrekte pijnboombossen in de veengebieden werden bedolven onder de 
venen. De stammen van dit dode oerbos rotten op de grens van water en lucht 
weg. Dit rottingsproces voltrok zich voor het spinthout sneller dan voor het 
kernhout. Er ontstaat een kegelvormig profiel. Op de stobben in de Peel is dan 
ook een kegelvormige spits te zien. Op het stamdeel het omgekeerde, een naar 
beneden toe aflopend profiel. 
 
De venen kunnen beschouwd worden als mammoetgeschiedenisboeken. Boeken 
met een onmetelijke hoeveelheid informatie, gevormd door de veenlagen in de 
loop van duizenden jaren. Het Grauwveen, ten noorden van de spoorlijn bij 
Griendtsveen, heeft nog een vrij compleet veenpakket. Het heeft geen haar 
gescheeld of de diepst gelegen en oudste veentombe zou geopend zijn en 
verwoest. De strijd om het Grauwveen vond plaats in 1978. De voormalige 
eigenaar wilde het Grauwveen afgraven. Staatsbosbeheer schakelde professor D. 
Teunissen in van de faculteit Wis- en Natuurwetenschappen van de universiteit 
te Nijmegen. Hij kreeg opdracht te onderzoeken of de vermeende archiefwaarde 
van dit natuurgebied vast te stellen was. De onderzoeksresultaten zijn van grote 
betekenis voor de natuurwetenschap en voor de geschiedschrijving van de Peel.  
 
Het valt niet te ontkennen dat het Grauwveen een ruïne is van zoals het vroeger 
was. In beschaafde landen pleegt men zuinig te zijn op ruines met historische en 
voorhistorische waarde, en men heeft er veel voor over ze te conserveren voor 
zichzelf of voor het nageslacht. Het botanische archief van het Grauwveen gaat 
terug tot in de laatste ijstijd (12.000 jaar voor heden) en zet zich voort totdat de 
eerste landbouwers zich in deze streken vestigden. Het is dus een eerbiedwaardig 
oud archief, en mede gezien de verwoestingen die zich op de meeste plaatsen 
elders in de Peel hebben voorgedaan een inmiddels vrij zeldzaam archief met een 
kenmerkend stukje streekhistorie. 
 
Zijn brief van 10 mei 1983 zou uiteindelijk de overtuigende informatie leveren 
voor het niet toekennen van de gevraagde vereveningsconcessie. Nu is dit 
waardevolle reservaat eigendom van Staatsbosbeheer en kreeg de bescherming 
van Staatsmonument. Deze onopvallende veentombe verdient de aandacht. In dit 
archief liggen op vijfenvijftig centimeter beneden het maaiveld de sporen van de 
eerste mensen in dit landschap, 5000 jaar voor heden. Op vijftien centimeter 
vanaf de bovenste laag bevinden wij ons in de twaalfde eeuw na Chr. . De 
boekweitbrandcultuur doet dan zijn intrede in de Peel. Veenarchieven geven een 
concrete voorstelling hoe de mensen vroeger in hun energiebehoeften voorzagen. 
De venen hebben dus een museumfunctie. Jammer genoeg is ook het Grauwveen 
onthoofd. Er is dus een hiaat in het veenarchief van ongeveer tweeduizend jaar. 
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Ondanks dit feit is het Grauwveen een indrukwekkend veenarchief. Een museum 
met bodemschatten waardoor tienduizend jaar bosgeschiedenis kon worden 
geregistreerd. Het ontbrekende deel  vindt men terug in de bosgeschiedenis van 
Nederland. Nederland was rond het begin van de jaartelling vrijwel geheel bedekt 
met oerwoud. De weinige mensen leefden van de jacht. Geleidelijk werden 
landbouw en veeteelt hoofdmiddelen van bestaan. Men kapte de bossen om er 
akker en weiden te maken. Later werden  honderdduizenden bomen gekapt voor 
de scheepsbouw. Kortom: het bos werd heide en heide werd zand. De mensen 
pleegden op grote schaal roofbouw, met het gevolg dat er zandgronden kwamen 
op de plaats waar eens het uitgestrekte woud lag. Dit bosloze Peellandschap werd 
rond 1800 in kaart gebracht door Duitse en Franse ingenieurs, die erg 
nauwkeurig de situatie van het landschap en het gebruik van de Peel in kaart 
(Tranchotkaarten) hebben gebracht. Vermoedelijk zijn de mensen in de tweede 
helft van de Middeleeuwen zich gaan vestigen in de Peel. In 1649 schreef Jacob 
van Oudenhoven: 
 
Dit Peellandt is een vreemd stuck landts, donker en vael van coleur, hebbende 
eenen open waterachtighen grondt, met een bovenkorst overtoghen, zijnde tot 
eenighe passagien onbequam. 
 
Vanaf 1150 na Chr. nam de bevolking sterk toe. Dit had tot gevolg dat de nog 
aanwezige bossen op de vruchtbare hogere gronden ontgonnen werden tot 
akkers. De vochtige beekbegeleidende bossen werden ontgonnen tot weiden en 
hooilanden. Op de perceelsgrenzen werden elzenhagen geplant voor gerief- en 
brandhout. De Tranchotkaarten (1803) geven een beeld van de Peel met de 
spaarzame bossen en het fijnmazige patroon van beemden met houtwallen. In 
hoog tempo werden van 1860 tot 1890 de zuidoostelijke boorden van de Peel 
bebost met grove den. Voor de boeren was de dennenteelt ten behoeve voor de 
mijnbouw lucratief. Het werd als kaprijp beoordeeld als het geld opbracht. Er 
vond geen herbeplanting plaats. Zo ontstond het wandelend bos, meestal een bos 
zonder toekomst. In de honderd eeuwen bosgeschiedenis was de grove den, pinus 
silvestris, vrijwel altijd in het landschap aanwezig. In koudere perioden 
domineerde deze boomsoort. De grove den is echter een lange periode uit het 
Nederlandse landschap verdwenen geweest. In de zestiende eeuw werd hij in 
Nederland opnieuw geïntroduceerd. In 1514 kwam in opdracht van Hendrik, 
graaf van Nassau, eene Hans Scaller uit Neurenberg, met dennenzaad naar 
Breda. Op het landgoed van de graaf, het huidige Mastbos, werden de eerste 
dennenbossen aangelegd. Het hout was erg geschikt als stuthout in de 
kolenmijnen en de prijzen waren hoog. Derhalve werden in 1870 grote 
oppervlakten heidegrond bebost met grove dennen. De topografische kaart van 
Roermond van 1892 geeft een wereld van verschil te zien. Op die kaart is in de 
zuidelijke Peel, bij Horst, Sevenum, Maasbree, Helden, Neer, Roggel en 
Heythuysen een aaneengesloten bos van zesduizend hectare te zien. De grote 
vraag naar mijnhout in de jaren 1860-1880 zorgde ervoor dat meer heidegronden 
bebost werden. Ook door de grote behoefte aan boerengerief- en brandhout werd 
grootschalige bosbouw rendabel. Onder Baarlo strekte zich een onafgebroken 
bosgebied uit van de Zandbergen onder Maasbree via Bong onder Baarlo in 
zuidwestelijke richting tot ongeveer een kilometer ten zuiden van het 
Afwateringskanaal onder Neer. Vanaf de Napoleonsbaan onder Neer liep deze 
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bosgordel in westelijke richting, parallel met het afwateringskanaal tot aan de 
Noordervaart, een oppervlakte van zesduizend hectare. Vanaf de Helenavaart, de 
Marisberg onder Grashoek, strekte zich een grote bosgordel uit in zuidwestelijke 
richting tot Beringe, en van hier weer naar het noordoosten. Bij de moerasbossen 
van het Bultenbroek sloot dit gebied aan bij de Steegberg onder Sevenum. Het 
merendeel van deze grote boscomplexen is na de jaren twintig van de vorige eeuw 
weer ontgonnen tot landbouwgronden. In deze jonge ontginningsgebieden komen 
hier en daar nog stukjes van deze eertijds ontgonnen boscomplexen voor; het zijn 
kleine bossen. In het gebied Siberië, onder Maasbree, de Schörf onder Helden en 
de Kronenbergerheide, staan hier en daar nog langs wegen en perceelscheidingen 
solitaire dennenbomen. Het zijn monumenten, een aandenken aan een 
kortstondig maar grootschalig bosverleden. 
 
Somber was het lot van de Limburgse boer aan het einde van de negentiende 
eeuw. Na een betrekkelijke welvaart heerste tussen 1877 en 1895 de donkerste 
crisis die ooit de Nederlandse boerenstand bedreigde. Door een overweldigende 
concurrentie van Amerikaans graan was de prijs zo erg gedaald, dat dit een 
algehele ontreddering van het boerenbedrijf tot gevolg had. Deze landbouwcrisis 
was indirect ook van invloed op de dynamiek in de boskap en bosaanleg. Door de 
prijsdaling van landbouwproducten werd het mijnhout door velen gezien als een 
laatste inkomstenbron. Er ontstond zodoende een overschot aan hout op de 
markt, met als gevolg een daling van de houtprijs. De Landbouwcommissie kon 
in 1886 over Grubbenvorst en Meerlo noteren: 
 
Door de daling van de houtprijzen is de verkoop van mijnhout ook geen 
inkomstenbron van betekenis meer. 
 
Veel dennenbos werd de laatste jaren gerooid waar de grond nu woest zal blijven 
liggen. 
 
Door deze grote aanslag op het bosareaal, die zich niet tot de Peel beperkte, 
kwam in 1917 een Noordboswet tot stand. Die wet werd van kracht op 19 mei 
1922 met als doel de bescherming en instandhouding van het Nederlandse bos. 
 
De Peel moet rond 1900 een aards paradijs zijn geweest. Mogelijk kende de 
natuur in geen honderd eeuwen zo een rijke flora dan toen. Er was een grote 
diversiteit in biotopen ontstaan. Deze grote variatie was het resultaat van dit 
relatief kortstondig menselijk handelen. Op de kleinschalige beemden waren 
hooilanden met een bont boeket van margrieten, koekoeksbloemen en 
orchideeën. Op de overgang van beemden naar heiden zag het blauw van de 
grasjes en zeggesoorten. Niet voor niets werden ze de blauwgraslanden genoemd. 
De heiden werden lappendekens, een patroon van akkertjes te midden van 
heidevelden. De akkers een bont palet met boekweit, spurrie, rogge, zwarte haver 
en eve (een primitieve haversoort).  Deze akkers waren vooral ook onkruidvelden, 
eldorado voor zaadeters, zangvogels en hoenderachtigen zoals korhoenders, 
patrijzen en kwartels. De roofbouw op de heide was al sterk beperkt. Vennen en 
vliezen (drassige laagten in de heiden) kregen rust. De heide was in geen duizend 
jaar zo paars geweest. Door de opkomst van kunstmest en de import van 
vogelmest (guano) was er een grotere variatie ontstaan tussen extreem 
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voedselarme en voedselrijke bodems. Niet voor niets was de korhoenderstand, die 
in 1841 nog ontbrak, juist rond 1900 zeer groot. 
 
In 1899 werd het Staatsbosbeheer opgericht. De organisatie werd ondergebracht 
bij de Heide Maatschappij die in 1888 was opgericht. Beide organisaties waren 
onafhankelijk, maar hadden één directeur. Zij stichten een bedrijfsschool om het 
kaderpersoneel op te leiden. In 1903 werd deze school door de overheid 
gesubsidieerd en werd een middelbare en hogere opleiding in de bosbouw en 
cultuurtechniek. Alle leraren, met uitzondering van de directeur, waren vaklui 
zoals houtvesters, inspecteurs van het Staatsbosbeheer en de Heide 
Maatschappij. Zij doceerden hun eigen vakgebied met persoonlijk geschreven 
dictaten. Het leerplan bestond uit wel veertig vakken. Er was een kleine 
vakschool gevestigd in een houten keet aan de Dalweg in Arnhem. De 
samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de Heide Maatschappij was zeer hecht. 
Samen hebben zij de uitvoering en directie gevoerd voor ruimtelijke ordening, 
wegenaanleg, grootschalige bebossingen, ontginningen en de projectie van 
nieuwe dorpen in de Peel. De Heide Maatschappij had het voortouw bij het 
ontwerp ‘Streekplan van de Noord-Brabantse en Limburgse Peel’ in 1934. de 
Heide Maatschappij ontwierp in 1920 het dorp De Rips, waar de eerste woningen 
in 1921 verrezen. Ook waren ze betrokken bij de stichting van Elsendorp en het 
dorp Venhorst in 1931. Het dorpsplan Venhorst zou model staan voor alle nog te 
stichten dorpen in de noordelijke Peel van Noord-Brabant. Ysselsteyn is een van 
die zestig nieuwe dorpen die in de vorige eeuw zijn gebouwd. 
 
Het hart van de Peel is nu een stiltegebied. De veenkoloniale dorpen Helenaveen 
en Griendtsveen zijn stille dorpen geworden. Geen geluiden meer in de 
turfstrooiselfabrieken zoals Herman Maas beschreef: ‘In de fabriek bonsden en 
daverden de machines en roesde het snorren van raderen en riemen’. Op de 
rangeerplaatsen geen stampende bumpers meer van aan elkaar te koppelen 
spoorwagons. Er grazen nu pony’s. De roep van korhanen en korhoenders, 
wulpen en roerdompen, is verstomd. De kaasboeren zijn gesaneerd en het 
wachten is op de laatste koe die loeiend de Koningshoeve verlaat. Alle vertrouwde 
boerengeluiden zijn er niet meer, geen kar meer die ratelt op de keien. In de 
oogsttijd was de lucht gevuld met het geluid van de maaimachines en de 
korenschoven die in de mond van de dorsmachines verdwenen. Er kraaien geen 
hanen, er kakelen geen kippen en het geslachte varken dat op de ladder in de 
herfst tegen de muur hing om af te koelen, is verdwenen. De zuurkoolpotten 
gevuld met bloemen in de tuinen brengen ons nog op nostalgische gedachten. De 
laatste boer denkt erover de boel de boel te laten. Dan zijn binnen een eeuw de 
rollen omgedraaid. Toen schreven de kranten vol lof: ‘van moerassige plaatse tot 
lachende landouwen’. Nu wordt er gedacht aan hoe je van lachende landouwen 
moerassige plaatsen kunt maken. Zo krijgt het hart van de Peel een stiltegebied. 
 
Er was vroeger een groot verschil in sfeer en mentaliteit tussen Deurne en 
Venray. In Venray heerste tucht en ijver. De Peel moest zo gauw mogelijk 
ontgonnen worden. Vers van Paul Haimon in Trophee (1934). 
 
Ik wil de schaapen en de open hemel 
en de wijde aarde en de wind 



 62

door de woestijnen rijden op een hemel 
en zoeken tot ik liedren vind. 
 
In 1220 moet Venray reeds een flink dorp zijn geweest. Aanwijzingen hiervoor 
kunnen ontleend worden aan het feit dat bij herstelwerkzaamheden na de 
Tweede Wereldoorlog van de Sint Petrus Bandenkerk de fundamenten werden 
blootgelegd voor de voorgaande kerk. Hieruit bleek dat de vijftiende eeuwse kerk 
iets kleiner was geweest dan de huidige. De gemeente Venray is ontstaan door 
samenvoeging van drie afzonderlijke Heerlijkheden: het eigenlijke Venray, 
Oostrum (Spralant) en Oirlo. Ze hadden elk een eigen schepenbank met een 
eigen bestuur met een eigen rechtspraak. De schepenbank van Venray was de 
hoofdbank voor de twee andere Heerlijkheden, zodat het overwicht van Venray 
vanouds duidelijk was. 
 
Uitgestrekte venen, waar ook ter wereld, ademen een sfeer van geheimzinnigheid. 
De uitgestrektheid van de Peel konden de dorpelingen zich niet voorstellen, ze 
leek hun eindeloos toe. Voor hun ogen niets anders meer dan heide, tot heel ver. 
Zo ver als hun ogen konden kijken in de vage, grijze luchtneveling, die als een 
beklemmende weemoed scheen aan te drijven. Wie het gewaagd had de voeten te 
zetten midden op die vale vlakte van dreigende spoken, was er niet meer van 
teruggekomen. Zo had de Peel eeuwenlang een natuurlijke grens gevormd tussen 
de dorpen rondom. Het turfsteken, veenbranden of het hoeden van de schapen in 
de zomer gebeurde alleen aan de buitenkant van het veen. Niemand kwam op het 
idee dat het anders zou kunnen. Ook de schepers, die  bij de schapen de nacht 
doorbrachten van ’s maandags tot ’s zaterdags, getuigden van allerlei 
geheimzinnige gebeurtenissen. Zij vertelden in de lange winteravonden 
uitgerekte, trieste verhalen van griezelige spoken en geheimzinnige ronddolende 
wezens. Een mysterieus verhaal, vertelt door machinist Verstappen van de 
Nederlandse Spoorwegen, in het tv programma ‘De magische cirkel’ van Ted de 
Braak. 
 
‘Als machinist bij de Nederlandse Spoorwegen reed ik de trein van Rotterdam 
naar Venlo. Ik moest in Eindhoven wachten op de posttrein uit ’s Hertogenbosch. 
Die trein reed voor mij uit, richting Helmond. Ik zat vanaf Eindhoven achter die 
posttrein, tot Helmond. Maar achter Deurne moest ik stoppen. De posttrein zal 
ongeveer drie minuten voor mij uitgereden zijn. Ik kwam voorbij Deurne door een 
bocht. Ik kon aan de seinen zien dat die posttrein al weg was. Maar wat was dat? 
Ik zag voor mij één vuurzee. Hoe meer ik dichterbij kwam en meer zicht kreeg, 
zag ik één grote vuurzee. Eén en al vlammen. Van anderhalve tot meter hoogte, 
dus niet zo maar een brandje. Nou, dacht ik bij mij zelf, dat is met een keer 
piesen niet goed gemaakt. Ik reed er zo dicht mogelijk bij en stopte bij een 
telefoon. De machinist komt bij mij. Ik zeg: ‘Hier komen wij niet doorheen’. De 
bermen waren aan het branden. Het vuur sloeg over de spoordijk. Ik dacht hoe is 
in godsnaam die posttrein hierdoor gekomen. Ik belde op en kreeg de 
verkeersleider in Venlo aan de lijn. Ik vertelde hem het probleem en zei: ‘Ik kan 
hier geen meter verder, het is één grote vuurzee. Ik kan er niet doorheen’. Wat 
kan ik doen? Ze kunnen mij terughalen naar Deurne of ik blijf hier wachten. 
Maar die Peel houdt niet op met branden. Dat kan misschien wel drie weken 
duren’. ‘Nou’, zei ik, ‘ dan blijf ik hier een kwartier of zo staan. Als het wat minder 
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is dan bel ik, dan kan ik misschien door rijden’. De bermbegroeiing begon op een 
gegeven moment over te gaan van vlammen in gloeien. Ik zeg tegen de 
conducteur: ‘Ik denk dat wij er nou wel door kunnen’. Ik besloot het er op te 
wagen. Ik reed drie kilometer door een vlammende Peel. Ik had al tegen de 
verkeersleider in Eindhoven gezegd om geen treinen door te laten uit Venlo, want 
dan komt er een file. Ik kwam op het station in Horst en wat zie ik vanaf Venlo 
aankomen? Wat zijn dat toch een sukkels, dacht ik. Hebben ze toch die D-trein 
laten vertrekken! Maar die rijdt zich onherroepelijk vast in de Peel, want die kan 
er niet door. Ik was benieuwd naar die posttrein die voor mij was. Ik kom in 
Venlo aan en daar stond de machinist van de posttrein mij op te wachten en 
vroeg: ‘Waar heb jij zolang gezeten?’ Ik zeg tegen hem: ‘Dan moet jij mij eens 
vertellen, hoe ben jij daar door gekomen?’ Hij zegt: ‘Waar door gekomen?’ Ik 
zeg:’Door die vuurzee, die hele Peel was één vuurzee. Ik heb er twintig minuten 
staan wachten en toen ben ik er door gekomen’. Hij zei: ‘Ik zat maar drie minuten 
voor jou en ik heb niks gezien’. Ik dacht bij mijzelf: ‘die D-trein moeten ze straks 
terugslepen’. Ik was daarover aan het steggelen met die machinist. Een 
stationsbeambte kwam naar mij toe en vroeg: ‘Heb jij die personentrein gereden?’ 
Ik zei: ‘Ja, maar de hele Peel staat in brand’. Hij moet gedacht hebben: ‘Die is het 
in zijn bol geslagen’. Tussen mijn trein en de D-trein, die de vlammen passeerde, 
kan hooguit acht tot tien minuten gelegen hebben. ‘Ik heb helemaal niks gezien’, 
beweerde die machinist. Toen hebben ze nog een dure taxi besteld om zich van 
die toestand in de Peel op de hoogte te stellen. Maar ter plaatse gekomen waren 
geen brandsporen zichtbaar. Nou, dat werd een kwestie van rapporten schrijven. 
Zij wilden mij gewoon niet geloven. Maar ik had geluk, want op die trein zaten 
twee conducteurs die mijn verhaal bevestigden. Op die trein zaten niet zoveel 
passagiers, ongeveer vijftien. Anders hadden ze misschien gevraagd of ik thuis 
moeilijkheden had. Of er iets aan mij mankeerde.’ 
 
Tjeu van Deursen, boswachter van Staatsbosbeheer in ‘De Groote Peel’, vertelde 
aan Theo Janssen over dwaallichten in het verraderlijk Peelmoeras. ‘Het was in 
1948 of 1949. Ik was lid van ‘Jong Nederland’. Wij gingen op kamp naar Venlo. 
Op een morgen rond vijf uur fietsten we met zijn tweeën vanuit Ospel richting 
Meijel. Links en rechts van de Nederweerterdijk was het nog allemaal Peel. Na 
ongeveer vier kilometer nabij de boerderij van de ‘Zeuten Hein’, (Leenders) zagen 
we boven het moeras twee lichten, op ongeveer een meter hoogte. Ze dreven 
langzaam voort, zo’n honderd meter. Het kunnen geen fietslichtjes zijn geweest, 
want het was daar overal moeras. Ik heb later zelden over dit verschijnsel durven 
praten, omdat ik bang was dat men mij voor gek zouden verklaren. Een enkele 
keer heb ik dit verhaal later wel eens verteld tijdens excursies in ‘De Groote Peel’. 
Ik denk dat ik de laatste Peellander ben die dit verschijnsel nog heeft gezien.  
 
Theo Janssen, districtshoofd bij Staatsbosbeheer in Noord-Limburg, vertelt: ‘Het 
was in het voorjaar 1962, dat ik mij tegen de avond met mijn politiehond 
opmaakte voor een inspectietocht door de Peel. Ik woonde aan de toegangsweg 
van het bezoekerscentrum ‘Mijl op Zeven’ en de wandelroutes. Tegen de avond 
passeerde Van Rens, ambtenaar bij de gemeente Meijel, met zijn zoontje van een 
jaar of zeven. Hij vertelde dat hij naar de korhoenders ging kijken. Even later 
vertrok ik met mijn hond voor een late inspectietocht. In de buurt van het 
Roerdompven gekomen hoorde ik in de verte geluiden: ‘Hoe, hoe, hoe”. Ik dacht 
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eerst aan de roep van een roerdomp. Daarna hoorde ik duidelijk iemand roepen: 
‘Help, help’. Het was een heel angstige stem. Ik ging op dat geroep af en zag op 
een afstand een man diep in het veen vastzitten. Hij tilde een kind in de hoogte. 
Je kunt je voorstellen dat die man helemaal in paniek was. Ik riep dat ik hulp 
zou halen. Thuis gekomen belde ik de politie, die vrij snel, met enkele boeren uit 
Asten, kwam. Met zijn allen hebben wij Van Rens en zijn zoontje uit het moeras 
getrokken. De volgende morgen kwam hij mij bedanken voor zijn redding. Hij 
onderstreepte dit met een doos sigaren.   
 
Theo Janssen vervolgt: ‘In mijn jeugd was het gebied van ‘De Groote Peel’, ook 
buiten het huidige reservaat, één grote vlakte van heide en moerassen. Langs een 
onverharde werd lagen keuterboerderijtjes, dikwijls met z’n tweeën bij elkaar. 
Voor en na ontgonnen ze wat rond hun boerderijtjes. De meeste mannen werkten 
in de Peel, enkelen bij de steenfabriek of in Duitsland. Er was niet veel te 
verdienen. De vrouw van Van Meeuwen woonde aan de rand van de Peel. Ze 
wilde op een avond gaan buurten bij Teunke. Zij kwam echter niet aan. Met de 
buren hebben ze de hele nacht naar haar gezocht. Uiteindelijk hoorden ze 
hulpgeroep en werd de vrouw gevonden. Ze was diep in het moeras gezonken. 
Nog steeds gaat het verhaal in Ospel dat in de Tweede Wereldoorlog een Duitse 
patrouille van zes man de Peel introk en er nooit meer is uitgekomen. Ik weet als 
geen ander hoe verraderlijk die Peel is. Vooral tegen de avond als zich mistflarden 
vormen boven het moeras. Ik ben twee keer verdwaald dat ik niet meer wist waar 
ik was. Uren heb ik gedoold tot ik op een gegeven moment mijn fiets terugvond. 
De boerderij van mijn vader stond aan de westgrens van de Peel. Hier begon de 
hei al. Er waren slechte wegen, alleen maar heipaadjes. Van hieruit tot de 
boerderij van de ‘Zeuten Hein’ in Meijel was het allemaal veen, peelkuilen en 
heide. Zo was het tot de jaren vijftig. De weg van Ospel naar Meijel was tot die 
tijd een karrenspoor. Wij waren helemaal aangewezen op de Peel’. 
 
Herman Maas vertelt in ‘Peelsprokkelingen’: ‘Wee de ongelukkigen die het 
waagden dat oord van woeste lokkende geheimzinnigheid te betreden, om het 
avontuur, of om het daarin zich verschuilende wild. Zij gingen een zekere dood 
tegemoet, door verdrinking of verstikking, door opgezogen te worden naar de 
diepte van de veenmodder onder een bedrieglijk laagje van vastschijnende groen 
begroeide oppervlakte. De Peelsagen verhalen van dwaallichten, als de geesten 
die op deze wijze verongelukten. Wij kennen het geval van een Romeinse 
honderdman, die in de Peel om het leven is gekomen. De weg van ‘Meijel op 
Seven’ is de weg van kronkelingen, ellende en dood. Als ge die weg ontmoet, 
voorzie u van kruis en rozenkrans. Want daar waart de schim rond van de 
dolende ridder. In sombere nachten, als de mist over de Peelvlakte strijkt of als ’s 
nachts de regenvlagen woeden, dan voert hij u van de weg af. Dan is het of zijn 
geest een noodkreet slaakt over het moeras. Die stem verlokt u tot hulpbetoon. 
Laat u niet verleiden door die klaagtoon. Want zijt gij eenmaal afgeweken van de 
weg, dan klinkt de klacht steeds verder. Ongemerkt betreedt ge het ‘dolle moer’, 
dat onder uw voeten telkens wegzinkt. Dieper, al dieper zinkt ge dan weg, totdat 
hij u in zijn boezem wegzuigt. De verstikkingsdood is dan uw einde en geen 
sterveling zal uw lijk vinden in het ‘dolle moer’. Dat is het werk van de dolende 
ridder, die voor eeuwen terug zelf zijn einde in de Peel vond. Wilt ge weten hoe 
dat kwam?  Vanaf de Maaskant hadden hem boeren over de Peelbaan gedreven. 
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Hij kwam met zijn makkers aan de overzijde op het Brabante zand. Zij 
brandschatten (heffing opleggen onder bedreiging met brand) er in de donkere 
nacht de boeren. Deze bliezen alarm op vlierfluiten en brobbelkannen. Ze staken 
turfmijten in de brand om de buren te wekken. Zo begreep ieder waar het gevaar 
dreigdende was. Van alle kanten kwam het volk opdagen, gewapend met 
vlikschoppen, turfspaaien en dorsvlegels. De ridder met zijn mannen kreeg het al 
gauw benauwd tegen die overmacht. Zij vluchtten in de donkere nacht richting 
de Peelvlakte. Het landvolk achtervolgde de troep. Menig soldaat liet onderweg 
zijn leven door de slagen van de boeren. De troep slonk. Tenslotte bleef alleen de 
ridder en zijn schildknaap over. Zij galoppeerden in woeste vaart over het ‘dolle 
moer’. Aan de overzijde zijn ze nooit gekomen. Met het gestolen goud zijn ze 
verdronken in het moeras. Nog heden ten dage wordt de buurtschap waar ze 
roofden ‘De Schelm’ genoemd. Sindsdien is de weg van ‘Meijel op Seven’ niet 
veilig meer op mistige dagen en donkere nachten. De wraak van de ridder lokt 
dan de reizigers op het dwaalspoor. Wie meelijden koestert met zijn angstkreet, 
zinkt weg in de onbegaanbare moerassen, evenals de ridder en de schildknaap. 
Maar eenmaal zal de tijd komen dan men de ridder met zijn schatten en zijn 
gouden sabel terugvindt. Dan zal de weg van ‘Meijel op Seven’ weer veilig zijn als 
voorheen. Want dan zal het ‘dolle moer’ uitdrogen en begroeien. Hij die de schat 
vindt zal rijk zijn als niemand rond de Peel. Dat was de voorspelling van 
Johannes  Leliëndaal in de zeventiende eeuw. Op vrijdag 17 juni 1910 vond de 
turfsteker Gebbel Smolenaars deze schat in de Liesselse Peel. De schat werd 
opgegraven drie kilometer noordelijk van het boerengehucht ‘De Schelm’, aan de 
Neerkant. De dolende ridder kwam uit Constantinopel, vanwaar hij in het begin 
van de vierde eeuw zijn tocht naar de Peel begon. Vanaf de gedenkwaardige dag 
dat Gabriël (Gebbel) Smolenaars uit Meijel bij het turfsteken te Helenaveen op 17 
juni 1910 een gouden helm van een Romeins officier vond, is de roep van die 
Romein niet meer verstomd. Er is heel wat gepraat, gefilosofeerd, gefantaseerd en 
geschreven over deze vondst. 
 
Vier eeuwen lang hebben de Romeinen het gebied, dat nu Nederland is, en een 
groot deel van Europa, bezet. Er is nog maar heel weinig over dat nog aan die 
ontzaglijke krijgsmacht herinnerd. De Romeinse legers trokken omstreeks vijftig 
voor Christus de Lage Landen binnen en bezetten aanvankelijk het gebied ten 
zuiden van de Rijn. In deze bezette gebieden zijn slechts zeven helmen gevonden 
die in bouw en bewerking grote overeenkomsten vertonen. De helmen zijn 
vervaardigd in de rijkswerkplaatsen van Constantinopel. In de ‘Codex 
Theodosanius’ is sprake van metaalarbeiders in wapensmederijen in 
Constantinopel, speciaal belast met het verzilveren en vergulden van helmen. Na 
de restauratie van de helm schreef dr. Evelein in ‘Oudheidkundige Mededelingen’ 
dat deze peelhelm, vergeleken met dergelijke helmen in het buitenland, een uniek 
exemplaar genoemd mag worden. De overige zes helmen werden gevonden in 
Kertsj en bewaard in Sint Petersburg. Twee helmen werden opgegraven in Pfersee 
te Duitsland. Eén helm is te bezichtigen in het museum te Augsburg, de andere 
in Neurenberg. Bij Worms werd een helm gevonden en er bewaard. Bij Boedapest 
werd een helm opgevist uit de Donau en is daar in het stedelijk museum 
tentoongesteld. Bij Thorsbjerg in Denemarken vond men een helm in het veen. 
De gemeente Deurne heeft door de verkoop van deze helm een kans gemist te 
mogen prijken op deze internationale lijst van dorpen en steden die in het bezit 
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zijn van een zeer bijzondere cultuurschat. Op 23 juni 1910 bericht het college 
van burgemeester en wethouders van Deurne aan het ministerie van 
binnenlandse zaken de vondst van Smolenaars en geven een lijstje met 
opgegraven voorwerpen. 
 

- 41 stuks kleine munten uit de derde eeuw van Constantijn met een 
Romeins hoofd en lauwerkrans; 

- een vergulde zilveren helm; 
- een stuk van een pijlkoker; 
- twee mantelspelden; 
- een gouden spoor; 
- een paar stukken van een schoen en stukken leer. 

 
Herman Maas merkt op dat bij de opgegraven voorwerpen ook het zilveren beslag 
van een leren dolkschede hoort, en ook een dolk, zwaard of speer. Hij kan zich 
niet voorstellen dat een Romeins officier ongewapend door de Peel is getrokken. 
Hij vraagt zich af of de dolk of het zwaard mogelijk is verloren door de ridder, 
vergaan, gestolen of eerder gevonden. Volgens een verhaal, dat nooit tot 
duidelijkheid heeft geleid, zou een boer uit Deurne, in het midden van de 
negentiende eeuw, een gouden zwaard hebben gevonden. Dit verhaal is nooit  
onderzocht op feiten. Juist door het ontbreken van details blijven er voldoende 
vragen over omtrent dit gebeuren en blijft het een mysterie. Pier Janssen, beter 
bekend als ‘Loeves Pier’, uit Helden kan het zich nog goed herinneren. Gebbel 
Smolenaars was juist bezig de onderste klem turf te steken, toen de helm te 
voorschijn kwam. Een kostbaarheid, dat kon je zo zien. Wij waren er 
ondersteboven van. De helm was van binnen helemaal van zilver en aan de 
buitenkant verguld en met zilveren knopjes bezet. Ik heb hem nog opgezet en zei: 
‘Nu heb ik de adel op de kop’. In zijn jonge jaren was Pier paardenknecht op 
kasteel Loevestein, vandaar zijn bijnaam. Die dag, die onvergetelijke dag, dat 
Gebbel de helm uit het veen haalde, is Pier met Hannes van Lierop uit de 
Neerkant, gaan zoeken naar nog meer schatten. Ze vonden stukken van een leren 
uitrusting, die diende voor de bescherming van ruiter en paard. Een paar 
laarzen, een paar sandalen en koperen munten uit de jaren 315, 316, 317 en 
319, de tijd van de regering van keizer Constantijn. 
 
In 1959 is Hannes met zijn broer teruggegaan naar deze plek. Een grote 
peelbrand had de bovenste veenlaag weggeschoeid. Ze vonden geen goud of zilver, 
maar wel een maalsteen, een stenen bijl en slingerstenen. Het raadsel hoe de 
Romein hier aan zijn einde is gekomen, kan mogelijk hiermee verklaard worden. 
De ridder is waarschijnlijk niet verdwaald, maar achtervolgd en met stenen 
bekogeld door de streekbewoners. Die hebben hem door de Peel, op de heerbaan, 
die dwars door de Peel liep, achtervolgd. Leo heeft de stenen, die duidelijk als een 
maalsteen en bijltjes ter herkennen zijn, nog steeds in zijn bezit. Op 18 november 
1910 besloot de gemeenteraad van Deurne met algemene stemmen tot de 
verkoop van de ‘Gouden Helm’ aan het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. 
Voor de helm werd een bedrag van duizend gulden betaald. Voor het totaal van 
de gevonden voorwerpen betaalde het museum drieduizend gulden. De vergulde 
Romeinse helm behoort tot het mooiste Romeinse goed dat in de Nederduitse 
landen gevonden is. Het museum van Leiden mag trots wezen op zulk een schat, 
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die het voor een spotprijs in handen heeft gekregen. De schatten uit de Romeinse 
tijd zijn aantrekkelijk geworden voor oudheidminnaars en kunstenaars, zelf 
Amerikanen en Engelsen komen kijken naar de oude schat.  
 
In 1959 woedde in de Peel een grote veenbrand, die ruim een half jaar 
ondergronds voort smeulde. Het veen op de plek waar de helm was gevonden was 
één grote asvlakte. Aan de oppervlakte was een donker voorwerp gekomen. Het 
bleek een steen te zijn. Leo Kluytmans, die vier jaar oud was toen de helm werd 
opgegraven, kreeg een ingeving en ging op zoek in het veen. Hij vond de steen en 
wist het zeker. Met deze steen was de Romein gedood. De onderkant van de steen 
was bruin door het liggen in het veen, de bovenkant zwart met een getekend wit 
kruis. Veertien dagen later, om half een, werd Leo wakker. Hij voelde een 
vreemde sfeer en wist dat de Romein er was. Hij kon wel duizend vragen stellen. 
Hij vroeg de naam van de ridder en hoorde het antwoord heel duidelijk: ‘Basilius’. 
In 1973 had Leo een tweede ontmoeting met de Romein. Hij was in Meijel bij de 
kerk. Op een muur stonden grijze beelden uit oude tijden. De beelden maakten 
zich los en vlogen elkaar in de haren. Toen zagen ze Leo en verontschuldigden 
dat ze zich hadden laten gaan. Leo wilde op de muur klimmen, maar kon er niet 
bij. Een grote gestalte kwam naar voren. Het was Basilius. Hij reikte Leo een arm 
en tilde hem op de muur. Leo maakte kennis met de anderen. De Romein 
noemde zijn achternaam. Helaas is Leo die vergeten. Leo vroeg waarom ze hem 
naar die plek hadden gebracht. Ze keken hem strak aan alsof ze wilden zeggen: 
‘Dat mogen wij niet zeggen’. Daarna verdween de situatie en lag Leo in zijn bed. 
Er waren twee uur verstreken. Leo weet zeker dat het een uittreding was, en geen 
droom. Leo Kluytmans was na de vondst van de Romeinse schatten vast besloten 
archeoloog te worden. Zo gebeurde het ook, hij werd amateur-archeoloog. Hij 
haalde de ene na de andere bijzondere vondst uit de Peel. Alle vondsten werden 
op echtheid onderzocht en een deel is te zien in musea. De naam van de ridder 
betekent ‘de koninklijke’ in de Griekse taal. Bij de Romeinen waren veel Grieken 
in krijgsdienst.  
 
Leo Kluytmans, de ziener van de Peel, vertelde rond een knetterend 
berkenhoutvuur zijn verhalen. Hij was wijd en zijd bekend gemaakt door 
kranten, tijdschriften en radio. Leo ging naar de missieschool in Grashoek, toen 
het daar nog een van God verlaten eenzame streek was. Hij kwam nooit met 
droge voeten thuis. Nu is Grashoek een gewoon dorp geworden. De Peel heeft 
Kluytmans nooit meer losgelaten. Hij doolde door de Peel met haar vage 
geschiedenis vol sagen en legenden en haar mystieke krachten. Hij voegde er 
graag mystieke zaken en denkbeelden aan toe. De Peel was voor hem het begin 
en het einde. Met het te rusten leggen van het stoffelijk overschot van Leo 
Kluytmans is het hele verhaal van het mysterie van de Romein niet af. Het houdt 
de geesten van velen in de Peel nog steeds bezig. Dat bleek toen op 22 november 
1996 in het gemeentehuis ‘De Gouden Helm’ in Helenaveen een avond gewijd zou 
worden aan Leo Kluytmans en de Romein. De plaatsen in de ‘Gouden Helm’ 
waren tot de laatste stoel bezet. Van heinde en verre uit het Peelgebied waren ze 
gekomen zonder enige notie wat er die avond zou gebeuren. De mensen waren 
gekomen vanwege het thema: De Romein en Leo Kluytmans’. De cineast Marlijn 
Pasjier uit Nuenen vertoonde een film met de titel: ‘Zand erover’. Een film die hij 
met medewerking van Leo als afstudeerproject voor de kunstacademie had 
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gemaakt. De film ging over de mysterieuze wijze waarop de Romein in de Peel op 
gewelddadige wijze aan zijn einde was gekomen. Vervolgens kwam een paragnost, 
Dick van Dool uit Spijkenisse, met een mysterieus verhaal. In 1994 hadden de 
paragnost en de zoon van Leo, Hub, een bezoek gebracht aan de laatste 
rustplaats van de Romein. Dat was tegenwoordig op een perceel gelegen aan de 
Centurioweg te Helenaveen. In 1994, in het zevende jaar na de dood van Leo 
Kluytmans, ging een profetie van Leo in vervulling. Tijdens zijn sterven in 1988 
verklaarde Leo: ‘Over zeven jaar zal ik terugkomen’. In 1994 gingen Hub, Marlijn 
en Dick naar de vindplaats van de helm. Dick, de paragnost, ging de uitdaging 
aan om de vindplaats aan te geven in een gebied van vijf hectare. Hub Kluytmans 
doet verslag: ‘Wij liepen over de akker waar destijds de helm was gevonden. Na 
enige tijd stopte de paragnost. Het is even stil. Dan zegt hij beelden te zien van 
krijgers op paarden. Even stilte. Dan: ‘Ik zie een soldaat ter aarde storten’. Het is 
wat langer stil. Dick zegt dat hij een belangrijke boodschap krijgt. Het is weer 
even stil. ‘Ik krijg de boodschap dat Leo Kluytmans de reïncarnatie is van de 
Romeinse honderdman’. Er valt een doodse stilte in de zaal. Maar spoedig is er 
geroezemoes en druk gepraat over Leo Kluytmans en de honderdman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Peelland 
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Sommigen denken dat het woord Peelland aan het Latijnse woord Petulans 
(dartel) is ontleend. De oudste bewoners zouden zeer dartel en brooddronken 
leven. Ze wilden niet graag gebukt gaan onder het juk van hun overheersers en 
gebruikten alle gelegenheid om er onderuit te komen. Anderen verklaren dat 
Peelland komt van Pedum: een herderstaf. De Peellanders of Pedelanders waren 
een volk dat zich wapende met stokken en knotsen om zich te verdedigen. Het 
woord Peel zou ook van het Griekse woord voor slijk of van het Latijnse Palus 
(moeras) afstammen en vanuit het Hoog-Duitse woord poel en uiteindelijk tot 
Peel zijn verbasterd. In de Pruisische en Franse tijd was het stoken van jenever 
vrij van belasting. Vooral de grote boeren maakten hier dankbaar gebruik van om 
hiermee goede neveninkomsten te verwerven. De overvloed aan goedkope jenever 
(foezel) zal ongetwijfeld hebben geleid tot dartelheid en een brooddronken 
levenswijze. Dit privilege werd afgeschaft in 1815 toen Limburg deel ging 
uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden.  
 
De Peel was een landstreek van Weert tot aan de Maas bij Grave. Het is bepalend 
geweest voor het ontstaan van een taal- en cultuurgrens. De Peel vormde de 
grens tussen Brabant en Gelre, en niet de Maas, die door het Gelderse 
grondgebied stroomde. Ten zuiden van Vierlingsbeek van de Maas tot de Peel 
vormde de woeste streek met zandverstuivingen de grens. Hier was het 
niemandsland en ieders land, waarin men voetje voor voetje binnendrong, de 
meeste moerassige plekken vermijdend. Nog herinnert hieraan de zegswijze: een 
mijl op zeven (langs een grote omweg). Dit was van ‘Meyel op Sevenum’. De weg 
tussen beide dorpen was zeven uur lopen, ofschoon hemelsbreed de weg slechts 
drie uur is. Maar daartussen lag het beruchte Soemeer, waar men omheen moest 
lopen. In de zuidelijke Peel, die zich uitstrekte van Helden tot de venen van 
Overloon, vormden een vrijwel ondoordringbare barrière tussen de bewoners van 
de dorpen die westelijk en oostelijk hiervan gelegen waren. De Peelkaart van 
Reuvens van Rijkswaterstaat in 1853 geeft een goed beeld van die barrière die de 
venen hadden opgeworpen tussen de bewoners van de Peel tussen west en oost. 
In de zuidelijke Peel vormden slechts twee aarden banen de verbinding tussen 
oost en west. Het oudste spoor verbond Deurne via de Krayenhut en de 
Grootenberg met Venray. Enkele kilometers noordelijker lag een aardenbaan die 
Bakel en Gemert via de herberg de Hazenhut verbond met Merselo en Venray. 
Deze weg, de Bakelse dijk op Venrays grondgebied en de Hazenhutsedijk in 
Bakel, is door aanleg van vliegveld ‘De Peel’ doorbroken. De moerassige 
ontoegankelijke streek vormde ook een taalgrens en hield de Oost-Neder-
Frankische invloed op de taal tegen. De oudste nederzettingen zijn langs de Maas 
en slechts geleidelijk is men van hieruit verder westwaarts getrokken. De 
roofbouw werd gestaakt, de grond werd in cultuur gebracht. Zo vormden zich 
nederzettingen langs de woeste Peelrand: Sevenum, Horst, Venray, Overloon, 
Oploo, Sint Anthonius, Wanrooy en Mill. Van hieruit ging de ontginning verder, 
zonder dat er nog plaats was voor nieuwe vestigingen. Op ongeveer dezelfde 
manier moet de voortschrijding van de bevolking vanuit het westen verlopen zijn. 
Ook hier is een reeks dorpen langs de woeste Peel ontstaan: Uden, Volkel, 
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Boekel, Handel, Gemert, Mortel, Bakel, Milheeze, Deurne en Liessel. Ook hier is 
het verder doordringen in het woeste gebied van jonger datum. Van het westen 
uit ontstonden Helenaveen, Griendtsveen, De Rips, Sint Jozefpeel en Sint 
Odilliapeel. In de tweede helft van de negentiende eeuw openden zich nieuwe 
mogelijkheden in de oostelijke Peel voor kolonisatie door de aanleg van 
spoorwegen en verharde wegen. De dorpen America en Ysselsteyn zijn hier 
voorbeelden van. Als bewijs voor het dialectverschil is het feit dat veel 
plaatsnamen aan de oostzijde eindigen op ‘lo’ en aan de westzijde vele op ‘el’. 
Volkel, Boekel, Handel, Mortel en Oploo, Melderslo, Oirlo. In de huidige dialecten 
worden verschillen vastgesteld. Ten oosten van de Peel wordt een Saksisch-
Frankisch dialect gesproken, ten zuiden een Ripuarisch-Frankisch. De dialecten 
van de afzonderlijke dorpen lopen sterk uiteen, mede als gevolg van de 
geïsoleerde ligging van deze nederzettingen. Contact tussen de bewoners van de 
dorpen ten oosten en westen van de Peel was er bijna niet. Het in bezit nemen 
van het woeste land ging mondjesmaat. Het karakter van de Peelbewoners gold 
vroeger als ruw, barbaars en weinig gesteld op orde en wet. Het was een land 
waar smokkelaars woonden. De smokkelwinsten waren aanzienlijk en leidden 
dikwijls tot overdadige vertering, uitspatting, overmatig gebruik van sterke 
drank. In het oosten zijn de bewoners meer stug, minder belangstellend in 
algemene zaken, van streek tot streek iets meer ondernemend. In het oosten was 
het land zeer versnipperd in Heerlijkheden en met een verschillende staatkundige 
eenheid  
 
De dorpen waren eilanden, omringd door eindeloos lijkende veen- en heidevelden. 
Alle factoren voor het ongewijzigd laten waren verankerd in dit landschap. Door 
het ontbreken van communicatie met de buitenwereld bleef alles onveranderd. 
De Peel heeft eeuwenlang gelegen in een schijnbare doodse rust. In eeuwen was 
er bijna niets veranderd. De dorpen waren, door moerputten en heiden, 
geïsoleerde oorden. Gemeenteraden waren boerenraden. Een schijndemocratie 
heerste. Het geestelijk leven werd bepaald door het zesde en negende gebod en 
beheerste het hele maatschappelijke en culturele leven. Het blokkeerde de 
vooruitgang. De maatschappij van heden heeft haar wortels in het verleden, dat 
sluimert en tot leven komt als men er zich mee gaat bezig houden. Zonder de 
achterliggende geschiedenis van de mensen die hier leefden en werkten is het 
beeld van deze tijd niet compleet. De Peelstreek is vaak het toneel geweest van 
besmettelijke ziekten en grote sterfte. Er waren plaatsen die met enige 
overdrijving uitstierven en ontvolkten. Allerlei oorzaken als armoede, onreinheid, 
onkunde, slechte voeding, kleding en huisvesting, zowel bij de bevolking als bij 
de doktoren, werkten mee. De meest voorkomende ziekten waren pest en rode 
loop. In 1635 brak de pest uit en met ongekende snelheid verspreidde deze zich. 
In Helmond stierven drieduizend mensen door de pest. 
 
Vroeger werd het Peelland aangeduid als de Frankische gewesten. Toen werd veel 
gemeenschappelijk grondbezit tot koningsland verklaard. Deze gronden waren 
aangewezen om het gemeenschappelijk eigendom in stand te houden. In Noord-
Brabant en Limburg werd vervolgens dit koningsland aan grote heren in leen of 
eigendom geschonken. Nog later verkochten de heren het land aan de dorpen, 
van welke het op de latere gemeenten overging. De grond waarop men 
gezamenlijk schapen liet weiden werd als gemeenschappelijk bezit beschouwd. 
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Van Beurden (toenmalig landmeter van het kadaster) schreef over de verdeling 
van de gemene gronden in het land van Cuyk: 
 
Jan Heer van Cuyk en zijne zonen schonken des Zaterdags naer den heyligen 
Paesdach 20 April 1308 aan den goeden luyden in den lande van Cuyk en met 
name aan de dorpen Beugen, Brakel (Oeffelt), Cuyk, Kercklynden, Beerse en Mill al 
de gemeyne gronden tusschen de heerlijkheid van Herpen en Jan Bock van Meer, 
(het huidige Boxmeer), en van de Maas tot de Peel. Hierdoor kregen dus de dorpen 
van Boxmeer tot Herpe hunne Peel 
 
De meeste Peeldorpen waren door verschillende hertogen als Heerlijkheden 
uitgegeven. De edelen regeerden met soevereine macht over de mensen. De vorst 
was heer van de grond en deze gebruikte het goed als jachtterrein. In het begin 
van de veertiende eeuw begonnen de hertogen, onder druk van de nieuwe tijd, 
zich het lot van de boeren- en burgerbevolking te realiseren. De vorsten 
verkochten de gemene gronden aan de mensen. In Limburg schonk de hertog van 
Gelre in 1407 zijn gronden aan de Limburge Peelgemeenten. De gemene gronden 
speelden een belangrijke rol in het economisch leven. De boer haalde er zijn 
strooisel en plaggen, stak er turf en weidde er zijn schapen. Bij de uitgiften van 
de gemene gronden werden tussen de gemeenten globale grenzen vastgesteld. 
Daarna ontstonden er geschillen en onenigheden over die grenzen. Honderden 
jaren hebben zij (met tussenpozen) geduurd. In 1646 werd er een bijeenkomst 
gehouden tussen de dorpen van het Brabantse Peelland en het Limburgse 
Overkwartier. 
 
Op 30 januari 1648 werd te Munster de vrede gesloten die een einde maakte aan 
de Tachtigjarige oorlog met de Spanjaarden. Met vreugde werd de vrede alom 
begroet. Men verlangde naar rust. Het Peelland werd ingelijfd bij de Republiek 
der Nederlanden. De heerbanen hadden gedreund onder de hoefslag van de 
paarden. Steden waren belegerd geweest en beschoten. Honderden huizen waren 
in vlammen opgegaan. Duizenden inwoners waren op wrede en laaghartige wijze 
vermoord. Met blijde hoop zag men de toekomst tegemoet. Maar de 
verwachtingen gingen weldra in rook op. Men zag in dat er geen vrede zou komen 
voor de katholieke bevolking. De negenenzeventig vredesartikelen zwegen over de 
uitoefening van de godsdienst. De gereformeerde religie werd tot staatsgodsdienst 
verheven. Prins Willem 11 gaf opdracht de roomse kerken te sluiten. Op 16 juni 
1648 werden de geestelijken gesommeerd op boete van zeshonderd gulden 
binnen acht dagen het land te verlaten. De katholieke bevolking was te murw 
gemaakt en te arm om opnieuw de strijd aan te gaan. Men zocht andere wegen de 
godsdienst te beoefenen. 
 
De Grootenberg onder Venray was in oude tijden een Peelpas, een van de 
schaarse karrenwegen, die de Brabantse met de Limburgse Peel verbonden. Om 
dit grensgebied is eeuwenlang een strijd geleverd tussen Brabantia en Gelria. De 
Grootenberg is een zandrug die de Heydse Peel met de Merselose Peel van zuid 
naar noord scheidt. Op de Grootenberg werd in 1840 een onopvallend monument 
geplaatst ter herinnering aan het feit dat hier in 1649 een schuurkerk werd 
gebouwd. Zeven lindebomen, geplant in 1840, begeleiden het pad naar een in 
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basaltstenen uitgevoerd cirkelvormig monument met in het centrum een kruis 
met het opschrift: 
 
Dit kruis werd geplant ter nagedachtenis van een kapel door Deurne op deze 
plaats opgericht in het jaar 1649 tijdens de sluiting der roomsche kerken in de 
Meijerij ’s Bosch om alhier godsdienstoefeningen te verrichten. 
 
In gedachten zie ik de schuurkerk en de noodpastorie van de verbannen pastoor 
Jacobs van de Willibrorduskerken van Deurne en Bakel. In september 1648 had 
de vierentwintig jarige priester Gerard Jacobs het pastoorambt van de parochies 
Bakel en Deurne op zich genomen. Hij zou alles verliezen, zijn kerken, zijn huis, 
zijn inkomen. Hij werd door de gereformeerde machthebbers verbannen en 
vluchtte naar de Grootenberg onder Venray. Zijn verbanning kwam voort uit de 
Vrede van Munster in 1648. Op 23 september 1658 werd zijn paspoort  
afgenomen en werd hem bevolen binnen drie dagen het land te verlaten. De  
pastoor liet de mensen niet in de steek. Voor hem werd een sobere pastorie 
gebouwd en voor zijn volgelingen een kerkschuur. Een groot deel van de 
bouwmaterialen voor de kerk en pastorie was geleverd door de schout Onno de 
Visschere van de gemeente Deurne. Hij liet zijn huis in Deurne afbreken om de 
bouw van de Peelkerk mogelijk te maken. De Venrayse katholieken waren erg 
behulpzaam bij de bouw en al na enkele weken togen honderden gelovigen uit 
Deurne en Liessel naar de schuurkerk. De mensen moesten verre voettochten 
maken, van wel vier uur, om de mis bij te wonen. De pastoor had er geen idee 
van hoe het was om bij de Grootenberg te wonen. Op de vlakte, waar rovers en 
bandieten van verschillende nationaliteiten rondzwierven. Ver buiten het bereik 
van menselijke hulp of gezelligheid als de sneeuwstorm over de Peel gierde of de 
donder losbrak over het uitgestrekte moeras. Wanneer de plicht hem riep om de 
zijnen bij te staan in de bange uren van de dood, trotseerde hij weer en wind, 
gevaren en slechte wegen. Jaren later gedoogde de gevestigde macht (de 
Republiek der Nederlanden) dat hij zijn taken in een nieuwe kerkschuur in 
Deurne mocht voortzetten. Pas bij de oprichting van de Bataafse Republiek in 
1796 kwam er weer vrijheid voor de godsdiensten. Iedereen kreeg dezelfde 
rechten. Het was in de tijd van de Franse bezetter. Pastoor Jacobs was de laatste 
pastoor van de grote kerk van Deurne, die benoemd was door de abt van het 
Willibrordusklooster te Echternach. Pastoor Jacobs stierf op 25 mei 1684 op 
zestigjarige leeftijd. De kerkschuur heeft tot 1672 dienst gedaan. De Republiek 
kwam in oorlog met Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen. Het jaar 1672 staat 
in de geschiedenisboeken bekend als een rampjaar. Overal in de Peel stichten de 
katholieken kerkschuren onder goedkeuring van de Franse legerhoofden. Met de 
stichting van een kerkschuur in Deurne werd de kapel op de Grootenberg 
verlaten en bleef deze ongebruikt staan in een onafzienbare, doodse vlakte. In 
1674 was de kapel danig vervallen, deels afgebroken en afgebrand. Op 18 
februari schreef pastoor Jacobs een brief aan het gemeentebestuur dat de kapel 
nergens meer toe diende dan tot schuilplaats voor illegalen en rovers. 
 
De vrede was gesloten, maar de last van de soldaten bleef op het platteland 
drukken. In plaats van Spaanse en Staatse benden kwamen de soldaten van 
Karel van Lotharingen. Dat rondtrekken en het plunderen van de Lotharingse 
troepen zijn een van de naweeën van de Tachtigjarige oorlog geweest. Het is een 
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vaststaand feit dat die troepen in dienst waren van de Spaanse koning en met 
Spaans geld betaald werden. De klokkenstrengen werden afgesneden en de 
kerksloten met lood dichtgegoten. De bevolking was katholiek en vroeg niet om 
een andere religie. Zij verlangden naar vrede om rustig te kunnen werken en 
vooruit te komen. Anderhalve eeuw hadden de mensen blootgestaan aan moord, 
roof, brand en afpersingen van soldaten van Spaanse en van Staatse zijde. Naar 
het Peelland zond men zeventien predikanten. Daar stond een dominee voor een 
zo goed als lege kerk te preken. Getracht werd met een dwangsom de armen in de 
kerk te lokken, onder bedreiging van uitsluiting van bedeling uit de gemeentekas. 
Ook dit had geen effect. 
 
Bij de vrede van Utrecht op 12 april 1713 kwam het Land van Kessel aan de 
koning van Pruisen. De huidige provincie Limburg was toen verdeeld over 
zesentwintig staten en staatjes. Dit maakte geen einde aan de twisten. Bijna 
dagelijks kwamen er nieuwe onlusten. Op 10 november 1716 werd te Venlo een 
traktaat gesloten tussen de gemachtigden van de koning van Pruisen en die van 
de Algemene Staten. Hierbij werden wederzijds grenzen nauwkeurig bepaald. 
Voor men de grensregeling had uitgevoerd rezen er moeilijkheden van de kant 
van Deurne. Geen wonder. Achthonderd hectare van de beste veengronden 
gingen voor die gemeente verloren; de turf zat er zes meter diep. Men vertelde 
wel, dat er op de hoge Peel reuzen woonden en allerlei kwaaddoende geesten. 
Maar als de turfstekers met hele rijen karren naar de Peel trokken, waagden ze 
het erop en drongen door tot waar het beste hoogveen of goed besteekbaar 
laagveen zat. Zij namen ook wapens mee. 
 
Tussen 1713-1740 regeerde de Pruisische koning Friedrich Wilhelm l over Opper 
Gelder, waartoe ook Venray behoorde. De koning had een elitekorps: het 
Potsdammer Grenadiersregiment. De koning had een speciale voorliefde voor 
grote grenadiers, het waren zijn ‘lange kerels’. Hij ronselde ook mannen in 
Venray. De koning liet de beruchte wervers lange jongemannen op slinkse 
manieren ronselen om hen in te lijven in dit regiment. Veel lange jongens uit 
Noord-Limburg vluchten naar Meijel, dat vanuit het oosten beperkt toegankelijk 
was. Vandaaruit kwamen immers de ronselaars. De hoge kerktoren werd 
gebruikt als uitkijkpost. Men kon van hieruit de ronselaars zien aankomen en 
meteen alarm slaan. De lange jongens vluchtten dan naar Brabant, waar ze in 
het Staatse Nederland veilig waren. De ronselpraktijken hebben geduurd van 
1715 tot de Franse tijd (1796). Uit 1735 dateert het volgende vers: 
 
Er zwerven Pruisen door het land. Deze hielden er sleghte practijcken op na. Sij 
maeken flinke jongelieden happig op den mooyen militairen rok en tacteerden hen. 
Als ze droncken waren gaven ze hun handgeld en lieten hen eene acte teekenen. 
 
Na de Franse revolutie van 1789 veroverden de Fransen in 1794 de Peel. Hun 
komst bracht behalve veel leed en ongemak ook veel blijvende veranderingen. In 
Limburg – voorheen onderworpen aan een feodale wetgeving en de privileges van 
hun heer – werden de burgers gelijkberechtigd in een groot staatsbestel, onder 
uniforme wetgeving. Ook de betekenis van de invoering van het decimale stelsel 
van maten en gewichten, de burgerlijke stand en het kadaster mag niet 
onderschat worden. Veel aandacht had de aanleg van wegen, zoals de 
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Napoleonsbaan. De Noordervaart herinnert aan de poging van de Fransen om een 
waterverbinding tussen Schelde, Maas en Rijn tot stand te brengen.  
 
Na de nederlaag van Napoleon in 1814 ging Limburg over naar het Koninkrijk der 
Nederlanden. In 1830, bij de Belgische Opstand, kwam het overgrote deel van 
Limburg onder Belgisch bewind. Bij het traktaat van Londen    op 19 april 1839 
werd de provincie Limburg in tweeën gedeeld. Het zuidwestelijk deel met Hasselt 
als hoofdstad bleef bij Belgische Limburg; terwijl Maastricht, het gebied ten 
oosten van de Maas en het gebied vanaf Thorn en Stramproy in noordelijke 
richting door Holland geannexeerd werd. Al deze feiten onderging de Limburgse 
bevolking lijdelijk. 
 
De Peel is het hart van Peelland. Men spreekt ook wel van de Peelstreek. In dit 
samengestelde woord is ‘Peel’ een soortnaam. Peelland was vanouds een 
eigennaam ter aanduiding van een uitgebreid moerassig gebied. Dit gebied 
strekte zich uit over een groot gedeelte van oostelijk Noord-Brabant en een groot 
gedeelte van het tegenwoordige Noord-Limburg, voorheen Pruisisch Gelder 
genoemd. Dat was het gedeelte van de Brabantse grens tot aan de Maas. 
 
De oude Peel is niet meer. Honderd eeuwen Peel liggen achter ons. Vanuit de 
diepste kommen van de Peel vertelden veenarchieven over landschappen en haar 
bewoners. Venen conserveerden het verre verleden. Na het afsterven van de 
venen werd haar herinneringen prijsgegeven. In de diepste kommen van de Peel 
werd ontworteld en verkoold oerbos gevonden, mogelijk een tastbaar bewijs dat 
de zondvloed ook in de Peel plaatsvond. Die oude Peel. Door de eeuwen heen in 
verzen, liederen en boeken bezongen, verheerlijkt, bejubeld en verketterd. ‘Venen 
door de scheppende hand Gods verordineerd tot plaag van de mensheid’. 
Beschreven als een onbewoond oord, een leeg gebied. Rond die zetel van het hoge 
moer houden tal van fraaie dorpen de wacht. Voor de spaarzame gasten was het 
een paradijs, dat opgeofferd werd aan welvaart. Een ontwikkeling van moerassige 
plaatsen tot droge bossen en weilanden. De grenzen tussen de bebouwde 
gronden en de woeste gronden waren niet scherp. In streken met een arme 
bodem en met een arme bevolking kwamen veel akkers voor die slechts tussen 
vier en tien jaar bebouwd konden worden. Het braakland werd met onkruid 
bemest. De heide leverde plaggen, strooisel voor potstallen, voedsel voor schapen, 
koeien en bijen. De venen en de venige heiden leverden brandstof. Rond 1800 
bestond ongeveer een derde deel van Nederland uit woeste grond. De Peel, op de 
grens van Oost-Brabant en Noord-Limburg, bestond uit moeras en was 
tienduizend hectare groot. Veertien Peelgemeenten in Limburg en Noord-Brabant 
maakten deel uit van de Vereniging Peelbelang. Het gebied bestond rond 1900 
voor iets meer dan de helft nog uit woeste grond. Op de arme zandgronden in de 
Peel regeerden de weergoden over leven en dood. De recreatieve waarde van deze 
stille, ruige natuur was voor de bevolking negatief, afschrikwekkend, woest en 
leeg. Vooral in donkere nachten was het land leeg. Vrijwel geen mens waagde 
zich in het onland. De woeste gronden waren het domein van de duisternis, een 
eenzame plaats vol moerasgassen, nevelsluiers, vuurvliegjes en vele andere 
mysterieuze verschijnselen. Als het avond werd vulde het lege land zich met 
duistere wezens. Er waren spookhazen met slechts drie poten. Paarden die 
zonder kop door het veld draafden, of er spookte de ‘ grieze merrie’. Dan kwamen 
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de ‘erdmennekes’ uit hun holen. In de Peel moet er sprake zijn geweest van 
overbevolking door deze duistere wezens. Naarmate de nacht vorderde was deze 
gevuld met bijzondere geluiden. In de kerstnacht klonken uit alle delen van de 
Peel de verzonken, ongezegende klokken, die de duivel in vennen en moerassen 
had gegooid. 
 
Nabij de Vredepaal, in de volksmond ook wel spottend ‘vregel-, herrie- of 
treiterpaal’ genoemd, lag een klein rond ven: het Zielenven. Het ven stond nooit 
droog. Men mocht er niet in zwemmen anders kreeg men koorts. Volgens de 
Brabanders spookte hier de grootste bedrieger van de Peel: een Venrayse 
schepen, die de grenspaal had verzet. Als zijn verdoemde ziel uit het ven wilde 
ontsnappen, hield een lang koord hem vast. De meest bijzondere herder van de 
Peel had zijn zomerhuis in een van de schaapskooien in de Vredepeel. Het gebied 
droeg de naam ‘Piëlkuje’. Hier hanteerde een gekke doofstomme herder het 
herderschopje. Het enige geluid dat hij kon maken was het imiteren van 
kakelende kippen en kraaiende hanen. Bij de Poelse kuilen, westelijk van het 
Zwartwater, moet men op zijn hoede zijn want daar groeide de plant ‘jaag-den-
duvel’. Het was familie van het Sint Janskruid. Om te voorkomen dat jaag-den-
duvel toesloeg legde men nog niet geheel gerijpte zaden van deze plant in de 
klompen; dan werden de benen niet moe. In het noordelijk deel van de Joden 
Peel lag het Pubbevenneke, met in het midden een rug. Het was het werk van de 
‘erdmennekes’ die door hun koning gestraft waren omdat ze te lui waren. Als het 
regende dan dansten deze mennekes, ‘pupkes’ genoemd, van kwaadheid op het 
water. De eerste buren van de ‘erdmennekes’ van het Pubbeven woonden op een 
hoge zandkop westelijk van Haag-Merselo. Hun dorpje heette Zemelsberge. Daar 
woonden ‘erdmennekes’ die dol waren op kermis. Dan zemelde het en stoof het 
alsof ze met zemelen strooiden. In het Haagveld spookte een zwarte hond. Het 
duivels dier kwam uit de Peel, ging drinken aan de Merselose beek en joeg ’s 
nachts voorbijgangers de stuipen op het lijf. De Putestart was een moerig stuk 
veen met ‘voeze turf’. Daar, in de Merselose Peel, verdwaalde een man. Hij 
dreigde weg te zakken in het moeras, maar voorkwam dat door mossen en 
plantenpollen onder zijn oksels te stoppen. Een vogel maakte door zijn lawaai een 
voorbijganger opmerkzaam. Mensen uit Merselo hebben de man met paard en 
touwen uit het moeras getrokken. De Stompt was een smalle rug in het noord-
oostelijk gedeelte van de Kemkesberg. Het was het oord van de wilde jacht van de 
zielen van de gevluchte schepers en boeven, die in de Peelmoeren waren 
gezonken. In de buurt van de Ossendijk lag de Begijnenhorst. Volgens schepers 
hadden de zusters van Betlehem in Oostrum hier een boekweitkampje. Gevluchte 
begijnen hielden zich hier schuil. Ze werden behekst en zakten weg in de bodem. 
Bij de Weverlosche berg lag de Vennepoel, een groot diep ven. Eertijds hadden de 
boeren uit deze buurt doortrekkende, rovende, goddeloze benden: de Staatsen, 
overvallen. Deze waren in hun slaap  –  na een goddeloos feest – overvallen en de 
Peel ingedreven, waar ze omkwamen. Ze lieten hun ijzeren en bronzen 
oorlogsbuit achter. De boeren goten hiervan een zware kerkklok. Toen de klok, 
nog niet gewijd, in de kerstnacht haar eerste klanken over de Peel zou strooien, 
werd de klok door de duivel weggehaald en in deze poel gegooid. Iedere 
kerstnacht om twaalf uur scherp klonken uit deze Vennepoel de heldere klanken 
van de klok. Op de Wakkelheide, zuidelijk van de Kempkesberg, groeiden naast 
vliegdennen en berken bij een oude schaapskooi jeneverbessen, ook wel waggelen 
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genoemd. Als een Peelganger in het vallen van de avond naar huis ging, keek hij 
angstig rond. Want hier in de buurt van de Nachtegaal huisden weerwolven en 
reuzen bij de Weverlosche berg. Men zag er schimmen van verdronken soldaten 
in de Vennepoel die geheimzinnige klanken van kerkklokken ten gehore 
brachten. In de Vredepeel, op de grens van Kolkhei en Vosseholen, lag een 
ongeordend veenputtencomplex, gaten genoemd. In dit gebied verschenen vaak 
dwaallichtjes. Het waren de zieltjes van ongedoopte kinderen. Wanneer een nevel 
over dit gebied hing, zei men: ‘Dit is het witte kleed van een vrouw die de 
onschuldige zieltjes onder haar hoede neemt’. Ook werd het in verband gebracht 
met Gauder, een Germaanse doodsgodin, rijdend in een wagen bespannen met 
een schimmel, gevolgd door een schare kinderzielen. 
 
Aan de oostkant van de Heesberg woonde boer Trienekes, die verstandiger was 
dan boer Tielen. Om goed bevriend met de ‘erdmennekes’ uit de Heesberg te 
blijven, zette hij ’s avonds op de keukentafel en soms in de schuur een schoteltje 
room. Soms met honing, brood en een potje suiker. Maar toen hij op zekere 
avond aan zijn vensterraam een fijn stemmetje hoorde roepen dat ze graag een 
boterham met vlees wilde eten, zorgde Trienekes daar iedere avond voor. 
Zodoende had hij veel plezier van die mennekes. Maar op een keer liet bij zich 
beetnemen door een marskramer die hem vertelde dat de ‘erdmennekes’ graag 
reepjes leer op het brood hadden. Trienekes haalde een oude schoen 
tevoorschijn, sneed het leer in reepjes en legde die op de boterham. Daarom zijn 
de ‘erdmennekes’ zo kwaad geworden dat ze hem vanaf die dag het leven zuur 
gemaakt hebben. Zo waren zijn stalbeesten ’s morgens heel ver van huis aan een 
boom gebonden, dan weer was zijn gedroogde graan in de vochtige kelder 
gebracht, op een morgen was al zijn melk zuur geworden. Bij het laatste bezoek 
hadden ze zijn drie biggen meegenomen. Daarna heeft Trienekes taal noch teken 
meer gehoord van de mennekes van de Heesberg. 
 
Alles in het Peelparadijs kreeg door de eeuwen heen een naam. Achter iedere 
naam gingen een of meerdere verhalen schuil. Veelal over gebeurtenissen van 
mensen. Peelbenamingen werden oorspronkelijk gegeven en gebruikt door de 
oudste bewoners, waarin zij hun herinneringen, bedoeling of omschrijving 
vastlegden. De namen bleven in gebruik door de bewoners van de omliggende 
dorpen en buurten. Er zijn geen kleffen en kliffen meer. De vliezen zijn opgevuld. 
Peelvennen zijn ook allemaal verdwenen. Er zijn nog wat namen op kaarten 
waarvan de betekenis nog amper wordt herkend.  
 
Klef: oud Grieks woord voor een zanderige heuvel of hoogte. 
Klif: een steile harde bodemverheffing in het landschap. 
Vliezen: laagten in het heidelandschap in de winter drassig en vol plassen, in de 
zomer droog. 
Hemel: het opgaande verlengstuk van een ven. 
Vlies: het ondiepe, doorwaadbare deel van een ven met een harde moddervrije 
bodem. 
Staart: uitloper van een ven of vlies, het diepste gedeelte, dikwijls met een venige, 
modderige bodem. 
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Dodenleger: overgang van een klef naar een diep veen. De overgang was 
nauwelijks zichtbaar omdat drijvende veenplanten de verraderlijke diepte van de 
venen markeerden. Men noemde die overgang de lagzone. 
 
Opgemerkt wordt dat de Gouden Helm van de Romeinse veldheer in Helenaveen 
gevonden werd op de overgang van een klef en diep veen. De Romeinse ruiter is 
mogelijk in een dodenleger geraakt en verdronken. 
 
Benamingen die nog in gebruik zijn: 
Horst: Peelgedeelte dat hoger ligt en een vaste zandgrond heeft, meestal een 
opwaartse plooi tussen twee slenken. 
Kaar: een horst of rug waar imkers hun bijenkorven plaatsten. 
Kamp: een stuk vlak bouwland, beschut gelegen en veelal door een natuurlijke 
houtwal omgeven; het werd meestal gebruikt voor de teelt van boekweit. 
Kluit: een stuk Peel waar goede en harde turf zat. 
Pas: een passage, een hoger gelegen doortocht tussen twee vennen of moerassen. 
Paés: een laag gelegen moerasgebied. 
Plak: grond van een bepaalde afronding, begroeid met een vegetatie die afwijkt 
met die van de omgeving; de Zwarte Plak, westelijk van America, was een 
zandkop begroeid met heide en omsloten door venen. 
Vaal: een Peelgebied waar ‘vale’ turf, in Venray ‘loose voes’ (slechte losse turf) 
gestoken werd. 
 
In de jaren 1830 betaalde men in de Venrayse landen in het dagelijks leven met 
de Cleefse munt, en officieel met de Belgische franc. Later was in heel Limburg 
alleen Duits geld in omloop, tot 1918. Belastingen en gemeentesalarissen werden 
in Duits geld betaald. 
 
Dat moerassig gebied is sinds eeuwen ingekrompen, maar aanzienlijke delen zijn 
er toch nog over. Op vele plaatsen is echter die moerassige bodemaard nu al 
minder zichtbaar als gevolg van kunstmatige afwatering. Eerst door de kanalen 
ten behoeve van de veenindustrie (turfstrooiselfabricage en aanverwante 
goederen, en ook voor het vervoer van zwarte turf (klot) als brandstof) en daarna 
voor de ontginning ten behoeve van land- en tuinbouw. De natuurlijke afwatering 
door beken en beekjes naar de Maas in Limburg en Noord-Brabant kon de 
vorming van talrijke plassen, diepe waterkuilen en meertjes niet verhinderen. 
 
De oudste bewoners, de Gallo-Germanen, kwamen zich aan de rand van Peelland 
vestigen, volgens sommigen omstreeks 2500, volgens anderen drie eeuwen voor 
het begin van onze jaartelling. Een strook van voldoende breedte was betrekkelijk 
‘hoog en droog’ voor menselijke bewoning, doch de Peel bleef nog altijd 
ontoegankelijk gebied door oerwoud, water en moeras, behalve voor allerlei wilde 
dieren. De eigenlijke overgebleven Peel, vroeger volkomen waardeloos, maar later 
het hart van Peelland gebleken, heeft volgens landmeter Van Beurden een lengte 
van vijftien uren gaans en een breedte van vier uren, zich uitstrekkende van zuid 
naar noord en van oost naar west. 
 
De buitenrand van menselijke nederzettingen is een krans van dorpen te 
beginnen met Nederweert en Ospel en de stad Weert. Dan oostwaarts Roggel, 
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tussen Roggel en de Noordervaart ligt het dorpje Heibloem en het gehucht 
Stokerhorst. Ten noorden daarvan Meijel, Helden, Beringe en Panningen, 
Maasbree, Sevenum, Horst, Venray, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek, Vortum, 
Sambeek, Boxmeer, Wanroy, Sint Anthonis en Oploo, vervolgens west-zuid naar 
Boekel, Handel, Gemert, Sint Oedenrode, Bakel, Milheeze, Helmond, Deurne, 
Neerkant, Liessel, Asten, Someren, Heeze, Maarheeze, Budel, Weert en 
Nederweert. De Peel is eigenlijk een zandhorst, een bodemverheffing door een 
plooiing van de aardkorst. Een natuurlijke waterscheiding tussen de Maas 
oostwaarts en het Aa- en Dommelgebied westwaarts. 
 
De hoogste toppen liggen bij Helenaveen (34 m.+ N.A.P), Griendtsveen, Deurne, 
tussen Deurne en Venray, bij Gemert, de Hazenhut en Oploo, van circa 
vijfentwintig tot vierendertig meter boven N.A.P. In de dalkommen ontwikkelde 
zich een weelderige plantengroei, bomen, heesters, varens, biezen en lissen die in 
de afgesnoerde kommen laagveen vormden. Veenpluis, wollegras en veenmossen 
bedekten het laagveen. Zo ontstonden hoogvenen omringd door velden van 
struik- en dophei. Daar leefden de oeros en het moerashert. Er zijn horens en 
geweien opgegraven. Het woord ‘peel’ als soortnaam kennen we in de naam 
Heelderpeel ten zuiden van Horn langs de Napoleonsweg. Dat is niets anders dan 
een grote waterplas temidden van bomen, struiken en omringd door heide zonder 
veenvorming. Het gebruik van de eigennaam naast de soortnaam komt vaak voor, 
bijvoorbeeld Kreek en kreek, Dieze en dies (rondom Den Bosch). In de vroege 
middeleeuwen waren de heren eigenaren van de Peel. Later behoorde de Peel toe 
aan de randgemeenten zoals Venray, Horst, Sevenum, Helden, Meijel, Asten, 
Deurne, Boxmeer en Oploo. De heren schonken hun gronden aan de gemeenten 
in Peelland. De grens tussen Brabant en Gelder liep door de Peel, wellicht zoals 
nu de grens tussen Brabant en Noord-Limburg op de kaart staat aangegeven. Ter 
aanduiding waren keien of zwerfblokken gelegd. Die konden gemakkelijk 
verplaatst of verwijderd worden. Toen begon de Peel economische waarde krijgen 
door de turf die als brandstof werd gebruikt, door de plaggen vermengd met mest 
als grondverbeteraar, de hei als voer voor de koeien en de schapen, voor de 
boekweitvelden en de bijenhouders.  
 
Daar huisden de boze geesten, daar speelden zich geheimzinnige dingen af. Men 
vertelde dat daar heel lang geleden een burcht van een gevluchte koning had 
gestaan. Vroeger sprak men dat ‘Op de Wolf’ een grote koning had gewoond, die 
vanuit het zuiden was gevlucht. Deze burcht lag iets ten noorden van Merselo, bij 
Venray. Er zijn aanwijzigen voor de juistheid van dit verhaal. Gerard Lemmens 
uit Venray vertaalde in 1910 ‘De bello Gallico’, de Gallische oorlog van Julius 
Caesar. Bij de Eburonenslag vluchtte koning Ambiorix vanuit het zuiden tussen 
de naar het noorden optrekkende Romeinse legers. Ter hoogte van Venray stak 
hij de Maas over en bouwde in het gebied tussen Peel en Maas een ‘Wolfsburcht’. 
De Eburonen-slag heeft plaats gevonden in Tegelen in het ‘Jaomerdal’. Dit wordt 
bevestigd door Bouten uit Helden en een Duitser, die onderzoek deden naar de 
slag. Deze grote veldslag leeft voort in de volksoverlevering, vandaar de naam 
‘Jaomerdal’ (Jammerdal). Robert Nouwen, directeur van het Gallo-Romeins 
Museum in Tongeren promoveerde met een studie over Tongeren. Nouwen ging 
na hoe vanaf de komst van de Romeinen in het gebied van de Tungri het 
romaniseringsproces steeds meer om zich heengreep. Waren de bewoners van de 
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oostelijke grensstreek tussen België en Nederland Kelten of Germanen? Een van 
de stellingen die Nouwen verdedigde luidde dat de etnogese (het ontstaan als 
volk) van de Germanen ten tijde van Caesar heeft plaatsgevonden. Toen Caesar 
tussen 57 en 51 v. Chr. Gallië veroverde, kwam hij op een bepaald ogenblik in 
contact met de Eburonen en hun leider Ambiorix. Het leger van Ambiorix werd 
verslagen en vluchtte. In 53 v. Chr. stuurde Caesar strafexpedities naar het land 
van de Eburonen. Velen werden als vee afgeslacht, hun huizen in brand 
gestoken. Caesar slaagde erin om ze uit te roeien, waarna hij hun land weggaf 
aan een bevriende stam, de Tungri. Deze mensen mochten het vroegere land van 
de Eburonen besturen. Van de eerste tot de derde eeuw na Chr. maakte hun 
gebied deel uit van de Romeinse provincie Gallia Belgica. Men veronderstelt dat 
dit de nieuwe naam was voor de overlevende Eburonen. De Tungri namen de 
Gallo-Romeinse cultuur over en gaven hun naam aan de nieuwe stad die werd 
gebouwd: Atuatuca Tungrorum ofwel Tongeren. Tongeren werd het belangrijkste 
centrum van die regio. 
 
Ook Sevenum heeft een gehucht met de naam Tongerlo. De oude bouwlanden in 
dit gehucht hebben de oude naam ‘Tongerlosche Veld’. Het zijn eeuwenoude 
bouwlanden, die essen worden genoemd. Op de Tranchotkaart van 1910 lagen 
aan de zuidrand enkele met houtwallen begrensde kampjes, omgeven door 
grasrijke, natte beekdalgraslanden. Het geheel was omgeven door heidevelden en 
houtwallen. Enkele kampjes in beide gehuchten zijn nog intact. In de nog 
aanwezige houtwallen staan knoestige, eeuwenoude eikenonderstammen die 
eens het raamwerk van de hagen vormden. Landschappelijk waren het ideale 
plaatsen voor de vestiging van boerennederzettingen. Het  gehucht Tongerlo is 
mogelijk genoemd naar de nederzetting van de volksstam de Tungri. Professor 
Jappe Albers beschrijft in de geschiedenis van beide Limburgen: ‘Er is geen 
twijfel aan, dat het gebied van de tegenwoordige Belgische provincie Limburg tot 
het grondgebied van de Tungri kon worden gerekend. Wellicht behoorde ook het 
midden en noorden van Nederlands-Limburg tot het grondgebied van de Tungri’. 
 
‘De Peel groeit’, schreef Antoon Coolen in de ‘Katholieke Illustratie’ in 1934. Zijn 
spoor door de Noord-Brabantse en Limburge Peel  is te volgen. Een gebied met 
een verre horizon. Onder de oppervlakte had het veen door de eeuwen heen 
ongestoord kunnen groeien en haar gang kunnen gaan. Groeien, afsterven, 
vormen en vervormen. In het midden van de twintigste eeuw werd die rust 
verstoord en begon men de schat van deze veenvlakte: de turf, af te graven. De 
Peelstreek was bij de Romeinen bekend. De Romeinse heerweg van Tongeren 
naar Cuyk en Nijmegen aan de westkant van de Maas dateert uit de tweede eeuw 
na Chr. en is niet ver van de Peelvlakte verwijderd. Voordat de massale 
veenexploitatie begon, trok de Peel al de aandacht van bodemkundigen. Jacob 
van Oudenhoven in de zeventiende eeuw en Isfridus Thuis in de achttiende eeuw 
zochten naar het ontstaan van deze ‘verlaten en moerassige plaetse’. De Peel van 
1853, toen Jan van de Griendt als eerste, grote vervener de Peel introk, was een 
troosteloze vlakte zoals in de tijden van de Gallo-Romanen. Dat waren de 
Romeinen tijdens de evangelisatie van Willibrordus in de Peel. 
 
‘Gelukkig is het land, waar het volk zijn moer verbrandt’ (Joost van den Vondel, 
1587-1679). Geschiedkundigen veronderstellen dat reeds vijfduizend jaar v. Chr. 
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mensen woonden op de boorden van de Peel en er turf staken om in hun 
brandstofbehoefte te voorzien. Het oudste geschreven woord dat over het recht 
van turfsteken werd gevonden, is een oorkonde uit 1246. Hierin verklaart Maria, 
dochter van de hertog van Brabant, dat de A-plaats Sterksel, met een stuk 
moergrond, een vrij goed is van de abdij van Averbode. Paulus de la Court was 
door koning Lodewijk Napoleon aangesteld als landdrost van Brabant. In deze 
functie heeft hij zijn ideeën op schrift gesteld om de Peelstreek te cultiveren en te 
koloniseren. In 1841, een jaar na zijn overlijden verscheen zijn boek: ‘De Peel en 
de bedenkingen over denzelven’. 
 
Ieder daartoe geregtigde voorziet zich van brandstof. De beste turf is weinig minder 
dan de Hollandsche. Voor de moeite en voorheen zonder belasting verkregen, 
geschiedt dit in de ruimte, zoodat men zich nergens beter verwarmt dan in de 
Peeldorpen. Daar  het steken van turf doorgaans zonder toezigt heeft plaats gehad, 
is daarin veel verkwist en is veel meer ongenaakbaar gemaakt, en, bij gebrek aan 
waterlozingen, sedert eeuwen alzoo verbleven. Bij gebrek aan minst bevaarbare 
sloot, moet alles per as vervoerd worden. De moeren steeds verder verwijderd 
zijnde, kon de handel in turf zich niet verder dan de naburige plaatsen uitstrekken. 
Het nut voor de ingezetenen, om zich voor den arbeid van brandstof te voorzien, is 
niet te ontkennen, maar of deze inzameling van turf, welke sedert zo vele eeuwen 
plaats heeft gehad, zoo veel heil heeft verwekt, wordt bij bezadigde en wat verder 
doorziende bewoners in twijfel getrokken. Voor sommigen, voor welke de moeren 
niet zijn verwijderd, die van goed gespan zijn voorzien, en bovendien het vemogen 
hebben van dien turf groote hoeveelheden op te doen, kan het voordelig zijn en 
misschien opwegen tegen de verachting van den akkerbouw, welke toch als het 
voornaamste moet worden gehouden; maar voor min vermogende landlieden is het 
een ellendig bedrijf; dikwijls buiten hunne schuld, want, vermits zij zich met een 
gedeelte van derzelver voorouderlijk bedrijf, is het venten met turf hunne toevlugt 
geworden; het ging hun vermogen te boven hun erf door ontginning te vergroten. 
Het is uitgemaakt, dat, zoo lang het veen of moer is, men van hetzelve gebruik zal 
maken als eerste behoefte zal aanvullen. Hetgeen wij voorspelden is reeds 
gevolgd; de moeren van het Land van Ravenstein en der heerlijkheid Gemert, 
weinig meer in eene lengte van vijf uren voorhanden zijnde, heeft men zich daar op 
de houtteelt toegelegd, met gevolg, dat, naarmate de turf verminderde, deze in die 
behoefte voorzag, de uitgedoofde lust tot planten herlevendigde, men de velden met 
heggen omzoomde, ontginning ondernam en nu oneindig meer gras verkrijgt. Dit 
alles is in de loop van vijftig jaren gebeurd. Elders, zoals te Deurne en Asten, waar 
men thans nog gezamenlijk vier duizend bunders moer bezit, en Someren met 
verminderde voorraad, is de akeligheid van de Peel gebleven, nergens hout. Dit 
strekt zich zelfs uit tot eikenbomen, waarvoor daar zo goede gronden liggen. Er is 
echter een loffelijke uitzondering in het dorpje Lierop; daar gaf het dorpsbestuur 
sedert een eeuw het loffelijk voorbeeld, dat het gebruik van turf en de beplantingen 
in zoo verre te samen gaan; het is daar, dat men op de gemeente-gronden en 
wegen schone eiken-beplantingen aantreft. 
 
Aan beide kanten van de Peel zijn de profetieën van Johannes van Leliëndaal uit 
de veertiende eeuw bekend. Hij schreef een boek met voorspellingen waarvan er 
velen werkelijkheid werden. Johannes van Leliëndaal was priester en prior in de 
orde van Sint Augustinus in Utrecht. Toen Sint Willibrordus in de Peel kerkjes 
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stichtte, zette hij een kruis op de torenspitsen en daarop een haan als symbool 
van de morgen van het christendom, dat de duistere nachten overwon. In de kerk 
hing hij een klokje die de vrijheid uitzong over de heide en bossen. Dat riep 
weerstand op bij de duivel en zijn medewerkers: de heksen. Boeren uit Sevenum 
vervoerden een klok voor de kerktoren van hun dorp. Ze reden via Deurne over 
ongebaande Peelwegen. De weg was lang, de tijd was kort, want het was tegen de 
kerst. Toen zij tegen middernacht op de grens van Deurne en Venray de 
Grootenberg genaderd waren, vierden de heksen daar hun sabbat. Zij hadden in 
het karrenspoor een kuil gegraven. Het karrenwiel knikte in die kuil, waardoor de 
as brak. Gezeten in de dennenbomen rondom de schaapskooi loerden de heksen 
naar het verongelukte span. De boeren trokken naar Sevenum om een ander 
voertuig te halen. Een persoon bleef achter om bij de klok en de kar te waken. 
Intussen kwamen de heksen tevoorschijn. Ze trokken de kar met de klok en de 
bewaker mee over de Peelvlakte en storten alles tezamen in het zwarte water van 
het Soemeer. Men heeft er nooit naar durven zoeken. Maar elk jaar, in de 
kerstnacht, luidt de verdronken bewaker de klok in het meer. Menig scheper of 
eenzame reiziger heeft die metalen klank gehoord. Soms hoort men, als de 
kerstnacht heel stil is, het klokgelui in de verafgelegen dorpen van het Soemeer. 
Maar eens zijn hier grote gebeurtenissen te verwachten. De klok zal gevonden 
worden in het Soemeer van de droog geworden Peel. Dan zal de eerste kerktoren 
verrijzen. En dit werd dit kerktoren van Helenaveen. En meteen verdween ook de 
laatste heks uit het Peelland. In 1853 werd de Helenavaart gegraven, dwars door 
het Soemeer, dat toen droog viel. Enkele jaren later werd de kerk van Helenaveen 
gebouwd. Ook deze profetie van Johannes van Leliëndaal ging in vervulling. 
 
De Peel leent zich door zijn verval van zuid naar noord uitstekend voor 
ontsluiting en ontwatering door de aanleg van vaarten. Het verval van Meijel tot 
de Maas bij Grave bijdraagt drieëntwintig meter. Samenwerking tussen de 
gemeenten en de verveningmaatschappijen was noodzakelijk. De ruzie tussen de 
Maatschappij Helenaveen en de gemeente Deurne resulteerde in de aanleg van 
twee parallelvaarten, de Helenavaart en het Deurnsekanaal. Bij de aanleg van de 
spoorbrug bij Griendtsveen was er reeds rekening mee gehouden om het Deurnse 
kanaal door te trekken naar het noorden langs de provinciale grens en verder 
richting Grave naar de Maas. Het zou het centrale, woeste gedeelte en de jonge 
ontginningen onder Bakel, Oploo en de overige gemeenten in de Noordelijke Peel 
tot bloei brengen. Door de aanleg van de sluizen, zoals in de Zuid-Willemsvaart, 
kon het verval worden onderbroken. Tegelijk kon door het graven van 
parallelsloten, die beneden de sluizen uitmonden, een uitmuntend 
ontwateringsysteem worden toegepast. Overal zouden zijkanalen kunnen worden 
geprojecteerd, met als eindpunt de havens van de dorpen waar vaarten en 
spoorweghaven zouden samenkomen. Tevens was hiermee het vraagstuk van de 
vervening van zwartveen tot op de diluviale ondergrond opgelost. 
 
Toen er nog geen baggermachines waren werden vaarten en wijken met de hand 
gegraven. Ploegen van honderd tot tweehonderd man waren normaal. Voor het 
graven van de Helenavaart, tussen Helenaveen en Griendtsveen, moest eerst 
boven het vaarttracé het bovenliggende veen ontwaterd worden door het graven 
van een raai, een ontwateringsloot. Als het veen voldoende ongeklonken was 
werd van het bovenliggende veen afgeturfd. Dit werd ‘splitting’ genoemd. Het 



 82

bovenste gedeelte van de grond, vaak een mengsel van een vettige veensubstantie 
(gliede) en loodzand, werd met kruiwagens zo ver mogelijk van de oever gekruid. 
Dit werd de ‘boven-af-brengen-grond’ genoemd. Daarna begon het graven van de 
diepere lagen. De man op de bodem van de vaart stak met een steekschop spade 
voor spade en deponeerde de grond op de houten haakschop van de man die 
hogerop stond. Dit werd ‘haken’ genoemd. Naarmate de kanaalbodem dieper 
werd nam het aantal mannen toe in de rij naar boven. Zo’n veertig rijen stonden 
naast elkaar en brachten in gelijkmatige cadans het zand naar boven. Het was 
een wonderlijk gezicht, al die schoppen bewegend in hetzelfde ritme, het zand 
graven, haken, doorgeven en neergooien. Hadden ze aan de ene kant twee steken 
afgegraven, dan gingen ze naar de andere kant en zo ging het verder. Wanneer 
een vervener voor de eerste keer een kanaal liet graven, dan moest hij als 
kanalengraver bevestigd worden. Deze ceremonie werd herhaald bij het graven 
van een zijwijk; dan werd hij als wijkgraver bevestigd.  Hij ging dan rond met een 
grote blikken ketel jenever. Zo moest iedereen, van directeur tot arbeider, zich 
bevestigen met jenever als vakbekwame kanalengraver. Een ploeg wijkgravers 
werd een ‘commune’ genoemd. Wanneer ze ’s morgens begonnen, werden er door 
de opzichters eerst nummertjes getrokken, die aangaven welk pand een bepaalde 
ploeg kreeg. Een ploeg van honderd man groef op een dag honderdvijftig meter 
wijk. Tussen de wijk in aanleg en de reeds gegraven wijk liet men een dam zitten. 
Daarom moest zo’n pand (stuk wijk) dagelijks helemaal afgewerkt worden, omdat 
dit pand anders de volgende morgen onder water stond. Als het zand eruit was 
werd de dam, de schrobdam, doorgestoken. Het eerste stuk achter de dam werd 
dieper uitgegraven om het zand te bergen dat niet meer weggestoken kon worden, 
ter voorkoning van een ondiepte. 
 
Wijken graven werd altijd in de herfst en winter gedaan. Het was 
werkverschaffing. Men begon niet voor zeven uur in de ochtend. Om twaalf uur 
moesten de panden eruit zijn. Er werd twee keer geschaft. Men noemde dat 
‘broodtabak’. Iedereen kreeg van de opzichter een borrel. De opzichter had de 
jenever in een grote blikken ketel waarmee hij zijn rondje deed. Hij had een glas 
zonder voet waar iedereen uit dronk. Na afloop ging ieder zijns weegs, maar 
aangezien het drankgebruik bij sommigen een buitensporige vorm had 
aangenomen, kwam het vaak voor dat ze niet thuiskwamen, maar direct na hun 
werk naar het café gingen. Soms werd de roes achter een turfhoop uitgeslapen. 
De volgende morgen gingen ze met een kater aan het werk. Kwam iemand voor de 
eerste keer mee om een wijk te graven, dan moest hij ‘bevestigd’ worden. Dat 
hield in dat hij door een van de oudsten werd toegesproken. Van de man werd 
verwacht dat hij een liter sterke drank ter beschikking stelde. Deed hij dat niet 
dan kreeg hij een ‘britse’. Een van de mannen nam het hoofd van de man tussen 
de knieën en een ander sloeg hem dan stevig tegen zijn achterwerk. Zo had men 
een harde en een zachte britse. Een harde britse kreeg iemand die zich erg 
onbehoorlijk had gedragen. Hij werd dan niet met de hand geslagen, maar zijn 
broek werd eerst nat gemaakt en dan werd hij stevig met de haakschop geslagen. 
Nadien zou hij zich niet meer zo onbehoorlijk gedragen. De overtreder kon de 
tuchtiging afkopen met jenever. Zo werd de ploeg een eenheid in werk en gedrag, 
met eigen wetten. Wijkgravers en sterke drank hoorden bij elkaar, 
geheelonthouders waren er niet bij. Bij het begin van een nieuw te graven kanaal 
of wijk werd eerst een hoofddam (kistdam) gezet. Bij de kistdam waren dag en 
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nacht twee mannen aan het werk. Met een tonmolen werd het gegraven pand 
droog gehouden. ’s Nachts stookten ze midden op de dam een groot houtvuur om 
zich warm te houden en licht te hebben. Was het hele pand klaar dan liet men de 
kistdam eruit vliegen. Jan van de Griendt haalde de kanalen- en wijkgravers uit 
Drenthe naar de Peel. Zij brachten hun leefwijze en jenever mee 
. 
Helenaveen, het eerste veenkoloniale dorp in de Peel, had in 1876 al 
vijfhonderdnegentig inwoners. De vervening en ontginning gingen hand in hand 
en waren toen al gevorderd tot de hervormde kerk. Op grond van het aantal 
dagwerken turf waren er ongeveer vijfhonderd seizoenarbeiders. Rond 1860 
werkte de gemeentesecretaris van Deurne, Jozeph Janssens, plannen uit om hun 
vijfentwintighonderd hectare Peelgebied te vervenen. De gemeente eiste het 
medegebruik op van de Helenavaart, want  zonder een waterweg kon geen enkele 
vervener iets beginnen. Jan van de Griendt weigerde uit 
concurrentieoverwegingen het medegebruik van de vaart. Noodgedwongen begon 
de gemeente Deurne onderhandelingen met de gemeente Meijel over de koop van 
een strook grond pal langs de Helenavaart. Het doel was hier zelf een vaart te 
graven. In 1876 werd de Deurnsevaart doorgetrokken tot aan de spoorlijn bij 
Griendtsveen. De gemeente bouwde hier een turfstrooiselfabriek, Liessel 
genaamd. De gevolgen van de ruzie zijn nog steeds in het landschap verankerd. 
Twee vaarten liggen naast elkaar op Meijels grondgebied. Jan van de Griendt 
groef in 1853 de Helenavaart vanaf de Noordervaart door het hoogveen 
noordwaarts. De Deurnsevaart werd door de gemeente Deurne gegraven. Beiden 
met hetzelfde doel, namelijk het vervoeren van de turf.  
 
Jan van de Griendt deed een verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken 
om de dorpen en gehuchten Liessel, Neerkant, Heitrak en Helenaveen af te 
scheiden van de gemeente Deurne. Hij verweet de gemeente Deurne dat hij 
belemmerd werd in de uitvoering van voorzieningen en dat het eigenlijk 
gemeentetaken waren. Hij had geen goed woord over voor de houding van de 
Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Bosch van Drakenstein. De 
commissaris was steeds een voorvechter van de belangen van de gemeente 
Deurne. Bij een bespreking liet hij zich ontvallen: ‘mijne familie ontdoet zich in 
Overijssel van al haar veenderijen, wijl zij daarin weinig voordeel inziet’. De 
Peelbewoners hadden van oudsher turf gestoken die zij verkochten. Het lag voor 
de hand, aldus Van de Griendt, dat de Peelbewoners hun turf aan de 
Maatschappij zouden verkopen om deze per schip te vervoeren. De gemeenteraad 
van Deurne maakte een wet waarbij de bewoners het recht werd ontnomen turf 
aan de Maatschappij te verkopen. De reden was dat ‘de Peel slechts mocht wezen 
ten eigen gebruike van hare bewoners, en verkoop tot aan de markten van 
Helmond en Eindhoven, vervoerd per as’. Van de Griendt stelde dat de welvaart 
van Deurne door de ontwikkeling van de Helenaveen aanmerkelijk zou toenemen. 
Immers, zodra de Maatschappij door haar werkzaamheden de vraag naar arbeid 
in die streken vermeerderde, hield daar de bedelarij op. 
 
In de ontwikkeling van Helenaveen heeft ook het koninklijk huis een 
stimulerende rol gespeeld. Koning Willem 111 volgde de vervening, de ontginning 
en de stichting van Helenaveen met grote belangstelling. In het 
novembernummer van het ‘Tijdschrift voor Ecenomische en Sociale Geografie’ 
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van 1955 betoogt Kok uit Den Haag dat Jan van de Griendt binnen het raam van 
zijn eigen tijd een open oog had voor de sociale en culturele aspecten van zijn 
onderneming. Hij betoogt dat vooral de niet-commerciële motieven van Jan van 
de Griendt de aandacht en sympathie verworven hebben van koning Willem 111, 
die zich als doel had gesteld de volkswelvaart te verbeteren. In de jaren tachtig 
van de negentiende eeuw was de werkeloosheid in Nederland erg hoog. De 
ontginning van de woeste gronden zag hij als een middel om de welvaart te 
verbeteren. De landbouwcrisis die zich in 1880 aandiende vergrootte nog eens de 
misère. De koning werd beschermheer van de Maatschappij tot ontginning en 
vervening, genaamd Helenaveen. Tot op de dag van vandaag is de band tussen 
Oranje en Helenaveen blijven bestaan. Willem 111 was koning der Nederlanden 
en groothertog van Luxemburg van 1849 tot 1890. Hij was getrouwd met zijn 
nicht Sophia van Wurttenberg. Dit huwelijk bleef kinderloos. Sophia stierf in 
1877. In 1879 hertrouwde Willem met de jonge prinses Emma van Waldeck-
Pyrmont. Op 31 augustus 1880 werd hun dochter Wilhelmina geboren en 
Helenaveen vierde uitbundig feest. Tegen het einde van zijn leven trok Willem 
111 zich terug op paleis Het Loo te Apeldoorn. Hij volgde de ontwikkeling van 
Helenaveen met grote belangstelling. Hij schreef aan Jan van de Griendt talrijke 
brieven met ideeën en gaf raad. Hoe groot zijn belangstelling was blijkt uit een 
opgetekend voorval dat hij zijn tuinman naar Helenaveen stuurde met een 
grondboor, die hij in Engeland had gekocht. Hij zorgde zelfs voor nieuw plant- en 
fokmateriaal. In 1887 bracht hij een bezoek aan Helenaveen.  Op 16 februari 
1889 legde hij zijn belangstelling voor Helenaveen vast door de stichting van een 
fonds: Fonds Koning Willem 111. Hij schonk uit zijn vermogen 
eenendertigduizend gulden. De stichtingsakte werd getekend ten huize van de 
commissaris van de koning in de provincie Noord-Brabant. In de akte werd 
opgenomen dat de beschikbaar gestelde gelden bestemd waren voor de 
ontwikkeling van landbouw, tuinbouw en veeteelt. Aan de Koolweg werden vier 
tuinbouwbedrijven gesticht. Deze woningen staan nog steeds bekend als de 
‘Koningshuizen’. Alle boerderijen die werden gesticht langs de Soemeersingel 
kregen oranjenamen. De meest noordelijke boerderij aan de westzijde van de 
Soemeersingel kreeg de naam ‘Koning Willem 111’. De hoeve aan de overzijde van 
de Helenavaart kreeg de naam ‘Emma’. Willem 111 overleed aan een nierkwaal 
op 23 november 1890. De stichting ‘Fonds Koning Willem 111’ bestaat nog 
steeds. 
 
‘Wat er in de Peel zou gaan gebeuren, dat kon het gewone volk niet begrijpen’, 
schreef Herman Maas in zijn boek: Goud van de Peel. Enkele vage geruchten van 
fabrieken bouwen en turf malen… verontrustend. Fabrieken… hemelse vader, 
wat een slechtheid zou dat geven, een hoop vreemd volk zeker dat het er op zou 
leggen alle mensen te bederven, ja het menneke had het wel geweten, er zouden 
slechte tijden komen, het zou niet lang meer duren met de wereld, de antichrist 
was zeker al geboren… fabrieken in de Peel, vreemde arbeiders en al dat gedoe… 
foei-foei. 
 
De industriële vervening is in de Peel lange tijd tegengehouden door de boeren, 
die in de raden van de Peelgemeenten altijd een meerderheid hadden. Zo haalde 
een verzoek van de ondernemer Carp uit Zaltbommel om veengronden van de 
gemeente Deurne te kopen, bij de gemeenteraad geen meerderheid. De boeren 



 85

waren bang dat zij door de komst van de verveningindustrie hun goedkope 
knechten zouden kwijtraken. Deze angst werd door de boerenknechten uiteraard 
uitgebuit. De voorpret van deze arbeiders op een glorieuze toekomst werd door 
Herman Maas (geboren te Oostrum op 24 februari 1877, overleden te Eindhoven 
op 27 januari 1958) treffend verwoord: 
 
Verlost van den druk der lage loonen en vele dagen zonder verdienst bij de boeren 
en van den dwang om in Pruisen het groote werk na te gaan. de toekomst blonk op 
voor hun oogen als een tijd, die aan al het gezorg een eind maakte. Iedere week 
met een zak vol guldens naar huis. Voortaan zou het werkvolk kunnen doen wat 
het wilde. Kijk eens aan, een vader met een paar volwassen zoons kon per week 
dertig tot veertig gulden verdienen. Wat een geld! Die hoefde voor den rijksten boer 
niet meer uit de weg te gaan. Waren in een jaar of tien zelf rijke lui. ’t Was geen 
kostwinning meer, maar een geldwinning. Van een goeien boer wilden ze niet 
spreken, maar zoo’n keuterkes met een paar koeien, nee, dat was niet veel, deden 
ze verbluffend meewarig. Dan zouden de Peelwerkers anders voor den dag komen, 
met moppen in de zakken. Die boerkens de hakken laten zien, schimpten ze. 
 
Het geld dat lonkte voor de arbeiders in de Peel. Met schetterende reclames lokte 
het de arbeiders naar de Peel. Arbeid maakt het leven zoet. Goed betaalde arbeid. 
De sfeer over een nieuwe tijd die in de Peel zou aanbreken. 
 
Groote biljetten vol dikke zwarte letters schreeuwerig, veelbelovend, hingen in de 
herbergen van de Peeldorpen aan den muur. Arbeid maakt het leven zoet. Goed 
betaalde arbeid. De Peel verschaft werk en brood! Arbeiders, betere dagen voor u 
en uw gezin zullen voor u aanbreken, als gij in dienst treedt van ‘De Nijverheid’. 
Vast werk, hooge lonen. Voor allen is er plaats, voor grondwerkers, turfgravers, 
timmerlieden, metselaars, enz. . Zoekt uw eigen voordeel! Loon per uur, per stok, 
enz. . Meldt u aan!!! De schetterende reclame lokte de arbeiders tot lezen en elkaar 
vertellen. Heele troepen trokken naar de herbergen om eens te hooren. 
 
Herman Maas, alias Jan van Houtem. Hij was een man die de sociale nood van 
de Peelbewoners had gezien. Hij liet het niet bij enkele ingezonden stukken in de 
plaatselijke bladen. Het weekblad Peel en Maas in Venray gaf hem de ruimte om 
zijn visie over het maatschappelijk en politiek leven aan de mensen te vertellen. 
Hij was Antoon Coolen voorgegaan met het schrijven van verhalen onder de 
schuilnaam Jan van Houtum. Later schreef hij zijn romans onder zijn eigen 
naam. 
 
De Poepen (arbeiders uit Duitsland) en de Oliekonten (arbeiders uit Drenthe) 
woonden in de Peelketen, die langs de wijken (zijvaarten) stonden. De 
Maatschappij zorgde voor de huisraad. De tuinman van de directeur moest bij de 
aankomst van de Poepen dekens naar de keten brengen. Hij durfde echter niet in 
de keten te komen want het krioelde er van vlooien. Hij legde de deken op een 
afstand neer. De poepen kookten zelf hun potje. Iedereen kocht een zijde spek. 
Om te voorkomen dat een ander er met zijn spek vandoor ging, stak men er een 
goed te herkennen houten pen in. Gezamenlijk werd er dagelijks een grote pan 
erwten- of bonensoep gekookt, met daarin ieders eigen stuk spek, herkenbaar 
aan de houten pen. Voor men de soep at, viste ieder zijn stuk spek uit de pan. De 
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Oliekonten kwamen uit Drenthe. Ze werden zo genoemd omdat ze bij het 
bereiden van hun eten raapolie gebruikten. Een keetbaas en zijn vrouw zorgden 
voor het avondeten. Zij kookten een grote pot aardappelen die ze voor tien cent 
portie verkochten. Ook bij de Oliekonten waren de houtjes in het spek ebwijs van 
eigendom. Het onderdak bij de keetbaas kostte zestig cent per dag. Oliekonten 
waren de in de keten wonende turfgravers die veel koeken bakten in raapolie en 
van dat dikke, stinkende Amerikaanse spek. De naam Poepen moet verklaard 
worden met het Duitse woord ‘Puppen’ (poppen). In Drenthe werden de 
katholieken door de protestanten poepen genoemd. 
 
Roomse poepen 
Lust geen zoepen (karnemelk) 
Lust geen melk 
O, wat zijn die poepen lelk (lelijk). 
 
De plotseling veel hoogere loonen hadden de huisgezinnen overvallen als een 
overstelpende weelde. Het was, alsof het geld de menschen in de vingers brandde 
en zo gauw mogelijk weer weg moest. Op zaterdagavond werden de lonen 
uitbetaald en ’s zondags torsten de vrouwen met zware korven en schorten vol 
winkelwaren van het sikkertaoriske naar huis.Jennesens was bij de hand genoeg 
geweest om ook vleeswaren in te slaan. Vleesch, spek, suiker, peperkoek en 
snoepgoed kochten de vrouwen het meest. Men kon het er nou ook eens van 
nemen, men had het lang genoeg ‘krap’ gehad. Het was ook heel goed, dat zij het 
gekochte pas betaalden van het loon van de volgende week. De juffrouw van het 
sikkertaoriske zei het zelf al eer zij er om vroegen. Dat was een erg goed mens. 
Maar dat mens wist precies wanneer haar turfstekersklanten minder in haar 
winkel hadden besteed. Zij wist precies in welke winkels zij geweest waren. Niets 
begrijpend van dat geheim stonden de bestraften te stotteren. Dat er niets van 
waar was en dat zij nooit in een andere winkel zouden gaan. 
 
Een redacteur van de Telegraaf deed onderzoek naar de staking van de 
Peelarbeiders. Het resultaat van dat onderzoek stond in een artikel op 24 
augustus 1919. Hij had gesprekken met arbeiders, employés en de directie van 
de vervenersmaatschappijen. 
 
Arbeidersleed. Middeleeuwse toestanden in de Peel. De Peelarbeiders hebben 
jarenlang hun leed in dof berusten en angstig zwijgen gedragen. Zij leefden in een 
toestand van hoorigheid en lijfeigenschap; het waren onontwikkelde, afgetobde 
voor een schamel loon werkende menschen, verkeerend in een  toestand van de 
meest verbijsterende rechteloosheid. De Directie verlangde de volle beschikking 
over huisvrouw en kinderen van de arbeiders. Zich bij voorkomende gevallen van 
protest o.a. beroepende op de Philipsfabrieken, werd het loon vastgesteld op 8 cent 
per uur en ofschoon in de oorlogsjaren groote winsten gemaakt werden, kregen de 
arme tobbers geen cent bijbetaald. De vorige pastoor was steeds op de hand van 
de directie, zijn opvolger stond aan de zijde van de stakers. Niet de loonkwestie 
was nochtans de hoofdzaak bij het conflict, maar het verzet tegen de toestand van 
terreur. 
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In de zomer van 1919 staakte een groep Peelarbeiders het werk. De directie van 
de Maatschappij Helenaveen wilde in augustus de turf, haver en rogge publiek 
verkopen. De notaris moest zelf veilen omdat hij geen afslager kon krijgen. 
Niemand van de vele aanwezigen deed een bod. De stakers vroegen steun tegen 
ongerechtigheid, willekeur en slavernij. De verkoping mislukte. Grote grieven 
hadden de stakers tegen de Maatschappij Helenaveen. De arbeiders moesten ’s 
morgens voor dag en dauw er op uit naar de verre turfvelden om het goud van de 
Peel te delven, aldus de Telegraaf op 10 augustus 1919. Herman Maas sprak ook 
met de turfgravers in de Peel. Hij taxeerde de zwaarte van hun arbeid en 
beschreef het. 
 
Zie hier de waarheid. Het werk van den turfgraver wordt berekend per stok. Een 
stok heeft een inhoud van twee en een halven kubieke meter en er gaan omstreeks 
225 grauwe turven in. Welnu, voor het klaar maken, uitgraven, wegkruien en 
neerslaan van die hoeveelheid wordt twaalf cent betaald. Laten we dan maar eens 
uitrekenen wat een arbeider doen moet om aan een weekloon van twaalf gulden te 
komen. Dan moet hij honderd stok afleveren. Dat wil zeggen: graven, wegkruien en 
neerslaan van tweeëntwintigduizend en vijfhonderd natte turven. Het instrument 
dat hij gebruikt om turf te steken weegt ongeveer 9 kilo. Een natte turf heeft 
ongeveer het gewicht van 6 kilo zoodat hij een hoeveelheid van 136 duizend kilo 
verwerken moet, niet alleen vervoeren, enz., maar – let wel op – ook nog eerst uit 
den grond graven. Per dag gerekend is dat 270 kruiwagenvrachten ieder van 85 
kilo. Hoeveel zijn er die zoo veel werk kunnen afleveren? Bijna geen! Om een loon 
van twaalf gulden per week te kunnen verdienen brengen de vaders hun kinderen 
mee, zoo gauw die de leeftijd van een jaar of twaalf bereikt hebben. Dan kunnen 
zij aan het graven blijven terwijl de kinderen de kruiwagenvrachten versjouwen. ’t 
Is geen menschenarbeid meer, ’t is het zwoegen van afgebeulde dieren dat de 
arbeiders enige jaren volhouden door hopen spek te eten, om nog niet te spreken 
van de groote hoeveelheden sterke drank die er gebruikt worden in de Peel. Voor 
het onderhoud van het gezin schiet er zoo veel niet meer over. De mannen zijn ver 
voor hun tijd versleten en de kinderen komen tot lichamelijke en zedelijke 
ondergang, al voor zij de eigenlijke kinderjaren te boven zijn. 
 
Voor het begin van de vervening in de Peel in 1853 tot 1900 werd huisbrandturf 
vervoerd met zeilscheepjes en turfaken. De trekschuiten werden niet alleen door 
paarden, maar ook door mensen getrokken. Meijelse veenarbeiders die in 
Griendtsveen werkten trokken op zaterdag als zij naar huis gingen een 
volgeladen turfaak naar de Noordervaart. Zo’n extraatje leverde vijftig cent op. Op 
maandag werd in diezelfde loop een lege aak naar Griendtsveen teruggesleept. De 
verveningmaatschappijen in de Peel hebben roofbouw gepleegd op het 
bolsterveen. Dit jonge veenmosveen werd verwerkt tot turfstrooisel. In 1955 was 
vrijwel alle bolsterveen in de Peel afgegraven. Het jonge bolsterveen was een 
meter dik en dekte het zwartveen af. Het veen in de Deurnese Peel was afgezet in 
een diepe dalkom en had een dikte van vijf meter.  Een restant is nog gespaard 
gebleven, een perceel in het noordelijk gelegen concessiegebied van de 
Maatschappij Helenaveen. Het Staatsbosbeheer heeft dit stuk aangekocht, dat 
met delen van het Grauwveen, gelegen aan de noordzijde van de spoorlijn bij 
Griendtsveen, het enige nog vrijwel intacte veenrestant met een grote 
archiefwaarde vormt. Men noemde de Deurnese Peel het ‘miljoenenparadijs’. 
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Financieel heeft de gemeente Deurne jarenlang geteerd op de inkomsten uit het 
veen. Ook het riante gemeentehuis, gebouwd in 1895, is nog een zichtbare 
herinnering aan die gouden tijd. Het Deurnese kanaal bleek goed te functioneren. 
In 1871 werden al honderdeenentachtig schepen met turf geladen, die 
zestigduizend gulden opbrachten. Zo werd de Peel de melkkoe van Deurne. De 
uitgaven van de gemeente werden door de inkomsten uit de Peel ruimschoots 
gedekt. De gemeente had twintig aken. En er was een loods van zeventig meter 
lang, vijftien meter breed en vijf meter hoog voor de opslag van brandturf voor de 
winter.  
 
Vanaf het moment dat Jan van de Griendt zijn eerste lijnen trok in vaarten en 
ontwateringsloten kwam het landschap in beweging. De topografische kaarten 
die dit lijnenspel vastlegden bevestigen dit. Het lijnenpatroon op de topografische 
kaart van 1860 geeft een ander beeld dan van 1893 en 1917. Op de topografische 
kaarten van 1893 en 1917 is in Mariaveen een patroon van wijken (zijvaarten) 
ingetekend. Slechts kleine restanten van deze wijken zijn nu nog rudimentair 
(alleen in beginsel) herkenbaar. De vaarten in de venen waren zomerwijken. 
Ondiepe vaarten, gegraven in het veen. De vaarten verdwenen toen het veen werd 
afgegraven. Op de zandrug van het verdwenen Broenmeer zijn nog restanten van 
deze vaartjes terug te vinden. De Maatschappij bouwde in 1882 een drijvende 
turfstrooiselfabriek die werd afgemeerd op de Helenavaart. Daar waar de Rector 
Nuytstraat aansluit op de Soemeersingel. Door de toenemende activiteiten in de 
turfstrooiselindustrie begonnen alle Peelgemeenten zich de waarde van hun 
bolsterveen te realiseren. In 1889 kwamen de afgravingrechten van de gemeenten 
Horst, Venray, Asten, Sevenum, Deurne en Liessel in de aanbieding. In Venray 
was honderdeenenzeventig hectare bolsterveen. De Maatschappijen Griendtsveen 
en Helenaveen toonden interesse in de koop van het bolsterveen van de gemeente 
Sevenum. In 1889 pachtte Griendtsveen voor het bedrag van 
honderdeenenzeventigduizend gulden plus tien procent onkosten. De pachtsom 
kwam neer op zevenhonderdvijftig gulden per hectare. Volgens afspraak werd de 
helft doorverkocht aan de Maatschappij Helenaveen. De bedrijven hebben de 
wijken gegraven die zijn ingetekend op de topografische kaart van 1917. Voor de 
Maatschappij Helenaveen  was een wijkensysteem, net zo diep als de 
Helenavaart, te duur. Er werd gekozen voor het graven van ondiepe 
zomerkanalen in het veen. Met een centrifugaalpomp werden deze kanalen vanaf 
de Helenavaart op peil gehouden. met vletten werd de bolsterturf naar de 
drijvende turfstrooiselfabriek in de Helenavaart vervoerd. In 1892 werd met de 
bolsterwinning in Mariaveen begonnen. Op de topografische kaart van 1893 laat 
het complex Mariaveen duidelijk zien. Deze zomerkanalen zijn gegraven tot in de 
zandondergrond op de hogere zandkop van het vroegere Broenmeer. Deze 
restanten zijn nu nog duidelijk zichtbaar. In 1918 kocht de Maatschappij 
Helenaveen het complex Mariaveen met een oppervlakte van vierhonderdtwaalf 
hectare. Al in 1885 kocht de Maatschappij de ‘Drie Honderd Bunders’ van de 
gemeente Horst. Met de reeds in 1853 gekochte Helenapeel ontstond een 
aaneengesloten complex van dertienhonderdtwaalf hectare veengrond. De 
Maatschappij Helenaveen had het veen van de ‘Drie Honderd Bunders’ en het 
Mariaveen afgegraven op een niveau dat ontginning tot landbouwgrond mogelijk 
maakte. In de diepere kommen bleef zodoende veel restveen achter. In 1940 was 
de Maatschappij genoodzaakt de complexen ‘Drie Honderd Bunders’ en het 
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Mariaveen te verkopen aan de beleggingsmaatschappij N.V. Zandbergen. De N.V. 
Zandbergen liet een ontginningsplan opmaken om in dit complex drie grote 
akkerbouwbedrijven te stichten. Door de Nederlandse regering werd subsidie 
verleend voor de ontginning en de bouw van kampgebouwen. Drie boerderijen 
met woonhuizen en zes grote graanschuren werden gebouwd. De graanschuren 
werden ingericht voor de huisvesting van ontginningsarbeiders. De werkschuur 
van het Staatsbosbeheer aan de Koolweg in het Mariaveen is een voormalige 
graanschuur waar de arbeiders woonden.  
 
De N.V. Zandbergen ontdekte echter een nieuw gat in de markt. Vanwege de 
brandstofschaarste in de Tweede Wereldoorlog nam de vraag naar turf weer toe. 
Heel wat fabrieken moesten voor hun brandstoffen overschakelen op turf om de 
productie op gang te houden. Het restveen in de diepere veenkommen van het 
Mariaveen werd verkocht en vergraven.de textielfabrieken van Van Vlissingen uit 
Helmond en de Picus-luciferfabriek uit Eindhoven hebben grote veencomplexen 
afgegraven. Door het creëren van de werkgelegenheid hebben deze ondernemers 
kunnen voorkomen dat velen van hun werknemers niet verplicht werden om in 
Duitsland te werken. Ook bij de streekbewoners was de vraag naar turf weer 
groot. Jaarlijks werden zevenhonderd turfveldjes bij opbod als huisbrandturf 
verkocht. Dit bracht voor de N.V. Zandbergen jaarlijks zestigduizend gulden op. 
Het was een goed remdement als men bedenkt dat Mariaveen en ‘De Driehonderd 
Bunders’ waren gekocht voor slechts tweehonderdachtennegentig duizend 
gulden. De N.V. Zandbergen zette jaarlijks in het Mariaveen in rechte lijnen 
kaveltjes uit. De putten werden van elkaar gescheiden door smalle veenkragen, 
die het water moesten weren van de put van de buurman. Door deze vervening, 
die nog tot 1954 plaatsvond, ontstonden grote veenplassen. Deze plassen 
bemoeilijkten de voorgenomen ontginning. Nieuwe biotopen met gevarieerde 
milieuomstandigheden werden gecreëerd. De verveningen tussen 1941 en 1954 
hebben het uiteindelijke karakter bepaald in het Mariaveen. In dit reservaat is 
een grote verscheidenheid aan milieutypen ontstaan. De gordel van grote 
veenmoerassen ligt ingebed tussen zandruggen die van zuid naar noord liggen. 
Aan de zuid- en oostzijde liggen grote complexen met oude boerenkuilen met een 
grote variatie aan weer aangegroeid hoogveen. In 1998 en 1999 heeft het 
Staatsbosbeheer grote investeringen gedaan om de waterstanden in het reservaat 
te verhogen. Het reservaat is opgedeeld in compartimenten die van zuid naar 
noord aflopen. Grote boscomplexen  op het veen staan vaak onder water en 
zullen afsterven en plaats maken voor wilgenbossen. Het zijn gunstige biotopen 
voor blauwborsten, porseleinhoenders,  kleine- en kleinste waterhoenen en 
waterrallen (watervogelfamilie waartoe ook het waterhoentje behoort). De weidse 
Peelhorizon zal tengevolge van het afstervende bos ten delen worden hersteld. De 
ingreep in de waterhuishouding zal verstrekkende gevolgen hebben voor de flora 
en fauna van dit reservaat. 
 
Het is louter toeval dat Mariapeel, gelegen in de gemeenten Deurne, Horst en 
Sevenum niet is ontgonnen. Het mag een wonder heten dat dit waardevolle 
Peelreservaat ontsnapt is aan de ontginningsactiviteiten. In 1961 verzetten 
natuurbeschermingsorganisaties zich tegen verdere ontginningplannen van de 
woeste gronden. De Wit, later commissaris van de koningin in Utrecht gaf in een 
artikel ‘Natuur en Landschap’ (1961) het standpunt van de natuurbeschermers 
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weer. De titel van het artikel: ‘De strijd om de Heidsche Peel: Pyrrusoverwinning 
voor de ontginners’. Hij schreef: ‘In de regeringsnota inzake de ruimtelijke 
ordening in Nederland welke in september 1960 bij de Tweede Kamer werd 
ingediend en daar in juni 1961 is besproken, is met zoveel woorden gezegd, dat 
de oppervlakte aan woeste grond in ons land tot een uiterst minimum is 
teruggebracht’. De laatste aanval op het voortbestaan van Mariaveen als 
natuurgebied werd ondernomen door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Sevenum. Op 16 mei 1962 legde dit college de 
raadsleden een discussienota voor met het onderwerp: ‘Maatschappelijke opbouw 
Evertsoord’. Voorgesteld werd een gedeelte van het Mariaveen te ontginnen om de 
gemeenschap Evertsoord te kunnen laten uitgroeien tot een economisch, sociaal 
en maatschappelijk leefbaar dorp. Evertsoord heeft zestig boerderijen. Honderd 
hectare van het zuidelijk gedeelte van Mariaveen is geschikt voor ontginning en 
de vestiging van tuinbouwbedrijven. Het gemeentebestuur benadrukt aan de 
raadsleden: ‘Wij zullen geen gelegenheid voorbij laten gaan om op gepaste wijze 
de ons inziens rechtvaardige wensen van de gemeente te bevoegder plaatse te 
bepleiten en te benadrukken’. Een breed opgezet onderzoek van het Rijks 
Instituut voor Onderzoek in de Natuur, onder leiding van de toenmalige directeur 
Bruyns, vormde het keerpunt in de Peelplannen. Het rapport van deze directeur 
van 3 oktober 1961 vormde de basis voor een kentering in de meningsvorming. In 
dit rapport deed Bruyns verslag van de natuurwetenschappelijke, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van alle Peelrestanten. 
 
De vervening van het Mariaveen is gedeeltelijk uitgevoerd door de Maatschappij 
Helenaveen. Een groot deel van het veen is in boerenturfwinning afgegraven. In 
dit complex komen honderd hectare boerenturfputten voor die grotendeels weer 
zijn dichtgegroeid met hoogveenplanten. Het is vermoedelijk het grootste en 
mooiste boerenturfputtencomplex van de Nederlandse hoogvenen. De gebouwen 
zijn echter niet gebruikt voor het oorspronkelijke doel. De oorlog en de 
wederopbouw van het land eisten zoveel mankracht op dat er geen werkeloosheid 
meer was. Er was geen werkverschaffingsproject meer nodig. Na 1961 kwam er 
definitief een einde aan de ontginning. In 1964 kocht Staatsbosbeheer de 
Mariapeel van de Dienst der Domeinen en de gemeente Horst. De kampgebouwen 
zouden worden gesloopt. Het was immers ondoenlijk om hiervoor een goede 
bestemming te vinden. Met de grootste moeite is door het toenmalig 
districtshoofd Janssen één gebouw gered. Van een cultuurmonument meenden 
de ambtenaren, was geen sprake. Het gebouw, het tegenwoordige biologische 
station,  is van de slopershamer gered. De Peel is een reusachtige zolder, 
volgestouwd met oude spullen. De oude spullen zijn tastbare bewijzen van de 
noeste arbeid van onze voorouders. Het hart van de Peel is als een oase in een 
woestijn. Het contrasteert in lijnen en structuren met het omliggende Peelgebied. 
De dorpen Helenaveen en Griendtsveen met daartussen de venen, vaarten, 
boerenhoeven, veenputten, heiden en bossen vormen een uniek patroon van 
lijnen en blokken. Het is een creatie door duizenden werkers gemaakt. Ontelbare 
sporen verspreid over het hele gebied vertellen hun verhaal. De patronen van de 
wilde boerenvervening en de geordende boerenvervening zijn op luchtfoto’s 
duidelijk herkenbaar. Honderden subtiele sporen van menselijke activiteiten zijn 
hier in tact gebleven. De karrensporen en de hoefslag van de paarden zijn 
ingekerfd in de oude veenwegen. Het patroon van boerenputten is gespaard. 
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Alle sporen van de verdedigingslinie de Peel-Raamstelling, de defensiekanalen en 
de kazematten zijn getuigen in de Peel van de oorlogen. De Peel-Raamstelling is 
voorgedragen als Rijksmonument. Bomtrechters en loopgraven herinneren aan 
de stationering van het Duitse afweergeschut in Mariaveen. Het Wehrmachthuis 
staat er nog. Het is nu een woonhuis, nummer 40, aan de Koolweg in 
Helenaveen. Er waren veel Wehrmachtshuizen in de Peel. Hier woonden de 
Duitse soldaten die de zoeklichten en het afweergeschut bedienden. Zij vormden 
een onderdeel van het luchtverdedigingssysteem, dat vanaf 1940 werd 
ontwikkeld door Jozeph Kammhuber. Deze linie werd uitgebouwd als een 
luchtverdedigingschild tegen geallieerde bombardementsvluchten naar het 
Ruhrgebied. In het Mariaveen getuigen vliegtuig- en bommenkraters nog van de 
effectiviteit van dit verdedigingssysteem. Honderd meter noordwestelijk van het 
beheercentrum crashte een Engelse bommenwerper. Een diepe krater is nog 
steeds een stille getuige van deze oorlog. Deze krater, en de bomtrechter aan de 
oostzijde van het Eendenveen, zijn bewaard gebleven. In de nacht van 16 op 17 
mei 1941 steeg van de Engelse vliegbasis Middelton een Whitleybommenwerper 
op voor een vlucht naar Keulen. Aan boord waren vijf bemanningsleden. De 
eerste piloot was J.A.T. Garrould, negentien jaar oud. De tweede piloot, sergeant 
R.S.L. Keymer, was vijfentwintig jaar. Sergeant observer R.J. Garlish was twintig 
jaar. Sergeant radiotelegrafist E. Oakes was tweeëntwintig jaar. Sergeant A.P. 
Smith was twintig jaar. Rond halfdrie werd de bommenwerper gevangen in de 
lichtbundel van het Duitse zoeklicht in Mariaveen. Onmiddellijk steeg van de 
Fliegerhorst op de Venlose heide de onderofficier Pross op in een Messerschmitt 
110. Het doel was de Whitleybommenwerper neer te halen. Om vier over halfdrie 
werd de Britse bommenwerper geraakt. De eerste piloot Garrould liet zijn 
bommenlast vallen. Het vliegtuig stortte neer bij het Duitse afweergeschut en de 
zoeklichten in Mariaveen. Alle vijf bemanningsleden kwamen om het leven. Zij 
werden op 22 mei 1941 begraven op het kerkhof aan de dr. Blumenkampstraat 
te Venlo. In 1947 zijn ze herbegraven op het geallieerde oorlogskerkhof in 
Nijmegen   
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Venrays historie in vogelvlucht 
 
 
 
 
 
 
Maer die keer is het goet gegaen ende de Aldemannen hebben me geen haer 
gecrenct want recht op dat moment quame er milites die schreeuwden vooruut 
vooruut want er wort weder aengevalle ende toen wert het een enorme chaos ende 
ic verstont er gants niets meer van met die ridders die hier gingen ende die 
voetcnechten met hun helmbaerden die daer gingen ende trompetslach ende 
houten toren so hoog als de boemen bi de graft ende die bewogen als carren met 
bliden ende fundibulari daeroppe ende andere die ladders droegen ende er vielen 
sovele pijlen op hen alsof het hagel was ende sij goeyden steenen met een soort 
grote Lepel ende alle iaculi die de luide uit Rooj van de muuren goeyden floten 
boven mijn hooft, wat een gevecht. Ende ic hebbe twee uuren onder een struuc 
sitten seggen helige maecht help my toen wert alles rustich ende renden er lieden 
langs me met de spraec van Latynen die gilden dat si er sovele uit Rooj hadden 
ghedoet dat het wel een Tanaro van bloet leec ende si waren blide als een kint 
want so leert men hen om de cant van de emperer te kiesen. 
 
Uit: Baudolino van Umberto Eco 
 
 
 

Venray: een ven met een raai. 
Een raai is een ontwateringsloot. 
 
Venray, dorp van een oude moeder. Een moeder zonder geboorteakte. Ze ging in 
de twaalfde eeuw een vrijage aan met Oostrum en in de achttiende eeuw met 
Oirlo. Venray, het grootste boerendorp van Limburg, groot veertienduizend 
zeshonderdtweeëntwintig hectare. Venray, koningin der woeste gronden. In 1847: 
10.599 ha., in 1891: 7.885 ha., in 1914: 5.814 ha.. Merselo had in de vijftiende 
eeuw al een kapel. Pas in 1890 werd de huidige kerk gebouwd. Vanaf 1699 
bouwde Sint Jozef al een kapelletje midden op de heide bij Smakt. Eeuwenlang 
was het stil op de grote heide. Leunen ging in 1900 op eigen benen staan. 
Ysselsteyn werd getekend op de tekentafel en gesticht. Het dorpje verrees in 1921 
op de Litsenberg. In 1922 opende Castenray haar eerste school en werd in 1960 
Klein Oirlo bij Castenray gevoegd. In Veulen kon men in 1931 naar school. De 
kerkgangers moesten wachten tot 1949. De boeren van Heide konden pas op 
eigen grondgebied ter kerke gaan na de Tweede Wereldoorlog. De eeuwenlange 
ruzies met de Brabantse boeren over het gebruiksrecht van de Vredepeel waren 
in 1950 vergeten. Eén belofte werd verbroken. De Vredepeel zou een 
natuurgebied worden. Echter, in 1956 opende Sicco Mansholt, minister van 
landbouw,  er het eerste huis. Het kleinste dorp was geboren. Moeder Venray was 
klaar. Zo kregen al die voormalige heidebewoners hun eigen stek.. 
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Lang voor het begin van onze jaartelling kent Venray al een rijke ongeschreven 
geschiedenis. Waar toen schrijvers zwegen, spreken nu vuistbijlen, krabbers, 
klingen en urnen uit die tijd. Vooral in de afgelopen tijd is men door vondsten 
veel uit Venrays verleden aan de weet gekomen. Zo vond men bij opgravingen op 
het Hoogrietbroek (1991) de restanten van een Romeins landhuis, in het Brukske 
(1994) een Romeins graf met zeventiendelig vaatwerk en op het Sint Antoniusveld 
(1996) het graf van een voorname dame uit de Merovingische tijd met een 
zeldzaam mooie gouden schijffibula (fibula is een veiligheidsspeld). Rond het jaar 
1200 wordt Venray voor het eerst genoemd in de geschreven bronnen. Er is dan 
sprake van een nederzetting met de naam Rode, een naam die nog steeds 
voortleeft in het plaatselijk dialect: Rooj. De naam ‘Rode’ wijst op een 
nederzetting die door georganiseerde ontginning van bosgronden is ontstaan. De 
plaats ontwikkelt zich in de volgende eeuwen tot een groot dorp Venray profiteert 
van de Gouden Eeuw van het hertogdom Gelre (15e eeuw) Er verrijst een 
monumentale kerk (Sint Petrus Banden), met een krans van kapellen en 
kloosters. Als rijkste dorp van de regio onderscheidt Venray zich door de 
aanwezigheid van gilden, schutterijen en bijzondere bedevaartplaatsen. In het 
jaar 1651 opent zelfs een heuse Latijnse School haar poorten. Landbouw is de 
belangrijkste bron van bestaan. De bouw- en weidelanden worden begrensd door 
de Peel, een uitgestrekt gebied van heidevelden en venen, dat onder andere wordt 
gebruikt voor het steken van turf en plaggen en het houden van schapen en 
bijen. In de 18e eeuw zet het verval in. De bevolking raakt verarmd door zware 
belastingheffingen en steeds weer terugkerende oorlogsbelastingen. Na het jaar 
1850 keert het tij. De gemeente profiteert van de vestiging van twee 
onderwijsinstellingen: het pensionaat van de zusters Ursulinen en het 
gymnasium met internaat van de paters Minderbroeders Franciscanen. De 
economische ontwikkeling krijgt een impuls door de aanleg van de spoorlijn 
Venlo-Nijmegen (1883). Opmerkelijk is de enorme bloei van de schapenhandel die 
de handelaren tot ver over de landsgrenzen brengt. Vanaf het jaar 1900 wordt 
een begin gemaakt met de grootschalige ontginning van woeste gronden in de 
Peel. De gemeente gaat over tot aanleg van bossen bomen en stimuleert de 
omzetting van woeste grond in cultuurland. Venray wordt daardoor een kerkdorp 
rijker: Ysselsteyn (1921). Aan de rand van Venray-kom vestigen zich twee grote 
psychiatrische instellingen: Sint Servatius (voor mannelijke patiënten) en Sint 
Anna (voor vrouwelijke patiënten). De Tweede Wereldoorlog vormt een belangrijk 
keerpunt in de geschiedenis van Venray. Aanvankelijk lijkt de plaats aan het 
oorlogsgeweld te zullen ontsnappen, maar in de herfst van het jaar 1944 komt 
men in de frontlinie te liggen. Aan de bevrijding (oktober/november 1944) gaan 
weken van verschrikking vooraf waarbij een groot deel van het centrum van 
Venray wordt verwoest of beschadigd. Al snel na de oorlog blijkt dat Venray – van 
oudsher sterk agrarisch georiënteerd – nieuwe wegen moet inslaan. 
Industrialisatie is noodzaak geworden om de structurele werkloosheid het hoofd 
te kunnen bieden. Vanaf het jaar 1945 vestigen zich enkele kleine industrieën 
aan de Stationsweg en Maasheseweg. De industriële ontwikkeling komt pas goed 
op gang met de aanwijzing van Venray als industrialisatiekern door het Rijk 
(1952). De snelle ontwikkeling leidt tot een forse bevolkingsgroei. Rondom de 
oude kern verrijzen in snel tempo nieuwe woonwijken. Venray ontwikkelt zich tot 
het tweede centrum van Noord-Limburg. Venray houdt de herinnering aan de 
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Tweede Wereldoorlog levend met twee indrukwekkende oorlogsmonumenten. In 
Ysselsteyn ligt de Duitse Militaire Begraafplaats. Na de Tweede Wereldoorlog zijn 
daar tweeendertigduizend in Nederland omgekomen Duitse soldaten begraven. In 
Venray-kom ligt het Britse Militaire Kerkhof met zeshonderdtachtig graven. In 
het Brabantse Overloon, even ten noorden van Venray is het Nationaal Oorlogs- 
en Verzetsmuseum dat ook internationaal een grote reputatie heeft. 
 
Bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 3 maart 1851 werd de gemeente 
Venray een wapen toegekend. Het wapen bestaat uit twee vlakken.  
 
Heraldisch is het wapen als volgt beschreven: 
Doorsnede l: in zilver, twee schuingekruiste zwarte sleutels, waarop een schild, 
gedeeld: rechts een afgerukte slangenkop, gekroond van goud, getongd van rood, 
links in zwart een wassenaar (wassende maan) van zilver; 
 
Doorsnede ll: een bijenkorf en vliegende bijen van goud op een grond van groen. 
 
De schepenen van het kerspel Venray hadden in het jaar 1575 een zegel, waarop 
het wapen stond afgebeeld. De sleutels in het wapen herinneren aan de 
kerkpatroon van Venray: Sint Petrus. Het wapenschildje daar over heen is van 
onbekende herkomst. 
 
Waarschijnlijk hangt het samen met het geslacht, waaruit de ‘landschrijver’ of 
‘stadhouder’ Aleph of Adolf van Gelre is voortgekomen. 
 
Ook in zijn tijd komt de bijenkorf, doch zonder bijen, in het wapen voor, mogelijk 
als herinnering aan de uitgebreide bijenteelt ter plaatse. Geschiedenisboeken van 
Venray maken zelfs melding van een imkersgilde. 
 
De veronderstelling, dat de tien bijen de tien rond Venray-kom gelegen 
kerkdorpen zouden symboliseren, is volkomen onjuist. Immers, de vroegere 
zelfstandige gemeente Oirlo werd eerst in het jaar 1800 bij Venray gevoegd, 
terwijl Ysselsteyn en Vredepeel in het jaar 1921 resp. in het jaar 1955 werden 
gesticht. 
 
Voor de afbeelding van de zwarte, gekroonde slangenkop en de wassenaar zijn 
geen verklaringen te vinden. 
 
Op 25 juni 1979 stelde de gemeenteraad een eigen vlag voor de gemeente vast. 
De vlag, uitgevoerd in de kleuren blauw en wit bevat emblemen die ontleend zijn 
aan het gemeentewapen. Het logo – een bij met een stukje honingraat – is 
geïnspireerd op de bijenkorf met bijen uit het gemeentewapen. De bijenkorf komt 
reeds voor op het oude schepenzegel van de gemeente en verwijst vermoedelijk 
naar de uitgebreide bijenteelt die tot in de twintigste eeuw plaatsvond op de 
heidegronden in de Venrayse Peel. 
 
Wanneer men het grondgebied, dat omsloten wordt door de gemeentegrenzen van 
Venray zou kunnen oplichten en leggen op het grondgebied van Zuid-Limburg, 
kon een kwart van het Zuid-Limburgse door de gemeente Venray worden bedekt. 
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De gemeente Venray, met een oppervlakte van veertienduizend zeshonderd 
tweeëntwintig (14.622) hectare, is dan ook de grootste gemeente van de drie 
Zuid-Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
 
Het grotendeels in de loop van deze eeuw aan de Peel, met woeste gronden, 
bossen, heidevelden en veenmoerassen, onttrokken gebied omvat in totaal elf 
kerkdorpen, verspreid tussen ruim tweeduizend hectare bos en met elkaar 
verbonden door een wegennet van totaal zeshonderdvijftig kilometer, welke 
afstand gelijk is aan een retour Maastricht-Groningen. Oirlo werd in de Franse 
tijd als zelfstandige gemeente opgeheven en bij Venray gevoegd. Een oude 
grenssteen die vroeger de scheiding met Venray markeerde wordt door de 
Oirlonaren als een relikwie bewaart. 
 
Ysselsteyn is een karakteristiek voorbeeld van kolonisatie in Nederland. In 1920 
is op initiatief van het Tweede Kamerlid Jan Poels, ten dele met subsidie van het 
rijk, de landbouwkolonie Ysselsteyn gesticht. Het centrum van de ontginning ligt 
niet aan de grote weg. Aan het einde van een brede grindweg verheft zich de kerk, 
symbool van het middelpunt van de nederzetting.  Een dichtbebouwde woonkern 
heeft zich hier nog niet gevormd. Enkele middenstanders hebben zich hier 
gevestigd. Kamerlid Jan Poels gaf in 1919 in een rede in het parlement de aanzet 
tot deze Peelontginning. Het dorp werd genoemd naar de minister van landbouw 
A. van IJsselsteyn. Om naamsverwarring te voorkomen met het Ysselsteijn in de 
provincie Utrecht, werden de IJ-en verwisseld met Y-en.  
 
Dat Venray anno 1976 geenszins de minste is onder de Nederlandse gemeenten 
moge duidelijk blijken uit deze brochure waarin gegevens worden verstrekt over 
de groei van Venray, de vele en belangrijke in Venray gevestigde 
onderwijsinstellingen, over de culturele en recreatieve voorzieningen, de 
gezondheidszorg en sociale voorzieningen, welke Venray een klinkende naam 
hebben bezorgd in binnen- en buitenland en de industrialisatie, welke hier in het 
jaar 1949 in Venray is begonnen en in het begin der zeventiger jaren een nieuwe 
ontwikkelingsfase is ingegaan, waardoor de gemeente een spectaculaire groei 
doormaakte. 
 
Venray wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van paus Honorius lll van 
10 december 1220, waarbij deze de (toen pas gestichte) Munsterabdij van 
Roermond onder zijn bescherming neemt en onder de bezittingen van die abdij 
ook de kerk van Rode noemt. Dit betekende dat de abdis van de Munsterabdij 
voortaan het recht had de pastoor te benoemen en ook de inkomsten trok uit 
deze parochiekerk. Enkele jaren later vergrootte graaf Gerard van Gelre – zijn 
moeder Richardis was de eerste abdis van de Munsterabdij – zijn bezittingen 
aanzienlijk door schenking van de tienden van Venray. Uit één en ander valt af te 
leiden dat Venray in het jaar 1220 reeds Gelders gebied was, in tegenstelling tot 
de rest van het latere ambt Kessel (ongeveer de hele linker Maasoever van Kessel 
tot Venray), dat pas een halve eeuw later tot Gelre ging behoren. 
 
Voor het jaar 1220 hebben we geen geschreven bronnen, maar uit andere 
gegevens valt af te leiden dat wat nu de gemeente Venray is een kolonisatiegebied 
was, vrijwel onbewoond. In de Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen – 
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omstreeks het jaar 1000 – gaandeweg bevolkt en in het begin van de dertiende 
eeuw al uitgegroeid tot een betrekkelijk groot dorp. Het tegenwoordige territoir 
bestond toen uit drie afzonderlijke kerspels, te weten Venray, Oirlo en Oostrum 
vanouds heerlijkheden en parochies, behorende bij de burcht ‘Spralant’. 
Oostrum vormde waarschijnlijk één geheel met Venray maar werd in de dertiende 
eeuw tot een afzonderlijke heerlijkheid gemaakt. In Oostrum stond het klooster 
van de Kanunnikessen van Sint Augustinus. Venray ressorteerde tot het jaar 
1674 rechtstreeks onder de grafelijkheid, maar werd toen als heerlijkheid 
verkocht. 
 
Tot de Franse tijd heeft Venray deel uit gemaakt van het graafschap (sedert 1339 
hertogdom) Gelre, en wel in het bijzonder van het zogenaamde Overkwartier. Dat 
Overkwartier bestond uit een stuk van het tegenwoordige Noord-Limburg tot en 
met Roermond, plus een even groot stuk oostelijk van de Maas, over de 
tegenwoordige Duitse grens, met de steden Geldern, Straelen, Wachtendonk en 
Erkelens. De Bourgondische hertogen en hun erfgenamen de Habsburgse keizers 
hebben geprobeerd ook Gelre bij hun landen te voegen. Dat lukte pas na lange 
strijd, in het jaar 1543 werd bij traktaat van Venlo Karel V hertog van Gelre. 
Ofschoon de Habsburgers het bestuur van hun Nederlandse gewesten – de 
Landen van herwaarts over’ of ‘de Zeven provinciën’ – getracht hebben enigszins 
te centraliseren, bleven de gewesten, dus ook Gelre zelfstandig. Het enige 
gemeenschappelijke was de landsheer. Het hertogdom Gelre bleef bestaan en als 
laatste heeft de koning van Pruisen deze titel nog gevoerd. 
 
Tijden de Tachtigjarige oorlog bleef het Overkwartier, zij het niet zonder tijdelijke 
bezettingen van de Staatse zijde, in Spaanse handen, en deze toestand werd in 
het jaar 1648 bij de vrede van Munster bevestigd. Was de lange oorlog al ruïneus 
geweest voor het hele Maasgebied, de economische afgrendeling van het zuiden 
door de Republiek, die ook na het sluiten van de vrede bleef voortduren, belette 
de heropleving van de industrie, die juist in de zestiende eeuw op het Limburgse 
platteland wortel geschoten had. Daar kon noch het gewestelijke bestuur in 
Roermond (hoofdstad van het Overkwartier), noch de centrale regering van de 
zuidelijke Nederlanden te Brussel veel aan veranderen. Nog een halve eeuw na de 
vrede van Munster bleef het Overkwartier onder Spaans bewind. De droom van 
Lodewijk XlV, namelijk annexatie van de zuidelijke Nederlanden vervloog tijden 
de Spaanse successieoorlog (1701-1713). 
 
Pruisen, één van Frankrijks tegenstanders bezette het grootste deel van het 
Overkwartier dat in het jaar 1713 bij de vrede van Utrecht ook formeel werd 
toegewezen. Bijna een eeuw, tot de komst van de Fransen in het jaar 1794 is 
Venray Pruisisch gebleven. 
 
Het Congres van Wenen, dat na de val van Napoleon Europa opnieuw verdeelde, 
verenigde enerzijds enkele stukken van het Overkwartier die Oostenrijks waren 
geweest met de rest. Maar splitste tevens het Pruisische gedeelte, waarvan de 
westelijk helft tot het nieuwe koninkrijk der Nederlanden ging behoren terwijl de 
rest Pruisisch bleef. Het hele Maasgebied werd met het oude Land van Loon 
verenigd tot één provincie die van koning Willem l de naam van het oude 
hertogdom Limburg kreeg. Na de Belgische opstand (1830) bleef deze hele 
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provincie, dus ook Venray – alleen Maastricht werd door de Hollanders behouden 
– in Belgische handen. Na het vergelijk in het jaar 1839 werd de provincie 
gedeeld tussen België en Nederland. 
 
Hoe zeer ook gehandicapt in zijn economische ontwikkeling was Venray in de 
afgelopen eeuwen een belangrijke vestiging gebleven, in inwonertal de grootste 
van het Overkwartier, na de steden Venlo en Roermond. Met zijn kloosters en zijn 
Latijnse school nam Venray een bijzondere plaats in. Van een economische 
heroriëntering kwam echter ook na de Franse tijd, toen de belemmeringen van de 
zijde van de Republiek waren opgeheven, vooreerst nog niet veel. Venray was 
zuiver agrarisch geworden en is dat eigenlijk tot de Tweede Wereldoorlog 
gebleven. Men zocht expansie – er is altijd een belangrijk geboorteoverschot 
geweest – in de agrarische sector. De export van schapen, die reeds in de tweede 
helft van de negentiende eeuw gebundeld en georganiseerd in de 
‘Schaapscompagnie’, die een grote bloei heeft gekend en wier activiteiten zich 
hebben uitgestrekt van Odessa tot Buenos Aires. Zuid-Rusland, Polen, de 
Baltische landen, Noord Duitsland, Denemarken, België, Noord-Frankrijk, 
Engeland, de Verenigde Staten en Argentinië behoorden tot het handelsgebied 
terwijl de handel ook niet beperkt bleef tot schapen. 
 
In het jaar 1908 werden de eerste ontginningen gestart, die in de Eerste 
Wereldoorlog toen het gebrek aan graan nijpend werd een krachtige impuls 
kregen. Venray werd daardoor in het jaar 1921 een kerkdorp rijker: Ysselsteyn. 
 
De Tweede Wereldoorlog betekent in de geschiedenis van Venray een groot 
keerpunt. Verliep de inbezitname door de Duitsers in mei 1940 bijna ongemerkt, 
de bevrijding in het jaar 1944 liep uit op een bijna volledige verwoesting waarbij 
tweehonderdelf mensen om het leven kwamen. De wederopbouw werd echter met 
energie ter hand genomen. En meer dan dat. Niet alleen werd de ontginning van 
de Peel voortgezet, er kwam in het jaar 1955 nog een kerkdorp bij: Vredepeel. De 
tijd was voorbij dat Venray een landbouwdorp was. Grote industrieën vestigden 
zich in Venray. Terwijl voorheen vele Venrayers elders een bestaan moesten 
zoeken trok Venray nu vele mensen van buiten aan. In elk opzicht is Venray na 
de oorlog nieuwe wegen ingeslagen, een ontwikkeling die snel is gegaan. 
 
Venray is in de loop der jaren uitgegroeid van een eenvoudige agrarische 
Peelgemeente tot een zich snel ontwikkelende industriegemeente. Van Venray 
wordt gezegd, dat zij als een raket een nieuwe toekomst is ingeschoten, op weg 
naar een baan die zij doelbewust heeft gekozen. In feite is de ontwikkeling van 
Venray begonnen, toen na de oorlog bleek dat de landbouwsector, mede door de 
structurele veranderingen niet meer voldoende in staat bleek als 
opvangmogelijkheid te fungeren voor nieuwe arbeidskrachten. Industrialisatie 
werd daarom ook voor Venray een dringende noodzaak om de structurele 
werkloosheid in de regio het hoofd te kunnen bieden terwijl men tevens kon 
profiteren van het door de regering gevoerde spreidingsbeleid. Immer, de behoefte 
in Venray liep parallel met de ontwikkeling welke elders in het land werd gevoeld 
van een regionaal industrialisatiebeleid. Om de structurele werkloosheid te 
kunnen opvangen werden in het kader van dit beleid de mensen niet naar het 
werk maar werd het werk naar de mensen gebracht. Derhalve werd door de 
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regering een aantal subsidiemaatregelen bevorderd met de bedoeling het voor 
bedrijven interessant te maken de werkgelegenheid te brengen in streken, waar 
sprake was van structurele werkloosheid. Later echter kreeg dit regeringsbeleid 
een bredere grondslag omdat uit overwegingen van ruimtelijke ordening ingegaan 
moest worden tegen een overbelasting van de Randstad, hetgeen weer (logisch) 
leidde tot spreiding van de werkgelegenheid. 
 
In ieder geval heeft Venray van het jaar 1951 in dit regeringsbeleid kunnen 
meespelen. In dat jaar werd de gemeente Venray aangewezen als incidenteel te 
stimuleren kern, terwijl zij twee jaar later industrialisatiekern werd. In het jaar 
1959 werd Venray aangewezen als secundaire ontwikkelingskern. Plaatselijke 
ambachtelijke bedrijven konden nu uitgroeien tot volwaardige industrieën. In dit 
verband mogen de bedrijven Blitta, Custers, Hermus en Muvero worden 
genoemd, en diverse bedrijven elders uit Nederland waaronder Inalfa en zelfs 
bedrijven uit het buitenland, zoals Rank Xerox vestigden zich in Venray, 
gebruikmakend van de attractieve investeringspremieregelingen van de regering. 
Aan Inalfa komt de eer toe het eerste bedrijf te zijn geweest dat de sprong 
waagde. Uit Utrecht kwam het bedrijf naar Venray en stuwde daardoor sterk het 
industrialisatieproces. Vele jaren mocht zij zich het grootste bedrijf van Venray 
noemen, omdat het werkgelegenheid bood aan circa vijfhonderd werknemers. 
 
De na de oorlog heersende latente werkloosheid verdween en daarvoor in de 
plaats kwam een sterke stijging van het aantal arbeidsplaatsen, vooral in de 
sector nijverheid waarvan niet alleen de gemeente Venray, maar een grote regio 
kon profiteren. Totdat in augustus 1971 de toenmalige minister van economische 
zaken de investeringspremieregeling voor vestiging en eerste uitbreiding van 
bedrijven heeft geschorst, heeft Venray de vruchten mogen plukken van de 
aanwijzing als secundaire ontwikkelingskern. In verband met het nemen van 
maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid werd Venray in het jaar 1975 
opnieuw opgenomen in de rij van gemeenten waar het vestigen van nieuwe 
industrieën wordt gestimuleerd. De firma De Hoog, een groenten- en 
fruitverpakkingsindustrie uit Bleiswijk was de eerste die van deze laatste regeling 
gebruik maakte bij haar vestiging in de jaren 1975 en 1976 in Venray. Om 
gegadigden voor industrieterrein te kunnen gerieven werden in het begin van het 
jaar 1976 ‘De Hulst’ bij de Henri Dunantstraat en ‘In de Witte Vennen’ tussen 
Oostrum en Oirlo tot industrieterrein aangewezen. In de industriële expansie van 
Venray neemt de metaalindustrie een belangrijke plaats in. De vestiging in het 
jaar 1965 van Rank Xerox (kopieermachines) heeft tot gevolg gehad, dat het 
industriële patroon van Venray een meer gedifferentieerd beeld heeft gekregen. 
Dit beeld werd nog sterker gewijzigd door de komst van de jaren 1969 en 1970 
van de tapijtfabriek Carl Freudenberg en de aardappelverwerkende industrie 
Nestlé-Nederland, beide op het industrieterrein te Oostrum. Ongeveer gelijktijdig 
werd bekend dat Rank Xerox Venray zich nog verder zou gaan uitbreiden met de 
vestiging van het Europese distributiecentrum in Venray. Uiteraard houdt de 
industriële ontwikkeling van Venray, zij het niet alleen, doch wel zeer sterk 
verband met de uitbreiding van Rank Xerox. Sinds de komst van dit bedrijf naar 
de Maasheseweg zijn de bouwketen nog niet van het terrein geweest omdat de 
uitbreidingen bleven doorgaan tot het jaar 1975. In dat jaar begon het bedrijf ook 
de gevolgen van de economische teruggang te voelen. Begonnen met een 
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handjevol werknemers, werd op 2 oktober 1973 daar de vijfentwintighonderdste 
werknemer begroet. Een jaar later telde Rank Xerox Venray drieduizend 
werknemers.  
 
Het zou overigens van weinig realiteitszin getuigen wanneer de groei van Venray 
enkel en alleen zou worden toegeschreven aan de ontwikkeling van één of enkele 
‘stuwende motoren’. In dit verband mag met evenwel recht gewezen worden op de 
in Venray aanwezige dienstensector, waaronder met name de beide 
psychiatrische centra Sint Servatius en Sint Anna. Met een totaal 
personeelsbestand van rond tweeduizend mag deze sector zeker worden 
aangemerkt als een zeer belangrijke vorm van werkgelegenheid voor Venray en de 
regio. 
 
Dan mag zeker de onderwijssector niet vergeten worden, welke Venray door de 
eeuwen heen een goede naam heeft gegeven en die Venray tegenwoordig verrijkt 
met twee volwaardige instituten voor HAVO en VWO. Men heeft wel eens gezegd 
dat Venray, na Emmen de meest geslaagde ontwikkelingskern is geworden. 
Uiteraard zijn hiervoor van groot belang geweest de financiële injecties van het 
rijk in de verschillende projecten. Daarnaast was en is er de niet aflatende zorg 
van het provinciaal bestuur, dat Venray de kans heeft gegeven en nog geeft om 
bijvoorbeeld het voorzieningenniveau adequaat te kunnen laten meegroeien. Niet 
alleen de ontsluiting via diverse grote wegen als Midden Peelweg en Deurneseweg 
(Eindhoven-Duitsland), de nieuwe provinciale weg Venlo-Venray-Maashees mag 
onder dit voorzieningenpakket worden genoemd. Maar ook de bouw van een 
schouwburg, een overdekt en een openlucht zwembad, goede 
sportaccommodaties waaronder een sporthal kunnen hiertoe worden gerekend.  
 
Het succes van Venray is verklaarbaar vanuit de historie. Van oudsher was 
Venray een regio-op-zich, waarvan de bewoners zelf geleerd hebben buiten de 
eigen grenzen te kijken. Daarbij heeft Venray steeds gelegen op de grens van een 
rijke en arme cultuur, hetgeen een goede voedingsbodem bleek voor het 
ontplooien van initiatieven waarvan bijvoorbeeld de ‘Schaapscompagnie’ er één 
was. De komst van de psychiatrische centra, in het begin van de vorige eeuw 
heeft zijn gunstige invloeden gehad op de sociale gelaagdheid van de bevolking. 
Dit alles heeft er toe bijgedragen dat Venray zonder ‘stuipen’ het groeiproces in de 
afgelopen jaren heeft kunnen doorstaan. Nieuwe bestemmingsplannen kregen 
nauwelijks de tijd om op de gemeentelijke tekentafel te drogen. Binnen de 
daarvoor geplande tijd kwam de uit ongeveer duizend woningen bestaande 
woonwijk Veltum gereed en in amper drie jaar tijd werden in het 
bestemmingsplan Brukske bijna tweeduizend woningen gebouwd. Ongeveer 
gelijktijdig werden de bestemmingsplannen Molenklef, Het Groene Hart, 
Bergkwartier en Vlakwater gerealiseerd, terwijl in Oostrum en Leunen nieuwe 
woonwijken tot stand kwamen. Begin van het jaar 1975 staat het deelplan Kulut 
l, als onderdeel van het bestemmingsplan Veltum ll voor bewoning klaar en is de 
nieuwe uitbreiding in de richting van Landweert in voorbereiding om klaar te zijn 
wanneer de economie zich zal herstellen. 
 
Over de grootte en de samenstelling van de Venrayse bevolking is voor het eerst 
iets vermeld in de jaren 1722 en 1723. Venray telde toen 
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drieduizendtweehonderdveertig inwoners. In het jaar 1812 meldde het resultaat 
van een bevolkingstelling drieduizenzevenhonderdnegenenzestig inwoners. In het 
jaar 1867 werd in Venray de vijfduizendste inwoner ingeschreven. Op 1 januari 
1900 bedroeg het aantal inwoners zesduizendtweehonderddrieenveertig. 
 
Groei in cijfers 
-    6.243 inwoners in het jaar 1900, 
-    8.000 inwoners in het jaar 1909, 
-  10.000 inwoners in het jaar 1921,  
-  15.000 inwoners in het jaar 1941, 
-  18.000 inwoners in het jaar 1952, 
-  20.000 inwoners in het jaar 1958, 
-  25.000 inwoners in het jaar 1968, 
-  26.000 inwoners in het jaar 1969, 
-  27.000 inwoners in het jaar 1970, 
-  28.000 inwoners in het jaar 1972, 
-  29.000 inwoners in het jaar 1973 (29 mei), 
-  30.000 inwoners in het jaar 1973 ( 5 dec.), 
-  31.000 inwoners in het jaar 1975. 
 
De belangrijkste groeifactor van de bevolking van Venray moet worden gezocht in 
de migratie. In het jaar 1973 (Ilja’s geboortejaar) zijn er vierhonderddertig 
kinderen geboren, tweehonderdveertien mensen overleden, 
tweeduizendzevenhonderdéénennegentig mensen hebben zich gevestigd en 
duizenddriehonderdtweeëntwintig mensen zijn vertrokken. In het jaar 1975 
(Youri’s geboortejaar) zijn er vierhonderdvierentachtig kinderen geboren, 
tweehonderdzesendertig mensen overleden, achttienhonderdéénenveertig mensen 
hebben zich gevestigd en vijftienhonderd mensen zijn vertrokken. Een groot 
aantal buitenlandse gastarbeiders heeft de weg naar het Venrayse 
industrieproces gevonden. Begin van het jaar 1976 waren er vierendertig 
nationaliteiten in Venray gevestigd. 
 
De hoofdkern Venray wordt omgeven door een krans van tien kerkdorpen: 
Oostrum, Leunen, Ysselsteyn, Oirlo, Castenray, Veulen, Heide, Merselo, 
Vredepeel en Smakt. In de Venrayse woonwijken Noord-West, Veltum en Brukske 
zijn actieve wijkraden en in de tien kerkdorpen zijn dorpsraden die evenals de 
wijkraden zeer nauw betrokken zijn bij het bestuur van de gemeente. Als gevolg 
van het door de gemeenteraad vastgestelde ‘Beleidsplan woningbouw kerkdorpen’ 
wordt in de vrijwel tegen de kern Venray gelegen dorpen Oostrum en Leunen 
gebouwd. In de overige kerkdorpen mag alleen nog worden gebouwd ten behoeve 
van de autochtone bevolking. De tien kerkdorpen van Venray zijn hechte 
gemeenschappen waarvan sommige al een lange geschiedenis hebben, terwijl 
andere pas in de loop van de vorige eeuw bij de ontginning van de kerkdorpen tot 
ontwikkeling zijn gekomen. Zo vestigden de eerste pioniers zich in het jaar 1920 
in Ysselsteyn. Het dorpje Vredepeel ontstond in het jaar 1955. De dorpskernen 
verschillen van elkaar waar betreft het voorzieningenniveau. Belangrijke 
overeenkomsten tussen de kernen zijn de grote inzet voor het behoud van de 
leefbaarheid in het eigen dorp en het in stand houden van een bloeiend 
verenigingsleven. 
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Merselo is één van de middelgrote dorpen van Venray. Het dorp heeft een 
landelijke en bosrijke omgeving, die bijzonder uitnodigend is voor wandel- en 
fietsroutes. De inwoners van Merselo zijn uitermate actief binnen de vele 
verenigingen die het dorp kent. 
 
Oirlo is van de jaren 1794 tot 1800 een zelfstandige gemeente geweest. De 
grensstenen liggen nog steeds op de plaats van destijds, op het pleintje aan de 
Hoofdstraat tegenover de kerk. Dit pleintje werd in het jaar 2001 verfraaid met 
een bronzen kunstwerk: ‘Zo verscheiden, toch één’, van Mieke van Uden. 
 
Ondanks dat Oostrum maar een klein dorp is, blijkt het dorp een 
indrukwekkende historie te hebben. De kern Oostrum bevat kenmerkende 
gebouwen zoals de katholieke kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte, een 
basisschool, een dorpsplein, het NS station, de boerderij ‘Klein Spraeland’, de 
Rosmolen (een werkende watermolen) en een TBC-kliniek. Landschappelijk wordt 
het dorpse karakter aangevuld met de omliggende natuur, zoals het beekdal bij 
de Rosmolen, de Boschhuizer- en Geysterse bossen, de Oostrumse beek en de 
Witte Vennen. 
 
Smakt is een bedevaartsplaats en wel van Sint Jozef. Het is zijn enige 
bedevaartplaats. Sint Jozef wordt er vereerd vanwege drie motieven: als patroon 
van een gelukkige levensstaat, als patroon van het christelijk huisgezin en als 
patroon van de stervenden. Jaarlijks bezoeken zo’ n vijftigduizend pelgrims de 
kapel, vooral in de maand maart is het druk. De kapel is in het jaar 1699 
gebouwd door baron Van Macken. Het Sint Jozefbeeld is volgens de legende 
afkomstig uit Spanje. 
 
Castenray en Leunen liggen ten zuiden van Venray in een landschap waarin 
bossages, weidevelden en akkers elkaar afwisselen. Ook hier staan op de 
kruispunten en in de bermen talloze wegkruisen en kapellen. In Castenray en 
Leunen staan kerken waarvan delen stammen uit de Middeleeuwen. In 
Castenray vereert men de Heilige Brigidia, patrones tegen hoornveeziekten. In de 
kerk staat een laatgotisch beeld van Sint Matthias. 
 
Veulen, gelegen ten zuiden van Venray behoort tot de kleinere dorpen (530 
inwoners) en is als buurtschap al eeuwenoud. In de kroniek van het inmiddels 
tot gemeentehuis getransformeerde klooster Jerusalem werd er al in het jaar 
1422 melding van gemaakt. Goert van Voerle (Geert van ’t Veulen) stichtte toen 
samen met Sibbe Henselmans dit zusterklooster in Venray en zijn dochter 
Metken werd één van de eerste bewoners. De bouw van een eigen school in het 
jaar 1931 en een eigen kerk in het jaar 1949 zorgde samen met de vestiging van 
een bakkerij, een kruidenierswinkel, een café, een smederij en een timmerbedrijf 
voor een hechte, leefbare dorpsgemeenschap. Bijna duizend hectare akkerland, 
weiden en bossen bomen geven kleur aan dit kerkdorp. De kerk, toegewijd aan 
de Heilige Antonius van Padua was de eerste naoorlogse kerk die in Limburg 
gebouwd werd en staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Op het plantsoen 
tegenover de kerk staat in brons het kunstwerk van Goke Leverland uit 
Sassenheim, het drinkend veulen. Tijdens het eerste weekend van september is 
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er kermis in het dorp. Carjumping en een treffen met kleine vliegtuigen zorgen 
dan voor extra sensatie en een grote toeloop uit de wijde omtrek.  
 
Heide is één van de kleinere dorpen van de gemeente Venray. Al in de zestiende 
eeuw wordt melding gemaakt van het gehucht ‘De Heijde’ en tevens van de 
buurtschap ‘Voolen’. Beide liggen aan de rand van de Peel en bestaan uit een 
aantal boerderijen. Het is voornamelijk een agrarische gemeenschap. Heyde is 
van oorsprong zelfvoorzienend geweest voor wat betreft de eerste levensbehoeften. 
Ondernemende dorpsbewoners houden de gemeenschappelijke voorzieningen 
zoals de kerk, de basisschool en het gemeenschapshuis Gelderkoel in stand. Ook 
is er een bloeiend verenigingsleven. 
 
Vredepeel is het jongste dorp van Venray. Het bestond in het jaar 2005 vijftig 
jaar. Het dorp is vooral bekend van de vroegere vliegbasis De Peel. Nu is de Groep 
Geleide Wapens, één van de grootste werkgevers van Venray, gevestigd op de 
luchtmachtbasis. Vredepeel heeft een rijk verenigingsleven. Dit is van groot 
belang om het dorp leefbaar te houden. De meeste inwoners zijn werkzaam in de 
landbouw, hoewel er de laatste jaren een verschuiving naar andere 
inkomensbronnen is waar te nemen. Het dorp heeft een open 
landschapskarakter en een uitgestrekt natuurgebied. 
 
Het kerkdorp Ysselsteyn wordt gevormd door het Lovinckplein; rondom vinden 
we de Sint Odakerk, de basisschool, het gemeenschapshuis, de Rabobank, de 
Boerenbond, alsmede diverse winkels en horecabedrijven. Het Duitse Kerkhof en 
de Peelraamstelling herinneren aan de oorlog. Dankzij de pioniersgeest, 
ondernemerschap en grote gemeenschapszin is Ysselsteyn in haar ruim 
vijfenzeventig jarig bestaan uitgegroeid tot het grootste Venrayse kerkdorp. Het 
heeft een bloeiend verenigingsleven en een goed voorzieningenniveau. De laatste 
jaren ligt de woningbouw onder druk door belemmerende regelgeving. De 
jongeren kunnen moeilijk een woning krijgen. 
 
Van oudsher heeft Venray op onderwijsgebied een belangrijke plaats ingenomen. 
Reeds in het jaar 1651 werd een Latijnse school gevestigd, welke een meer dan 
regionale betekenis had. In het jaar 1793 namen de paters Franciscanen het 
onderwijs aan deze school over. Gedurende de Franse tijd werden de paters 
gedwongen de school te sluiten. Eerst in het jaar 1837 kon tot de heropening 
worden overgegaan. Tot het jaar 1969 was het Gymnasium voor jongens 
gevestigd aan de Leunseweg 2 onder de naam ‘Immaculaeta Conseptionis’. Met 
ingang van het schooljaar 1969/1970 werd het nieuwe schoolgebouw aan de 
Zuidsingel betrokken. De school, die de naam ‘Boschveldcollege’ kreeg heeft drie 
typen van v.h.m.o.: gymnasium, atheneum en havo. Het ‘Boschveldcollege’ is 
sinds het jaar 1969 ook opengesteld voor meisjes. Dankzij het initiatief van de 
Zusters Ursulinen, die zich in het jaar 1838 in Venray vestigden kreeg Venray 
het meisjespensionaat ‘Jerusalem’, waaraan verbonden werd het gymnasium 
voor meisjes en een M.M.S. (middelbare meisjes school). Daaruit is op 1 
augustus 1968 de Scholengemeenschap ‘Jerusalem’ gesticht, omvattende 
gymnasium, atheneum en havo. Ook deze school werd in het jaar 1969 
opengesteld voor jongens. 
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Een belangrijke zaak voor Venray was het ‘Centrumplan’, een sanerings- en 
reconstructieplan voor Venray-kom: 
 
ter oplossing van de bestaande en toekomstige verkeersproblemen; 
ter voorziening in ruimte voor noodzakelijk uitbreiding van het winkelcentrum in 
verband met de groei en de toenemende streekverzorgende functies van Venray; 
teneinde ruimte te bieden voor ontplooiing van de functie van de kern in de 
groter wordende kom, gemeente en streek. 
 
Ondanks de verstedelijking van de kern Venray blijft de landbouw – van oudsher 
een gemengd bedrijf – vooral in het buitengebied van Venray en de kerkdorpen 
een belangrijk middel van bestaan. Het is echter niet te ontkennen, dat steeds 
meer werknemers uit de agrarische sector afvloeien naar de industriële sector. 
Tal van bedrijven hebben zich geïntensiveerd en zich toegelegd op veredeling 
(kippen, kalkoenen, varkens, champions). Ook de seizoensarbeid in de 
aspergeteelt is in het gebied rond Venray nog een behoorlijke bron van 
inkomsten. De ruilverkaveling Lollebeek werd in oktober 1974 afgesloten. Voor 
een bedrag van veertig en half miljoen gulden werden twaalfduizend hectare in de 
gemeente Venray en Horst verkaveld en verbeterd. Het totaal aantal kavels werd 
teruggebracht van tienduizend naar zesduizend. Door deze ruilverkaveling is de 
veeteelt rond Venray toegenomen. In het jaar 1975 was de ruilverkaveling 
Overloon-Merselo in uitvoering. Hierin is gelegen een oppervlakte van 
tweeduizendvierhonderd hectare welke behoort tot Venrays grondgebied.  
 
Via het nieuwe, gemoderniseerde en in het jaar 1976 officieel in gebruik genomen 
NS station in Oostrum is Venray per rail verbonden met alle delen van het land. 
De Zuid Ooster Autobusdiensten NV exploiteert een aantal buslijnen, waardoor 
Venray verbindingen heeft met omliggende grote plaatsen en de helft van haar 
kerkdorpen. Merselo, Vredepeel, Oirlo, Veulen en Smakt zijn van het openbaar 
vervoer verstoken (1975). Sinds november van het jaar 1969 onderhoudt de Zuid 
Ooster een stadsdienst in Venray. 
 
De aandacht wordt nog gevestigd op enkele bijzondere objecten in Venray, met 
name Sint Petrus Bandenkerk (Grote Kerk), Vredeskerk, Brits oorlogskerkhof en 
Duits oorlogskerkhof. 
 
De Grote Kerk dateert uit het jaar 1462 en de toren was van het jaar 1401. De 
toren is door de Duitsers in oktober 1944 opgeblazen. In het jaar 1962 kwam de 
herbouw van de toren gereed. De architect was ir. Jules Kayser uit Venlo. De 
laat-gotische kerk is één der grootste in Nederland en is in het bezit van een zeer 
belangrijke collectie Nederrijnse beelden uit de vijftiende en zestiende eeuw, 
onder andere van de ‘Meester van Varsseveld’, een laat-gotische koperen 
lezenaar, een zestiende eeuws doopvont en een zeventiende eeuwse preekstoel. 
 
Na de bevrijding werd het idee geopperd om de eerlijke wil tot samenwerking van 
de vroegere tegenstanders in een uiterlijk teken te symboliseren. Met behulp van 
de bij de verbeten strijd om Noord-Limburg betrokken landen is een monument 
opgericht in de vorm van een kerk. Bijdragen voor de bouw van deze kerk werden 
ontvangen van West-Duitsland, Amerika, Engeland en Canada. Architect Boosten 
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heeft een goede, moderne kerk gebouwd. In deze kerk is ook de ‘lamp der 
broederschap’ geplaatst. Een monument met een symbolisch graf completeert het 
geheel.  
 
Zeshonderdtachtig Britse soldaten hebben een laatste rustplaats in Venrays 
bodem gevonden op een fraaie begraafplaats aan de Hoenderstraat. 
 
De enige begraafplaats voor Duitse gesneuvelden in Nederland ligt in de 
gemeente Venray, in het kerkdorp Ysselsteyn. Op een onoverzienbare vlakte 
werden hier meer dan drieduizendtweehonderd gesneuvelden ter aarde besteld. 
 
Voor een groot gedeelte is het militaire vliegveld ‘De Peel’ een slapende NAVO-
basis, die slechts sporadisch wordt gebruikt, gelegen op Venrays grondgebied. 
 
De oude Hazenhut lag op Venrays grondgebied. Het was een 
heideboerenbedoening annex herberg en toevluchtsoord voor passanten die via 
deze zandrug de Peel overstaken. Het was in deze oversteek de enige 
verfrissingspost met eet- en slaapgelegenheid voor voetgangers, voerlieden, 
jagers, turfstekers, imkers en andere passanten. Het boerenbedrijf stelde niet 
veel voor en bestond uit een koe, een paar varkens en enkele heideschapen. In 
het hoogveenreservaat ‘De Bult’ zijn de veenputten met de vale-, zwarte- en met 
‘lok’ doorregen pijperturf. Het veenreservaatje ‘De Bult’ ligt aan de noordzijde van 
de oude karrenweg Deurne-Venray. Honderd meter van de Deurneseweg lag de 
herberg ‘De Crayenhut’. Het was een herberg voor passanten die deze Peelpas 
overstaken. Reizigers en turfstekers dronken hier hun biertje. De turfstekers 
gingen zondags naar Drika, de dochter van de herbergier. Herman Maas vertelt: 
 
 In de Crayenhut ben ik tussen 1896 en 1903 wel driehonderd maal geweest. Je 
moest je bukken om binnen te komen. Maar als buiten een koude wind gierde, was 
het vooral ’s avonds gezellig bij het open haardvuur waar hout en plaggen 
brandden onder een brede schouw in een vertrekje met een lemen vloer, wazig 
verlicht door een schemerlampje. Er was moed voor nodig om dan in de nachtelijke 
eenzaamheid, soms tegen een barre sneeuwjacht in, de tocht van een paar uren 
over een haast onbegaanbare weg met diepe karrensporen, overgroeid met hei en 
smelen, naar Venray te aanvaarden. Die menschen waren een café begonnen 
sinds er in het veen gewerkt werd. En ’t was er druk. Er werd per jaar voor over de 
achtduizend gulden aan jenever omgezet. Iedere avond trok er weer een groep 
Peelwerkers heen. Ze konden er doen wat ze wilden. ’t Was altijd naar Drika. Zoo 
heette de dochter, een meid van een goede twintig jaren, een slet. Het mes sneed 
er aan twee kanten, verklaarde de herbergier grinnikend. De Poepen namen de 
keetmeiden mee en dan werd het een boeltje. Op mijn tocht richting Venray stootte 
ik op een troep Poepen, een vijftig kerels en keetmeiden. Zij lagen daar, zonder weg 
te weten, zij wilden naar het station om naar huis te kunnen gaan, want zijn 
hadden in de Peel gedaan gekregen. Gelukkig was het in die nacht helder 
maanlicht. Het was voor hen een opluchting dat ik hun gids kon zijn. Ik woonde 
vlak bij het station (Oostrum). Zij maakten het mij hoegenaamd niet lastig. Ik liet 
hen echter toch maar voor mij uitlopen. 
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Op vrijdag 10 mei 1940, twee dagen voor Pinksteren, schoot de zesde 
pantserdivisie van generaal Von Reichenau nog voor het avondeten dwars door 
de veertig kilometer lange flinterdunne Peellinie met haar kwetsbare kazematten. 
Jo Wijnen schreef in het artikel ‘Slag in de Schaduw’: ‘Als de Duitsers hadden 
gezien dat ze door een Nederlandse verdedigingslinie trokken hadden ze 
misschien nog wel eens omgekeken’. Toen eind 1938 een mobilisatieproef voor 
grenstroepen werd gehouden, was de gevechtswaarde van de oudste regimenten 
met nul te kwalificeren, aldus kolonel Schmidt, de latere bevelhebber van de 
Peelraamstelling. Hij deed verslag aan het Opperbevel Legerkorps Zuid. Na lang 
touwtrekken mocht het ministerie van oorlog zeshonderdduizend gulden 
besteden voor de aanleg van de Peelraamstelling. Dit vestingwerk loopt van Budel 
tot aan het riviertje ‘Raam’ in Grave. Ten noorden van de spoorlijn bij 
Griendtsveen spitte een leger van werklozen een zes meter brede gracht van twee 
meter diepte. Met de schop, kruiwagen en karren werd het Defensiekanaal 
gegraven. Arbeiders waren er genoeg. De leiding was in handen van de Grontmij 
en de Heidemaatschappij. De gebroeders Kinkelder uit Arnhem stonden garant 
voor deze klus. In de zomer van 1939 begon dit grote karwei. Het is 
onvoorstelbaar dat het werk nog in datzelfde jaar gereed kwam. Aan de 
onderkomens van de werkers in het veld zag je het verschil met de bazen. Een 
schuilkeet voor de arbeiders kostte vier gulden, die van de opzichters vijftig 
gulden en van de directie achthonderd gulden. Door de aanhoudende 
herfstregens bleven de schoppen werkloos in de Peel steken. Draglines maakten 
tenslotte het karwei af. Langs de tankwal ‘het Defensiekanaal’ werden 
driehonderdzesendertig kazematten gebouwd. Goed om elk tien soldaten en een 
afstandsmitrailleur beschutting te geven. De linie heeft geen Duitser bang 
kunnen maken. Zelfs kolonel Schmidt had geen vertrouwen in zijn eigen stelling. 
De manschappen waren nauwelijks geoefend. Er is dan ook vrijwel geen schot 
gelost. Aan dapperheid heeft het de grenssoldaten niet ontbroken, wel aan leiding 
en een echte linie. Het merendeel van de kazematten staat nog ongeschonden 
langs de Peel- en Defensiekanalen, als een zichtbaar bewijs van een doelloze 
defensietaak. Hier en daar zijn kazematten opgeblazen die in de weg stonden. De 
provincie Noord-Brabant heeft de Peelraamstelling opgenomen op de 
‘Cultuurhistorische Waardenkaart’ en voorgedragen voor plaatsing op de 
Rijksmonumentenlijst. 
 
De strijd om de Heydse Peel, waarvan de Groote Berg een onderdeel is, gaat niet 
over de strijd met de Duitsers in oktober 1944 om stand te houden aan de 
oostkant van de Peelraamstelling. De strijd om de Heydse Peel was de strijd van 
de voorzitter van de Natuurbeschermingsraad van Nederland, drs. R.J. de Wit. 
Hij zette zich in voor het behoud van de nog niet ontgonnen Pelen. In de nazomer 
van 1961 publiceerde hij in het blad ‘Natuur en Milieu’ het artikel: ‘De Heidse 
Peel: Pyrrusoverwinning op de ontginners?’ De weidse Peelhorizon rond de Groote 
Berg is niet meer. De karrenweg van eertijds is geasfalteerd. Aan de overkant van 
deze weg lag het gebied, waar de strijd om de Heydse Peel zich afspeelde. De Wit 
won deze slag. Het resultaat van deze overwinning vergeleek hij de overwinning 
die koning Pyrrus van Epirus tegen de Romeinen in Heraclea en Ausculum in 
Griekenland (280 en 279 v. Chr.) behaalde. Deze slag ging de geschiedenis in als 
de ‘Pyrrusoverwinning’. De overwinnaar leed meer verliezen dan de verslagene. Zo 
heeft ook De Wit het ervaren. Zijn behaalde overwinning was dat de subsidies 
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voor de ontginning van de woeste gronden werden stopgezet, maar de Heydse 
Peel ontgonnen werd. Een fraai natuurgebied ging verloren. Een gebied met 
zandkoppen, boerenveenputten, kleffen en tillen werd gecultiveerd. Vrijwel al 
deze bijzondere kenmerken van dit gedifferentieerde landschap werden uitgewist. 
Op korte afstand van de Groote Berg, nabij de Kreijenhutsedijk en noordelijk van 
de Rowwehemelheide werd in 1910 een tramcoupe geplaatst. Vandaar uit leidde 
Johan Lemmens, opzichter bij de gemeente Venray, de eerste werkvoorbereiding 
van de Peelontginning. 
 
In het zuidelijk deel van de Heydse Peel lag de Boerenpeel. De Boerenpeel maakte 
deel uit van de Heydse Peel. Ze was gelegen tussen het Schivelke, Buskesven en 
de Koep, westelijk van de Paardekop. De benaming was ontstaan door de wilde 
boerenvervening, die hier had plaatsgevonden. Er was een groot 
boerenveenputtencomplex ontstaan. Verder vormde een klein stuk heide nog een 
onderdeel van de Boerenpeel. Gerard Lemmens schrijft dat hij in zijn 
kostschooltijd, in het begin van de twintigste eeuw, een tocht maakte naar de 
Boerenpeel. Hier ontmoette hij ‘Ald Willemke, de Schiëper’. Schaapherders 
werden dikwijls met ‘schèève schowwer (minderwaardig) ágekeeke’.  Schepers 
waren belezers, het waren hiël ènvoudige luuj’, kruidenkenners en veegenezers, 
snijders van beeldjes en breiers, zonder dat ze ooit een school hadden bezocht. 
‘Ald Willemke’ vertelt: 
 
‘Daer is enne schiëper gewist, wel mier dan honderd jaor geleeje of nag langer. Dè 
schiëper haai hier zien weiplats veur de schëüp. Dèn haai dit stukske Piël 
Bónnepo genümd. Bonnepo, ofwel Bonrepos, dat verbasterd is tot Bonnerpo. 
Daaruit toen, ‘umdat weei hiër gin Frans koste en de minse dèn schiëper vergate, 
de Boerenpiël ontstond. Bon repos betekent goede rustplaats. Een plek waar het 
goed toeven is. ‘Ald Willemke’ gaat door over overspel in de Peel en de straf die 
volgde. ‘Do waas ‘ne getrouwde mins, eene van hier aan de Piëlkant, dè slegt 
lèèfde, hè leep angere vrowluuj nao en zien èège vrow waas gaar niks mier bi’j um 
in tel. Mer toen grepe de vrowluuj üt de naoberschaft in; en as den kèl wir ins 
van d’n vrimde en half bezope tüs kwaam, beslote ze um zien hits en slèchtigheid 
er ins en vergood üt te doon. Ze grepen um vast en spiende um vur ’n ploog; en 
vort ging ut, vortgejaagd dur de vrowluuj, de Piël in, totdat hë hier in et moer 
terecht kwaam, en er noët mer derüt is gekomme’. 
 
Bij de ontginning van de Heydse Peel, in het midden van de jaren zestig van de 
twintigste eeuw, zijn  de overspelige boer uit Deurne en de ploegen niet gevonden. 
Zo kan dit mysterie voortleven en blijft er altijd iets in deze legendarische Peel te 
ontraadselen. Mogelijk liggen ze te rusten in een van de Peelrestanten, 
boerenputten die niet ontgonnen zijn.  
 
‘Venray in de ban van carnavals-seksrel’. Dit bericht staat in Spits op donderdag 
10 januari 2008. Na een anonieme dreigbrief aan het adres van oud-
profvoetballer Edward Linskens is de boerenbruiloft in Venray op 
carnavalsdinsdag afgelast, en belandde onverwacht een seksrel in de 
openbaarheid. Zoals de perfecte moord bestaat, zo had de carnavalsvereniging 
‘De Piëlhaas’ het perfecte scenario bedacht om de carnavalsrel voor het Venrayse 
publiek geheim te houden. Het kostte ze bloed, zweet en tranen, en het bleek nog 
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te lukken ook. Vlak voor de presentatie van het nieuwe boerenbruiloftpaar, half 
november, rinkelde bij de vereniging de alarmbel. De neptrouwerij, een 
traditioneel gebruik op carnavalsdinsdag, kon niet doorgaan omdat de bruid en 
bruidegom ook feest bleken te vieren in de slaapkamer. In een e-mail aan de 
leden van de Raad van Elf kondigde de echtgenoot – zelf lid van de raad – op 14 
november een echtscheiding aan. De bruid verdween van het toneel, de 
bruidegom, Edward Linskens, mocht blijven. Ingrid Viervermans werd de tweede 
bruid en daarmee was het feest gered. Althans de presentatie het stel in een volle 
schouwburg op 18 november. Er gingen inmiddels wel al ranzige praatjes door 
het Peeldorp. Maar die wonnen het niet van het geluk dat het boerenbruidspaar 
uitstraalde op het staatsieportret op de website van ‘De Piëlhaas’.  
 
Geheel onverwachts nam de zaak een andere wending. Rond kerstmis ontving 
Linskens een anonieme dreigbrief, waarin zijn escapades aan de kaak werden 
gesteld. Over de dreigbrief zweeg de carnavalsvereniging, toen ze besloot het feest 
niet door te laten gaan. Met Linskens in de rol van slachtoffer zou verder 
niemand meer een blauwtje lopen. Carnavalminnend Venray had echter niet 
gerekend op de burgemeester, Jos Waals. Die voelde zich verplicht mogelijke 
gevoelens van onveiligheid weg te nemen bij de bevolking. ‘De bedreiging van 
Linskens speelt zich af in de relationele sfeer en is niet gericht tegen het carnaval 
of elementen hiervan’, verklaarde hij. En hij voegde daar in een bijeenkomst van 
ondernemers aan toe: ‘Wie zijn bips brandt, die moet op de blaren zitten’. 
Sindsdien gonst het in Venray van de geruchten; wordt de spot gedreven met het 
feest (Hoerenbruiloft) en schrijven fans van PSV zich bijna suf op het forum over 
Linskens vermeende potentiekracht. Voor de oud-voetballer, beroemd vanwege 
zijn frommelgoal in 1988 tegen Real Madrid, zijn de druiven extra zuur. Hij is 
onlangs ontslagen als manager van de fanshop van PSV, bevestigt 
perswoordvoerder Pedro Salazar. Linskens, die inhoudelijk niet wil ingaan op de 
Venrayse affaire en zegt dat beide partijen in onderling overleg uit elkaar zijn 
gegaan. Hij ontkent dat zijn vertrek verband houdt met het carnavalsgedoe. ‘Dat 
beide kwesties op hetzelfde moment spelen, is puur toeval’. Het coverscenario 
van ‘De Piëlhaas’ mag dan mislukt zijn, maar de carnavalsdinsdag gaat wel door. 
In plaats van een boerenbruiloft kondigt de voorzitter Gerard Kerstens een 
spetterend boerenbierfeest aan 
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Het boerenleven in Venray 
 
 
 
 
Gedicht van den landman 
 
Ik bebouw mijn land met mijn verstand. 
En verder moet ik wachten 
op gunstig weer van god de heer 
en niet op eigen krachten. 
 
 
Rond 1880 stond de landbouw in het teken van verbouw van 
consumptiegoederen. Driekwart werd bebouwd met granen. Het belangrijkste 
gewas was rogge. Rond 1900 bleef de korrelopbrengst zestienhonderd kilo per 
hectare. De opbrengst van haver liep erg uiteen van duizend tot achttienhonderd 
kilo per hectare. Op lichtere zandgrond werd het haverras ‘evie’ (evene: Avéna 
strérilis) verwilderd. Op ieder bedrijf werd een hoekje boekweit verbouwd voor 
eigen gebruik. Het was een lastig gewas, met misoogsten door nachtvorst, 
verbranding of verwaaiing. Het boekweitmeel werd gebruikt voor de bereiding van 
balkenbrij, boekweitpap en boekweitpannenkoeken, de zogenaamde 
‘bookeskook’. Balkenbrij werd ook wel ‘tuut’ of ‘karboet’ genoemd. Het 
belangrijkste vruchtengewas was aardappelen met de plaatselijke benamingen 
als ‘Roermondse rode’, ‘Venlose witte’ en een vroeg ras ‘My Lords’. Men teelde gele 
mosterd voor eigen gebruik. In een ijzeren kom waarin een kogel liep werd het 
mosterdzaad tot een fijne brij gemalen. 
 
De vlascultuur is al heel oud. In de oudste graftomben van Egypte en in de 
terpen van ons land zijn er sporen gevonden. Bij opgravingen in Elsloo werden in 
een zevenduizend jaar oude nederzetting van de Bandkeramiekers resten van 
vlas aangetroffen. De oudste vermelding van het telen van vlas dateert uit de 
vijftiende eeuw uit Oostrum, gemeente Venray. Vlas is een eenjarige plant dat op 
een meter hoge stengel groeit. Het bloeit met hemelsblauwe bloemen die zich bij 
grote hitte sluiten. ‘Het vlas slaapt’, zeggen de boeren dan. Het wordt gezaaid in 
het voorjaar en wordt twee keer gewied. Het wordt gebruikt voor de vezelwinning, 
linnen stoffen, garens voor de kantindustrie en papierfabricage. Het vlas wordt 
bij de oogst getrokken met wortel en al en op het veld te drogen gezet. De 
vlasteelt was een lucratieve teelt zodat de boer vaak bezorgd was of de vlasteelt 
zou lukken. Nog bezorgder was de pastoor omdat de vlastijd de zondentijd was. 
Vooral in het voorjaar als de jongelui naar de vlasvelden trokken om het vlas te 
ontdoen van het onkruid. ‘Tijdens het wieden werd er gezondigd door het spreken 
van onreine woorden. In iedere wiedploeg zat wel een jongen die alle anderen tot 
zonden aanzet. Zo wordt het onkruid in de harten van de anderen geplant, terwijl 
hij daar de akker van zuivert. De boer moet daarom deugdzame werklieden 
uitkiezen. Bij het trekken van het vlas gaat het er dartel aan toe, die het lichaam 



 109

vermaken maar de ziel doden. De boer die dit toelaat maakt zich schuldig aan 
alle zonden die er bedreven worden’. Tussen het vlas zit veel onkruid, het is veel 
werk om het onkruidvrij te houden. Het vlas wordt dus niet gemaaid, maar 
geheel uit de aarde getrokken. Er is geen gewas op aarde dat zoveel bewerkt moet 
worden dan vlas. Nadat het uit de aarde is getrokken wordt het met de 
zaadtoppen door ijzeren pinnen getrokken. Daarna volgt het roten (rotten) in het 
water, waarna het geslagen, gehekeld, gesponnen en geweven wordt. Het linnen 
wordt dan gebleekt. ‘De rechtvaardige boer zal hoe meer hij moest lijden en 
overvallen wordt in tegenspoed, hoe meer zijn verdiensten en hoe witter zijn kleed 
van gratie wordt bij God, de Heer’. (Uit: Den Godvruchtige Landman (1843) Boek: 
Ons Brabant) De vlasteelt was vooral in zwang voor 1900. In de gemeenten 
Venray, Horst en Weert handhaafde de vlasserij zich het langst. De oppervlakte 
die men teelde was op ieder bedrijf niet groot, maar de teelt was arbeidsintensief. 
Na het trekken van het vlas werd het gedroogd en volgde roting in vennen, sloten 
en plassen; het vlas werd dan donkerbruin van kleur. Ieder dorp had wel een 
vlasven of ook wel vlaas genoemd. Vennen met namen als Koevlaas, Ruste Vlaas, 
maar ook veel bleekvennen die vermoedelijk een functie hadden voor het bleken 
van het vlas. Vooral de wintermaanden werden gebruikt voor het spinnen van 
linnen garens. Groepen van tien tot vijftien meisjes zochten in de avonduren 
elkaar op met hun spinnewiel. Dit noemde men ‘spinningen’. De jongens waren 
altijd belangstellend aanwezig en de avond werd besloten met een dansje op de 
muziek van een accordeon. De avond noemde men ‘toedem’. 
 
Vrijwel ieder dorp had een of meer wevers die de linnen garens verwerkten tot het 
gewenste product. De wever maakte van de beschikbaar gestelde garens zuiver 
linnen. Ook werkte hij er een katoenen draad door. Voor het weven van fijn 
linnen betaalde men achttien cent per el, voor grof linnen veertien cent per el. De 
linnenkast was de trots van de huisvrouw. Menige bruid kreeg linnengoed mee 
voor haar eigen linnenkast. Voor de bruid en bruidegom werd exclusief voor die 
dag een hemd geweven. De hemden werden  slechts eenmaal gedragen; hemden 
zo stijf als een corset. De linnenkast is door de eeuwen heen een statussymbool 
geweest voor de huisvrouw. De linnenkast stond voor kennis, kunde, toewijding 
en netheid. De aantallen logen er niet om. Vierentwintig tafellakens, vierentachtig 
stuks beddengoed, zestig servetten, zestig handdoeken. Vaak hadden de doeken 
ingeweven randen met patronen en teksten waaruit de functie van de doek bleek. 
 
De veeteelt was secundair en hoofdzakelijk gericht op de mestproductie. De 
mestproductie was het grootste knelpunt in de landbouw voor de uitvinding van 
de kunstmest. De welvaart in de Peelstreek was gering. Na 1840 kwam de 
ontginning van woeste gronden schoorvoetend op gang. Omstreeks 1875 brak 
een langdurige landbouwcrisis uit, die leidde tot scherpe prijsdalingen voor 
granen. De graanschuren van Amerika gingen open. Goedkoop zeetransport 
zorgde voor ongekend lage graanprijzen. Ook Rusland en Argentinië stortten hun 
graanoverschotten op de Europese markt. Zodoende begon in 1878 een 
langdurige crisis, die nog verergerd werd door de daling van vee- en 
zuivelproducten, doordat velen omschakelden van graanverbouw naar 
veevoederproducten of zonder meer op veeteelt overgingen. Dit betekende vooral 
voor het Peelland het einde van een mineralenbalans die eeuwenlang in stand 
was gehouden tussen leven en dood. De hoeveelheid mineralen uit dierlijke mest 
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bedroeg voor de veebezetting in de gemeente Venray in 1873 per hectare 
cultuurgrond dertig kilo stikstof, vijftien kilo fosfaat en vijfendertig kilo kalium. 
Een eeuw later bedroegen die hoeveelheden respectievelijk 
vijfhonderdzevenenveertig kilo, vierhonderddrieëntachtig kilo en 
driehonderdvijfennegentig. 
 
De mestbereiding en mestbewaring waren tot in het midden van de twintigste 
eeuw werkzaamheden die een zorgvuldige toepassing kende. Men moest allerlei 
kunstgrepen te baat nemen om de eigen dierlijke mestproductie op te voeren. 
Daartoe mengde men de stalmest met as en heideplaggen. Eerst werd een laag 
plaggen gelegd, daarop een laag mest en een laagje turfas of houtas, dan weer 
een laag plaggen en zo verder. Dit probeerde men nat te houden met gier (urine). 
Menselijke uitwerpselen werden verzameld door toiletten te bouwen die in 
beerputten uitmonden. De Maatschappij Helenaveen had met de gemeente ’s 
Hertogenbosch een contract gesloten voor de afname van stadsvuil en menselijke 
uitwerpselen. Deze mest werd door turfschepen als retourvracht meegenomen die 
af- en aanvoeren tussen ’s Hertogenbosch en Helenaveen. De graanprijzen 
kelderden enorm. Als gemiddelde van de jaren 1871-1880, 1881-1890 en 1891-
1900 in volgorde een overzicht uitgedrukt in hectoliter. Tarwe van f.10,98 naar f 
7,46 en f 5,50. Rogge van f 8,11 naar f 5,79 en f 4,45. Nederland was vrijwel het 
enige land dat niet overging tot bescherming en was daarom weerloos tegen de 
invoer van buitenlandse granen.. 
 
De structuurwijziging die zich in de landbouw voltrok, had grote invloed op de 
bevolkingsontwikkeling en de samenlevingsvorm in zijn diverse facetten. Na 1900 
worden de eerste verschijnselen ervaren van een bevolkingsexplosie. De meest 
opvallende verandering lag in de beroepsstructuur van de bevolking die in de 
landbouw werkzaam was. In 1889 was in Limburg zevenenveertig procent van de 
beroepsbevolking in de landbouw werkzaam, in 1909 was dit gedaald tot 
eenenveertig procent. Nevenberoepen ontwikkelden zich geleidelijk tot 
zelfstandige functies, waarmee zelfstandige middenstand zijn intrede deed met 
bakkers, molenaars, herbergiers, smeden en winkeliers. Daarnaast ontstond, los 
van het boerenleven en de boerentraditie, de burgerij: dokter, veearts, 
vroedvrouw, onderwijzers en ambtenaren als een nieuwe, vaak volksvreemde 
groepering binnen het dorpsleven. Het platteland vormde een gemeenschap die 
bereid was offers voor elkaar te brengen. Dit zagen ze als een plicht waaraan 
gevolg moest worden gegeven. Zo werden in het begin van de twintigste eeuw in 
vrijwel alle dorpen boerenleenbanken opgericht. 
 
De landbouw ging de weg op van industrialisatie. Fabrieken voor de verwerking 
van melk, vlees, graan en suiker vervingen het vroegere handwerk. Maai- en 
dorsmachines, fabrieksmatige bedrijfsgereedschappen, confectiekleding en 
huisraad vervingen veel van wat vroeger als gezinsarbeid of ambachtswerk moest 
worden vervaardigd. Nieuwe bewerkings- en bemestingsmethoden verhoogden de 
productiviteit. Vooral kunstmest maakte een hogere opbrengst mogelijk, zelfs op 
de schrale zandgrond. Kleinschalige ontginning van veen- en heidegrond maakte 
schaalvergroting mogelijk. Het platteland stond plotseling in het centrum van de 
aandacht. De economische en sociale veranderingen, welke op het platteland 
plaatsvonden, heeft kamerlid Jan Poels uit Venray zeer illustratief weergegeven in 
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zijn redevoeringen. Hij hield deze redevoeringen in 1903 om de bevolking op een 
nieuwe maatschappelijke situatie voor te bereiden. Het eigen volkskarakter 
verdween meer en meer. De grote Amerikaanse industrie drong tot in het hart 
van Venray door, van de eenzame aardappelvelden is sinds lang de zwaar 
getande riek van de Venrayse smeden verdreven door de Amerikaanse. De 
Venrayse boer verkoopt niet meer in de korenbeurs zijn producten aan de 
Venrayse mensen. Sinds lang voert de boer al zijn koren aan het vee. De boer 
kan niet concurreren met de boeren in Amerika. De prijzen op de wereldmarkt 
maakten op elke boerderij van Venray het varken duurder of goedkoper. 
Argentijns rundvlees ligt naast het vlees van de Hollandse koeien. De Venrayse 
hoveniers zien in de winkels van Krefeld en Elberfeld hun komkommers en 
groenten liggen tussen die van Italië en Algerije. Zo bracht in het zuiden de 
steenkool Polen naar Limburg. Met trots wijst Poels op de machtige Boerenbond 
die zich over gehele provincie heeft verbreid en opkomt voor de belangen van de 
boeren. De meer zuidelijk gelegen dorpen Ledeakker, Sambeekse Hoek, Oploo, 
Overloon, Venray en Boxmeer zijn zichtbaar opgekomen door de ontginning, de 
verbeterde zuivelbereiding en de pluimveeteelt. De coöperaties hebben ook hier 
wonderen gedaan. Een nieuwe weg verbindt deze dorpen: Oploo met Overloon; 
een gedeeltelijk vernieuwde weg verbindt Overloon met Venray. De uitvinding en 
het gebruik van kunstmest heeft macht en kracht gegeven aan de ontginner om 
grote stukken heide en Peel tot vruchtbaar land te maken. Steeds wordt het 
aantal hectare dat onder de ploeg genomen wordt groter. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was er een gedwongen stilstand gekomen. Na de oorlog begon het 
leven in Peelland opnieuw op grote schaal. De welvaart van al die grote dorpen 
moet opgevoerd worden, moet verhoogd worden door betere verkeerswegen naar 
de buitenwereld. Het vervoer van de verkochte producten, de aanvoer van 
meststoffen en machines moet snel plaats kunnen hebben. De boer, de 
ontginner, moet geen dag verliezen zoals tevoren voor het afhalen van een halve 
kar kainiet (ruw kalizout) of Thomasslakkenmeel, voor het afleveren van een paar 
varkens. Tijd is geld, ook voor de boerderij en zeker in het ontginningsbedrijf. Het 
vee moet niet langs de lange wegen afgemat op de markt aankomen, maar in 
korte tijd afgeleverd zijn. Een dergelijk grote, alles omvattende, alles 
bijeenbrengende verbinding is tot dan toe in Peelland onbekend. De wegen alleen 
zijn niet genoeg voor de eisen van de nieuwe tijd. Snelheid is een grote factor 
geworden. 
 
In de achttiende eeuw waren de jaren 1723 en 1724 rampjaren voor de 
overwegend boerenbevolking van Pruisisch Gelre, waartoe ook Venray behoorde. 
In de zomer van 1723 waren door droogte en hitte de graanvelden en weilanden 
verschroeid. Op de grootste boerderijen haalde men nog niet de helft van een  
normale oogst. Veel bedrijven haalden nog niet een vierde van normaal. 
Voedseltekort voor het vee zorgde voor lage veeprijzen of het vee werd 
onverkoopbaar. Op 20 september 1723 richtten de regeerders van de 
Heerlijkheden zich met een rekest tot de koning Friedrich Wilhelm I van Pruisen. 
Ze verzochten de koning de opgelegde schattingen met de helft te verminderen. 
Het is niet duidelijk of dit verzoek is ingewilligd. In februari 1724 was de 
voedselvoorraad praktisch uitgeput en was er een nijpend tekort aan 
voorjaarszaaigraan. De lente kwam en bracht gunstige weersomstandigheden. De 
ijsheiligen waren zonder nachtvorst verlopen. Op 18 mei vroor het nog enkele 
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graden. De hoop op een goed jaar was de bodem ingeslagen. In Baarlo, Helden, 
Horst, Kessel, Maasbree, Sevenum, Swolgen en Venray was ongeveer 
tweeduizend vierhonderdvijftig hectare graan verloren gegaan. De schade bedroeg 
30.645 malder, ongeveer 1.940.000 kilo (1 malder is 62,40 kilo). Voor de 
voedselvoorziening van de bevolking rekende men per hoofd op anderhalve 
malder rogge en een malder andere granen. De schepenen smeekten om hulp bij 
de koning van Pruisen. Deze hulp kwam er op 15 november. Toen werd 
vierhonderd malder rogge (ongeveer 25.000 kilo) uit de graanschuren van de 
Pruisen gehaald. Deze hulp kwam op voorwaarde dat na de oogst van 1725, 
Venray vijfentwintig wijfels rogge van minstens dezelfde kwaliteit terug zou 
bezorgen. Dit was 4.176 procent meer, en het was dus de rente van deze lening. 
Als voorwaarde werd tevens gesteld dat alle in cultuur zijnde gronden collectief 
als onderpand en zekerheid voor teruggave dienden. Deze hongersnood had 
gevolgen voor geboorten, huwelijken en sterfgevallen. Globaal kan worden gesteld 
dat in de periode van juli 1723 tot en met juli 1725 het aantal geboorten daalde 
met ongeveer vijftien procent, de huwelijken met ongeveer dertig procent en het 
aantal sterfgevallen met vijfentwintig procent toenam. Zo regeerde het klimaat 
over leven en dood. Ook de mens was een onderdeel van dit keiharde ecosysteem. 
Ernstige schaarste aan voedingsmiddelen en daarmee samenhangende 
verhogingen van prijzen dwongen de overheid te zoeken naar middelen om de 
productie van voedsel te vergroten. De schaarste aan voedingsmiddelen kan men 
voor de tweede helft van de achttiende eeuw vaststellen aan de hand van 
hongersnoden, die elkaar in snel tempo opvolgden. In 1771 was er een ernstig 
tekort aan broodgraan in het land van Weert. De bakkers mochten er geen brood 
meer verkopen aan vreemdelingen. Ook werden de inwoners van de stad gestraft 
als zij brood uit Weert smokkelden. Hoge roggeprijzen op de markt in Maastricht 
in 1774 en 1783 wijzen op tekorten in de richting van tekorten aan broodgranen 
in die jaren. In 1789 deed zich tengevolge van misoogst de honger in heel 
Rijnland geducht voelen. In 1795 viel een misoogst samen met de inval van de 
Franse legers. De plotselinge, vaak heftige prijsschommelingen tengevolge van 
het mislukken van de oogst door vorst, hagel en langdurige regen, brachten de 
boeren weinig gewin. Ook als de prijzen hoog waren hadden zij niet veel aan te 
bieden. 
 
 
Veepest (1713-1719) 
 
Merk die verwoede veepest aan, 
die zooveel landvolks heeft bedorven. 
wie telt het eindeloos getal 
der runders, op het veld gestorven? 
Hoe klaagt de melker in zijn stal, 
en bidt, omringd van vrouw en kind’ren, 
dat ’s hemels gramschap mag vermind’ren. 
 
 
Het streven van de Maatschappij Helenaveen was jaarlijks zestig hectare te 
vervenen en te ontginnen. Op de nog te vervenen gronden die verpacht werden 
werd boekweit verbouwd. Door ervaring is men reeds enkele eeuwen geleden tot 
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de ontdekking gekomen dat men op hoogveen boekweit kon telen. Veenboekweit 
werd ook in Twente en Drenthe geteeld. De beste venen voor de 
boekweitbrandcultuur waren de bruine of bolstervenen. In mindere mate werden 
de zwarte venen gebruikt. Er werd onderscheid gemaakt tussen nieuw veen en 
nieuw gemaakt oud veen. Op het eerste was nog nooit boekweit geteeld, op het 
tweede was al eens ‘uitgeboekweit’. Na verloop van tijd was de voedingstoestand 
van de grond weer verbeterd om alsnog een uitputtingsslag te ondergaan; in feite 
was het roofbouw. Men gebruikte alleen venen met meer dan één meter veen. De 
reden was dat na jaren van branden en boekweitteelt, slechts marginaal veen 
overbleef. In het najaar werd de bovenste korst van het veen, met de vegetatie, 
losgehakt. Deze losgehakte laag werd in de winter gedroogd. Als de vorst weer uit 
de grond was begon men weer te hakken. Dit gebeurde met een ijzeren hak, die 
plat was met een scherpe punt. De bovenlaag werd losgehakt tot ongeveer vijftien 
centimeter diepte. Voordat men begon te hakken werden sloten en greppels door 
het veen gegraven. De sloten hadden een diepte van anderhalve meter en waren 
twee meter breed. De greppels tussen de akkers waren een steek breed en twee 
steken diep (15x30 cm.) 
 
Als het veen in het voorjaar droog was begon men met branden. Hiervoor 
gebruikte men een ijzeren vuurpot en een schop. De vuurpot had een afgeknotte, 
kegelvormige vorm, was van boven open en aan de zijkanten getralied, en van 
onderen plat met een paar gaten ter grootte van een euro. De pot werd bevestigd 
aan een houten steel. De schop bestond uit een halve cirkelvormige plaat met 
opstaande kanten. De pot werd gevuld met droog veen waar de brand in ging. 
Men hield de vuurpot in de wind, waardoor het droge veen goed begon te 
branden. Men strooide het vuur rond op de akkers. Een lege vuurpot werd weer 
gevuld. De man met de schop verdeelde het vuur op de akkers. Er werd tegen de 
wind in gelopen, omdat men anders in de rook moest werken en het losgehakte 
veen brandde zo ook beter. Het veenbranden gebeurde in april of mei. Voor het 
zaaien moest het land eerst ‘gekleind’ worden met een drietandige vork. De as 
werd dan gelijkmatig over het land verdeeld. Voor veenboekweitcultuur werd 
evenveel zaaizaad gebruiken als voor zandboekweit. De veenboekweit leverde 
echter minder zaad en stro. Soms was de opbrengst duizend kilo per hectare.  
 
Het grote risico van deze teelt op het hoogveen vormde de nachtvorst. Het risico 
was voor het veen groter dan voor het zand. De jonge boekweitplantjes zaten vol 
water en waren daardoor vorstgevoelig. Het vochtgehalte in het bolsterveen was 
negentig procent. Wanneer de boekweit bloeide was het een zee van witte 
bloempjes en een gezoem van bijen die door de imkers naar de bloeiende velden 
waren gebracht. De verbouw van boekweit was een riskant bedrijf en als de oogst 
mislukte, was de grootste bron van inkomsten verdwenen en werd het armoe 
troef. De het dorp Erica meldt enkele slechte jaren. 
 
1867  Goed boekweitjaar maar natte oogst. 
1870  Strenge en zeer late winter, te laat voor een goede oogst. 
1871  Met Sint Jan bevriest alle boekweit. 
1878  Zeer nat jaar. Slechte boekweitoogst. 
1879  Nog slechter. 
1881  Alle boekweit bevroren van 21 op 22 juli 
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1882  Zeer natte boekweitoogst. 
1883  Hoewel goed begonnen, bevroor in juni alle boekweit. 
1885  In augustus bevriest nog veel boekweit. 
1888  Op 5 augustus valt er zoveel regen dat alles blank staat als in de winter.  
         De oogst blijft nat. 
 
De boekweit werd met de zeis gemaaid en dan opgebonden. Venen werden 
dikwijls voor dit doel van de eigenaren gehuurd voor een periode van drie of zes 
jaar. Dan was het veen uitgeput en bleef het braak liggen. Het duurde dan 
vijfentwintig tot dertig jaar voordat dezelfde percelen weer voor 
boekweitbrandcultuur gebruikt konden worden. Hoe oud de 
boekweitbrandcultuur is, is niet met zekerheid te zeggen. Het oudst bekende 
bericht is uit Noord-Duitsland afkomstig. Dominee Bohlen te Holthausen 
beschrijft dat de boekweitbrandcultuur al in 1707 is ingevoerd. Uit 
pollenonderzoek in venen is gebleken dat reeds in de brons- en ijzertijd boekweit 
werd verbouwd. De penetrante scherpe rook van de veendampen was voor de 
omgeving een ramp. In de buurt van de boekweitvelden naar de wind gekeerd 
was de hemel geheel verduisterd. De zon vertoonde zich slechts als een witte of 
roze schijf. Alles kreeg een blauwe kleur. De rook drong overal door in de huizen 
tot in de kamers en kasten. De ogen dropen, pijnlijk door de rook aangedaan en 
niemand kon in de slaap de rust vinden. Loodzwaar drukte de atmosfeer op 
iedereen neer. Met zekerheid is te zeggen dat de veenrook  in 1848 in Cherbourg 
(Normandië, Frankrijk) te zien was. De rook werd in 1857 waargenomen in 
Krakau (Polen) en in Wenen (Oostenrijk). In 1869 was de rook zichtbaar tot 
voorbij Bern en Lyon. Afstanden van bijna duizend kilometer! Het is dan ook niet 
te verwonderen dat deze vorm van landbouw barbaars werd genoemd. Herman 
Maas schreef: 
 
Ik herinner mij nog hoe elk jaar in de vroege lente dikke grauwe, het ademhalen 
drukkende rookwolken met de zuidwestenwinden laag over het Venrayse land 
dreven. In het najaar werd de boekweit ter plaatse gedorst. Dan trok het man- en 
vrouwvolk in grote scharen de Peel in, ruim voorzien van sterke drank en 
levensmiddelen. Want zij bleven daar van maandag tot zaterdagavond, dag en 
nacht. Na het dorsen wemelden de stoppelvelden van de kikkers. Dan trokken de 
belhamels uit de armoedige hutjes op de Peelrand met knuppels er op uit om 
kikvorsen te slaan en met een buit van gestroopte kikkerbilletjes thuis te komen. 
Die werden gebraden, een kikkerfeest van zeldzame lekkernij voor die arme 
bevolking.   
 
Er is nog een ander minder bekend product in de Peel verbouwd, namelijk 
bochtige smele. Het is een grassoort die groeit op droge zandgronden, heide en in 
loof- en naaldbossen. Op het einde van de boekweitbrandcultuur (1880) pachtte 
de firma Naayer uit Brussel het uitgeteerde boekweitland van de gemeente Horst 
en zaaide het in met bochtige smele. Deze smelen werden gebruikt als grondstof 
voor papier. Deze teelt was echter niet lonend en het oogsten heeft maar een paar 
jaar geduurd. 
 
De Peelstreek is rijk aan sagen en legenden. Velen waren verbonden aan oude 
namen van plaatsen van de onbewoonde Peel en niet te dateren. Er zijn 
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aanwijzingen dat enkele Peelsagen hun oorsprong hebben in de Romeinse tijd. 
Het leven van iedere dag staat op veel schilderijen uit de tijd van Jan Steen en 
Pieter Breughel, ze legden veel volkstaferelen vast. De Katholieke Illustratie van 
oktober 1875 vertelt over de varkensjacht. De hertog van Arenberg, Hendrik lV 
stelde de dorpelingen in de gelegenheid een varken te winnen. De vrouwen 
bereden het varken waarbij de staart van het dier de teugel wordt. De staart 
wordt met vet, zeep of olie bestreken zodat het moeilijk is om deze vast te 
houden. Op een gegeven teken grijpt iedere vrouw haar varken bij de staart en zij 
moet tweemaal het afgepaalde renperk doorlopen, zonder dat het varken haar 
ontsnapt. Onder het gelach en geroep van de mensen, het geschreeuw en geknor 
van de varkens, begint de loop. Op een gravure staat een wonderlijk tafereel. Hier 
gooit een varken een vrouw op de grond, daar ontsnapt er een onder het koord 
door, ginds wordt er nog een bij het oor vastgehouden; verderop stormt een 
varken dolzinnig op de toeschouwers in, die het dier terugjagen of onderste boven 
worden geworpen. De hertog van Arenberg had het programma in 1872 echter 
gemakkelijk gemaakt. Hij had een van de grootste moeilijkheden in de wedren ter 
zijde gelaten, namelijk het bestrijken van de staart met vet of olie. De 
huismoeders hadden dus meer vat op de krulstaart en meer dan een kwam ’s 
avonds met een goed gemest varken thuis. Dat het welkom was laat zich 
gemakkelijk begrijpen. Een varken in de kuip is welvaart voor de hele winter en 
dat had de hertog van Arenberg goed begrepen. 
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De Maas 

 
 
 
 
 
IJs, water en wind hebben Nederland in model gekneed. Geologisch gezien gaat 
het hier om een jong landschap, zeker in vergelijking met de ouderdom van de 
aarde. De ijstijden, die drie miljoen jaar geleden begonnen, waren van 
beslissende invloed. Vooral de laatste twee: de één na laatste veranderde een 
flink stuk van Nederland in de noordpool; de laatste herschiep het land in een 
toendra. Tijdens het Saalien bereikte het Scandinavische landijs de lijn 
Nijmegen-Haarlem. De zuidrand van het ijs bestond uit massieve lobben die 
traag en zwaar door het landschap schoven. In Midden- en Oost-Nederland 
werden heuvels van zand en grind opgeworpen, die eerder door rivierstromen 
waren achtergelaten. Stuwwallen werden ze genoemd, vele tientallen tot zelfs 
honderden meter hoog. Het ijs sleepte niet alleen enorme hoeveelheden 
zwerfkeien mee, maar ook maalde het door zijn gewicht stenen en klei fijn tot een 
dichte laag keileem: de grondmorene. Die komt in de Achterhoek en Twentse 
heuvels aan de oppervlakte. Ook elders: in Drenthe, Vollenhove, Gaasterland en 
Texel is er keileem opgedrukt.  
 
De afgelopen miljard jaren zijn er zeker tien ijstijden geweest, kennelijk met 
tussenpozen van ongeveer honderdvijftig miljoen jaar en elk zo’n vijftig miljoen 
jaar lang. De term ijstijd is eigenlijk verwarrend omdat die doorgaans wordt 
gebruikt voor een periode van aanhoudende glaciatie van slechts enkele 
tienduizenden jaren. Als wetenschappers de term gebruiken bedoelen ze vaak een 
over de gehele wereld optredende periode van temperatuurdaling die miljoenen 
jaren kan aanhouden en die wordt gekenmerkt door een reeks uitbreidingen en 
inkrimpingen van ijsmassa’s, de zogenaamde glacialen en interglacialen. Om 
praktische redenen kan zo’n uiterst lange periode het best ijs-era worden 
genoemd. Sinds het begin van de geologische periode, die we het Pleistoceen 
noemen – ongeveer twee en half miljoen jaar geleden – is het landijs van Noord-
Amerika en Europa minstens vier keer en misschien wel tien keer tot de 
gematigde breedten opgerukt. Elk van deze invasies van ijsmassa’s zou als een 
volledige ijstijd kunnen worden beschouwd. Het ijs heeft zich zeker bij nog tien 
andere gelegenheden tot ver buiten het huidige domein uitgestrekt. Zelfs op dit 
ogenblik, nu we in een interglaciaal verkeren, gaat het ijstijdvak door en wordt 
nog steeds een groot deel van de aarde door gletsjers bedekt.  
 
Hoewel Nederland in de laatste ijstijd (Weichselien) niet gebukt ging onder 
honderden meters ijs, onderging het land toch de invloed van het barse, 
noordelijke klimaat. IJzige winden woeien over de drooggevallen Noordzee en 
legden enorme zanddekens op de toendra neer. Er ontstond een afwisseling van 
breedgolvende dekzandruggen en kleinere dekzandkopjes. Veel later zouden de 
boeren daar hun bedrijf op afstellen: grote akkers (essen) op de ruggen, kleine op 
de kopjes. Aangezien het reliëfrijke zand ruim voorzien was van beekjes, koste 
het hun geen moeite zich in de buurt van water te vestigen. Naast de diepjes en 
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loopjes zijn de vele ronde meertjes een opvallend verschijnsel in de zandstreken. 
Het gaat hier om restanten van vorstheuvels, in de bodemkunde pingoruïnes 
genoemd, die onder toendracondities zijn ontstaan. De ronde meertjes danken 
hun ontstaan vaak aan pingo’s (vorstheuvels) in Friesland, Drenthe en 
Gelderland. Zo noemden eskimo’s bepaalde heuvels die in hun woongebied 
voorkomen. De heuvels worden gevormd door ijskernen, die zich enkele meters 
onder de bodemoppervlak bevinden. Een dergelijke kern kan ontstaan als het 
grondwater ter plekke onder druk staat. Vanwege de permanent bevroren 
ondergrond kan het ijs zich alleen naar boven toe uitbreiden. Daardoor kan de 
bovenliggende grond tientallen meters worden opgeduwd. Op zeker moment gaat 
de top scheuren en komt het ijs in aanraking met warmere lucht. Door het 
smeltwater zakt de omhullende aardlaag in elkaar. Dat gebeurde op grote schaal 
aan het eind van de laatste ijstijd (Weichselien). Een fossiele pingo of pingoruïne 
is meteen aan die lage aarden ringwal te herkennen, maar in Nederland 
ontbreekt die ringwal meestal. Was het ijs geheel verdwenen dan bleef er een 
rond meertje over, dat later met plantenresten werd opgevuld. Goede voorbeelden 
van fossiele pingo’s vind u bij het Drentse Donderen en Borger, op het 
Balloerveld. Het Esmeer (in het Fochtelooër Veen) – dat een doorsnede heeft van 
zeshonderd meter – en het Veluwse Uddelermeer zijn de grootste pingoruïnes van 
ons land. 
 
De markengenootschappen hadden in het zuiden weinig of geen macht, veel 
minder dan in Overijssel, Drenthe en de Achterhoek. Vandaar dat menig 
keuterboer zijn geluk op de woeste gronden (gemeynte) kon beproeven. In de 
negentiende eeuw gingen ook kapitaalkrachtige heren en organisaties zich met de 
ontginning van de gemeenschappelijk gronden bemoeien. Dankzij de kunstmest 
kon een heideveld meer opleveren dan schapenkeutels, plaggen en bezems. Grote 
delen van Brabant en Limburg werden met naaldbos bedekt, inclusief de 
stuifzanden met uitzondering van de Loonse Duinen en de Drunense Duinen. In 
feite werd een oude traditie voortgezet want als in de zestiende eeuw zagen 
kooplui de handelswaarde van productiehout in. Het Lieshout, Mastbos, 
Ulvenhoutse bos en Wouwse Plantage hebben daaraan hun bestaan te danken. 
Ook de Staat roerde zich flink, men liet een leger van werklozen op de voormalige 
‘gemeint’gronden los, dat de hei weer in bos herschiep. Wie minder 
kapitaalkrachtig was verruilde het leven op de keuterboerderij voor dat op een 
nieuwe ontginning of voor fabriekswerk. 
 
Het Liesbos (220 ha), tussen Etten-Leur en Breda, wordt voor het eerst genoemd 
in het jaar 1267. Het wordt al eeuwenlang gebruikt als productiebos, vooral voor 
eikenhout. De oudste eiken en beuken in het huidige bos stammen uit het jaar 
1830. Het Mastbos (570 ha) is een uitgestrekt gemengd bos gelegen in twee 
beekdalen ten zuiden van Breda. Het bos werd in het jaar 1516 aangelegd door 
de heer van Breda, en wel als productiebos van naaldhout; ‘mast’ is Brabants 
voor ‘den’. De oudste bomen in de bos zijn honderdzeventig jaar oud. De 
loodrechte wegen in het Mastbos wijzen op de vroegere exploitatie van het hout. 
Een grootgrondbezitter als de heer van Breda bepaalde wat er met de woeste 
gronden gebeurde. Zo konden met bomen worden beplant of verkocht aan 
kolonisten. 
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Hoewel Limburg tot de uitlopers van de Ardennen behoort, is het maar goed dat 
het binnen onze staatsgrenzen valt. Want daardoor is Nederland verrijkt met een 
bijzonder soort landschap. Een land van heuvels, kalk en löss, van riviertjes, 
holle wegen en mergelgroeven, dat al zevenduizend jaar geleden door 
boerenhanden bewerkt werd. Een land dat zich tot een politiek doorgangshuis 
ontwikkelde: eerst kwamen de Romeinen, later een groot aantal andere volken. 
De meeste lieten wel een aandenken achter. Zo vertellen de vele kastelen, 
kloosters en kerken ieder een eigen verhaal van strijd en geloof. 
 
In de Romeinse tijd – die tot de vierde eeuw duurde – breidde de bewoning zich 
tot de plateaus uit. De Romeinen stichtten er villa’s, grote landbouwbedrijven die 
vooral graan leverden aan steden en garnizoenen. Een goed wegennet bevorderde 
de handel en de militaire slagvaardigheid. Zowel in Maastricht als in Heerlen 
bouwden de Romeinen een kasteel en een badhuis. Na de val van het Romeinse 
Rijk raakte het hoogland weer ontvolkt. Enkele dorpsnamen herinneren nog aan 
deze vroege geschiedenis, zoals: Vaals (vallis=dal) en Vijlen (villa=landgoed). In 
het landschap zelf zijn er echter weinig sporen zoals resten van wegen, villa’s of 
badhuizen van terug te vinden.  
 
Later bleven nieuwe nederzettingen tot de dalen beperkt. Het bos op de plateaus 
was voor de varkens bestemd. Tot de twaalfde eeuw speelde het hofstelsel een 
belangrijke rol. De horige boeren leefden rond de hof waar de grootgrondbezitter 
woonde. Na het jaar 1100 kregen zij een pachtcontract. Sommige hoven bleven 
als grote boerderijen bestaan. Vermoedelijk vindt de Benzenraderhof in 
Benzenrade zijn oorsprong in het hofstelsel.  
 
Kastelen en kloosters zijn in het heuvelland in ruime mate aanwezig; vanaf een 
uitzichtpunt is er in het golvende land altijd wel een kerktoren of een 
gevechtstoren te ontdekken. De kastelen horen bij een lang verhaal over politieke 
instabiliteit en plunderingen. De kloosterbouw beleefde vanaf de Karolingische 
tijd tot de twaalfde eeuw een hoogtepunt. 
 
Het Maasdal is in Limburg een laagte van slechts drie kilometer breed, die ligt 
tussen hoger gelegen gronden. Zelfs bij de hoogste waterstanden is de 
waterspiegel van de Maas hier lager dan van het ‘Golvend Land’. Het water 
overstroomt bij hoge waterstanden alleen het winterbed, dat dan maximaal 
anderhalve meter diep onder water staat. Het Maasdal helt met de rivier mee af. 
Van Maastricht tot Maasbracht is er een sterke daling van vierenveertig meter + 
NAP naar tweeëntwintig meter + NAP. Aan de oostkant van de rivier grenst de 
rivier aan de steile helling van het Limburgs heuvelland. Beneden Maasbracht 
helt het land veel minder af. Zo ligt Venlo op achttien meter + NAP en Mook op 
tien meter + NAP. Naar het noorden toe wordt het Maasdal steeds breder. De 
hogere gronden aan weerszijden van de rivier bestaan daar uit pleistoceen zand 
of klei. Het rivierdal wordt hier niet begrensd door steile hellingen, behalve bij 
Mook waar het Maasdal grenst aan de stuwwal. 
 
De bodem van het gehele Limburgse Maasdal bestaat uit zandige rivierklei 
waarin plaatselijk hogere oeverwallen liggen. In de nabije ondergrond is op veel 
plaatsen grind en grofkorrelig zand aanwezig. De geschiedenis van de bewoning 
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hangt sterk samen met het oorspronkelijke natuurlandschap. Binnen het zeer 
dun bevolkte Nederland van omstreeks het jaar 800 na Christus was er in het 
toen onbedijkte rivierkleigebied sprake van een tamelijk dichte bewoning. Op de 
hogere stroomruggen bevonden zich kleine nederzettingen, bestaande uit een 
paar boerderijen met hun akkerbouwcomplexen. Het gebied dat wel eens van 
wateroverlast te lijden had - de komgronden en in mindere mate de lager gelegen 
delen van de stroomruggen - werd gebruikt als weiland. In de volgende eeuwen 
groeide de bevolking niet zozeer door het stichten van nieuwe dorpen, maar 
vooral door de bouw van nieuwe boerderijen in reeds bestaande nederzettingen. 
Om deze groei mogelijk te maken moest het land steeds intensiever gebruikt 
worden, wat mogelijk werd gemaakt door verbeteringen in de waterbeheersing. 
De verbeteringen bestonden uit de aanleg van kaden en het graven van 
ontwateringsloten. Dwarskaden dienden om het water van de bovenstroomse 
nederzetting te keren. De sloten liepen uit in de kommen. Pas omstreeks het jaar 
1300 kwam er ook een aaneengesloten bedijking tot stand. In de kommen 
werden afwateringskanalen: weteringen gegraven die zover mogelijk 
stroomafwaarts in de rivier uitmondden, omdat daar de rivierstanden relatief het 
laagst waren. Bij de uitmonding van de wetering in de rivier lag een 
afwateringssluis, die bij hoge rivierstanden werd gesloten. 
 
Deze verbeteringen betekenden niet dat daarna het rivierengebied altijd 
gevrijwaard was van wateroverlast. Ten eerste braken de lage en zwakke dijken 
veelvuldig door. Ten tweede kon men in de winter het neerslagoverschot en het 
onder de dijken doorsijpelende kwelwater, via de uitwateringssluizen 
onvoldoende afvoeren. Het was ’s winters dan ook normaal dat de komgronden 
onder water stonden. Aan deze wateroverlast is pas een einde gekomen toen 
vanaf het midden van de negentiende eeuw bij de uitwateringssluizen 
stoomgemalen werden geplaatst, die later vervangen zijn door gemalen met 
dieselmotoren of met elektromotoren. Vooralsnog veranderde deze ontwikkeling 
de structuur van het gebied nauwelijks. Hoewel het gebied veel dichter bevolkt 
werd bleven de mensen wonen op de hogere stroomruggen; daar vond ook 
akkerbouw en fruitteelt plaats. De onbewoonde komgebieden werden gebruikt als 
weiland. Ondanks de terugkerende wateroverlast kan men stellen dat het 
rivierkleigebied relatief dichtbevolkt en welvarend was. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
het feit dat het Gelders rivierengebied tussen de jaren 1600 en 1800 bijna de 
helft van de Gelderse belastingen moest opbrengen. 
 
De overstromingsrampen hebben geen aanwijsbare gevolgen gehad voor de groei 
van de bevolking. Tussen de jaren 1795 en 1815 – juist in de jaren dat het 
Gelders rivierengebied herhaaldelijk door overstromingsrampen werd geteisterd – 
nam de bevolking hier met bijna twintig procent toe, terwijl voor Nederland als 
geheel de groei slechts vijf procent was. De rest van Nederland werd door de 
aanleg van wegen goed ontsloten terwijl in het rivierengebied de rivieren grote 
barrières vormden voor de ontsluiting. Men ging spreken van een achtergebleven 
en geïsoleerd gebied. De oplossing werd gezocht in de verbetering van de 
achterlijke agrarische structuur. De voornaamste oorzaak hiervan was de slechte 
staat waarin de komgronden verkeerden. Vanaf het jaar 1950 werden deze 
gronden, door een drastische verbetering van de afwatering en door 
bodemverbetering, herschapen tot goede weiden. Ook de uitwatering werd 
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verbeterd door verbreding en rechttrekking van de weteringen en de aanleg van 
nieuwe gemalen. Er werd een omvangrijk ruilverkavelingprogramma uitgevoerd 
waarbij boerderijen naar de komgronden verplaatst werden. Voor het eerst gingen 
daar mensen wonen. Door een goede voorlichting en verbetering van het 
onderwijs werd het sociaal-cultureel peil van de bevolking op een hoger plan 
gebracht. Door verstedelijking werd sterk bevorderd door een goede ontsluiting 
van het gebied door de ontwikkeling van het nationale net van rijkswegen. Er 
werden nieuwe bruggen over de rivieren gebouwd en grote doorgaande wegen 
aangelegd. Het rivierengebied ligt nu op een knooppunt van wegen. 
 
Rond het jaar 800 was het veengebied langs de benedenrivieren nagenoeg 
onbewoond. Sinds de elfde eeuw werd het langzamerhand gekoloniseerd. Van het 
begin werden bij de ontginningen langs de benedenrivieren kaden langs de 
rivieren aangelegd, de zogenaamde voorkaden. De ontginningen vonden immers 
plaats in het klei-op-veen- en bosveengebied dat slechts enkele decimeters boven 
de gewone hoge rivierstanden lag en zo nu en dan overstroomde. Ook aan de 
andere zijden waren de ontginningen door kaden omgeven. Deze dienden om 
water uit de bovenstrooms gelegen nederzetting en uit het onontgonnen 
achterland te weren. Bij de aanleg van de voorkade werd daarachter een 
dwarssloot gegraven, waarop de ontginningssloten uitkwamen. Deze dwarssloot 
mondde via een sluisje zo ver mogelijk stroomafwaarts in de rivier uit. In dit van 
alle zijden door waterkeringen omgeven gebied kon door dit sluisje de waterstand 
binnen het dorpsgebied geregeld worden. Zo ontstond langs de rivieren in het 
veengebied zodoende al vroeg een polder, een door kaden omgeven stuk land, 
waarbinnen de waterstand geregeld kon worden. Vanaf het jaar 1100 werden de 
kaden stelselmatig verhoogd en aaneengesloten tot rivierdijken. Deze dijkaanleg 
was omstreeks het jaar 1250 voltooid. De ontgonnen laaggelegen veengebieden 
moesten zich ook beschermen tegen het van boven komende overstromingswater. 
Hiervoor werden enkele loodrecht op de rivier liggende kaden tot dijken verhoogd. 
 
Direct na de ontginning daalde het veenoppervlak door inklinking en oxidatie van 
het veen. Door het verlagen van de grondwaterspiegel en het agrarisch gebruik 
van de grond kan lucht tot het veen toetreden. Veen is organisch materiaal; de 
koolstof uit het veen verbindt zich met de zuurstof uit de lucht en het veen 
vervliegt langzaam als koolzuurgas (CO2). Door de maaivelddaling was het 
spoedig alleen nog maar mogelijk het gebied voor de veeteelt te gebruiken. Bij de 
oxidatie van het voedselrijke veen kwamen echter ook voedingsstoffen vrij zodat 
dit gebied een zeer grote bodemvruchtbaarheid had; het was destijds misschien 
wel het vruchtbaarste gebied in Europa. Hierdoor kon zich een zeer welvarende 
boerenstand ontwikkelen. 
 
Door de voortdurende maaivelddaling was het wel noodzakelijk om steeds 
opnieuw maatregelen te treffen tot verbetering van de afwatering. In de veertiende 
eeuw werden er nieuwe afwateringskanalen gegraven, die zo ver mogelijk 
stroomafwaarts in de rivieren uitmondden. In de vijftiende eeuw bouwde men een 
groot aantal windmolens met schepraden, die het water in de poldersloten naar 
deze weteringen uitmaalden. Vanaf de zestiende eeuw was de uitwatering van de 
afwateringskanalen in de rivieren echter zo moeilijk geworden dat men allerlei 
kunstmiddelen moest aanpassen om het water nog op de rivier te kunnen lozen. 
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Bij de mondingen van de weteringen creëerde men grote molencomplexen die het 
water op de rivieren uitmaalden. 
 
Het Maasdal is gelijk te stellen met het winterbed van de Maas. Hierbinnen is 
sprake van hoge en lage ruggen. Op de hoge ruggen lagen de nederzettingen en 
verspreid liggende boerderijen, dikwijls op kunstmatig verhoogde woonplaatsen. 
Binnen het Maasdal werd het gemengd bedrijf uitgeoefend: de hogere gronden 
waren in gebruik als landbouwgrond, de lagere als weide. De risico’s bestonden 
eruit dat bij hoog zomerwater de landbouwoogst werd vernietigd en bij extreem 
hoogwater in de winter de woonplaatsen onder water kwamen te staan. In het 
noorden van Limburg kende de Maasvallei een spaarzame bewoning. De 
laaggelegen gronden waren in gebruik als weiland bij de boeren uit de 
nederzettingen van de zandgebieden. Net als bij veel andere riviersteden konden 
de aan de rivier gelegen delen van de handelssteden Maastricht, Venlo en 
Roermond bij extreem hoge waterstanden onder water komen te staan. 
 
Sinds het jaar 1960 zijn de risico’s ten opzichte van de wisselvalligheden van de 
natuur veel groter geworden. In het winterbed van de Maas is tuinbouw 
ontstaan, waaronder boomkwekerijen en groenten- en bloementeelt in kassen. 
Steden en dorpen hebben zich uitgebreid, waarbij ook gebouwd werd in de 
laagten van het winterbed. Op een rug in het winterbed bij Venlo is zelfs een 
ziekenhuis gebouwd dat bij hoogwater onbereikbaar is. 
 
Het hoogwater van de jaren 1993, 1995 en 2003 was een normaal 
natuurverschijnsel dat zich ieder jaar kan herhalen. De hoge waterstanden kan 
men zeker niet verklaren uit de eventuele aantasting van het natuurlijk milieu in 
het stroomgebied of uit een verandering van het klimaat. Niet ieder deel van het 
rivierengebied loopt evenveel gevaar bij overstromingen. In het Maasdal is voor 
het grootste deel slechts sprake van wateroverlast. Watersnoodrampen kunnen 
zich voordoen in het rivierkleigebied en de veengebieden. Dit zijn dichtbevolkte en 
economisch belangrijke streken, die op een knooppunt van verbindingswegen 
liggen. Kennis van de hydrologie van de grote rivieren en van de geografie van de 
gesteldheid van het rivierengebied kunnen ertoe leiden dat men leert leven met 
de wisselvalligheden van de natuur. 
 
Alleen langs de Maas in Limburg liggen dorpen werkelijk aan de rivier. Elders zijn 
ze ervan gescheiden door de dijk met dikwijls nog een heel stuk uiterwaard. In 
het eind van de negende eeuw hebben de Noormannen een legerplaats gehad bij 
Elsloo. Ze maakten vandaar de hele buurt onveilig, plunderden Maastricht, 
bedreigden Aken en Luik. De geschiedenis leert ons dat ze in het jaar 891 bij 
Leuven verslagen werden door Arnulf van Karinthië. Ik geloof niet dat er in Elsloo 
nog tastbare herinneringen aan dat bedrijf te vinden zijn. De Noormannen 
vernielden alleen, ze bouwden niets bestendig. 
 
Door de stuwen en sluizen – bij Borgharen, Linne, Roermond en Sambeek – is de 
Maas beneden Maasbracht nu een goed vaarwater geworden. De rivier is als het 
ware verdeeld in een aantal kanaalvlakken, waarin de waterstand geregeld kan 
worden door de stuwopening te vergroten of te verkleinen. Bij een zeer grote 
watertoevoer kan de stuw geheel worden gestreken en dan heeft de rivier voor 
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een poosje weer zijn oude vrijheid. Voor wandelaar en natuurvriend hebben de 
stuwen nog iets heel aantrekkelijks door hun zalmtrappen. De Maas is een 
zalmrivier en dus gaan ieder jaar de grote zalmen stroomopwaarts om te paaien 
in de bovenloop van de rivier en haar zijrivieren. Nu zijn de stuwen en sluizen 
een beletsel voor die reis stroomopwaarts en trouwens stroomaf ook. Daarom is 
bij elke stuw een klein kanaaltje open gelaten, eigenlijk een grote gemetselde goot 
en daar kunnen nu te allen tijde de zalmen en andere vissen doorheen. De Maas 
heeft in Midden-Limburg drie zijstromen van betekenis, de Roer, de Swalm en de 
Neer. De Swalm komt nogal ver uit Duitsland, loopt vrijwel westwaarts, maar 
stuit even voorbij het dorp Swalmen tegen de hoogte van Asselt en buigt dan 
noordwaarts om en komt dan bij de Donderdag in de Maas, even boven de 
uitmonding van de Neer. De Neer komt van de andere kant: van de Belgische 
grens en gaat door onder verschillende namen, al naar de buurt die zij doorloopt: 
Tungelroyse beek, Leveroyse beek, Molenbeek, Heythuizer beek, Leurbeek, 
Neerbeek. Haar oorsprong uit het afgelegen Wijfelterbroek achter Stramproy tot 
haar uitmonding in de Maas zou heel wat te vertellen zijn. Het zou mij te ver 
afleiden, wanneer ik hier het landschap van de zijstromen zou behandelen. 
 
Beneden Venlo kunnen we de ‘lijnpadwandeling’ langs de linkeroever voortzetten, 
telken weer beekmonding-ravijntjes kruisend en zo belanden we dan aan een 
traditioneel schilderachtig plekje: de ruïne van het kasteel van Grubbenvorst, die 
de romantische naam draagt: ‘het Gebroken Slot’. Dit is één van de ruines lang 
de rivier. Van sommige kastelen zijn enkel wat dienstgebouwen overgebleven, 
meest in een boerderij veranderd, van nog een andere bleef alleen een hek of een 
bomenrij over of een gracht. De Lindenlaan van het vervallen kasteel van Oijen is 
nog een sieraad van de Maasdijk. Er zijn nog verscheidene goed bewaarde 
kastelen. In het gebied van de Leubeek vonden we het kasteel van Nunhem. En 
daar in de buurt is ook het Aldegoor en het kasteel van Horn, het stamslot van de 
graven van Hoorn waarvan de ongelukkige admiraal, de lotgenoot van de graaf 
van Egmond ons het best bekend is. We mogen de Limburgse Maas niet verlaten 
zonder één der aangenaamste plekjes van ons land te gedenken. Dat is de Hamer 
tussen Arcen en Well, tegenover het kasteel Ooijen. Hier komen bos en heide 
weer vlak aan de rivier. Daar mondt ook een beek uit, tegenwoordig noemen we 
dat water het Gelders kanaal. We hebben hier te doen met één van de vele 
pogingen om de Maas in verbinding te brengen met de Schelde en de Rijn. Dit 
kanaal zou dan gaan naar Geldern aan de Niers en dan verder de Rijn af. Het 
plan is nooit verwezenlijkt, al is het tracé nog wel tot Geldern te volgen. 
 
Bij holle wegen denkt men algauw aan het Limburgse land, inclusief de 
vuurstenen op het pad en de populieren met maretakken op de achtergrond. Ze 
zijn een lust voor het oog. Maar ze zijn niet altijd begaanbaar. Bij slecht weer 
loopt men over de weke bodem van een waterloopje. Ze zijn ontstaan doordat 
dalbewoners bestaande afvoergeulen (droogdalen uit de ijstijd) van het plateau 
gingen gebruiken als voet- en karrenpad. En doordat – omgekeerd – het 
overtollige water via aangelegde weggetjes omlaag snelde. Bleef de weg onverhard, 
dan sleet het water een steeds diepere geul uit. Een holle weg wordt meestal 
omsloten door steile, begroeide randen. Mooie voorbeelden zijn de Sibbergrubbe 
bij Valkenburg en de Duuster Steeg bij Cadier. Dat een holle weg tevens een 
natuurmonument is, zoals Heimans schreef is nog niet tot iedereen 
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doorgedrongen. In Belgisch Limburg verdwenen ze de laatste jaren zelfs in rap 
tempo. Soms groeit ertussen het gras en het struikgewas in de bermen een 
opvallend plantje, zoals één van de vele (kalkminnende) orchideeën of in de buurt 
van de Geul, het gele zinkviooltje. 
 
Eveneens kenmerkend zijn de watermolens en molenbeken. Schepen voeren 
alleen over de Maas, niet over andere riviertjes. Die werden gebruikt om de 
schoepen van het waterrad aan te drijven. Was het verval te gering dan groef men 
een molenbeek. Met behulp van stuwen werd het water in molenvijvers 
verzameld. Naast de molenbeek is er de (gegraven) vloedgraaf of (natuurlijke) 
grubbe. Deze watergang voert de overtollige neerslag af naar de beek.  
 
Na het jaar 1800 werden de laatste resten woeste grond op de schop genomen. 
Aan de rand van de hei kwamen langgerekte dorpen van keuterboeren en 
landlozen op. De groeiende bevolking moest echter vooral binnen bestaande 
dorpen worden opgevangen. Boerderijen en landgoederen werden opgesplitst. De 
dichtheid van de bebouwing nam toe en zo ontstonden de straatdorpen. 
 
Een graft is een steilrand die een leemhelling verdeelt in minder steile terrassen. 
De steilranden liggen evenwijdig aan de hoogtelijnen. Dankzij de graft wordt de 
cultuurgrond op de terrassen vastgehouden. Besteedt de boer geen zorg aan de 
beplanting op de graft, dan krijgen de erosiekrachten vrij spel en verdwijnt de 
lössgrond met de regen in de diepte. De graft doet ook dienst als veekering, 
perceelscheiding en leverancier van geriefhout. Bij de omzetting van akkerland in 
grasland werden vele graften gesloopt. Talloze meidoornhagen ondergingen 
hetzelfde lot. Tegenwoordig is menigeen van de landschappelijke en ecologische 
waarde van graften en hagen doordrongen. Boeren kunnen subsidie krijgen voor 
het noodzakelijke onderhoud. Nu er op de hellingen vaak weer verticaal geploegd 
wordt en gewassen als maïs en bieten de grond niet weten vast te houden wordt 
ook het belang van het aloude graftensysteem weer ingezien. 
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Het heilige roomse leven 
 
 
 
 
 
Dat Limburg katholiek is wordt nergens onder stoelen of banken gestoken. Elk 
goed rooms kind had enkele heerooms. En van elk gezin moest er één positief 
antwoorden op de vraag: ‘Jongen, wilt gij pater worden?’ Meestal werd dat degene 
die tot stichting van zijn broertjes en zusjes en met hun ijverige deelname met 
een speelgoedaltaartje vaak misje had gespeeld. Menigeen zal in deze schets van 
het beschermde en beschermende milieu zichzelf herkennen zonder ook maar 
enige rancune te voelen opkomen. Het enige aspect dat diegene die kind was in 
die periode misschien met groeiende verwondering zal hebben ervaren de te grote 
nadruk die op de geestelijke vorming werd gelegd: het vroomheidaspect. Hij zal 
zich met name de lectuur herinneren, zoals die geboden werd in de leesmethodes 
op de lagere school, in de katholieke jeugdtijdschriften, in de leesboeken en 
heiligenlevens. Een grenzeloze braafheid kenmerkte de in deze lectuur 
voorgehouden roomse gezinnen. De positieve held die wij uit de huidige 
socialistisch-realistische literatuur kennen werd hier verbeeld. De zwart-wit-
schildering overweegt; de negatieve held is een dronkaard, een vuilbek, een 
slechte kameraad, tegenover wie de edele knaap, voorbeeld van deugd dat 
dagelijks naar de mis gaat, veelvuldig de sacramenten ontvangt en stellig pater 
zal worden, wordt verbeeld op een wijze die zelfs bij de in een beschermd 
katholiek milieu opgroeiende jongen enige wrevel moest opwekken. In de 
heiligenlevens die de kinderen van het rijke roomse leven bij voorkeur werden 
geboden, sterven de ten voorbeeld gestelden bijna zonder uitzondering zeer jong, 
vrijwel alle vlak na het ontvangen van de eerste heilige communie. Het wemelde 
in de leesboekjes en jeugdblaadjes van sterfbedden, er werd voortdurend naar de 
hemel gegaan. 
 
En hierin openbaarde zich een instelling ten opzichte van het aardse bestaan die 
ten minste verwondering en ten hoogste afkeer kon wekken. De hemel leek veruit 
te verkiezen boven de aarde; het hier op aarde is geen beklijven, dient niet te 
leiden tot een miskenning van de aarde als te vervolmaken woonplaats. Het lijkt 
er op alsof men van jongsaf stelselmatig werd geoefend in een wereldwarsheid die 
kluizenaars is voorbehouden. De jongeren en ouderen werd een indoctrinatie 
opgedrongen, die de toetsing van hun waarheden en de waarden aan de wereld 
wel noodzakelijk tot een pijnlijke moest maken. De wereld bleek bij nadere 
kennismaking er nu eenmaal totaal anders uit te zien dan zij in de zwart-wit 
verhalen geleerd hadden en geheel andere houdingen te vereisen dan het 
kluizenaarschap waartoe de kinderen van het rijke roomse leven waren opgevoed. 
Onmisbaar lijkt het dat het eigen huis met zijn daar geldende strenge 
opvattingen te zeer verheerlijkt werd en bovendien dit teveel gebeurde ten koste 
van andersdenkenden. Niet zonder trots woog de Nederlandse katholiek zijn 
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verworvenheden af tegen die van zijn geloofsgenoten elders. Een bepaald 
superieurgevoel was hem niet vreemd. Waar, zo riepen zijn voormannen voor 
hem uit, was zulk een bloeiend geloofsleven? Waar zulk een groot aantal 
roepingen tot de geestelijk staat, zulk een veelvuldig ontvangen der sacramenten? 
Waar vond men de katholieke scholen gelijkberechtigd als hier? Waar trof men 
een dergelijk missionair elan aan, een zo schitterende beoefening van de 
weldadigheid? Waar kon men zulk een sterke katholieke partij zien, een zo hecht 
georganiseerde jeugdbeweging? Waar een zo schitterende katholieke pers, een 
eigen katholieke radio-omroep? Voortdurend werd de Nederlandse katholiek als 
het ware met zijn rechtvaardigheid, zijn stipte navolging van de voorschriften en 
zijn hechte organisaties geprezen. De paus, zo meldden de kranten, prijst 
katholiek Nederland voortdurend. Er heerste een strenge discipline. In het 
kerkelijk en wereldlijk leven deed zich een sterk hiërarchisch gezag gelden, dat 
geen twijfel duldde. Men krijgt de indruk dat er aan het bouwwerk niets mis was. 
Openbare katholieke personen of instellingen konden het niet mis hebben. De 
kerk had altijd gelijk, de clerus had altijd gelijk, de zuster op school had altijd 
gelijk, vader en moeder hadden altijd gelijk, maar ook de katholieke staatspartij. 
De Maasbode en pater Jansen hadden gelijk. Betwijfelde iemand dat gelijk, dan 
was de verontwaardiging over zijn optreden algemeen, dan wilde hij kennelijk de 
prachtige eenheid verstoren. De volgzaamheid van de Nederlandse katholieken 
moest bijna dat slaafse karakter krijgen. Het opvallendste aspect van deze 
zelfverheerlijking in de gevestigde en onaantastbaar geachte orde is dat zij ten 
koste ging van de wereld. Wanneer de geloofszekerheid van de katholiek werd 
geschilderd, wiens tocht naar het hemelse Jeruzalem veilig en zeker heette, 
gebeurde ook dit ten koste van andersdenkenden. De protestanten met hun 
geestelijke armoede, die twijfelend zoeken naar de waarheid en de biecht niet 
kennen en dus niet gevrijwaard zijn van complexen. Of bijvoorbeeld de joden, in 
wiens aanzien een maar beter anoniem blijvende predikant de heer vertrouwelijk 
aanbeval: ‘Jezus Christus, laat hen gaan’. Een van de hoofdargumenten tegen 
het voetballen in niet-katholieke clubs werd het ruwe spel genoemd, dat in een 
dergelijk milieu hoogtij zou vieren. Het eigene, het verworvene werd mooier 
naarmate de wereld er een zwarter achtergrond voor vormde. Moest dit alles 
noodzakelijk bijdragen tot verhoging van het gevoel van eigenwaarde van de 
beminde gelovigen? Gold ten aanzien van het zesde gebod niet een vaak 
onstellende begripsverwarring, die menige jeugd in plaats van haar te verblijden 
van zelfkwellingen vervullen moest? En kon, naarmate de katholieken in hun 
werkkring het isolement doorbreken, de stelling blijven gelden dat de 
protestanten een geestelijke armoede leden? Zou men niet kunnen zeggen dat de 
prediking moet hebben bijgedragen tot de versterking van een latent 
antisemitisme bij menige katholiek? Of kijk naar de verkettering van het 
gemengde huwelijk: kon de gelovige aan wie de prediking verzekerde dat Christus 
wanneer hij weer op aarde kwam, een uitnodiging voor de bruiloft van gemengde 
huwelijken, deze invitatie beslist zou weigeren. Het is merkwaardig dat dit soort 
huwelijken, die in onze dagen het karakter van gemeenplaatsen dragen, in de 
jaren 1915-1935 zo zelden in het openbaar werden gesloten.  
 
De versteviging en verheerlijking van het eigen huis ten koste van de wereld lokte 
slechts kritiek van een kleine elite uit. Officieel was alles voortreffelijk in het 
eigen huis. Twijfel aan de basis van zoveel rijk bezit brak pas in breder kringen 
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door, toen de katholieke jongeren, letterkundigen, academici en studenten die 
een heilige onrust voelden ten opzichte van heel dat rijke roomse leven, met hun 
stem doordrongen buiten het eigen kleine milieu. En niet dan nadat kerkelijke en 
wereldlijke leiders hen herhaalde malen in het openbaar hadden terechtgewezen. 
En niet dan nadat, naar goed rooms gebruik, de orthodoxie van de kritische 
geesten vele malen in het openbaar in twijfel was getrokken. De toch al tot een 
doe-katholicisme neigende gelovigen in Nederland werden door de voorstelling 
van zaken die hun gegeven werd, waarbij het stipt navolgen der vele voorschriften 
te vaak werd  voorgesteld als het volmaakt volbrengen van de taak der christenen 
in de wereld, als het ware opgeleid tot triomfalisme. Van hen werd verwacht alles 
te doen, of het nu zich zedig kleden, het nemen van een abonnement op de 
Maasbode, het stemmen op de roomse staatspartij of het inschrijven op kerkelijk 
leningen betreft. Ten bate niet zozeer van het geloof als wel van de roomse zaak. 
Een begrip dat niet zelden verward werd met zoiets als een affaire, een 
onderneming, waarvan zij allen kleine aandeelhouders waren. Het kon lijken of 
de macht als einddoel werd gesteld, en niet de zelfheiliging en de heiliging van de 
wereld. Het triomfantelijke ‘Roomschen, dat zijn wij’ en het ‘Aan U, o Koning der 
eeuwen’ kon gaan klinken als de lyriek van de opperste zekerheid, terwijl het 
gezang in werkelijkheid wellicht eerder het geluid was dat een bange groep in het 
donker maakt om zichzelf moed in te spreken. Het lijkt het triomfalisme dat, in 
een afgesloten gemeenschap, uit een minderwaardigheidscomplex is 
voortgekomen. Dit doorzag de elite van de jongeren en hun kleine groep 
geestverwanten. Zoals zij ook een ander gevaarlijk aspect van de roomse 
samenleving bleek te doorgronden: dat van de ontwijking van de sociale kwestie. 
De in roomse kring gepredikte afweerhouding tegenover de wereld, in een tijd die 
ongetwijfeld grof materialistische tendensen liet zien, kreeg, toen de malaise 
ontaardde in de verschrikkelijke economische crisis, accenten die oneerlijk of 
tenminste eenzijdig lijken. Naarmate enerzijds grote soberheid gepredikt werd en 
anderzijds de waarschuwingen tegen allerlei vormen van onzedelijkheid 
toenamen, kon de indruk gewekt worden dat de eigenlijke hoofdkwestie: een 
rechtvaardiger verdeling van de goederen, naar de achtergrond werd gedrongen. 
De jongeren komt de eer toe dit scherp te hebben doorzien. Maar wanneer op het 
hoogte punt van de crises een kapucijn, pater Henricus, hun protesten overnam, 
kwam hem in de katholieke pers zo een verontwaardiging tegemoet, dat hij zich 
haastte de scherpe kanten van zijn betoog af te halen. En de in 
zelfgenoegzaamheid groeiende samenleving van de katholieken van toen kan in 
het jaar 1963 een kerk van de welgestelden lijken. 
 
En toch, tegenover het schijnbaar zo sterke en verheerlijkte eigen huis bleef de 
wereld als een uitdaging liggen. Een wat vluchtige kennismaking met het 
katholieke milieu uit de jaren van voor de Tweede Wereldoorlog zou de 
waarnemer kunnen verleiden tot de gedachte dat een weldadige apostolische 
strijdbaarheid de gemeente kenmerkte. Toch schijnt achteraf veel activiteit eerder 
uit een plichtmatig doen dan uit wezenlijke bezieling geboren. Strijd lijkt in de 
jeugdbeweging het kernwoord, strijd in dienst van de Koning Christus. Het feest 
van Christus Koning werd door paus Pius XI in december 1925 ingesteld. In 
diens naam moest de hele wereld veroverd worden voor het ware geloof. Strijd 
ook scheen geboden wanneer de katholieken van die dagen zich de 
kerkvervolging in Mexico en Spanje voor de geest haalden of de agressiviteit van 
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hun socialistische, communistische en fascistische landgenoten, wier bladen ook 
geen damesorganen genoemd konden worden. ‘Voor Christus onze Koning, God 
wil het, Amen’ is de meest gebruikte groet in de katholieke jeugdbeweging. Men 
stelde voor om deze groet in te voeren op het voetbalveld. Een beweging als de 
kruisvaart was doortrokken van de ridderromantiek in dienst van de koning. Een 
in die tijd populair boek als ‘Jonge Helden’ van de jezuïet Hardy Schilgen deed al 
evenzeer een beroep op de strijdbare ridderlijkheid in jongelui. De Graal trok 
luidruchtig en bont de straten door, in de getuigenisdrift die men totdantoe 
alleen aantrof bij Leger des Heilssoldaten. Maar de vraag dringt zich op of met 
name in deze massabewegingen de strijdgedachte niet al spoedig een 
gemeenplaats werd, die nauwelijks meer een weerspiegeling van de bezieling van 
de jongeren zelf kon heten, en bovendien of de jeugd hier niet  in zekere zin 
gebruikt werd voor een machtsontplooiing (een bevestiging van de katholieke 
zaak) die haar leiders voor gewenst hielden. Zelden zal katholiek Nederland 
zoveel demonstraties gekend hebben als in de hier beschouwde jaren. 
Voortdurend zijn er congressen, demonstratieve dagen en vergaderingen, 
optochten, manifestaties, openluchtspelen. Het openbare vertoon van de 
Graalbeweging lijkt onlosmakelijk verbonden met de geestelijke vorming die zij 
nastreefde. Zeker, men wilde op straat en in stadions getuigen voor Koning 
Christus, maar ging de macht van het getal hier niet een woordje meespreken dat 
et belangrijk werd om een gezonde, open houding tegenover de te kerstenen 
wereld mogelijk te maken? Aan kritiek op deze aspecten van de katholieke 
samenleving heeft het in de laatste jaren van het beschouwde tijdvak niet 
ontbroken. Zeker lijkt het wel dat van 1935 af die kritische notie dieper in de 
roomse gemeenschap doordrong. Met het steeds meer prijsgeven van het woord 
rooms zelf ten gunste van katholiek openbaarde zich een zekere rijping, minder 
krampachtige zelfbevestiging van in afzondering levende mensen, nuchterder 
gewaardeerde emancipatie. 
 
Hoeveel er in korte tijd in de mentaliteit van de Nederlandse katholieken 
veranderd is mag blijken aan de wijze waarop voor de oorlog de Katholieke 
Illustratie haar kop voerde en de manier waarop nu het eerste woord nog 
nauwelijks leesbaar op de omslag wordt afgedrukt. Of aan het feit dat hetgeen 
voor de oorlog het maandblad Het Schild heette, nu de naam heeft van 
‘Oecumene’. Hier is defensieve strijdbaarheid letterlijk veranderd in 
tegemoetkomende openheid. Maar er zijn frappanter voorbeelden van de 
ingrijpende veranderingen in de mentaliteit van de Nederlandse katholieken te 
noemen, veranderingen die zich in slechts dertig jaar hebben voltrokken. En 
daarom zeker nog menige gelovige met heimwee doen omzien naar het veilige 
samenleven van het rijke roomse leven. In dit boek wordt de nadruk gelegd op 
juist die aspecten van de katholieke samenleving waarin het verschil met de 
opvattingen van het jaar 1963 het duidelijkst tot uitdrukking komt. Veel van wat 
geciteerd wordt zal nu ongelofelijk schijnen. Veel zal de lezer voorkomen als een 
ongenietbare hoeveelheid ballast die althans bij mij (een ogenblik vergetend dat 
een mens geleidelijk meegroeit met zijn tijd) wel eens heeft geleid tot de gedachte: 
dit alles, en toch gelovig gebleven. Dit alles moest men veranderen om pas gelovig 
te kunnen worden. Want van veel uitingen van de hier beschouwde mentaliteit 
staat het: ‘dat nooit meer’ nu wel vast. Dit houdt geen veroordeling in van een 
vorig geslacht. Als men ergens van overtuigd kan zijn, dan is dat van de beste 
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bedoelingen bij de generatie die hier geschetst is. Maar elk nieuw geslacht heeft 
het recht en de plicht afstand te nemen, zo niet van de beste bedoelingen, dan 
toch van de wijze waarop die bedoelingen in de praktijk van het dagelijks leven 
gestalte kregen. En daarmee afrekenen kan een noodzaak zijn. 
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Jan mag pater zijn 
 
 
 
 
Jan vertelde altijd aan moe,  
wat de zuster in school gezegd had. 
Op een dag zei hij aan zijn moe: 
moe, over een paar dagen is het optocht! 
De zuster heeft het gezegd! 
En dan mogen we allemaal wat zijn. 
Dan komen er negers in de optocht 
en paters en herders en heiligen. 
Mag ik ook wat zijn, moe? 
En wat wou je zijn, Jan? 
Neger, riep Jan. Een echte neger. 
Met rode lippen 
en een gezicht als roet. 
Neen, Jan, ik weet wat beters. 
Ik zal een pater van je maken, 
met een baard en een mutsje. 
Toen Jan weer in de school was, zei hij: 
zuster, met de optocht mag ik pater zijn! 
En de zuster lachte. 
 
 
B.C. Kloosterman uit: ‘Zien en zeggen  
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Daar komen de schutters 
 
 
 
 
 
 
Al vanaf de vroege Middeleeuwen waren schutterijen de trots van dorp of stad. 
Manhaftige kerels verdedigden mensen, have en goed van hun dorp of stad. Toen 
in 1830 de Belgische vrijkorpsen dreigden de Hollanders weg te jagen achter de 
Moerdijk, werd de wapenroep van de koning gehoord: ‘Op te wapen, voor 
vaderland en vorst, voor orde en recht’. Jan Goort Houben schreef:  
 
Ook de schutterijen van Liessel en Deurne snelden al of niet vrijwillig de koning te 
hulp. In 1831 is de schutterij van Deurzen en Liessel ook opgetrokken om voor 
koning en vaderland te dienen en het heeft geduurd drie jaren agter elkander, dat 
zij de Hollandse steden doorgezwerfd hebben. De 11n oktober zijn zij uitgetrokken. 
 
Het was voor de eerste keer in de geschiedenis, dat in strijd met hun doelstelling, 
schutterijen onderdeel vormden van een landelijk leger om voor het vaderland ten 
strijde te trekken. Na deze minioorlog verloren de schutterijen hun beschermende 
taak. Schutterijen degradeerden tot folkloristische schietverenigingen. 
Eeuwenoude vaandels, schietgerei, schilden en Middeleeuwse kledij herinneren 
aan een heel oud en trots verleden. 
 
De schutters van Venray treden aan. En dat deden zij. Zij hielden in Venray hun 
bondsfeest als vergoddelijking van de lange reeks feesten van mei tot september 
welke schutters tot vaak rake en soms vreemde schutters maakt. Op een vroege 
zondagochtend, het was nevelig, de vogels zongen gedempt en onzichtbaar. De 
boomgaarden aan weerszijden van de weg hingen vol rijpend fruit, geel of 
matrood ooft, maar de morgenhemel rook reeds naar most en herfst. Het stille 
Venray lag er ontvolkt en verlaten bij. Op het marktplein stonden de mallemolens 
in hun hoezen, als slaperige vrouwen, het haar in de krulpennen. Het café was 
reeds open voor een pot thee met wat brood erbij. Het eerste teken van leven in 
Venray. Een grote zwaluw met een hoge hoed scheerde langs het caféraam. Het 
was de voorzitter van de schutterij. De schutterij was op dit ogenblik nog in de 
kerk verzameld en kon elk ogenblik dit eigen lokaal, haar verenigingslokaal 
binnenkomen. De kerk stroomde leeg, de schutters voorop. Zij hadden achter in 
de kerk de mis gevolgd. Het was een magnifieke geüniformeerde groep, die zich al 
spoedig uit de burgerij losmaakte en naar het café wandelde. Stuk voor stuk 
deden zij hun intrede: tamboers, korporaals, manschappen. Het was of de 
morgen zout voor hen in de mond had. Dorstig dronken zij de reeds klaarstaande  
glazen bier. Thee was voor hun vergif. De groep leek wel een levende verzameling 
uit een prentenboek waarin, in felle kleuren, soldaatjes van elke rang en stand 
stonden afgebeeld. Maar deze figuren waren niet plat en onbeweeglijk als de 
plaatjes uit het boek. Zij waren volumineus, men kon erom heen wandelen en 
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alles zorgvuldig bekijken. Zij zaten vol passementen (garnering met tressen en 
boordsels), pluimen en snoeren. Overal waren er de uitsteeksels van epaulet, 
kokarde en zwaluwnest. Het was een hele studie om te weten te komen wie nu de 
generaal was, wie de kolonel, de overste, de grootmajaar, de kapitein. Zo’n troep 
heeft de volledige geledingen van een duizendpoot, trek er een poot uit, maak van 
een gouden kraag een zilveren of van een zilveren epaulet een gouden, en niets 
deugd er meer. De troep is onherstelbaar gehavend in de hiërarchie zijner 
gelederen. Waarom al die militaire pronk uit het verleden weer op straat 
gebracht? Zijn die uniformen en tunieken uit het museum van de militaire 
academie verontwaardigd over het hangen aan kleerhangers en kapstokken, de 
vernedering moe, een straatrevolutie begonnen?  
 
Maar nog voor een uur verstreken is gelooft u in dit alles. Even serieus als de 
schutter zelf, voor wie dit wonderlijke napoleontische uniform de eigenlijke huid 
werd waarin hij op zon- en feestdagen leeft. Want een schuttersfeest is het meest 
grandioze gebeuren dat men in Nederland mee kan maken. Het heeft niets, maar 
dan ook niets van doen met een oubollige folklore. Het is een feest met een niet 
aflatend tempo en met een variëteit van gebeurtenissen die u niet voor mogelijk 
houdt. Het begint met een defilé. Van alle kanten hoort men de twintig 
schutterijen die te gast zijn, roffelend en hoornblazend naderen.  Verscholen in 
het publiek staan bejaarde reserve-majoors uit het leger. Zij hebben 
puntenlijsten in de hand en bespieden vanuit een duizendkoppige menigte ieder 
detail van een voorbij marcherende schutterij. Zij geven ijverig punten. Want 
bedenk, dit is geen maskerade. Dit is een perfecte reconstructie van het leger uit 
de tijd van de Franse bezetting. En daar is dan de eerste schutterij. Voorop de 
tamboer-majoor, een witte hanenstaart op zijn kolbak, almaar jonglerend met 
zijn tamboerstok, telkens van pas veranderend. Soms  de vertraagde stap 
aannemend van een haan die, een oog gericht op zijn kippen, het andere op het 
zonverlichte erf, zijn poten zo langzaam neerlaat als in een vertraagde droom. 
Achter hem het korps van de tamboers, het geluid omroerend in de ingewanden 
van hun dieptetrommen. En de hoornblazers, de hele straat vol kakelend koper. 
Daarachter het korps van de officieren met hun glinsterende epauletten en 
tressen, met hun kwasten en authentieke ministerssteken. En opgesloten in het 
hart van het officierenkorps wandelden de schutterskoning en met zijn koningin. 
Hij in het zwart jacquet en zwarte hoge hoed, de borst behangen met het 
koningszilver, de hoge hoed omwonden met blikken bladloof. Zij in een lange 
blauwe of roze jurk,  een tuil bloemen in de hand, het gelokte hoofd omwonden 
met een krans van blikken bladlover. En daarachter de manschappen, dekkende 
de troep, overtuigd van het heilige van hun taak, de vernagelde geweren op hun 
schouders, de geweren presenterend. Plotseling, onbeweeglijk keken zij allen 
strak langs de lopen voor hun neus, de geweren aan de voet brengend, roffelden 
de kolven op de grond. Een pas voorwaarts, rechts richtend, en heel de troep 
schuift in en uit als een trekharmonica, waaiert uit, dribbelt weer bijeen, alsof ze 
worden bespeeld door een onzichtbare windvlaag. En bij al dat exercerend 
gedribbel en gedraai dribbelt de koning, en de koningin aan zijn arm mee. Zij 
moet in haar sleep meedribbelen en draaien met al die onmogelijke 
mannenoefeningen. Zij mag het ritmisch beeld van die groep niet verstoren, zij 
draait dus mee aan de arm van haar koning, bij rukken en vlagen, soms 
halfzeilend door de lucht. En al deze taferelen gebeuren twintig keer. En twintig 
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keer anders. Iedere schutterij verschijnt in haar eigen briljante uniformen. De 
jonge nobelen van Horst in witte broeken en lange, groene jassen, met vele 
koperen knopen. De schutters van Maashees in het uniform der keizerlijke 
jachtmeesters. U kent hen nog wel uit het sprookjesboek. Dat groene 
houtvesteruniform met een groene jagershoed en fazantenveer. Een van hen 
moest toen het onschuldige Sneeuwwitje het bos invoeren en haar met zijn 
jagersmes het hart uitsnijden. U zult verwonderd zijn er meer dan een te zien. U 
bent geneigd bij het zien van zoveel lijfelijke jagers uit Grimm’s boeken te 
denken, zijn er dan zoveel Sneeuwwitjes rondom Venray? En dat gaat maar door. 
Het is een ballet, het is een massaspel, het is grotesk en vol humor. Want zie nu 
die oude schutterskoningen, zwart als bomen. Langs alle kanten uitgebot en 
bekroond met loof en zilver en blik. En  die koninginnen, oude en jonge, dikke en 
magere, in hun slepen van roze en blauw. Jurken zoals de meisjes ze dragen in 
Venray bij haar plechtige communie. En dat tuiltje bloemen, gerold in de groene 
manchet waarin men voorheen een bloedpot hulde, en die gouden haarval vol 
blikkerend lover. En let op het verschil tussen een burgerschutterij en de 
schutterij van de Smakt. De laatste vol marcherende boeren met onder hun 
shako en kolbak het gezicht van de aardappeleters van Van Gogh. Met de fleurige 
commandant en de opgetuigde koning, aan wiens arm de dikke koningin. Zij 
weet zich te presenteren en is, in al haar onwennigheid maar met al haar goede 
wil tot meedoen, een toonbeeld van landelijke charme. 
 
Het werkelijke feest speelt zich af op de schuttersweide, waar, in een eindeloze 
boomgaard, de verschillende onderdelen van de schutterijen elkaar naar de 
kroon steken.  Een hele middag lang wedijveren de tamboers en hoornblazers op 
een kleine veldweide. Aan het einde van de boomgaard staan de masten 
opgesteld waaronder de schutters met hun loodzware buks elkaars schot 
proberen te verbeteren. En op weer een ander veld exerceert men. Troep voor 
troep toont aan het volk hoe gedisciplineerd en gedrild zij is. Het is marcheren als 
de ganzen, het is, als door een wervelstorm gedreven, op de plaats gaan staan. 
En dan heft de commandant zijn sabel en kijkt langs het glinsterend metaal of 
zijn mannen messcherp in het gelid staan. Het lijkt een ogenblik of hij met een 
welgemikte slag zijn eigen troep in de pan wil hakken. En dan komt er links en 
rechts, doodernstig en gelijkhebberig, een reservemajoor in kaki of burger 
aanrennen en die doet met zijn papieren puntenlijst hetzelfde als de 
commandant met zijn sabel, want iedere millimeter telt. En denk niet dat er een 
man in deze grote appelbongerd te vinden is die dit alles niet volkomen au 
serieus neemt. Hier heerst dezelfde ernst als vroeger, en het gaat hier om de 
prestatie van de gemeenschap, waarin men telt zolang men nog een vernageld 
geweer kan vasthouden. U beseft dat u bent aangekomen bij de nog levende 
tegenvoeters van het individualisme. In de schutterswei legt de kracht van de 
jeugd niet meer gewicht in de schaal dan de ervaring van de ouderdom. U staat 
voor het sportieve fenomeen van een verbeten strijd tussen twee voltallige 
mannelijke gemeenschappen, wier koning evengoed een nerd als een grijsaard 
kan zijn. Waar ter wereld bestaat het nog dat de kale schedel en de gekromde 
ouderdom nog de volle rechten op sportieve prestatie genieten? En u beseft nog 
een ander ding. Bekleedt een man met de pronk van een soldaat en hij gelooft 
erin. Zijn houding verandert, zijn stijlgevoel herleeft, hij herschept een cultuur, 
hij creëert een romance, en geen vrouw die niet in hem gelooft. De koninginnen 
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met hun eenvoudige lange slepen en hun loverkroontje van bladtin. U moet ze op 
een rij zien staan in het weidegras. Oud en jong, dik en dun, wanneer de jury de 
mooiste onder hen uitzoekt. ‘Ik heb het al bekeken’, fluistert een jurylid.  ‘De 
anderen hebben er geen geld voor over, ze komen in hun lange slepen en met 
haar blikken lovertjes’. En lezer, u begrijpt het. De echte avondjurk kreeg de 
eerste prijs. En dan komt u een ogenblik later in de boomgaard een boerenmeid 
tegen met haar sleep en haar blikken lovertjes rond haar golvend loshangend 
haar; en zo innig aan de arm van haar soldaat. En u kijkt in een gezicht zo blank 
als melk, en u staat voor Renoir, en wat voor een Renoir? Kom nu heren van de 
jury, u laat zo maar een levende Renoir aan u voorbijgaan. 
 
En dan zakt de zon. De bochtige appelbomen worden zwart tegen een hemel van 
oud goud. Iedere groep wordt een genrestuk tegen de achtergrond van een 
primitief schilderij van Jan Steen. U gaat, op indrukken belust, wandelen. U kijkt 
verrukt naar die schutters die hun buks leegschieten in de richting van de rode 
avondhemel. U ziet de exercitiefiguren op de duistere weide, nog eenmaal gehoor 
gevend aan een schor commando, u ziet onder een oude appelboom de krullen 
van een meisjeshoofd neerkabbelen over de schouders van een hemelsblauw 
tuniek en twee opgeheven ogen waarin het laatste avondlicht zich spiegelt als in 
een maagdelijk ven. Er gaan dan lampjes aan in de boomgaard. Er zweeft een 
laag licht neer tussen de bladeren van de boomkruinen. De nachthemel wordt 
zonder pardon buitengesloten en de roodgele maan die tegen de hemel 
opwandelt, trekt het treurig gezicht van een banneling die buiten de feestweide is 
gezet. U wordt dan als een mot naar het lamplicht getrokken naar de veldkeuken, 
waar bier wordt getapt met een snelheid alleen vergelijkbaar met de snelheid van 
het licht. Het zijn de schutters van de plaatselijke schutterij die uit het vat 
tappen. Die op deze wijze de baten voor hun vereniging zo groot mogelijk willen 
houden. Hun kragen los, hun sjako op het oor, goochelen zij met de glazen en de 
biervaten. En dan, zonder dat u het bemerkt, verzeilt u in de geweldige 
maalstroom die zich tegen middernacht naar het dorp beweegt. Het heeft iets van 
een zee van kleur, die de straten binnen klotst, tegen de huizen op. Een brede, 
onverwoestbare golfslag van aanrollende golfruggen waaruit de kolven en 
geweerlopen omhoogsteken. En toch niet tomeloos en toch niet ongeordend en 
nooit en nergens ook maar een ogenblik ontaardend. Een sergeant loopt op tegen 
zijn goudgetreste commandant. Hij veert, ondanks tot de kraag vol bier, recht, 
zijn pink op de naad van zijn broek, zijn hand aan zijn sjako. Hij staat 
onberispelijk in de houding. Hij staat alleen zo scheef als de scheve toren van 
Pisa. Maar hoe dan ook, hij staat. Dat is stijl en discipline, weliswaar niet tot de 
laatste druppel bloed, maar dan toch tot de laatste druppel bier. En dan, 
plotseling, ergens onzichtbaar op de achtergrond, toetert een hoornblazer. U 
luistert naar dat oeroude afscheidslied: 
 
Er reden drie ruiters de stadspoort uit. 
Vaarwel! 
Het liefje stond achter de vensterruit. 
Vaarwel! 
En als het dan toch op scheiden staat. 
Zo reik mij uw ringetje eer gij gaat. 
Adieu, en ook vaarwel! 
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Ja, scheiden en is er geen spel. 
 
Dan beseft u dat ook u de stadspoort achter u moet laten, al is het met 
melancholie in het hart. Want waar ter wereld kan men nog zo in een feestroes 
geraken als op het Venrays schuttersfeest? Daarvan afscheid nemen is 
waarachtig geen kinderspel. Maar helaas, alles op aarde eindigt met een adieu en 
vaarwel. 
 
‘Man muss die Feste feiern wie sie fallen,’ luidt een bekend Duits spreekwoord. In 
Venray zijn de feesten altijd rijkelijk gevallen. Kermis, carnaval, patroonsfeesten, 
harmonie- en fanfarefeesten, jaarmarkten, schuttersfeesten, jubileumvieringen 
en plaatselijk traditionele feesten werden en worden indachtig de Duitse wijsheid 
uitbundig gevierd. Vroeger voornamelijk in de open lucht : in een weide of op het 
marktplein. De laatste jaren hebben ze zich in belangrijke mate verplaatst naar 
tenten. Althans als het gaat om georganiseerde feesten zoals jubileumvieringen, 
harmonie- en schuttersfeesten. De traditionele feesten als kermis, carnaval en 
jaarmarkten spelen zich tegenwoordig meestal nog steeds af in het openbaar: 
cafés en de open lucht. De tentfeesten hebben vaak een minder traditionele, 
maar des te commerciëler aanleiding. Het organiseren van een tentfeest betekent 
voor een vereniging namelijk een welkome financiële injectie daarom worden 
officieuze jubilea aangegrepen  om een reden te hebben voor een feestweek(einde) 
in een tentpaviljoen. Er wordt wel eens beweerd dat het nieuwe instrumentarium 
in het houtregister van de harmonie of de nieuwe uniformen van de schutterij bij 
elkaar gedronken zijn. Want in sommige gevallen kan een feest wel vijfentwintig 
duizend euro opleveren. Er zijn overigens ook gevallen bekend waarbij de 
organisatie met een kater bleef zitten en in de rode cijfers terechtkwam. De 
formule van al die feesten was lang dezelfde. Meestal op vrijdag een popavond 
voor de jeugd. Op zaterdag een dansavond, soms met optredens van bekende 
artiesten. Op zondagochtend eucharistieviering in de tent en aansluitend 
frühschoppen. En een dag later ter afsluiting Blauwe Maandag met een 
blaaskapel. Een vaste formule gold ook voor de inrichting van de tent. De 
bezoeker waande zich in een voetbalstadion. Op elke  vrije vierkante meter hing 
een reclamebord. Variërend van de plaatselijke bakker, als die tenminste de 
broodjes mocht leveren, tot het grote aannemersbedrijf dat de voorzitter te vriend 
wilde houden, omdat die ook wethouder was. Een van de zijwanden van de tent 
was meestal in de volle lengte benut als een langgerekt buffet. Bovendien werd 
nog een vrije hoek ingericht als eetbuffet, waar bijvoorbeeld de plaatselijke 
vrouwenbond broodjes met worst of soep verkochten. Met nog een apart hok voor 
de bonnenverkoop was het interieur compleet. Aan sfeervolle inrichting werd 
geen geld uitgegeven. Alleen het podium kreeg een eenvoudig decor. 
 
Midden jaren negentig blijkt deze formule helemaal uitgewerkt te zijn. Het aantal 
tentfeesten loopt wegens gebrek aan belangstelling sterk terug. De meeste 
organisatoren hebben namelijk verzuimd om te investeren in kwaliteit op het 
moment dat het goed gaat. De zelfregulering van het te grote aantal tentfeesten is 
trouwens bijna afgelopen. Diverse organisaties vochten voor overleving. Het vergt 
veel creativiteit, niet alleen bij de samenstelling van het programma, om een feest 
te organiseren dat het publiek nog wel aanspreekt. 
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De traditionele feesten als kermis en carnaval zijn veel minder afhankelijk van 
creatieve organisatoren. De data zijn historisch bepaald en de feesten worden 
vrijwel automatisch gevierd, want er bestaat niet iets als een kermisvereniging of 
een kermisgilde. Dergelijke gebeurtenissen hebben in de dorpen een sterk sociaal 
karakter. Het zijn niet zomaar feesten waarbij louter gedronken, gegeten en 
gedanst wordt. Het zijn tevens de activiteiten bij uitstek waarbij het dorp en de 
bewoners een sterke eenheid vormen en zich als zodanig presenteren. 
Gemeenschapszin en chauvinisme zijn vaak de drijfveren voor het feest, zeker 
voor carnaval. 
 
Maar ook deze feesten blijken in de kleinere kernen sterk aan sleet onderhevig. 
De individualisering van de maatschappij gaat zeker niet aan de 
dorpsgemeenschappen voorbij. De vrije dagen met carnaval worden ook door de 
dorpsbewoners in toenemende mate aangegrepen voor een wintervakantie, een 
stedentrip en een weekje in een bungalowpark. Ik kan mij daarentegen nog goed 
herinneren hoe vroeger in Venray vijf dagen uitbundig carnaval werd gevierd in 
volle cafés. Tegenwoordig stelt de ‘vastelaovend’ in een dorp al iets voor als het 
een topdag kent, meestal de dag dat de plaatselijke optocht trekt. Na de stoet wil 
het in het gemeenschapshuis en de enkele cafés nog tot in de avond druk en 
gezellig blijven. De dag erna keert onherroepelijk de stilte van alledag weer. Met 
de kermis is het niet veel anders. Reserveerden de werkende mannen vroeger 
enkele verlofdagen voor de kermis, tegenwoordig hebben de bewoners in veel 
plaatsen al helemaal geen weet van het feit dat er kermis is. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Peellander en de crisis 
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Een minder bekende publicist over de Peel is Gerard Lemmen (1897-1962), 
geboren in Venray. Hij was werkzaam bij de Limburgse mijnen en woonde in 
Heerlen. In het boek ‘Het land van de Peel’ gaf hij zijn bijdrage door het 
publiceren van het hoofdstuk ‘De Peellander in de volkskunde’. Zijn bijdrage aan 
de uitgave van ‘Veldeke’ is een bloemlezing van leefgewoonten en de veelheid van 
eeuwenoude gebruiken en vaste regels in leefpatronen van de Peellander. Enkele 
citaten zijn hier op zijn plaats: ‘De Peellander heeft over het algemeen een hard 
leven. Het land is minder vruchtbaar dan elders. Men moet zwaarder werken en 
hij kreeg daardoor een grotere stap’. 
 
De vrouwen dragen een mussik (omslagdoek) meestal zwart of bruin met franje, 
en de pofmuts (huifmuts, grote muts). Deze is aan de oostelijke Peelkant meer 
vierkant van vorm, aan de westelijke Peelkant meer rond. Over het gladgestreken 
haar komt eerst een ondermuts (zwart), dan de huifmuts (tule), daarop de poffer 
(kunstbloemen) en linten. Tijdens de rouw was in elk geval de poffer zwart. Men 
had een mantelhaak van goud of zilver en samengesteld uit verschillende delen: 
hangers en kruisjes, meestal van goud. Eveneens een gouden, lange ketting werd 
om de nek over de zwarte bloes (jak) of kleed gedragen. Hier en daar droeg men 
ook de schoef. Bij de kerkgang droeg men vroeger de falie. Dat is een mantilla, 
welke over het hoofd is geslagen en met de einden gekruist als een boezelaar. De 
dracht van de mannen was eenvoudiger: een stijve pet en een kiel. De pet van 
zwarte zijde, de kiel van blauw graslinnen. 
 
Volwassen worden ze wanneer men weet dat het eerste kindje zal komen. De 
wilde haren en de treklust zijn dan wel weg. Zij kennen hun werk, hebben hun 
feesten en hun geloof. Ze vieren hun kermis en hebben hun vertier; de mannen 
jagen in de maand mei, gaan een veld bezichtigen, in het beugelspel. De vrouwen 
in de buurtschap of op de spien; er zijn ook spinavonden van meisjes alleen. Ze 
hechten zich aan hun huis, en moet men toch eens verhuizen, dan ken met het 
intrekbier en het schildverteren. Het werk en de zorg voor het gezin is dan wel op 
de eerste plaats gekomen. Het beroep van aangraver (wallen maken rond een 
akker) is verdwenen, de gilde van de schepers ook. De rondtrekkende 
ambachtsman zoals de sneijer of snieder en de daggelder of dagloner zijn 
verdwenen. Ze zaten aan bij het gezin waar ze werkten en telden mee. Maar 
verder waren ze weinig in tel. Zo kreeg de ‘sneejer’ als hij zondags in de herberg 
kwam een glas bier, wanneer hij met anderen binnenkwam. De wever kreeg nooit 
een glas bier, de vilder moest zelfs blijven staan. De familienamen werden weinig 
gebruikt. Men kende Hanesse-Gradus beter dan Grad van den Berg. Venrayers 
noemt men Peelhazen, vroeger ook Keienschieters (Oostrum). Vroeger waren de 
glasschilders van Venray erg bekend. De keramische industrie in Oirlo maakte 
gekleurde boeren kop en schotels. De typische strohoedenindustrie in Venray 
exporteerde de hoeden zelfs naar Engeland. Grote schilders bracht het Peelland 
niet voort, maar wel schilders met een eigen stijl, zoals de schilders Van Baar 
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(meer dan een), Marinus Bies en August van Bergen uit Venray. Ze schilderden 
vele Peellandschappen  
 
In de boerengemeenschappen was de werkloosheid vrij laag. Maar in Zuid-
Limburg was de werkloosheid groot. Ten noorden van Sittard was dertig procent 
van de beroepsbevolking in de steun en zeventig procent in de werkverschaffing. 
Ten zuiden van Sittard was vijfenzeventig procent in de steun en zesentwintig 
procent in de werkverschaffing. De verschillen werden veroorzaakt doordat er in 
Noord-Limburg een overvloed aan werkverschaffingsprojecten was. In Zuid-
Limburg was de werkeloosheid groot en het aantal werkverschaffingsprojecten 
klein. Dit gegeven was de aanleiding om een aantal werkkampen in de Peel te 
bouwen voor de huisvesting van werklozen uit Zuid-Limburg. Op 18 juli 1938 
waren twee werkkampen klaar in de Sevenumse Peel en er woonden tweehonderd 
arbeiders uit Maastricht. De werkkampen werden kamp A en kamp B genoemd. 
Het zijn de huidige vakantiecentra Het Korhoen en De Patrijs bij Evertsoord. Er 
werden vier werkkampen gebouwd op de Paardekop in Ysselsteyn. Twee voor 
Maastricht en twee voor de andere Zuid-Limburgse gemeenten. En een 
werkkamp bij America voor het werkverschaffingsproject in de Horster Peel. Op 
21 november waren er in Limburg dertienduizenvierennegentig werklozen 
waarvan er al tweeduizennegenhonderdzeventien in de werkverschaffing 
geplaatst waren. Berekend was dat dit aantal in het midden van 1939 tot 
vijfduizend zou stijgen. De voornaamste doelstelling van het 
werkverschaffingbeleid van de regering was om de wil tot werken in stand te 
houden. Tegen steunverlening aan beroepswerklozen werd zoveel mogelijk 
gewaakt. Voor werkverschaffingsprojecten kwamen in aanmerking 
heideontginning, polderwerken, kanalisaties van riviertjes en beken. Het was 
handarbeid. Minister Romme besloot in 1938 de werkverschaffing uit te breiden 
met het Peelplan-Zuid, het ontginnen van de uitgestrekte heidevelden in de Peel 
van Sevenum, Venray, Ysselsteyn, Hunsel en Heythuysen. Aan de uitzending van 
de Maastrichtse werklozen naar de Sevenumse Peel ging een vergadering vooraf. 
Voorzitter was Ruyters van de werklozenbond. Om de werklozen te werven 
vertelde men dat zij in de Peel meer konden verdienen dan als ze in de steun 
bleven. De eerste twee ploegen die naar Sevenum werden uitgezonden bestonden 
uit vrijwilligers, voornamelijk aangesloten bij de katholieke bond. Deze moesten 
het voorbeeld geven aan de rest van de werklozen. Het waren werkloze 
grondwerkers en bouwvakkers die gewend waren aan zware arbeid. Geprobeerd 
werd voldoende vrijwilligers te krijgen. Het werk zou zo geregeld worden dat ze 
zestien gulden per week verdienden. Elke zaterdag naar huis en ’s maandag weer 
terug. De hoogte van het loon was afhankelijk van de ploeg waarin de arbeiders 
terechtkwamen en het werk dat de ploeg door de opzichter kreeg aangewezen. 
Het loon kregen de arbeiders niet zelf in handen, maar werd in het midden van 
de week aan hun vrouwen uitbetaald. Vrouwen van zwakke ploegen vonden 
slechts zeven of acht gulden in het loonzakje, terwijl naast hen de vrouwen van 
de sterke ploegen twintig gulden in het loonzakje vonden. Zo werden al die 
huishoudens tegen elkaar opgezet en werd een verdeel- en heerspolitiek gevoerd. 
Tot  een staking van de arbeiders is het niet gekomen. De angst uitgesloten te 
worden van steun en armenzorg was te groot. 
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In de loop van 1934 en vooral na de devaluatie van de Belgische frank in het 
voorjaar van 1935 bleek een andere inkomstenbron uitkomst te bieden voor de 
werklozen en hun gezinsleden: de smokkelhandel. De roomboter kostte in België 
een gulden en vijf cent, in Maastricht een gulden en achtentachtig cent. 
Zodoende werd in Maastricht de bewegingsvrijheid voor werklozen beperkt door 
een grensstrookverbod. Hoever sommigen de werklozen uit de samenleving wilde 
isoleren blijkt uit het voorstel van de conservatieve liberalen om langdurig 
werklozen het kiesrecht te ontnemen. Op zaterdag gingen de arbeiders met de 
trein naar huis. Bij het station Horst-Sevenum stond een appelboom. De 
arbeiders raapten de gevallen appels op. De stationschef had dat gezien. ’s 
Maandags kwam de hoofdopzichter naar de arbeiders en vroeg: ‘Hebben jullie 
appels gestolen? De stationschef heeft dat per telefoon gemeld! Maar dat gaat 
zomaar niet in de Peel. Wij kunnen hier geen dieven gebruiken in de Peel’. 
Degene die appels had gepakt werd geschorst. Werk weigeren en schorsing was 
het ergste wat iemand kon overkomen. Hij werd uitgesloten van alle vormen van 
hulpverlening, zelfs die van het armenbestuur. 
 
De arbeiders kregen gratis kleding, zwarte manchester pakken en een nieuwe 
schop. In deze tijd van rats, kuch en bonen vormde deze schrijnende armoede de 
inspiratiebron voor een Maastrichtse carnavalschlager. Het refrein bestond uit 
twee zinnen en werd gezongen op de melodie van ‘Rats, kuch en bonen: 
 
Mien heet gen boks aan, 
Want Sjeng heet ze met nao de Piel 
Ze hingt nou te drűgen 
Op eine schőppesteel. 
 
De vrouwen van de werkloze mannen kregen van sociale zaken bonnen. 
Wekelijks werd er gebedeld aan de deuren van de welgestelde mensen. 
 
‘De aanvangsmoeilijkheden is men te boven. Gunstige invloed op het loonpeil’. 
Dit veelbelovend bericht stond in de Venlosche Courant op 2 april 1938. De 
problemen van de werkverschaffing werden nog eens samengevat. Er werd een 
uithaal gedaan naar de N.S.B.-pers die in deze zaak kwaadaardige voorlichting 
had gegeven. Er werd gemeld dat de meeste problemen waren opgelost. De 
rijwielpaden waren verbeterd en bij de bedrijven waren rijwielpaden aangelegd. 
Er werd ook een groter saamhorigheidsgevoel onder de arbeiders gesignaleerd. 
Sommige ploegen namen uit eigen beweging een minder presterende arbeider in 
hun ploeg op. Over enige weken verwacht men tweehonderd Venlose arbeiders op 
het werk. Druk wordt gewerkt aan de bijzondere voorzieningen om vijfhonderd 
man op korte termijn te werk te kunnen stellen. Met de komst van de Venlose en 
later de Tegelse arbeiders zouden de moeilijkheden en de stakingen pas goed 
loskomen. ‘Wilde staking in de werkverschaffing in de Sevenumse Peel’, kopte de 
Venlosche Courant op 27 juni 1938. ‘Gisteren hebben honderdtachtig Venlosche 
arbeiders het werk in de Sevenumse Peel neergelegd. Het is een wilde staking van 
ongeveer tweederde deel van de Venlose tewerkgestelden. Zij eisen een minimum 
uurloon van tweeëntwintig cent en autobusvervoer’. In totaal werken in de 
werkverschaffing van de Peelontginning ruim vijfhonderd arbeiders. Er werden 
twee oorzaken aangegeven. Op de eerste plaats vakmanschap, maar mensen die 
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ook vroeger grondwerk hadden gedaan konden het uurloon niet halen, omdat 
velen reeds tien tot twaalf jaar niet meer gewerkt hadden. De krant schreef ook 
dat de wilde staking een actie was van de communistische partij en de N.S.B. Zij 
hebben onrust gezaaid bij de werkers in de Peel. En dat heeft een treurig succes 
bereikt. De schuld werd gegeven aan enkele mensen die de arbeiders opruiden. 
Het bestuur van de Stichting Binnenkolonisatie organiseerde een bezoek aan het 
werkverschaffingsproject samen met de Rijksinspecteur van de werkverschaffing 
en vertegenwoordigers van arbeidersorganisaties. Alle klachten zouden 
onderzocht worden. Gedreigd werd dat allen die het werk neerlegden uitgesloten 
werden van alle steun. In de Venlosche Courant stond het bericht dat de artsen 
in Venlo zeer ontstemd waren over de grote inspanning, die men van de mensen 
in de Peel vergt en dat het drinkwater daar maagkwalen veroorzaakt. Tientallen 
arbeiders zouden in het ziekenhuis liggen, drie reeds een maagoperatie 
ondergaan. Maar alles is volgens de krant nonsens. Het drinkwater is onderzocht 
en goedgekeurd. Het afschilderen van de Peelarbeiders als peelslaven is onjuist. 
Er werd immers rekening gehouden met de lichamelijke conditie bij de 
werkverdeling. Verder werd in het artikel ingegaan op klachten zoals het vervoer 
per autobus. Het bericht eindigt met de woorden:’Deze staking, dit gesol met de 
belangen van onze goede arbeidersgezinnen, verdient geen steun, hoeveel oprecht 
medelijden men ook moet hebben met onze stadgenoten, die er het slachtoffer 
van worden. Wie het belang van deze mensen werkelijk ter harte gaat, wijzen hen 
erop, dat Venlo hen helpen wil bij het beperken van rechtvaardige wensen, maar 
dan in een gezonde, georganiseerde acties’. Op 4 juli 1938 hebben de Venlose 
arbeiders het werk weer hervat. De arbeiders hadden de belangenbehartiging in 
handen gelegd van de arbeidersorganisaties. Op regeringsniveau waren de 
wensen van busvervoer in behandeling genomen. Het probleem was dat de 
wijziging van de wet uit 1932 grote gevolgen had op financieel gebied. De 
beslissing zou voor het hele land gaan gelden. De fietspaden waren door de 
zomerdroogte totaal mul gereden. Het ter beschikking staande drinkwater in de 
Peel bleek toch een laxerende werking te hebben. In de werkkampen die op 18 
juli 1938 door de Maastrichtse arbeiders worden betrokken, werden 
filterinstallaties op de waterputten aangebracht. Verder werd erop aangedrongen 
dat alleen lichamelijk geschikten naar de Peel zouden worden gestuurd. Deze 
zouden medisch gekeurd moeten worden. 
 
Waar eens slechts plaats was voor schaapskooien, toevlucht voor de schepers en 
hun kudden, daar staan nu de boerderijen voor mensen. Dat is het resultaat van 
de arbeid van bij elkaar enige duizenden arbeiders die de Sevenumse Peel op de 
schop genomen hebben. Op 10 maart 1938 stak minister Romme van Sociale 
Zaken de eerste spade in de grond voor de ontginning van de Sevenumse Peel. Er 
ging een oorlog voorbij en jaren van herstel en wederopbouw. De muziek van de 
harmonie Unie deed de koeien opspringen in de wei. Ze trokken mee door de 
weilanden en wipten zelfs enthousiast het prikkeldraad over om er zo dicht 
mogelijk bij te zijn. De mensen dromden samen rond het kapelletje. Professor 
Romme was teruggekomen naar de plek waar hij eenentwintig jaar geleden de 
eerste spade in de grond gestoken had voor de ontginning van de Sevenumse 
Peel. ‘Het verheugt mij dat van de vele plannen, welke er in de tijd gemaakt zijn, 
althans het grote Sevenumse ontginningsplan, volledig ten uitvoer is gebracht. 
De kosten hebben in werkelijkheid een veelvoud bedragen van hetgeen was 
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begroot. Romme wees erop dat de dank voor deze nieuwe leef- en werkruimte in 
de Peel naar zeer velen dient uit te gaan. Twee pioniers werden genoemd: Jan 
Poels uit Venray (statenlid) en burgemeester Willem Everts van Sevenum. 
Vervolgens nam hij een troffel in de hand om een oorkonde in te metselen die in 
een holte van de kapelmuur was gelegd. Deze oorkonde bevatte de 
bijzonderheden van deze plechtigheid en was getekend door Romme, Houben 
(gouverneur) en de burgermeester en de wethouders van Sevenum. De Limburgse 
Leeuwenvlag wapperde in de wind. Na het laatste couplet van ‘Aan U, O Koning 
der Eeuwen’ trok het gezelschap voor de muziek uit naar Kamp 3. De koeien in 
de wei liepen mee. 
 
Wie meent dat men in de Peel eerst wakker is geschud sinds Antoon Coolen zijn 
eerste roman schreef en Wiegersma zijn eerste schilderij schilderde, vergist zich. 
Er is in de loop der jaren een arbeid verricht, die zich niet in een paar bladzijden 
laat beschrijven. 
 
Het reglement over de bescherming van broedsels en wild stond in dienst van het 
jachtgenot voor de heren. Zo was het ten strengste verboden, vooral bij het 
wieden van onkruid, broedsels van korhoenders, hazelhoenders, fazanten of 
andere edele vogels te verstoren. Houtvesters, veldwachters, en anderen die 
daartoe door de heren waren aangesteld, werden belast met het toezicht op dit 
reglement. Het houden van duiven was voor iedereen verboden, tenzij men 
tenminste veertig morgen (landmaat van verschillende grootte) land in eigendom 
en bij hun woning onder de ploeg had, zulks op straffe van vierentwintig gulden.  
 
Artikel 19: 
Daarenboven verbieden wij alle klippen, drengels, slagen (duiventil, ook:groep 
naast elkaar liggende akkers), trekschuiten en andere instrumenten om duiven te 
vangen, zulks op dezelfde straf als eerder genoemd. 
 
In artikel 21 van het Edict uit 1783 wordt de visserij geregeld voor rivieren, 
vijvers, reservoirs, vispoelen, stromende of stilstaande wateren. Er werd bevolen 
dat niemand in algemene of particuliere wateren mocht vissen met korven, 
garens, fuiken, hengels of andere visinstrumenten. Diegene die geen 
visserijgebied in eigendom of pacht had, mocht zelfs geen vistuig in huis hebben, 
op straffe van een boete van twaalf gulden. Het gewone volk kwam niet in 
aanmerking voor jacht- of visrechten, alhoewel de Maas en de beken overvol 
waren met snoek, paling, zalm en witvis. 
 
Naar aanleiding van onlangs binnengekomen berichten uit de krant, waarin de 
boeren steen en been klagen over de explosieve vermeerdering van de mussen. 
Die richtten, zowel aan de landbouwgewassen als in de tuin grote schade aan. 
Zijne Koninklijke Majesteit geeft te verstaan en gaat akkoord dat het Edict van 11 
december 1721 hernieuwd en herhaald dient te worden en heeft aldus besloten: 
 
Iedere onderdaan, zoowel ter steede als op het platteland is verplicht de uitroeiing 
der musschen met allen ijver en met groote ernst ter hand te nemen, en dat iedere 
inwooner, vermits hij eenen tuin of akker bezit, in de stad twee koppen, iedere boer 
twaalf, een keuterboer acht, en iedere plattelander, hetzij als ambachtsman, 
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daglooner, scheper, moolenaar, zes musschekoppen tussen de Feesten van den 
Heiligen Engel Michaël en den Heiligen Johannes ieder jaar bij de plaatselijke 
Ooverheid moet inleeveren, of in plaats van de koppen voor iedereen ontbrekende 
musschekop eenen Kleefschen stuiver voor den plaatselijken Armenkas moet 
betalen. Ook worden alle Landdrosten, Dignitarissen (waardigheidsbekleder), Vice-
drosten, plaatselijke commissarissen, Magistraten, ambtenaren en Gerechtelijke 
Overheden en ook inzonderheid de Fiscus belast met het toezicht op de naleeving 
en uitvoering van deze nuttige verordening. Op het einde van het jaar moet iedere 
Ooverheid de specificaties met bijbehoorende brief inleeveren bij de Drosten of 
Vice-drosten; in de steeden geschied dit echter ten adresse van den plaatselijken 
Commissaris en van deeze disciplines moeten deeze stukken worden ingeleeverd 
in de binnen het Hertogdom Gelre resideerende Oorlogs- en Domeinencommissie. 
Dit Edict moet ooveral goed worden aangeplakt op poorten, openbare 
gelegenheeden en aanplakborden. Tot kort voor het Feest van den Heiligen Michaël 
moet, opdat voorkoomen word, dat men zich wegens ignorantie (onwetendheid) 
excuseert, het Edict worden voorgeleezen en herhaald. Gegeven te Berlijn en 
aldaar voorzien van het Koningszegel op den achtsten Januari 1731, Friedrich 
Wilhelm. 
 
In de regeringsperioden dat de koningen van Pruisen de macht hadden in het 
hertogdom Gelre, dus ook in de Limburgse Peel, vaardigden zij vele wetten uit om 
de heren privileges te verschaffen voor de jacht- en visrechten. Zelfs het in bezit 
hebben van attributen voor de jacht, om te vissen of materialen om mee te 
stropen, waren voor niet gerechtigden ten strengste verboden en op 5 oktober 
1683 op bevel van het Hof een jacht- en visserijreglement bezegelt door T. Winkel 
te Roermond. Dit reglement telt niet minder dan zesentwintig artikelen. In artikel 
1 wordt aan alle adellijke en andere personen die jachtrechten genieten, de plicht 
opgelegd binnen zes weken na dagtekening schriftelijk aan te tonen waaruit hun 
jachtrecht blijkt. Artikel 2 bepaalde dat het aan alle heren, officieren, en anderen 
die het recht van de jacht hadden, verboden was dit aan derden uit te geven. 
Overtreders werden gestraft met twintig gouden realen en bij herhaling met het 
dubbele bedrag. De aanbrenger kreeg hiervan een derde deel. Vooral het 
verklikken werd in die tijd goed beloond. Op de in het Edict genoemde 
overtredingen wordt verwezen naar de omvang van deze straf. De jachttijd was 
gesloten van half april tot half augustus. Blijkbaar gold dit voor alle wildsoorten. 
Tenzij men gebruik kon maken van het jachtrecht, was het verboden op jacht te 
gaan met snaphanen, vierroeren, bussen en dergelijke wapens. Kooplieden en 
andere particulieren, die vaak houtwallen (bossen), warandes (beschermd 
jachtterrein) en wildbanen (afgesloten gebied voor jacht op wild) moesten 
passeren, mochten zich daar niet buiten de wegen begeven. Ook mochten ze geen 
wapens, zoals roeren bij zich hebben en deze laden met schroot of hagel. 
In 1719 vond Friedrich Wilhelm 1 dat het niet goed ging met de wildstand en dat 
de jachtwet zwaar overtreden werd. Op 29 juli 1719 vaardigde hij een nieuw 
jachtreglement uit voor het hertogdom Geldern, het Duitse woord voor Gelre. De 
aanleiding was dat de wildbaan van het Boven Kwartier Gelre door veelvoudige 
geplaagde delicten en door de handel in wild zwaar te lijden gehad. Hij verwijst 
nog eens naar de noodzakelijk en de heilzame werking van het op 5 oktober 1693 
uitgevaardigde reglement. Het belangrijkste wat Friedrich Wilhelm aan het oude 
reglement toevoegde was dat de verkoop of ruilhandel in wild verboden werd 
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omdat het jagen slechts als oefening en voor vermaak bedoeld was. Hij voegde er 
aan toe:  
 
Uit bepaalde beweeggronden zullen Wij Ons in zulk een verbod echter daartoe 
beperken, dat niemand, wie hij ook moge zijn, en onder het gezag van dit edict 
staat, eenig wild buiten het landsgebied van Boven Gelre te mogen verkopen. Zulks 
op straffe van 10 pattacons voor de eerste keer, 20 pattacons voor den tweeden 
keer, en verlies van het jachtrecht bij den derden keer. 
 
1 pattacon: 8 schellingen: 2,5 Hollandse gulden: 50 stuivers 
 
De wetgever wilde tot in de kleine details alles regelen ter bescherming van de 
uitgestrekte jachtvelden voor de heren. Zo werd bevolen dat niemand, noch 
geestelijke, noch wereldlijke personen ‘in eenig bosch, warende of wildbaan, waar 
hij niet gerechtigd is in deze te moogen komen met wind- en lighonden, 
spionnen, brakken (speurhond) of andere jachthonden, fretten, sleepnetten, 
schilden, zakken, buidels, steekgarens en soortgelijk touwwerk of gereedschap, 
zulks op straffe van hierboven’. 
 
Verdachte personen die in of nabij bossen of wildbanen woonden, mochten 
bovenstaande jachtattributen zelfs niet in hun bezit hebben. Het laten loslopen 
van honden was ook strafbaar. Deze moesten of in huis worden opgesloten of 
‘vastgebonden of vastgemaakt aan eene knuppel van anderhalve voet lang en dik 
naargelang de grootte van den hond’. Overtreding werd bestraft met twee gulden 
voor elke hond. Zelfs schaapherders mochten geen wind- of jachthonden bij het 
hoeden meenemen. De herder mocht geen wild ophitsen, met uitzondering van 
wolven, teneinde zichzelf en de kudde te beschermen. 
 
Koning Friedrich Wilhelm van Pruisen en van het hertogdom Geldern  
vernieuwde op 19 januari 1764 het reeds van kracht zijnde Edict van 8 juli 1744, 
tegen het aanmaken en brandend houden van vuur en roken van tabak in de 
heidevelden van het land. Volgens de koning was het vernieuwen van het 
bestaande Edict nodig wegens diverse voorvallen te wijten aan zeer strafbare 
onachtzaamheid en verwaarlozing bij gebruikmaking van vuur- en lichtbronnen 
en het onbehoedzaam roken van tabak in heidevelden tijdens droge jaargetijden. 
Hij wees er op dat roekeloze en boosaardige mensen waarschuwingsborden 
hadden omgehakt en vernield. Iedere heideveldbezitter was verplicht bij zijn 
heideveld en houtopstanden wettelijk omschreven waarschuwingsborden te  
plaatsen. Op het maken van licht of vuur bij zeer brandbare stoffen of gebouwen 
met strodaken stelde ieder zich bloot aan wettelijk strafbaar gestelde feiten. Ook 
degene die zich bediende van licht of vuur bij het ’s nachts vissen vangen of 
vangen van kreeften, was schuldig. Bij herhaaldelijke overtreding kon de 
overtreder gestraft worden met de Spaanse Mantel (opsluiting met water en 
brood), in verhouding tot de grootte van de aangebrachte schade. In dit Edict 
werd verder geregeld dat de aandrager van een overtreding, een verklikker, 
beloond werd met vijfentwintig thaler (oude Duitse zilveren munt: f 1,80), te 
betalen door de overtreder. Aan de verklikker werd geheimhouding verzekerd. 
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Bij de stenen grenspaal op de Vosseholen, geplaatst na het vaststellen van het 
tractaat van de grensscheiding in 1716, lag een van de weinige grenspassages 
tussen Deurne en Venray. Vanaf  ‘Bree Mortel’, ten zuiden van het huidige 
Zeilberg, voert dit spoor naar de Vossenholen, een hoge zandkop op Venrays 
grondgebied. Dit karrenspoor volgde de zandruggen en zandkoppen via de 
Grootenberg noordwaarts. Deze oude sporen werden aangeduid met ‘kleffen’ of 
‘kliffen’. Al die oude verbindingswegen hadden een eigen naam. Bij de Paardekop 
liep een spoor richting Veulen. Dit spoor wordt op de Tranchotkaart aangegeven 
als ‘Tilklef’. Vanuit de Paardekop was een spoor naar het noorden. Het spoor lag 
op de overgang van veen en heide. Westelijk waren de veengebieden de Heydse 
Peel, de Meerselse Peel en de Vrede Peel, die naast de Joden Peel was gelegen. Op 
de Overloonse heide liet het spoor de Schipperspeel links liggen. Aan al die 
kleffen en kliffen lagen schaapskooien. In het Venrayse hebben zestig 
schaapskooien gestaan. Meestal kregen ze de naam van de boer die  de eigenaar 
was. Van de oude heidekooien was de ‘Poelse Kooi’, eigendom van boer Poels, de 
grootste kooi. De ‘Keyserskooi’, gebouwd in 1904, bij de Weversloseberg, was de 
laatste die in de Peel gebouwd is. Het was tevens de grootste. Zij bood plaats aan 
tweehonderd schapen, die er ook in de winter verbleven. De kooi was eigendom 
van Thijs uit de Keijzer. 
 
In grote lijnen zijn er drie gebieden met vrij dicht bij elkaar staande kooien. Het 
zuidelijkste gebied op en rond de Paardekop had vroeger de naam ‘Schiëpers Piël. 
In de westelijk hoek van de Meerselose Peel lagen de ‘Scheyekooi’,  de ‘Pottekooi’ 
en de ‘Kampekooi’. De kooien in de Vredepeel werden ‘Piëlkuje’ (Peelkooien) 
genoemd.  De locaties van de verdwenen kooien waren herkenbaar aan de kleine 
ophogingen, waar de kooien op gestaan hadden. De Peelkooien zijn eerder 
verlaten dan de kooien rond de Paardekop. Mogelijk was de oorzaak dat bij de 
Peelkooien in de laagten veel beenbreek voorkwam. De schapen aten deze 
sappige plant, met haar gele bloemen. De plant kreeg de naam beenbreek omdat 
zij een stof bevat die botontkalking veroorzaakt. De schepers zeiden: ‘As ze der 
vul van eete, breke ze de poët’. In deze laagten kwamen naast de zonnedauw, ook 
de moeraswolfsklauw voor. In dit gebied werd veel geplagd, waardoor een 
geschikt milieu ontstond voor wolfsklauwsoorten. Over dit gebied deden veel 
verhalen de ronde. Bij de schaapskooi waar de ‘derde hulststruik’ stond, lag een 
schat begraven. De hulst kwam echter weinig voor omdat ze slecht gedijde. 
Mocht deze er dan toch groeien, waar stond die derde dan? Het zoeken heeft 
menig schatzoeker zweetdruppels gekost. Zo ook door de ‘rooje indischman’, een 
Oost-Indiëganger, en de legendarische herder ‘Stompe Tieske’. Zij waren bezeten 
van het verlangen deze schat te vinden. 
 
De wolf moet het eertijd niet gemakkelijk gehad hebben om in de Peel te kunnen 
overleven. De boeren hadden in duizend jaar dit grote gebied uitgeput. De heide 
was leeggeroofd. Alles wat dit landschap te bieden had zoals strooisel en plaggen, 
werd aangewend voor de voedselproductie. De wolven trokken naar de 
boerderijen waar de kippen, ganzen en varkens rondscharrelden. In het 
wolventijdperk van de Peel bouwden de schapenboeren dan ook wolvenkooien. 
Dat waren burchten, waar de herder en zijn schapen zich veilig kon 
terugtrekken. Enkele wolvenkooien zijn op de Tranchotkaart van 1800 
ingetekend. Het zijn de kooien omgeven met een dubbele stippellijn, die 
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vermoedelijk de aarden wallen en grachten voorstellen. Van oorsprong worden de 
bewoners van Venray gekenmerkt als een ondernemende boerenbevolking met 
een sterk ontwikkelde pioniersmentaliteit. Venray was de bakermat van de 
schapenhouderij. Iedere zich respecterende boer had een schaapskooi op de 
heide. Er zijn zestig namen van heidekooien bekend. Op het hoogtepunt van de 
schapenhouderij kende Venray in 1870 zesenzeventighonderd dieren, hetgeen 
neerkomt op één schaap per hectare woeste grond. In Venray werd gehandeld 
met schapen. Beroemd is de Venrayse schapencompagnie. Enkele ondernemende 
boeren zoals Camps, Poels en Trynes, hadden zich in deze onderneming verenigd. 
Zij bouwden een wereldhandel in schapen op. Eenmaal per jaar kwam men bij 
elkaar voor de traditionele afrekening. Rond 1900 werd door de opkomst van de 
kunstmest de schapenmest langzaam maar zeker overbodig. In 1920 was het 
aantal schapen in Nederland al gehalveerd. In Venray was het dieptepunt al 
bereikt. Er waren nog maar vierhonderdzesenvijftig schapen. 
 
Op de heidevelden die de Peel omringden, heerste nog tot het begin van de 
twintigste eeuw een serene rust. De stilte werd slechts verbroken door het blaten 
van de heideschapen en het gezang en de roep van de vele vogelsoorten, die de 
Peel als broedgebied hadden gekozen. De herfst gaf de kraanvogels rustgebied in 
overvloed op hun trektocht naar het zuiden. In de winter gaven de heidevelden en 
de vennen voedsel aan duizenden watervogels. Het gesnater van de rietganzen 
verbrak de stilte in dit eenzame oord. Als het voorjaar in aantocht was, spoedden 
de herders zich met hun kudde naar de heidevelden. Ook daarvoor waren regels 
opgesteld. Het vertrek was op de feestdag van Sint Jozef, 19 maart. Op de eerste 
zondag van oktober, ‘Rozenkranszondag’, keerden ze terug naar de boerderijen. 
Eeuwenlang was dit zo gegaan. Tienduizenden hectare heide verschaften voedsel 
aan de heideschapen en heideplaggen voor de potstallen. De omvang van de 
plaggenhoop bij de boerderijen gold als een graadmeter voor de welstand. De 
omvang van de heidevelden bepaalde niet alleen de grootte van de veestapel, 
maar ook de grootte van het areaal aan akkers, die met de mest en de plaggen 
vruchtbaar werd gehouden. De schapenteelt, plaggenwinning en mestproductie 
waren in evenwicht met de omvang van de cultuurgronden. Om één hectare 
bouwland van voldoende mest te kunnen voorzien waren zeven hectare hectare 
heide nodig, die in de potstallen tot mest verwerkt werd. Voor één hectare rogge 
waren zestig karren potstalmest nodig. Voor zesduizend hectare bouwland had 
Sevenum zevenendertighonderd hectare heide en venen.  In 1897 graasden er op 
de Nederlandse heidevelden nog ruim zevenhonderdduizend schapen. In Venray 
lag het hoogtepunt van de schapenteelt in 1873, er graasden honderdtachtig 
kudden met in totaal zesenzeventighonderd dieren. 
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De jeugdbeweging 
 
 
 
Een Missie. Kijk… de avond is neergedaald, de zaterdagavond. Luid, dringend, 
smekend klinken de klokken van de kerk. En langzamerhand vult zich het fel 
verlichte kerkgebouw. De stoelen, de banken, allen zijn bezet, de gangen zelfs 
worden vol van gelovigen. Het uur van zaligheid slaat. Een pater op de 
preekstoel, het kruis op de borst. En nu begint die wonderbare tweestrijd aan 
tussen de tegemoet komende genade Gods en de verbitterde woede van de hel. 
Tien dagen achtereen duurt die strijd. De strijd om honderden onsterfelijke 
zielen. Het luiden van de zondaarsklok. Als na een gloedvolle preek over de 
uitersten van de mens of Gods barmhartigheid de avond gevallen is, en 
donkerheid zich over de gemeente heeft uitgespreid; als de straten eenzaam zijn 
en stil; daar bomt dan eensklaps langzaam en luid van de toren de klok, en 
dringt haar tonen in iedere woning. En alle katholieken vallen op de knieën, en 
bidden gezamenlijk vijf Onze Vaders en vijf Wees Gegroeten voor de bekering van 
de zondaren. Wat hebben die klokketonen al menigmaal diep in het hart van een 
arme afgedwaalde ingegrepen! Wat heeft dat gemeenschappelijk gebed van geheel 
een parochie al dikwijls voor Gods troon met onweerstaanbare kracht een 
buitengewone genade van bekering verkregen. Hoe menig lang afgedwaalde, als 
hij echtgenote en kinderen, kleine en grote, rondom zich op de knieën zag vallen 
en luid hoorde bidden voor de bekering van man en vader, is eindelijk 
overgehaald en heeft dan met tranen in de ogen uitgeroepen: ‘Ja, ik geef mij over. 
Morgen ga ik naar de kerk’. 
 
Er leefde ongetwijfeld in de jeugdbeweging en de beweging van de katholieke 
studenten een grote mate van idealisme, dat nog steeds weldadig kan aandoen. 
De taak die de idealisten zich stelden was niets minder dan de wereld winnen 
voor Christus. Een pleidooi van J. Bechthold in het maandblad ‘Wij’. 
 
Er kome een machtige studentenbeweging over heel de Nederlanden. We trekken 
als vergeestelijkte blije Pallieters, als avontuurlijke zonen van Franciscus Xaverius 
de wijde wereld in met vliegende vaandels en slaande trom. Hoog voor ons uit de 
Goddelijke Graal met het Corpus Christi er in, dat door zijn glorieuze glans onze 
zweetdruppels tot parels en onze bloeddruppels tot robijnen maakt. Rond die Graal 
houden wij onze vlammende zielen hoog en met deze vlammen zullen we de 
wereld in liefde-brand zetten voor Christus en uit dit Brandende Braambos zal de 
Heer tot ons allen spreken. En de wereld zal ’t hooren en zalig worden. De volheid 
der tijden is daar. Er zijn geen afstanden meer, de heele wereld is een groote 
woning, vliegmachines, duikbooten, telefoon, telegraaf, televisie, draadlooze: de 
wereld is gepeild en omspannen door kleine mensenhanden en ’t kleine 
menschenverstand. Nu is de wereld als een bloem die geplukt moet worden: de 
Goddelijke zaaier en maaier is daar. Wij moeten nu zorgen dat alles goed is. Satan 
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en al zijn trawanten doen wat zij kunnen om de bloem te schenden. Wij moeten ze 
beschermen, edeler nog maken. De laatste hulptroepen moeten komen: res ad 
triarios venit. Dat zijn de jongeren, de studenten. Allen moeten hun plaats 
innemen. Geen deserteurs. Als Ridders van Sint Jan of Dochters van Reinilda de 
wereld in. Heel de studentenwereld van Midden-Nederland, in den ruimsten zin 
des woords, moet gemobiliseerd worden. ’t Gaat niet om revolutie voor Christus: 
rood door de vlammende liefde, rood misschien door het bloed dat gestort moet 
worden voor Jezus. Nu is de tijd voor Midden-Nederland gekomen: zij, de oudste 
dochter van Christus kerk, moet ook de edelste en schoonste zijn, om haar 
wereldroeping te kunnen vervullen. En wat is warmer en edeler dan het zuivere 
jonge bloed. 
 
Een van de sympathiekste uitingen van het idealisme dat in de kringen van de 
katholieke studenten leefde was de Heemvaart-beweging. In de jaren 1923 tot 
1925 voltrok zich onder enkele katholieke hogeschoolstudenten een omwenteling. 
Die begon in Delft en in Nijmegen voltooid, kan worden omschreven met de 
woorden: van drankweer tot Heemvaart. Die omwenteling was een 
frontverbreding. Men had het drankmisbruik leren zien als een uiting van een in 
de wortel bedorven levensopvatting met daarnaast tal van andere misbruiken. 
Toen dat inzicht eenmaal was verkregen, moest het nutteloos lijken om enkel de 
uitingen van die verkeerde geest te bestrijden. Eerst en vooral moest die duivel 
zelf worden uitgedreven en een christelijke geest gesteld worden in de plaats van 
die van het moderne heidendom. Aan deze veldtochtplannen kon de drankweer 
met haar beperkte opzet zich niet wagen en om in de pas ontstane behoeften toch 
te kunnen voorzien kwam men op de Heemvaart. 
 
De stichting van de Heemvaart was dus een aanpassen van de verenigingsvorm 
aan de werkelijke behoefte van de tijd. De verdienste van de oprichters van 
Heemvaart ligt vooral in het feit dat zij met een open oog voor de noden van de 
tijd de juiste betekenis van de verenigingsvorm hebben ingezien. Maar er was aan 
de Heemvaart ook een gevaar verbonden. De drankweer toch was in zoverre in 
een gunstiger positie als zij scherper omlijnde verplichtingen had, wier naleving 
voor de beweging waarneembaar was, zodat ieders betekenis voor de beweging 
als het ware uit zijn uiterlijke gedragingen kon worden afgelezen. Terwijl in 
Heemvaart slechts een zekere zielehouding werd geëist, waarvan de aanwezigheid 
en de waarde zowel door de betreffende persoon zelf als ook door anderen slechts 
met de grootste moeite en dan nog zonder nauwkeurigheid konden worden 
vastgesteld. Die omstandigheid nu kon heel makkelijk leiden tot verslapping en 
ontaarding van de hele beweging en zou elk succes verijdelen. Als bij ingeving 
voelde men in Heemvaart, dat tegen dat gevaar iets moest worden gedaan, dat 
men net zo als in de drankweer, aan de leden enig scherp omschreven eisen 
moest stellen, dat vrijwilligers en stipte nakoming de borg zou zijn voor de 
aanwezigheid van de juiste geesteshouding. Zo kwam men tot afspraken, weldra 
verplichtingen genoemd, die in elke groep naar gelang de plaatselijke 
omstandigheden werden vastgelegd en zo nodig gewijzigd. 
 
Aldus formuleerde H. Mastboom het kenmerkende van Heemvaart, in de tweede 
van drie bundels ‘Drankweer- en Heemvaartschetsen’ rondom de 
zomerbijeenkomsten die de Rooms Katholieke Drankweer- en de 



 147

Heemvaartinteracademiale van 1920 af in Neerbosch hield. De eerste bundel 
onder de naam ‘De Bries’ is in 1927 verschenen. Men vond daarin een schets van 
de historische groei van de zomerbijeenkomsten, met hun speciale geest: 
 
Wie haar wil leren kennen, moet er heen gaan. En hij zal leren met ernst 
vrolijkheid te verdienen, die als rust na gedane arbeid zoet is. Een Roomse 
blijdschap om het idealisme dat niemand hoeft te verbergen om een 
saamhorigheid die is om groots op te gaan, om een wederkerig begrijpen, en een 
grote tevredenheid over het goede van de aarde en de goede wil van vele mensen, 
omdat de offervaardigheid en de offerzin, waarmee deze laatste bijeenkomst in 
haar zenith stond, gelukkig maken, ook in theorie. Het is hiervan dat Paul Kok 
heeft gezegd: ‘We zullen ernst gaan maken met onze vreugde’. Het feit van deze 
ernst verklaarde hij aldus: ‘Onze ernst en de ernst der geheele wereldjeugd ligt in 
’t bewustzijn der wereldontzieling als feit en van de wereldbezieling als plicht’. 
 
Aansluitend bij het verlangen naar vervanging van de geest van moderne 
heidendom: drankmisbruik zowel als de geïmporteerde danswoede, streefde 
Heemvaart naar het herstel van de eenvoud en oprechtheid in de ontspanning. 
Tegenover de kunstmatige en onware genoegens immers stelde Heemvaart haar 
vreugde in de natuur, in de spontaniteit van lied en reidans, in wandeltocht en 
spel. Zelf gaven de Heemvaartgroepen daarvan het voorbeeld in hun ‘uittochten’. 
Jop Pollmann ijverde voor het herstel van het volkslied, terwijl door de bezieling 
van mevrouw W. Bron-Struyck de reidansen in Heemvaart weer in ere werden 
hersteld. Op hun uittochten lieten de Heemtrekkers anderen, omstanders, in 
stad en dorp demonstrerend, daarvan genieten. Heemvaart bleef zich kenmerken 
door de geest van onthouding en soberheid. Heemtrekkers organiseerden zelfs 
tijdens de 12e Roomsche Studentendag te Nijmegen, in 1928, toen er voor de 
feestgangers een bal werd gehouden, demonstratief met een tegenavond, met 
liederen en reidansen en alcoholvrije dranken. Vele nummers van de achttiende 
jaargang van het Roomsch Studentenblad getuigen van de storm die daarover in 
de Unie van Room Katholieke Studentenverenigingen opstak. Onder gefingeerde 
namen, voor Heemvaart gunstige verslagen van de gebeurtenissen waren 
verschenen in de katholieke bladen De Maasbode (H.J.J. Donders) en De 
Gelderlander (W.M. Bliksems). Hoewel langzamerhand de rijen van de actieve 
drankbestrijders wat dunden, bleven de Sobriëtas idealen, met name in 
industriecentra nog lang levend. (Sobriëtas betekent matigheid en is de naam van 
de rooms katholieke vereniging tegen drankmisbruik). 
 
 
 
Vaandellied van de rooms katholieke jongensbond  
I. Simonis en F.J. van der Heyden 
 
Wij zijn allen wakk’re jongens, 
Van den roomschen jongensbond, 
En wij trekken met ons vaandel 
Zingend alle straten rond. 
 
Refrein: 



 148

Jongens, kiest geheelonthouding! 
Geen jenever, bier of wijn! 
Dat zal ons een lust en zegen 
In ons jeugd en later zijn. 
 
Wij marcheren altijd dapper, 
Trommelslagers gaan voorop, 
Koning alcohol moet wijken 
En hij vlucht al in galop 
 
Hoort nu klinken de trompetten 
Voorwaarts in versnelden pas 
Weldra is de strijd gewonnen 
Leve lang Sobriëtas. 
 
Ook de jeugdbeweging werd vaak gekenmerkt door een nu nog weldadig 
aandoend idealisme. Vormen van jeugdbeweging als Eucharistische Kruistocht 
en de daarop gegrond zijnde K.J.M. en K.J.V., De Graal, De Kajotters en 
Kajotsters, De Kruisvaart en Jonge Wacht legden niet alleen de nadruk op de 
vorming van de meisjes en jongens tot degelijke jonge katholieke mensen, maar 
bovendien op het apostolaat buiten de eigen kring. Daarbij werd, helaas, de 
wereld te eenzijdig als ‘de vijand’ gezien. 
 
In het patronaat werden soms merkwaardige spelen gespeeld, zoals uit de tips 
voor ‘Spelleiding’ geconcludeerd kan worden. De spelers zitten met hun rug 
gekeerd naar de spelleider. Deze heeft voor zich een schaal, een asbak of iets 
dergelijks. Hij laat hier achtereenvolgens van dertig centimeter hoogte een 
geldstuk in vallen. De spelers moeten nu de volgorde van de geldstukken 
opschrijven. Het verdient aanbeveling van tevoren de spelers de verschillende 
geluiden te laten horen van de vallende munten met opsomming van de naam. 
Hierna kan men het ook op hout doen en bijvoorbeeld knopen ertussen voegen. 
En het nachtspel. Het nachtspel kent twee personen en toeschouwers zijn bij dit 
spel mogelijk. Beide personen zijn geblinddoekt en nemen tegenover elkaar plaats 
tegen de wand van de zaal. Op ‘af’ van de leider moeten beide partijen de 
tegenovergestelde wand proberen te raken, zonder door iemand anders getikt te 
zijn. Zelf mogen ze tikken. Wie het eerst tikt maakt de andere ‘dood’. Wanneer 
twijfelgevallen, beslist de spelleider of zijn beide personen levend. De persoon, die 
na zekere tijd de meeste aan de tegenovergestelde wand heeft, wint. Om wat 
kleur aan het verhaal te geven kan het spel ‘De muur van Jeruzalem’ heetten, en 
het als pas opnieuw ontbrandde strijd tussen Turken en Joden noemen. Hier en 
daar heerste nog een vreemde opvatting van ontspanning. Het in 1933 
verschenen officieel handboek van het Legioen van Maria, Legio Mariae’, geeft de 
volgende richtlijnen voor het verloop van een feestavond van Het Legioen. Ieder 
Praesidium houdt omstreeks het feest van Onze Lieve Vrouw Geboorte een 
gezellige avond. In centra waar veel Praesidia gevestigd zijn, kunnen er zich 
verschillende, als ze het wensen, bij elkaar voegen tot het houden van de 
feestavond. Geschikte personen die geen Legionairen zijn kan men er op 
uitnodigen met de bedoeling ze tot het toetreden over te halen. Aanbevolen werd 
de Legioengebeden in hun geheel, Rozenhoedje inbegrepen, te verrichten, en wel 
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in drie gedeelten zoals op de Praesidium-vergadering. De tijd die aldus aan het 
vermakelijk gedeelte van de gezellige avond wordt onttrokken, bedraagt niet veel 
tijd. Toch zal een verhoogd succes van de avond deze hulde aan Onze Lieve 
Vrouw ruimschoots vergoeden. Tussen de muzieknummers door zijn er een paar 
korte spreekbeurten. Allen vernemen daardoor nog iets nieuws over het Legioen 
en biedt het programma meer afwisseling. Enkel vermaak wordt gauw saai, aldus 
het handboek. Het grootste succes dat De Graal in haar bestaan als 
jeugdbeweging boekte was wel het Pinksterspel. Dat spel werd op 16 mei 1032 in 
het stadion te Amsterdam opgevoerd. Wat de pers er van gezegd heeft was niet 
gering. Met name de niet-katholieke dagbladen waren onder de indruk van het 
spel. 
 
Deze opvoering is toch stellig, ondanks de zwakheden, een feit van beteekenis. 
Tienduizend jonge menschen tot een zóó eenstemmige en gave uitvoering van een 
uitgebeeld geloofsdenkbeeld te brengen is zeker niet mogelijk, wanneer dat 
centrale denkbeeld niet sterk in de harten der leidsters en leiders leeft, en alleen al 
daarom is een spel als dit een verrassende cultuurdaad van deze tijd. 
 
Het Algemeen Handelsblad 
 
Geen vorm van jeugdbeweging wist in deze jaren zozeer de aandacht te trekken 
als de in het Haarlemse diocees gestichte en door mgr. Aengenent krachtig 
gesteunde Graal, hetgeen zij dankte aan spectaculair optreden. De Graal genoot 
groot succes met haar jaarlijkse stille omgang, met lampions langs de straten en 
grachten van Amsterdam op Allerheiligen, en met demonstraties tot in het 
buitenland, zoals te Berlijn, begin januari 1933. De Berlijnse bisschop mgr. 
Schreiber en de Londense wij-bisschop (bisschop als hulp aan een andere 
bisschop toegevoegd) mgr. Myer waren over de Graalbewegingen en het Graalspel 
niet minder enthousiast dan mgr. Aengenent zelf. Men was verrukt over de 
buitengewone wijze waarop de Graal Berlijn gesticht was. Dat resolute optreden, 
die beslistheid, waaruit innerlijke overtuiging en geestelijke kracht sprak, 
maakten een diepe, overtuigende indruk. Soms werd dat geloofskrachtig 
optreden van de meisjes aandoenlijk: ‘Ich habe geweint, als die Gralgruppe mir 
ihren fäbigen Kluft und mit ihrer vielen Bannern in die Arena des Sportpalastes 
herein marchierte’, zei mgr. Schreiber later tegen mgr. Aengenent. Te Berlijn 
heeft mgr. Aengenent vele bezoeken afgelegd, allereerst bij de pauselijke Nuntius, 
mgr. Orsenigo, die een heel bijzondere belangstelling voor de Graalbeweging 
toonde. Hij vaardigde zijn secretaris naar het Graalspel af. Hij juichte het vooral 
toe omdat er zo’n innige band gelegd was tussen de Maria-Congregaties en de 
Graal. Een paar honderd lezers van De Tijd hadden de reis van de Graal naar de 
hoofdstad van Duitsland meegemaakt. Daar zou Hitler enkele maanden later de 
macht grijpen. Een enthousiaste lezer schreef: 
 
Wie onzer heeft niet door middel der onvolprezen radio met diepe ontroering 
geluisterd naar deze bewonderenswaardige prestatie van jonge, meest uit 
nederigen stand gesproten meisjes die met zóó daverend élan haar Aposteltaak in 
’t wuft Berlijn volvoerden, nog wel in een moeilijke, phonetische eischen stellende 
taak, die de hare niet was en welke op zoo verbluffend zuivere wijze den aether 
doorjubelde en trillende blijdschap zong in de harten der luisteraars! 
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Onder de verschillende vormen van jeugdbeweging werd een geheel eigen plaats 
ingenomen door de jonge leden van de Derde Orde van Franciscus, die 
afzonderlijke afdelingen in de Derde Orde vormden. Een aparte sectie onder de 
Tertiarissen droeg de naam ‘De Tochtgenooten van Sint Frans’, die zoveel 
mogelijk op pelgrimstocht gingen. De jeugdtertiarissen op stap heetten ‘De Jonge 
Adelaars’. Beide groeperingen hadden zeer sympathieke trekken. Toch werden er 
wel bezwaren geopperd. Alweer een uitbouwende jeugdbeweging? Waar blijft de 
eenheid? Die vraag is niet logisch. We moeten niet vragen, hoe krijg ik eenheid, 
maar hoe krijg ik zielen? Hoe kan ik Gods Rijk verbreiden? Zouden de 
bloemenvelden zo beroemd zijn als die tulpenzee enkel wit of enkel rood was?  En 
hoe kan een Orde zich met enthousiasme geven, als ze niet kan bouwen helemaal 
in eigen stijl? Begrijpt men niet dat juist Gods kerk gaat bloeien, als iedere Orde 
haar eigen geest, toch altijd een facet van de evangelisatieparel, zo zuiver 
mogelijk laat lichten. Wij vullen elkaar aan. aldus P. fr. Perpetuus Palant O.F.M. 
in Dux, augustus-september 1932. De Jonge Werkman, de eigen 
standsorganisatie van de katholieke arbeidersjeugd, dateert reeds van 1912. 
Dokter Poels legde er in het Limburgse de grondslag voor in een op de veertiende 
Diocesane Katholieken-Dag te Weert gehouden rede. Daar verkondigde hij 
stellingen die hij, uitgewerkt en verduidelijkt, herhaalde in een artikel in de 
Nieuwe Kerkraadsche Courant  van 8 juni 1912. Ook De Jonge Werkman maakte 
graag gebruik van de spreekkoren als propagandamiddel. Het meest bediende 
men zich van ‘Wij! Spreekkoor voor den Jongen Werkman’ van de Vlaamse 
Kajotters-aalmoezenier pater J. Bogaerts. Op fietstocht was een stop in een stad 
of dorp, om die te bewerken, en spreekt met vijftig of meer man dit koor uit, dat 
moest aantonen dat de Kajotters arbeiders zijn, en jong en christelijk. 
 
Stem: (Tot het volk) U groet de kristen werkersjeugd! 
Koor :                     De frissche jeugd, 
                              vol werkersvreugd  
                               en kristen deugd. 
Stem:                      Wij werken. 
Koor:                      Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, 
                               een-ieder aan den arbeid staat, 
                               van allen die hier zijn. 
         
Menig patronaat nam voor demonstratieve uitvoeringen zijn toevlucht tot een 
spreekkoor. Deze massale getuigenissen bezaten een grote populariteit. Veruit de 
meeste stelden twee groepen tegenover elkaar: de idealistische leden van het 
patronaat of de jeugdvereniging in kwestie, en de vertegenwoordigers van ‘de 
wereld’. Een goed voorbeeld van een dergelijk spreekkoor biedt dat van de 
Weertse kapelaan Josef Poels. Op het toneel (in verhogingen opgesteld) staan de 
Degelijken, tegen het achterdoek (of de achterwand) een groot kruisbeeld, 
waarvoor een mandje met witte bloemen. Schuin tegen het toneel aan (maar lager 
opgesteld) de Slampampers. Allen, ook de Degelijken, in hun gewone zondagse 
kleren, al zal voor deze laatsten het Patronaatskostuum, waar dit reeds is 
ingevoerd, ook voor die leeftijd, natuurlijk beter voldoen. Wanneer het doek 
opengaat is de toneelruimte donker. Plotseling gaat boven de plaats waar de 
Slampampers staan een rood licht aan. De Slampampers komen slenterend van 
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achter de coulissen met groepjes en posteren zich op de tribune. Dan klinkt van 
achter uit de zaal (nog beter, vanuit de speelplaats naast het gebouw) het 
klaroengeluid van de Degelijken-groep. De piano bij het toneel speelt de melodie 
van het patronaatslied. De Degelijken zingen een vers, waarna de trom roffelt en 
de groep van de Degelijken met wapperende vlag door de volle zaal heen trekt, 
waar inmiddels de schijnwerper het kruisbeeld in het volle licht zet. Ze trekken in 
marstempo, drie aan drie, naar het toneel. Op het toneel aangekomen wordt dit 
ineens geheel verlicht. Bij de twee laatste zinnen van het stuk heeft de piano 
zachtjes de muziek ingezet van ‘En overal, overal’, wat de Slampampers na het 
tweede ‘Komt met ons mee’ beginnen te zingen.  
 
En overal, en overal, 
waar de meisjes zijn, 
waar de meisjes zijn, 
overal, overal,  
waar de meisjes zijn.  
 
Waarop dan plotseling met resoluut afwijzend gebaar en met hard geluid de 
Degelijken roepen: ‘Neen’.  
 
Mede door toedoen van jongeren als Jop Pollmann, Wim Snitker, Jan Beerends, 
Anton Sweers en het maandblad Bouwen, kreeg het culturele element in de 
jeugdbeweging rond 1933 een meer verantwoorde plaats. Dat zou later blijken uit 
de voor de Kruisvaart en Jonge Wacht samengestelde ontwikkelingsprogramma’s, 
spelen en declamatoria. Maar nog in september 1934 leidden ouderwetse 
opvattingen een hardnekkig leven. In een bijeenkomst voor de pers heeft Anton 
Sweers een korte uiteenzetting gegeven van het door hem ontworpen 
Kruisvaartspel, dat op de Leidersdag van de K.J.C. in het bisdom Haarlem 
(afdeling Juvenaat) door vijfhonderd jongens zal worden gespeeld. Het spel is een 
demonstratie van hetgeen de jongens beleven in de jeugdbeweging. De K.J.C. 
kent als doelstelling het vormen van de jongens. Uit hoofde van hun leeftijd (12-
17 jaar) is er in het spel veel actie nodig, waarnaast men evenwel het culturele 
element, de vorming van geest en karakter niet verwaarloosde. Het eerste 
gedeelte van het spel behelst een algemene oproep ter kruisvaart. Het idee van de 
kruisvaarttoepassing in het jeugdwerk is gebaseerd op de ridderromantiek, die 
het willen dienen van God en de bescherming van de kerk en van de zwakken als 
doelstelling heeft. De oproep van de jonge kruisvaarders tot de jongeren rondom 
hen, vond vorm in goede, bestaande teksten, die gezongen en gezegd werden. 
Vervolgens treden de Kruisvaarders in hun uniform, met vlaggen en banieren 
naar voren en vertellen in koor hun doel aan de toegelopen menigte kinderen, tot 
welke zij hun oproep richtten. Op de helft van de circusoptrek is een burcht 
gebouwd, waarheen nu de luisterende kinderen geleid worden. Zij ontvangen 
daar onderricht en vorming in de kruisvaartgedachte. Dat deze burcht inderdaad 
een grote groep kon bevatten, mag afgeleid worden uit de maten van breedte en 
hoogte, die respectievelijk zestien en dertien meter bedragen. Het tweede gedeelte 
van het spel begint met de verschijning van de baljuw (hoofdleider van de 
kruisvaarders) die te paard de arena binnenrijdt. De kruisvaarders komen dan 
met de kinderen, nu allen in uniform, naar hem toe en zeggen de wet op. Daarna 
wordt het kruis, symbool van de verzamelden, in de arena geplant, en begroet 
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met de woorden: ‘Voor Christus, onzen Koning. God wil het, Amen!’ Dan volgen 
enkele gedichten in massazegging, gekozen uit het werk van Vondel en Gezelle, 
ter verklaring van het ideële streven van de kruisvaarders. Een gestileerde 
imitatie wordt gegeven van een krijgsdans van de Turken, die later verslagen 
worden door de naderende kruisvaarders, waarin de laatsten door fierheid en 
nobelheid van beweging de frivole dansexpressie van de Turkse horden 
herdenkend. In deze episode van strijd wordt ook een bruggenbouwdemonstratie 
gegeven, waarna een E.H.B.O.-oefening met seindemonstratie volgt en dit 
gedeelte kranig besloten wordt met spannende wagenrennen.  
 
De successen die de demonstratieve spelen van De Graal oogsten brachten 
menige leider in andere jeugdorganisaties tot visioenen van soortgelijke 
massaspelen. Weinig auteurs echter wisten de toon van Mia van der Kallen te 
vatten. Deze priester was bijzonder ijverig, zij het met weinig succes, en hij 
verschool zich achter de schuilnaam A. Suidgeest.  Op zondag 1 september 1929 
werd in de vijf bisdommen een grote demonstratie gegeven van de georganiseerde 
katholieke jongelingschap. Overal zal de inzet van deze demonstratie de huldiging 
van en toewijding aan Christus, Koning van de jongeren zijn. Nevendoel zal zijn: 
de propaganda van het jeugdwerk op de grondslag van Christus’ Koningschap 
over de jongeren. Het plan van de dagindeling is ongeveer overal hetzelfde, 
namelijk: 
 

- een heilige mis in de open lucht 
- optocht en defilé voor kerkelijke en burgerlijke autoriteiten 
- slotplechtigheid in een kerk, lof en toespraak 

 
Wie zullen opgeroepen worden aan deze demonstratie van katholiek jong 
Nederland deel te nemen? Op de eerste plaats de patronaten, vervolgens andere 
katholieke jeugdverenigingen als Jonge Werkman, Burgerjongelingsvereniging, de 
jeugdverenigingen van de katholieke drankbestrijding, zuiver godsdienstige 
verenigingen voor de katholieke jongelingschap en tenslotte de gymnastiek- en 
sportverenigingen. Hier wordt de verenigingen de gelegenheid gegeven naar 
buiten te treden en geestelijken en wereldlijke autoriteiten hun aantal te tonen. 
Er wordt gelegenheid gegeven publiek te demonstreren dat ook in de ontspannen 
sfeer katholieken georganiseerd zijn en ook daarbij Christus als hun Koning 
eren. Waar gaat het om? Om de huldiging en toewijding van de georganiseerde 
jeugd aan Christus, de koning van de jongeren. Op 1 september zal katholiek 
jong Nederland inzetten op de strijd ter veredeling en bescherming van de 
koninklijke rechten van Christus over de mensheid. De innerlijke strijd zal een 
verdieping meebrengen van het persoonlijk godsdienstig leven, de uiterlijke strijd 
zal een machtige troepenpreventie geven in verschillende grote steden van 
Nederland. Innerlijk zal Katholiek Jong Nederland zich opvoeren tot een beter, 
een degelijker, een dieper godsdienstig leven. Uiterlijk zullen de katholieke 
jongeren getuigenis afleggen van het heerlijke katholieke geloof in Christus om 
dan in onderdanigheid en gehoorzaamheid de knie te buigen voor Hem, die Heer 
en Koning is. Zal deze opzet slagen? Er wordt niet aan getwijfeld. Maar dan dient 
er voldaan te worden aan twee voorwaarden. Ten eerste moet het aantal 
deelnemers overweldigend zijn en ten tweede moet de uitvoering zo keurig 
mogelijk gebeuren. Daarom moet er gespaard, gemarcheerd en gezongen worden. 
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Sparen, want een uitgaansdag brengt onkosten met zich mee. Marcheren, want 
er lopen nog zovele zoutzakken rond. Zingen, want het straatlied fascineert velen 
van de jongeren. 
 
De eerste september bracht precies wat men er zich van had voorgesteld. In de 
vijf diocesen demonstreerden alle katholieke jeugdorganisaties voor hun 
bisschoppen, na indrukwekkende optochten door verschillende grote steden. De 
jeugd van het Haarlemse diocees trok in Den Haag naar de Houtrusthallen: 
twaalfduizend deelnemers in totaal. Pater Borromaeus de Greeve hield de 
predikatie. Met trots aanschouwt de spreker de rijkste schatten van de Heilige 
Kerk, de toekomstige priesters, missionarissen en gezinshoofden, het aanstaande 
kader en de toekomstige troepen van het katholieke leger.  
 
O, als wij dit zien beseffen wij dat het katholieke volk nog niet is uitgestorven. 
Onze betekenis is toegenomen door onze groeiende organisatiemachten. Er is niet 
tevergeefs gewerkt door de leiders, die ondanks velerlei moeilijkheden doorgewerkt 
hebben. Thans zien wij tot welk een macht wij zijn geklommen. 
 
Borromaeus de Greeve (1875-1947) was wel de ongekroonde koning van de 
katholieke retorica.  Een interessant beeld van de inhoud van de preken bieden 
de jaargangen van ‘De Gewijde Rede’, maandblad voor gewijde welsprekendheid 
door Paters Minderbroeders van de Nederlandsche Provincie uitgegeven te 
Woerden. Steeds dezelfde thema’s keerden terug in de preken, op grond van 
bisschoppelijke voorschriften. Vaste thema’s waren de wereldse vermaken, het 
gemengde huwelijk, de bekoringen, kuisheid en onkuisheid, de zondagsheiliging, 
de standen en de tevredenheid met zijn stand, de hel en het laatste oordeel. 
Zondag op zondag domineert in de preken de waarschuwing tegen de wereldse 
vermaken. Centraal staat de banbliksem tegen de wellust, de ontucht en de 
begeerlijkheid van het vlees.  
 
Geloof gij ‘t, beminde gelovigen, dat ’t kan? Echte reine vreugde hebben ter ere 
gods, in onze moderne dancings? Reine vreugde? Neen, daar wordt ’t bloed van 
elken jongen man op kook-hitte gebracht door de onbeschaamde, uitdagende 
kleeding van vrouwen en meisjes. Reine vreugde? Daar wordt de fantasie 
bedwelmd door sensueele muziek en prikkelende likeuren. Kan daar ’n Katholiek 
aan meedoen? En gij, ouders, moogt gij uw kinderen laten deelnemen aan die 
geverniste ontucht? 
 
Op de deur van de hel staat met vlammende letters geschreven dat ééne woord: 
eeuwigheid. Of wilt gij een ander beeld? Stel u dan voor een onzaglijk uurwerk, 
waarvan de wijzers noch voor noch achteruitgaan, maar altijd hetzelfde uur 
aanwijzen. Op die klok der eeuwigheid mogen de verdoemden immer weer 
opnieuw hun blikken werpen om te zien, of hun straftijd reeds inkort, doch immer 
weer opnieuw zien hun oogen de wijzers staan op het uur: eeuwigheid. Het is 
negentien eeuwen geleden dat de rampzalige Judas werd neergestort in de hel. 
Die negentienhonderd jaar zijn, vergeleken bij de eeuwigheid, nog minder dan één 
druppel water, vergeleken bij den onmetelijken oceaan. Denken wij ons in, hoe 
lang de eeuwigheid duurt. Wanneer de aarde één groote massief-koperen bol was 
en wanneer om de duizend jaar een vogel even met z’n vleugel langs dien bol 
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strijken zou, hoe lang zou het dan duren, eer heel die massief-koperen bol zou zijn 
afgesleten? En toch, al zou die bol geheel zijn af- en weggesleten, nog zou er niet   
één oogenblik van de eeuwigheid voorbij zijn.  
 
De hel duurt zonder einde. Hellevorst Lucifer zetelt in het hoofdbureau van ’t 
gruwelijk Rijk der Vervloeking. ‘Zend mij uit de vlammen een gezel, die een 
boodschap overbrenge naar de duivelen op aarde’. Een oogenblik later nadert de 
verdoemde ziel van, och arme, een jongen van vijftien jaar, door een vrachtauto 
plotseling voor Gods oordele gezet. Razend-wanhopig, rauwe kreten slakend van 
duldeloze pijn, staat hij woedend tegenover Lucifer, die met eindeloos genoegen 
van die ellende geniet. Lucifer bespot den jongen verdoemde zoo venijnig, zoo 
walgelijk, zoo valsch. Mij te akelig om hier te zeggen. De helsche boodschaper 
vlerkt dan henen naar de aarde en ziet weer de menschen. Wee, hoe fel is hij 
afgunstig op die daar, die hun eeuwig lot nog kunnen kiezen. En eenklaps, daar 
barst de jonge verdoemde los in een afschuwelijke vervloeking. Tegen wie? Tegen 
zijn moeder en zijn vader. Vervloekt dat vrouwmensch, dat mij tot moeder werd. 
Vervloekt de lafaard, die zich mijn vader noemde! Vervloekt om hun nalatigheid 
allebei! Hadde liever die moeder mij in de wieg gewurgd!  
 
Och, beminde jonge vrienden, praat nooit mee met degenen, die, ontevreden, 
smalen: ‘we mogen ook haast nooit iets van de Kerk, de geestelijkheid gunt ons 
geen vermaak’. Wat een barre leugen is dat! Neen! ’t Is geen vitzucht, ’t is niet om 
te plagen! ’t Is de angst, ’t is de liefde! ’t Is de priesterlijke liefde tot uw 
onsterfelijke ziel, die gij maar ééne hebt; de prangende angst dat Satan, die dag en 
die avond en nacht vlak bij is, met verschrikkelijken haat; en listig u bespiedt en 
tot zonde lokt, heet-hunkerend naar schielijken dood in slechteren staat, dat hij, de 
Boze, u, als arme knaap, arme jongeling, ooit zou hebben en kwellen in zijn rijk 
van eeuwig vuur en pijn en stank en spot en vloek. Zeker, de jonge jaren mogen 
vroolijke jaren zijn. Hoe lustiger hoe liever, maar, zonder weg te doezelen de 
waarachtige waarheid, dat ’t menschelijk leven een pelgrimstocht is. Door het Dal 
van Tranen. Een strijd, waarin gevochten moet worden, soms fel gevochten, om het 
eeuwig loon en de eeuwige heerlijkheid. Goed, laat dan de ongeloovige, als hij er 
dan zoo’n lust in heeft, maar brallen: ‘Ik weet beter, er is geen hel!’ Wat verandert 
dat ijdele gezwets aan de waarheid! Een vriend van den beruchten God-hater 
Voltaire schreef hem: ‘Ik heb het bewijs gevonden, dat er geen hel is’. Voltaire in 
een vlaag van grimmige eerlijkheid, schrijft terug: ‘Gefeliciteerd dan, maar ik het ’t 
bewijs nooit gevonden’. De Hel! De eeuwige Hel! Hoog en vast, als een 
reuzengebergte van graniet staat dit leerstuk der Heilige Kerk op de onwrikbare 
grondvesten van Christus’ woord: ‘Dezen zullen ingaan in de eeuwige straffen, 
maar de rechtvaardigen in het eeuwig leven. Gaat weg van Mij, vervloekten, in het 
eeuwig vuur’. 
 
Uit: De Gewijde Rede 
 
Elke dag hoorde men in de straten hoe rinkelbommen en citers de jongeren 
uitnodigden tot de meest wulpse en ergerlijke dansen. Alfonsus voer  zo krachtig 
tegen die wanordelijkheid uit, dat de jongeren van al die muziekinstrumenten een 
onoverzienbare stapel maakten en die, terwijl al het volk eromheen stond, in 
brand staken. Te Venlo zag men al bij de inleidingspreek van pater Bernard over 
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het grote nut van een missie, zelfs voorname burgers en priesters hartstochtelijk 
huilen. Onder zijn preek over heiligschennis, waarin hij de geestelijkheid het 
Heilige Sacrament naar een afzonderlijk opgericht altaar liet dragen, ontstond 
een algemeen, luid en onbedaarlijk geschrei onder heel het gehoor. Men zag ’s 
avonds om elf uur reeds personen aan de kerk staan om ’s morgens om vier uur 
het eerst aan de biechtstoel te kunnen zijn. Iedere dag waren achtentwintig 
priesters van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bezig het Heilig Sacrament van 
boetvaardigheid toe te dienen. Men hield zich aan de toog vast om te kunnen 
biechten. Op sommige dagen moest nog ’s avond om acht uur de Heilige 
Communie worden uitgereikt. Op een van de avonden ging een man, die de hele 
dag nuchter in de kerk was gebleven, om halftien aangeschoten ter Communie. 
Toen hield hij ’s avonds de slotpreek over de volharding, en voerde de 
godsdienstige geestdrift zo hoog op, dat die duizenden en duizenden toehoorders 
allen met luide stem herhaalden: ‘Ja, wij zullen volharden, wij zullen volharden’. 
Een voornaam en hooggeplaatst persoon uit ’s Hertogenbosch keerde na jaren 
afwijken tot een christelijk leven terug. En opdat die terugkeer anderen als 
voorbeeld mocht zijn, steeg hij op de markt uit zijn rijtuig om rozenkrans en 
scapulier te kopen. Hij nam plaats in de kerk midden tussen het volk om die te 
laten wijden. Een andere bekeerling bracht een wagen vol slechte boeken aan de 
pastorie, en plaatste voor op de wagen de busten van Voltaire en Rousseau. Een 
ongelukkige vrouw, die jaren lang velen tot ergernis was geweest, werd zo diep 
getroffen door pater Bernards schildering van de toestand van degenen, die aan 
de zonde van onzuiverheid zijn verslaafd, dat zij luid in de kerk uitriep: ‘Ik, ik ben 
zulk een vrouw, ik ben die groote zondares’. Zij trouwde spoedig daarna en bleef 
een deugdzaam leven leiden. 
 
Op naar Utrecht op de tweede Pinksterdag. Op ter viering van de vijftigste 
verjaardag van de uitvaardiging van de Derde Orde Encycliek ‘Auspicato’ van 
paus Leo XIII roemrijke gedachtenis. Over de polderlanden en heidevlakten van 
oost tot west en van noord tot zuid weergalmt het signaal. Hierop is gewacht en 
het wordt gehoord. Niet echter door hen die zich met het hakenkruis tooien. 
Doch wel door hen die zich als ‘milites Christi’ lieten inlijven in het Vredesleger 
met het Kruis van Christus in het banier. Het vredesleger werd zeven eeuwen 
geleden geformeerd door de opperbevelhebber Franciscus van Assisië. Zeven 
eeuwen oud maar steeds verjongd en vernieuwd en nog steeds paraat. Op naar 
utrecht! De franciscaner strijders met ridderidealen gaan zich verzamelen en 
maken zich op om in gesloten formaties op te trekken naar de oude 
bisschopsstad. Op ter Pinksterschouw. Als ware het een tweede Pinksterkapittel 
eens te Assissië gehouden toen de grote aanvoerder nog leefde 
Er moest een reactie komen op al deze demonstraties en het vertoon van macht. 
Zij brak pas goed door in de jaren 1933 en 1934, die een kentering inleiden, 
welke pas door de Tweede Wereldoorlog definitief genoemd kon worden. Helaas 
ongenuanceerd, maar in zijn hartstochtelijkheid nu nog vaak overtuigend 
klinkend, was de aanval die Ernest Michel in zijn ‘Europeesche Jeugd’ (1933) 
deed op de vertegenwoordigers van de officiële jeugdbeweging. (Uitgeverij De 
Christophore, Malden 1933) 
 
In deze jeugdverenigingen van baete (beatificatie: r.k. zaligverklaring) 
zelfgenoegzaamheid met trommels, vlaggen, ‘roomsche blijdschap’ en infantiele 
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stadionspelen sterft de middenstandsjeugd wat luidruchtiger en meer buitenshuis 
dan anders in de eigen familiekring, waar, dank zij de kruideniersmentaliteit van 
heel ons geestelijk leven en heel onze katholieke cultuur, door tallooze priesters 
bewezen en verdedigd als letterlijk naar het Evangelie, precies dezelfde leeghartige 
bravourstemming heerscht. Daarom zijn en komen er in deze jeugdvereenigingen 
zoo weinig  levenden, zoo weinig bewusten, zoveel dooden en bedriegbaren. Noch 
van eenige wezenlijke zelfverloochening, noch van den minsten geest van armoede 
valt iets, ook maar het minimum te bespeuren bij onze katholieke 
jeugdorganisaties, waarin het enkel wat paradeeren is met mooie pakjes, met 
getrommel, gevlag en gezing, waarmee zij hun eigen ‘deugdzaamheid’ op de straat 
uitbazuinen als een leger van volmaakte pharizeeërs. 
 
Nauw met deze opvatting verwant was het kritische geluid dat Henri Bruning 
tezelfdertijd liet horen in een artikel ‘Massa-actie en kernvorming’. 
 
Onze zelfmisleiding is dat wij met dat mobiliseeren onzer reserves suggereeren iets 
wonderbaarlijks gepresteerd te hebben. Maar de fundamenteele vergissing – 
alweer – is dat wij geen oogenblik beseffen niet te moeten kunnen, wat ook de 
anderen kunnen, maar wat de anderen niet kunnen: dat wij niet van de socialisten 
en communisten te leeren hebben, maar zij eigenlijk alles van ons, dat wij de 
wijze, waarop wij de wereld moeten veroveren, niet van helderen moeten ‘afkijken’ 
maar van onze groote veroveraars: de eerste Christenen, de groote apostolische 
figuren uit het verleden, de heiligen in deze, onze tijd 
 
 Aristo, oktober 1932 
 
Het maandblad Dux onderzocht de kritiek op de jeugdbeweging grondig. Zo 
schreef  een Vlaamse priester: 
 
In gegeven omstandigheden kan een massademonstratie niet alleen gewenscht, 
maar zelf geboden zijn. Bedenkliker wordt het als alle levenskracht en energie op 
de manifestatie, herhaalde manifestaties, wordt gericht, zoodat het manifesteren 
op zichzelf een soort ‘sport’ (weinig sportief echter) dreigt te worden. Op het einde 
van den zomer 1932, d.i. September, bekende een priesterjeugdleider me dat hij, 
met zijn groep, gedurende het seizoen zes-en-twintig Zondagen aan optochten had 
moeten offeren. Hij was het doodbeu (en of!). In zoo’n geval moet men zich gaan 
afvragen of er nog tijd kan overblijven voor eigenlijk innerlike werking. 
 
Dux, juli 1933 
  
Maar vooral bij monde van de jezuïet J. Cryghton, in hetzelfde blad, werd onder 
de kop ‘Het gevaar der uiterlijke organisatie’ een goede samenvatting gegeven van 
de opgekomen kritische vragen, zulks ten dienste van de praktische 
jeugdorganisatie zelf. 
 
Men is geneigd de voortreffelijkheid der katholieke organisatie af te meten naar het 
aantal nieuwe leden, die werden aangenomen, naar het aantal brochures die 
werden verspreid, naar het aantal cursussen die werden gegeven, naar het aantal 
leerlingen die er aan deelnamen, naar het aantal diploma’s die werden uitgereikt, 
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naar het aantal guldens die contributies of giften in de bondskas brachten. 
Vanzelfsprekend is dit een eenzijdige beoordeling die tot vergissingen aanleiding 
geeft. De suggestie van het getal is groot, en als elke suggestie vol gevaarlijk 
bedrog. Een tweede gevaar is het vertoon. Het is menschelijk door vervoering te 
worden aangegrepen als men een kolonne van honderden jongens op den slag van 
een tromquintet ziet voortstappen, als een aantal pijpers bij den klank van een 
marsch paradeert, als de luidklinkende toonen van een gemeenschappelijk lied het 
snorren der auto’s een wijle onderbreekt, als volle autobussen juichende 
kindertroepen aanbrengen, en als het oog rust op een zaal vol frissche en 
levenslustige jongelui. Het spreekt vanzelf dat een geestdrift of emotie, door dit 
uiterlijk getamboer opgewekt, niet gelden kan als maatstaf voor het goede, dat 
door zulk een vertoon wordt beteekend of gedemonstreerd. Ondanks die schoone 
en verheffende indrukken, kunnen getal, vertoon en wat dies meer zij een 
dekmantel zijn voor Farizeïsme, ook bij de jeugd, voor huichelarij en 
opgeblazenheid, voor ergerlijke veruiterlijking en verwaarloozing van het inwendig 
leven, dat altijd op de eerste plaats moet komen 
 
Dux, april 1933 
 
Ook in de Eucharistische Kruistocht, het ascetisch eucharistisch mariaal 
(betrekking hebbende op Maria) tijdschrift voor volwassenen werd een hartig 
woordje gezegd: 
 
Wanneer de Katholieke Aktie niet tot een innerlijke vernieuwing kan worden, dan 
zal zij niets anders blijven dan een parademarsch. En parademarschen worden 
gauw eentonig en gaan vervelen. Men kijkt er niet meer naar om. Mocht het niet 
gelukken de honderden, de duizenden, de miljoenen tot in hun innerlijk wezen 
wakker te schudden, dan zal alles, wat tegenwoordig Katholieke Aktie heet, door 
een lateren tijd worden aangezien als een uitgebreide, maar vergeefsche poging, 
om te elfder ure het rijk Gods voor katastrophen te bewaren 
 
Uitgeverij Brakkenstein, Nijmegen, augustus 1933 
 
Michel van der Plas heeft een documentaire gemaakt over het dagelijks roomse  
leven in de jaren 1925-1935. Zijn meest gebruikte bronnen zijn dag- week-, en 
maandbladen en populaire boeken. Wetenschappelijke werken ontbreken geheel. 
Van der Plas geeft de dagelijkse neerslag van wat er in de bovenlagen van de kerk 
gedacht werd. Het zal duidelijk zijn dat binnen een wereld waarin zelfs de blijheid 
een streng toegewezen plaats heeft, humor een onmogelijkheid is. Humor 
veronderstelt afstand, vrijheid om iets net in een ander perspectief te zien dan 
het officiële, voor welke terzijde visie een bepaald gevoel voor de betrekkelijkheid 
van veel nodig is. Nu moet een ding duidelijk wezen. De mensen uit de jaren van 
deze documentaire namen alles veel ernstiger, althans in het officieel gesproken 
en geschreven woord. Zelfs de lichtste scepticus was toen een rebel. Het is voor 
ons, die aan een nuchterder taalgebruik gewend zijn aan ironie in de meest 
geschreven en gesproken woorden, moeilijk ons te verplaatsen in een tijd, waarin 
lichtheid en luchtigheid van toon aan enkele tegendraadse figuren voorbehouden 
was. Binnen een dergelijke gekleedheid van taal laat zich de ernstige blijheid 
gemakkelijk denken. Dat kan de afwezigheid van humor verklaren, maar het 
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neemt de merkwaardigheid van de programmatische roomse blijheid niet weg. 
Het mysterie en de verwondering over het mysterie ontbreken in dit rijke roomse 
leven. Het goddelijke is binnen de menselijke gezichtkring gekomen. In de teksten 
ontwaart men flarden van een theologie die niet alleen sterk dialectische getint is, 
maar ook, stammend uit een ver verleden, tot een systeem geworden is, dat 
buiten de actualiteit van het christelijk leven staat. Deze theologie komt niet van 
binnenuit, maar van buitenaf. Zij staat boven het levend geloof, dat zich naar het 
systeem te vormen heeft. Dit systeem is door zijn theoretische plaats 
overzichtelijk, het ordent alles precies. De volgens het systeem geordende 
godsdienst krijgt een zelfde overzichtelijkheid. Maar komt op dezelfde manier 
naast het gelovige leven te staan, wordt innerlijk steriel en kan zich voor haar 
kracht alleen nog beroepen op uiterlijkheden. Het burgerlijk karakter van dit 
katholicisme is terug te voeren op de negentiende eeuw. En ook het 
reinheidsideaal. Tegen de achtergrond van alle uitingen daarover moet men een 
zeer bepaalde theologie over huwelijk en maagdelijkheid zien. De volgende 
uitspraak over de maagdelijkheid maakt veel duidelijk: ‘Doch het is de bedoeling 
van Jezus, dat er in de christelijke samenleving ook steeds een aanzienlijke groep 
van vrijgestelden wordt gevonden, die de feitelijke maagdelijkheid beoefent. 
Immers degenen die in een volkomen eeuwige zuiverheid leven, zijn een voorbeeld 
en een steun voor de gehuwden. Zij leveren metterdaad het bewijs, dat de 
seksuele functie geen noodzakelijk element is in het persoonlijk leven en dus 
onthouding mogelijk blijkt.’ 
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Ik was een Venrayse 
 
 
 
 
 
Felix Rutten was een Limburger in hart en nieren. Felix Rutten is geboren te 
Sittard op 13 juli 1882 en overleed in Rome op 26 december 1971. Hij studeerde 
en promoveerde in de letteren te Leuven en schreef lyriek met mystieke accenten. 
Rutten schreef onderhoudende reisverhalen, novellen en toneelwerk, waarin hij 
ijverde voor het herleven van het katholieke toneel. Van hem is de proza: 
‘Limburgse sagen’ (1916). Felix Rutten schreef een artikel in de Katholieke 
Illustratie van 11 december 1915 over de Peel-Keltische woningen, een 
beschrijving van het leven en werken van Peellanders in de negentiende en 
twintigste eeuw.  
 
Zou het werkelijk zijn gebeurd waar de legende over spreekt. Over de wijde, grijze 
Peelvlakte. Over de scheper die er verloren liep en in de moerassen omkwam? 
Wellicht! Want eertijds was het oord er onherbergzaam en de zode verraderlijk. 
Het moet er beklemmend en angstwekkend zijn geweest in de kille nevelnacht, 
toen er geen wegen waren en de woningen er nog verder van elkaar verspreid 
lagen dan nu. De Peel was het gevloekte land. Het lag in het volksverhaal van de 
scheper, die spookachtig door de nacht blijft ronddolen, zoekend en zuchtend. 
Men zegt ook dat zijn hond hem nog altijd vergezelt door de schimmige ijlte van 
de dauwuren en in heldere nachten blaft hij er geërgerd naar de maan. Die heide 
met haar bedrieglijke einders zonder einde, was het oord van bange 
verschrikkingen. Het verhaal van de scheper staat niet alleen. Men vertelde er in 
iedere nederzetting van verdwaalde vreemdelingen, van geheimzinnige vermisten 
die nooit terug kwamen. Verhalen van mensen die van Meijel naar Sevenum 
wilden gaan en er nooit aankwamen, gaven aanleiding tot de volksspreuk: ‘een 
Mijl op Seven. Van Meijel naar Sevenum. Die lege ruimte waarin Brabant zich 
verliest en Limburg somber opdoemt. Men zag het aan de kleur van de bodem en 
het hing er in de koortsademende lucht. Het land van de dood en de duisternis. 
En in de groene landen die er veilig en heel ver vanaf lagen, in het bloeiende 
zuiden, zei men van de Peelstreek met een verachtelijk schouderophalen, dat de 
wereld er met planken was dichtgespijkerd. Heksen en spoken moeten er zich 
ophouden en bij voorkeur met hun zwarte kunsten en hun toverij. De wilde 
vuurmannen waren er thuis, met hun hond, roodgloeiend hoofd en de grijns die 
deed verstijven wanneer zij vonken spatten, met sissend suizen, gonzend door de 
donkere nacht. Het moest wel het land van duivels zijn, die zwarte, zwijgende 
gruwzame vlakte van brandbare zoden. Als het vuur er in de droge zomer 
plotseling geheimzinnig uitsloeg, onder kolommen van wentelende rook, was het 
alsof de hel er openging. De bodem was gevloekt en bevond zich in boos geweld. 
Angstig klagend klonk in de kerstnacht de stem omhoog van de ongewijde 
klokken, die in de zwarte plas verzonken lagen. Zij zuchtten er vertwijfeld en 
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vergeefs om verlossing. Maar de satan lachte met zijn valse grijnslach, spottend 
over het fronsend inktmeer (Soemeer). 
 
Het leven van de arme Peelmensen was een bitter lijden. Zij noemden het een 
‘rarbeidsdag’, wanneer zij ’s morgens voor het oplichten van de zon hun 
bedsteden verlaten hadden en twee uur ver de heide in waren gelopen, met hun 
spekkoek in de hand en hun spaden op de rug, eerst tegen de avond 
terugkeerden met een karretje gestoken turf. Het waren moeizame gangen door 
de warrigheid zonder weg, met hun schokkende voertuigjes en hun koeien als 
katten, zo mager en zo min. Zwart trok er de heikneuter over het zwarte land tot 
hij er in de grijze mist verwaasde. Zwart lagen er de rieten daken onder de storm. 
Onzichtbaar verloren er zich de blauwige rookpluimpjes tegen de stalen, zwarte 
wolken. En van de schamelheid van zijn plaggen had het Peelvolk nog een lange 
weg te gaan naar de middenstanders van Venlo,  eer het de winst van de harde 
arbeid zagen ingeruild tegen het nodige voor zijn schraal bestaan. Was het een 
wonder dat zij gebogen en in zichzelf gekeerd hun gang gingen? Het toeval had 
hen binnen in de ring van de grauwe einders gezet, en zij hadden zich, ondanks 
de vloek die er schijnbaar rustte, met al de vezels van hun wezen ingeleefd in 
deze bodem. Zij leefden afgezonderd, elk voor zich. 
 
Zo waren de mensen vergroeid met hun heim, dat zij – ieder op hun eigen dorp – 
geen vreemde vrijers duldden. Dan vochten zij met hen tot er bloed vloeide. 
Saamhorigheidsgevoel, door de afzondering ontwikkeld, bevorderde voor de 
buurtschappen de onderlinge vrede. Maar de oude veten van dorp tot dorp 
verstoorden er de duurzame rust. En de regeringen bakenden de verschillende 
gebieden en landbezettingen voor hen af met vredepalen, stomme getuigen van 
halsstarrige afspraken, terechtwijzingen van hun trotse koppigheid. Armoede 
leerde hen een troostrijk gebed in hun leed, hun harde arbeid, hun droevige 
verlatenheid. Zij hielden moedig vol in stormen, berusten in oude gewoonte. Zij 
droegen het toen de koorts hun nederzettingen verraderlijk besloop, toen het 
verborgen water hun hutten belaagde, toen de winteroverstromingen hen uit de 
huisjes dreef, zodat zij hun vee stalden binnen de kerkhofmuur van Sevenum. Zij 
legden hun vee vast aan ijzeren ringen die men nog steeds tussen de verweerde 
stenen ziet. De sporen moet u zoeken en overal liggen ze verborgen. Hun donkere 
dak heeft de kleur van de bodem, maar het mos daarop is dezelfde als van de 
beschermende bomen. De mensen zijn erg bang voor het vele kwaad dat van de 
wind komt en voor het gespook op de heide. Daarom hebben zij met kalk een wit 
kruis boven de deurspijl gemaakt. De kleine ruitjes, in lood gevat, zijn 
bescheiden en de deur is laag. De mensen zijn bescheiden, zij zijn niet 
nieuwsgierig, hun vensters zijn niet talrijk. Zij zijn goedig en gedwee, die oude 
huizen, zoals oude mensen zijn die veel hebben meegemaakt en weten wat het 
leven is. Want leven is de strijd te midden van het wilde, door de storm gevormde 
ven, en het dagelijks brood heeft er de bitterheid van het zweet der harde 
inspanning. Zij liggen daar verloren in de wijde ruimte van de ronde wereld, zo 
vreemd, stil en gehoorzaam. Zij leerden verduren zonder gemor. Aan de 
achterkant lag de schuur, waar de zonen en de knechten sliepen. Rechts van de 
ingang lag de meisjeskamer. Daarachter de spoelkeuken, door de boeren het 
‘stort’ genoemd. Links aan het huis lag de slaapkamer van de boer en de boerin. 
Het werd de stoofkamer genoemd omdat er een kachel stond en meteen diende 
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als woonkamer. Het verhaal, dit tijdsbeeld van Felix Rutten, was het verhaal van 
het leven en werken van zijn grootouders. 
 
Het leven op het Limburgse platteland gedurende de negentiende eeuw kreeg 
door verhalen kleur en contour. Hierbij speelden de daar vanaf het begin der 
achttiende eeuw gevestigde joodse kooplieden, boeren, struikrovers de hoofdrol. 
Weerwolven maakten de streek onveilig en sprongen ’s nachts op de ruggen van 
huiswaarts kerende boeren, die hun gouden dukaten onder hun blauwe kiel in 
leren gordels verborgen hadden. Oude vrouwen legden haar rimpelige handen op 
de weke hoofdjes van pasgeboren kinderen, die daardoor voor hun leven behekst 
werden. Grote benden plunderden afgelegen boerenhoeven, na de hoofdpoort met 
een lange, spitse paal te hebben gerammeld –  het rammelen was een toegepaste 
tactiek van ridders uit de middeleeuwen –, na de onwillige eigenaren, man en 
vrouw, met dikke touwen aan de poten van hun houten bedstee te hebben 
vastgebonden, een prop in de mond. De geschiedenissen van de tochten naar 
Rusland en de behouden terugkeer in het Limburgse dorp. Het zijn voor de 
katholieke provincie zo typerende geschiedenissen en de goedgelovigheid van de 
boerse bevolking. De held van de verhalen had van de graaf de opdracht gekregen 
diens kasteel spookvrij en weer bewoonbaar te maken. Zoals de meeste spoken 
jaagden zij ’s nachts de mensen de schrik op het lijf door het veroorzaken van 
angstaanjagende geluiden, door schilderijen van de muren te laten vallen, deuren 
te openen, stoelen en tafels omver te werpen, zodat de graaf zijn kasteel niet meer 
durfde te bewonen. De Moskouganger stond bekend om zijn krijgshaftig verleden. 
Bovendien werd toen nog algemeen aangenomen dat joden van oudsher speciale 
relaties met de duivel onderhielden, zodat ze niet zo bang behoefden te zijn voor 
diens helpers, de spoken. Toch keken de dorpsbewoners met ontzag naar hem 
op, toen hij op een namiddag in de herfst, geweer aan de ene schouder, plunjezak 
over de andere, naar het verlaten kasteel trok.. Er waren brede gangen in het 
doodstille kasteel, de ruime schemerachtige slaapkamer met het houten praalbed 
waarin de Moskouganger aangekleed was gaan liggen, zijn gebedenboek op de 
witte kanten sprei, rustig wachtend op het middernachtelijk uur. Het ogenblik 
afwachtend dat de klokken in het kasteel beginnen te slaan – na middernacht – 
de eerste klopgeluiden van overal vandaan en dat tenslotte het grote 
familieportret van de graaf, een geharnaste ridder, plotseling van de muur zou 
vallen. Dan was het ogenblik dat de dappere voorvader, die als oud-korporaal 
enigszins met de eerste beginselen van de krijgskunde op de hoogte was en 
daarom al direct het grote bed tegenover de goed gesloten deur had geplaatst, zijn 
gebedenboek neerlegde, rustig afwachtend wat de spoken verder zouden gaan 
uitspoken. Opeen vloog de deur open. Nadat hij hem zorgvuldig gegrendeld had, 
klom hij weer in zijn bed. Weer vloog de deur open, nu nog met een groter geweld 
alsof de spoken kwaad waren geworden. Er volgde een vakkundige barricade van 
de deur met tafel en stoelen. Het grote bed werd hiertegen aangeschoven. 
Wederom ging hij rechtop in bed zitten, maar nu met pareltjes zweet op zijn 
voorhoofd. Het geweer dat hij jaren geleden over de Beresina had meegenomen, 
bracht hij in de aanslag gericht op het midden van de gebarricadeerde deur. 
Jawel! Enige minuten verliepen. Toen vloog de deur weer open, het bed kraakte 
van de slag, en in de hoge deuropening verscheen een groot monster. Het had 
een afgrijselijke grijnzende dierenkop dat een sterk gewei met twee puntige 
horens droeg. Heel langzaam kwam het monster op de ex-korporaal af. Ofschoon 
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een beetje geschrokken, schoot hij toch zijn geweer af. Het monster week 
achteruit. ‘Ha’, dacht de ex-korporaal, ‘een kwetsbaar spook’. En hij erachteraan. 
Behoedzaam door de lange, brede gang. In de verte zag hij het spook een luik 
optillen en erdoor verdwijnen. En hij ook het luik optillen en langs een grote trap 
naar beneden, het monster achterna. Toen hij beneden aangekomen was, dacht 
hij dat zijn laatste uur geslagen had. Een grote kelderruimte waar bij flakkeren 
kaarslicht donker uitziende mannen aan grote tafels aan het werk waren. 
Dreigend keerden allen hun gezicht naar hem toe. In zijn doodsangst riep hij toen 
zijn god aan, die van Abraham, Izak en Jacob. En hij bad: ‘Hoor Israël, de Heer 
onze God, is de Enige’. En deze noodkreet redde hem het leven. De ’s nachts 
vlijtig werkende vals-geld-munters waren ook joden. Ze hadden nog vier 
maanden nodig voor hun werk. Met de leider van de bende gooide hij het op een 
akkoordje. Na die termijn zou het kasteel weer spookvrij zijn en zou de graaf er 
ongestoord met zijn familie kunnen gaan wonen.  
 
Er waren ook verhalen van een hoger cultureel niveau met de daarbij passende 
rekwisieten van met vier paarden bespannen rijtuigen, een wijnkelder met 
bottelier, een keuken met een kok, en verder de gewone staf van bedienden. 
Verhalen van bekeringen van joden die meenden als katholiek meer kansen in de 
maatschappij van toen dachten te hebben. Bekeringen kwamen zowel onder de 
joodse arbeiders als onder de betere joodse kringen voor. Bij de eersten omdat zij 
door dezelfde duivel als hun lotgenoten geplaagd werden: de armoede. Bij de 
laatsten, omdat zij dezelfde god aanbaden als hun katholieke broeders: het 
gouden kalf. Trouwens in een stad waar de Romeinen de wijndruif planten tegen 
een heuvel, die een berg genoemd wordt, waar Karel de Grote zijn vaste bungalow 
had, die nu nog, een beetje gerepareerd, op het hoofdplein van de stad te zien is, 
waar de oudste kerken en de oudste brug van Nederland nog altijd overeind 
staan, waar de eerste Nederlandse dichter geboren werd, waarin die tijd van de 
hervorming en de tachtigjarige oorlog aan beide zijden ter wille van de ‘goede’ 
zaak’ met veel animo gehangen werd en die eeuwenlang haar onderaardse 
gangen niet alleen als schuilplaats tegen militair geweld maar tevens als 
opslagplaats van de beste Franse wijnen gebruikte, in een stad die gedurende 
twee eeuwen twee heren tegelijk had: de hertog van Brabant en de bisschop van 
Luik, en waar men op straat mensen tegenkomt wier voorvaderen een rol in de 
Europese geschiedenis gespeeld hebben, in een stad waar men nu nog kwaad is 
op een Hollandse generaal, die zich in het verleden tijdens een actie van de politie 
te politioneel tegenover de burgerbevolking gedroeg, in zo’n stad is alles mogelijk. 
Men vraagt er een niet-bekeerde jood voor de oorlog of hij de leiding van de NSB 
op zich wil nemen, terwijl de anderen hem tijdens de bezetting een habijt 
aantrekken om hem in een klooster te onttrekken aan het geweld van de van 
geslacht op geslacht gehate Pruis. 
 
Herinneringen aan een tijd die voorbij is en die nooit weer terugkomt, maar zeker 
de moeite waard om opgetekend te worden voor het nageslacht. De kleine dingen 
in het leven waarderen. Wandelen in de vochtige, kille nevel, die pareltjes 
kristalliseert aan je wenkbrauwen en je jas bedekt met een zilveren floers. 
Wandelen betekent alleen kunnen zijn met jezelf, stil kunnen worden en ontroerd 
zijn tot in het diepst van je ziel door de simpele dingen langs de weg. Het is tijd 
hebben en liefde bovenal! Wij stammen in de Lage Landen af van een volk van 
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eenvoudige vissers en boeren die zich onder aanvoering van hun eigen 
vrijheidsstrijders met succes bevrijd hebben van de Romeinen. Gronden voor 
deze bewering werden gevonden in het werk van Tactitus, dat door de drukpers 
aan het einde van de vijftiende eeuw veel bredere bekendheid kreeg. Met behulp 
daarvan wordt Batavia - al het land ten noorden van de grote rivieren - 
omgebouwd tot een droomland dat richting kan geven aan eigentijdse idealen 
met betrekking tot de gewenste leefomstandigheden. Katholieken, protestanten 
van diverse pluimage, joden van allerlei herkomst en andere buitenlanders 
hebben een uniek verzuilde samenleving tot stand gebracht. De Bataafse mythe 
als zodanig heeft geen stand weten te houden, maar de daaraan ontleende 
Hollandse deugden des te meer. Opvallend is namelijk dat de exponent van dit 
geïdealiseerde verleden niet bestaat uit de verering van de held, die zich vrij 
worstelde van het Romeinse juk maar uit de koestering van burgerdeugden, die 
al in het jaar 1517 zorgvuldig door de kroniekschrijver Cornelis Aurelius in kaart 
zijn gebracht. Hollanders zijn nuchter, vredelievend, arbeidzaam, zuinig, sober en 
bovenal democratisch aangezien ze immer in de grootste eensgezindheid hun 
samenleving weten te ordenen. En het hoogste geluk beleven ze in de huiselijke 
kring. Dit wijgevoel van Nederland – Friezen, Brabanders en Limburgers plegen 
zich voor de vorm te ergeren aan dit Hollandisme, maar doen verder niet onder 
voor het etaleren daarvan – is vanaf de vroegmoderne tijd steeds meer 
gecentreerd rond die veronderstelde huisvaderdeugden. Daarbij heeft alleen aan 
de oppervlakte de Bataafse mythe plaatsgemaakt voor oranje als bindkleur. 
 
Uit dit alles blijkt dat dit zelfgenoegzame deugdenpakket een bewuste constructie 
is, niet gelanceerd in de negentiende eeuw maar in wezen al samengesteld in de 
late Middeleeuwen en voor het eerst gebundeld bij het creëren van het Bataafse 
land. Zij staat dan ook niet los van de nederzettingsgeschiedenis in de 
moerasdelta die ongetwijfeld aanleiding heeft gegeven (en blijft geven) tot de 
aanmaak, huldiging en cultivering van een bepaald soort deugden en 
gedragsvormen als overlevingsstrategie. Dorpen bestaan niet meer, hooguit in 
open luchtmusea. Tegenwoordig zijn het allemaal gemeenten. De moderne 
gemeente moet de leeggelopen kerk, de kale paasheuvel, het ondergestoven dorp 
en het ontheemde kasteel vervangen. Daarvoor is het nodig dat er nieuwe 
herkenningspunten en feestrituelen ingericht worden. Het bedenken van folklore 
is de meest urgente overlevingskunst. Of men dat nu doet met veel beeldende 
kunst, opgekalefaterde monumenten, opnieuw uitgevonden middeleeuwse 
straatkeien, ringsteken, klompendans en geblinddoekte biggen vangen, is niet 
van belang. Zolang men zich ter plaatse maar wil herkennen in dat 
geconstrueerde quasi-verleden. Een hanteerbare verbondenheid met de directe 
leefomgeving kan ook bevorderd worden door adoptie van nieuwe cultuur. 
Spraakmakende festivals op het gebied van film, fotografie, popmuziek, 
beeldende kunst en niet te vergeten allerlei takken van sport voorzien de 
plaatselijk bevolking van even zovele hechtpunten. Het is dan weer opmerkelijk 
hoezeer ook daarbij pogingen worden gedaan om lokale kleuringen aan te 
brengen. Overleven gaat het best met het verleden op zak. 
 
En nu zelfs de christelijke kerk niet meer lijkt te geloven in de hemelse 
verrukkingen, neemt het volk het heft in handen en trakteert zichzelf op heel 
concrete aardse genoegdoeningen. Vroeger namen die vooral de vorm aan van 
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verlekkerde dromen, die een kortstondige troost boden tegen barre 
verschrikkingen van het dagelijks bestaan en de onzekerheden omtrent de 
toelating tot de hemel. Zo is Cocagne (luilekkerland) in de Middeleeuwen een 
droomparadijs, voorzien van aardse catering. Overal en altijd is voedsel aanwezig 
dat zichzelf toebereidt of de grondstof vormt voor muren, hekken en huizen 
waardoor elke gedachte aan schaarste definitief uitgebannen wordt. Verder is er 
vrije seks voor iedereen, heerste er een ideaal klimaat, staat er een 
verjongingsbron ter beschikking en wordt men slapend rijk. Zulke troostrijke 
dromen zijn in de moderne wereld tot tastbare werkelijkheid gemaakt. Eten is 
dag en nacht in de vorm van fastfood beschikbaar, magnetrons laten voedsel uit 
de wand komen, een ideale mix van seks en het juiste klimaat is te koop bij de 
reisadviseur, de verjeugdiging heeft in medische kringen een hoge vlucht 
genomen en de beurs garandeert, even quasi als Cocagne, een onmetelijk 
arbeidsloos inkomen, wat heel soms nog uitkomt ook. 
 
Zou iemand vroeger tegen mij gezegd hebben, dat ik nog tijdens mijn bestaan 
hier op aarde plezier in een kermis zou beleven, ik zou hem voor gek verklaard 
hebben. De kermis was in mijn geboortedorp taboe, omdat er te vaak de 
knipmessen werden getrokken. In een mallemolen moet je zitten omdat het een 
malle dag is voor iedereen. En dat bestaat alleen nog op de dorpen, wanneer daar 
een keer per jaar kermis is. Het voorspel van de Venrayse kermis begon al op 
vrijdag. Met een fanatieke ijver begon Venray zich te kuisen. De emmers en teilen 
rinkelden. Venray leek een razend windorgel. Later begreep ik dat men het dorp 
zo reinigde om het daarna des te vuiler kunnen maken. Ook de gehele zaterdag 
duurde deze poetswoede. De echte kermis begon op zondag na de hoogmis. 
Nauwelijks had het schone kerkorgel zijn laatste tonen weggeblazen of de 
kroegen van Venray begonnen zich te vullen. Het volk sloeg de eerste borrel en 
het eerste gele bier naar binnen. Op de markt, in het centrum van het dorp, was 
inmiddels de fleurige kermis zelf klaar wakker geworden. Een kleine, maar echte 
kermis. Grootmoeders stevenden met hun kleinkinderen naar de paardjes-
mallemolen, die in een ommezien door hun nageslacht bevolkt werd. 
Tingelingeling! En daar begonnen de paardjes te draven met een verrukt ruitertje 
op hun rug. Zwarte paardjes, bruine paardjes, schimmelpaardjes. Laat in de 
middag kon ik de verlokking niet weerstaan en ben de ronde gaan doen. Kroeg in, 
kroeg uit. Want als het kermis is zijn de kroegen zo druk bezet dat je er 
nauwelijks kunt staan. En de rivier van bier baant zich een weg naar de vele 
kelen van de dorstige kermisklanten. In iedere kroeg zit op een podium een 
muzikant muziek te trekken uit een harmonica. Hij troont als een vorst boven de 
schare uit en zet de melodieën in, die het volk meezingt met volledige overgave. 
En langzaam, naarmate het uur vordert, keer ik weer op aarde terug. En dat is 
dan ook de zegen van een goede dorpskermis dat zij een keer per jaar de 
primitieve mens uit mij wegdrijft. Daarna moet ik weer aan de ketting als slaaf 
van de arbeid. Zonder de jaarlijkse kermis zou de brave burger dol worden. 

 
Het was het jaar 1970, een lang vervlogen tijd, die inmiddels ver achter ons ligt. 
‘Twee zielen, één gedachte’ stond er onder onze foto in Peel en Maas. De foto 
maakte deel uit van een reclamecampagne voor een winkel voor woninginrichting 
van Rob van Haren. Wij stonden voor de opgeleverde flat aan de 
Haammakerstraat en bekeken onze toekomstige woonomgeving en huisvesting. 
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Ik was een Venrayse, niet door geboorte maar wel door integratie. Ik woonde van 
het jaar 1970 tot 1976 in Venray aan de Haammakerstraat en de Kempweg. Voor 
de geboorte van de kinderen werkte ik bij Rank Xerox als ponstypiste, later was 
ik secretaresse bij architect De Vries. Ook plukte ik in de vakanties appels en 
augurken. Mijn kinderen Ilja en Youri zijn geboren op de eerste verdieping van 
het Elisabeth-ziekenhuis te Venray. Ilja op 18 december 1973 en  Youri op 5 
februari 1975. Ik heb het slechte gebit van de naoorlogse generatie; slecht 
poetsen, geen fluoride en niet flossen. Door het betaald werk dat ik verrichte toen 
ik nog op de lagere school zat in de bakkerij van de coöperatie en het 
vakantiewerk in de textielfabriek van Scholco in Wierden, had mijn levenswijze al 
een enigszins geëmancipeerd karakter. Door de armoede kwam het dat ik een 
goed mens ben geworden. Ik ben nooit meegegaan in machtsspelletjes van de 
behoudenden en de rijken en houd me verre van destructieve 
communicatiemethodes. Ik ben direct, midden in mijn ‘onderbewustzijn’  en 
wanneer het kan recht voor z’n raap. Ik kreeg weliswaar een calvinistische 
opvoeding, maar het lukte mij niet, waarschijnlijk door gebrek aan interesse, de 
Heidelbergsche Catechismus in mijn hoofd te stampen. Tijdens mijn huwelijk 
keerde ik mij af van de kerk. Er zijn nog maar weinig herinneringen aan mijn tijd 
van voor het huwelijk. Enkel een album vol foto’s waarop een gelukkige vrouw en 
vier kinderen, twee jongen en twee meisjes staan afgebeeld. Dit was ons gezin, al 
lang geleden overleden de ouders en hun broers en zusters. Dit is de pijn die ik 
moest dragen. Mijn familie stierf en alles wat ik kende verdween. Behalve het 
dorp. Het dorp bleef altijd.  
 
Mijn voormalige echtgenoot, Harmen, was raadslid voor de Partij van de Arbeid 
en werkte op de tekenkamer van bouwbedrijf Nelissen. Het was in de tijd dat 
Henk Willems nog geen burgemmeester van Drunen was en afstudeerde aan de 
Sociale Academie. Burgemeester drs F. Schols was toen burgemeester van 
Venray. De burgemeester vertrok naar Den Haag omdat hij één van de vier 
overgebleven serieuze kandidaten werd voor het burgemeesterschap van Den 
Haag. De heer Schols stond als derde genoteerd op de voordracht van de 
commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolik. Harmen was 
verontrust over de ontwikkelingen in het recreatiegebied tussen de Merseloseweg 
en de Kempweg. Dagblad voor Noord-Limburg: ‘Het raadslid vreest dat er van de 
begroeiing weinig over blijft wanneer niet snel wordt ingegrepen. Als een van de 
groenbuffers en uitloopgebieden tussen de verschillende Venrayse wijken is het 
gebied tussen de Merseloseweg en de Kempweg bestemd voor de actieve en 
passieve recreatie. De tennisbanen en de tennishal, het zwembad en de camping 
hebben de mogelijkheden van het gebied als uitloop voor de wijken Veltum en 
noordwest echter al behoorlijk beperkt.’ En: ‘Na discussie in de raad. Venray legt 
onderhandse aanbesteding van objecten aan banden. De gemeente Venray gaat 
voortaan niet zonder meer over tot onderhandse aanbestedingen van objecten, 
zoals dat in het verleden doorgaans is gebeurd. Bij objecten van een zodanige 
omvang  dat discussie over de aanbestedingsvorm zinnig is, zullen B en W met 
een voorstel aan de raad komen, waarin de argumentatie van de vorm die het 
college voorstelt, wordt omschreven. De raad gaat daarna discussiëren over de 
manier waarop het object aanbesteed dient te worden. Daarnaast deed het 
college de toezegging, dat bij onderhandse aanbestedingen voortaan op grotere 
schaal controle uitgeoefend zal worden door een onafhankelijk bureau dan tot nu 
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toe is gebeurd. Over het tot nu toe door de gemeente gehanteerde systeem van 
beperkte inschrijving ontspon zich een levendige discussie met aan de ene kant 
het college en directeur Grootjans van gemeentewerken en aan de andere kant de 
raadsleden drs. A. den Brok en H. W.. De overige raadsleden waren het eens met 
het tot nu toe gevoerde beleid. We moeten koste wat het kost vermijden dat we in 
de hoek van de verdeel- en heerspolitiek terecht komen. Vorig jaar was bijna te 
voorspellen, wie welk bouwwerk kreeg, aldus W, die het college verweet in zijn 
nota naar een vooraf bepaalde eindconclusie toe geredeneerd te hebben. In zijn 
betoog wees W. verder op het gevaar van het jarenlang werken met één en 
dezelfde aannemer. Deze zou op den duur de zwakke plekken van de 
gemeentelijke dienst kennen en hiervan gebruik kunnen maken. De aannemer 
zou zijn winst kunnen zetten op die zaken, waarvan hij uit eigen ervaring weet 
dat de gemeente daar geen zicht op heeft’. 
 
Het was in de tijd dat er in Peel en Maas een ‘In Memoriam’ verscheen van Wim 
van den Munckhof, die dertig jaar hoofdredacteur van deze krant was. De 
gemeenteraad was het oneens over Tracé R73, de meningen waren verdeeld over 
de plaats van Rijksweg 73. Martien Konings, Tweede Kamerlid (PvdA) was van 
mening dat de gehele Peel bij de toekomstige miniprovincie Noord-Limburg 
getrokken moest worden. Dagblad van Noord-Limburg: ‘Tijdens de installatie van 
burgemeester H. Defesche brachten enkele fractieleiders opmerkelijke gedachten 
naar voren. Zo merkte de heer W. (PvdA) op dat in Venray steeds dezelfde 
personen op de voorgrond treden, die menen de dienst uit te maken. Navraag bij 
zijn politieke geestverwanten bracht aan het licht dat in deze politieke kringen als 
een vaststaand geloofspunt wordt aanvaard dat twintig mensen de gemeente 
Venray praktisch in de hand hebben: de twintig van Venray. Men zou hen met 
carnaval een duidelijk sprekende onderscheiding kunnen geven, zodat iedereen 
weet om wie het gaat. Of wonen deze mensen in zulke ‘heilige huisjes’ dat zelfs op 
carnavaleske wijze de waarheid niet gezegd kan worden’, aldus W.’.  
 
Op vrijdag 7 juni 1975 meldde Paul Reiniers in het Dagblad voor Noord-Limburg 
dat ‘een extraatje van drie miljoen guldens geen kattepoep is. En toch heeft 
Venray dat gekregen van staatssecretaris Polak om de werkgelegenheid te 
vergroten. Een deel daarvan wordt besteed om de schouwburg te verbouwen en 
met bijna twee ton wordt het eerste gedeelte van de Henri Dunantstraat mede 
mogelijk gemaakt. Over de besteding van de rest moet de raad maar een 
uitspraak doen. Burgemeester en Wethouders hadden het lijstje netjes op tafel 
liggen: doortrekking Zuidsingel naar Langstraat, reconstructie Langstraat, 
verbetering Stationsplein, reconstructie wegen Leunen, tweede gedeelte Henri 
Dunantstraat. Zowel in de commissie van openbare werken als de commissie van 
financiën bleken verschillende raadsleden bepaald niet kapot te zijn van dit 
voorstel van het college, maar de plannen hadden daar tenminste de eindstreep 
kunnen halen. Nu was de vraag of ook de raad er in zijn geheel achter ging staan. 
De Partij van de Arbeid vond deze uitkeringen, waarmede de gemeenten 
zelfstandig iets kunnen gaan doen aan de bestrijding van de werkloosheid, een 
goede zaak. Maar waarom Venray uitgerekend allemaal wegenbouwprojecten 
neemt, terwijl de bouwsector van de werkloosheid stukken groter is, was voor W. 
een raadsel. Terwijl het rendement inzake de werkloosheidsbestrijding veel groter 
zou zijn geweest als men bouwwerken onder handen ging nemen, aan het 
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renoveren en verbouwen sloeg, gaat men wegen aanleggen. Een grotendeel 
gemechaniseerde bezigheid, waar het effect juist voor de werkgelegenheid een 
heel stuk minder is. Verder vroeg W. zich af of men in Venray niet veel naar 
gaten in wegen kijkt en daardoor niet ziet dat er in de welzijnsvoorzieningen in 
veel sectoren heel wat belangrijker gaten open liggen die men ook van deze 
gelden kan opvullen. Van Valkengoed liet er al weinig twijfel over bestaan dat 
‘Samenwerking’  niet bepaald van enthousiasme staat te springen omdat men 
daar liever ook wat projecten voor sport- en wijkvoorzieningen op de lijst had zien 
staan. Ook de ‘Kerkdorpenfraktie’ was bij monde van Van der Sterren niet 
blakend enthousiast. Men vond alles teveel in de wegensector liggen en te veel in 
de kom. Variatie had hen beter geleken. Het blijft voor deze fractie een niet te 
verkopen zaak dat de riolering van Merselo en Castenray steeds verder achterop 
komen terwijl men in Merselo gewoon in de modder zit. De PPR haalde een 
interview aan met de staatssecretaris waarin deze de hoop uitsprak dat deze 
gelden zodanig besteed zullen worden dat ze een maximaal effect hebben op de 
werkgelegenheid, waarbij deze staatssecretaris bijzonder wees op de bouwsector. 
Hoe dat in Venray uitpakt, aldus Van der Locht dat heeft W. wel duidelijk 
uitgesproken. Wethouder Van Oers ging de lijst van Van der Locht nog eens na 
en toonde aan dat er wel overleg gaande is met alle mogelijke verenigingen doch 
dat er nog steeds geen concrete plannen op tafel liggen.’ 
 
November 1975 
Het personeelslid van het Duitse soldatenkerkhof sloot zichzelf op en het heeft 
vele uren geduurd voordat de tuinier bevrijd werd uit de kelder van het carillon. 
De heer Ritter wilde het klavier van het carillon inspecteren voor de herdenking 
van zondagmorgen toen de deur dichtsloeg en zich automatisch vergrendelde. 
Toen van binnenuit de deur niet te openen bleek, was zijn enige redmiddel het 
carillon te laten spelen. Maar een dichte mist was de oorzaak dat het geluid niet 
in het kantoor werd gehoord. Men mistte Ritter eerst om kwart over drie. Omdat 
de sleutel van het carillon op het bord ontbrak, ging men op onderzoek uit en 
kon de man worden bevrijd. 
 
November 1975 
De Venrayse politie wist een viertal Venlonaren aan te houden in de leeftijd 
variërend van vijftien tot achttien jaar, die in Venray twee autoantennes en een 
bord bij de bushalte hadden vernield. Na opmaking van proces-verbaal werden zij 
huiswaarts gezonden.  
Op zaterdag 22 november 1975 is de kelder van Coninxhof gereserveerd voor de 
Rolling Stones lp-avond.  
 
‘Geen spaan over van ontwerp voor een betaalbare woning’. Venrayse werkgroep: 
idee in rook opgegaan. De Venrayse Werkgroep Inspraak (Henk Willems, Harrie 
van der Locht, Harmen W. en Harm Stam) is van plan af te zien van een verdere 
samenwerking met de woningbouwvereniging Noord-Limburg omdat van het 
oorspronkelijke idee van de werkgroep, vervat in een ontwerp voor een betaalbare 
driekamerwoning geen spaan over is gebleven. Aan de hand van het ontwerp van 
de Inspraakgroep werd door de woningbouwvereniging een plan voor de bouw 
van goedkope woningen uitgedokterd. Het inspraakontwerp werd daarbij zo 
gewijzigd, dat de geraamde huur tweemaal zo hoog uitvalt als in d 
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oorspronkelijke opzet. Met een huur van rond honderdvijftig gulden wordt 
volgens de Venrayse werkgroep niet tegemoet gekomen aan de bedoeling om 
jongeren en alleenstaanden tegen een lage huur zelfstandige 
huisvestingsmogelijkheden te bieden. De werkgroep was uitgegaan van kleine 
woningen met een plat dak, die in een blok van tien gebouwd dienden te worden 
met de achterzijde tegen elkaar. Het plan dat in opdracht van de 
woningbouwvereniging door het Centrum voor Sociale Woningbouw nader is 
uitgewerkt, betreft echter woningen met een schuin dak, in blokjes van vier. Dit 
laatste ter wille van meer licht en lucht. ‘Dit alternatief is niets, het is een ander 
type van een normale woning. Met name van ons idee over lage huur is niets 
over. We moeten ons als werkgroep daar van distantiëren’. De werkgroep nam 
echter nog geen definitieve beslissing. Eerst zal bij de woningbouwvereniging 
nadere informatie ingewonnen worden over de stand van zaken, met name of de 
goedkope woningen al dan niet worden gebouwd. Volgens een lid van de 
werkgroep heeft de woningbouwvereniging het plan voor de goedkope woningen 
in de ijskast opgeborgen. De goedkope woningen waren opgenomen in het 
nieuwbouwplan voor de driehoek Maasheseweg-Willemstraat-Akkerstraat, waar 
de oudste woningen van de woningvereniging op de nominatie staan gesloopt te 
worden. 
 
Een schrijven aan de gemeenteraad: 
 
Via het werkcomité K.B.O. (H. Staal, J. Tolboom, J. Raedts, H. Bovee) hebben drie 
schoolbesturen in onze gemeente op 31 oktober 1974 een aanvraag ingediend om 
het bedrag ex art. 101 der L.O.-wet 1920 over 1974 te verhogen in verband met de 
zeer hoge prijsstijgingen als gevolg van de oliecrisis. De begroting die opgemaakt 
was voor 1974 kwam uit op een bedrag van f 221,47. Dit bedrag was in 1973 
begroot f 202,50, terwijl uw raad voor dat jaar f 181,50 vaststelde. In november 
1973 is er in het werkcomité K.B.O. (dit is een commissie voor kleuter- en 
basisonderwijs waarin behalve schoolbesturen, hoofden van scholen en inspecties 
ook de gemeente vertegenwoordigd is) gesteld, dat een procentuele verhoging van 
10.7 % voor het jaar 1974 veel te laag zou zijn. Dit kon men toen al zeggen omdat 
er al prijsstijgingen waren die boven de 17 % lagen. Bovendien kon men aantonen 
dat het bedrag over 1973 eigenlijk al f 205,74 had moeten zijn. Op 19 februari 
1974 stelde uw raad het bedrag per leerling als bedoeld in artikel 101 van de L.O.-
wet 1920 voor 1974 vast op f 204,50. Toen reeds ging men ervan uit dat de raad, 
gezien de sterk stijgende prijzen als gevolg van de energiecrisis, met toepassing 
van het vijfde lid van artikel 101 alsmede het bepaalde in artikel 55 bis, vijfde lid, 
indien nodig dit bedrag achteraf zou verhogen. 
 
Uit bijgaand afschrift van het verzoek van drie schoolbesturen (namens alle 
schoolbesturen van de gemeente Venray), d.d. 31 oktober 1974, moge blijken dat 
zo’n nadere vaststelling dringend gewenst is. 
 
Samenvattend stellen we vast dat een verhoging achteraf van het bedrag per 
leerling ex art. 101 L.O.-wet 1920 voor het jaar 1974 met f 8,94 + f 20,60 = f 
29,54 alleszins redelijk is. Wij doen een dringend beroep op u bij uw beoordeling 
van het voorstel van B en W aan de raad op dinsdag 25 november 1975 
bovenstaande gegevens mede in overweging te nemen. 
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De Venrayse gemeenteraad heeft gisteren afscheid genomen van het PvdA 
raadslid H.W., die naar Lelystad verhuist. Het afscheid was gewikkeld in een 
sfeer van hartelijkheid en W. kreeg meer complimenten dan in de afgelopen twee 
jaar tezamen. Burgemeester Defesche vertelde, dat W. op de raadsvergaderingen 
een democratisch stempel heeft gedrukt. ‘Met rode drukinkt en met het opschrift 
eerlijke overtuiging’. G. Thijssen (VVD) prees met name de persoon W.. M. van 
der Sterren (Kerkdorpen) meende dat W. het college nog les had kunnen geven in 
beleidsvisies en  mevrouw H. Poels-Peters (Samenwerking) schetste de geweldige 
inzet. Bovendien had ze een origineel cadeau: ‘Twee touwtjes, waar je in Lelystad 
achter de schermen aan kunt trekken als je net zo oud bent als de leden van de 
Venrayse club van twintig’, merkte ze lachend op. Toen ze naar W. toe liep om 
hem de touwtjes in handen te geven, liet wethouder G. Schols zich ontvallen: 
‘Geef hem mijn pet ook maar’.  
 
Rond 1900 is de opkomst van de tabaksindustrie in de Peel. In Sevenum 
trakteerde ‘Heugten Kuep’ in 1907 zijn sigaar uit eigen kist. Hij begon een 
sigarenmakerij in de Peperstraat. ‘Sigaren Bert’ (Jacobs) begon samen met zijn 
zoons in een woning aan het Kuiperpad een sigarenmakerij. Veldwachter Sef 
Lenssen aan de Grubbenvorsterweg, Lodje Franssen in de Kronenberg, Nelissen 
Sjang op het Molenveld en Ties Verheijen op de Maasbreeseweg waren ook 
sigarenmaker. Zo had ieder dorp zijn ambachtelijke bedrijven. Sigaren uit Helden 
van de broers Niessen gingen in rook op onder de naam ‘Genie’. Jansen, ook uit 
Helden, verkocht sigaren aan salons en boerenkeuken. Met de ‘Flor de Salon’ kon 
je voor drieënhalve cent een grote herensalon met rook vullen. Met ‘Old Smokers’ 
vulde je voor twee cent een grote boerenkeuken met sigarenrook. 
 
De hulpjes van de sigarenmaker waren de strippers en de omblaadjesplukkers. 
De stripper haalde de hoofdnerf uit het tabaksblad. De omblaadjesplukker 
selecteerde het geschikte blad van het omblad, het binnenste sigarenblad en het 
dekblad. De tabaksbladeren werden eerst vochtig gemaakt. Met een rolmesje 
werd het omblad en het dekblad in de gewenste vorm gesneden. Het dekblad 
werd gesneden uit de beste kwaliteit Java-tabak. De vulling van de sigaar, het 
‘binnengoed’, was iets minder van kwaliteit. De Brasil-tabak werd met de tabak 
uit Sumatra gesneden en gemengd tot een aromatisch mengsel. Het dekblad 
werd vervolgens gepoederd voor de kleur en voorzien van een banderol met de 
merknaam. Daarna werden de sigaren in kistjes van vijfenvijftig stuks gelegd, 
afgesloten met een banderol en in de drogerij bewaard. Voor bruiloften en 
partijen werden sigaren in feestelijk versierde kistjes geleverd. De kistjes werden 
bij thuiswerkers beplakt met sierlijke plaatjes. Een sigarenmaker werkte per stuk 
en maakte wel honderd ‘inrolsigaren’ per uur. Zijn loon lag met zeventien gulden 
per week zeven gulden boven dat van andere ambachtslieden. De sigarenmaker 
kon zich al een vijfdaagse werkweek veroorloven. Op zondag en maandag ging hij 
naar de kroeg met zijn collega’s en vulde zijn maag met goudgeel gerstenat. 
 
Het is eind augustus in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Er 
waren nog geen kinderen geboren uit mijn huwelijk met Harmen. Het 
augurkenland waar ik werkte kleurt al wit van de dauw. De prijzen waren goed. 
De oogst loopt ten einde. Ik verlangde om de augurkenpluk te verruilen voor de 
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appelpluk. Ik ga op de fiets naar de boer en drink er de nescafé met warm water 
uit de kraan. Wanneer de boer en de boerin op zondagochtend op de koffie 
komen, lig ik nog in bed en doe de deur niet open. Wel voor René Bours, onze 
bovenbuurman,  die later op de middag komt buurten. Hij bleef eten en later op 
de dag gingen we naar het Koetshuis. 
 
Zoeë-már ’n waelske, desnoeëds òp straot. Zoeë-már ’n waelske, ien driej-kwárts 
maot. Weurd zien nie zó van beláng, dat hoef nie presiës. Hoofdzaak is de melodie, 
’t göt um de wiës. Lings-um of rechts-um, net hoe ge ’t kunt. Zoeë-már ’n waelske, 
dá’s toch gen punt. Was is enne meens mit vastelaovend. Dén geeng nie nor de 
kroeg már nor de bals. Hij dânste mit pleziër d’n hieëlen aovend. Már waachte 
ied’re kieër òp enne wals. En as ’n megje vroêg worrum nie dén. Zaej hij: ‘umdat ik 
geene ánd’re ken’. Zoeë-már ’n waelske, desnoeëds òp straot. Zoeë-már ’n 
waelske, ien driej-kwárts maot. 
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De Bokkenrijders 
 
 
 
 
 
 
Ik wil u in de werkelijke wereld van misdaad en moord binnenvoeren. Een 
wereld, zo barbaars en fantastisch als geen schrijver van misdaadromans zou 
kunnen bedenken. De spookachtige wereld van de bokkenrijders. Iedereen in 
Holland heeft wel eens van de bokkenrijders gehoord. Het waren legendarische 
wezens die zich in Limburg op bokken door het luchtruim voortbewogen, stelend, 
plunderend, moordend en brandstichtend. Maar lang niet iedereen weet dat 
achter dit legendarische gilde de gruwelijke realiteit schuilging van een barbaarse 
bende, niets en niemand ontziende rovers en plunderaars. In de Maastrichtse 
archieven zijn zeer reële processtukken tegen deze lieden. Processtukken die u 
het koudvuur over de rug doet lopen.  
 
Omstreeks 1725 tot 1750 was de provincie Limburg een gebied dat te maken had 
met steeds wisselende bezettingen. Krijgsknechten en dragonders van de meest 
uiteenlopende nationaliteiten hadden het land kaalgevreten en gebrandschat. De 
hogere standen droegen echter kleding naar de laatste mode met grijze 
sliertpruiken op het hoofd en gestoken in strakke kuitbroeken en modieuze 
rokken. Maar de uitgeplunderde en verarmde boer zat allerminst onder het 
poeder der weelde. Zijn haar was kortgeknipt als dat van een galeiboef. Zijn 
boerderij was verbrand, zijn vrouw verkracht, zijn vee geroofd. In deze 
verpauperde samenleving gedijden de ongure elementen als paddestoelen in een 
herfstbos. De huurtroepen werden van lieverlee ontbonden, maar de soldaten die 
nu geen werk meer hadden en geen geld om naar huis te gaan, plunderden op 
eigen gelegenheid voort. Lieden aan wie alle bezit op aarde was ontnomen, sloten 
zich gemakkelijk bij hen aan. In die dagen moest men het niet wagen de weg van 
Venlo naar Venray in het donker af te leggen. In iedere holle weg, achter iedere 
bosschage kon de eenzame reiziger een rover verwachten, die met het pistool in 
de vuist voor de koets met paarden sprong om zijn slachtoffers zonder pardon uit 
te schudden. Vanaf het jaar 1734 vindt er iets merkwaardigs plaats. Jaar in,  
jaar uit volgt massale inbraak na inbraak in pastorieën en bij de weinig nog 
overgebleven rijke boeren en al deze inbraken hebben een sfeer van de grootste 
geheimzinnigheid om zich. Grote groepen gemaskerde mannen duiken als bij 
toverslag uit het holst van de nacht op, nemen stormenderhand ergens in het 
land één van de grote boerderijen, die er uitzien als Romeinse vestingen, stelen 
de oogst en de hammen van de balken en folteren de boer, de boerin, de 
knechten en meiden zo gruwelijk dat zij bekennen waar de geldvoorraad is. 
Gouden dukaten, Franse Louis d’ ors, Carolussen, Spaanse pattacons of Akense 
daalders. Want in die dagen had een rijke boer een internationale 
munterverzameling in zijn kous. Het boevengilde was verstoken van alle 
menselijkheid. Rijke boeren werden met brandende strobundels geroosterd om 
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hen tot spreken te dwingen. Een boerin die halsstarrig bleef weigeren smeerde 
men in met zwavel en stak haar in de brand. Wanneer men de stukken leest 
verbaast men zich erover hoe hardnekkig een boer weet te zwijgen wanneer het 
om zijn geld gaat. Maar de onmenselijke bokkenrijders pasten zulke methoden 
toe dat zij de weerstand van de taaiste boeren braken. Zonder uitzondering 
verdwenen zij met de hele geldvoorraad, de kleren en de inhoud van de 
provisiekast. Bij een boer is de eetbare buit: een halve zij spek, de hammen van 
een varken en een menigte braadworst. Bij een andere boer is de buit vijf 
varkenshammen, twee gerookte schaapsbouten, een menigte braadworst en 
gerookt rundvlees. Nog een eetbare buit: twee pas geslachte varkens, vier 
hammen, het vlees van een vet schaap en wat rundvlees dat nog in de pekel ligt 
en al het pas gebakken brood. De Limburgse boerenhoeven uit de achttiende 
eeuw waren burchten waar men lang kon overwinteren zonder honger te lijden. 
Er laag daar een voorraad proviand in de schapraai voor vele mensen.  
 
Er was absoluut geen romantiek in de geschiedenis van de bokkenrijders, het 
was bittere ernst. Men kan wel begrijpen welk een golf van ontzetting er over de 
landelijke dorpen van Limburg heen sloeg. Wie waren deze monsterlijke wezens 
die als bij toverslag uit het donker tevoorschijn kwamen en even spoorloos 
verdwenen, als zij gekomen waren. De landelijke verbeelding vatte vlam. Dit 
konden geen gewone bandieten zijn. Dit moesten wezens zijn die zich met ziel en 
lichaam aan de duivel hadden verkocht en aan wie satan bovennatuurlijke macht 
verleende. Overdag waren de dorpen rustig en zij lagen voor zich uit te dromen in 
het glinsterende Peellandschap. Maar zodra de nacht was gevallen werd het 
donker bevolkt met duivelse figuren. Hoe kon het dat zij deze nacht hier 
toesloegen en de volgende nacht mijlen verder? Dat was satanswerk. De eeuwige 
handlanger van de duivel, de bok, waarop in de middeleeuwen de heksen naar de 
heksensabbat reden, deed weer zijn intrede in de verbeelding. Het kon niet 
anders of deze geluidloze rovers legden de weg af door het luchtruim op de rug 
van bokken. Zo heette de bende voor nog een van haar leden was gearresteerd: 
de bokkenrijders. Maar achter deze bokkenrijders scholen rovers van vlees en 
bloed. Zij kwamen samen in de taveernes, brasten en bralden, maar over hun 
beroep waren zij even gesloten als ijzeren potten. In een kleine kapel ergens in 
het moer hadden zij gezworen elkaar nooit te verraden. Een eed, waarmee zij zich 
wijdden aan de duivel en waarmee zij God, zijn moeder en alle heiligen 
afzwoeren, hun voet op het kruisbeeld zettend. Wanneer het geheimzinnige sein 
werd gegeven verzamelden zij zich in de nachtelijke velden en trokken met bijna 
tweehonderd man op ten aanval. Wie daags in een mooi huis woonde werd ’s 
nachts een gemaskerde roverkapitein. De waard van een herberg, waarvan geen 
sterveling vermoedde dat het een rovershol was, werd ’s nachts de meest 
gevreesde folteraar. In dit ongure gezelschap van bijna tweehonderd man trokken 
de meest vreemde mensen mee op rooftocht:: de wagenmaker, de kleermaker, de 
mijnwerker, de smid, de mollenvanger, de soldaat. Wolwever, 
brandewijnbrouwer, vilder, schoenmaker, biertapper en zwijnenhoeder trokken 
even gebroederlijk als sinister door de nacht. En in hun gezelschap bevond zich 
menige vrouw in blauwe manskiel die, als het erop aankwam, nog genadelozer 
huishield dan de mannen. Sommigen van hen waren niet ouder dan achttien 
jaar. En bont en sinister gezelschap van bokkenrijders en bokkenrijdsters.  
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Waarom gingen mensen van diverse pluimage tot de grootste roverij over? Zeker 
een van de voornaamste oorzaken was de staat van verval en bittere armoede 
waarin de mensen van die dagen verkeerden. Maar ongetwijfeld zat er bij menige 
bokkenrijder ook een sociale kant aan zijn handelswijze. De ideeën van de Franse 
revolutie begonnen vat te krijgen op de verbeelding van de massa. Menige 
bokkenrijder zal in zijn hart een revolutionair geweest zijn, die meende dat de 
rijkdommen van de aarde verkeerd verdeeld waren. Die in de algemene 
verwildering van die ideeën besloot met de goederen van anderen zijn eigen zak te 
vullen. Dat verklaart ook de wonderlijke populariteit die de bokkenrijders nog 
lang onder het volk genoten. Men zag hen aan voor ridders die het opnamen voor 
de armen en verdrukten tegen de rijken en de machthebbers. Maar mag een 
enkele bokkenrijder in den beginne zich ook zulk een ridder gevoeld hebben, de 
realiteit van het plunderen, folteren en roven bracht hen spoedig op het niveau 
van de gewone rover.  
 
Plotseling komt dan justitie de bende op het spoor. Drie personen die ervan 
verdacht worden aan een inbraak te hebben deelgenomen worden gearresteerd. 
Zij worden op de pijnbank gelegd en slaan door na de zwaarste foltering. De 
gerechtelijke procedure was huiveringwekkend. Werd de aangeklaagde van een 
misdrijf verdacht, dan werd hij net zo lang gefolterd tot hij bekende. Vandaag de 
dag vraag ik mij in verbijstering af hoe de gepoederde heren rechters met hun 
staartpruik en hun lakense rok, dit zonder een spier te vertrekken konden 
aanschouwen. Maar deze uit poederdozen ontsnapte heren waren veel harder 
dan men zou denken. In de oude documenten leest men hoe zij na een gehele 
morgen getuige geweest te zijn van zulke barbaarsheden ’s middags heerlijk 
gingen dineren en na een flink stuk wildbraad en een goede fles wijn, later op de 
middag hun taak met dezelfde onvermurwbaarheid voortzetten. Nu de eerste 
bokkenrijders gegrepen waren en bezweken onder de folteringen, volgde 
arrestatie op arrestatie. Iedere arrestant werd op zijn beurt zo lang gefolterd tot 
hij bekende en men tenslotte bijna de gehele bende in handen had. Twee jaar 
lang hielden de beulen zich bezig met het terechtstellen van de bijna 
tweehonderd rovers. Heel het land beefde bij het horen van de gruwelijke 
vonnissen: radbraken, vierendelen, onthoofden, verbranden, hangen. Per dozijn 
hingen de gehangenen aan de galg, bijgestaan in hun doodstrijd door priesters 
met het kruis. Ongetwijfeld raakten er bij deze procedure ook onschuldigen aan 
de galg. Uitgeput door de folteringen moest men tenslotte wel bekennen wat hen 
ten laste werd gelegd, of men het gedaan had of niet. Wie heden ten dage door 
Limburg reist, ziet nog menige plek die verband houdt met de bokkenrijders. Een 
boerenhoeve die zij eenmaal bestormden, een statig herenhuis, waar eens een 
geheimzinnige kapitein der bokkenrijders woonde. Als men ziet in welk een 
rustige omgeving het herenhuis en boerenhoeve staan, dan kan men bijna niet 
geloven dat in zulk een landelijke en vriendelijke omgeving die misdaad eens op 
zo een grote schaal wortel schoot. Veel van de bokkenrijders is nog steeds niet 
bekend. Al staan de namen van de rovers voluit in de processtukken, zij werden 
nooit officieel gepubliceerd om de afstammelingen niet onnodig te kwetsen. Want 
in een dorp leeft men van geslacht op geslacht en men is er vanzelfsprekend 
gevoeliger voor misdaden der voorvaderen dan in de anonimiteit van de stad. Het 
Limburgs duister wordt niet meer bevolkt zoals twee eeuwen geleden door 
onverschrokken en gewetenloze bokkenrijders. De bokkenrijders zijn de 
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criminelen van de eerste grote bende. Een tiental jaren later zou er in hetzelfde 
land een bokkenrijdersbende opstaan nog eens zo gevaarlijk als de eerste. 
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Turf: de sporen in de Peel 
 
 
 
 
 
Hoogvenen komen in de noordelijke streken voor in een koel en vochtig klimaat, 
waarbij de neerslag groter is dan de verdamping. In Europa komen hoogvenen 
vooral voor in het noordwesten. Nederland en Noord-België liggen op de 
zuidgrens van het hoogveengebied. De levende hoogvenen zijn in sterke mate 
afhankelijk van klimaatsfactoren. De factor menselijke beïnvloeding is van grote 
invloed geweest. Al naargelang de mate van deze beïnvloeding onderscheid men: 
 

- actief hoogveen, niet of weinig beïnvloed; 
- rustend hoogveen met of zonder actieve kern, sterk beïnvloed; 
- al of niet regenererend afgetakeld hoogveen, zeer sterk beïnvloed. 

 
In het begin van de zeventiende eeuw was vijf procent van de oppervlakte van 
Nederland bedekt met hoogveen. Na een geleidelijke teruggang gedurende drie 
eeuwen werden rond 1900 de laatste grote restanten afgegraven. Ze werden 
ontgonnen in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Nu zijn er niet meer dan 
zesendertighonderd hectare onvergraven hoogvenen in Nederland. Van dit 
overgebleven hoogveen werd een aanzienlijke oppervlakte sterk door de mensen 
aangetast. Belangrijke gave gebieden zijn er nog in het Fochteloërveen op de 
grens van Drenthe en Friesland, in de Engbertsdijkvenen  bij Friezenveen in 
Twente en in Zuid-Oost-Drenthe bij Emmen. In het Peelgebied is er geen 
vierkante meter ongerept hoogveen overgebleven..  
 
Op de zandkoppen bedekt de struikheide vrijwel het gehele terrein. Op iets lager 
niveau komt de dopheide sterk naar voren. Enkele pollen pijpenstrootje 
begeleiden dit plantengezelschap. Gentianen en wolfsklauwsoorten, die vroeger 
algemeen voorkwamen, zijn nu zeldzaam geworden. Waar in de wintermaanden 
het grondwater tot aan de oppervlakte komt, vinden we vrijwel alleen het 
pijpenstrootje. In dit deel van dit reservaat: Mariaveen, is het open peellandschap 
nog het beste bewaard gebleven. De zeldzaam geworden korhoender, wulpen, 
grauwe klauwieren, nachtzwaluwen, toren- en boomvalken, blauwe en bruine 
kiekendieven strijden hier in het minimale areaal om hun voortbestaan. Er zijn 
uitgestrekte kwekerijen met veredelde bosbessen die in deze zure venige grond 
goed gedijen. 
 
In het oudste verveninggebied van de zuidelijke Peel is het begonnen. Het 
zeshonderd hectare grote concessiegebied, in het hart van de Peel. Op de grens 
van Brabant en Limburg kochten de gebroeders Jan en Nicolaas van der Griendt, 
steenbakkers uit Den Bosch, in het jaar 1853 zeshonderd ha hoogveen van de 
gemeente Deurne. Deze verkoop gebeurde op voorwaarde, dat een kanaal 
gegraven moest worden vanuit de Noordervaart onder Beringe tot op het einde 
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van de concessie, die gelegen was op één km afstand van het huidige 
Griendtsveen. Dit kanaal moest gegraven zo dicht mogelijk langs de grens van de 
gemeente Sevenum en Horst, om de Limburgse veenlieden te beletten nog langer 
op Deurns grondgebied turf te steken. Het kanaal en het dorp werden genoemd 
naar de vrouw van Jan van der Griendt: Helena Panis.  
 
De vervening en de ontginning van de afgegraven gronden gingen aanvankelijk 
hand in hand. Op de ontgonnen dalgronden ging men zelfs tabak telen. 
Tabakstelers ui Gelderland werden naar Helenaveen gehaald om hun kennis hier 
over te brengen. De naam Geldersestraat herinnert aan dit feit. De boerderijen 
met de hoge spitse daken werden in het jaar 1882 als tabaksdroogschuren 
gebouwd. 
 
Het is moeilijk voor te stellen dat ruim een eeuw geleden de turf nog reikte tot 
aan de daken van de tegenwoordige huizen. Van der Griendt had in het jaar 1910 
het Mariaveen gekocht van de gemeente Sevenum. Om dit complex te ontsluiten 
werd het Broemeerkanaal gegraven, gelegen ten noorden en evenwijdig met de 
weg naar Sevenum. Rector Nuijts was de eerste zielzorger in deze nederzetting. 
De eerste brieven die hij schreef aan zijn bisschop Mgr. Zwijsen geven ons een 
indruk van de toestanden in de Peel in die dagen. Hij schrijft: ‘Het volk in de Peel 
is volkomen verwaarloosd. Ik liep in twee en een half uur van Liessel naar het 
veen. Ik zag de hutten en ik was als door een donderslag getroffen. Ik ging naar 
de velden om hen een woord van troost en opbeuring toe te spreken en hen zo 
van de vuile praat af te houden.’ 
 
In het jaar 1881 werd de eerste turfstrooiselfabriek gebouwd. De restanten van 
deze fabriek zijn nog te zien, even verder voorbij de bocht aan de overkant van 
het toevoerkanaal. In het jaar 1880 werd een drijvende turfstrooiselfabriek door 
de zoon van Jan van der Griendt, Eduard, overgevaren vanuit Dedemsvaart. De 
turfstrooiselfabricage bracht een grote omwenteling te weeg in de veenexploitatie. 
Een omwenteling die zelfs een grote invloed had op de vormgeving van het 
landschap. Voorheen werd het jonge veenmos weer als waardeloos materiaal in 
de afgegraven veenput teruggebonkt. Nu werd het juist door haar kwaliteit als 
strooisel voor vee een belangrijke financiële peiler in deze ondernemingen. De 
ontginningen liepen hierdoor achter op de verveningen. De natuur kon weer bezit 
nemen van de slechts ten dele afgegraven veengronden.  
 
Langs de kanalen en wegen domineren de zware eiken. De vele boerderijen met 
de namen van het koningshuis herinneren eraan dat er een vriendelijke band 
heeft bestaan tussen Van der Griendt en Oranje. De kosten van de Helenavaart, 
die slechts begroot was op vijf gulden per strekkende meter, had echter meer 
gekost, zodat de Maatschappij uitbreiding van de concessie wenste. Daarom werd 
reeds in het jaar 1855 de driehonderd bunder gekocht van de gemeente Horst, 
het peelgebied aan de overzijde van het kanaal. Ruzies tussen de gemeente 
Deurne en de Maatschappij waren er de oorzaak van dat de Helenavaart niet in 
rechte lijn doorgetrokken mocht worden, maar moest afbuigen naar Horster 
grondgebied. De haaks op de Helenavaart gegraven kanalen worden zijwijken 
genoemd. De turfgravers zijn hier ongeveer honderd jaar geleden vertrokken. Op 
de hogere delen van de vergraven gronden heeft het berkenbos reeds lang weer 
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bezit genomen van de ruimte. Op het laagste terreingedeelte bleef nog een dik 
pak veen achter. Het pijpenstrootje heeft hier nog weinig concurrentie van het 
oprukkende berkenbos. Delen van het reservaat zijn afgerasterd en worden 
beweid met vee om zo het grillige patroon van het open- en dichte landschap in 
stand te houden. 
 
Op vele plaatsen langs de wijken kunt u nog sporen zien van de nederzettingen 
van de turfstekers. Zij woonden in peelketen, verspreid in het veen, zo dicht 
mogelijk bij het werk. Ze stonden langs de wijken, meestal op de zandkoppen die 
nu voornamelijk weer begroeid zijn, niet met berken maar met knoestige, zware 
eiken. Er is nog een stenen ruïne van zo’n peelkeet. Er woonden en sliepen de 
turfstekers, de eerste gastarbeiders van de Peel. Ze kwamen van heinde en verre. 
Uit Drenthe kwamen de Oliekonten. Ze werden zo genoemd omdat ze bij het 
bereiden van hun eten zoveel olie gebruikten. Uit Duitsland, Westfalen kwamen 
de Poepen, een naam die in die tijd werd gebezigd voor een minderwaardig volk, 
mogelijk afgeleid van de scheldnaam Papen of Paupers. 
 
Poepenmop 
Spijk, een dorp in Groningen was zonder duidelijke straten gebouwd rond een 
kerk en wie niet oplet loopt de uitgang voorbij. Het verhaal wil dat een 
vertrekkende ‘poep’, een Westfaalse landarbeider, zesendertig keer om de kerk 
liep en verbaasd uitriep: ‘Wat is Spijk toch rijk, er wonen wel zesendertig 
smeden’. 
 
Johan Hermans, de directeur van het gemeentelijk veenbedrijf van Deurne zette 
de toestand waaronder deze mensen woonden, leefden en werkten op rijm. 
 
Daar staat een keet, 
de muren zijn van zoden. 
Een meter hoog, de rest is alles dak. 
Die wordt hun tot verblijfplaats aangeboden. 
Daar zijn ze dadelijk op hun gemak. 
Nu wordt er eerst nog lustig wat gegeten, 
van pink of wordt of spek, rauw uit de vuist. 
De ransel wordt maar op den grond gesmeten, 
en ieder kruipt in het stroo, het is verluisd. 
 
En zo rijgt Hermans in een ellenlang verhaal alle ellende aan elkaar.  
 
Wanneer u het reservaat verlaat in de richting van Griendtsveen kunt u even een 
blik werpen op het noordelijk deel  van het nog duizend ha grote peelrestant van 
de gemeente Deurne. De berkenbossen hebben hier nog geen bezit kunnen 
nemen van het landschap, omdat voor kort hier nog koortsachtig de laatste 
restjes peelturf werden afgegraven. De wijdsheid van het niet ontgonnen 
hoogveenlandschap is er nog. Even zuidelijker treffen we nog het meest complete 
hoogveenprofiel aan van de Peel. Het Staatsbosbeheer kon hier nog in het jaar 
1976 op het nippertje de laatst verkregen concessie van de Maatschappij 
Helenaveen aankopen. Dit deel van de Peel kan gezien worden als de meest 
centrale plaats van dit omvangrijke hoogveengebied. Onderzoek heeft 
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aangetoond, dat in deze diepe kom de hoogveenvorming reeds tienduizend jaar 
geleden is begonnen. Een enorme hoeveelheid planten- en dierenresten ligt hier 
opgeslagen. Het complex heeft daarom een grote archiefwaarde, het biedt 
mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek om met behulp van de vondsten 
van delen van plant- en dierresten vegetatiekundig en klimatologisch onderzoek 
te verrichten. 
 
Griendtsveen is een dorp dat werd gesticht door de twee zonen van Jan van der 
Griendt: Eduard en Jozef. Zij waren het niet  meer eens  met het gevoerde beleid 
in Helenaveen. In het jaar 1885 kochten zij van de gemeente Horst een stuk 
veengrond ter grootte van vierhonderdtien ha voor een bedrag van 
honderdtweeendertigduizend gulden. Het tweede nieuwe dorp in de Peel 
ontstond: Griendtsveen. Dit dorp ademt nog de geest van een boeiend en 
interessant verleden. Het oude dorpscafé is er nog, waar de dorpsbewoners 
samen met de Poepen en de Oliekonten het gerstenat dronken. Het café is nog 
vrijwel in de oorspronkelijke staat. Het biedt mogelijkheden even te pauzeren op 
uw tocht door de Peel. De Apostelweg dankt haar naam aan twaalf huizen, 
waarin de bazen van de Maatschappij woonden. Eén huis viel ten offer aan het 
vuur. Judas, zo zegt men, is afgevallen, elf apostelen bleven over. 
 
Duizenden kubieke meters turf lagen langs de kanaaloevers opgeslagen. Het 
vormde de voorraad voor de herfst en winter voor de verwerking tot turfstrooisel. 
Langs de kanaaldijken staan de eenvoudige arbeidershuisjes. De 
turfstrooiselfabrieken waren dag en nacht in bedrijf. Rond de eeuwwisseling 
produceerden de fabrieken tienduizend pakken van honderd kg per dag. De 
restanten van de turfstrooiselfabrieken zijn er nog. Aan de spoorlijn stond het 
station: halte Helenaveen. Het goederenstation was één der drukste van Europa. 
Op het ‘Drielandenpunt’, de grens tussen Deurne, Venray en Horst markeert een 
betonnen kazemat het zuideinde van het Defensiekanaal. Het is een restant van 
de Peelraamstelling uit het jaar 1938. 
 
In die dagen was dit gebied nog een grote vlakte met veen- en heidevelden. Even 
noordelijk in de lijn van het Defensiekanaal, op Venrays grondgebied, stond de 
laatste plaggenhut van de Peel. De familie Nooyen heeft hier tot het jaar 1938 in 
gewoond. Bij de aanleg van het Defensiekanaal werd de keet afgebroken. Op 
Horster grondgebied ligt de Dorperpeel, die nog in de jaren zestig van de vorige 
eeuw werd ontgonnen. Naar het noorden heeft u een weids uitzicht op het jonge 
ontginningsgebied van Venray. Velen vinden  het een troosteloze vlakte, waar 
nodig landschapsopbouw bedreven moet worden. Voor de Peelkenner met gevoel 
voor historie hoort dit landschap bij de Peel. Het is een landschap zoals het is: 
een product uit de troosteloze crisis en werkverschaffingtijd uit de jaren dertig. 
De weidsheid van het oorspronkelijke landschap is het enige aspect dat 
behouden bleef. Maar zelfs dit stukje restwaarde wordt nog bedreigd door de 
expansiedrift van de intensieve veehouderij, die de open ruimte steeds verder 
infiltreert. De vlakte met de nog heersende rust is echter van grote betekenis als 
foerageerplaats voor kraanvogels en rietganzen. De noodzakelijke rust en 
veiligheid wordt gevonden in de aangrenzende peelreservaten. 
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De gemeente Venray, het varkensrijkste gebied van Europa waar de bodem voor 
zestig jaar nog slechts voedsel bood aan een tenger heideschaap, is de veestapel 
uitgegroeid tot een recordhoogte. Als we alle landbouwhuisdieren in Venray 
zouden loslaten en gelijkelijk zouden verspreiden over alle cultuurlanden, dan 
zou op ieder stuk land van honderd vierkante meter twee punt vier koeien 
grazen, vijfentwintig varkens wroeten, tweehonderdnegentig kippen en ander 
pluimvee scharrelen en hier en daar nog een schaap en een paard. Op de 
Paardekopweg kunt u de keuze maken om via Ysselsteijn een bezoek te brengen 
aan de grote Duitse Militaire Begraafplaats. Ook kunt u naar de schaapskooien 
gaan kijken. Links stond de Olvekooi en drie kilometer verder, voor de boerderij 
met nummer dertien stond aan de noordzijde van de weg, op de zandkop, de 
Bommekooi.  
 
De aanleg van de Middenpeelweg heeft in hoge mate bijgedragen tot de grote 
recreatieve ontwikkeling van de streek. Aan de ontzandingplas op de Laagheide 
waar het benodigde zand voor deze weg gegraven werd, stichtte 
Sporthuiscentrum het bungalowpark ‘Het Meerdal’. Deze recreatieve ontwikkeling 
werd op gang gebracht door het stichten van het recreatieoord ‘De Schatberg’ in 
het jaar 1965, even zuidelijker op Sevenums grondgebied. In het jaar 1980 volgde 
de aanleg van het bungalowpark ‘Loohorst’. Deze drie bedrijven hebben een totale 
overnachtingcapaciteit van tienduizend mensen. 
 
Jan van de Griendt werd in 1804 als boerenzoon te Orthen bij ’s Hertogenbosch 
geboren. Hij behoorde in 1841 tot de oprichters van de Bossche Kamer van 
Koophandel. Op 5 september 1857 werd hij tot voorzitter van de Kamer benoemd. 
Deze functie vervulde hij ruim vijfentwintig jaar. Vele jaren was hij lid van de 
gemeenteraad van Den Bosch. Van 1863 tot 1868 was hij lid van de Provinciale 
Staten van Noord-Brabant. In het midden van de negentiende eeuw maakte Jan 
van de Griendt per diligence een tocht door het Oost-Brabantse land. Onder de 
passagiers in de hobbelende wagen bevond zich ook een pastoor uit de Peel. Er 
ontwikkelde zich een gesprek over de mogelijkheden de Peelontginning groots aan 
te pakken. Die gedachte was al tijdens de Franse overheersing actueel geworden 
toen keizer Napoleon in 1806 het continentale stelsel invoerde en de handel met 
Engeland verbood. De voedselvoorziening in Nederland werd ernstig bedreigd. 
Ontginning van de woeste gronden kwam hoog op de agenda te staan. Jonkheer 
Wesselman uit Helmond ontwikkelde een plan om van de Peel een vruchtbaar, 
agrarisch gebied te maken. Daar was het echter bij gebleven. Rond 1840 kwam 
G.J.T. Carp, projectontwikkelaar te Arnhem met een nieuw plan. Hij diende een 
verzoek in bij het gemeentebestuur van Deurne om hem een gebied van 
zevenduizend hectare te verkopen. Er gebeurde evenwel niets. Daarom probeerde 
de pastoor in de diligence Jan van de Griendt enthousiast te maken om de Peel te 
vervenen en er landbouwgebied van te maken. Kennelijk had de eerwaarde veel 
vertrouwen in de capaciteiten van Jan van de Griendt. Deze was in dienst van de 
Waterstaat betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van 
de spoorlijn Venlo-Rotterdam. De suggestie werd opgepakt en leidde ertoe dat 
Jan van de Griendt, gesteund door zijn broer Nicolaas, de Peel aanpakte en 
systematisch doordrong tot het hart van het uitgestrekte veengebied.  Jan had 
bijzondere organisatorische kwaliteiten en ondernemerscapaciteiten. In 1865 
richtte hij in Den Bosch een fabriek op voor de vervaardiging van koffiesiroop. 
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Vier jaar later stichtte hij een spijkerfabriek en ijzerdraadtrekkerij op, waar hij 
ook ijzerdraad galvaniseerde voor de telegrafie. Dit metaalbedrijf was geen lang 
leven beschoren. Na een bloeiperiode kon de fabriek de Duitse en Belgische 
concurrentie niet meer het hoofd bieden. In 1874 werd het bedrijf gesloten. Jan 
van der Griendt liet zich hierdoor niet ontmoedigen. In 1877 begon hij met de 
fabricage van kunstboter waarin hij goede zaken zag. Hij durfde alles aan 
wanneer hij maar het vermoeden had dat er winst mee te behalen viel. Deze 
eigenschap was er de oorzaak van dat hij – bedrijfsmatig gezien – van de hak op 
de tak sprong. Twee jaar na zijn dood verplaatste zijn zoon Gerard het 
kunstboterbedrijf naar ‘boven de rivieren’, waar het tenslotte is opgegaan in 
Unilever. Zijn twee andere zoon Jozef en Eduard van de Griendt wijdden zich aan 
de voortzetting van het veenbedrijf in de Peel. 
 
De Peel is een hoge rug, welke van het zuiden naar het noorden, langs de grenzen 
van Noord-Brabant en Limburg, zich tussen Roermond en Grave uitstrekt. Van 
Roermond tot in de gemeente Deurne verheft zich dat terrein van 
honderdzeventig tot tweehonderdachtendertig meter boven N.A.P. en daalt dan 
tot Grave weer tot achtenzestig meter boven N.A.P. . Het hoogste gedeelte van dit 
terrein, onder Deurne, Horst en Sevenum, bevatte zeer goed oud veen. Het veen 
dat tussen de bestaande bergkommen, van oude tijden af, is gevormd van twee 
tot vier meter dikte. De ondergrond bestaat uit fijn zand met leem vermengd, dat 
voor de cultuur erg geschikt is, hetgeen blijkt uit de vruchtbare velden die in 
cultuur zijn gebracht en voor hoge prijzen werden verkocht. Particulieren 
onderzochten om door middel van paarden, spoor of schepen, turf naar de Zuid-
Willemsvaart te vervoeren. Uiteindelijk ging de aandacht uit naar de 
Noordervaart, die tot in het hart van de Peel was gegraven, maar nog niet 
bevaarbaar was. De regering besloot in 1853 deze vaart geschikt te maken voor 
de kleine scheepvaart. De verdienste van koning Willem l voor de Peel is dat hij 
de voorwaarden schiep om de Peel te ontsluiten. Tijdens zijn koningsschap werd 
het land verrijkt met een aantal kanalen. Het Noord-Hollandskanaal 
(Amsterdam-Den Helder) was het eerste grote kanaal dat gereed kwam (1820-
1824). Hij kreeg de bijnaam ‘de Kanalenkoning’. De Peel is per schip bereikbaar 
gemaakt dankzij Napoleon en Willem l. De Noordervaart (Canal du Nord), van 
Beringe over Weert tot Lozen, net over de Belgische grens, was gepland als het 
begin van een lange vaarweg die de Rijn bij Dusseldorf via Venlo en Weert door 
de Belgische Kempen met Antwerpen en de Schelde zou verbinden. De planning 
was op de eerste plaats uitgegaan van de Franse oorlogseconomie. Het 
kanalenplan was de waarborg voor de aanvoer van Duits hout en 
constructiemateriaal. Na de proclamatie van het Koninkrijk Holland (1806) was 
er voor de Fransen geen reden meer om voor handelshuizen beducht te zijn. Het 
graven van de Noordervaart werd stopgezet. Het tweede grote kanaal van Willem l 
werd de Zuid-Willemsvaart  (1822-1826), tussen ’s Hertogenbosch en Maastricht. 
De lengte was honderddrieëntwintig kilometer. Het kanaal kreeg een ruim 
dwarsprofiel met een breedte op de waterspiegel van achttien meter en een diepte 
van twee meter en tien centimeter. Met dit kanaalprofiel werd een punt gezet 
achter de oude gewoonte om een kanaal geschikt te maken voor regionale 
vrachtvaart. De landdrost van Brabant schreef in 1841 dat geen enkele vervener 
zonder kanalen ook maar iets kon beginnen. In 1853 groeven enkele honderden 
kanalengravers in een jaar de elf kilometer lange Helenavaart. De Peel lag open. 
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De turf in de Peel werd een grote concurrent voor de steenkool uit Luik die de 
bedrijven in Maastricht van energie voorzag. Op 12 augustus 1854 werd te 
Zaltbommel bij notaris Hoffmann van Hove de oprichtingsakte van de NV 
Maatschappij Helenaveen opgemaakt. Het kapitaal van de Maatschappij werd 
daarbij gesteld op tweeduizend aandelen, elk van vijfhonderd gulden. Het 
aandelenkapitaal van een miljoen gulden zou op ruimte schaal de activiteiten van 
de Maatschappij garanderen. Het eigendom van de veenderijen bestond uit 
negenhonderd veengronden, de Helenapeel (610 ha) en ‘De Driehonderd Bunders’ 
(290 ha), die gekocht waren van de gemeente Horst. Het graven van de 
Helenavaart werd begroot op een bedrag van vijf gulden en de zijkanalen op een 
bedrag van drie gulden per strekkende el (68 cm). Men was van plan jaarlijks 
zesduizend dagwerken te vervenen (660.000 veen: 252.000 m3 gestapelde turf). 
Kosten, inclusief drogen en in mijten stellen: veertien gulden per dagwerk. Een 
dagwerk werd met een ploeg van zeven man in een dag gegraven uit honderdtien 
m3 veen. Boven deze zesduizend dagwerken turf graven werd begroot het graven 
van drieduizend roeden sponturf (baggerturf) tot aan de mijt gezet, voor een 
bedrag van twee gulden en vijfendertig cent per roede. Een roede turf is ongeveer 
dertienhonderd stuks. De ontvangsten van een dagwerk turf werd gesteld op 
vierendertig gulden, die van een roede sponturf op drie gulden en vijftig cent. De 
netto revenuen uit de exploitatie van turf werden begroot op 
honderddrieëntwintigduizendvierhonderd en vijftig gulden. Conclusie: het was 
een lucratieve exploitatie. Voor de boekweitteelt op het bovenveen werd jaarlijks 
tweehonderdvijftig bunder boekweit geplant. Het arbeidsloon werd begroot op 
vijfendertig gulden per bunder. De opbrengst van deze tweehonderdvijftig bunder 
boekweit werd begroot op drieduizend mud boekweit voor zes gulden per mud, 
totaal achttienduizend gulden. De nettowinst van de Maatschappij werd begroot 
op honderdzesduizendtweehonderdzevenentwintig gulden, dus ruim tien procent 
van het aandelenkapitaal. Het salaris van de directeur werd in de akte van 
oprichting bepaald op jaarlijks drie procent van de zuivere opbrengst. Dit bedrag 
zou nooit minder dan tweeduizend gulden per jaar zijn.  
 
In de Peel zijn vervening en kanalenaanleg vrijwel geheel naar veenkoloniaal 
model uitgevoerd. Kanalen en wijken zijn onverbrekelijk verbonden met de 
vervening. In alle veenkoloniale gebieden van Nederland ziet men nog restanten 
van kanalen en wijken. De Maatschappij Griendtsveen en Helenaveen en de 
gemeente Deurne groeven in het hart van de Peel, over een oppervlakte van 
vierduizend hectare, honderdtwintig kilometer kanalen. 
 
Men kan de veenproducten in twee groepen onderverdelen. Het zijn de producten 
die men direct uit de veensubstantie vervaardigt: de turf en de tussenproducten 
uit de turf. De oudste manier van turfwinning uit het veen dat zich boven het 
water bevind is het turfsteken. Men spreekt dan van steekturf. Deze steekturf is 
te verdelen in: 

- bolsterveen uit witveen; 
- brandturf uit zwartveen. 

 
Het bolster- of witveen bestaat voor het grootste gedeelte uit weinig of niet 
vergaan veenmos (spagnum) en is dus een hoogveenformatie van recenter datum 
(oligotroofveen). Onder zwartveen wordt verstaan alle meer of minder sterk 
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vergane plantenresten van alle veenformaties (eutrofe, mesotrofe en oligotrofe 
venen). Dat wordt onderscheiden in voedselrijk, matig voedselrijk en voedselarm 
veen. Het sponsachtige karakter van het bolsterveen maakt het in gedroogde 
toestand uitermate geschikt als isolatiemateriaal. Zwarte turf met een 
watergehalte van meer dan vijftig procent mag niet bevriezen. Anders ontstaat 
een losse, brokkelige turf, smoezen genoemd. Bij bolsterturf is goed doorvriezen 
een vereiste. Dit brengt met zich mee dat brandturf in het vroege voorjaar en de 
voorzomer gegraven moet worden en bolsterturf vlak voor de winter. Men kan de 
turf onderscheiden naar de plantenresten waar turf voor een groot deel uit 
bestaat. Veel turfsoorten kregen echter namen die meestal niet gebaseerd zijn op 
de plantenresten en waarvan de oorsprong lastig is te achterhalen. Sommige 
turfsoorten zijn voor een leek gemakkelijk te onderscheiden. De naam geeft 
daarvan blijk. Zo spreekt men van een heideturf en een bosturf. Daarentegen 
noemt men turf waarin veel resten van wollegras voorkomen, lokturf. Terwijl men 
turf waarin veel resten van scheuzeria worden aangetroffen haverstro, pijpjesturf 
of pijpert. Dat zijn namen die aan de turf zijn gegeven naar het uiterlijk ervan. 
Scheuzeria palustris heeft in het warme, vochtige Atlanticum (6000-3000 v. Chr.) 
in sterke mate bijgedragen tot veenvorming. Deze soort komt in het Peelland niet 
meer voor. Scherp veen is de overgang van jong veenmos en zwartveen. De 
naamgeving is niet duidelijk. De naam kolig veen voor de onder het scherp veen 
liggende lagen spreken daarentegen weer duidelijke taal. Zo ook de naam blauwe 
turf die gegeven wordt aan het meest vergane oligotrofe veen en die haar 
ontstaan aan de kleur van het veen dankt. Zo kent men nog leverturf, genoemd 
naar de kleur van de lever. Dargveen is de naam van de onderste veenlaag en is 
vermoedelijk afkomstig van het Engelse woord dary en ons woord derrie.  Naast 
deze Nederlandse namen komen nog veel streeknamen voor. Dosterd is een 
Gronings woord voor een soort bosturf, gliede voor een sterk vergaan soort 
eutroofveen. In Drenthe waren de ‘iesermannechies’ een erg harde scherpe turf, 
die vermoedelijk ontstaan is uit een splijtveen, spalterveen genoemd. Psalterveen 
is gevormd uit voornamelijk spagnum cuspidatum (waterveenmos). Een soort die 
de veenvorming in open water inleidt. De zware turf werd gebruikt voor het 
verwarmen van ovens en ketels. De turfsoorten uit mesotroofveen zijn minder 
belangrijk. Hiertoe behoren de dosterd- en de heideturf. Daarentegen was turf uit 
eutroofveen wel belangrijk. Hieruit werd de baggerturf gemaakt. Een turf uit een 
meer vergane veensubstantie is vaster, waardoor hij langzamer droogt en meer 
krimpt. Deze turf werd daarom in een kleiner formaat gestoken. Dit was de reden 
dat men in verschillende streken verschillende maten aantrof. Het lokveen was 
bij iedere turfsteker bekend. Het lok was steeds een bron van ergernis voor de 
vervener en de turfsteker. Het was taai en moeilijk te doorsnijden. Lokveen komt 
laagsgewijs voor in het hoogveen. Het zijn de onverteerde vezels van het eenarig 
wollegras en het veenpluis. Dat zijn hoogveenplanten die zich vooral tijdens 
perioden van stagnatie van de veengroei vestigden. Vandaar dat het laagsgewijs 
voorkomt in het profiel. De vezels van het wollegras zijn zo taai dat ze zelfs met 
de scherpste turfschop maar moeizaam te doorsnijden zijn. Het lok draagt 
verschillende namen zoals wollevlas, mattevlas, dottervlas, katoenbloem, 
moorenflok, veenpluis, wollegras, eriophorum vaginatum en eriophorum 
angustifolium. In 1885 kwam de Fransman Béraud op het idee om  met deze lok 
stoffen te vervaardigen die bukskinstoffen werden genoemd. In Weert bouwde hij 
een fabriek om deze stoffen te maken. Vanuit de Peel werden scheepsladingen 
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natte lokturf aangevoerd. De bukskin-herenpakken kwamen op de markt. De 
garens waren gesponnen van tweederde veenpluis en eenderde wol. De stof was 
bruin van kleur en werd béraudine genoemd. De fabriek werd na enige jaren  
verplaatst naar Visé in België. Ook bouwde hij in Hannover een grote fabriek. Hij 
kocht in Schöningsdorf (Duitsland) veengronden, oostelijk van het Zwartemeer. 
Engelse kapitalisten steunden hem. Het veen dat hij had gekocht bleek te weinig 
lok te bevatten. Het was van tevoren niet onderzocht. De fabriek, die 
vijftienduizend mark had gekost, werd spoedig gesloten. De Griendtsveen Moss 
Ltd. kocht het veen te Schöningsdorf, inclusief de hele inventaris van Béraud. 
Béraud. Verdween van het toneel, een ander kwam. In 1897 werd de fabriek in 
Weert overgenomen door Moris, een Franse cavalerieofficier. Deze Moris had een 
ander product, de sanitaire watten. Hij fabriceerde turfvezel-verbandwatten voor 
de veeartsen van het Franse leger. In de Peelstreek was het algemeen bekend dat 
turfwatten een uitstekende antiseptische werking hadden, vooral voor 
beenwonden. Ook deze onderneming floreerde niet en Moris vertrok naar Parijs. 
Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw werd turfvezel uitsluitend gebruikt voor 
het omhullen van drainbuizen. De vezel werd een grondstof voor het maken van 
een grondlaag voor de teelt van orchideeën. In Duitsland werd een methode 
ontwikkeld voor het vervaardigen van turfbriketten zwartveen. De maatschappij 
Griendtsveen heeft zwartveen verwerkt tot turfbriketten. Zwartveen werd ook 
verwerkt tot turfcokes die dezelfde eigenschappen hadden als houtskool. In 
Drenthe is op grote schaal zwartveen verwerkt tot actieve kool onder de naam 
norit.  
 
Het gebruik van turfcokes is al eeuwenlang bekend. Het werd gebruikt als 
brandstof in de stoof om de voeten warm te houden. Het was een alternatief voor 
houtskool en baggelaars (door uitbaggeren verkregen turf). Turfcokes werd 
gemaakt in meilers. De eenvoudigste vorm van een meiler is een gat in de grond 
dat gevuld werd met turf. De turf werd aangestoken en tot slot afgedekt met 
aarde. In de Tweede Wereldoorlog was er tekort aan brandstof voor motoren. 
Steeds meer voertuigen schakelden over op gasgeneratoren. Hierin werd 
gloeiende cokes in aanraking gebracht met lucht. De chemische reactie hiervan 
leverde gas op. De cokes kan van hout, turf, bruinkool en steenkool gemaakt 
worden. 
 
Het maken van turfstrooisel is vrij eenvoudig en bestaat in hoofdzaak uit het 
verkleinen van de bolsterturf en het persen tot balen.zowel het grove als het fijne 
strooisel werd voor staldoeleinden gebruikt en met stalmest op het land 
gebracht.het droeg in hoge mate bij tot de verbetering van de structuur van 
humusarme en slibrijke gronden. Ook werd het fijne strooisel gebruikt voor de 
verpakking van vruchten, zoals tomaten. Ook voor kippenstallen werd een 
speciaal soort strooisel gemaakt. Dat bestond uit stukjes bolsterveen waaruit het 
stof en de vezel zoveel mogelijk werden gezeefd. Het gedroogde bolsterveen was 
bijzonder geschikt als isolatie tegen warmte en geluid. Hiervoor werden de 
bolsterturven tot plaatjes gezaagd, of ook wel de turven met een bindmiddel 
(meestal waterglas) tot dikkere en grote platen aan elkaar gekit. Gedrenkt in een 
brandbare stof, vet en paraffine werd bolsterturf gebruikt als vuurmaker. Ook de 
turf van scheuchziriaveen, dat haverstro in Drenthe en pijpjesturf of pijpert in 
Brabant werd genoemd, werd als aanmaakturf verhandeld. 
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In Bakel begon, door armoede gedreven, in 1880 grootschalige uitverkoop van 
woeste gronden. De broers Adam en Jan Berent Roelvink, directeuren van de 
Twentsche Bank, kochten in 1903 het noordoostelijk deel van de Bakelse Peel 
(Vinken Peel). In 1907 kochten ze ‘Bunthorst’, de ‘Vale Peel’ en de ‘Groote Slink’ 
van de gemeente Oploo. Het landgoed had een oppervlakte van duizendvijftig 
hectare. De ontginningen en bebossing werden uitgevoerd door de 
Heidemaatschappij. Het beheer werd ondergebracht bij de Heidemaatschappij en 
werd een onderdeel van de ‘Houtvesterij de Peel’. Door de noodzakelijke verkoop 
van de gemeentegronden ontstonden hier grote ontginningen. Grote 
landgoederen, grote landbouwbedrijven werd ingepast in grote boscomplexen.  
 
Wiegersma was een legendarische dokter. Over de bomen achter het museum ‘De 
Wieger’ in Deurne is een van de mooiste Nederlandse liedjes geschreven. Deze 
bomen zijn geplant door dokter, schilder en schrijver Hendrik Wiegersma. Zijn 
zoon Friso schreef het voor zijn in 1974 overleden vriend Wim Sonneveld. ‘Het 
dorp’ werd de klassieker uit Sonneveld repertoire. 
 
Thuis heb ik nog een ansichtkaart, 
waarop een kerk, een kar met paard, 
een slagerij J. van der Ven, 
een kroeg, een juffrouw op de fiets. 
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, 
maar het is waar ik geboren ben. 
Ik weet nog hoe het was, 
de boerenkind’ren in de klas, 
een kar die ratelt op de keien, 
het raadhuis met een pomp ervoor, 
een zandweg tussen koren door, 
het vee, de lage boerderijen. 
En langs het tuinpad van mijn vader, 
zag ik de hoge bomen staan. 
Ik was een kind en wist niet beter, 
dan dat het nooit voorbij zou gaan. 
 
Hendrik Wiegersma werd op 7 oktober 1891 in het dorp aan de river, Lith, aan de 
Maas geboren en overleed te Deurne op 6 april 1969. Nadat hij in 1917 als ars te 
Utrecht was afgestudeerd, vestigde hij zich te Deurne. Hij trouwde met Petronella 
Daniels, geboren in 1892 te Nijmegen. Zij overleed in 1962 te Edinburg, 
Schotland. Uit dit huwelijk werden vijf zonen geboren: Jaap (1918), Pieter (1920), 
Wieger (1923), Friso (1925) en Sjoerd (1927). Wiegersma was als arts ver over de 
grenzen van de Peel bekend. De beroemde dokter Wiegersma heeft de oude 
nederzetting Deurne tot in verre streken bekendheid gegeven. Wiegersma werd 
bekend als een wonderdokter. Er waren vaste taxiverbindingen naar huis 
Wiegersma. Hij was ook schilder, glazenier, tekenaar, illustrator en schrijver, 
alles met de allure van een magiër. Behalve arts was hij gastheer voor allerlei 
personen op het culturele leven van die jaren. De boeken waren: ‘Uitingen des 
levens’ (1925), ‘De breischei als voorwerp van volkskunst’ (1926), ‘Het boek de 
prediker’ (1930), ‘Liefdeszangen’ (1932), ‘Apocalyps of de Openbaring van Sint 
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Jan’ (1936), ‘Volkskunst in de Nederlanden’ (1941), ‘Het Morgenland’ (1948), 
‘Tegen den draad in’ (1950). De verhalen van Hendrik Wiegersma over zijn vader 
Jacob Hendrik, de dokter uit Lith, inspireerde Antoon Coolen tot het schrijven 
over de legendarische plattelandsdokter Tjerk van Taece, hoofdpersoon in de 
roman: ‘Dorp aan de rivier’. 
 
Radiojournalist Jac Heyen van Omroep Limburg had op 16 januari 1998 een 
gesprek met Pieter Wiegersma in het programma ‘Profiel’. Pieter is de tweede zoon 
uit het gezin Wiegersma. Hij is beeldend kunstenaar, glazenier en schilder. Zijn 
jeugdherinneringen schreef hij op in een boek: ‘Postbode van de Hemel’. In 1922 
liet Hendrik Wiegersma het huis ‘De Wieger’ in Deurne als woon- en 
praktijkruimte bouwen. Het was een opvallend huis in het dorp in de Peel. Pieter 
besefte dat het gezin geen doorsnee familie was, toen hij de grote tuin verruilde 
voor het schoolplein. Daar ontmoette hij al die kinderen die hij uit zijn 
slaapkamerraam had gezien toen hij vroeg naar bed moest en de kinderen nog op 
straat speelden. Hij ging naar school gekleed in fluwelen pak met kanten kraag. 
Hij voelde zich een vreemdeling tussen de dorpskinderen met een andere reuk, 
kleding, schoenen en spraak. Pas na maanden integreerde hij in de 
dorpsgemeenschap. Alles in huize Wiegersma draaide om vader Hendrik. Deze 
leidde een dubbelleven. Overdag huisarts met een grote praktijk, ’s avonds en in 
het weekend kunstenaar en schrijver. Hij was een autoritair mens en was er op 
gesteld dat zijn kinderen iets moesten leren, niet alleen op school, maar ook 
thuis. Luisteren naar wat er aan tafel werd gezegd door de vele gasten. Vrijwel 
dagelijks zaten er wel gasten aan tafel uit de literaire- en kunstwereld, zoals 
Ossip Zadkine, de Belgische schilder Constant Permeke, de dichters Jan 
Engelman, Martinus Nijhof en Adriaan Roland Holst. Ze werden door vader 
Hendrik uitgenodigd in ‘De Wieger’. Hendrik was een ordelijk man. Hij stond ’s 
morgens om halfzeven op. Om zeven uur nam hij een klein ontbijt, yoghurt en 
een kop thee. Om halfacht was hij in de praktijk tot vijf uur ’s middags, zonder te 
eten. Op een kop koffie werkte hij de wachtkamer leeg. Als hij klaar was ging hij 
een uur op de bank liggen. Het moest dan doodsstil in huis zijn. Daarna stond 
hij op, nam twee borrels jenever en vervolgens werd er gedineerd. Tegen acht uur 
ging hij naar zijn atelier en werkte er tot drie uur in de nacht. Vader Hendrik was 
een driftige man. Hij kon ontzettend woedend worden Pieter zag het nog voor 
zich. Tijdens het avondmaal vormde zijn gedrag aanleiding tot een impulsieve 
woedeuitbarsting. Een sauskom met de vette jus vloog door de lucht terwijl Pieter 
zich bukte. De inhoud vloog over de tafel op het witte damast. De jus maakte een 
witte vlek op de buik van de zeug van Permeke, een schilderij dat aan de wand 
hing. Dan werd het stil. Hendrik stond op en ging kijken of het schilderij 
beschadigd was. De woede was weer gezakt. Zo’n woedeuitbarsting kwam voort 
uit andere explosieve gebeurtenissen die voorkwamen gedurende de lange dag. In 
de familie was het een traditie om na de lagere school naar een kostschool te 
gaan. Pieter werd met twee broers naar Rolduc te Kerkrade gestuurd. 
Tegenwoordig komen oud-studenten nog op hoge leeftijd naar reünies op Rolduc  
om samen de loftrompet te steken over hun studiejaren. Pieter vond het een 
strafkolonie. Al zijn vrijheden van zijn jeugd werden hem ontnomen. Als hij de 
trap afkwam om halfzes om naar de kerk te gaan, zei hij gewoontegetrouw 
‘goedemorgen’ tegen de andere jongens. Daarom kreeg hij veertien dagen straf. 
Dat heeft vijf jaar lang geduurd. Het was een grote ellende. Het geluk dat toen hij 



 186

werd weggestuurd, hij de straf van anderhalf jaar, die hij in het vooruitzicht had, 
niet meer hoefde te ondergaan. Zijn vader had er begrip voor dat hij naar huis 
was gestuurd. Hij was zelf indertijd ook van Rolduc verwijderd omdat hij een 
leraar in elkaar had geslagen. Ook de andere twee broers werden tegelijkertijd 
vroegtijdig naar huis gestuurd omdat zij een leraar gemolesteerd hadden. Pieter 
is begonnen als glazenier op de kunstacademie in Arnhem. Zijn eerste schilderij 
dat hij maakte op zevenjarige leeftijd, was een man met snor en baard die hem 
streng aankeek. Hij zette eronder: ‘Vader-God’. Zo zag hij zijn vader. Het 
schilderij heeft zijn vader later gebruikt als omslag voor zijn boek: ‘Tegen de 
draad’. In het boek ‘De postbode van de hemel’ zag Pieter zich als postbode. Hij 
stuurde berichten van de grote meesters die hij had ontmoet, zoals Permeke, 
Zadkine, Adriaan Roland Holst, in zijn verteltrant de wereld in. Hij schreef in dit 
boek over vrienden en de vele sterke verhalen die zijn vader meemaakte. Pieter 
had veel bewondering voor zijn vader. Deze was als huisarts buitengewoon goed 
in bevallingen. Hij mocht eens met hem mee in zijn melkwitte Ford, een V8. De 
auto moest opvallen, wit moest hij zijn! Scheurend door de modder van de Peel 
naar afgelegen boerderijen. Hij wilde Pieter laten zien hoe een kind geboren werd. 
Pieter was nog heel jong. Ze stapten in de auto waarvan de kap altijd open was. 
Als de auto versleten was, was de kap nog nieuw. Die was immers nooit dicht 
geweest. Bij regen, sneeuw of storm, de kap bleef in de hoes. Het moest een open 
auto zijn. Daarmee stormde hij door het land. Pieter mocht dus mee naar een 
bevalling. Hij nam plaats aan de tafel. In de woonkeuken van een boerenhuis had 
je altijd een raam, een tafel en stoelen. Daar werd het brood gegeten, bij de open 
haard waar de ketels hangen. Daar was de bedstee met groene gordijnen met een 
hart en kwasten. De dokter liet eerst warm water in een grote koperen ketel 
gieten en waste en borstelde langdurig zijn handen. Dat had hij geleerd op de 
universiteit. Dan ging hij naar de bedstee en verdween gedeeltelijk achter het 
gordijn. Pieter zag alleen zijn rug en hoorde het kreunen van de vrouw. De boer 
stond naast hem met een stallantaarn om bij te lichten. En dan op een gegeven 
moment roept hij Pieter, terwijl hij nog bezig was: ‘kom hier’, en hij zegt: ‘zo wordt 
een kind geboren’. Dan legt hij het kind op de buik van die moeder ten teken dat 
het gebeurd is. En hij zegt: ‘en daar komt ie uit, daar!’ En dan wast hij die vrouw 
en smeert het kind in met olie. Dat alles deed hij voor die vrouw en dat kind en 
dan ging hij weg. Voor Pieter was dat een gebeurtenis die diepe indruk op hem 
maakte. Het was een soort scheppingsverhaal. 
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Henschenius 
 
 
 
O, Heilgen 
 
O, Heilgen, die in paars en rood  
Gestegen boven tijd en dood, 
En blank in ’t ongerepte kleed 
Den dauw der eeuwgen vreugde treedt, 
Hoe hangt gij uit de klare lucht 
Verheerlijkt boven ’t aardse gerucht 
In stille gelukzaligheid, 
En ziet op al wie smeekt en schreit, 
En beurt zijn handen in gebed 
Naar ’t rood en goud en violet 
Der glorie, die met stagen gloed 
Ons van uw aanschijn stroomt te moet! 
Reikt ons uw handen toe en steunt 
De zwakheid van wie klaagt en kreunt, 
En staalt de sterkte van wie trouw 
Omhoog streeft, en troost den rouw 
Van al wie treurt in aardsch verdriet, 
En door zijn tranen ’t licht niet ziet,  
Dat toch voor immer stralen blijft 
Wie God niet uit zijn hart verdrijft… 
Weest, heilge rijen van omhoog, 
De vaste brug en kleurenboog, 
Die met uw beden, welgezind, 
De wereld aan den hemel bindt, 
En schaduwt vrede over de dooden 
Die slapen, tot hen God moog nooden. 
 
 
Marie Koenen (1879-1959) en Felix Rutten (1882-1971) 
Uit: Verzen, Louis Winkeler, Amsterdam 
 
Degene die ons de beste informatie over de persoon van Henschenius kan geven, 
is Papebrochius. Hij heeft twintig jaar nauw met Henschenius samengewerkt, 
woonde in hetzelfde huis en maakte samen met hem een reis, die ruim twee en 
een half jaar duurde. Volgens Papebrochius was Henschenius sterk en stevig en 
ook een oergezonde man. Toch is hij in zijn leven, ook toen hij nog relatief jong 
was, enkele malen flink ziek geweest. Dat kwam volgens Papebrochius omdat hij 
zich niet spaarde. Zo verpleegde hij medebroeders, wanneer zij ernstig ziek waren 
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en volgens Papebrochius liep hij daarbij tweemaal de pest op. Het is niet zeker of 
dit de pest was, maar artsen stelden die diagnose en vertelden dit alleen tegen de 
overste, de verpleger en patiënt zelf om geen paniek in het klooster te 
veroorzaken. Henschenius genas ook voorspoedig. Ook zijn harde werken onder 
soms barre omstandigheden ’s nachts, in de winter, op een niet verwarmd 
kamertje met een slechte verlichting, was natuurlijk niet goed voor zijn 
gezondheid. Maar volgens Papebrochius was het bloed bij hem in zo ruime mate 
aanwezig, dat hij tot op hoge leeftijd twee keer per jaar een aderlating onderging. 
Zijn bloed zag eruit als van een twaalfjarige jongen, schrijft Papebrochius. Dat hij 
een sterke man was, blijkt ook uit de lange voetreizen, die hij maakte toen hij 
toch al op leeftijd was. Waarschijnlijk was Henschenius ook een goede eter. 
Enkele malen schrijft hij in zijn brieven aan Bollandus over het eten. 
Merkwaardigerwijs gaat hij dan over in het Vlaams. Uit wat hij schrijft, blijkt dat 
hij liefhebber was van stevige kost. Het eten dat hem in Rome en Parijs werd 
voorgezet kon hij niet erg waarderen. 
 
Zijn geestkracht deed volgens Papebrochius niet onder voor zijn lichaamskracht. 
Hij ging intellectuele problemen niet uit de weg, maar pakte ze stevig aan. Bij 
moeilijke vraagstukken rustte hij niet voordat hij ze had opgelost. Daardoor heeft 
hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de historische wetenschap. In het 
professenhuis in Antwerpen, waar hij jarenlang gewoond heeft, nam hij een 
bijzondere plaats in. Zijn geleerdheid maakte hem de vraagbaak van al zijn 
medebroeders en ook van mensen van buiten de orde. Hij bracht een grote en 
indrukwekkende bibliotheek tot stand. Als iemand hem vroeg welk boek hij 
moest raadplegen bij de studie van een bepaald onderwerp, wist hij dat boek 
altijd te vinden. Hij wist direct welke auteurs geraadpleegd dienden te worden en 
hij kon de kleur en de vorm van het werk aangeven en ook de plank waarop het 
gezocht moest worden. Zijn kennis beperkte zich niet tot geschiedenis of 
theologie. Op een gegeven moment was pater Tollenaere, zijn overste, verwikkeld 
in een ingewikkeld juridisch geschil over een schenking aan het klooster. 
Henschenius kon zijn overste een goed advies geven, omdat hij in een boek iets 
had gelezen over een vergelijkbaar probleem. Toen men hem vroeg hoe hij dit 
wist, antwoordde hij dat het zijn gewoonte was alle nieuwe aangekochte boeken 
door te bladeren en zijn geheugen was zo uitstekend, dat hij de essentie van wat 
hij had gelezen voor altijd in zijn geheugen vastlegde. Vooral de leraren en zij die 
een preek moesten voorbereiden deden een beroep op hem. Henschenius was ook 
een goed zakenman. Hij was er op uit de beste boeken te kopen voor de laagst 
mogelijke prijs. Hij wilde zich dan ook niet binden aan één boekhandelaar. Hij 
liep graag boekhandels binnen, keurend en biedend, zonder ondoordacht royaal 
te zijn. Maar hij wilde ook niet voor gierig aangezien worden. Hij was zelfs 
vrijgevig. Als hij bemerkte dat hij een boek twee of driedubbel bezat, of als hij 
boeken van elders had gekregen en hij er vrij over kon beschikken, schonk hij 
arme colleges wel een mand vol. Toen medebroeders uit Antwerpen vertrokken 
om in Ierland een college te stichten, voorzag hij hen van een volledige 
bibliotheek. 
 
De priesterhistoricus J. Habets schreef een uitgebreid artikel over Henschenius. 
Dit gedegen artikel van Habets werd gepubliceerd in maart 1868 en is dus ruim 
honderddertig jaar oud. Habets schreef ook over het gezin Henskens. Hij had 
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hierover gegevens ontvangen van pastoor van Haeff, die in het jaar 1868 pastoor 
was in Venray. Ook had hij gegevens opgevraagd bij de Bollandisten in Brussel.  
 
De ouders van Henschenius waren Hendrik Henskens en Beelken Pouwels 
(Sibilla Pauli). Vader Hendrik dreef een lakenhandel in Venray. Hij stierf 
waarschijnlijk in het jaar 1605, toen Godefridus vier jaar oud was. Er waren 
zeven kinderen in het gezin. Over de exacte geboortedatum van Henschenius 
heeft lange tijd verwarring bestaan. In het doopdoek van Sint Petrus’ Bandenkerk 
komt zijn naam niet voor. In het slordig bijgehouden register staat alleen vermeld 
dat in januari 1601 de geboorte plaatsvond van een kind van Hendrik Henskens 
en Sibilla Pauli. De doopdatum en de naam van het kind zijn niet ingevuld. Wel 
worden de namen van de peter en de meter vermeld. Daniël Papebrochius schrijft 
in zijn biografie van Henschenius dat hij in het begin van de zeventiende eeuw 
werd geboren. Dit heeft later tot verwarring geleid omdat men zijn geboortedatum 
op 21 januari 1600 ging stellen. Hij schrijft ook dat de moeder van Henschenius, 
toen zij van hem in verwachting was, leed aan dysenterie en dat zij het leven van 
zichzelf en haar ongeboren kind redde door beiden toe te wijden aan Sint Lucia. 
 
Dat Godefridus inderdaad op 21 januari 1601 werd geboren, wordt door hem zelf 
bevestigd. Bij zijn intrede bij de Jezuïeten schrijft hij: ‘Ik, Godefridus 
Henschenius uit Venray, geboren op de eenentwintigste van de maand januari in 
het jaar 1601, uit mijn vader: Hendrik Henskens, die van beroep lakenhandelaar 
was maar die nu overleden is en mijn moeder, Sibilla Pauli, die nog leeft. Heb mij 
gedurende drie jaren toegelegd op de grammatica en de letteren in ’s 
Hertogenbosch. Bij het begin van de syntaxis (leer van de woordvoering, leer van 
de zinsbouw) ben ik bij de paters van de Sociëteit van Jezus toegelaten door de 
eerwaarde pater Antonius Suguet, provinciaal van de sociëteit in de Vlaams 
Belgische provincie. 
 
Zo zijn we al beland bij de verdere levensloop van Henschenius. Alvorens we die 
vervolgen, nog een enkel woord over de schrijfwijze van zijn naam. Al vanaf de 
Middeleeuwen bestond het gebruik onder geleerden om hun voor- en achternaam 
te latiniseren, dat wil zeggen een Latijnse vertaling te geven. Gaert Henskens 
werd zo Godefridus Henschenius. Onder die naam bleef hij ook in Venray 
bekend. In het jaar 1870 werd ter ere van de grote geleerde de Varkensmarkt 
omgedoopt in Henscheniusplein. Een officiële straatnaamgeving kende Venray 
toen nog niet. Die kwam pas in het jaar 1920 tot stand. Zonder enige discussie 
werd toen Henscheniusplein veranderd in Henseniusplein. Waarschijnlijk ging 
men van de veronderstelling uit dat Henschenius afstamde van de familie 
Hensen. Oudere Venrayers herinneren zich nog de Jan Hensenstraat en de Jan 
Hensenkuil. Vroegere historici: o.a. Habets, verwarden Jan Hensen met de 
oudere broer van Henschenius en dachten dat het geboortehuis van Henschenius 
daar gezocht moest worden. Jan Hensen leefde echter een eeuw later en heeft 
niets met de familie Henskens te maken. G. Lucassen heeft overtuigend 
aangetoond, dat het geboortehuis van Henschenius heeft gestaan in de 
Sandackerse Steenstrate, tegenwoordig het noordelijk gedeelte van de 
Grotestraat. Aan de noordkant werd het geboortehuis van Henschenius begrensd 
door een monumentaal pand, waar o.a. de chirurgijn Coninx gewoond heeft. 
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Daar is nu het pand van modehuis Berden. Het geboortehuis van Henschenius 
stond op de plaats waar nu de herenmodezaak van Jac. Nooyen is gevestigd. 
 
De zuidzijde van het pand was onbebouwd, want daar lag de Borggraef. Ten 
zuiden daarvan lag een ander monumentaal pand: de Wijnkelder, waarin in het 
begin van de vorige eeuw achtereenvolgend de artsen Struben en Vercauteren 
zich vestigden. De Borggraef slibde helemaal dicht. Er kwam een moestuin en in 
het begin van de twintigste eeuw liet Jos Neeteson er een huis bouwen: de 
huidige drogisterij. Alleen al uit de huisvesting blijkt dat het gezin Henskens 
behoorde tot de welgestelde families in Venray. 
 
Het was dan ook niet vreemd dat Godefridus - waarschijnlijk de meest 
intelligente uit het gezin - verder ging studeren. Dat kon niet in Venray, waar pas 
in het jaar 1651 een Latijnse school werd opgericht. Waarom de keus viel op het 
college van de Jezuïeten in ’s Hertogenbosch is niet bekend. Er waren wel 
ontwikkelingen in de toenmalige politieke situatie in de Zuidelijke Nederlanden 
die van invloed geweest kunnen zijn op zijn keuze. In het jaar 1609 begon het 
twaalfjarig bestand, waarbij ’s Hertogenbosch nog onder Spaans bestuur bleef. Er 
was het stadsbestuur van ’s Hertogenbosch en ook aartshertog Albrecht veel aan 
gelegen dat ’s Hertogenbosch katholiek zou blijven. Daaraan zouden de Jezuïeten 
de kloosterorde van de contrareformatie, een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren. Zij werden dan ook in het jaar 1609 graag ingehaald, ontvingen van alle 
kanten steun en openden een college. In het jaar 1610 telde hun college al 
vierhonderd leerlingen, in het jaar 1615 achthonderd. Toch heeft de bloei van de 
Jezuïeten in ’s Hertogenbosch maar kort geduurd. In het jaar 1629 veroverde 
Frederik Hendrik ’s Hertogenbosch en werden de Jezuïeten verdreven. 
 
Een andere mogelijkheid ter verklaring van het feit dat hij bij de Jezuïeten in ’s 
Hertogenbosch ging studeren kan gelegen zijn in de omstandigheden dat een 
kloosterzuster, afkomstig uit Venray, maar verblijvend in een klooster in ’s 
Hertogenbosch, invloed heeft uitgeoefend. Papebrochius schrijft dat Henschenius 
deze zuster Beatrix heel vaak opzocht, dat zij grote invloed op hem had en dat ze 
hem ook stimuleerde bij de Jezuïeten in te treden. Er bestond een bijzondere 
band tussen het klooster van deze zuster Annenborch en het college van de 
Jezuïeten. Toen het klooster van de zusters werd opgeheven in het jaar 1613, 
werd dit overgenomen door de Jezuïeten. De jongere zusters gingen naar een 
ander klooster, de oudere zusters bleven er wonen en werden gedeeltelijk door de 
Jezuïeten onderhouden. Onder deze oudere zusters wordt een zuster Beatrix 
Gerardi vermeld. Mogelijk was dit de zuster met wie de jonge Godefridus vaak 
sprak. Papebrochius vermeldt ook nog dat de hospita van Godefridus hem tot 
ontucht wilde verleiden. Hij loste dit probleem op door met een aantal 
klasgenoten naar een ander kosthuis te gaan. Hij deed dit heel tactisch zonder 
zichzelf of zijn hospita in opspraak te brengen. 
 
Heel belangrijk in het leven van Henschenius was volgens Papebrochius, dat hij 
in ’s Hertogenbosch Bollandus als leraar literatuur kreeg. In zijn biografie noemt 
Papebrochius ’s Hertogenbosch als plaats waar Bollandus college gaf. Betwijfeld 
kan worden, of Bollandus in ’s Hertogenbosch les heeft gegeven, hij deed dit wel 
in Roermond. Henschenius verliet in het jaar 1619 de instelling van de Jezuïeten 
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in ’s Hertogenbosch. In de jaren daarna maakt het college moeilijke tijden door, 
vooral in financieel opzicht. Het blijkt dan dat Henschenius zijn oude college niet 
is vergeten. Er werd duizend gulden in het jaar 1623 door hem overgemaakt naar 
het college, waarschijnlijk uit de nalatenschap van zijn moeder. 
 
Zoals al eerder vermeld, gaf Henschenius zelf aan op 9 oktober 1619 bij de 
Jezuïeten te zijn ingetreden. Hij vertrok naar Mechelen waar op 22 oktober zijn 
noviciaat begon. Toen dit na twee jaar om was ging hij naar Leuven, waar hij 
twee jaar filosofie studeerde. Daarna kreeg hij, zoals bij de Jezuïeten gebruikelijk 
is opdracht de geschriften van de klassieke oudheid op te frissen. Hij studeerde 
dus weer Latijn en Grieks en bleek vooral in het Grieks zo knap te zijn dat zijn 
medestudenten hem meer als een leraar zagen. Hij schreef in die tijd een Griekse 
grammatica, die nog jarenlang op de colleges als handboek werd gebruikt. Hij gaf 
nog ongeveer vijf jaar les in Latijn en Grieks op de Jezuïetencolleges van 
Vlaanderen en was een zeer gezien leraar, vooral in het Grieks. Papechrochius 
schrijft dat hij zeer gemakkelijk Latijns proza naar het Grieks vertaalde en dat hij 
in beide talen fraaie gedichten schreef. 
 
In die tijd gaven vele klasgenoten van Henschenius zich op voor de missies 
overzee. Henschenius had ook graag naar de missie gegaan, maar niet naar Azië. 
Hij vond dat daar al genoeg medebroeders heen gingen. Zelf zou hij liever naar 
Scandinavië gaan en hij maakte ook al studie van die landen, vooral van de taal. 
Deze wens van Henschenius werd echter niet vervuld, daar zijn oversten hem 
aanwezen als hulp voor Bollandus. 
 
De orde van de Jezuïeten werd in het jaar 1540 gesticht door Ignatius van 
Loyola. Eén van grondslagen voor deze orde vormden de spirituele oefeningen van 
Ignatius. Zij waren er onder andere op gericht meer zelfkennis te verkrijgen. Het 
motto van de Jezuïeten is: Ad majorem Dei gloriam. Dit houdt in, dat het geloof, 
waar nodig, verkondigd en verdedigd. Essentieel bij de Jezuïeten is de gelofte van 
gehoorzaamheid. De orde werd gekenmerkt door een strakke organisatie en wilde 
actief zijn in de maatschappij. Zo was zij vanaf het begin betrokken bij het 
bestrijden van de reformatie door de contrareformatie, hoewel de orde niet 
speciaal daarvoor was opgericht. De orde was ook geen specifieke missieorde, 
maar zij ontplooide op dit gebied over de hele wereld belangrijke initiatieven en 
zond veel missionarissen uit. Ook het beoefenen van de wetenschap was niet het 
specifieke doel van de Jezuïeten, maar toch telde de orde talrijke 
wetenschapsbeoefenaren en werd er ook veel aandacht besteed aan het 
onderwijs. Ook de zielzorg werd in de orde erg belangrijk gevonden. Henschenius 
is op al deze gebieden actief geweest. Hij was leraar klassieke talen, verrichtte 
baanbrekend werk op het gebied van de geschiedeniswetenschap en was actief in 
de zielzorg, vooral als biechtvader en geestelijk leidsman. Missionaris werd hij 
niet, hoewel hij dit graag had gewild. Na zijn studie theologie werd hij tot priester 
gewijd en direct daarna - in het jaar 1635 - aangewezen tot assistent van zijn 
vroegere leermeester Bolland als hulp bij het schrijven van de Acta Sanctorum. 
 
De Acta Santorum noemde men vanaf de eerste eeuwen der christenheid de 
verzameling van heiligenlevens, die werden geschreven. Vooral de levens van 
martelaren en hun heldhaftige dood waren geliefd en werden beschreven in de 
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martyrologia. De martelaren werden bijzonder vereerd op hun sterfdag en zo 
ontstond er een kerkelijke kalender met voor iedere dag een andere heilige. In de 
loop der eeuwen werden deze heiligenlevens steeds fraaier maar ook 
onwaarschijnlijker. Vooral in de Middeleeuwen werden ze opgesmukt met allerlei 
verzinsels, fabels en vrome toeschrijvingen. Op deze manier werden de 
heiligenlevens lachwekkend en een bron van spot voor de protestanten, die het 
vereren van heiligen onzin vonden.  
 
In de zestiende eeuw was er mede onder invloed van de contrareformatie een 
toegenomen belangstelling voor de geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk 
en voor de geschiedenis van haar heiligen. De opvatting van degenen die zich 
hiervoor interesseerden wordt goed weergegeven door wat de Dominicaan 
Mechior Cano hierover schreef: ‘Ik zeg het met pijn meer dan met verachting. 
Laërtius heeft soberder de levens van de filosofen geschreven, dan de christenen 
de levens der heiligen; er is meer juistheid en eerlijkheid in Suetonius: 
geschiedschrijver van de Romeinse keizers, dan in de katholieke 
geschiedschrijvers, niet over keizers maar over martelaren, maagden en belijders. 
Bijna allen laten zich door hun emoties meeslepen en begeven zich systematisch 
in zoveel verzinsels, dat ze me schaamte en zelfs walging inboezemen. Ik begrijp, 
dat ze niet alleen waardeloos zijn voor de kerk maar dat ze die zelfs in 
moeilijkheden brengen.’ Cano klaagde over de historische betrouwbaarheid van 
de hagiografen en vervolgde: ‘Alsof die heilige mannen van God behoefte zouden 
hebben aan onze leugens. Zij die voor Christus zoveel ware dingen hebben 
gedaan. Alsof de verzinsels, dit kunstmatige bedrog, niet schadelijk zouden zijn, 
zoals laffe soldaten eerder een last zijn dan een voordeel: onze helden groot en 
indrukwekkend in hun ware daden overtreffen hun faam, maar hun geweldige 
heldendom wordt miskend en niet juist weergegeven.’ In de tijd dat Cano dit 
schreef werden er toch al pogingen gedaan het schrijven van de levens der 
heiligen op een hoger niveau te brengen. In de zestiende eeuw waren er drie 
schrijvers, die op dit gebied bekendheid verwierven: Luigi Lipomano, Laurentius 
Surius en Cesar Baronius.  
 
Luigi Lipomano (Aloysius Lipomanus, 1500 -1559) studeerde eerst klassieke 
talen en werd toen priester. Hij was actief in de contrareformatie en speelde een 
belangrijke rol op het Concilie van Trente. Ook het Vaticaan deed vaak een 
beroep op hem en hij was nuntius in Portugal en Polen. In dit laatste land werd 
hij met de dood bedreigd door de protestantse landadel. Hij verwaarloosde bij al 
deze activiteiten zijn studie niet en schreef verschillende boeken over de levens 
van de oude kerkvaders. Hij was daarmee een voorloper van Surius en de 
Bollandisten. 
 
Laurentius Surius (1522-1578) werd geboren in Lübeck en stierf in Keulen. Zijn 
ouders zouden Luthers geweest zijn maar Petrus Canisius zou hem tot het 
katholieke geloof hebben gebracht. In het jaar 1542 trad hij in bij de Karthuizers 
en hij wijdde zijn verdere leven aan studie en het schrijven van geschiedkundige 
werken, vooral heiligenlevens. Zijn belangrijkste werk is een verzameling van 
heiligenlevens getiteld: ‘De probatis Sanctorum historitis ab Al. Lipomano olim 
conscriptis nunc a Laur. Surio emendates et auctis.’ (Over de betrouwbare 
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geschiedenissen van de heiligen ooit door Lipomanus bij elkaar gebracht en nu 
door Laurentius Surtius verbeterd en uitgebreid).  
 
Cesar Baronius (1538-1607) studeerde aanvankelijk rechten in Napels en Rome. 
In Rome leerde hij Philippus Neri kennen en hij sloot zich aan bij diens kleine 
gemeenschap, die later de congregatie van de Oratorianen zou worden. Zijn vader 
weigerde zijn verdere studie te betalen en Baronius werd helemaal afhankelijk 
van de kleine groep om Philippus Neri, die hem sterk beïnvloedde. In de jaren 
tussen 1559 tot 1574 verscheen in Basel een Lutheraanse kerkgeschiedenis in 
dertien delen. Philippus Neri droeg Baronius min of meer op de opvattingen van 
dit geschrift neergelegd te bestrijden. Baronius deed dit uit gehoorzaamheid, 
maar kreeg van zijn overste (net als Bollandus en Henschenius later) weinig tijd 
en ruimte om zich hiermee bezig te houden. Hij moest pastoraal werk doen en 
ook nog voor de kleine kloostergemeenschap koken. ‘Baronius coquus perpetuus’ 
schreef hij op de muur van zijn keuken. Toch lukte het hem zijn ‘Annalen’ te 
schrijven en met toenemend succes. Toen hij tot bibliothecaris van de bibliotheek 
van het Vaticaan was benoemd en later overste van zijn congregatie, had hij nog 
minder tijd om te schrijven. Hij had veel succes, ondanks de fouten die hij 
maakte. Een handicap was dat hij alleen Latijn kende, nauwelijks Grieks en 
helemaal geen Hebreeuws. 
 
Bolland koos als helper zijn beste leerling uit het verleden, dat was Godefridus 
Henschenius. Deze stond bekend als zeer ijverig, begiftigd met een scherp 
verstand, een goed geheugen en een verbazingwekkende geleerdheid. Hij was 
rustig, koel, beheerst en beschikte over een ijzersterke gezondheid. In het jaar 
1635 begon zijn samenwerking met Bollandus. De twee banden over de heiligen 
van januari waren al geschreven en lagen bij de drukker. Henschenius koos voor 
de heilige Amandus en Sint Vaast. Beiden leefden in de tijd van de Merovingers. 
Het leven van de heilige Amandus werd een doorslaggevend succes. Deze bijdrage 
van Henschenius werd later geplaatst in de Acta van februari. Dom Pitra was vol 
bewondering voor wat Henschenius geschreven had. Het verbaasde hem, dat 
alleen de inleiding op het leven van Sint Amandus al twee en twintig paragrafen 
omvatte. Henschenius wist het geboortejaar van Amandus te noemen, zijn 
vaderland, zijn monniksleven en zijn missionering. Hij wist alle kloosters te 
noemen waar St. Amandus gewoond had. Ook bleek Henschenius in zijn 
onderzoek in de archieven naar Sint Amandus de drie Dagoberten ontdekt te 
hebben. Henschenius gaf ook aan hoe Sint Amandus Vlaanderen bekeerde en 
noemde de preken die hij in Gent en Antwerpen had gehouden. Hij volgde 
Amandus op zijn reizen door Brabant, langs de Maas en de Rijn. Hij voerde 
onweerlegbare argumenten aan, dat hij bisschop van Maastricht is geweest en hij 
schreef ook over de verwikkelingen in het hof van de Merovingers. Henschenius 
kende de belangrijkste personen uit de zevende eeuw en hij noemt de zesendertig 
kloosters die door Amandus gesticht of ontworpen waren. Henschenius 
besteedde ook aandacht aan zijn testament, zijn sterfdag, zijn wonderen, de 
verering van relikwieën. Tenslotte behandelde hij ook alles wat inmiddels over 
Amandus was verschenen: legenden, gedichten, hymnen, etc. Het geheel omvatte 
acht en tachtig bladzijden in folio. Als resultaat van zijn onderzoek naar Sint 
Amandus vond hij nog de stof voor twee andere boeken: een boek over het 



 194

bisdom Maastricht en zijn bisschoppen en een boek over drie Merovingische 
koningen, allen Dagobert geheten. 
 
Het leven van Amandus was met een kritische instelling geschreven. Het ging 
eerder om een studie over Amandus en zijn tijd dan om een biografie van een 
heilige. In zijn kritische studie hield Henschenius rekening met chronologie en 
topografie en bovendien vergeleek hij de verschillende bronnen met elkaar. 
Bolland was volkomen verrast en uit het veld geslagen door de prestatie van 
Henschenius. Habets schrijft: ‘Bolland was als door de bliksem getroffen.’ Hij 
vond de kritische methode die door Henschenius was toegepast zo superieur aan 
datgene wat hij zelf tot dan toe had geschreven, dat hij onmiddellijk de levens 
van de heiligen van de eerste vijf dagen van januari bij de drukker terug haalde 
om ze te herschrijven volgens de methode die Henschenius had toegepast. Bij het 
herschrijven zou Henschenius hem behulpzaam zijn. 
 
De opzet van Bollandus was bescheiden geweest. Hij beperkte zich tot het 
aanduiden van het manuscript waarin hij de teksten die hij publiceerde had 
aangetroffen. Hij voorzag ze van aantekeningen en hij maakte een lijst van de 
variaties in de verschillende teksten die hij had gevonden, terwijl er ook melding 
werd gemaakt van de relieken van de heiligen en hun feesten. Henschenius 
streefde ernaar alle problemen op te lossen waartoe de teksten aanleiding zou 
kunnen geven op het gebied van chronologie, geografie, geschiedenis of 
filologische interpretatie. Hij verdiepte zich grondig in de teksten en zuiverde ze 
van allerlei bijkomstigheden die er in de loop van de jaren door legendevorming 
waren ingeslopen. Bolland besefte dat er in de toekomst volgens de methode van 
Henschenius gewerkt zou moeten worden. Samen met Henschenius herschreef 
hij de levens van de heiligen van januari. 
 
Samen legden ze zo de grondslag voor de Acta Sanctorum. Deze werden 
gepubliceerd in een chronologische volgorde die werd bepaald door de dag van de 
liturgische viering van de heilige. Voor iedere dag was het noodzakelijk een lijst 
op te stellen van alle heiligen die ergens in de christenheid gevierd werden. Dit 
vooronderstelde een nauwkeurige studie van de kalenders in alle talen:Latijn, 
Grieks, Syrisch, Arabisch, Koptisch, Ethiopisch, Armeens, Georgisch, Slavisch, 
Keltisch en andere talen. Daarna werd van iedere heilige een dossier opgemaakt 
waarin de elementen stonden die later in de commentaren werden 
bediscussieerd. Het was nodig dat alle herhalingen en duidelijke fouten werden 
opgespoord en dat fictieve personen die ontstaan waren door variatie in de 
spelling van de namen, van de authentieke heiligen werden onderscheiden. 
Voordat de monografie verscheen werd er een lijst opgesteld van ‘Praetermissi et 
in alios die rejecti’, een lijst van heiligen of zaligen, die volgens de schrijvers 
moesten worden weggelaten of op een andere dag geplaatst. De syllogai waren 
zeer korte aantekeningen om de herinnering aan te geven van hen, van wie alleen 
de naam bekend was. De werkwijze waartoe werd besloten was er mede de 
oorzaak van dat de Acta van januari, die Bollandus meende afgesloten te hebben, 
bijna geheel herschreven moesten worden. De nieuwe werkwijze vroeg veel meer 
tijd. Ook bleven de taken in de zielzorg zowel Bollandus als Henschenius bezig 
houden. Er waren daarnaast ook nog andere oorzaken die Bollandus en 
Henschenius verhinderden de Acta van januari eerder te voltooien. 
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In het jaar 1640 bestond de orde der Jezuïeten honderd jaar. Pater Joannes de 
Tollenaere, provinciaal van de Vlaams Belgische provincie van die orde, wilde dit 
honderdjarig bestaan zo waardig vieren dat men zich te allen tijde dit jubileum 
zou herinneren. Hij riep alle vooraanstaande paters van de Vlaams Belgische 
provincie bijeen en nodigde hen uit na te denken wat men voor dit feest zou 
kunnen doen en ieder moest op een volgende bijeenkomst zijn mening zeggen. 
Onder de plannen die er werden voorgelegd, waardeerde De Tollenaere vooral het 
plan van Bollandus, die voorstelde een boekwerk samen te stellen, versierd met 
lofredenen, emblemen en gedichten. Er zouden verschillende personen aan 
moeten werken. Men zou aan de volgende zes onderwerpen aandacht moeten 
besteden: de geboorte, de groei, het werk, het lijden en daarop volgende glorie 
van de orde. In het zesde hoofdstuk zou de geschiedenis van de Vlaams Belgische 
provincie aan de orde moeten komen. Een titel had Bollandus ook al in 
gedachten: Imago Primi Saeculi Sociatatis Jesu a provincia Flandro Belgica 
Etusdum Societatis Represententa. Bollandus hielp de provinciaal degenen te 
kiezen die in staat werden geacht het best de verschillende delen van het plan uit 
te voeren. Hij stimuleerde hen bij de uitvoering van hun taak en rangschikte zelf 
de ingeleverde bijdragen. Zo had Bollandus het belangrijkste aandeel aan het 
boek, dat binnen acht maanden werd gedrukt en negenhonderdeenenvijftig 
bladzijden telde. Volgens Papebrochius werkte ook Henschenius mee aan dit 
boek, onder andere door het schrijven van gedichten. Hoe groot de bijdrage van 
Henschenius was, blijkt niet meer te achterhalen, omdat geen enkele bijdrage in 
het boek bekend is. 
 
Meer tijd kostten echter nog de bijdragen die Bollandus en Henschenius leverden 
aan de strijd tegen het Jansenisme. De strijd van de Jezuïeten tegen het 
Jansenisme had een lange voorgeschiedenis. In het jaar 1541 werd Michel Baius 
(Michel de Bay) professor aan de universiteit van Leuven. In het jaar 1542 hielp 
hij de Jezuïeten bij het tot stand brengen van een theologische opleiding voor 
Jezuïeten in Leuven. Dit college groeide snel dankzij uitstekende professoren 
zoals: Bellarminus, Lessius en Cornelis a Lapide en werd de belangrijkste 
opleidingsmogelijkheid voor de Jezuïeten in de Vlaams Belgische provincie. Bais, 
die carrière maakte aan de universiteit van Leuven, ontwikkelde inmiddels 
opvattingen op theologisch gebied, die door velen als ketters werden ervaren. In 
het jaar 1567 werden deze opvattingen veroordeeld door Paus Pius V, echter 
zonder dat de naam van Baius werd genoemd. Ondanks deze veroordeling werd 
Baius toch deken van de theologische faculteit in Leuven. 
 
Inmiddels waren er grote geschillen ontstaan tussen de theologische opleiding 
van de Jezuïeten en de theologische faculteit van de universiteit. Deze geschillen 
lagen op juridisch en dogmatisch gebied. De Jezuïeten wilden voor hun opleiding 
ook het recht om academische graden te verlenen, de universiteit verzette zich 
daartegen. De dogmatische geschillen hadden vooral te maken met de 
genadekwestie. Baius had in de genadeleer opvattingen van Augustinus tot de 
uiterste consequentie doorgedreven, zodat hij tot ketterij verviel. De opvattingen 
van Baius werden vooral bestreden door de Jezuïet Lessius die aan de 
theologische opleiding van de Jezuïeten was verbonden. 
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Jansenius (1585-1638) werd geboren in Acquoi nabij Leerdam. Hij studeerde in 
Utrecht en later in Leuven. Hij werd daar beïnvloed door ideeën van Baius. In een 
aantal kleinere geschriften en brieven werden de opvattingen van Jansenius over 
de genadeleer bekend. Toen het duidelijk werd dat Jansenius een boek hierover 
zou gaan uitgeven, waaraan hij twintig jaar had gewerkt, vormde zich onder de 
Jezuïeten in Leuven een triumviraat (driemanschap), dat zich tot doel stelde de 
publicatie van het boek van Jansenius te verhinderen, maar zelf ook Theses of 
stellingen te publiceren, waarin de opvattingen van Jansenius weerlegd zouden 
worden. Voordat het boek van Jansenius verscheen had pater Crom S.J. al 
enkele bladen ervan in handen kunnen krijgen en kunnen lezen dat de Jezuïeten 
er in het boek flink van langs kregen. De eerste opzet van het triumviraat 
mislukte, want de ‘Augustinus’ zo heette het boek van Jansenius, werd in het 
geheim in een drukkerij in Leuven gedrukt en in het jaar 1640 uitgegeven. 
Jansenius was inmiddels als bisschop van Yperen aan de pest overleden. Op zijn 
sterfbed zou hij nog verklaard hebben, dat hij als gehoorzame zoon van de Kerk 
wilde sterven. 
 
Dat de Jezuïeten er niet in slaagden de publicatie van de ‘Augustinus’ te 
verhinderen, had een aantal oorzaken. Op de eerste plaats wilde de universiteit 
van Leuven er niet aan meewerken. Ook de paters Jezuïeten in Brussel, die goede 
relaties hadden met de wereldlijke en kerkelijke overheid, kregen geen voet aan 
de grond. Bovendien hadden allerlei pogingen Rome tot een verbod te bewegen 
geen resultaat. Men zat daar met het probleem dat beroemde theologen met 
elkaar overhoop lagen over de kwestie van de erfzonde en genade. Er was zelfs uit 
Rome bevolen, dat niemand over deze zaken mocht publiceren, zonder de 
toestemming van de Paus. Dus niet alleen het publiceren van Jansenistische 
opvattingen was door de Paus verboden, maar ook publicaties die tegen het 
Jansenisme gericht waren. 
 
Toch werkten de Triumviri in Leuven, gestimuleerd door pater Provinciaal aan 
een aantal thesen, waarin het Jansenisme werd bestreden. De opzet van deze 
‘Theses’ was van de ene kant aanvechtbaarheid van de leer van Jansenius aan te 
tonen door te wijzen op de overeenkomst van sommige van zijn opvattingen met 
die van Baius, Luther en Calvijn. Van de andere kant zouden ze daar de leer van 
de Jezuïeten tegenover stellen met verwijzingen naar kerkvaders en concilies, 
onder anderen het concilie van Trente. Zij wilden deze ‘Theses’ ook laten drukken 
en uitgeven. Daarbij dachten ze aan Bollandus en Henschenius, die een goede 
relatie hadden met de drukker Meursius in Antwerpen. Bovendien had Bolandus 
veel contacten met geleerden door heel Europa. Van Henschenius was bekend, 
dat hij een jonge, veel belovende kracht was die niet alleen voortreffelijk werk 
deed voor de Acta Sanctorum, maar ook een handige zakenman was. 
 
Er was nog een reden om de Theses in Antwerpen te laten drukken. Dit drukken 
moest in het grootste geheim gebeuren. In Leuven bestond er meer gevaar dat 
tegenstanders bladen van de drukproeven in handen zouden krijgen. In maart 
1641 zoude de Theses door de Jezuïeten in Leuven verdedigd worden. 
Henschenius had zich inmiddels met het drukken en versturen hiervan naar de 
verschillende instanties bezig gehouden. Hij schrijft hierover aan pater 
Tollenaere: ‘Ik heb de boeken (theses) door heel Vlaanderen verzonden. Bij de 
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pakketten voor Duinkerken heb ik namen U en Pater De Jonghe twee exemplaren 
toegevoegd voor de Engelse kloosters van Wathene en St. Omer. Naar het Waalse 
klooster (Saint Omer) doet Pater Provinciaal de verzending. Naar Douai stuurde 
ik twee exemplaren. De programma’s (van de verdediging van de Theses) zullen 
niet aangeplakt worden voor aanstaande Vrijdag. De zaak is overal nog geheim’. 
We zien hier dat Henschenius in hoge mate betrokken wordt in de strijd tegen 
het Jansenisme en dat hij daarin vooral praktisch uitvoeren werk verricht. 
 
Op de publicatie van de Theses kwamen veel reacties van Jansenistische zijde, 
waarop ook de Jezuïeten zich weer niet onbetuigd lieten. Van beide zijden werd 
niet ingegaan op het uitdrukkelijke verlangen van Rome, dat niet meer 
gepubliceerd mocht worden over genade en erfzonde. De drukker Meusius ging 
verschillende malen naar Brussel, maar kreeg geen toestemming de Theses te 
herdrukken. Bollandus schreef inmiddels veel brieven naar allerlei instanties om 
toestemming los te krijgen, maar tevergeefs. Er dreigde een verscherping van het 
publicatieverbod uit Rome te komen. De provinciaal overste hoorde dat en gaf 
Bollandus opdracht zo snel mogelijk te drukken. Op 27 juni schreef Bollandus al 
aan zijn provinciaal: ‘Pater Henschenius is reeds naar de drukkerij om vol vuur 
‘calidissimo bepate’ de druk van de Theses te bespoedigen en hij heeft het 
voornemen pas ’s avonds laat thuis te komen, tenzij hij helemaal uitgeput zou 
zijn’. Henschenius zelf schrijft hierover: ‘Toen ik Woensdag de brief van P. 
Provinciaal ontving, begaf ik mij aanstonds met de nieuwe copie naar de 
drukkerij, maar ik vond Hans Croel zonder zijn medehelpers, die met Barrat en 
anderen waren gaan fuiven. Ik drong aan bij Meurs en keerde de volgende 
Donderdagmorgen terug. Ik vond ze met drieën aan het werk. Ik liet Jacques van 
Meurs, zoon, roepen en deed lang voorstellen om helpers te verschaffen aan Hans 
Croel, maar tevergeefs. Wij gingen dan naar Van Meurs zelf, die oordeelde dat het 
werk dan maar gedaan moest worden door drie zetters. Daar ik echter bleef 
aandringen, te pas en te onpas, stelde hij tenslotte al zijn zetters tot mijn 
beschikking. Ik beloofde dat ik onmiddellijk na de middag zou terugkeren, nadat 
ik namelijk thuis al het noodzakelijke bekomen zou hebben, namelijk ten eerste 
dat ik geld zou mogen uitgeven, hetzij voor een nieuw contract, hetzij voor de 
aanvulling, hetzij om te tracteren, ten tweede dat mij een van de repententen van 
het college tot vaste medewerker geschonken zou worden. Pater Bollandus en 
Pater de Beer stelden de beide condities voor en ik kreeg wat ik wilde. Ik ging dus 
met Ceron naar de drukkerij en ik begon op de eerste plaats met Hans Croel op 
mijn hand te krijgen. Hij vroeg als helper Paep, die bij de deur werkte aan het 
Spaanse boek. Deze was afwezig maar werd geroepen en beloofde zijn 
medewerking. Ik beloofde de drukkers een vierde boven hun gewone dagloon en 
de andere letterzetters vier supplementaire sollen per dag en aan allen een flinke 
fooi, indien ze van de morgen tot de avond goed doorwerkten. Terwijl ik hiermee 
bezig was, zie, daar komt P. Tollenaere thuis en zegt te staken. Ik keer terug naar 
de drukkerij en laat bier aanbrengen. Ik kondig aan dat opgehouden moet 
worden.’ 
 
Uitgebreid is geciteerd uit deze brief die Henschenius op 29 juni 1641 schreef 
naar pater De Crom, omdat het informatie geeft over de persoon van 
Henschenius en de wijze waarop hij werkte. Hij zette zich terstond en volledig in 
wanneer hij een bepaalde opdracht kreeg. Hij ging naar de drukker en probeerde 
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daar de organisatie te beïnvloeden. Toen het niet snel genoeg ging naar zijn zin, 
wist hij aan geld te komen en probeerde hij daarmee het personeel van de 
drukkerij te bewegen sneller te werken. Ook wist hij voor zichzelf een helper te 
organiseren. Hij was een man van de daad, die wist hoe hij snel zijn doel kon 
bereiken. Zijn zakelijk inzicht zal hij van zijn moeder hebben gekregen. Van de 
andere kant was hij ook een gehoorzame kloosterling, die al zijn activiteiten 
onmiddellijk staakt, toen hij daartoe van zijn overste het bevel kreeg. Wel sloot 
hij met Van Meurs nog een akkoord dat hij eigenaar werd van bijna de hele 
voorraad reeds tegen Jansenius gedrukte werken. 
 
Hij was er zich van bewust, dat nu de bestrijding van het Jansenisme door 
middel van de Theses was stil gezet, er weer zo hard mogelijk gewerkt moest 
worden om Rome er toe te bewegen de ‘Augustinus’ te verbieden of zelfs op de 
index te plaatsen. Hij schreef: ‘Te Rome moet dus flink gewerkt worden. Dit moet 
gebeuren door persoonlijke brieven van U zelf, gedeeltelijk met medewerking van 
andere universiteiten. Ik twijfel er niet aan, dat U en de andere professoren reeds 
die hulp ingeroepen hebben, opdat de Sociëteit eensgezind, en door haar, 
verscheidene der beste universiteiten zich te weer zullen stellen.’ Door 
aanhoudende brieven licht Pater Bolandus de Keulenaars in. ’t Zou goed zijn, dat 
dit ook vaker gebeurde door brieven uit Leuven. Na de Keulse universiteit, komt 
dat dit ook vaker gebeurde door brieven uit Leuven. Na de Keulse universiteit 
komt als voornaamste onder de Duitse universiteiten, die van Ingolstadt. Aan 
haar professoren moet men reeds meermalen geschreven hebben.’ Zo schreven 
Henschenius, maar vooral ook Bollandus, talloze brieven, waarin ze er bij 
belangrijke personen en instanties op aandrongen stappen in Rome te 
ondernemen om de leer van Jansenius veroordeeld te krijgen. Hierdoor kwam 
vooral Bolland nauwelijks aan het werk voor de Acta toe. Dit ging zover dat 
Henschenius zich beklaagde dat Bollandus veel te veel met andere dingen bezig 
was. 
 
Dat Henschenius zich nog bleef inzetten voor de strijd tegen Jansenius blijkt uit 
een brief die pater Tollenaere stuurde aan pater Crom. In die brief schrijft hij 
over een onderhoud dat Henschenius waarschijnlijk op zijn verzoek heeft gehad 
met Flaccus, boekhandelaar in Londen. Deze boekhandelaar, die onder meer de 
werken van Hugo de Groot uitgaf vertelde dat vooraanstaande personen in 
Holland, o.a. Johan van Oldebarnevelt en Hugo de Groot: ‘de autoriteit van 
Jansenius gebruiken om alle godsdiensten te verenigen, dat is omver te werpen, 
vooral waar ze ernaar streven de Pauselijke autoriteit tot een minimum te 
herleiden, bewerende dat de Paus geen onfeilbare autoriteit heeft en dat er 
daarom veel dwalingen in de kerk zijn.’ 
 
Het helpen herschrijven van de Acta Sanctorum van januari deed Henschenius 
niet van harte. Hij was bescheiden, liet zich niet op zijn geleerdheid voorstaan en 
het deed hem pijn dat hij zijn leermeester moest corrigeren. Deze leermeester 
stond hier echter zelf op. Papebrochius schrijft ook dat het werk van Bollandus 
tot dan toe niet zo veel voorstelde. Hij beperkte zich ertoe elk heiligenleven dat hij 
ging behandelen te laten voorafgaan door woorden uit de oude martyrologia met 
een zeer matig commentaar over de feestten, de relieken en de schrijvers van de 
Acta waaruit hij putte. Op het einde voegde hij er nog enkele zeer korte 
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aantekeningen aan toe, die niet meer voorstelden dan afwijkende lezingen uit 
meerdere codices. Volgens Papebrochius zou het werk van Bollandus zo niet ver 
uitstijgen boven dat van Rosweyde en in aantal de verzameling van Surius 
overtreffen. Toen Bollandus zag hoe Henschenius chronologische problemen 
aanpakte en de context van handelingen en personen onderzocht en toelichtte, 
aarzelde hij niet als leermeester zijn leerling te volgen, te beginnen met Simon de 
Styliet op 5 januari. De vier dagen daarvoor waren al door Bollandus geschreven, 
maar werden nog door hem aangepast. 
 
Henschenius begon met Widukind, de hertog van Westfalen op 7 januari. Daarna 
werkte hij aan St. Laurentis, hertog van Sleeswijk. Ook schreef hij voor 7 januari 
de Acta van Raymundus van Pennafort. Voor 8 januari stelde hij het zeer 
bewerkelijke commentaar op van St. Atticus, bisschop van Constantinopel en 
lichtte hij het leven toe van de zalige Laurentius Justinianus, de eerste patriarch 
van Venetië. Toen hij op 9 januari begonnen was met de Acta van de heilige 
Justinianus en Van Basilissa, bemerkte Bollandus dat Henschenius zich vooral 
bezig hield met de heiligen uit Griekenland en het Midden-Oosten. Al werkend 
waren ze een soort werkverdeling overeengekomen. Henschenius zou vooral 
heiligen uit de Griekse Kerk en uit Klein Azië op zich nemen en bovendien Franse 
en Italiaanse heiligen, Bollandus reserveerde Duitse, Spaanse, Britse en Ierse 
heiligen voor zichzelf. Van die tijd af werkte ieder aan zijn eigen heilige maar wel 
volgens een strak door hen beiden uitgewerkt plan. Daarbij hielden ze elkaar op 
de hoogte van ieders werkzaamheden en vormden ze een duidelijk team. 
 
Aanvankelijk ondertekenden Bollandus en Henschenius hun eigen bijdrage niet. 
Dit beviel Bollandus niet. Hij kreeg steeds brieven waarin informatie werd 
gevraagd over heiligen die hij niet had behandeld maar die door Henschenius 
waren beschreven. Henschenius vond, bescheiden als hij was het wel goed zo, 
maar Papebrochius schreef in zijn biografie van Henschenius dat hij bij de 
uitgave van juni een supplement zou voegen, waarin de bijdragen van de eerste 
vijf maanden een ondertekening zou krijgen. J.B. voor Bollandus en G.H. voor 
Henschenius. Bij de uitgave in juni werd dit echter niet uitgevoerd. Henschenius 
wilde ook niet dat zijn naam op het titelblad van de uitgaven van de Acta zou 
komen. Hij zei steeds: ‘Het is voor mij voldoende, als ik de goedkeuring krijg van 
de heiligen voor het werk, dat ik aan hen heb gewijd’. Bollandus ging hiermee 
echter niet akkoord. Hij eiste dat op de titelpagina de naam van Henschenius 
werd genoemd en dat gezegd zou worden dat hij de Acta Sanctorum mede had 
verzameld, geordend en met noten toegelicht en dat hij met moeite en inspanning 
aan de studie had bijgedragen. 
 
Wij weten inmiddels uit verklaringen zowel van Bollandus als van Papebrochius 
dat feitelijk Henschenius de eerste en grootste vernieuwer was. Er werd veel 
nauwkeuriger gewerkt en het onderzoek was veel diepgaander. Henschenius ging 
hierin voorop en hij adviseerde Bollandus. De twee delen van januari vonden 
grote bewondering bij de geleerden van die tijd. Ook protestantse geleerden 
waren heel enthousiast, onder andere Vossius, professor in de geschiedenis aan 
het Atheneum Illustre in Amsterdam.  Deze reacties stimuleerden Bollandus en 
Henschenius op dezelfde wijze verder te gaan met februari. Henschenius had al 
wat voorwerk verricht met de levens van Sint Amandus en Sint Vaast. Hoewel de 
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omstandigheden waaronder ze moesten werken wel wat waren verbeterd, duurde 
het nog vijftien jaar voordat februari uitkwam. Er was hun inmiddels van veel 
kanten bronnenmateriaal gestuurd en hun werkwijze was nog veelomvattender 
en nauwkeuriger geworden. Snelle voortgang werd nog steeds belemmerd door 
het pastoraal werk dat van hen gevraagd werd en door ziektes van Bollandus. 
 
In  het jaar 1658 verschenen de drie delen van de Acta Sanctoreum van februari. 
Zij droegen nog veel duidelijker het stempel van de kritische onderzoeker 
Henschenius. De geleerde wereld van die tijd was verbaasd en vol bewondering 
over wat Bollandus en Henschenius hadden gepresteerd en sprak haar 
waardering uit. Zij bewonderde hun kennis, maar ook de juistheid van hun 
wetenschappelijke benadering. Al snel daarna schreef Henschenius een aantal 
boekjes met korte aantekeningen over Italië, Spanje, Frankrijk, België en 
Duitsland. 
 
Bij de studie van Sint Amandus en Sint Vaas had Henschenius zich ook zeer 
verdiept in de geschiedenis van het bisdom Maastricht en van de Merovingische 
koningen van Frankrijk. Dat bracht hem ertoe twee boeken te schrijven over 
beide onderwerpen. In het jaar 1652 verscheen zijn ‘De tribus Dagobertis 
Francorum regum diatriba’, een verhandeling over drie koningen met de naam 
Dagobert. In dit boek wordt de dynastie van deze koningen en hun opvolgers 
beschreven, de tijd waarin ze leefden en hun daden. Er wordt recht gedaan aan 
Dagobert 11, zoon van Sigibert als koning van de Austrasiërs. De kwestie van de 
Dagoberten is: in historische overzichten en bibliografieën staan steeds twee 
Dagoberten vermeld. Het bestaan van drie vorsten van die naam wordt betwijfeld. 
Doorgaans worden alleen Dagobert 1 en Dagobert 111 tot de koningen van 
Frankrijk gerekend. Dagobert 11 heeft korte tijd geregeerd als koning van het 
deelkoninkrijk Austrasië. In de officiële Franse geschiedenis kent men slechts 
twee Dagoberten. Het onderzoek van Henschenius toonde aan dat er ook een 
koning Dagobert 11 is geweest. Henschenius werd zeer geroemd. Tijdens zijn reis 
naar Rome ontmoette hij heel wat mensen die het gelezen hadden. Hij ondervond 
echter ook kritiek. Een zekere Adrien de Valois beweerde dat hij Dagobert 11 had 
ontdekt en dat het boek van Henschenius plagiaat was. Hij diende zelfs een 
aanklacht tegen Henschenius in. Henschenius weerlegde in de Acta Sanctorum 
de opvattingen van De Valois. Toch bestaat de indruk, dat Dagobert 11 in de 
Franse geschiedenis helemaal aanvaard is. In drie genealogieën van de Franse 
koningen, komt Dagobert 11 maar één keer voor. 
 
Henschenius maakte voetreizen naar  Rome, Duitsland, Oostenrijk, Italië en 
Frankrijk. De route in Italië: Trente, Verona, Padua, Vicenza, Venetië, Ferrara, 
Bologna, Imola, Faënza, Ravena, Loreto, Tolantino, Assisië, Foligno, Rome, 
Napels, Grotto, Ferrara, Monte Casino, Rome, Florence, Lucca, Vallombroso, 
Genua, Milaan, Turijn. De tocht van Innsbruck naar Trente was zwaar. 
Henschenius had een vreselijke hoogtevrees, waarmee Papebrochius wel eens de 
spot dreef. Hij ging op de bodem van het rijtuig liggen en verloor bijna zijn 
zelfbeheersing. Henschenius en Papebrochius werden mede dankzij de 
bescherming van de Paus overal met open armen ontvangen en kregen van 
iedereen grote medewerking. Behalve de Paus ontmoetten ze ook een aantal 
kardinalen die hun met alles hielpen. 
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Dat Henschenius en Papebrochius een dergelijke langdurige reis konden maken 
was te danken aan de roem die Bollandus zich met de uitgave van vijf delen van 
de Acta Sanctrum had verworven. De naam Bollandus was een soort 
wachtwoord, een Sesam open u, waardoor veel bibliotheken van kloosters, 
kathedralen en paleizen voor hen opengingen. Daarbij speelden natuurlijk ook de 
aanbevelingsbrieven die Bollandus hen had meegegeven, een belangrijke rol. 
Bovendien wist Bollandus door zijn jarenlange ervaring in de hagiografie, welke 
bibliotheken interessant waren voor hun werk en welke niet zoveel zouden 
opleveren. Niet alleen bibliotheken werden voor hen open gesteld, ze werden 
overal hartelijk ontvangen, op de eerste plaats in kloosters van hun eigen orde 
maar ook op andere plaatsen. Vaak werd hun vervoer aangeboden maar meestal 
moesten ze er zelf voor zorgen. Dat betekende dat ze grote gedeelten van hun reis 
te voet aflegden, vaak door weer en wind over slechte wegen. Ze maakten lange 
dagen. Naast de lichamelijke inspanning was er de geestelijk inspanning van het 
zoeken naar oude handschriften in bibliotheken en daarvan afschriften maken. 
Iedere historicus die gebruik wil maken van oude met de hand geschreven 
bronnen, weet hoe inspannend dit kan zijn. Vaak stelt men zich al tevreden met 
het kunnen lezen van handschriften van een bepaalde regio in een bepaalde tijd. 
Henschenius en Papebrochius hadden te maken met talrijke totaal verschillende 
handschriften zowel Grieks als Latijn. Dit werk is een indrukwekkende prestatie 
geweest. Hun oogst was groot maar ze moesten er ook nog voor zorgen dat hun 
afschriften in Antwerpen kwamen. Hun oogst in Duitsland werd waarschijnlijk 
verstuurd door Gamans, die hen bijna tijdens deze hele reis door Duitsland 
vergezelde. Zodra ze in Italië waren lieten datgene wat ze naar Antwerpen wilden 
sturen per schip vervoeren. 
 
Grote bewondering moet men hebben voor het gemak, waarmee beide 
Bollandisten omgingen met de hoge geestelijkheid en wereldlijke bestuurders. Ze 
werden uitgenodigd door kardinalen, bisschoppen, prinsen, hertogen en vorsten. 
Ze hadden enkele malen een gesprek met de Paus. Ze waren in deze milieus 
graag geziene gasten en vooral geleerde schrijvers stelden de omgang met hen op 
prijs. De voertaal was natuurlijk de taal van de geleerden: Latijn, hoewel men 
zich kan indenken dat beide taalgevoelige Bollandisten na enige tijd ook wel 
Duits, Italiaans en Frans konden verstaan. Schrijven bleven ze echter in het 
Latijn. 
 
De reizen van Henschenius en Papebrochius hebben in ieder geval drie 
belangrijke voordelen opgeleverd voor de Acta Sanctorum en het werk van de 
Bollandisten. Op de eerste plaats werd heel veel bronnenmateriaal verzameld, dat 
werd opgeslagen in het Museum Bollandianum in Antwerpen, waarvan 
Henschenius de grondlegger was. 
 
Op 3 oktober 1680 keerde Godefridus Henschenius tegen de avond terug naar 
het museum. Hij maakte zich zorgen over de drie delen van mei die uitgegeven 
moesten worden terwijl Papebrochius afwezig was. Henschenius was inmiddels 
tachtig jaar geworden. Henschenius voelde plotseling dat zijn benen het begaven 
en dat hij nauwelijks nog kon staan. Hij bleef tegen de muur gedrukt staan 
totdat huisgenoten kwamen toelopen en hem ondersteunden en naar bed 
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brachten. Hij werd de volgende dag overgeplaatst naar de ziekenzaal en omdat hij 
bang was dat de verlamming verder zou, vroeg hij om de sacramenten der 
stervenden. De doktoren vonden echter dat er geen levensgevaar was. 
Papebrocius kwam zo snel mogelijk terug naar Antwerpen. Henschenius was hier 
erg blij om en al gauw ging hij zich beter voelen.Er bestond hoop dat hij weer een 
beetje zou herstellen, hoewel het winter werd. Om te voorkomen dat hij zou 
vereenzamen en somber worden hield Papebrochius hem regelmatig gezelschap 
en begon hij voor hem te herlezen wat hij voor de drukker had voorbereid en wat 
Henschenius nog niet gezien had. 
 
Bij het aanbreken van de lente kon hij in een rolstoel naar zijn werktafel gereden 
worden en ging hij het werk dat nog gedrukt moest worden, corrigeren. Begin 
maart begon hij met een stok te lopen en tenslotte kon hij zelfs aan het altaar 
van de ziekenzaal de mis lezen en de trap opgaan naar het museum. Hij ging zich 
zelfs bezig houden met juni en liet dit gedeelte bijna geheel geordend achter. Ook 
begon hij te werken aan het lemma over de tienduizend soldaatmartelaren, die op 
de berg Arrarat gekruisigd zouden zijn en wier feest op 22 juni van de Romeinse 
kalender gevierd wordt. Dit was echter een zeer moeilijk onderwerp en zijn 
medewerkers merkten tot hun verdriet dat hij dit niet meer aankon. Het werd 
steeds moeilijker met hem over bepaalde ingewikkelde zaken te discussiëren. Hij 
werd dan gauw moe en moest naar bed. Hij ging lichamelijk steeds meer 
achteruit en kon niet meer lopen, maar geestelijk bleef hij nog erg goed en hij 
wilde graag nog werk doen voor de Acta Sanctorum. 
 
Papebrochius vond werk voor hem, dat vooral beroep deed op zijn goede 
geheugen want dat bleef bij Henschenius tot op hoge leeftijd in tact. 
Papebrochius vroeg hem iets te doen wat Henschenius altijd met plezier en goed 
gedaan had maar wat hij zelf niet ambieerde. Namelijk het rangschikken in 
groepen van de heiligen van januari en februari die tot dan toe waren 
overgeslagen. Door zijn goede geheugen kon hij hierover nog veel informatie 
geven. Een grote zorg voor Henschenius was ook dat het werk voor de Acta 
Sanctorum alleen op Papebrochius zou neerkomen. Henschenius wist toen 
gedaan te krijgen dat een andere pater Papebrochius zou komen helpen. Dit was 
pater Baertius. Toen dat eenmaal geregeld was en Henschenius had kunnen 
vaststellen dat Bartius zeer geschikt was voor het werk, kon hij met een gerust 
hart zeggen: ‘Laat Heer uw dienaar in vrede gaan, omdat mijn ogen mijn 
opvolgers hebben gezien’. Toen ging Henschenius steeds verder achteruit. Hij 
bleef in bed en wilde verder alleen maar over zijn dood praten. Op de dag voor het 
overlijden kreeg hij nog bezoek van de abt van Liessies, het klooster dat zoveel 
voor de Acta had gedaan. Henschenius bedankte deze abt: Lambertus Bouillon, 
nog voor de steun die hij van hem en van zijn voorgangers had mogen ontvangen. 
Daarna begonnen zijn krachten snel af te nemen. Hij bleef nog tot de volgende 
middag bij kennis, toen werd onbegrijpelijk wat hij daarna nog wilde zeggen. Op 
11 september 1681 om acht uur ’s avonds overleed hij temidden van een kring 
van medebroeders. 
 
Hij werd begraven in de crypte van de kerk van het professenhuis De 
Ignatiuskerk, die later, na de brand van het jaar 1712 werd herbouwd tot de 
parochiekerk Carolus Borromeus. Van het graf van Henschenius is tegenwoordig 
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niets terug te vinden. Dat is jammer voor een man die tijdens zijn leven zoveel 
grafmonumenten bezocht. Het past wel bij de nederig en eenvoudige persoon 
Henschenius. Hij werd wel vermeld op het grafmonument van Papebrochius met 
de woorden: 
                    Quod Rosweide preparabat 
                    Quod Bollandus inchoabat 
                    Quod Henschenius formabat 
                    Perficit Papebrochius. 
 
Henschenius is al op jeugdige leeftijd uit Venray vertrokken en toen hij overleed 
waren er niet zoveel familieleden en kennissen meer. In het midden van de 
negentiende eeuw was er sprake van een opmerkelijke herleving van de 
belangstelling voor de beroemde plaatsgenot. Op woensdag 26 september 1860 
werd een beeld van Henschenius in Venray onthuld. Het was in opdracht van 
‘enige vereerders’, gemaakt door het atelier van Cuypers en Stolzenberg in 
Roermond. Het beeld van witte Franse steen werd geplaatst op de in het jaar 
1859 gereed gekomen pomp op de Varkensmarkt, schuin tegenover het huidige 
postkantoor. Daar bleef het niet lang staan. In opdracht van de gemeente werd 
het in 1863 verwijderd en tijdelijk elders ondergebracht. In de vergadering van de 
gemeenteraad van mei 1867 kwam de zaak uitgebreid aan de orde:  
 
Tenslotte brengt de voorzitter ter sprake het plaatsen van het standbeeld indertijd 
ter nagedachtenis van de beroemde schrijver Henschenius, Jezuïet, inboorling 
dezer gemeente opgerigt, doch dat door de ondoelmatige plaatsing op de pomp 
daarvan heeft moeten worden afgenomen en sedert niet meer is geplaatst 
geworden. Dat hij, voorzitter, onlangs over de plaatsing van dit beeld met een 
deskundige gesproken had, die hem voorzitter daarop eene teekening toezond van 
een voetstuk, waarop het beeld zou dienen te worden geplaatst en waarvan de 
kosten met die van herstelling van het beeld en het plaatsen niet hooger zoude 
komen van fl 75: welke teekening de voorzitter overlegt en de Varkensmarkt als 
het plein voor de plaatsing voorstelt. De vergadering die wenschelijkheid van een 
behoorlijke plaatsing inziende besluit op voorstel van de voorzitter de kosten 
daarvan uit de gemeentekas te betalen. 
 
Het beeld met voetstuk werd geplaatst op de Varkensmarkt, die nu met ieders 
instemming werd omgedoopt in Henscheniusplein. 
 
Het Henscheniusbeeld van Cuypers en Stolzenberg was niet bestand tegen weer 
en wind en raakte binnen twintig jaar totaal verweerd. Voor pastoor Van Haeff 
van de St. Petrus Bandenkerk, een groot liefhebber van de lokale geschiedenis, 
was dit de aanleiding om een actie te starten voor een nieuw standbeeld, waarvan 
de onthulling zou moeten plaatsvinden bij gelegenheid van de tweehonderdste 
sterfdag van Henschenius. Dankzij een forse bijdrage van de gemeente kon dit 
plan gerealiseerd worden. Het nieuwe standbeeld werd vervaardigd door de 
beeldhouwer Oor uit Roermond. Het beeld van Franse steen was levensgroot: een 
staande Henschenius met een boek in de ene hand en een schrijfstift in de 
andere. Op het voetstuk stond een opschrift waarvoor Haeff de tekst leverde. Dit 
beeld sierde het Henscheniusplein totdat het in oktober 1944 onherstelbaar 
beschadigd raakte. Er kwam een nieuw beeld, ditmaal van beton uit de 
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werkplaats van de betonfabriek van Nelissen en vervaardigd door de Maastrichtse 
kunstenaar Rob Stultiens. Dit beeld werd een zittende Henschenius en werd 
geplaatst in november 1957 aan de oostzijde van het Henscheniusplein met het 
gelaat naar de Grotestraat en de Poststraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Reizen door de oude Peel 
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Ied’ re Pieëlhaas is nie ender. 
Ge hèt ze grötter en ok klender. 
Mer den ieëne stekt wied bòvve d’ and’ re üt 
‘t Is ’t haaske van Vorst Karel 
’t Is de parel van de Parel 
Umdat dèn Vorst Karel alle ier àn düt. 
 
Want Vorst Karel schreef historie 
‘t Stöt gegrift in ös memorie 
Umdat Karel Rooy de Vastelaovend gaaf! 
Dorum zàng, getoet, getokkel 
An de voët van dizze sokkel 
En wi’j danke hem dorum mit ôs alaaf. 
 
Dizze haas wier ôs gegaeve 
En mugt bi’ j ôs blieve leave 
Middle tusse hieël z’n hazevollek ien 
Den zun wi’ j alt echt wàrdiere 
En ’t fieëste niet verliere 
Wi’ j zun Karel dorvur àltied dankbaar zien. 
 
Karel Wijnen deej grossiere 
Ok ien carnavalmaniere 
Nog aens, vur den Vorst en lang alaaf! 
Dur den haas hier ner te zette 
Daenk wi’ j ok an zien wette 
En dat hääske mot hier altied blieve staon! 
Mit de vastelaovesdage 
Zullen wi’ j dan noeëts versage 
En hier altied efkes um hosse gaon! 
 
* De Piëlhaas is de mascotte van de Venrayse 
  Carnavalsvereniging. 
 
Gerrit Janssen 
16 november 1986 
 
 
Het Loobeekdal is het fraaiste Peelbeekdal. Het Loobeekdal is een smeltwatergeul, 
ontstaan in het Laatglaciaal, op het einde van de laatste ijstijd. Aan de oostzijde 
bij Smakt werd dit diepe dal door zandstormen afgesnoerd. Het Loobeekdal is de 
grootste komvormige terreinlaagte van de Peel, met en oppervlakte van bijna 
duizend hectare. In het Holoceen tijdperk, dat honderd eeuwen geleden begon, 
werd dit dal opgevuld met een dik pak laagveen. Aan de west- en noordzijde 
wordt dit dal begrensd door hooggelegen dek- en stuifzanden. De grootste 
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contrasten op korte afstanden tussen hoog en laag, droog en nat, treffen wij aan 
de Spurkt. Tussen Testrik en het Weverslosebroek komen op een kilometer 
afstand hoogteverschillen in het dekzandpakket voor van vijftien meter. Deze 
hoogteverschillend zijn bepalend geweest voor een constante aanvoer van 
kwelwater op het beekdal. De aanwezigheid van bijzondere moerasplanten zoals 
slangenwortel, is hiervoor kenmerkend. De ‘Endepoel’ is het einde van de wereld. 
In de volksmond werd het genoemd: ‘Dat is daor an et énd van de waereld’. Dit 
gebied tot de Spurkt was een jachtgebied, rijk aan watervogels en visrijke 
plassen. 
 
Waar dode planten zich in meren en plassen ophopen ontstaat veen. Op plaatsen 
waar de plantengroei geheel van regenwater afhankelijk is, grijpt het veenmos 
zijn kans. Bij regen zuigt het zich vol water en breidt zich in dikke, sponzige 
lagen over de omgeving uit. Veenmos is het belangrijkste bestanddeel van 
hoogveen. Laagveen ontstaat onder water, in zuurstofarme omstandigheden. 
Overigens kan een laagveengebied vroeger best een hoogveengebied zijn geweest, 
toen het nog boven de waterspiegel uitstak. In het huidige landschap treft men 
akkerland op het voormalige hoogveen en grazige weiden op het voormalig 
laagveen aan. Na de ijstijd strekte zich achter de strandwallen langs de 
Nederlandse kust een enorm veenlandschap uit. Bij herhaling drong de zee via 
riviermondingen diep het land binnen en ruimde daarbij grote stukken veen op. 
De Zuiderzee en de Dollard herinneren aan die grootscheepse overstromingen. 
 
De kroniek van de menselijke aanwezigheid in de veengebieden is relatief kort. 
De eerste sporen dateren uit de Romeinse tijd. Vanaf de Hollandse duinrand 
waagde men zich in het waterrijke land. In de Middeleeuwen greep de veenderij 
snel om zich heen. De hoogten langs de rivieren waren een geschikte uitvalsbasis 
voor de aanval op het veen. Elders groef men weteringen, wat twee voordelen 
opleverde: het moeras was over water bereikbaar en men kon huisjes op de langs 
het kanaal gedeponeerde grond bouwen. Wie een veenmoeras bewoonbaar wil 
maken moet zorgen dat het overtollige regenwater wordt afgevoerd. Dat kan door 
bestaande veenloopjes uit te diepen of door sloten te graven. Die sloten werden 
gewoonlijk haaks op de loopjes en diepjes aangelegd. Op die manier ontstond een 
zeer regelmatig patroon van lange smalle stroken, dat zo karakteristiek is voor 
het laagveengebied. De sloten voerden het water af naar de beek of het riviertje, 
en na een tijdje was het veen voldoende opgedroogd om het in cultuur te kunnen 
brengen. Voor het uiteindelijke landschapsbeeld maakte het groot verschil of de 
ontginning van bovenaf geleid werd of niet.  
 
Een cope was een soort contract waarin de wederzijdse rechten en plichten 
stonden omschreven. Plaatsen die eindigen op – koop (Nieuwkoop, Boskoop) of – 
schop (Benschop) herinneren aam deze regeling. De zeer regelmatige verkaveling 
is kenmerkend voor deze (voormalige) veenstreken, geografen spreken van een 
‘slagenlandschap’. De dorpen bleven liggen waar ze lagen, aangezien niemand het 
recht had de stroken te verlengen en er dus geen noodzaak was om het huis 
dieper in het land weer op te bouwen.  Was er geen edelman of bisschop in de 
buurt die aanspraak maakte op het veenmoeras, dan waren de kavels wat 
minder regelmatig. De kolonisten konden de kavels naar eigen goeddunken 
verlengen, als ze tenminste niet door beekjes of andermans land werden gestuit. 
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De bijpassende  nederzetting was het wegdorp, bestaande uit boerderijen die aan 
de ontginningsas werden gebouwd. Vaak schoof het dorp mee met de richting 
van de ontginning, aan een nieuwe as, die evenwijdig liep aan de oude. 
 
Zowel oxidatie als turfwinning zorgden ervoor dat het drooggelegde veen steeds 
verder slonk. Aanvankelijk lag het maaiveld van de nieuwe veenontginningen 
ruim boven zeeniveau. Akkerbouw was dan ook geen probleem. Eenmaal 
ontwaterd zal het zal het veen steeds verder inklinken. Door de daling van het 
maaiveld zal er opnieuw wateroverlast ontstaan. Daardoor is men genoodzaakt 
het waterpeil weer omlaag te brengen. Geschat wordt dat het niveau van het 
Nederlandse laagveen in de loop van de eeuwen twee meter is gedaald. Kreeg de 
stormwind vat op het water van de sloot en veenstroom, dan konden die tot ware 
vaarten en plassen worden uitgeblazen. In de dertiende eeuw gingen zo grote 
stukken land verloren, terwijl enorme plassen als Beemster, Schermer en Purmer 
ervoor in de plaats kwamen. Aanvankelijk werd rogge op de veenakkers 
verbouwd, de – pas latere – winning van turf was bijzaak. Toen het daarvoor te 
nat werd schakelden de boeren over op veeteelt. 
 
Door de daling van het maaiveld, vervening en de afslag van veen was de aanleg 
van dijken en kaden noodzakelijk. Ringdijken sloten de natuurlijke waterloopjes 
van het buitenwater af. De bouw van dammen, die deel uitmaakten van de 
ringdijk, riep het scheepvaartverkeer tussen de polder en buitengebied een halt 
toe. Het gevolg was de goederen bij de dammen van het een schip naar het 
andere werden overgeheveld. Die economische bezigheid leidde tot de groei van 
nederzettingen die zich soms tot steden ontwikkelden. Dat is de reden dat in 
West-Nederland veel steden op het woord ‘dam’ eindigen. 
 
Het grootste deel van het Nederlandse veen is in de kachel verdwenen. Met name 
in de Gouden Eeuw veranderde het Nederlandse landschap in een gatenkaas. Bij 
de droge vervening werd de turf tot het grondwater afgestoken. De natte 
vervening was een stuk zwaarder. Hierbij werd de grond met schop en baggelbak 
in lange stroken uitgebaggerd. De bagger uit de petgaten (of trekgaten) werd op 
smalle stroken land neergelegd, de legakkers of ribben genoemd. Werden de 
petgaten te breed en de ribben te smal gemaakt, dan bestond de kans dat bij 
slecht weer de stroken land werden weggeslagen. Door inbraken van de Zuiderzee 
ontstonden zo in de Kop van Overijssel de weren of wieden. Het dorp Beulake lag 
opeens op de bodem van een plas. Bij de vervening van De Weerribben verviel 
men niet in oude fouten. Hier waren de petgaten dertig meter breed en de ribben 
drie meter. In dit nu beschermde natuurgebied valt dan ook geen plas te 
bekennen. 
 
Aangezien het laagveen nagenoeg is verdwenen, komen er in dit landschapstype 
weinig natuurlijke elementen meer voor. Andere elementen echter wel, zoals de 
door knotwilgen geflankeerde kaden. Knotwilgen danken hun ontstaan aan de 
behoefte aan hakhout. Opmerkelijk zijn de ‘tiendwegen’, die op de kaden zijn 
aangelegd. Niet bekend is wat een tiendweg is. Vroeger dacht men dat het woord 
verband hield met het tiendrecht, een belasting in natura. Het zijn in geen geval 
ontginningsassen, want ze lopen vaak dwars door de kavels heen. Aangezien er 
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aan weerszijden van de tiendweg vaak een wetering loopt, is het aannemelijk dat 
de naam een waterstaatkundige betekenis heeft gehad. 
 
In de loop van de tijd is het landschapsbeeld in de veenstreken niet wezenlijk 
veranderd. De boeren specialiseerden zich in veelteelt en zuivel. Daarvoor waren 
melkkelders, kaaskamers en extra hooizolders nodig. In de negentiende eeuw 
werden de windmolens door stoomgemalen vervangen, met als grote voordeel dat 
de polders in tijden met veel regen en weinig wind niet onderliepen. Pas in de tijd 
van de grootscheepse ruilverkavelingen kreeg het oude landschap soms een 
gevoelige knauw. 
 
Nederland was vroeger bedekt met uitgebreide veenmoerassen. Die bevorderden 
het isolement en zorgden ervoor dat buurvolken elkaar niet hoefden te leren 
kennen. ‘In het veen kijkt men niet op een turfje’, zegt een volkswijsheid. Maar de 
turfstapel bleek wel degelijk beperkt te zijn. De honger naar land en brandstof 
maakte in een paar honderd jaar een einde aan het jongste natuurlandschap van 
Nederland. Daar kwam de veenkolonie voor in de plaats, een piepjong 
cultuurlandschap, dat aan de tekentafel leek te zijn ontworpen. Inmiddels zijn 
heel wat wijken en kanalen alweer gedicht, maar de akkers met aardappelen en 
suikerbieten strekken zich nog steeds tot aan de horizon toe uit. 
 
In het Holoceen, dat ongeveer tienduizend jaar geleden begon, breidde het 
veenpakket zich gestadig over Nederland uit. Door de stijging van de zee- en 
grondwaterspiegel kwamen lage plekken onder water te staan. In de plassen en 
moerassen hoopten de afgestorven planten zich steeds verder op, en zo vormde 
zich laagveen. Toen de bodem zich boven het grondwater verhief, greep het 
veenmos - dat in staat is regenwater vast te houden - zijn kans. Vooral in het 
lage westen en noorden en ook in het Brabantse- en Noord-Limburgse Peelgebied 
breidde het veen zich over grote oppervlakten uit. Mensen meden het 
veenmoeras. Alleen wie op de zandruggen aan de rand van het veen woonde, stak 
er plaggen of turven voor eigen gebruik. Zo ontstonden er wilde verveningsputten 
ofwel boerenkuilen. Ze liepen algauw vol water en daarom moesten er steeds 
weer nieuwe kuilen worden gegraven. Het gebruik hield lang stand, het herleefde 
zelfs halverwege de twintigste eeuw vanwege het brandstoftekort in de Tweede 
Wereldoorlog. Er bestond ook nog een andere methode om het veen te 
exploiteren: door dit in brand te steken en boekweit in de aslaag in te zaaien. Na 
enkele jaren moest de uitgeputte grond door nieuwe vervangen worden. Deze 
boekweitbrandcultuur zou zich op sommige plaatsen tot ver in de negentiende 
eeuw handhaven. 
 
Het duurde tot de twaalfde eeuw voor het veen op systematische wijze werd 
aangepakt. De ontginningsas schoof van Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant op 
naar de Gelderse Vallei en maakte vandaar de sprong naar Friesland en 
Groningen. Eerst werden de venen die het dichts bij de steden lagen ontwaterd, 
daarna waren de buitengewesten aan de beurt.De voorkeur ging natuurlijk uit 
naar het hoogveen, maar vanaf de zestiende eeuw kwam ook de natte vervening 
op gang. De motor achter de vervening was de alsmaar stijgende vraag naar 
goedkope brandstof: zowel huishoudens als fabrieken (steenbakkerijen, 
kalkbranderijen, bierbrouwerijen, textielindustrie) draaiden op turf. 
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De verkaveling weerspiegelt de mathematische aanleg van de waterwegen. Lange 
stroken land zijn kenmerkend voor het veenkoloniale landschap. Vroeger werden 
de stroken door dwarssloten en zwetssloten verder onderverdeeld, maar die zijn 
inmiddels bijna allemaal weer gedempt. Het wegenpatroon sluit zich bij dit 
kaarsrechte patroon aan. Een dijkweg - al voor de drooglegging op een verhoging 
aangelegd - is een bijzonderheid. Leidijken zijn eveneens zeldzaam. Zij keerden 
het water dat uit het veen naar het boerenland stroomde, en zorgden er zo voor 
dat het veen goed nat bleef, wat vroeger in defensief opzicht zeer belangrijk kon 
zijn. Houtwallen en houtsingels zijn eveneens dungezaaid. Kenmerkend zijn de 
rijen populieren die langs wegen en kanalen werden aangeplant. Bij de kanalen 
zijn sluizen en brugwachterwoningen opvallende elementen. 
 
Voor de aanleg van het kanalensysteem waren grote sommen geld nodig. Om die 
reden richtten de geldschieters compagnieën op, een soort naamloze 
vennootschappen. Hollandse kooplui waren daarin rijkelijk vertegenwoordigd. 
Nadat het land van zijn veenlaag was ontdaan, kreeg het een agrarische 
bestemming. Daarvoor werd de bovenlaag van het veen (bolster) vermengd met 
het onderliggende zand. Deze nieuwe bodemsoort, die redelijk vruchtbaar is, 
wordt meestal dalgrond genoemd. Soms werd de grond ook verrijkt met 
terpaarde. In de Peel werd de bolster niet opzij gelegd, maar verkocht als 
turfstrooisel. Nadien leverde dat grote problemen op bij het in cultuur brengen 
van de ontveende grond. 
 
Dalgrond houdt het water goed vast, maar heeft wel regelmatig bemesting nodig. 
Daarvoor gebruikten de boeren zowel dierlijke mest als compost uit de grote 
steden. De introductie van kunstmest leidde tot nieuwe aanpassingen. In 
Groningen en in de Peel schakelde men over op akkerbouw. Behalve een 
historisch landschap, is de Peel ook een literair landschap. Het werk van auteurs 
als Antoon Coolen en Toon Kortooms is zonder deze streek niet denkbaar. Zij 
roepen de sfeer op van een onherbergzaam en gevaarlijk landschap, waar het 
spookt en waar een mens gemakkelijk de weg kwijtraakt. Diep in het venige hart 
heerst een ‘gonzende’ stilte, zoals Coolen schrijft. In romans als ‘Het donkere 
licht’ en ‘Peelwerkers’ geeft hij een realistisch beeld van de armoede en ellende in 
de Peel. 
 
Ooit was de Peel een onmetelijk groot heide- en moerasgebied dat zich aan 
weerszijden van de Brabants-Limburgse grens uitstrekte. Pas laat in de 
negentiende eeuw kwam de grootschalige vervening op gang. De hei ging op de 
schop, het veen werd ontwaterd en afgestoken. Akkers en bossen kwamen ervoor 
in de plaats. Latere ruilverkavelingen persten alles netjes in egale vakken en 
percelen. Alleen in een aantal restanten: Deurnse Peel, Mariapeel, Groote Peel 
krijgt men nog een indruk van het oude landschap. 
 
De ontginning werd uitgevoerd door de Heidemaatschappij, een schepping van 
Twentse textielfabrikanten. Zij lieten bovendien fraaie landgoedbossen aanleggen. 
Maar ook particulieren, zoals steenfabrikant Jan van de Griendt traden naar 
voren. Jan van de Griendt was een zoon van een boer uit Orthen bij ’s 
Hertogenbosch. Hij groef vaarten in het honderd eeuwen oude veen. ‘Veen is land 
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dat niet te betreden en water dat niet te bevaren is’, schreef de Romeinse 
geschiedschrijver Tacitus omstreeks 100 na Chr.. Jan van de Griendt komt de 
eer toe de geschiedenis van de Peel in te gaan als de eerste industriële turfgraver. 
Zijn leven begon in 1804 toen Nederland tweeënhalf miljoen inwoners telde en er 
al sprake was van overbevolking. Hij liet de Helenavaart (genoemd naar zijn 
vrouw) graven, die het veen met de Noordervaart verbond. Door middel van 
kanalen en wijken (wieken) werd het gebied stelselmatig opengelegd. De wieken 
steken als drietanden van Neptunus het land in. Langs de Helenavaart werd 
Helenaveen gesticht. De stenenhuizen waren voor het kaderpersoneel, de 
plaggenhutten voor de arbeiders. Pas na verloop van tijd werd ook het werkvolk 
in solidere woningen ondergebracht. De familie Van de Griendt had alle touwtjes 
in handen, inclusief gezondheidszorg en winkelnering. Na de  vervening werd de 
grond voor akkerbouw bestemd. Dat was zowel in het voordeel van de 
ondernemer als van de arbeiders. De eerste kon het land verpachten, de tweede 
groep kon na het korte turfseizoen (april-juni) de hand aan de ploeg slaan. 
 
De familie kreeg na het jaar 1860 concurrentie van de stad Deurne. Die wilde zelf 
ook graag wat aan het bruine goud verdienen. Omdat Van de Griendt de 
Helenavaart voor Deurne gesloten hield, kwam er een nieuw kanaal tot stand: het 
Kanaal van Deurne, dat parallel loopt aan de Helenavaart. Later schakelde de 
Maatschappij Griendtsveen over op fabricage van turfstrooisel. Opnieuw werd er 
een nederzetting (bedrijfsdorp) uit de grond gestampt: Griendtsveen. Er kwamen 
aparte wijken voor kaderpersoneel en werknemers en een villa voor de directeur. 
 
In het Limburgse deel van de Peel verveende men anders dan in het Brabantse: 
in Limburg werd links en rechts van een reep land - een peelbaan - veen 
afgestoken. De baan diende als transportweg van de turf. Was het veen in een 
bepaalde strook vergraven, dan werd de weg verlegd. In het landschap vallen de 
evenwijdig aan elkaar lopende peelbanen meteen op, omdat ze met grote 
adelaarsvarens zijn begroeid. Waar het land nat en zompig is, zorgen de 
knuppelpaden ervoor dat de wandelaar op het droge blijft. Al in prehistorische 
tijden legden mensen knuppelwegen aan door het veenmoeras. 
 
Het Peellandpad, dat over honderdzestig kilometer van ’s Hertogenbosch naar 
Roermond loopt, dringt diep in het Nationaal Park ‘De Groote Peel’ door. Het is 
een terrein van heidevelden, berkenbossen, moerasplekken en vennetjes. Hier en 
daar steken boomstronken boven het water uit: peelpuisten, elders kienhout 
genoemd. Het gaat om bomen die lang geleden door het veenmos zijn verstikt en 
daarna geconserveerd. Hoewel er Schotse hooglanders en IJslandse paarden zijn 
uitgezet, weten die zich kennelijk geen raad met het welig groeiende pijpenstro. 
Indirect verwijst het strootje naar de varkensmesterijen, die het park omringen 
en de lucht verzuren. 
 
In de Peel, maar ook elders in Nederland, waar de natuurbeschermers invloed 
hebben, wordt de vorming van hoogveen weer gestimuleerd. In de Mariapeel is de 
waterstand verhoogd en wordt het voedselrijke water van het omringende 
akkerland buiten de deur gehouden. Men hoopt dat zo het veenmos, de basis van 
hoogveen weer nieuwe kansen krijgt. 
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In Noord-Limburg en Noordoost-Brabant zijn de meidoornhagen op de 
graslanden langs de Maas een karakteristiek landschapselement. De stuwwal ten 
zuiden van Nijmegen geeft bij helder weer een mooi uitzicht op Cuyck en het 
groene, besloten landschap aan de Maas. De heggen zijn talrijker aan de 
Brabantse kant dan aan de Limburgse kant. Het verschil in reliëf (Limburg is 
steiler) en verschillen in grondbezit en bedrijfsvoering zouden dat kunnen 
verklaren. De heggen werden waarschijnlijk al in de late Middeleeuwen als 
perceelscheiding aangelegd. Ze dienden ook als veekering en om bij 
overstromingen slib vast te leggen. Bovendien leverden ze hout voor de kachel en 
stelen voor bijlen en schoppen. De opmars van het prikkeldraad maakte op veel 
plaatsen een einde aan het bestaan van prikkelplanten als mei- en sleedoorn. 
Maar ook de mechanisatie en andere landbouwkundige veranderingen waren 
funest voor het Maasheggenlandschap. De meidoorns werden gezien als 
obstakels die veel te veel onderhoud vroegen. Inmiddels strekt het 
landschapsbeheer zich ook uit tot de meidoorn die vaak tot een ondoordringbare 
haag met elkaar worden vervlochten. 
 
De adel is ontstaan uit de Romeinse senatorengeslachten en de Germaanse 
grootgrondbezitters. In de dertiende eeuw komt er een nieuwe groep adellijken 
bij: de dienstadel. Landsheren beloonden dienaren van lager geboorte steeds 
vaker met de ridderslag. Daarnaast ontving de dienstadel in de regel een stuk 
grondgebied. De heren Van Amstel, Van Arkel, Van Brederode, Egmond en 
Wassenaar zijn uit deze ridders van leger geboorte voortgekomen. Het beroep van 
de adel was oorlog voeren. Daardoor hoorde oefening in het omgaan met wapens 
bij de adellijke opvoeding. Toernooien waren de oefenschool voor de harde 
werkelijkheid. Maar dat wil niet zeggen, dat elke jonge edelman ook echt ridder 
werd. Edel was men door geboorte, ridder werd men door verdienste. Veel edelen 
bleven een soort herenboer en hadden dagtaak in het toezicht houden op hun 
landerijen. De Romeinen zijn van oorsprong een klein volk uit Midden-Italië. In 
de eeuwen voor onze jaartelling breidde hun rijk zich echter uit tot de hele streek 
rondom de Middellandse Zee. Ongeveer vijftig jaar voor Christus drongen de 
Romeinse legers door tot halverwege de rivier de Rijn. Kort voor onze jaartelling 
rukten ze zelfs op tot aan de monden van de Rijn. Om hun noordgrens te 
bevestigen, bouwden de Romeinen verschillende versterkte kampen langs de 
Rijn, onder andere in Nijmegen, Utrecht en Valkenburg. Ook legden ze vele wegen 
en dijken aan. Waar de weg van Keulen naar Boulogna de Maas kruiste, ontstond 
Maastricht. De Romeinen boden vaak grensgebieden aan als woonplaats voor 
bevriende Germaanse stammen. Deze stammen moesten dan wel, met behulp 
van de Romeinen, het rijk verdedigen tegen indringers. Vooral Bataven en 
Canninefaten kwamen zo aan de Rijnmond terecht. Het zijn aan elkaar verwante 
stammen uit Zuid-Duitsland, een gebied dat de Romeinen al langer in hun bezit 
hadden. Er was een Romeinse legerplaats aan de Rijnmond, op de plaats waar 
nu Valkenburg ligt. Naar de vier windstreken toe waren de muren voorzien van 
poorten en torens. Ook waren er enkele torens aangebracht in de ronde hoeken 
van de muur. De poorten werden omringd door droge grachten en een ruim drie 
meter hoge turfstenen muur. Binnen de muur waren gebouwen die het 
hoofdkwartier van de veldheer vormen. Buiten de muur de tempels en 
koopmansgebouwen. Voorwerpen van glas en brons waren bestemd voor de 
handel, die rond de legerplaatsen erg levendig was. Kooplieden uit het zuiden 
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namen diverse voorwerpen mee die hier niet bekend waren. De Romeinen 
brachten ook munten in inloop om daarmee de handel makkelijk te maken. Een 
product, dat in die tijd erg aansloeg was glas. Wat de plaatselijke bevolking niet 
direct overnam was het gebruik van baksteen en natuursteen als bouwmateriaal. 
Bekend is dat de Germanen het in die periode nog hielden bij leem en hout. De 
Romeinen echter maakten voor hun daken al gebruik van dakpannen. Wijn was 
een belangrijk handelsproduct dat handelaren uit het zuiden, voornamelijk 
Spanje meebrachten. Aan de noordkant van de rivier hadden de Romeinen geen 
invloed. Daar leefden de mensen een stuk eenvoudiger, zonder invloed van de 
Romeinse cultuur. 
 
Het vrij jonge peeldorp America werd rond de eeuwwisseling gesticht. Het 
centrum van America is gelegen op de kruising van de vele peelwegen met diepe 
karresporen, die vanuit de woonkernen van Horst de Peel inliepen. Rond de 
eeuwwisseling was het landschap nog bedekt met erica rijke heivevelden. De 
heide hier was wijd en zijd bekend om haar goede honingdracht. Zelfs de 
Duitsers wisten dit en togen met hun korven bijen ‘Am Erica’, de ericarijke 
heidevelden langs de Kabroeksebeek. 
 
De gemeente Sevenum omvat ruim negenenveertighonderd ha. De oppervlakte 
gecultiveerde gronden bedroeg in het jaar 1800 zo’n twaalfhonderdvijftig ha. In 
het jaar 1981 zijn dat ruim negenendertighonderd ha. Van de 
zevenendertighonderd ha woeste gronden die er omstreeks het jaar 1800 nog 
waren zijn zevenentwintighonderd ha ontgonnen: vijfhonderdtachtig ha zijn 
bebost en vierhonderddertig ha is natuurterrein, hoofdzakelijk peelrestanten. Het 
grondgebied van Sevenum is nog één van de meest gave oude nederzettingen van 
de Peel. Vrijwel alle oude centrale bouwlanden zijn nog vrij gaaf en vrij van 
bebouwing. Het oude patroon van wegen, de perceelsscheidingen, de ronde 
bolvormige ligging van de velden, kortom, de hele kenmerkende hoofdstructuur is 
nog vrij gaaf. 
 
Rechts van de zijweg Heesbeemden zien we op de Trachotkaart het woord ‘Pat’. 
Het is een afkorting van het Franse woord pâturages. Volgens Slicher van Bath 
waren dit wilde gronden begroeit met allerlei opslag en verder moerassige 
graslanden die gebruikt werden voor het weiden van vee en het steken van 
plaggen. Ook kwamen er enkele door houtwallen begrensde percelen hooiland 
voor. Enkele van deze percelen vinden we nu nog terug. Ze worden begrensd door 
prachtige knotwilgen. Rechts van de weg liggen de Heesbeemden of zoals het 
gebied vroeger heette De Papen-Bend. Het moeten natte hooilanden zijn geweest, 
begrensd door houtsingels. De P. op de Trachotkaart, die ene afkorting is van 
prata of prés, duidt hierop. In het Reindonkgebied lagen de voedselarme, natte 
heidevelden. Gezien de voedselarme grondwaterstroming moet dit weilandtype 
behoord hebben wat we nu Blauwgraslanden noemen, een inmiddels zeldzaam 
geworden graslandgemeenschap met veel zeggesoorten. De welriekende 
nachtorchus en niet te vergeten de ratelaar die met lichtgele, belvormige bloemen 
het aspect van dit hooiland bepaalde. Het kleinschalige kavelpatroon is nog vrij 
goed bewaard gebleven. De orchideeën hebben slechts op enkele plaatsen de 
nadelige invloeden van de bodemverrijking kunnen weerstaan. Even verder 
rechts van de weg het Blackbroek. De Blakt, vroeger een voedselarm ven is nu 
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opgevuld met huisvuil. Verscholen achter de boerderij van de familie Baeten, 
stond de oude schaapskooi: Pauls Koeye. Eertijds stond deze schaapskooi op de 
heide in de Zuring Peel. Rond het jaar 1870 is deze schaapskooi verplaatst naar 
het erf van de boerderij van Baeten. De Paulskoeye was de enige van de tientallen 
schaapskooien die de tand des tijds heeft overleefd. Op initiatief van de 
Heemkundevereniging Sevenum is de kooi op deze locatie afgebroken en met 
financiële hulp van een aantal sponsors herbouwd in het natuurreservaat 
Mariapeel. De kooi biedt nu onderkomen aan Veluwse landgeiten. 
 
Schapen waren in die dagen een onmisbare schakel in de agrarische 
huishouding. Ze leverden niet alleen het vlees en de wol, maar ook de mest, 
nodig voor het vruchtbaar maken en houden van de veldgronden. De 
heidegronden leverden op hun beurt het voer voor de schapen en tevens 
heideplaggen die in de potstal als strooisel dienden. Langzamerhand werden de 
velden opgehoogd met de mest uit de potstal. Ongeveer één millimeter per jaar 
kwamen de akkers hierdoor hoger te liggen. Het ‘Grootte Veld’, waarop de 
schaapskooi van Baeten staat, heeft een bijzonder dik ‘zwartgrond’ profiel, dat 
plaatselijk twee meter dik is. 
 
Dit zou betekenen dat ongeveer tweeduizend jaar landbouwactiviteit nodig waren 
om dit pakket op te bouwen. Een globale berekening geeft aan dat voor de 
zeshonderdvijfentwintig hectare veldgronden, die Sevenum rijk is, zo’n vijf 
miljoen kubieke meter zand met plaggemest werd aangevoerd. De openheid van 
het landschap is hier nog hetzelfde als in die tijd, dat de boer met de sikkel zijn 
koren maaide en bij het slaan van de kwartel tot de schovenbindster riep: 
 
Hoor, de kwartel slaat drie keer. 
Het wordt een goede oogst dit jaar.  
 
Want drie slagen van de kwartel betekende dat er drie vaten koren uit een vim 
(120 schoven koren) gehaald konden worden. Nu slaat de kwartel niet meer. 
Eerst verdwenen de korenbloemen en de veldbloemen, daarna de kwartels en het 
koren, dat plaats maakte voor maïs.  
 
Waar in Kronenburg de kerk en de school staan, moeten vroeger de hooilanden 
in het dal van Blackterbeek en de Ars-loop hebben gelegen. Het waren in het jaar 
1800 de laatste stukjes in de cultuurgebrachte gronden. Even verder begon de 
hei. De boeren van Sevenum verrichtten hier hand- en spandiensten om het 
moerassige terrein op te vullen, waar de kerk gebouwd moest worden. De 
Meerweg was nog niet zolang geleden een karrenspoor wat naar de Peel leidde. 
Waar men het bos ingaat wordt de weg begrensd door licht golvende 
stuifzandheuvels. Vroeger heette het ’t Cranenbergerzand. Nu staat het op de 
kaarten aangegeven als Heesberg. Cranenberg is vervoegd tot Kronenberg, het 
gebied waar de ‘Kroenekrane’, de kraanvogels rust en voedsel vonden op hun 
doortocht naar het zuiden. Op de kaarten die van het grondgebied van Sevenum 
in het jaar 1800 zijn gemaakt, was slechts één bosje te vinden. Het uitzicht vanaf 
de stuifzandheuvels over de Peel moet dan ook wijds zijn geweest. 
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Even verder dan het witte kapelletje van St. Antonius is een open ruimte in het 
bos, waar omstreeks het jaar 1800 ’t Meerven heeft gelegen. Waar eens de 
watersnippen, plevieren en wilde eenden broedden, woelen nu de mollen en 
pieren in de droog gevallen en tot vruchtbare akkers herschapen gronden. Op de 
kaart uit het jaar 1800 is hier nog een wirwar van wegen te vinden die allen naar 
het moer leidden. 
 
Evertsoord, het jonge peeldorp, dat genoemd is naar zijn grote promotor, oud 
burgemeester van Sevenum: Willem Everts. Op de plaats waar nu de kerk ligt, 
stond eens de Leijstenkoeye. Een kilometer zuidelijker dan de Schreurskoeye en 
een kilometer zuidelijker, in diezelfde lijn de Dreikoeye. Het waren drie van de 
vele schaapskooien, die op de heidevelden een plaats hadden. De zandkop, 
waarop de kerk en het klooster van Evertsoord werden gebouwd is een 
historische plaats. Op 9 maart 1938 stak minister van Sociale Zaken, Romme de 
eerste spade in de Sevenumse hei. De start voor de grote peelontginning was 
gegeven. 
 
De peelwerkers leefden in armoede. De vele houten kampgebouwen zijn nog 
tastbare herinneringen aan die tijd. De armoede was zo groot, dat het aanleiding 
was tot het componeren van een Maastrichtse carnavalsschlager. In het jaar 
1939 zong men op de melodie ‘Rats, Kuch en Bonen’. 
 
‘Mien heet gen boks aan, 
Want Sjeng heet ze met no de Piël’ 
 
Het oorspronkelijk landschap bij Evertsoord is grondig gewijzigd. De metamorfose 
is in deze peelontginning totaal geweest. Niets is meer terug te vinden van vroeger 
jaren. Zelfs de kaart uit het jaar 1934 biedt geen uitkomst meer. Alleen de 
recente kaart helpt ons verder. De heide heeft plaats gemaakt voor gras. Voor de 
bezanding van het restveen op het opvullen van de diepe turfkuilen werden de 
vele zandruggen afgegraven. Daarmee werd het landschap volkomen 
geëgaliseerd. Het bochtige lijnenspel van hoogten en laagten en het grillige 
patroon van plantengemeenschappen heeft plaats gemaakt voor een landschap 
dat zo plat is als een pannenkoek. 
 
Het kanaal (defensiekanaal) dat de grens vormt tussen het staatsnatuurreservaat 
Mariapeel en cultuurgronden, werd in 1938 gegraven in het kader van de 
verdedigingslinie ‘De Peelraamstelling’. Op de oude Trachotkaart staat het 
weggetje, dat het reservaat inloopt, reeds in het jaar 1800 deel uitmaakte van het 
labyrint van peelbanen, waarover de boer eeuwenlang karrenvrachten turf naar 
zijn woonstede voerde. Tussen de peelbanen in is een deel van het veen vergraven 
voor huisbrandturf. Hier ontstonden de zogenaamde boerenturfputten. Dit gebied 
heette de Kerkkuilen. In dit peelrestant zijn de sporen nog duidelijk zichtbaar. De 
oude veenputten zijn weer dichtgegroeid met veenmossen. Op de oude peelbanen 
zijn zelfs de oude karrensporen nog zichtbaar, evenals de hoefslag van de 
paarden die de karren voorttrokken. 
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Het gesticht Sint Anna 
 
 
 
 
 
 
Van waanzinnigen, gekken en dullen, zotten en zo meer. De krankzinnigenzorg 
vertoont in de loop der tijden zeer verschillende gezichten. De grens tussen ‘gek’ 
en ‘normaal’ is vaak moeilijk te trekken. De geesteszieke mens had in de loop der 
tijden allerlei namen: krankzinnige, waanzinnige, zot, nar, gek, zinneloze, dolle of 
dulle, idioot, mallot, onnozele, simpele, en zo meer. 
 
Over mensen die afwijken, die niet normaal zijn wordt al eeuwen krampachtig 
gedaan. De gemiddelde mens is bang voor gekte, voor afwijkingen van de norm. 
Psychiatrische cliënten wijken af van de norm, zijn niet te controleren en te 
beheersen en wekken daarom angst en weerstand op. Als je eenmaal het etiket 
van ‘niet normaal’ hebt, is dat een stigma voor het leven. Schaamte overheerst, 
we praten er liever niet over. Door de eeuwen heen hebben we ons nooit raad 
geweten met geesteszieken. Ze werden gefolterd, op de brandstapel verbrand, als 
beesten in kerkers opgesloten, vaak geketend aan handen en voeten. De 
krankzinnigenwet uit het jaar 1841 bleek een vrijbrief om gekken weg te moffelen 
in gestichten, achter hoge muren en ver buiten de maatschappij. Pas de laatste 
decennia krijgt vermaatschappelijking en deconcentratie vorm. Mensen met een 
geestelijke beperking worden schoorvoetend opgenomen in de maatschappij. 
Maar de kennisachterstand over psychiatrie en gekte blijft enorm. 
 
De Krankzinnigenwet van het jaar 1841 is de opmaat (eerste begin) voor de 
komst van een psychiatrische instelling naar Venray, ruim zestig jaar later. De 
wet onderscheidt geneeskundige gestichten, ‘bepaaldelijk ingericht met het doel 
om hunne herstelling te bevorderen’, en bewaarplaatsen die bestemd zijn om 
ongeneeslijke patiënten af te onderen van de maatschappij. Na de invoering van 
de wet telt Nederland zeventien instellingen. Elf daarvan krijgen het predikaat 
‘geneeskundig gesticht’, de overige zijn bewaarplaatsen. In het jaar 1884 treedt 
de nieuwe krankzinnigenwet in werking en ontstaat een nijpend tekort aan 
plaatsen. De wet schrijft voor dat de provincies tot taak hebben om te zorgen voor 
een eigen geneeskundig gesticht. Ook Limburg moet een gesticht bouwen en 
inrichten. Veel haast maken Provinciale Staten daar overigen niet. Alles komt pas 
in een stroomversnelling als het Roermondse bisdom zich ermee gaat bemoeien. 
In het jaar 1901 wordt bij het provinciale bestuur aangedrongen op een snelle 
bouw van het gesticht. Roermond wordt genoemd als vestigingsplaats. Zakenman 
Trynes, lid van Provinciale Staten en de Venrayse wethouder Jan Poels willen het 
gesticht echter naar Venray halen. Ze bieden de religieus geïnspireerde 
‘Vereeniging der broeders van Liefde’ met een in Gent gezeteld hoofdbestuur, 
gratis negentig bunder grond aan om er een krankzinnigengesticht te bouwen. 
Venray gaat, ondanks een verdeelde gemeenteraad uiteindelijk akkoord met het 
voorstel. 
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Met de bouw wordt in het jaar 1905 begonnen, de officiële openingsplechtigheid 
vindt op 17 mei 1907 plaats. Venray is het Sint Servatius (Servaas) gesticht rijk. 
Een uniek gebouw, want het gesticht is de elfde inrichting die volgens het 
paviljoensysteem is gebouwd. Deze architecturale vorm wordt rond het jaar 1900 
in België passend gevonden voor grote instellingen en inrichtingen waar 
religieuzen werkzaam zijn. Bovendien onderkent het paviljoenensysteem de 
relatie die er bestaat tussen wonen en behandelen. De monumentale gebouwen 
krijgen een parkachtig landschap als setting. Het vormgeven van een nieuwe visie 
op de krankzinnigenzorg en het realiseren van een daarbij behorende 
architectuurvorm maakt het Sint Servatiusgesticht en ook het later gebouwde 
Sint Anna tot monumenten van grote cultuurhistorische en architectonische 
waarde. 
 
Omdat gemengde verpleging om religieuze redenen in die tijd niet mogelijk is, 
worden in Venray gescheiden inrichtingen voor mannen en vrouwen gebouwd. 
Op 19 juni 1911 vindt de officieel opening van Sint Anna plaats. Sint Anna is het 
eerste gesticht in Nederland dat uitsluitend bestemd is voor vrouwelijke 
patiënten. In de hoogtijdagen herbergen beide instellingen meer dan 
vijftienhonderd patiënten. Door de jaren heen veranderen de instituten van een 
zeer gesloten ‘dorp’ – met een eigen boerderij, land, veestapel, wasserij, bakkerij, 
slagerij, smederij, matrassenmakerij, schoenmakerij, weverij en een technische 
dienst – naar een organisatie die steeds meer in de samenleving stat. Het duurt 
tot 30 december 1976 eer Sint Servatius en Sint Anna fuseren tot Psychiatrisch 
Centrum Venray. De fusie is de start voor het huidige Vincent van Gogh 
Instituut, dat in het jaar 1991 werd gevormd. Het Instituut neemt alle 
eigendommen en verplichtingen van de Broeders en Zusters va Liefde over. Door 
een veranderende zorgvraag en nieuwe ontwikkelingen op landelijk gebied 
deconcentreert en regionaliseert het Vincent van Gogh Instituut haar 
zorgaanbod. Dat betekent dat Venray zelf minder capaciteit nodig heeft. Het Sint 
Servatiusterrein wordt heringericht tot een groene en parkachtige woonwijk waar 
cliënten van het Vincent van Gogh Instituut en particulieren naast elkaar wonen. 
Het landgoedelijke Annaterrein wordt verkocht. 
 
Binnen de eigen gemeentegrenzen koesteren de Venrayers een warme sympathie 
voor de twee gestichten en de psychiatrische patiënten. Niet in de minste plaats 
omdat de geestelijke gezondheidszorg een economische factor van formaat is 
geweest  en nog steeds is voor Venray. Zonder de psychiatrische instellingen zou 
Venray, nu een stad met ruim veertigduizend inwoners, waarschijnlijk niet meer 
dan een uit de kluiten gewassen gemeente aan de rand van de Peel zijn geweest. 
De middenstand profiteerde, de instellingen waren en zijn nog steeds een 
belangrijke werkgever, en veel infrastructurele voorzieningen zijn tot stand 
gekomen omdat de instituten daarin wilden investeren. De beide gestichten 
waren immers hun tijd ver vooruit. Terwijl in de eerste helft van de negentiende 
eeuw de inwoners van Venray zich nog behielpen met kaarslicht en 
petroleumlampen, waren de instituten al voorzien van elektrisch licht. Ook was 
er stromend koud en warm water, waar de dorpsbewoners het water uit putten 
haalden of naar de dorpspomp gingen. In de oorlogsjaren boden de gestichten 
onderdak aan vluchtelingen en werd ook de Venrayse bevolking geholpen. Ook in 
de jaren daarna klopte de gemeenschap nooit tevergeefs aan bij de instituten, die 
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zich steeds meer opener en toegankelijk opstelden. De feestzalen werden 
verhuurd en de sportvelden ter beschikking gesteld. Daardoor groeide de 
genegenheid van de Venrayse bevolking voor de instituten. 
 
Het gesticht Sint Anna was vroeger een gesloten en van de buitenwereld 
geïsoleerde  inrichting. Bezoekers meldden zich bij de hoofdingang en werden 
door een zuster ontvangen. Later bouwde men een portiersloge, die de entree van 
het gestichtterrein duidelijk markeerde. Achter de portiersloge is een kapel. Dit in 
het begin van de twintigste eeuw gebouwde godshuis werd in het jaar 1928 
uitgebreid met een zijbeuk en in het jaar 1955 grondig vernieuwd en bovendien 
verrijkt met een monumentaal altaar en werk van kunstenaars uit die tijd. Het 
altaar is een massieve tombe van gepolijste hardsteen met gebeeldhouwde 
medaillons, vervaardigd door de Brabantse beeldhouwer Niel Steenbergen. Het 
altaarkruis, het tabernakel, de kandelaars en de godslamp zijn van de hand van 
de siersmid Jan Noyons uit Utrecht. De fraaie gebrandschilderde ramen boven 
het altaar zijn van de hand van Egbert Dekkers. Hij maakte ook de grote 
muurschilderingen bij de entree van de kerk. De kruisweg is gemaakt door de 
Franciscaan Reinald Rats, die in Venray woonachtig was. Stichting Stadspark 
Venray heeft het plan gelanceerd om dit waardevolle bouwwerk een waardige 
herbestemming te geven als museum voor kerkelijke en religieuze kunst. 
 
Op Sint Anna had een zwerver onderdak gevonden in één van de leegstaande 
bijgebouwen bij de boerderij. De politie kreeg daar klachten over en wendde zich 
tot de leiding van het instituut om hen van het feit op de hoogte te brengen. 
‘Goed dat u ons gewaarschuwd heeft’ was het antwoord. ‘Dan zullen wij hem ’s 
middags een hapje eten brengen en een deken voor de nacht. Want het kan ’s 
nachts behoorlijk koud wezen’. 
 
In de klassieke oudheid was de zorg voor de krankzinnigen gebaseerd op een 
combinatie van godsdienstige, magische en medische elementen. De Griekse arts 
Hippocrates, die leefde in de vierde eeuw voor Christus, verwierp de destijds 
heersende opvatting, dat krankzinnigheid werd veroorzaakt door aanwezigheid 
van boze geesten en demonen. Krankzinnigheid was volgens hem een ziekte van 
de hersenen als gevolg van een onevenwichtige verhouding van de vier 
belangrijkste lichaamssappen: de humores. Die sappen waren: slijm, bloed, gele 
gal en zwarte gal. Men trachtte het evenwicht te herstellen door afdrijving. Dat 
gebeurde door middel van bevordering van de stoelgang, aderlaten, koppen 
zetten, maar ook schedelboring. Daarbij werd een gaatje gemaakt in de schedel 
zodat de kwade sappen konden afvloeien en eventueel ook de boze geesten het 
lichaam konden verlaten. Nog steeds spreken we vandaag de dag van ‘een gaatje 
in je hoofd hebben’, als we iemand niet ‘normaal’ vinden. Ook de 
karaktertypering op grond van de vier lichaamssappen heeft tot op de dag van 
vandaag stand gehouden. Een somber iemand betitelen we bijvoorbeeld nog altijd 
als ‘zwartgallig’. De houding ten opzichte van de krankzinnige of waanzinnige is 
echter in de loop der tijden aan verandering onderhevig geweest. 
 
In de Middeleeuwen was de waanzinnige nog in de samenleving opgenomen. 
Vaak in een bijrol als nar, zwerver of wildeman. Doorgaans nog zachtmoedig 
bejegend als de ‘dorpsgek’, die niemand tot last was of als ‘nar’, die de mens een 



 219

spiegel voorhield. De figuur van de nar speelde ook in de kerk een belangrijke rol. 
Met de vastenavond werd het narrenfeest gehouden. Omkering van d e(kerkelijke) 
orde stond daarbij centraal en dat is tot op vandaag zo gebleven. Narren, zotten, 
dorpsgekken, simpelen en onnozelen, zij maakten deel uit van de maatschappij. 
 
Het mortuarium  heeft de status van rijksmonument. Hier werden vroeger de 
overledenen opgebaard en werden ook lijkschouwingen gedaan. Men achtte het 
van groot belang om de doodsoorzaak van patiënten vast te stellen. Bovendien 
was met het oog op het begrijpen van de ziekten intensief wetenschappelijk 
onderzoek van groot belang. Hersenonderzoek stond centraal. Het mortuarium is 
enkele jaren geleden geleden omgebouwd tot toiletruimte voor de bezoekers van 
de kapel, maar het grootste deel van het oorspronkelijke interieur is nog steeds, 
zij het verwaarloosd, intact. De hoofddeur geeft direct toegang tot de rouwkamer, 
waar de overledenen werden opgebaard. Achter deze ruimte ligt de 
obductiekamer. Een deel van de inventaris, zoals de snijtafel en de oude 
brancard, staat er nog. Naast de obductiekamer ligt het kleine vertrek, waar de 
patholoog-anatoom de aantekeningen van zijn onderzoek uitwerkte. Door een 
kort omweggetje zuidwaarts te maken komt u langs de voormalige 
geneesherenvilla’s.  
 
Geleidelijk aan veranderde de middeleeuwse maatschappij, ook als gevolg van de 
opkomende steden. In de steden ontstonden naast de kerk de godshuizen, die de 
zorg voor zieken, misdeelden en krankzinnigen op zich namen. Het eerste dolhuis 
in West-Europa was het Sint Jansgasthuis in Gent, opgericht in 1191, ook wel 
Sint-Jan-ten-Dullen of Sint-Jan-in-de-Olie genoemd. In ons land dateert het 
eerste ‘dolhuys’ uit 1442. Reinier van Arckel stichtte in Den Bosch ‘een gasthuys 
bynne der stad om zinloze menschen daar te houden en te verwaren.’ Hier 
werden ook de krankzinnigen van Venray opgenomen. Een paar jaar later, in het 
jaar 1461, werd in Utrecht het Willem Arntz Huis opgericht. Ook in andere 
plaatsen werden dolhuizen gesticht, geen van deze had tot doel om de 
geesteszieke te genezen. Het waren enkel bewaarplaatsen waar naast 
krankzinnigen ook narren, ketters, nachtbrakers, hoerenlopers, bedelaars en 
andere verstotenen werden opgenomen. 
 
Op 8 januari werd bij Koninklijk Besluit aan de Zusters van Liefde uit Gent in 
België vergunning verleend voor de bouw van een ‘Geneeskundige Inrichting van 
R.K. Vrouwelijke Krankzinnigen’ te Venray. Als bouwontwerp voor het 
hoofdgebouw gebruikte men dezelfde tekeningen die de Belgische architect Jozef 
César Haché had gemaakt voor Huize Caritas in Melle, eveneens in België, waar 
de zusters ook werkzaam waren. Het gebouw is grotendeels opgetrokken in rode 
baksteen. De natuurstenen banden in de voorgevel geven de scheiding aan 
tussen begane grond en verdieping. In de gevel bevinden zich drie 
vooruitspringende delen, twee op de hoeken en één middendeel met de 
hoofdingang. Opvallend in de opbouw van de voorgevel is de symmetrie. Het 
aantal ramen links en rechts van de hoofdingang is gelijk, zowel op de begane 
grond als op de verdieping. Toch zien we een duidelijk verschil tussen de 
ramenpartij in de linker- en de rechtervleugel. De ramen van de eerste verdieping 
in het rechter gedeelte lopen door tot juist onder de dakrand. Hierachter lag 
vroeger de feestzaal met zijn hoge plafond. Aan de linkerzijde zijn zes kleine 
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ramen, die laten zien dat er daar nog een tweede verdieping is. Hier bevonden 
zich enkele werkvertrekken van de zusters. In dit hoofdgebouw waren het 
kloostergedeelte en de bestuurlijke diensten gevestigd. Het gebouw is een 
karakteristiek voorbeeld van eclectisme. Dat wil zeggen dat er geen eenduidig 
herkenbare architectonische stijl is toegepast maar dat de architect heeft gekozen 
voor een samenvoeging van verschillende stijlopvattingen in het ontwerp. Het 
gebouw is een rijksmonument. 
 
De toegang naar het hoofdgebouw is het park, toegankelijk vanaf de Noordsingel, 
is ruim en rustgevend van opzet. Er zijn een aantal statige villa’s, gelegen aan 
een deftige oprijlaan, die vroeger de hoofdontsluiting van het terrein was. Zij 
boden een riant onderkomen aan de geneesheren van Sint Anna. Met hun 
families behoorden zij ook tot de gesloten woon-, leef- en werkgemeenschap, die 
het instituut in feite vormde. De villa’s vallen ook onder monumentenzorg. 
 
Sint Anna was in meer dan één opzicht selfsupporting. Het had een eigen 
boerderij en voorzag in de eigen voedselvoorziening door veehouderij, land- en 
tuinbouw. Producten werden verwerkt in de eigen slachterij en bakkerij, er was 
een wasserij en de gebouwen hadden een eigen watervoorziening en verwarming. 
Er was al elektriciteit, toen Venray zelf zich nog moest behelpen met kaarsen en 
petroleumlampen. Op het centrale gedeelte van het terrein bevonden zich 
recreatieve voorzieningen en Sint Anna beschikte over een eigen theatergebouw 
met foyer annex restaurant. Alle bewoners gingen op het terrein naar de kerk en 
sociale leven met al zijn rangen, standen en regels speelde zich af binnen de 
omheining van het terrein, zodat men met recht kon spreken van een 
samenleving in de samenleving. 
 
Sint Anna is opgezet volgens het paviljoensysteem. Het voorzag in huisvesting en 
behandeling van grote groepen psychiatrische patiënten in grote gebouwen. Het 
heeft honderd en veertig patiëntenplaatsen, verdeeld over twee vleugels. Die 
werden al snel Vincent en Paulo genoemd. Het gebouw was ingericht voor 
opname en behandeling. 
 
Behandeling omvatte onder andere insulineshockkuren, elektroshocktherapie, 
permanente badverpleging en het aangespen van het dwangjak. Bij de 
badverpleging verbleven patiënten overdag in een hoog waterbad, dat aan de 
bovenzijde met een stevig spanlaken was afgesloten. Alleen het hoofd bleef vrij. 
Van deze behandeling moest een kalmerende werking uitgaan. Tegenwoordig zijn 
deze behandelmethodes niet meer in beeld. 
 
Hydrotherapie ofwel waterbehandeling heeft in de verpleging van geesteszieken 
altijd een belangrijke rol gespeeld. Eén van de bekendste middelen was het 
‘permanente bad’. Met name onrustige en agressieve patiënten zaten in een lauw 
bad. De duur van zo’n bad kan variëren van een paar uur tot twee dagen, soms 
nog langer. Om te voorkomen dat de patiënt uit bad klom of om mogelijk 
agressiviteit in de hand te houden werd over het bad een spanzeil van 
canvaslinnen gespannen. Alleen het hoofd van de patiënt bleef vrij. Om te 
voorkomen dat de huid te sterk zou verweken, werd de patiënt vooraf met 
vaseline ingesmeerd. Het badwater moest regelmatig worden ververst en op 
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gezette tijden werd de lichaamstemperatuur van de patiënt gemeten. Het werk op 
de badafdeling was zwaar en stelde hoge eisen aan het verplegend personeel. 
Midden jaren vijftig van de vorige eeuw verdween de badverpleging geleidelijk aan 
uit beeld. 
 
De elektro-convulsietherapie (ECT), beter bekend als de elektroshock, is 
ongetwijfeld één van de meest spraakmakende therapieën uit de psychiatrie. In 
het jaar 1937 werd deze behandeling voor het eerst toegepast door de Italiaanse 
artsen Cerletti en Bini. Men dacht de schizofrenie er mee te kunnen genezen 
maar dat bleek ijdele hoop te zijn. Wel namen bij patiënten de hallucinaties af en 
ook bij de behandeling van depressie werden positieve resultaten geboekt. ECT 
werd vrij massaal toegepast. Ook in Venray op Sint Anna en Sint Servatius. Door 
middel van twee elektroden op de slapen aan weerszijden van het hoofd werd 
gedurende een fractie van een seconde een zware stroomstoot door de hersenen 
gejaagd. De patiënt geraakte daardoor in coma en kreeg een heftig insult (toeval). 
Vooral de zware schudkrampen die volgden, maakten op de omstanders altijd 
grote indruk. De patiënt kon zich naderhand weinig of niets van de behandeling 
herinneren en had meestal dan ook geen enkele angst voor een herhaling ervan. 
Voor zover vandaag de dag de ECT nog wordt toegepast is dat altijd onder 
narcose en na toediening van spierverslappers, waardoor geen krampen meer 
optreden. Het museum van het Vincent van Gogh Instituut bezit nog een oud 
shockapparaat. 
 
Om onrustige en agressieve patiënten in toom te kunnen houden werd in het 
verleden vaak gebruikt gemaakt van het dwangjak of de dwangbuis. Het was een 
soort hemd of kiel van een zware dubbeldikke stof op de rug met een zwaar lint of 
leren riemen werd gesloten. De mouwen waren ongeveer anderhalve meter lang 
zodat de armen gekruist over de borst onbeweeglijk op de rug konden worden 
gefixeerd. Ook op bed werd het dwangjak toegepast. Het ruglint werd aan de 
spijlen van het hoofdeinde vastgemaakt en de mouwen werden zijdelings langs 
het bed bevestigd. Ondanks de sterke beperking van de bewegingsvrijheid bleef 
de patiënt zich soms hevig verzetten. Dan nam de verpleging haar toevlucht tot 
het gebruik van het spanlaken of spanzeil, te vergelijken met het spanzeil dat bij 
de permanent badverpleging werd gebruikt. Het was gemaakt van canvasdoek en 
was bijzonder sterk. Het spanlaken werd over de patiënt heen gelegd. Alleen het 
hoofd bleef vrij. De linten werden onder het bed samengeknoopt of aan de 
bedranden vastgebonden. Toepassing van dwangmiddelen is tegenwoordig aan 
strenge wettelijke voorschriften gebonden. 
 
Tijdens de Renaissance veranderde de houding ten opzichte van de waanzin meer 
en meer. Overal in Europa werden bewaarhuizen of interneringshuizen gesticht. 
Grote aantallen bedelaars, misdadigers en andere lieden met afwijkend gedrag 
werden hierin opgesloten. In het jaar 1657 werd in Parijs het beroemde ‘Hospital 
Général geopend en ook elders in Europa verrezen dit soort gestichten, 
verbeteringshuizen, tuchthuizen, dolhuizen en pesthuizen. Bestemd voor het 
uitvaagsel van de maatschappij. Ook de krankzinnige werd daartoe gerekend en 
de meest gevaarlijke gekken en woestelingen werden tegen betaling van een 
kleine vergoeding tentoongesteld tijdens de kermis en andere hoogtijdagen. Ook 
in ons land kwam dat vaak voor. Zware krankzinnigen werden in kerkers 
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opgesloten, vaak geketend aan handen en voeten, liggend op stro en nauwelijks 
gekleed. 
 
Paviljoen Sint Eugène was een zogenaamde klasse-afdeling, waar patiënten van 
welgestelde komaf werden verpleegd. De bewoners werden dan ook niet 
simpelweg patiënten genoemd. Men sprak van de dames. 
 
Het Heilig Hartbeeld werd in het jaar 1930 ter plaatse gehouwen uit een 
steenblok dat op een voetstuk werd geplaatst en waar overheen, vervolgens een 
tentdoek werd gespannen. In de Tweede Wereldoorlog werd het kunstwerk zwaar 
beschadigd. Na de oorlog werd het weer hersteld door de Venrayse kunstenaar 
Piet van Dongen. In Venray vindt u nog andere werken van hem. Het standbeeld 
van Mgr Dr. Poels uit Venray aan de Raadhuisstraat bijvoorbeeld en rechts 
daarvan het oorlogsdocument aan het Kerkepad. 
 
Links voor het paviljoen Sint Eugène staat een magnifieke treurbeuk. Deze is 
honderd jaar oud en de kroondiameter is liefst vijfentwintig meter. De boom is 
ongeveer vijftien meter hoog en de stam heeft een doorsnede van één meter. 
 
Er is een grote open plek in de bebossing. Op de plaats waar nu het grasveld ligt 
stond vroeger paviljoen Nôtre Dame, dat in de Tweede Wereldoorlog totaal werd 
verwoest. In oktober 1944 had Venray zwaar te lijden onder hevige Engelse 
artilleriebeschietingen, die bedoeld waren om de laatste weerstand van de Duitse 
bezetters te breken. Ook het Sint Anna terrein werd daarbij niet gespaard. 
Paviljoen Nôtre Dame is nooit meer herbouwd. 
 
De zeventiende en achttiende eeuw worden in de geschiedenis van de 
krankzinnigenzorg ook wel ‘de donkere tijd’ genoemd. Een merkwaardige periode, 
want enerzijds was er weldadigheid en ontwikkeling in de wetenschap, anderzijds 
toenemende onbarmhartigheid, kwakzalverij, bijgeloof en onkunde. Toch kwam 
er in Europa een kentering op gang. De Franse arts Pinel werd in het jaar 1791 
belast met de leiding van het Parijse Hospice Bicêtre, een toevluchtsoord voor 
Zwakzinnigen, krankzinnigen en ongeneeslijke zieken. Hij ontdeed de 
krankzinnigen van hun boeien en koos voor een behandeling op medische basis. 
Pinel wordt door velen dan ook gezien als de grondlegger van het medische 
model. Ook in de ons omringende landen begon het veranderingsproces op gang 
te komen. Nederland bleef achter en nam een afwachtende houding aan. Die 
kenmerkende Nederlandse houding ontlokte de Duitse dichterfilosoof Heinrich 
Heine de opmerking: ‘Als het einde der tijden is gekomen, kun je maar het beste 
in Holland zijn. Daar gebeurt alles vijftig jaar later’. 
 
U gaat verder tussen het struikgewas en bereik het loofprieel achter paviljoen 
Eugène. De religieuzen kwamen hier vroeger samen om te bidden en te 
mediteren, maar ook gewoon om er gezellig een praatje te maken. De veertien 
meter lange loofgang, ook wel berceau genoemd, is naar schatting zestig tot 
zeventig jaar oud. De zusters noemden deze plek vanwege zijn hooggelegen plaats 
ook wel ‘Op de Thabor’, naar de berg Thabor in Gallilea, Israël. 
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Onder invloed van de Verlichting groeide in Europa het inzicht dat 
krankzinnigheid als een geestesziekte beschouwd moet worden en behandelbaar 
is. Het begrip ‘morele behandeling’ deed zijn intrede. Medische wetenschappers 
gingen zich meer en meer met de krankzinnigen bezighouden en het 
‘genezingsprincipe’ won geleidelijk aan terrein. Hoewel er geen exacte tijdstip is 
aan te geven, wordt het jaar 1800 beschouwd als het keerpunt in de geschiedenis 
van de zorg voor de geestelijk gestoorde medemens. De Duitse arts Johann Reil 
introduceerde in het jaar 1810 de term psychiaterie, later ingekort tot 
psychiatrie. Hij noemde zichzelf ‘psyche-iater’, een samenvoeging van de Griekse 
woorden psyche (geest) en iater (arts). 
 
Prins Bernard kwam op bezoek en een groep bewoners van het gesticht stond 
keurig opgesteld om de koninklijke hoogheid toe te zwaaien. Allemaal waren ze 
daartoe uitgerust met een rood-wit-blauw vlaggetje. Op bevel van de toeziende 
verpleger begon ieder met de nationale driekleur te zwaaien, toen de prins 
arriveerde. Alleen de verpleger zwaaide niet, hij moest immers opletten en had 
dus geen vlaggetje. Dat verdroot de prins ten zeerste en hij vroeg aan de 
geneesheer-directeur, die hem begeleidde: ‘Waaromm schwaajt die mann nicht?’ 
De directeur antwoordde: ‘Hij is niet gek’. 
 
In België was Jozef Guislain de grote pionier in de geestelijke gezondheidszorg, te 
vergelijken met Pinel in Frankrijk. In Gent werd volgens zijn aanwijzingen een 
inrichting gebouwd, die nog steeds zijn naam draagt. Hij werkte nauw samen met 
monseigneur Triest, de stichter van de congregaties van de Zusters en broeders 
van Liefde, die in Venray de inrichtingen St. Anna en Sint Servatius bouwden. De 
visie van Guislain is van grote invloed geweest op de bouw en inrichting van de 
gestichten in Venray en elders in ons land. In Nederland werd baanbrekend werk 
verricht door Schroeder van der Kolk. Hij was geneesheer aan het Buiten-
Gasthuis in Amsterdam, voorheen het Pesthuis uit het jaar 1630. Daar werden 
pestilanten, ongeneeslijk zieken en krankzinnigen opgeborgen, vaak onder 
erbarmelijke omstandigheden. Hij bracht tal van verbeteringen in de verzorging 
en bejegening van de geestelijk gestoorden aan. IJzeren boeien werden vervangen 
door leren riemen en de toepassing van dwangmiddelen werd ingeperkt. 
Schroeder van der Kolk werd hoogleraar aan de Utrechtse universiteit en verwierf 
groot gezag en bekendheid vanwege zijn pleidooi voor een betere geestelijke 
gezondheidszorg. Mede door zijn krachtige bemoeienissen kwam in het jaar 1841 
de eerste krankzinnigenwet tot stand. Deze wet vertoonde echter nogal wat 
hiaten en werd in het jaar 1884 vervangen door een nieuwe wet, die stand zou 
houden tot het jaar 1994. Toen werd de Wet Bijzondere opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen, meer bekend als de BOPZ van kracht. 
 
In de huisjes Sancta Maria wordt een vernieuwend initiatief zichtbaar. Het kwam 
in het jaar 1955 van dokter Veraart, de toenmalige geneesheer-directeur van Sint 
Anna. Kenmerkend voor het tot dan toe gebruikelijke paviljoensysteem waren de 
grootschaligheid en de onpersoonlijkheid, het gebrek aan privacy en het 
ontbreken van de mogelijkheid tot het maken van een eigen tijdsindeling door de 
verpleegden. Veraart koos voor een volstrekt andere benadering met kleinschalige 
wooneenheden. In elk huisje woonden zestien patiënten. Dit woonsysteem was 
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een primeur voor Nederland. Het wordt in de hedendaagse psychiatrie volop 
toegepast. Nu zijn de woningen in gebruik als dagverblijf voor kinderopvang. 
 
In het voormalig zusterhuis woonden de inwonende lekenverpleegsters. In het 
gebouw waren honderd twintig éénpersoonskamers, een eetzaal, bibliotheek, 
huiskamer en een aantal leslokalen. De hier woonachtige verpleegsters vormden 
met elkaar een hechte, besloten gemeenschap. Zij waren altijd gekleed in uniform 
en droegen een lange sluier, ook in hun vrije tijd. In de laatste maanden van de 
Tweede Wereldoorlog werd het gebouw bij luchtaanvallen zwaar getroffen door 
brandbommen. In het jaar 1950 is het hersteld en zelfs uitgebreid. Nu (2002) zijn 
in dit gebouw tijdelijk buitenlandse werknemers gehuisvest. 
 
Op de speelweide werd vroeger de befaamde Anna-kermis gehouden, die ook door 
de Venrayse bevolking druk werd bezocht. Op de speelweide staat een 
muziekkiosk, inmiddels tot rijksmonument verklaard. Hier werden vroeger 
muziekuitvoeringen in de open lucht gegeven. Er bestaan vergevorderde plannen 
om dit bijzondere bouwwerk weer in oude glorie te herstellen en volgens zijn 
bestemming weer in gebruik genomen. In de ronde loods, links van de kiosk, 
stond een carrousel. Deze attractie was bedoeld ter ontspanning van de 
patiënten. Een vorm van therapie, wellicht? In vroeger tijden bediende de 
psychiatrie zich van draaistoelen, waarin krankzinnigen een tijdland werden 
rondgedraaid. Men was de opvatting toegedaan dat de patiënt daardoor tot 
bedaren en rust gebracht werd, omdat de ronddraaiende beweging de 
bloedstroom in de hersenen zou veranderen. De gedachtesprong van deze 
individuele therapie naar een groepstherapie lijkt voor de hand te liggen: zet een 
aantal patiënten samen in een draaimolen en je krijgt hetzelfde resultaat. 
Wellicht vindt het synoniem voor het woord carrousel: ‘mallemolen’ hierin zijn 
oorsprong. 
 
Naast de grote aangelegde delen als het centrale middengebied liggen aan de 
westelijke zijde van het Sint Annaterrein natuurlijke landschapselementen. 
Stuifduinen veroorzaakten hier grote hoogteverschillen, waardoor dit bosgedeelte 
een zeer bijzonder karakter heeft. Het zijn unieke sporen uit een ver geologisch 
verleden, die cultuurhistorisch van uitzonderlijk grote waarde zijn. Het 
stedenbouwkundig plan voor de toekomstige inrichting van dit terrein voorziet in 
de bouw van een appartementencomplex dat het duinenlandschap doorsnijdt. 
Stichting Stadspark Venray heeft erop aangedrongen hier van af te zien en voor 
de geplande bebouwing een andere locatie te kiezen. 
 
Ook Limburg stond voor de taak om een dergelijk gesticht te bouwen, maar 
provinciale Staten maakten niet veel haast. Bovendien beschikte men niet over 
ervaring en kennis op het gebied van de krankzinnigenzorg. Die was wel 
aanwezig in België, in Gent, waar de Broeders van Liefde al enige tijd op zoek 
waren naar uitbreiding van hun werkgebied. Men had er wel oren naar om in 
Limburg een krankzinnigengesticht te vestigen. De ontwikkelingen kwamen in 
een versnelling terecht door de bemoeienissen van het Roermondse bisdom, dat 
in het jaar 1901 bij het provinciaal bestuur aandrong op spoedige bouw van zo’n 
gesticht. Als vestigingsplaats gingen de gedachten in eerste instantie uit naar 
Roermond. 
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De Venrayse zakenman Trynes kwam dit ter ore. Hij vond dat de nieuwe 
inrichting in Venray moest komen. Als lid van Provinciale Staten was hij goed op 
de hoogte van de provinciale situatie. Samen met zijn compagnon en vriend, 
wethouder Jan Poels, deed hij aan de Venrayse gemeenteraad het voorstel om de 
Broeders van Liefde gratis negentig bunder grond ter beschikking te stellen voor 
de bouw van een krankzinnigengesticht. Als locatie had hij het bos- en 
duingebied Boschhuizen in gedachten, zo’n drie kilometer noordelijk van Venray 
gelegen. Ondanks een tegenstribbelende burgemeester Esser ging de raad 
akkoord met het voorstel. 
 
Het Venrayse aanbod werd door het provinciaal bestuur van Limburg ‘met 
waardering’ ontvangen en daarmee was de basis gelegd voor de samenwerking 
met de Broeders van Liefde. Die begonnen in het jaar 1905 met de bouw van Sint 
Servatius, ‘Geneeskundig Gesticht voor R.K. Krankzinnige Mannen’. De broeders 
bouwden echter niet op Boschhuizen, maar kozen voor een terrein aan ‘den 
Kerkdijk’, de huidige Stationsweg. Het voorbeeld van de Broeders werd korte tijd 
later gevolgd door de eveneens uit Gent afkomstige Zusters van Liefde. Voor 
vijfentwintigduizend gulden werden de Zusters eigenaar van vijftig hectaren 
grond in het gebied van de Brabander. Zij bouwden daar één van de mooiste 
psychiatrische inrichtingen van ons land: het Sint Annagesticht. 
 
De twee inrichtingen zijn in belangrijke mate van invloed geweest op de identiteit 
van Venray. De uitdrukking ‘een enkeltje Venray’ kreeg spreekwoordelijke 
betekenis, ook al was dat niet altijd in even gunstige zin. 
 
In de periode tussen de jaren 1884 en 1914 werden in Nederland maar liefst 
twintig nieuwe geneeskundige gestichten gebouwd, de meeste volgens het 
paviljoenenmodel. Tussen de jaren 1918 en 1934 werden nog eens tien 
inrichtingen gebouwd. Vele jaren hebben deze instituten het beeld van de 
psychiatrische zorg in ons land bepaald, doorgaans sterk geïsoleerd van de 
maatschappij. Maar in dat opzicht vindt tegenwoordig een grote omslag plaats. 
Die kunnen we omschrijven als de vermaatschappelijking van de traditionele 
gestichtpsychiatrie. Daarbij stap men af van de huisvesting en verpleging van 
patiënten in grootschalige paviljoens en instellingen, maar kiest men voor 
kleinere wooneenheden in een meer open setting. Daarmee is de tijd van de grote 
psychiatrische inrichtingen voorbij. De sluiting van Sint Anna is in dit opzicht 
exemplarisch te noemen. Gedurende enkele eeuwen hebben kloosters, 
onderwijsinstellingen en gestichten het beeld en de loop van de Venrayse 
geschiedenis in belangrijke mate bepaald. Voor Venray betekent het einde van 
Sint Anna tevens de afsluiting van het Venrayse institutentijdperk. Wat ons rest 
is erfgoed van uitzonderlijk formaat. 
 
Veel vrouwen brachten hun gehele leven op Sint Anna door en verlieten ook na 
hun dood de inrichting niet. Zij werden hier ter aarde besteld. Ook de zusters en 
veel personeelsleden vonden hier hun laatste rustplaats. In het jaar 1998 werd 
de begraafplaats geruimd en zijn de graven overgebracht naar de gemeentelijk 
begraafplaats ‘Boschhuizen’.  
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Even verderop treft u in het landschap sporen van een oude akker aan. Een 
akker noemde men vroeger in Venray ‘kamp’. Dit veld had de naam 
‘Denderskamp’. Het is heel bijzonder omdat er nog een ongeschonden restant van 
de houtwal van de Denderskamp aanwezig is. De houtwal of wildwal is het 
leefgebied van amfibieën, wezels, hermelijnen en konijnen. In vroeger dagen was 
het Sint Annaterrein een halfopen landschap met imposante zandduinen, 
vliegdennen, jeneverbesstruiken en eikenhakhout. 
 
Voor de Franse tijd regeerde over Venray de adellijke familie Bouwens van den 
Boye te Holthees, ook wel genoemd de Heren van Macken. Zij gebruikten dit 
terrein als jachtgebied. Op deze zogenaamde warande (beschermd jachtterrein) 
werden konijnen gehouden voor de jacht. Vandaar dat men in het oude Venray 
sprak van de ‘kniensvrang’: konijnenwarande. 
 
Van oudsher ging er op Sint Anna veel aandacht naar de ontspanning van de 
bewoners. In het hoofdgebouw bevond zich vroeger een prachtige feestzaal, in het 
jaar 1962 werd de nieuwe schouwburg gebouwd. Het gebouw ligt aan de mooie 
laan met Amerikaanse eiken en bestaat uit twee gedeelten: het theater en de 
foyer, beide zeer royaal van opzet en met elkaar verbonden. Het theater heeft een 
capaciteit van vierhonderd en tien plaatsen en het podium meet tien bij dertien 
en een halve meter. Het gebouw heeft een fraaie entreehal en verder zijn er 
uiteraard de nodige kleedkamers, een filmcabine en een groot souterrain waar de 
rekwisieten en kostuums werden opgeslagen. De zijgevel wordt gesierd door het 
kunstwerk ‘Lentebode’ van de Arnhemse kunstenaar Auguste Manche. De 
afbeelding van vogels inspireerde de mensen in Venray om er een geheel eigen, 
nieuwe benaming aan te geven, die in hun ogen ook recht deed aan de omgeving. 
Men doopte het werk daarom zeer gevat: ‘Ze zien ze vliegen’. 
 
Paviljoen Sint Bernard is het grootste woonpaviljoen van Sint Anna en was een 
gesloten afdeling. ‘Gesloten’ moet u heel letterlijk nemen. De patiënten konden 
het gebouw niet verlaten omdat de ramen en deuren permanent op slot waren. 
Dergelijke rigoureuze maatregelen waren noodzakelijk vanwege het 
onberekenbare en onvoorspelbare gedrag van patiënten, die vaak de neiging 
hadden om het paviljoen te ontvluchten. Om die reden werd de omliggende tuin 
ook voorzien van een hoog hekwerk. 
 
Paviljoen Sint Benoit ligt enigszins verscholen in het groen en valt op door zijn 
vriendelijke en rustige uitstraling. Zoals de meeste gebouwen op het terrein werd 
ook Sint Benoit in het jaar 1944 door oorlogshandelingen zwaar beschadigd. In 
het jaar 1955 werd het geheel herbouwd. Het gebouw kende vele functies. 
Gedurende een groot aantal jaren was het de ziekenafdeling waaraan ook een 
sanatorium voor TBC-patiënten was verbonden. Lang waren er ook afdelingen als 
de polikliniek, de röntgenafdeling, EEG-laboratorium, tandarts en apotheek 
gevestigd. Een bijzondere afdeling was Sonnevilla, genoemd naar dokter Frans 
Sonneville, die verbonden was aan Sint Anna en onderzoek deed op het gebied 
van de biologische psychiatrie. In het jaar 1980 werd Sint Benoit de 
opnameafdeling voor gerontopsychiatrie voor patiënten met psychische 
aandoeningen als gevolg van excessief alcoholgebruik in combinatie met een 
slechte eetgewoonte. 



 227

 
Het belangrijkste gebouw is het grote ketelhuis, gedurende vele jaren het 
kloppende hart van de inrichting. Van hieruit werden alle gebouwen voorzien van 
warmte, water en energie. Onder het ketelhuis bevindt zich een waterbassin ter 
grootte van een fiks zwembad. Via een eigen pompinstallatie werd hier water 
opgeslagen en in grote drukketels onthard tot drinkwater. In het stookhuis 
voorzag een enorme ketelinstallatie geheel Sint Anna van warmte. Diep in de 
grond zijn grote kolenkelders gebouwd die via kolentenders van buitenaf werden 
gevuld. Deze luiken zijn nog te zien in de gevel. Later werd overgeschakeld op 
oliestook en vervolgens op aardgas. Weer later koos men voor decentrale 
verwarmingssystemen. Elk gebouw kreeg zijn eigen cv-installatie en in het jaar 
1988 werd het ketelhuis buiten gebruik gesteld. Alleen de verbrandingsoven bleef 
gehandhaafd en heeft gediend als archiefvernietiger. Behalve het ketelhuis 
omvatte dit complex een wasserij, een naaikamer met linnenkamer en een 
smederij. Dit gebouwencomplex is één van de weinige industriële monumenten 
die Venray kent. Nu ligt het stil te wachten om plaats te maken voor nieuwe 
woningen. 
 
Nabij de grote schoorsteen van het ketelhuis, in het naastliggende bosperceel, in 
het naastliggende bosperceel, ligt een bijzondere schat begraven. In het jaar 1955 
werd het interieur van de kapel gemoderniseerd. Ook het altaar werd toen 
vervangen. Daarmee deed zich echter een probleem voor. Want waar moest men 
het oude altaar laten? Andere kerken of kloosters toonden geen belangstelling en 
stukslaan van dit gewijde object was niet geoorloofd. Praktisch als de zusters 
altijd al waren geweest gaven zij opdracht om het altaar dan maar aan de aarde 
toe te vertrouwen. Zo komt het dat Venray één van de weinige plaatsen in ons 
land is waar een altaar begraven ligt. 
 
In de richting van de hoofdlaan passeert u paviljoen Sint Pieter en afdeling M. 
Paviljoen Sint Pieter is kenmerkend voor de architectuur van de gebouwen die na 
de oorlog op het Annaterrein werden opgetrokken. Net als voor de paviljoens Sint 
Bernard, Sint Jan en Sint Jozef is voor Sint Pieter kenmerkend het sobere, 
evenwichtige en enigszins strenge karakter. Men vond dat deze gebouwen 
moesten uitstralen wat voor patiënten heilzaam werd geacht: orde, structuur en 
regelmaat. 
 
Afdeling M werd ook wel het ‘Meisjeshuis’ genoemd. Hier woonden de 
dienstmeisjes van de verpleegafdelingen die ook wel onder de functienaam 
‘assistenten’ door het leven gingen. Zo had elke groep vrouwen een eigen 
woonplek. De zusters woonden in het deftige klooster, de verpleegsters bevolkten 
Sint Théresia en de meisjes van de keuken woonden in kamertjes in het 
keukengebouw. 
 
Naast het paviljoen Sint Jozef stond tot voor enkele jaren een houten gebouw: het 
Gezins Opvang Centrum (GOC). Dit was bestemd voor de tijdelijke opvang van 
patiënten die in gezinsverpleging waren. Deze vorm van verpleging was in 
Nederland uniek en Venray stond erom bekend. Patiënten woonden bij Venrayse 
gezinnen waar zij deelnamen aan het huiselijke verkeer en het gezinsleven. De 
gezinnen ontvingen hiervoor een bescheiden vergoeding. De patiënten hielpen 
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mee in de huishouding en sliepen ook bij de gezinnen. Minimaal éénmaal per 
week moesten zij zich melden in het GOC op het Sint Annaterrein voor controle, 
het wekelijkse bad (Sint Anna had jarenlang een centraal badhuis), schone 
kleding en dergelijke. Het behoeft geen betoog dat deze vorm van verpleging niet 
alleen bevorderlijk was voor de reïntegratie van de patiënten in de samenleving, 
maar in financieel opzicht ook interessant was voor de inrichting. Zo was het 
mogelijk de kosten van verpleging en verzorging op een bijzonder laag peil te 
houden. 
 
In het centrumgebouw zijn kantoren en werkkamers, een bibliotheekzaal en 
conferentieruimte en verder nog archiefruimten ondergebracht. Op de verdieping 
zijn acht appartementen voor alleenstaanden gevestigd. Het gebouw werd in het 
jaar 1968 in gebruik genomen en heeft een eigentijdse uitstraling. Op deze plek 
zullen in de toekomst nieuwbouwappartementen verrijzen. 
 
Besluit tot sluiting van Sint Anna viel reeds in het jaar 1976. Begin jaren zeventig 
besloten de Broeders en de Zusters van Liefde om zich uit de inrichtingen terug 
te trekken. Er kwamen nieuwe stichtingsbesturen, die de inrichtingen 
overnamen. Van meet af aan werkten de nieuwe bestuurders aan het plan om zo 
snel mogelijk te fuseren. Die fusie kwam eind 1977 tot stand. Onder de naam 
Psychiatrisch Centrum Venray werkten Sint Anna en Sint Servatius verder aan 
een volledige integratie van de inrichtingen. De scheiding tussen mannen- en 
vrouweninrichting verdween. Nieuwe gemeenschappelijke afdelingen en diensten 
kwamen tot stand. Bestaande afdelingen werden opgeheven of samengevoegd. Er 
moest nieuwe huisvesting komen en tal van andere voorzieningen waren nodig. 
 
Al snel werd duidelijk door het nieuwe PCV de toekomst drastisch zou 
inkrimpen. Vanwege al die bouwplannen en met het oog op de toekomst was het 
noodzakelijk om te beslissen op welke locatie de toekomstige nieuwe 
psychiatrische inrichting zou komen, op het Servatiusterrein of op het 
Annaterrein. Na grondig onderzoek werd uiteindelijk besloten om op Sint 
Servatius de toekomstige nieuwe inrichting te bouwen. Sint Anna werd 
aangemerkt als ‘overgangsvoorziening’, waarvan de sluiting rond het jaar 2000 
werd verwacht. De beslissing om Sint Anna af te stoten werd reeds in het jaar 
1976 genomen, een jaar voordat de Venrayse inrichtingen fuseerden. 
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Ook dit was Venray 
 

 
 
 
 
Het is bijna niet mogelijk om een tochtje te maken door het Venrayse 
buitengebied, zonder één of meer kruisen en kapellen te passeren. Zomaar 
ergens langs de weg, bij een kruispunt, aan een boerenerf, op de meest 
onverwachte plekjes kunt u ze aantreffen. Sommige staan vlak bij een 
hedendaagse boerenstal, andere tussen bomen en struiken. Veel ervan hebben 
een keurig onderhouden bloemperkje, andere lijken vergroeid te zijn met hun 
omgeving. U treft mooie aan en lelijke, grote en kleine, gewone en rare. Sommige 
ervan zijn slecht te bereiken omdat de weg erlangs in de loop van de tijd is 
komen te vervallen. In de kapelletjes staan allerlei heiligenbeelden, vaak 
schijnbaar lukraak bij elkaar gezet. Sommige tekstborden roepen op tot 
bezinning, andere tot gebed. Er is af en toe te lezen, dat een heilige om 
voorspraak wordt gevraagd, een andere keer wordt een offer verlangd. Kaarsen, 
echte bloemen en kunstbloemen en de helaas onvermijdelijk geworden gesloten 
poorten vullen het geheel aan. 
 
Wat is dat voor iets, wat moeten we ermee, waar komt het vandaan en waarom 
wordt er zoveel moeite aan besteed? Gaat het alleen om de volkscultuur uit een 
voltooid verleden tijd of moeten we het ruimer zien? 
 
Noord-Limburg is van oudsher een katholieke streek. In de Romeinse tijd al 
leefde het christendom al onder de mensen, die vanuit Rome langs de Rijn 
trekkend onze streek bereikten. Rond het jaar 300 ontstonden de bisdommen 
Trier, Keulen en Tongeren. Boven het graf van bisschop Servatius in Maastricht 
en dat van de martelaar Victor in Xanten (40 km van Venray) werden kerken 
gebouwd die nu nog bestaan. Na een periode van verval kon het christendom 
opnieuw opbloeien door het werk van mensen van wie we de namen nog kennen 
uit de geschiedenisboeken: de missionarissen Willibrordus, Bonifatius, 
Lambertus en anderen. Voor onze streek is Willibrordus de belangrijkste geweest. 
Er bestaan meerdere Willibrordusputten, onder andere in de Geysterse bossen. 
Opgravingen hebben aangetoond, dat hier al in de vroege middeleeuwen sprake 
moet zijn geweest van activiteit. Er werd gedoopt door onderdompeling. 
Willibrordus was in deze streek en hij bouwde (mogelijk) de eerste kerk in 
Venray. In de latere middeleeuwen kreeg Venray een steeds grotere kerk en ook 
kloosters, die vele landerijen bezaten. Het katholieke geloof drukte een groot 
stempel op de samenleving, ook in de latere eeuwen. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog zijn er wezenlijke verschuivingen gekomen door het openbreken van 
de samenleving. De bevolking was in de regel voor honderd procent katholiek, 
niet alleen in naam, maar ook in zijn beleving. Het rijke Roomse Leven was zó 
gewoon, dat iets anders eenvoudig afwijkend gedrag was. In een leefwereld, zó 
doortrokken van de katholieke godsdienst, is het begrijpelijk, dat de gelovigen 
tastbare uitingen van hun gevoelens wilden oprichten, als daar aanleiding toe 
was. 
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Er zijn verschillende redenen te achterhalen, waarom iemand een kapelletje 
bouwde of een kruis oprichtte. Venray kent vier hagelkruisen, het hagelkruis op 
de hoek Westsingel - Hagelweg in Venray centrum, het hagelkruis aan de Beek te 
Merselo, het hagelkruis aan de Heydseweg 3 te Heyde en het hagelkruis op de 
hoek Veulenseweg - De Vlies te Veulen. Zij behoren bij de oudste soorten, want 
ze werden opgericht om bescherming af te smeken over de gewassen, vooral 
tegen schade van onweer of hagel. Het karige bestaan kon geen misoogsten 
verdragen. Het omgekeerde is een kruis, dat geplant werd uit dankbaarheid voor 
een goede oogst, zoals bij het kruis hoek Paardenkopweg-Middenpeelweg te 
Ysselsteyn het geval is geweest. Er zijn kruisen, die herinneren aan de dood, 
hetzij door een wolf (Engesteeg 2, Leunen), een plotselinge dood op het veld (hoek 
Van Berlostraat – Leunseweg, Leunen) of een terechtstelling in de Tweede 
Wereldoorlog (Weideweg, Leunen). Dankbaarheid was een belangrijke aanzet: 
dank voor een niet verwachte genezing, voor een gespaard blijven in de 
oorlogsdagen, voor een 25 jarig huwelijk. Zeker niet de onbelangrijkste reden 
vond het volksgeloof in zijn behoefte ‘populaire’ heiligen te vereren en hun 
voorspraak te vragen. Het is geen toeval, dat de beelden van Sint Oda, Sint 
Antonius-abt, Sint Anna en de Moeder Gods zo vaak in een ‘heiligenhuuske’ aan 
te treffen zijn. Dat in een boerensamenleving de boerenheiligen het meest aan 
bod kwamen is een voor de hand liggende conclusie.    
 
In de volkse godsdienst hadden de kruisen en kapellen een wezenlijke functie. De 
voorbijganger stopte, lichtte zijn hoed en maakte een kruisteken bij deze gewijde 
plekjes. Vooral in de verafgelegen buurtschappen was het ‘de’ plek, die een beetje 
gemis van een eigen kerk kon opvangen. Men stelde er eer in, de kapel of het 
kruis te kunnen onderhouden. Vaak ‘hoorde’ die dan ook bij een boerderij. De 
buurt bad er voor mensen, die het sacrament der zieken hadden ontvangen en 
drie dagen vóór de begrafenis. De rozenkrans werd ook gebeden in de  
meimaand, en bruid en bruidegom vergaten op hun huwelijksdag niet om langs 
te gaan. 
 
Bij enkele monumentjes is nog een spoor te herkennen uit een grijs verleden van 
folklore en bijgeloof. De Heilige Mariakapel op de hoek van Haag - Weverslo te 
Merselo bijvoorbeeld is versierd met twee kerstballen. De oorsprong van die twee 
glazen ballen is eeuwenoud en stamt mogelijk nog uit het geloof van de tijden 
voor de christelijke. In de cultus van Donar, de oude Germaanse god van de 
donder en bliksem, werden offergaven door de boeren gedaan om het noodweer af 
te wenden. De donderballen zouden daar een vage herinnering aan zijn, net zoals 
het meer bekende huislook op het dak van de huizen. De lindeboom wordt nog 
redelijk veel aangetroffen bij kruisen en kapellen. Vanwege de symboliek van de 
boom is dat geen toeval. De linde is bij het volk de meest gewaarde boom 
geweest. Onder de linde werd van oudsher recht gesproken, het is de boom waar 
de geliefden elkaar ontmoetten en de leilinde beschermt nog altijd menig oud 
huis tegen weer en wind. De linde past zo goed bij het kruishout omdat er een 
vonnis werd geveld. De ontmoetingsplaats van de geliefden staat voor de liefde, 
die over de kruisdood heenreikt, en bescherming en beschutting vindt de 
katholiek nog altijd in zijn geloof. De volksgeest voegt er aan toe, dat het 
kruishout wel één van de zachtste houtsoorten moet zijn gemaakt, namelijk het 
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lindehout, dat zo meehielp het leed van onze lieve Heer te verzachten. Echt oude 
lindebomen staan in ons gebied nog bij de diverse kruisen en kapellen. In later 
tijden zijn veel bomen gerooid; de bomen bij de Antonius van Padua-kapel 
brachten rond het jaar 1900 veel geld op! Die moeten erg groot zijn geweest. De 
ware kampioen blijft de achthonderd jarige linde is Sambeek. Tegen de stam 
hangt een Maria-nisje. De hulst of streekpalm is een oud symbool van de lijdende 
Christus. Daarnaast blijft hij het hele jaar groen in tegenstelling tot de linde. Zo 
is de palm een teken van blijvend leven. Van deze oude gebruiken is niet alles 
meer over. De conifeer heeft algemeen zijn intrede gedaan en de meeste inheemse 
beplantingen zijn er door verdrongen. 
 
De wegkruisen en veldkapellen hebben een zekere waarde. Vroeger lag die 
nagenoeg uitsluitend in het godsdienstige vlak, maar in de loop van de tijd zijn de 
bouwwerkjes ouder geworden en is de monumentale waarde steeds belangrijker 
geworden. Een behoorlijk aantal kruisen en kapellen staat op de lijst van 
beschermde monumenten. Nu staat er nergens nog een kostbaar beeld in een 
veldkapel. Ze zijn allemaal vervangen door kopieën in hout of gebakken klei. De 
meeste kruisbeelden zijn inmiddels ook vervangen door betonnen afgietsels. De 
originele beelden zijn tegenwoordig veilig gesteld tegen dieven en ook de 
uitwerking van weer en wind heeft geen vat meer op hen. Een volledige 
opsomming van alle bestaande en verdwenen Venrayse kruisen en kapellen komt 
uit op vierenzeventig exemplaren. Ondanks alles, wat in de loop van de tijden is 
gestolen, verdwenen, vernield of verwaarloosd is de kunsthistorische waarde van 
de originele beelden zeer groot. 
 
In het verleden is het nodige werk verzet om de monumentjes te herstellen. In de 
Tweede Wereldoorlog is veel beschadigd, maar eigenaren, buurtschappen en 
parochies spannen zich in om alles te herstellen. De kunstenaar Piet van 
Dongen, die de beeldenschat van de Grote Kerk herstelde, was in die dagen een 
veelgevraagd man om in klei of hout nieuw kruis- en heiligenbeelden te 
vervaardigen. Een aantal daarvan zijn nog bewaard gebleven. Na de affaire rond 
het gestolen Odabeeld stonden in één klap veel kapellen er zinloos bij, omdat de 
beelden uit voorzorg waren weggeborgen. Dankzij een gift van Rank Xerox kon 
het gemeentebestuur aan de Venrayer Piet Clephas de opdracht geven om 
kopieën in hout te gaan uitsnijden. In diezelfde tijd waren leerlingen van de LTS 
doende om de kapellen te herstellen onder leiding van hun leraar Jan van Toor. 
Er kon maar weinig geld gegenereerd worden en het aantal lesuren was beperkt, 
maar dankzij hun werk werden enkele kapellen van het totale verval gered. De 
kapellen bleven echter leeg en de vernielingen ontmoedigden de werkers. Peel en 
Maas besteedde in artikelen aandacht aan de monumenten en klaagde over 
verwaarlozing. 
 
In het begin van het jaar 1981 kende Veldeke-Venray de ‘Ald Venrodse Iërepries 
toe aan Piet Clephas voor zijn verdienste als houtsnijder. De vereniging pakte bij 
die gelegenheid het idee op om het herstel van de kruisen en kapellen structureel 
aan te pakken. Als resultaat ging in dezelfde zomer de Werkgroep Kruisen en 
Kapellen van start. Het initiatief sloeg aan. Toen de werkgroep meer bekendheid 
kreeg, kwam het ene na het andere aannemers- en schildersbedrijf zijn diensten 
aanbieden. Dankzij die hulp had de groep een voorspoedige startperiode. Later 
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kwam hulp van de bevolking toen het besef doordrong dat het hele project vele 
tienduizenden guldens zou gaan kosten. Een initiatief van Joos Truyen en Theo 
Lormans trok de aandacht. Deze sportieve Venrayers legden op 13 en 14 juli van 
het jaar 1984 de Peel en Maasroute van honderd en acht kilometer te voet af. De 
sponsering leverde bijna zesduizend gulden op. Een aantal Venrayers boden 
bijzondere hulp aan. Zij wilden de kunst leren om van een kruisbeeld een 
betonnen afgietsel te maken. Ook cursisten van de Vrije Academie hebben zich 
ingespannen. Onder leiding van hun docenten maakten zij tien heiligenbeelden, 
die ondanks de inzet van Piet Clephas nog steeds ontbraken. Veel is al gedaan, 
nog niet alles is bereikt. En ook kunnen tegenwoordig de leien daken stuk 
vriezen en de kruishouten rotten. Niets heeft het eeuwige leven. 
 
De Sint Odakapel vindt u aan de Hoenderstraat in Venray. Het achterste gedeelte 
van deze kapel dateert uit de middeleeuwen en is opgetrokken uit bepleisterde 
mergelblokken. In dit gedeelte hing in de eerste helft van de vorige eeuw een 
plankje met als tekst: ‘Aan Sint Oda uit dankbaarheid voor een genezing. Maart 
1924 G.V.’ De kapel is gesticht uit devotie tot de Heilige Oda, de patrones van 
Venray. Het huidige beeld is een kopie in eikenhout van Piet Clephas. Het 
originele kunstwerk van het jaar 1600 is tweeënzestig centimeter hoog en staat 
uitgestald in de Grote kerk. De kapel is altijd druk bezocht geweest. De verering 
is heden ten dage nog niet verdwenen. In tijden van grote devotie kon het 
offergeld oplopen tot enkele honderden guldens per jaar. Een merkwaardig feit is, 
dat de pastoor van Venray eenderde deel diende af te dragen aan de kerk van 
Merselo. Wellicht vindt dat gebruik zijn oorsprong in de rol, die Merselo ook 
speelde in de legende van Sint Oda. De Merselose kapel bezat een beeld, dat nog 
aanzienlijk ouder is dan dat uit de Sint Odakapel. Had Merselo daarom oudere 
rechten, die in de verdeelsleutel een neerslag vonden? Tot het jaar 1936 behoorde 
de Sint Odakapel bij Merselo. Toen werd dit kerkdorp een parochie, waardoor 
nieuwe parochiegrenzen werden vastgesteld. De Sint Odakapel werd aan Venray 
toegewezen. Hierbij verplichtte Venray zich jaarlijks op het patroonsfeest van Sint 
Oeike in de kerk van Merselo een gezongen Heilige Mis te laten doen. Een 
bouwkundige bijzonderheid vormen de twee kleine raampjes in de lange gevels 
ter hoogte van het beeld. De raampjes worden hagiocopen genoemd, openingen, 
waardoor men het heiligenbeeld van buitenaf kan zien. Zij komen al in 
vroegchristelijke bouwwerken voor. In de middeleeuwen, toen geloof en dagelijks 
leven één geheel vormden, werden ze zeer populair. In de vorige eeuw werd de 
kapel vergroot tot de dubbele lengte. Een tijd lang was boven de ingang een 
dakvormig portaal bevestigd. De aanzetten daarvan zijn in de voorgevel nog terug 
te vinden. De familie Gerrats verzorgt al jarenlang trouw het klein onderhoud. 
 
In het jaar 1982 gaf bouwbedrijf Verhoeven B.V. de werkgroep een sterke 
stimulans door als eerste een kapel te adopteren en dit bedehuisje ingrijpend te 
restaureren. Nagenoeg alle anderen volgden later dit voorbeeld. Het kopiebeeld 
kon geplaatst worden achter een beveiliging van plexiglas. Op 2 mei 1982 werd 
de kapel ingezegend door pastoor-deken Theunissen. De plechtigheid werd luister 
bijgezet door het showkorps Sint Petrus-Banden. Wat Onze Lieve Vrouw voor 
Kevelaar, is Sint Oda voor Venray: de Beschermheilige. Volgens de legende werd 
zij in het jaar 690 geboren als dochter van de Schotse koning Eugenatius 111. 
Oda was blind geboren en vond het licht in haar ogen terug bij het graf van de 
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Heilige Lambertus in Luik. Vandaar dat ze aangeroepen wordt als patrones tegen 
oogziekten. Zij dankte Onze Lieve Heer en Sint Lambertus en liet op de plaats, 
waar ze weer ziende werd een kapel bouwen. Terug in Schotland, wilde haar 
vader haar uithuwelijken. Oda voelde daar niets voor, verliet stiekem het land en 
deed een pelgrimsreis naar Rome. Op de terugweg kwam ze in Venray en bleef 
daar wonen op het terrein van het latere klooster Jeruzalem. Ze verbleef daar met 
een dienaar en twee jonkvrouwen en voorspelde de bouw van het klooster. De 
tijden waren toen – rond het jaar 720 – zo onrustig, dat Oda besloot te vertrekken 
naar de overzijde van de Peel. Op de plek, waar nu nog haar kapel staat, knielde 
zij neer en bad dat Venray nooit verwoest of verbrand zou worden, dat er geen 
overlast zou komen van vreemde boeren en dat het dorp gevrijwaard zou blijven 
van de pest. De plek van de kapel heet daarom ‘de omziende berg’. Via Merselo 
trok Oda de Peel door. Ze kwam terecht in Boshoven bij Weert en ging daar in het 
bos wonen. Haar vader, die zijn dochter zocht, kwam haar op het spoor toen hij 
in een Weerter herberg Schotse munten aantrof. De aanwezigheid van Oda in het 
bos werd verraden door luid schetterend rondvliegende eksters. Vandaar dat Oda 
steevast wordt afgebeeld met een ekster op de hand. De koning was getroffen 
door het zuivere leven van zijn dochter en liet haar verder met rust. Later trok 
Oda naar het tegenwoordige Sint-Oedenrode, waar ze in het jaar 716 stief, op 36 
jarige leeftijd. Bij haar graf kwamen wonderbare genezingen voor. Er werd een 
stiftkerk gebouwd en die werd het middenpunt van de bedevaartsplaats. In het 
jaar 1099 werd haar gebeente door Orbertus, bisschop van Luik, verheven. Haar 
feestdag is bij ons 28 november, in het bisdom Den Bosch een dag eerder. Sint 
Oda is de beschermheilige van Venray en patrones tegen oogziekten. Het water 
uit de Odaput tussen het Freulekeshuus en het Gemeentehuis werd één 
generatie geleden nog gebruikt om zieke ogen te wassen. Tijdens de verbouwing 
van Jeruzalem tot gemeentehuis werd ook de Odaput gedempt. De devotie tot 
Oda is groot geweest, het kapelletje wordt voor het eerst vermeld rond het jaar 
1490. Er is het Odapark, in het begin van de vorige eeuw werden er grootse 
openluchtspelen gehouden: de Odaspelen. Venray kent zijn Odastraat en de 
woningbouwvereniging Noord-Limburg heette voor de fusie naar Sint Oda. De 
parochiekerk van Ysselsteyn tenslotte heeft haar als patrones. 
 
Het kruis op de hoek Stationsweg-Bongerdstraat in Venray-centrum werd rond 
het jaar 1870 gesticht als bezweringskruis. De stichter zou een bijenhouder zijn 
die woonde op ‘Leste plats’ en daarom ook ‘Leste Martinus’ genoemd werd. Hij 
zou na een bijzonder goed bijenjaar het kruis geplant hebben om de spokerij op 
de wegsplitsing te bezweren. De paarden met kar konden voorheen slechts met 
de grootste moeite deze plek voorbijkomen. Een oud houten corpus, dat uit 
Kevelaer afkomstig was, sierde tot het jaar 1944 dit kruis dat vroeger een 
halteplaats was voor de bedevaartsgangers, die naar Maria in Oostrum trokken. 
Bij terugkomst na de evacuatie bleek het corpus vernield te zijn. Door de buurt 
werd toen geld bijeengebracht om bij Sint Joris in Beesel een nieuw geglazuurd 
stenen beeld te laten bakken, dat sedert dien op het kruishout hangt. In het jaar 
1972 werd het kruis bij een storm beschadigd. De buurt en de gemeente zorgden 
toen voor herstel. 
 
Het kruis op het Kerkpad in Venray-centrum is in het jaar 1938 geplaatst ter 
gelegenheid van het feit, dat toen de zusters Ursulinnen honderd jaar in Venray 
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woonden. Zij kwamen op 20 september 1838 vanuit Thildonck in België per 
huifkar hier aan. Het kruisbeeld is ontworpen door pater Angelicus ofm. Te 
Venray en werd uitgevoerd in brons op eikenhout. Een baldakijn is bevestigd over 
de drie topeinden van de balken. Vroeger hing boven het kruis een fraaie 
straatlantaarn om het donkere Kerkpad van licht te voorzien. In oktober 1944 
raakte een granaatsplinter het beeld in de hartstreek. 
 
Het kruis op de hoek Smakterweg-Industriestraat in Venray-kom is gesticht om 
reden van een gelukkige liefde. Bakker Jan Nefkens uit Den Bosch schaakte 
juffrouw Sassen vaan Ysselt. Zij vluchtten en op deze plek vonden zij hun rust. 
Of het nu kwam door het horen van de klokken van de Grote Kerk, of omdat hun 
huwelijk geen moeilijkheden meer zou ondervinden, het stel vond hierin genoeg 
grond om het kruis op te richten. Jan Nefkens woonde in de Grotestraat in het 
latere burgemeestershuis Esser-Esser. Kuiper Hanraets was later eigenaar van 
het stuk bos en van het kruis. Hij onderhield het ook. Rond het jaar 1910 was er 
nog offergelegenheid. Het kruis werd vernield in het jaar 1905 en in het jaar 
1930, en weer hersteld en ingezegend. Voor de Tweede Wereldoorlog was er ook 
een knielbank met armsteun. Het oude corpus is, toen het kruis in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw in verval raakte, bij kapelaan Geerits terecht gekomen. 
Hij heeft het laten restaureren, in de Vredeskerk gebruikt en bij zijn sterven in 
het jaar 1982 aan zijn huishoudster gegeven. Het oude kruishout had lobben aan 
de uiteinden en was voorzien van een fraaie luifel. Bij de reconstructie van de 
Smakterweg werd een plantsoentje aangelegd. Vissers Wegenbouw plaatste daar 
bij de oplevering van de weg een nieuw kruishout, zonder versiering en zonder 
corpus. 
 
De Barbara- en Martinuskapel werd in het jaar 1920 gesticht door Jan Poels, 
schaapskoopman te Venray. Diens vader heette Martin (Martinus). Naar men 
zegt, zou Poels de kapel hebben laten bouwen om een oude vrouw – 
waarschijnlijk was zij een Creemers, welke familie de grond beschikbaar stelde – 
te gerieven. Zij was niet meer zo goed ter been en kon moeilijk de afstand naar de 
kerk afleggen. Het Barbarabeeld werd geplaatst, omdat de stichter op 21 januari 
1934 plotseling te Venray overleed. De Heilige Barbara is de patrones tegen  een 
onvoorziene dood. Deze kapel is precies gelijk aan die welke Jan Poels aan de 
Deurneseweg liet bouwen. Er stonden in de kapel twee gipsen beelden, welke 
vernield zijn. Door Frans Herens werden twee nieuwe beelden gemaakt. Deze 
werden in het najaar van 1982, toen de kapel hersteld was, geplaatst. Martinus 
of Sint Maarten (feestdag 11 november) werd rond het jaar 316 geboren in 
Hongarije. Als christen diende hij in Gallië als ruiter. Bij de stadspoort van 
Amiëns gaf hij de helft van zijn mantel aan een bedelaar. Via Hongarije ging hij 
naar Noord-Italië. In het jaar 371 werd hij gekozen tot bisschop van Tours. Hij 
stichtte er een klooster en bestuurde zijn bisdom voorbeeldig tot zijn dood in het 
jaar 397. De verering begon meteen na zijn dood. In de middeleeuwen werden al 
talrijke kerken aan hem toegewijd. Martinus is de patroon van de herders en het 
vee. In de kunst wordt hij meestal afgebeeld met de bedelaar en de mantel. Veel 
minder vaak als bisschop, zoals de beelden van Frans Herens. 
 
De Sint Antonius van Paduakapel op de hoek Stationsweg-St. Antoniusveldweg te 
Venray, op de grens van de voormalige heerlijkheden Oostrum en Venray, is één 
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van de oudste kapellen uit de gemeente. Voor het jaar 1700 stond op deze plaats 
al een kapel. In het jaar 1722 is de nu bestaande kapel gebouwd, omdat de oude 
versleten was. De uit baksteen vierkant opgebouwde kapel heeft een leien dak 
met gezwenkte topjes. In de kapel stond een houten beeldje, voorstellende 
Antonius van Padua als Franciscaan met het Christuskind op zijn armen. Op de 
voet van het beeld staat: St. Antonius A.T. 1796. Koster Vermeulen voegde er 
‘1920’ aan toe, toen hij het beeld overschilderde. Tegenwoordig staat in de kapel 
een kopie in hout van Piet Clephas. Op de kapel zelf staat de tekst ‘Antonius van 
Padua’. Vroeger stond er echter ‘Antonis-brood der armen’ op. Het kapelletje is 
mogelijk rond het jaar 1650 gesticht door de Franciscanen, die een speciale 
verering hadden voor Antonius en deze verering ook bevorderden in de omgeving. 
Uit het Oostrums kerkarchief van het jaar 1719 blijkt, dat het kapelbestuur het 
offerblok twee keer per jaar lichtte. Verder vermeldt het archief dat het 
kapelbestuur in het jaar 1722 zorgde voor een nieuw kapelletje. Deze kapel is in 
het jaar 1920 goed opgeknapt. Het kapelletje heeft de oorlog goed doorstaan. In 
het jaar 1950 heeft ze weer een grondige opknapbeurt gehad. Het werd afsluitend 
door pater Briels ingezegend. Momenteel ziet de kapel er keurig uit. Tot de dag 
van vandaag komen er nog regelmatig mensen bidden in de kapel, want als men 
iets kwijt is dan kan er bij Antonius gebeden worden: ‘Heilige Antonius, goede 
vriend, zorg dat ik mijn … terugvind’. Antonius van Padua is de helper bij 
verloren voorwerpen. In de volksmond heet deze heilige ‘Antonius mit ’t Kiendje’, 
ter onderscheiding van de andere Antonius, die van het varken. Op de dertiende 
juli vieren wij het feest van de Heilige Antonius van Padua. Hij was van geboorte 
(1195) een Portugees edelman, die afstammeling was van de kruisvaarder 
Godfried van Bouillon. Na een vruchtbare studie aan de universiteit van Lissabon 
trad hij op 15 jarige leeftijd in het klooster van de Reguliere Kanunniken. In 
Coïmbra ontwikkelde hij zich verder en hij ontving er de priesterwijding. Daar 
maakte Antonius ook kennis met de jonge stichting der Franciscanen. Toen 
vanuit Coïmbra zes Italiaanse Franciscanen naar Noord-Afrika trokken om te 
missioneren onder de Moren (Berbers), liep dat rampzalig voor hen af. Zij werden 
in Coïmbra begraven en hun inzet voor het geloof prikkelde Antonius zo erg, dat 
hij overstapte naar hun orde. Hij trok in het jaar 1220 ook naar Marokko, maar 
moest, ziek geworden, weer terug. Via Sicilië kwam hij uiteindelijk in Assisië. 
Daar ontdekte men zijn redenaars- en predikingstalent, dat hij in Noord-Italië en 
Zuid-Frankrijk benutte om de zuiverheid van de leer te verkondigen. Hij stierf in 
het jaar 1231 in Padua, uitgeput door zijn inspannende reizen, en werd daar 
begraven. Door alle tijden is zijn grote liefde voor Christus verzinnebeeld door de 
voorstelling van het Jezuskind op zijn arm op het opengeslagen boek. Ook in 
deze kapel is het beeld dat van een Franciscaner monnik. Antonius wijst de 
mensen ‘De Goede Weg’. Het volksgeloof heeft die goede weg ook vertaald naar 
het aardse bestaan: de heilige monnik wijst de goede weg naar verloren zaken. 
Het offergeld was tot na de tweede Wereldoorlog soms zeer aanzienlijk. Een 
bewijs, dat de devotie levendiger was, dan tegenwoordig het geval is.  
 
Het kruis op de hoek Henri Dunantstraat-Stationsweg te Venray-Brukske. Dit 
kruis is één van de laatste overblijfselen van het gehucht Brukske. Samen met 
het Anna-ten-drieën-kapelletje vormt het één geheel op het erf van de familie 
Claessens. Het stichtingsjaar is onbekend. De mogelijkheid bestaat dat het kruis 
op deze plaats is gezet, omdat enkele meters verderop het Anna-kapelletje staat. 
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Vroeger hing er aan het kruis een houten corpus, daterend uit omstreeks het jaar 
1700. Dit corpus was een Rubensmodel, ongeveer één meter lang, met  bijna 
verticaal gestrekte armen. Het geheel was wit geverfd. Verder was er vóór het 
kruis een knielbankje geplaatst en aan het kruishout was een offerblok 
opgehangen. In de oorlogsjaren (1944) is het kruis met het corpus vernield. Na de 
oorlog werd een nieuw kruishout geplaatst. Rond het jaar 1950 heeft 
beeldhouwer Piet van Dongen een fraai corpus gesneden, dat tot nu toe nog 
steeds het kruis siert. In het jaar 1982 is het kruishout vervangen door een 
nieuw. In de top van het kruis staat INRI. Beneden aan het kruis hangt een bord 
met de tekst: ‘Gedenk, o mensch, wat gij hier ziet, ’t is Christus beeld maar 
Christus niet, daarom aanbidt noch hout noch steen, maar uwen God en Heer 
alleen. Hier bidt men voor de gelovige zielen.’ 
 
De Sint Annakapel op de hoek Henri Dunantstraat-Servatiusweg, Venray-
Brukske. Deze, één van de best onderhouden veldkapellen van de gemeente 
Venray, staat op het erf van de familie Claessens. Het kapelletje is om een 
onbekende reden gesticht, waarschijnlijk in de zeventiende eeuw. De kapel is een 
zogenaamde Anna-ten-Drieënkapel. Dat wil zeggen dat zij is toegewijd aan Sint 
Anna en bovendien aan de Heilige Maria en het Jezuskind. Zij zijn verenigd in 
één beeld, een Annatrits. Het beeld heeft een hoogte van ongeveer zestig 
centimeter en is veel ouder dan de kapel zelf. Tussen de jaren 1500 en 1525 heeft 
de beeldhouwer Kerstken van Ringenberg uit Kalkar het beeld gemaakt. Deze 
kunstenaar deed tevens veel werk voor de Grote Kerk. Hij maakte het Marianum. 
Het beeld heeft door de jaren heen heel wat verfjes gehad en aanhangers van 
strenge zeden hebben het Jezuskind een lendendoek van stopverf gegeven. Op 
het oog lijkt het, dat de doek bij het beeld hoort. Een zwaar roosterwerk sluit de 
muurnis in de kapel af. Achter dit roosterwerk staat nu een kopie van de 
Annatrits, gemaakt door Piet Clephas. Het originele beeld heeft men veilig 
opgeborgen. Verder staan in de nis een aantal kunstbloemen en twee 
kaarsenhouders, die het geheel opfleuren. In het halletje van de kapel staat een 
eikenhouten knielbank. De kapel heeft een tekstbord tegen de topgevel met 
daarop de volgende tekst: ‘O mensch vergeet toch niet te eere die moeder is van de 
Heere als reine maget heeft gebaard die zegen gaf voor vloek op aard. Offer voor 
de zielen.’ In vroeger tijden trok op de eerste zaterdag en zondag van augustus de 
Helmondse processie en bedevaart naar Kevelaer. De processiegangers hadden 
tijdens deze lange voettocht een rustpauze bij de kapel. Er werden dan enkele 
weesgegroetjes gebeden om daarna de tocht voort te zetten richting Kevelaer of 
Helmond. De kapel heeft de oorlogsjaren goed doorstaan, zij is vrijwel 
onbeschadigd gebleven. Het enige wat men na de oorlog miste, was het 
smeedijzeren kruis boven op de kapel. Men heeft toen een nieuw kruis geplaatst. 
Tijdens deze werkzaamheden heeft men nog de resten gevonden van twee kruisen 
die er eerder op gestaan hadden. Het offergeld was tot het jaar 1940 behoorlijk, 
men kon er regelmatig Heilige Missen van laten lezen. Momenteel is het offergeld 
bestemd voor de Grote Kerk. De kapel wordt tot nu toe zeer goed onderhouden. 
In 1986 is de kapel door de werkgroep voorzien van een nieuw dak, een hekwerk 
en glas voor het nu openstaande traliewerk. Sint Anna (26 juli) is de moeder van 
Maria en dus de grootmoeder van Jezus. Haar man heette Joachim. Volgens de 
geschriften was haar zuster Sobee de grootmoeder van Johannes de Doper. Anna 
bleef lang kinderloos, totdat een engel haar verscheen en zei dat ze een dochter 
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zou krijgen, die aan de Heer gewijd zou worden. Zij noemden haar Miriam of 
Maria. Het Annafeest wordt gevierd op 26 juli, omdat op die dag haar relieken in 
het jaar 710 in Constantinopel, in de Aya Sophia, aankwamen. Na het jaar 1333 
raakten die verspreid door Frankrijk en Duitsland. In de Middeleeuwen werd de 
verering voor Sint Anna zeer algemeen. Zij is patrones van de moeders en de 
aanstaande moeders, en van het huwelijk. Over meisjes die niet trouwden zei de 
Venrayse volksmond: ‘Ze zit op Sint Anna’ s schaap (kastplank)’. Omdat men 
meent dat Anna op een dinsdag stierf, is die dag aan haar toegewijd. Veel 
verlovingen en huwelijken werden vroeger op die dag gesloten. In de kunst wordt 
Anna in de regel voorgesteld als eenheid met haar zus. In vijf Venrayse kapellen 
staat een beeld van haar. Dat komt, naast de genoemde vereringen, omdat ze een 
echte boerenheilige was. Sint Anna zegende het koren, de aardappelen en de 
bieten. Rond 26 juli wordt de rogge geoogst en dat was vroeger nog meer dan nu, 
een belangrijke gebeurtenis in de boerenstand. Sint Anna kreeg hun dank. 
 
Van het kruis bij Antonius-kapel aan de Hoebertweg te Venray-Veltum is de 
stichtingsdatum niet te achterhalen. Evenmin is bekend waarom het tussen de 
‘kleine’ en de ‘grote’ Veltumse kapel is geplaatst. Nadat het kruis in het jaar 1980 
door een storm vernield werd, is dit het jaar daarop weer hersteld. Het offerblok 
werd om onbekende redenen niet herplaatst, evenmin als het tekstblok met de 
bekende spreuk: ‘Betracht o mensch ’t geen gij hier ziet, ’t is  christus niet. Daarom 
aanbid geen hout nog steen maar uwen Heer en God alleen.’ Het offerblok had tot 
intentie de bestrijding van besmettelijke ziekten en de lafenis der gelovige zielen. 
Na enkele jaren was ook dit bruine kruishout aan de voet zover ingerot, dat de 
werkgroep het nodig achtte het geheel rigoureus te renoveren. Besloten werd het 
oude kruishout op te knappen evenals het antieke houten corpus, dat door Toon 
Kateman opnieuw gepolychromeerd werd. Dit geheel heeft een plaats achter in de 
Antoniuskapel van Veltum gekregen. Door Piet Hermans gekopieerd van 
gewapend beton. Het kruishout is weer in de oorspronkelijke witte kleur met 
luifel, tekstbord, offerblok en knielbankje uitgevoerd. Op zondag 24 april 1983 na 
de Heilige Mis van 10.00 uur heeft pastoor Albers van de Vredeskerk het nieuwe 
kruis gezegend. Door de muziek- en showband Sint Petrus-Banden werd de 
plechtigheid opgeluisterd, waardoor het geheel nog meer cachet kreeg. 
 
De Heilige Rochuskapel op de hoek Hoebertweg-Langstraat te Veltum-Venray is 
waarschijnlijk gebouwd in het jaar 1650. Dit valt tenminste op te maken uit de 
jaarstaten. Daarin wordt vermeld dat er veel geld uitgegeven is voor een 
bouwwerk. Hoewel de veldkapel niet met name genoemd is, blijkt uit de 
ouderdom van de kleine kapel en de rekeningen van de grote kapel, dat dit 
monumentje in dat jaar gebouwd moet zijn. Het gebouw, dat in staand verband 
gemetseld is heeft een met een segmentboog overtoogde deuropening en een klein 
ventilatiegat hoog in de achterkant. De binnenmuur met de ingebouwde 
beeldennis bestaat uit veldbrandstenen, gemetseld met leem. Het leien dak is 
gevat tussen twee klok-trapgeveltjes met op alle vier hoeken een stenen bol. 
Boven de ingang is een houten bordje in de muur ingelaten met het opschrift ‘St. 
Rochus’. In het jaar 1949 is door de vereniging ‘Venray Vooruit’ het kapelletje 
geheel gerestaureerd. Na een plechtig lof werd het beeldje van Sint Rochus door 
bruidjes in processie ernaar toe gedragen, waarbij pater Briels een feestpredikatie 
hield. Vanaf die tijd tot september 1967 bleef alles vrij rustig rond dit kapelletje. 
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Toen haalde het weer de krant, omdat het verplaatst moest worden vanwege de 
uitbreiding van de nieuwe wijk Veltum. Onder grote publieke belangstelling werd 
het helemaal verpakt in de takels, aan de hijskraan gehangen en stukje na stukje 
naar de plaats getransporteerd, waar het nu nog staat. De vloer was bij deze 
operatie er uitgevallen, maar dat had gelukkig niet tot gevolg dat het kapelletje 
verder in elkaar stortte. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw 
kreeg de kapel opnieuw een grondige opknapbeurt. De ingang werd ook hier 
voorzien van een stalen poort om de beelden beter te kunnen  beschermen tegen 
onverlaten die het met ‘het mijn en dijn’ niet zo nauw nemen. Op zondag 24 april 
1983 werd, tegelijkertijd met het kruis bij de grote kapel, dit fraaie heiligenhuisje 
onder veel belangstelling door pastoor Albers van de Vredeskerk ingezegend. Piet 
Clephas heeft een prachtige kopie gemaakt van het originele Sint Rochusbeeld. 
Een heilige, die ook in dit kapelletje wordt vereerd, is Sint Lucia. Zij werd 
aangeroepen tegen ‘rode loop’. Een beeld van deze heilige heeft rond het jaar 
1800 in een muurkapelletje aan de Langstraat gestaan. Het opschrift was: ‘Hier 
heerste eens de dysentrie een ieder riep help, help sinte Lucie.’  In het begin van 
deze eeuw bij het bouwen van nieuwe huizen, werd dit kapelletje afgebroken en 
werd het Luciabeeld, na vele omzwervingen, door deken Berden naast Sint 
Rochus in de Veltumse kapel geplaatst. Toen de veldkapellen jaren geleden 
doelwit werden van jagers op kleine kunstschatten, werden de beeldjes van 
Rochus en Lucia veiligheidshalve weer op de pastorie teruggehaald. Op verzoek 
van de Werkgroep Kruisen en Kapellen heeft mevrouw Verstralen-Maessen een 
getrouwe kopie van dit Luciabeeld geboetseerd. Na de Heilige Mis van zondag 9 
december 1984 is het nieuwe beeld in de Vredeskerk gezegend en later bijgezet in 
de Sint Rochuskapel. 
 
De Sint Annakapel op de hoek van de Langeweg-Kennedystraat, Venray-centrum 
dateert in haar huidige vorm uit het einde van de negentiende eeuw. Daarvoor 
moet er echter een andere kapel hebben gestaan. Het beeld van Sint Anna dat 
oorspronkelijk in de kapel stond, is zeker enkele honderden jaren oud en wordt 
nu bewaard in het Venrays museum aan de Eindstraat. Aan de hand van foto’s 
heeft Ton Litjens een kopie van dit beeld gemaakt, die in de kapel geplaatst is. 
Deze kopie is gemaakt van een beschilderde roodbakkende klei, in tegenstelling 
tot het origineel, dat van hout is. Het beeld toont Sint Anna met op haar arm de 
Heilige Maria, die niet als klein kind maar als volwassen vrouw wordt afgebeeld 
en een opengeslagen boek op haar schoot heeft. Het origineel mist de linkerhand 
van Sint Anna met het boek, maar bij de kopie is dit gebrek hersteld. Nadat de 
leerlingen van de LTS de kapel al in december 1972 een opknapbeurt hadden 
gegeven, werd in het jaar 1984 de volledige renovatie ter hand genomen door 
‘buurman’ bouwbedrijf Janssen. Daarbij werden onder andere een nieuw leien 
dak aangebracht door dakdekkersbedrijf Schaeffers en werd het stenen altaar 
gerestaureerd. Ook maakte Harrie Gerrarts een smeedijzeren hek, dat het lelijke 
houten poortje moest vervangen. Om het beeld te beschermen werd in de kapel 
een scherm van plexiglas aangebracht. Op 19 augustus 1984 zegende pastoor 
Albers van de Vredeskerk de gerenoveerde kapel in, onder grote publieke 
belangstelling en met medewerking van Schutterij Sint Anna, die het geregeld 
onderhoud op zich heeft genomen. 
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Het huidige kruis op het plein Paterskerk, Venray-centrum is gerestaureerd in 
het jaar 1986. De kopiisten van de werkgroep hebben het aangedurfd het meest 
gecompliceerde corpus tot nu toe te gaan afgieten. Het origineel werd kort voor 
het jaar 1940 in atelier Sint Joris in Beesel gebakken. Het schijnt tijdens het 
vervoer gebroken te zijn en werd in de oorlogsjaren niet hersteld. Men had 
belangrijkere zorgen. Daarna kwam het er ook niet meer van. In de jaren vijftig 
van de vorige eeuw, tot de sluiting van het Franciscanenklooster, hing er een 
ander, groot, vrij grof corpus. Van oorsprong stond het kruis helemaal bij het 
kruispunt op de hoek van de inmiddels verdwenen kloosterommuring. Het 
complex werd gebouwd in de zeventiende eeuw, de inzegening was in het jaar 
1661. In het jaar 1925 was er een rampzalige brand, die de gebouwen volledig in 
de as legde. Bij de herbouw werd het wegkruis op zijn huidige plek geplaatst. 
Eerst was dat in de beslotenheid  van de hof van Zeven Smarten. Na het jaar 
1945 vroeg de auto een plekje op te parkeren. De Smartenhof verhuisde naar een 
parkje opzij van de kerk en het kruis bleef wat verloren achter. 
 
De Smartenhof, de tuin Paterskerk, Venray-centrum. De Hof van Zeven Smarten 
van Heilige Maria bevindt zich aan de westzijde van de Paterskerk. De oorsprong 
van deze Smarten gaat terug tot het jaar 1660. Destijds werd er op de plaats, 
waar nu de Paterskerk en Kruuze staan, een eerste kerk gebouwd door de pater 
Franciscanen. Zij hadden zich al enkele tientallen jaren eerder gevestigd in de 
Paterstraat. De kerk is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. 
Toentertijd werd tegen en voor de kerk een Hof van Smarten gebouwd. Dit hield 
in: kapelletjes met daarin plateaus van  het lijden van Maria, uitgevoerd in terra 
cotta. 
 
-  de opdracht in de tempel; 
-  de vlucht naar Egypte; 
-  Jezus raakt verloren in de tempel; 
-  Jezus valt onder het kruis; 
-  Jezus sterft aan het kruis; 
-  Jezus wordt van het kruis genomen; 
-  Jezus wordt in het graf gelegd. 
 
Op 27 november 1925 brandde de Paterskerk helemaal af. Na de brand werd snel 
met de heropbouw begonnen van klooster en kerk. Daarbij is er aan de 
noordzijde van de kerk, langs de Oude Oostrumseweg, een nieuwe Hof van 
Smarten verrezen. De oude plateaus werden in nieuwe kapelletjes geplaatst. Na 
verloop van tijd, rond het jaar 1945, moest de smalle Oude Oostrumseweg 
verbreed worden en daarmee de Hof verdwijnen. Men heeft de afbeeldingen toen 
in de kloostergangen ingemetseld. Toch had men er blijkbaar geen vrede mee, dat 
bij de kerk, ter ere van de Zeven Smarten van Maria, geen Smartenhof meer was. 
Aan de westzijde van de kerk, aan de Leunseweg, werd spoedig daarna begonnen 
met een nieuwe Hof. De hoge muur werd verlaagd tot de huidige hoogte, nieuwe 
kapelletjes werden gebouwd en nieuwe reliëfs gemaakt. Het geheel werd mooi 
aangeplant. Enkele tientallen jaren later was de eens zo mooie Hof van Smarten 
het bewonderen niet meer waard. De kapelletjes waren kennelijk niet waterdicht 
geweest en ook de plateaus konden het winterweer niet verdragen. De stukken 
vielen er zelfs vanaf. Geen wonder, dat pastoor Barnhoorn in het jaar 1982, bij 
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zijn zilveren priesterfeest, vroeg om restauratie en het feestcomité bij wijze van 
cadeau de parochianen opriep om een financiële bijdrage te leveren voor een 
volledig herstel van de Hof van Smarten. Men nam de werkgroep in de arm om 
steun en hulp bij de uitvoering van het herstel. De werkgroep riep de hulp van 
Nelissen Bouwbedrijf te Venray en van de Vrije Academie in. Het 
aannemingsbedrijf ging alle kapelletjes repareren en waterdicht maken, terwijl de 
Academie de moeilijke taak had om alle reliëfs opnieuw te boetseren. Aan de 
hand van foto’s werd begonnen. De laatste hand werd gelegd in de 
kloostergangen zelf bij de originele afbeeldingen. Op 15 september 1985, de 
feestdag van de Heilige Maria van Zeven Smarten, werd de vernieuwde Hof 
ingewijd door een tevreden pastoor Barnhoorn. Een wens van hem ging in 
vervulling. 
 
Op de hoek van St. Antoniusstraat-Kruisstraat, Venray-centrum staat sinds 
enige jaren een nieuw wegkruis, dat op 22 november 1981 ingezegend is. Vroeger 
heeft hier altijd een kruis gestaan, waaraan de Kruisstraat zijn naam te danken 
had. Maar dit was na de oorlog in verval geraakt en werd tenslotte opgeruimd. 
Het corpus werd toen in bewaring gegeven, maar is nooit meer boven water 
gekomen. Daarom werd in de Vrije Academie van het kruisbeeld op de hoek 
Deurneseweg-Lemmenweg te Heide een kopie gegoten, die op het nieuwe 
kruishout bevestigd werd. Het kruishout is gemaakt naar het model van het 
oude. Leerlingen van de LTS vervaardigden een knielbankje, een offerblok en het 
tekstbord met de originele oude tekst: ‘God roept de mens, maar dwingt hem niet. 
Hij heeft de keus hem vrij gegeven, om goed of kwaad te leven. Hij roept, Hij 
nodigt, Hij gebiedt. Die niet wil zien of niet wil horen, gaat door zijn eigen schuld 
verloren. Hier offert men voor de zielen in het vagevuur.’ Binnen vijf maanden na 
de plaatsing werd het corpus zodanig vernield, dat het volledig hersteld moest 
worden. In april van het jaar 1983 gebeurde dat weer. Daarna is het met rust 
gelaten. 
 
Het kruis, Bolerostraat 4a, Venray-Brukske, stond voor het jaar 1970 aan een 
rustige zandweg, die nu autoweg is geworden. Het antieke corpus werd, toen het 
verrot bleek te zijn, verbrand. Het huidige beeld is van beton. Het oude kruishout 
had een driehoekig dak ter bescherming van het beeld. Ook was er een 
knielbankje. Het kruis staat in een koepelvormig geknipte beukenhaag. Op het 
tekstbord staat:  
 
O Jezus aan het kruis gehangen wil in genade mij ontvangen. Ik ben door menig 
zware zond in mijn ziel ter dood verwond. Ik werp mij voor uw voeten neer o Heer 
schenk mij het leven weer. Ik heb de dood en hel verdiend maar stervend hebt gij 
mij bemind. Het bloed uit uw ontvangen wonden is neergestroomd voor onze 
zonden. O, dat dan door dit heilig bloed gezuiverd worde mijn gemoed. Offer voor 
de zielen.  
 
Een goed Rooms gebruikt was zeker dat bij het passeren van een kerk of kruis de 
mannen de pet of hoed afnamen en de vrouwen een kruisteken sloegen, net als 
iedereen die geen pet of hoek ophad. Het vele verkeer en zeker het snelverkeer 
van de tegenwoordige tijd zijn er mede de oorzaak van dat dit niet meer 
gebruikelijk is. Wanneer dit gebruik is ontstaan, is moeilijk te achterhalen. 
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Vanwege het drankmisbruik in die tijd waren er twee verenigingen opgericht. 
Voor de ouderen was dit de Mariavereniging en voor de jeugd de St. 
Annavereniging. Op de bijeenkomsten, die werden georganiseerd werden lezingen 
en spreekbeurten gehouden over de slechte gewoonten en vaak dramatische 
gevolgen van het drankmisbruik. 
 
Behalve het uitgeven van de missieblaadjes door verschillende ordes en 
congregaties probeerde men de inkomsten te vergroten door jaarlijks een 
almanak uit te geven. Daarnaast waren ook Volksalmanakken in omloop, die 
door diverse uitgevers op de markt werden gebracht. In de eerste decennia van de 
vorige eeuw waren er heel veel almanakken in omloop. Door kloosterlingen uit 
een bepaalde plaats werden tegen het eind van het jaar jongens en meisjes 
opgeroepen om de katholieke almanak van hun orde te verkopen. Deze jeugd 
probeerde dan huis aan huis de almanak aan de man te brengen. Zo’n almanak 
werd veel gebruikt om op winteravonden de kinderen wat voor te lezen of 
spelletjes te doen. In zo’n almanak stond: 
 
    -   de jaarkalender met de patroonheilige van elke dag; 

- de katholieke feestdagen, dat waren geboden feestdagen te vieren als 
zondag; 

- de Quatertemperdagen en vastendagen; 
- verjaardagen van de koninklijke familie; 
- verhalen over het begin van het christendom; 
- het bouwen van de eerste kerken; 
- beschrijving van bekende kathedralen; 
- bouwstijlen van bekende kerken: gotisch, romaans, neogotisch, barok, 

rococo; 
- beschrijving van de levens van heiligen en ordestichters; 
- levensverhalen van sommige pausen; 
- missieverhalen met primitieve kerkenbouw; 
- missieverhalen over opleiding van de inlandse clerus; 
- te verdienen aflaten; 
- oproep aan jongens en meisjes voor opleiding tot priester, broeder of 

zuster; 
- missie reisbeschrijvingen; 
- wat een missionaris zoal ontmoet; 
- de jaargetijden; 
- gedichten over de jaargetijden; 
- weerkundige waarnemingen; 
- het zonnestelsel; 
- sterrenkundige tekens. 
 

 
Een scapulier: ‘lapjes gewijde stof door linten gebonden, uit devotie, door leken, 
onder de kleren, over de borst en rug gedragen’. Elk van deze lapjes had een 
bijzondere betekenis of toewijding zoals: Wit met rood en blauw kruisje ter ere 
van de heilige drievuldigheid. Blauw is het lijden van Christus. Zwart is Maria 
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onbevlekt ontvangen. Rood is Onze Lieve Vrouw van de zeven smarten. Bruin is 
Onze Lieve Vrouw van de Carmel. 
 
De leden van de Derde Orde van Franciscus hadden een apart scapulier dat 
bestond uit twee bruine lapjes, waarvan één op de borst en één op de rug 
gedragen werd. Deze scapulieren werden gedragen uit devotie, om enigszins deel 
te hebben aan de gunsten van die orden en congregaties, waar dit als habijt 
gedragen werd. Door veel gelovigen werd het ook gezien als een bepaalde 
bescherming, vooral als het erg jong werd opgelegd. Soms werd het opgelegd 
wanneer een kind gedoopt werd. Van dragen kan dan nog geen sprake zijn, 
ofschoon er wel extra kleine scapuliertjes verkrijgbaar waren. Volgens 
overlevering werd het ook wel gezamenlijk in de kerk opgelegd, bv na een eerste 
heilige communie. Dit werd door de priester op de schouder gelegd. De bedoeling 
was om dit scapulier het hele leven te blijven dragen. Zeker vanwege slijtage, oud 
en vuil worden, werd het scapulier later vervangen door een scapuliermedaille. 
Paus Pius bepaalde in het jaar 1910 dat alle lekenscapulieren, behalve dat van 
de leden van de Derde Orden, door scapuliermedailles vervangen konden worden. 
Nu werden de medailles op hemd of borstrok gespeld, er kwamen kettinkjes en 
armbandjes met de scapuliermedaille in de handel. Bij de geboorte van een kind 
kwam de medaille boven de wieg te hangen en het gebeurde ook, dat bij het 
dopen het kleinkind van de grootouders een heel mooie scapuliermedaille cadeau 
kreeg, die bij het dopen tegelijk meegezegend werd. 
 
De Maaiersmis werd gehouden op maandagmorgen om zes uur of halfzeven, in 
het midden van de maand juli. Deze mis werd opgedragen voor het welslagen van 
de oogst. 
 
De Gulden Mis werd gehouden op de derde woensdag van de Advent. De mis 
stamt uit de Middeleeuwen. Deze mis werd opgedragen ter ere van het 
moederschap van Maria. Van oudsher was dit een vroege mis met veel licht, 
vroeger dus kaarslicht. 
 
Een goede oude gewoonte was het om overleden leden van een vereniging na het 
overlijden te herdenken met een heilige mis op kosten van die verenigingen. Ook 
door sommige buurten werd dit gebruikt nog lange tijd in ere gehouden. Zo 
werden heilige missen besteld voor overledenen van: 
 

- de flambouwdragers 
- de retraitepenning 
- de ruiterclub 
- de Maria vereniging 
- vereniging Onze Lieve Vrouw van goede raad 
- tuinbouwvereniging 
- bond St. Rafael 
- landarbeiderbond 
- St. Elisabethvereniging 
- priesters uit Venray 
- postduiven vereniging De Zwaluw 
- werkliedenvereniging Boerenbond 
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De opbrengst van de kerkbanken is voor de kerk altijd een grote financiële steun 
geweest. Er is een tijd geweest, dat de banken elk jaar begin januari verpacht 
werden. Deze dag werd in de courant bij de kerkelijke diensten en vanaf de 
preekstoel bekend gemaakt. Dit ging altijd erg gemoedelijk en was beslist geen 
opbieden tegen elkaar. De koster of iemand van het kerkbestuur noemde de prijs 
van de vorige keer. Vaak ging het zo dat de vorige pachter knikte en de zaak was 
weer rond. Het kon zijn dat er één of enkele guldens werden bijgeboden, maar 
daar bleef het bij. De prijzen lagen zo ongeveer van zes tot vijfendertig gulden. 
Vooraan in het middenschip waren de duurste plaatsen en in de zijbeuken de 
goedkoopste. Deze prijzen waren geldig voor een jaar. Daarna is er een tijd 
geweest dat de banken om de drie jaar verpacht werden. Weer later kon iedereen 
die dat wilde een vaste plaats pachten voor vijfentwintig gulden per jaar. Als die 
plaats was vastgesteld kwam er een naamplaatje waarop stond vijfentwintig cent. 
Dit alles dateert wel uit een tijd dat de kerk nog goed bezocht werd. Dit laatste 
systeem werd ook weer veranderd door het plaatsengeld tegelijk met de collecte te 
offeren.  
 
Volgens goed oud Romeins gebruik werden de geestelijken door de parochianen 
onderhouden. Hiervan is vooral bekend dat in de winter, vooral door de boeren 
veel varkens werden geslacht en dat er een stuk karbonade naar de pastoor en 
rector werd gebracht. De rectors op de kerkdorpen kregen soms erg veel 
thuisgebracht. Voor zover het inmaken in glas nog niet bekend was, werden deze 
karbonades gezouten en gedroogd voor de boterham ofwel tot droge worst 
verwerkt. Typisch was dat de pater Franciscanen, in tegenstelling tot de 
parochiegeestelijken in de winter met halve varkenskoppen bedeeld werden. 
Gedurende een hele winter kon dit wel tot enkele honderden oplopen. Dit lijkt erg 
veel, maar het Patersklooster was wel eens bevolkt met tweehonderd man: 
paters, fraters en broeders. Uit de overlevering is bekend dat elk jaar met 
kerstmis, hun buurman, de vrijgezel Van de Boogaard, wonende in de 
Patersstraat 35, door een slager een extra zware verse ham liet brengen.  
 
Aangezien de paters in hoofdzaak moesten leven van wat ze kregen, werd er huis 
aan huis rondgegaan door de termijnbroeder van de paters. Broeder Methodius 
Horstman is in de jaren 1965 en 1966 als laatste termijnbroeder rondgegaan. 
Deze broeder deed het hele jaar niets anders dan vragen om levensmiddelen, 
voornamelijk boter en aardappelen. De grens van zijn rayon waren de plaatsen: 
Ottersum, Oeffelt, St. Agatha, Ledaeker, Oploo, St. Anthonis, Bakel, Milheze, 
Vlierden, Maasbree, Hout-Blerick, Tegelen, Velden, Arcen, Lomm, Velden, 
Wellerlooi, Well, Bergen, Siebengewald. Alle plaatsen die hier tussen lagen 
hoorden er ook bij. Waren er jeugdige kinderen in de gezinnen dan kregen die 
een prentje van de broeder. Als men niet in natura kon geven, gaf men meestal 
geld. In al deze plaatsen kon de broeder rustig aankloppen omdat door de paters 
daar vaak assistentie werd verleend aan de kerk. In Leunen en Castenray werd 
rondgegaan voor mest, ten behoeve van de groentetuin van de paters, in 
Wanssum en Geysteren voor rogge. Dan ging er wel een boer mee met paard en 
wagen.  
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Bij Venray, in het oude Spaanse Gelder, verscholen tussen de dennenbossen, ligt 
het eeuwenoude gehucht Smakt. Hier, aan de rand van de geheimzinnige Peel, 
waar boeren aan het haardvuur elkaar over Peelreuzen vertellen, wordt Sint Jozef 
vereerd. Tot hier dringt het geluid van de wereld slechts gedempt door. Geen 
reformatie beroerde de harten van de bewoners. De katholieke godsdienst zit er 
de mensen in het bloed. Eenvoudig zijn er de mensen die met harde arbeid hun 
brood verdienen, eenvoudig en arbeidzaam zoals Sint Jozef, die er vereerd wordt. 
Op deze aartsvaderlijke bodem groeide de verering voor de eenvoudige 
timmerman, die uitverkoren werd om de vader te worden van Gods zoon. Het 
concilie van Konstanz (1414) keurde de kerkelijke verering van deze heilige goed. 
Paus Sixtus lV voerde omstreeks 1480 een feestdag voor Sint Jozef in. In 1621 
verhief paus Gregorius XV dit feest tot een door de hele kerk te vieren feestdag op 
19 maart. De zuidelijke Nederlanden kwamen na de Tachtigjarige oorlog onder 
Spaanse heerschappij en werden niet gehinderd door de reformatie. In de 
uitgestrekte Peel rondom Venray verrezen hier vele kerken en kapellen.. Zo kreeg 
ook Smakt, een uur gaans van Venray, zijn bedehuis in 1699. Koning Karel 11 
van Spanje stelde al zijn landen onder bescherming van Sint Jozef. De kapel te 
Smakt kreeg Sint Jozef als patroonheilige. Het eeuwenoude kapelletje heeft sinds 
de oprichting een zekere vermaardheid gekregen in de omtrek. Velen kwamen ter 
bedevaart en dat nam zo’n omvang aan dat rector Cremers in 1886 gedwongen 
werd naast de oude kapel een nieuwe te laten bouwen. Smakt, met de oudste 
kapel van Sint Jozef, is tot heden de enige bedevaartsplaats van deze heilige 
gebleven in Nederland. In maart is het druk in de Smakt en ook Sint Jozef heeft 
het druk. Duizenden klagen hun nood en vragen om zijn voorspraak. Jongens en 
meisjes komen van heinde en ver, bezoeken Sint Jozef in de Smakt, en vragen 
hem medewerking in het zoeken naar een goede levensgezel. Veel kaarsen door 
vrome mensen ontstoken, branden in de kapel voor het barokbeeldje van Sint 
Jozef. Zo ligt het daar, het eenzame dorpje, als een ander Nazareth temidden van 
de bossen in het Limburgse land. 
 
Ik bezocht het kapelletje van de Smakt, gelegen op Venrays grondgebied, op nog 
geen achthonderd meter van het Brabantse dorpje Holthees. Boven de gotische 
deuropening staat het jaartal vermeldt: 1699. Boven het altaar staat het beeldje 
van Sint Jozef, omgeven door engelen. Aan de rechtervoet het kindje Jezus dat 
zijn handje uitstrekt. Sint Jozef wijst met zijn linkerwijsvinger naar het zuiden. 
Zijn boodschap is: Gaat heen in vrede, ik wijs U de weg. Er zijn veel kaarsen 
gebrand voor Sint Jozef. Een grote kaars van vijf euro zal ongeveer twee dagen 
branden. Er staan eikenhouten banken. In de driehonderd jaar dat Sint Jozef 
hier zijn werk deed is hij heel succesvol geweest. Aan de prijzen van de kaarsen 
is te zien dat de hemelse tarieven voor bemiddeling gelijke tred houden van die 
van de aardse tussenpersonen. Het Pieterburenpad is niet ver weg, maar een 
kilometer verderop. 
 

 
 
 
Naor de Smakt 

 
Ieder joar hàn weej en beevaart 
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Nor Sint Joeëzef op de Smákt 
Loeëpend, biddend-ruuzie makend 
Wier dur os den tòcht gemákt. 
 
Jao, weej worre nog mar blaage 
Van umtrent een jaor of tien 
Vind’t gek as weei nao afloeëp 
Genne Joeëzef han gezien? 
 
Látter wier dat nie veul beater 
Beevaart mit ’t Patronaat 
Loeëpen, biddend roeëzekranse, 
Alles mit en flinke vaart. 
 
Went de vlág stoond al te waachte 
Ien de kleffe òp den Buus 
Daoran dòchte weei al ‘biddend 
Daor pas vuulde weei òs thuus. 
 
Vlàg veroeëvre, jao geweldig! 
Twieë parteei, gruun en roeëd 
Doowe, trekke, scheurre, snuuve 
Iedereen hòng gàw uut ’t loeëd. 
 
Niemes wooi dat laote blieke 
Iedereën den hield zich groeët 
Mar nie ozze paoter Nielen 
Went den was dan as d’n doeëd. 
 
Mer Sint Joeëzef zaag ’t anders 
Nao ’t vlagvertoeën, vur um gemakt 
Dòcht ik um te huure zeggen: 
Now, tot ziens wor, òp de Smakt. 
 
H. van Mill, maart 1984 
 
 
Dit gedicht werd gemaakt ter ere van de vroegere bedevaarten van de 
gezamenlijke bewoners van de Maasheseweg naar de Smakt. 
 
Het was heel gebruikelijk dat, wanneer een nieuw huis betrokken werd dit 
tevoren door een geestelijke werd ingezegend. Maar heel veel mensen hadden ook 
een gedrukte huiszegen in huis, al was die dan ook ergens anders in een la 
opgeborgen of aan de binnenkant van een deur bevestigd. Veelal werd deze 
huiszegen aangeschaft als men begon, dat wil zeggen als men ging trouwen. 
Soms werd hij aangeschaft ter completering van de huwelijksuitzet of men kreeg 
hem als een klein geschenk voor het huwelijk. Zoals er ook vaak door de buurt 
bij trouwen ‘huwelijksgedichten’ werden aangeboden. Wellicht was deze 
huiszegen in de boekhandel te koop en misschien waren er ook enkele soorten. 
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Zeker is dat de huiszegen, die in Venray gebruikt is nog voor enkele jaren te koop 
was in Scherpenheuvel: een Maria Bedevaartplaats in België. Deze huiszegen 
kwam te voorschijn bij zwaar onweer, werd dan voorgelezen en voor zover nodig 
door de huisgenoten meegebeden. Er werd dan gebeden voor alle huisgenoten en 
allen die hier in- en uitgaan. Ook werd de Heilige Donatus aangeroepen, als 
patroon tegen onweer. Bij sommige mensen was het ook gebruikelijk dat er met 
onweer met een palmtakje sprenkelend met wijwater door elk vertrek gegaan 
werd. Anderen hadden de gewoonte een palmtakje in het vuur te werpen om zo 
het onweer te verdrijven. 
 
De kapel te Veltum was toegewijd aan Sint Rochus, patroon tegen besmettelijke 
ziekten. De diensten werden verzorgd door de geestelijken van de Parochiekerk. 
Elke donderdag om 6.30 uur werd een Heilige Mis opgedragen. Donderdag 17 
januari, feest van Sint Antonius, of de eerstvolgende donderdag was in de kapel 
verkoop van het offervlees. Boeren uit de buurt, die geslacht hadden, brachten 
dan ’s morgens een halve varkenskop naar de kapel of naar de koster. De koppen 
werden na de mis bij opbod verkocht. Enkele welgestelde mensen uit Venray 
kochten ze dan. Vaste koper was Hubert Janssen van de ‘Gouden Leeuw’. De 
varkenskoppen werden geschonken aan de arme mensen in de Veltumse Kleffen, 
de opbrengst was voor de kapel. 
 
Op 3 november (feest van Sint Hubertus) was er in Veltum een hoogmis met de 
zegening van het brood. De donderdag daarna was er na de mis ‘het branden der 
honden’. Deze beide gebruiken werden in ere gehouden ter voorkoming van 
hondsdolheid. De honden die aangeboden werden om gebrand te worden werden 
met de kop tussen twee vorken vastgeklemd en kregen een muilkorf voor. De 
misdienaars hadden ondertussen een vuurtje gemaakt met turf en briketten en 
hielden dit brandend door te blazen in lange, holle pijpen. Als het brandmerk 
gloeiend was werd door de koster een klein plekje op het voorhoofd van de hond 
geschroeid. Dit brandmerk zou oorspronkelijk een kruisje geweest kunnen zijn, 
maar daar was door het vele gebruik niet veel meer van te herkennen. Als de 
hond weer thuis gekomen was kreeg deze negen opeenvolgende dagen een stukje 
van het gezegende brood bij zijn maaltijd. Na afloop van de ceremonie werd bij de 
koster gezellig koffie gedronken. De gemerkte hond hoefde niet meer bang te zijn 
voor hondsdolheid. 
 
Het gebruik van wijwater is de laatste tijd wel heel erg afgenomen. Vroeger 
maakte ieder, die de kerk in of uit ging gebruik van het wijwatervat. De 
vingertoppen werden nat gemaakt en men sloeg een kruis. Bij druk bezochte 
kerkdiensten was het bij het uitgaan heel gebruikelijk, om met natte vingers het 
wijwater aan de omstanders door te geven. Vroeger hing in de meeste katholieke 
huishoudens op elke slaapkamer een wijwaterbakje. Voor het slapen gaan en ’s 
morgens bij het verlaten van de slaapkamer werd een kruisje gemaakt. Bij de 
trap naar boven of op de overloop hing ook vaak een wijwaterbakje voor algemeen 
gebruik. Bij onweer werd met een palmtakje van Palmzondag het huis met 
wijwater gezegend. Ook in oorlogsdagen had men wijwater bij de hand en werd 
het in geval van nood mee naar de kelder genomen. Op zaterdag voor Pasen, als 
de klokken uit Rome terugkwamen en de kinderen overal in de tuinen eieren 
gingen zoeken, stonden er onder de toren van de Grote Kerk drie grootse houten 
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kuipen, gevuld met wijwater. Dat kon dan afgehaald worden en men zag veel 
mensen met kannen en tuiten naar huis gaan. Uit Oirlo is bekend dat er met de 
winterkermis (Sint Gertrudis) op 17 maart een speciaal gezegend water werd 
uitgegeven, dat zou helpen tegen de muizenplaag. Van horen zeggen zou een 
arme Venrayse vrouw elke jaar in Oirlo een tuit wijwater halen. In Venray werd 
de tuit, tegen een aalmoes, uitgeschonken. Als de tuit leeg begon te raken, werd 
ze weer vol gepompt. Dat mengde zich met het laatste restje wijwater en zo bleef 
er nog altijd een spoortje van het gezegende water in. 
 
Volgens oud gebruik konden met bepaalde feestdagen aflaten ‘verdiend’ worden. 
Voorwaarden hiervoor waren: 
 

- waardig gebiecht en gecommuniceerd hebben; 
- de door de paus voorgeschreven gebeden bidden, bij elk kerkbezoek. 

 
Dit was vijf of zes maal het Onze Vader, Wees gegroet en Ere zij den Vader. Dat 
kerkbezoek leidde ertoe dat men op deze dagen veel gelovigen de kerk in en uit 
zag gaan. Volgens de leer van de kerk konden deze aflaten ook verdiend worden 
voor de ‘Zielen in het vagevuur’. Deze aflaten waren te verdienen op 1 november, 
de feestdag van Allerheiligen vanaf twaalf uur ‘ middags tot 2 november 
Allerzielen in de avond. Met deze dagen zag men wel vijftig mensen die aflaten 
haalden. Deze aflaat heette ‘Totius Quotius’. Op de zaterdag voor de eerste 
zondag in oktober, vanaf ’s middags twaalf uur tot zondagavond, kon een volle 
aflaat verdiend woorden door het bidden tot Onze Lieve Vrouw van de 
rozenkrans. En ook weer bij elk kerkbezoek. Verder was er op 2 augustus en 
gedurende het hele octaaf in de Paterskerk de ‘Portiuncula-aflaat’ te verdienen, 
zoals dat heette ‘onder gewone voorwaarden’. Dit gold ook voor elk kerkbezoek, 
met dien verstande, dat dezelfde persoon deze aflaat op één van de acht dagen 
kon verdienen. Gedurende deze octaaf was er in de Paterskerk elke dag Hoogmis 
en Lof met de Litanie van Alle Heiligen. Het jaar 1934 was een ‘Jubeljaar’ en toen 
was er een speciale ‘Jubileeaflaat’. 
 
Een goed oud Rooms gebruik was dat bij het passeren van een kerk of kruis de 
mannen de pet of hoed afnamen en de vrouwen een kruisteken sloegen, net als 
iedereen die geen pet of hoed op had. Wanneer dit gebruik is ontstaan is moeilijk 
te achterhalen. 
 
Het zegenen van de kruidwis (streektaal kruudwis) gebeurde voor de hoogmis van 
tien uur op 15 augustus, Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. De kruidwis bestond uit 
een bosje koren van verschillende soorten en enige soorten fruit. Dit werd door de 
gelovigen naar de kerk gebracht, om gezegend te worden. Bij thuiskomst werd 
het koren aan het vee gevoerd en het fruit werd door de gezinsleden opgegeten. 
Dit gebeurde om een goede gezondheid voor mensen en vee af te smeken. Deze 
datum is waarschijnlijk gekozen, omdat die tussen de korenoogst en fruitoogst in 
lag. De gewassen waarvan de kruidwis’ werd samengesteld waren: rogge, haver, 
gerst, tarwe, appel, peer, bietenblad, boerenwormkruid (streektaal reigersknop), 
duizendblad (streektaal hazegaerf). Regel was dat de ‘kruudwis’ uit zeven 
gewassen werd samengesteld. 
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Daags na een begrafenis werd nog een extra lijkdienst gehouden, de uitvaart. 
Veel welgestelde mensen uit Venray lieten dan op de preekstoel afroepen: 
‘Uitvaart met brooduitdeling aan de armen’. Als deze uitvaartmis begon dan 
stond Hanraeds, als penningmeester van het Armbestuur aan de ingang van de 
kerk. Hij gaf dan bonnen aan mensen die ervoor in aanmerking kwamen en er 
om vroegen. Op de bon stond: ‘goed voor een roggebrood’. Verwacht werd dat 
deze mensen dan naar de uitvaartmis gingen om voor de overledene te bidden. 
Na de mis konden ze dan bij de bakker een roggebrood halen. De bakker leverde 
de bonnen weer bij Hanraeds in en kreeg zijn centen. De nabestaanden van de 
overleden betaalden aan Hanraeds de broden. 
 
Drie maal daags werd het ‘Angelus Klokje’ geluid en wel ’s morgens om zes uur, 
om twaalf uur en ’s avonds om zes uur. Door vele vrome mensen werd dan de 
‘Engel des Heren’ gebeden. Voor elke kerkdienst werd vijf minuten voor de 
aanvang het ‘Klepklokje’ geluid. Dan heette het ‘opschieten want het heeft al 
geklept’. Dit klepklokje hangt nog boven het priesterkoor en het kleine torentje, 
en het klokkentouw hing in het priesterkoor. ’s Avonds voor een begrafenis werd 
de dode ‘overluid’, omdat alle Heilige Missen toen nog voor de middag waren. Met 
de begrafenis werd het lijk door de geestelijken afgehaald. Na de kerkdienst trok 
men met het lijk over het kerkhof, wat toen nog rondom de kerk was, en werd er 
zolang geluid tot de familie weer terug was in de kerk. Elke zaterdagavond luidde 
men de zondag in. Het luiden rond de begrafenis werd verzorgd met de grote of 
zware klok. Deze klok werd ook geluid op ‘Witte Donderdag’ en ‘Paaszaterdag’ 
onder het Gloria en wanneer er in de kerk bij plechtigheden het ‘Te Deum’ 
gezongen werd. Bij brand werd de brandklok geluid die een akelig geluid gaf. 
Toen in het jaar 1914 de oorlog uitbrak hebben alle klokken geluid. Met Kerstmis 
was vroeger de nachtmis om vier uur dan werd van drie tot vier uur met alle 
klokken (behalve de brandklok) geluid. Nog veel vroeger werd in de Kerstnacht 
van twaalf tot twee uur aanhouden geluid. De klokkentouwen hingen voorheen 
allemaal onder de toren omdat daar toen nog geen ingang was. Alle kerkklokken 
hebben voor het laatst samen geluid, de dag voordat de klokken door de Duitsers 
in het jaar 1942 uit de toren werden gehaald. 
 
Venrayers in het pauselijk leger. Eeuwenlang was Italië verdeeld in een aantal 
kleine staatjes onder andere: Sicilië, Toscane, Parma, Sardinië en de in het jaar 
756 gevormde Kerkelijke Staat bestaande uit de provincies Romagna, Marken, 
Umbrië en het Patrimonium Petri, het Erfgoed van Petrus, waarin ook Rome 
gelegen was. Bij het Congres van Wenen (1814-1815) waarbij als het ware een 
nieuwe kaart van Europa werd getekend, verloor Italië Venetië, Lombardije en 
Trente aan Oostenrijk en werden enkele vroegere verloren gegane gebieden weer 
bij de Kerkelijke Staat gevoegd, maar overigens bleef de situatie zoals ze was. 
Hierna ontstond in het versnipperde Italië, mede als gevolg van het opkomende 
nationalisme, Het ‘Risorgimento’ (opstanding), een beweging die de Italiaanse 
eenheid tot doel had. De hoofdfiguren in dit streven waren: Victor Emanuel 11, 
koning van Sardinië, zijn minister-president Camillo Cavour en de Sardinische 
generaal en vrijheidsheld Giuseppe Garibaldi. Tijdens het pontificaat van paus 
Pius lX (1846-1878) werd ook de Kerkelijke Staat betrokken in de strijd tot de 
vorming van een groot Italiaans rijk met Rome als hoofdstad. Pius lX richtte toen 
een oproep tot de jeugd van de gehele katholieke wereld om de Kerkelijke Staat te 
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komen verdedigen. Hoewel er velen aan deze oproep gehoor gaven – vooral in de 
periode 1866-1870 – en er grote overwinningen werden behaald in de slagen bij 
Monte Libretti en Mentana (1876), slaagde Victor Emanuel er toch in – geholpen 
door het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog – op 20 september 1870 Rome te 
veroveren. Rome werd daarop de hoofdstad van het eengemaakte Italië en de 
meer dan duizend jaar bestaande Kerkelijke Staat hield op te bestaan. Het 
Vaticaan weigerde echter de overweldiging te erkennen, waardoor de ‘Romeinse 
kwestie’ ontstond, die eerst begin 1929 werd opgelost door het Verdrag van 
Lateranen tussen Pius Xl en de dictator Benito Mussolini. Hierbij werd het 
soevereine Vaticaanstad in het leven geroepen.  
 
Zoals reeds vermeld gaven in het jaar 1860 velen gehoor aan de pauselijke roep 
om hulp. Het waren toen echter nog hoofdzakelijk Fransen en Belgen. De 
Nederlanders volgden later, hoofdzakelijk in de periode 1866-1870.  De leiding 
van het in het jaar 1860 gevormde bataljon Tirailleurs Franco-Belges kwam in 
handen van de Franse generaal De Lamoricière. Op 1 januari 1861 werd het 
korps echter omgedoopt in Pauselijk Zoeaven. De naam en de kledij waren 
ontleend aan de Zouawa, een zeer dappere Kabylenstam in het door de Fransen 
onderworpen Algerije. Het nogal schilderachtige uniform van de zoeaven bestond 
uit een vest, een kort jasje en een wijde pofbroek van grijsblauw laken, afgezet 
met dofrode trossen en chevrons. Beenwindsels of witte slobkousen omsloten 
deels de lage bergschoenen. Om het middel droegen ze een brede rode ceintuur 
en op het hoofd een grijze kepie, versierd met een kleine jachthoorn. Het aantal 
der zoeaven was elfduizendzesendertig van 1 januari 1861 tot 20 september 1870 
(de overgave van Rome). Het grootste aantal van hen was afkomstig uit 
Nederland, namelijk drieduizendhonderd eenentachtig, gevolgd door Frankrijk en 
België. De meeste Nederlandse zoeaven waren afkomstig uit eenvoudige gezinnen: 
boerenzoons, landarbeiders en middenstanders. Dit in tegenstelling met de 
Franse zoeaven, die veelal uit adellijke kringen voortkwamen. Hoewel er zich 
onder de zoeaven ook avonturiers bevonden is het wel zeker dat het overgrote 
deel bestond uit trouwe katholieken, die uit een eerlijke geloofsovertuiging gehoor 
gaven aan de pauselijke oproep. Hun leus was: de zaak van de Paus is de zaak 
van God. De religieuze overtuiging dat de strijd voor de rechten van de Kerk en de 
Paus een goede zaak was, heeft hen ongetwijfeld veel moed en bezieling 
geschonken. De bekendste wapenfeiten uit de zoeaventijd zijn de slag bij Monte 
Libretti in oktober 1867, waarbij zesentachtig zoeaven twaalfhonderd 
Garibaldisten versloegen. Onder de zestien gesneuvelden aan de zijde van de 
zoeaven waren acht Nederlanders, waaronder Pieter de Jong uit Lutjebroek. Een 
ander wapenfeit is de slag bij Mentana in november 1867, waarbij Garibaldi een 
vernietigende nederlaag werd toegebracht. Voor de werving van de zoeaven waren 
in Nederland een aantal wervingsbureaus, onder andere in Amsterdam, Tilburg 
en Maastricht. Om dienst te kunnen nemen moest men katholiek zijn, 
godsdienstig en moreel van onbesproken gedrag, ongehuwd of weduwnaar zijn en 
een leeftijd hebben tussen zeventien en veertig jaar. Een heel belangrijke rol heeft 
het stadje Oudenbosch in Noord-Brabant gespeeld. Hier fungeerde het klooster 
Sint Louis als algemene verzamelplaats en vertrekplaats voor het overgrote deel 
van de Nederlandse zoeaven. Een deel van hen is via Maastricht afgereisd. De 
reis ging allereerst naar Brussel waar de Nederlandse en Belgische vrijwilligers 
bij elkaar kwamen. Ze werden gekeurd en vervolgens tekenden ze een voorlopig 
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dienstverband, voor twee of vier jaar. Vanuit Brussel reisde men per trein via 
Parijs naar Marseille, vandaar per boot naar Civitavecchia (in de Kerkelijke 
Staat), en vervolgens weer per trein naar Rome. Hier werd een definitieve 
dienstneming getekend, waarna een opleiding van acht weken volgde met Frans 
als voertaal; de commandanten en de officieren van het korps waren bijna 
allemaal Fransen. Na de val van Rome kwamen de zoeaven via München, Keulen 
en Aken terug in het vaderland, dat hen feestelijk verwelkomde. De meesten van 
hen kwamen daarna echter tot de ontdekking dat ze hun Nederlands 
staatsburgerschap hadden verloren, omdat ze zich zonder ‘toestemming des 
Konings’ in vreemde krijgsdienst hadden begeven. 

 
Venrayse zoeaven: 
Jozef A.H. Hasenackers, geboren te Venray op 8 augustus 1833. Hij overleed 
(ongehuwd) te Venray op 3 februari 1905. Hij woonde op Het Eind. Voor zijn 
vertrek naar Rome was hij student. Hij diende in het zoeavenleger van 9 juli 1868 
tot 9 juli 1870. Op 11 december 1869 werd hij tot korporaal benoemd. Bij zijn 
terugkeer was hij invalide en niet meer tot werken in staat. Van het in 1894 
opgerichte zoeavenfonds ontving hij eerst een ondersteuning van acht gulden per 
maand. Later werd dat bedrag verhoogd tot vijftien gulden. 
 
Henri van Heijster, geboren te Venray op 24 december 1842. Zijn beroep was 
metselaar. Hij woonde op Het Eind. Zijn zoeaventijd duurde van 23 november 
1867 tot 25 november 1869. Na zijn terugkeer verhuisde hij in mei 1870 naar 
Mook. 
 
Jan A.H. Vollenberg, geboren te Venray op 26 augustus 1846. Hij was gehuwd 
met Maria Helena Wijnhoven, de dochter van de molenmaker. Zijn beroep was 
schoenmaker. Op 5 maart 1894 vertrok hij met zijn gezin naar Horst. Over zijn 
zoeaventijd is slechts bekend dat hij stafmuzikant was. 
 
Hendrik M. Kersten, geboren te Bergen (L.) op 16 oktober 1847. Hij was gehuwd 
met Petronella Goemans. Hendrik Kersten vestigde zich in 1906 in Venray. Over 
zijn zoeaventijd is alleen bekend dat hij foerier (onderofficier of korporaal voor de 
kleding) was. 
 
Jozef J. van de Pasch, geboren te Venray op 31 augustus 1837. Hij was gehuwd 
met Johanna Maria Goemans, de zuster van Petronella (zie boven). Hij was 
leerlooier van beroep en woonde op de Kruisen. Hij werd zoeaaf op 9 september 
1867 en zwaaide af als zoeaaf 1e klasse op 11 november 1869. Uit zijn diensttijd 
zijn een vijftal brieven bewaard gebleven die hij schreef vanuit Rome, Kamp 
Hannibal en Montefiaconi. Uit zijn tweede brief blijkt dat de stad Rome en vooral 
de Sint Pieter en het Vaticaan op hem een diepe indruk hebben gemaakt. Ook 
maakt hij melding van een aantal Limburgse zoeaven die hij heeft ontmoet: 
Stappers, Vorstermans, Hutjens en Verhaag uit Grubbenvorst, Ponjee uit Bergen, 
Kleuskens uit Horst en Libot uit Helden en Lambertus Tulfer uit Venray. Op 23 
juli 1868 verliet hij Montefiaconi en na een tocht van twee weken arriveerde hij 
met zijn metgezellen in het Kamp Hannibal bij Rocca di Papa, waar Hannibal 
destijds zijn kamp had. Hannibal was een groot veldheer en strateeg van de 
Carthagers. Gedurende deze tocht sliepen ze op stro in kerken en in stallen. In 
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zijn brief uit Montefiaconi van oktober 1868, waarnaar hij was teruggekeerd uit 
het kamp Hannibal, vertelt hij zijn ouders dat hij is aangetast door de koorts. Hij 
heeft vijf dagen in het ziekenhuis gelegen en hoeft voorlopig geen dienst te doen. 
Hij schrijft dat er voldoende levensmiddelen zijn maar dat ze meer dan eens zo 
duur zijn als in zijn vaderland. De zoeaven hadden omgerekend naar de waarde 
van die tijd een soldij van veertig cent per week. En iets van heimwee klinkt door 
als hij schrijft dat het er niet zo goed is als bij moeder thuis. Er is geen botermelk 
met pruimen of stroop. Dat was snoeperij voor de zoeaven, die ook drie dagen 
zonder eten moet kunnen. Ook beklaagt hij zich over de vele vlooien. Hij meent 
dat er in Montefiaconi meer vlooien zijn dan in zijn hele lieve vaderland. Zoveel 
zelfs dat zijn benen er zwart van zien. In zijn laatste brief van oudejaarsavond 
1868 uit Rome vertelt hij dat de zoeaven achthonderd nieuwe geweren hebben 
ontvangen, achtladers van het merk Remington. Daarmee zullen ze net zo goed 
kunnen schieten als hun collega’s uit Pruisen. Tot slot laat hij nog weten dat de 
twee baronnen (adellijke titel, hoger dan jonkheer en lager dan graaf) uit 
Geysteren als zoeaaf zijn aangekomen. Uit zijn brieven blijkt dat hij niet bij 
gevechten betrokken was. Het was een periode zonder grote gevechten. Wel joeg 
men op roversbenden die vaak de dorpen in de Kerkelijke Staat overvielen en 
plunderden. Ook werden er oefeningen gehouden in de bergachtige streken 
rondom Rome. 
 
Lambertus Tulfer, geboren te Putten in het jaar 1840. Hij woonde sinds 1857 te 
Venray. Hij was familie van de Venrayse bakker Jan Verheugen. Tulfer is in de 
zomer van het jaar 1868 te Rome aangekomen. Van de Pasch maakt in zijn 
brieven melding van zijn komst. Na zijn zoeaventijd is Tulfer niet meer naar 
Venray teruggekeerd. 
 
Antonius M.C. Tielen, geboren op 2 september 1843 te Drunen. Hij was in 
Venray klerk bij notaris Reijnders. Ook kwam hij in de zomer van het jaar 1868 
het zoeavenleger versterken. Hij was toen slechts een half jaar in Venray 
werkzaam. Evenmin als Kersten en Tulfer was hij dus een ‘echte’ Venrayer. 
 
In het jaar 1891 ontvingen alle nog in leven zijnde zoeaven van paus Leo Xlll de 
bronzen medaille Bene Merenti. Hieronder waren ook de nog steeds in Venray 
wonende oud-zoeaven: Jozef Hasenackers, Jan Vollenberg en Jozef van de Pasch. 
Deze onderscheiding ging vergezeld van een dagorder van de oud-commandant 
van het zoeavenleger: luitenant-kolonel Charette. De fraai gedrukte ‘Ordre du 
Jour’ van 27 juni 1891 besluit met de woorden: ‘Zoeaven, herinneren wij ons dat 
adeldom verplicht en laat ons meer dan ooit klaar staan om de Kerk en haar 
Opperhoofd te verdedigen. Leve Leo Xlll, Paus en Koning.’ Met de dood op 27 
september 1946 van de vijfennegentig jarige Petrus Verbeek uit Rosmalen kwam 
er een einde aan de roemvolle zoeaventijd. Hij was de laatste oud-zoeaaf uit 
Nederland en waarschijnlijk ook uit de gehele wereld. Gebleven zijn de 
herinneringen aan die tijd zoals foto’s, brieven, decoraties en vaandels. Ze zijn te 
bezichtigen in het sinds 1947 bestaande zoeavenmuseum te Oudenbosch. 
 
Tubantia, 7 mei 2004 
De Zwitserse garde, het korps dat de paus beschermt zal niet snel vrouwen in 
zijn gelederen opnemen. Dat heeft de commandant Elmar Theodor Mäder 
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dinsdag gezegd tijdens een persconferentie in Vaticaanstad. De Zwitserse garde 
viert volgend jaar zijn vijfhonderd jarig bestaan. Opname van vrouwen in het 
korps zou 'disciplinaire problemen' met zich mee kunnen brengen. Bovendien is 
de kazerne te klein voor het gescheiden huisvesten van mannen en vrouwen. 
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Sagen uit het Peelparadijs 
 
 
 
Tijdens de lange winteravonden bij smeulende turfbrokken vertelden grootvaders 
sterke verhalen van vorige generaties die steeds in de volksmond bewaard zijn 
gebleven. Ze worden echter nog maar zelden verteld. De meeste spelen zich af op 
de heide en in de venen. Men durfde zich alleen aan de randen van de Peel te 
wagen, want daar ginds, aan de vlakke gezichtseinder, daar huisden boze 
geesten. Daar speelden zich geheimzinnige dingen af. 
 
Aan beide kanten van de Peel zijn de profetieën van Johannes Leliëndaal bekend. 
Hij schreef een boek met profetieën, waarvan er velen werkelijkheid werden. 
Johannes Leliëndaal was priester en prior in de orde van Sint Augustinus te 
Utrecht en assistent-proost van het klooster Leliëndaal te Mechelen. Later werd 
hij pastoor te Oeleghem in de Kempen. Hij overleed in 1679. hij voorspelde dat de 
mensen zouden vliegen en rijden in een wagen zonder paarden, dat iedere boer 
met een uurwerk op zak achter de ploeg zou lopen.  
 
In herfstnachten, als de storm de zware takken van de bomen beweegt en 
zwiepende regenvlagen de heide striemen, is het af te raden op pad te gaan. Want 
dan jaagt de ‘Wilde Jacht’, dwars door de wolkenflarden. Heel duidelijk hoor je 
het blaffen van honden, het schallen van horens en het joelen en ketteren van 
hen, die met de ‘Wilde Jager’ mee moeten rijden in de helse jacht. Jagers die in 
Venray op jacht waren, zagen vaak een groot en wondervlug hert. Hoewel het 
vlak bij de jagers opsprong, gelukte het nooit om het hert te raken. Eer man kon 
aanleggen was het voor de ogen onzichtbaar geworden. 
 
Kabouters worden in sagen vereenzelvigd met onze voorouders. De prehistorische 
grafheuvels werden onderaardse kastelen en waren hun woonplaats. Kabouters 
verrichten dikwijls allerlei werk in huizen en schuren. Bij zeer koud weer 
stookten ze een vuurtje tegen de hooi- of graanmijten, zonder ooit brand te 
stichten. Wilde de boer dat ze ’s nachts de akkers zouden ploegen, dan hoefde hij 
enkel de ploeg op de akker te laten staan. Natuurlijk met een boterham en een 
pijpje tabak op de ploegstaart. In het land van Cuijk noemde men urnen 
‘aardmennekespotten’. 
 
Als de gure herfstwind in donkere avonden over de heidevelden raast, dan 
gebeurt het soms dat de ‘gloeiende man’ door de lucht rijdt. Dan strijkt hij neer 
op de daken van de hoeven en geselt de schoorstenen met vurige kettingen. Wee, 
degene die de landmeter heeft omgekocht om de grenzen te verleggen; ook de 
voorouders wordt het nog aangerekend. Want dan kan het gebeuren dat uw 
schoorsteen op de vuurhaard valt. Dan wordt de vuurhaard gloeiend en zal 
voortaan vonken spatten als er de pot aan te komen hangt. Menig oog is 
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blindgebrand door die vonkenregen. Soms komt de ‘gloeiende man’ zelfs in de 
slaapkamer  Zorg dan dat u het laken goed over uw hoofd trekt, want anders kan 
het zijn dat hij u een brandmerk slaat met zijn vurige ketting. Vuurmannen 
verschijnen meestal aan de dorpsgrenzen. Het volk ziet in hen de 
grenssteenverzetters of landmeters, die niet goed gemeten hebben. De grenzen 
worden door niemandsland getrokken, dwars door de vennen, moerassen en 
heidevelden. En hier stijgen fosfor dampen op, die over de heide trekken en 
voortdurend voedsel geven aan het geloof in de vuurman. 
 
Bent u wel eens vanaf het boerderijtje van Ceelkes op de Heiderik over het 
Raamweggetje gegaan? (Heirak, Neerkant) U moet dan eens opletten wat daar op 
een donkere avond voorvalt. Daar waar de Schaapsdrift bij het wiel het weggetje 
kruist. Allicht zult u dan een zwarte hond ontmoeten die tegen uw broekspijpen 
schijt. U zult dan ook wel bij het raamwiel rondom het eikenbos de stalkaarsen 
zien dansen. Weest dan op uw hoede! Want hier bewaakt de schaapshond van 
Satan de zieltjes van de ongedoopte kinderen. Zorg dat u geen stalkaarsen 
uitblaast. Want dan wordt u door de weerwolf verscheurd. De jongeren trokken 
hun pet diep over de oren als ze in donkere avonden gingen buurten. Dan was er 
geen gevaar want de hond en de weerwolf vallen u alleen aan, als u de zieltjes 
van de ongedoopte kinderen hindert. Soms zweven ze over de wijde Peelvlakte. 
 
De weerwolf is een man, die door het aanlijnen aan een weerwolfriem of –huid, 
een wolf wordt. de bevolking in Europa was doodsbang voor de wolf, die ’s 
winters, als de honger toesloeg, zich in de dorpen waagde. De macht van een 
weerwolf kan alleen worden gebroken door het verbranden van de  weerwolfriem. 
Zo werd in de achttiende eeuw een weerwolf in Budel bevrijd. Een boer stond in 
het veen turf te steken. Hij vond in de haag bij zijn boerderij de wolfsriem en 
verbrandde hem plotseling kwam de weerwolf aangerend en wilde met alle geweld 
in het vuur springen. Met man en macht hielden ze hem tegen. Zo werd hij 
bevrijd en werd hij weer een man. 
 
Boeren uit Sint Anthonis gingen vroeger met een rozenkrans in de hand naar de 
heide om te plaggen. De weg was lang en bidden verkortte de weg. Op een dag 
kwam een boer een duivel tegen. Hij had een stok in de mond met een gat erin, 
daar kwam rook uit. De boer vroeg aan de duivel wat dat was. Deze  zei: ‘Als ik 
ver moet lopen doe ik dat altijd, dan verveel ik mij niet zo’. Zo begonnen de 
boeren van Sint Anthonis met roken en lieten zij het bidden na. 
 
Vroeger woonden er reuzen in de Peel. Een Peelreus had vijf zonen. Het waren 
boomlange mannen. Ze lagen de hele dag op hun rug in een diepe kuil tussen de 
blinkende zandheuvels van de Paardekop. De oude reus wilde weten wie van hen 
de sterkste en slimste was. Een voor een moesten ze laten zien wat ze konden. De 
eerste begon. Hij dromde de wolken tezamen als een herder zijn kudde schapen. 
De tweede deed daarop de donder langs de horizon rommelen en zette de lucht 
met bliksemstralen in vuur en vlam. De derde zoon werkte met de wind. Hij 
brulde in de schoorstenen. De wind joeg door de bossen waardoor zware takken 
afknapten. De vierde zoon maakte dolle dansen door de lucht zodat alles omhoog 
wervelde en draaide. Het liet zijn sporen achter in de graanvelden. Als laatste 
kwam de jongste aan de beurt. Voorzichtig blies hij, onder daverend gelach van 
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de anderen, een heel klein vlammetje aan. Maar het vlammetje groeide en groeide 
en opeens schoot het uit en joeg brullend over de droge heide. Nu moest de 
drijver de regenwolken aanbrengen. De donderaar doorboorde met zijn schichten 
de wolken en de windmaker samen met de danser verwekte tegenwind om het 
werk van de vuurman ongedaan te maken. De jongste zoon kreeg de eerste prijs 
van zijn vader. 
 
In de hoge Peel worden bij zeer warme dagen, als de hete lucht over de heide trilt, 
vreemde verschijnselen waargenomen. Arbeiders zien in de staalblauwe lucht 
schepen, torens, huizen en wagens, die zich voor hun verbaasde ogen vertonen. 
Het zijn voorboden van onheil: oorlog, rampen, ziekten en dood. Daarom zien zij 
deze fata morgana niet graag. 
 
 Alles kreeg een naam in het Peelparadijs. Achter iedere naam gingen een of 
meerdere verhalen schuil vaak over gebeurtenissen van mensen of wezens die er 
vroeger woonden. Gerard Lemmens, zoon van een Venrayse veldwachter, maakte 
een studie van de streeknamen in de Venrayse Peel. Hij legde zijn onderzoek vast 
in het rapport: ‘Toponymie van de Venrayse Peel’. Deze informatie is van groot 
belang en was nog niet eerder op schrift gesteld. Niet minder dan 
driehonderdzevenentachtig plaatsnamen van het Venrayse grondgebied werden  
beschreven. In de inleiding schrijft Lemmens dat de Peel een geweldige 
gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Een groot gedeelte van de oude 
benamingen werd kadastraal niet overgenomen. Hier en daar werden zelf 
‘geïmporteerde’ namen gegeven. Omdat de Peel een onbewoond gebied was werd 
er geen aandacht aan besteed. Lemmens zat in 1910 in de zesde klas van de 
lagere school. Op de landkaart van Nederland was de Peel nog een grote, witte 
vlek. Peelnamen werden oorspronkelijk gegeven en gebruikt door de oudste 
bewoners. Daarin legden zij hun herinneringen, bedoelingen of omschrijvingen 
vast. De namen bleven gebruikt worden door de bewoners van de omliggende 
dorpen en buurten. Doorgaans werden de namen (vliezen, dodenlegers, tillen, 
kleffen, drift, wiel) gegeven door de boekweittelers die de heide afbrandden, door 
de turfstekers, die een vaste steekplaats hadden, of door de boeren die er hun 
kooien bouwden en de schepers die er werkten. De ‘wachel’- ofwel de 
jeneverbesplukkers gaven hun favoriete plekken namen, waar ze de bessen 
verzamelden voor het stoken van de jenever, het inmaken van zuurkool of voor 
geneeskundige doeleinden. De jagers en stropers trokken naar wildrijke gebieden 
die ze namen gaven. De smokkelaars en leurders (lorders) gebruikten lorbanen 
(sluiproutes) voor hun handel. Veel van die namen zijn teruggevonden in 
procesverbalen, protocollen en opmetingsrapporten. De Til Klef was vanaf de 
laatste ijstijd tot de ontginningen van de Peel een belangrijk spoor. Op het einde 
van de laatste ijstijd trokken de Neanderthalers al over deze zandruggen. Ze 
waren de rendierjagers uit het stenen tijdperk. Sporen van hun aanwezigheid, 
stenen werktuigen en brandkuilen, lieten ze langs de kleffen achter. Later 
volgden de Romeinen. Hun aanwezigheid kon worden vastgesteld aan de hand 
van vondsten, zoals een vergulde helm, munten en paardentuig. Deze mannen 
werden mogelijk door de Peelbevolking aangezien voor reuzen. Griekse 
huursoldaten, in dienst van de Romeinen, hebben mogelijk die oude Griekse 
namen achtergelaten. De Tilklef was eertijds de grote zuidelijke uitloper van de 
Paardekop. De klef lag zuidwestelijk van de ‘Wittepoeste’ en westelijk van de 
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‘Klifgaten’. Dit heidegebied had plaatsen met zand, waar hier en daar berken, 
vliegdennen en struikgewas groeiden. 
 
Ysselsteyn ligt ten zuiden van de Litsenberg. Die benaming kwam al in oude 
geschriften en kaarten voor. Het is het oude gebied van de Paardekop. Het was 
een hooggelegen golvend heidegebied. Dat de ‘Peerdekop ‘hiel ald is’, wordt 
bewezen door enkele oudheidkundige vondsten. Er werd aardewerk uit de 
Karolingische tijd (800 v.Chr.) gevonden. In alle sagen is het paard het onderwerp 
van de vertellingen. ‘Met an d’n Peerdekop’ bedoelden de ouden het gedeelte dat 
was ingesloten door ‘De Drie Bumkes, Olvekoeye, Hommelheike en Tilklef’. 
Peelrandbewoners betrokken de ‘Peerdekop’ graag in hun vertellingen bij de 
haard. Zo luidt een sage dat een verslagen hoofdman of koning vluchtte naar de 
‘Peerdekop’. Hij kon ook vluchten omdat hij zo’n bliksemsnel paard had. Een 
andere sage vertelt dat hier een ‘hièl groëte slag’ werd geleverd. Er waren zoveel 
paarden gesneuveld, dat, toen de kadavers waren begraven, er een grote 
‘paardekop’ was gevormd. Men haalde ook de Leliëendaalse oorlogsvoorspelling 
aan: de adelaar, symbool voor Duitsland, zou hier in de strijd tegen een ander 
leger verslagen worden. Dit bewees men door te verwijzen naar de 
adelaarsvarens, die hier veelvuldig groeiden. Als men de wortel van deze varen 
doorsnijdt, ziet men in het mergvormig deel het silhouet van een adelaar. De 
Duitse keizer Wilhelm wist van het bestaan van deze voorspelling. Het verhaal 
gaat dat de keizer om die reden Nederland niet is binnengevallen in 1914. Hij zou 
bang zijn dat hij er verslagen zou worden. In november 1944 leed het Duitse leger 
grote verliezen in de slag om de Peel. Juist hier, op de Paardekop, werden de 
gesneuvelde Duitse soldaten begraven. Op dit toen nog kale, golvende en 
boomloze heidelandschap vonden ruim zesendertigduizend soldaten hun laatste 
rustplaats op het Duitse oorlogsgravenkerkhof. Een oude profetie is hier in 
vervulling gegaan. 
 
Een gebiedje ten noorden van het oorlogskerkhof op de Paardekop werd vroeger 
aangeduid met ‘Henoch en Elia’. Er stonden twee eikenbomen. Aangenomen werd 
dat hier heel vroeger een schaapskooi had gelegen. De plaats had iets sacraals, 
de oude schepers gaven dit stukje Peel de naam van de twee bijbelse profeten. 
Aan het einde der tijden zullen zij hier terugkeren, gezeten op vurige paarden. 
Henoch zal afdalen bij de kleinste boom en Elia bij de grootste boom. De 
schepers zorgden dat er altijd een  paardenkinnebak (kaak) in een boom hing. 
Want de pastoor op de preekstoel kan ons vertellen wat hij wil, maar hier komen 
de twee profeten op een  prachtig paard vanuit de wolken naar de wereld terug. 
Gerard Lemmens bevestigde dit verhaal. Hij schreef: ‘In onze jeugd hebben wij 
hier nog heel wat verweerde zinnebeeldige kinnebakken van paarden zien liggen’. 
Een sage zegt dat hier vroeger een heel groot bos heeft gestaan, waar priesters 
woonden. Deze sage verwijst naar een sacrale plaats in de heidense tijd,  dan wel 
naar een prehistorische godsdienstcultus. Het paard is immers een gewijd dier. 
Wodan, Sint Nicolaas en Sint Maarten waren ook paardrijders. 
 
Waar reus Olvert woonde stond eens de Olvekooi. Over naamgeving van deze 
schaapskooi waren vroeger verschillende verklaringen in omloop. De Olvekooi 
zou vroeger de Wolvekooi zijn geweest, volgens een zegsman: ‘Want hier huusden 
vrugger veul wolven. Ich heb er nog ’n wolvenklem, dèn van de Wolvekuj hun mot 
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komme’. De Olvekooi was een schaapskooi omgeven door aarden wallen en een 
binnengracht. De wallen en de binnengracht zijn aan drie zijden nog geheel 
intact. De wallen en de grachten moesten de herder met zijn kudde beschermen 
tegen wolven. Vermoedelijk hadden de grachten ook een functie als waad- en 
foerageerplaats voor ganzen. Enkele schepers hadden naast schapen ook een 
koppel ganzen, die als bewakers werden gebruikt. Een andere verklaring voor de 
naam Olvekooi was dat hier vroeger een reuzenfamilie woonde. Deze 
reuzenhoofdman heette ‘Olvert’. Hij woonde aan de rand van het Olveven. Het 
kon gebeuren dat als deze reus dorst had, hij het hele ven in een keer leegdronk. 
Omdat zijn vrouw en kinderen daardoor geen water hadden, danste hij zo hard in 
het ven dat die plek dieper kwam te liggen en er altijd water in bleef staan. 
Gerard Lemmens schrijft dat de naamgeving zijn oorsprong van deze reuzennaam 
heeft. Het gebied van de Paardekop werd vroeger aangeduid als de ‘Schiëperspiël’. 
Hier stonden veel schaapskooien. Een van de mooiste Peelkooien was de 
‘Theuwskooi’, de schaapskooi van de ‘Theuwsplats’, gelegen in het gehucht Volen. 
Het Ministerie van Oorlog kocht in 1913 deze schaapskooien. Zij werden tijdens 
artillerie oefeningen in puin geschoten. 
 
De Middenpeelweg ofwel de Puttenweg volgend, is rechtsaf de Steegsepeelweg. 
Links in dit bos met Corsicaanse dennen lag eertijds de Dubbelkooi. Er waren 
vroeger twee vennen met de toepasselijke naam ‘Dubbelven’. Volgens Lemmens 
zou de naam terug te voeren zijn op de naam van de ‘Dubbelkooi’. Een oude 
scheper verzekerde hem echter, als hier een Peelbrand woedde, dan kwamen de 
duivels uit de sloot en gingen bij de vennen dobbelen. 
 
Op de akker, iets westelijk van Steegsbroek, lag een schans. Deze is tijdens 
ontginningswerkzaamheden in 1925 geëgaliseerd. De volksmond vertelde dat hier 
een gevluchte koning heeft gewoond en dat het in de tijd was dat er nog geen 
stenen gebakken werden. Men koppelde het verhaal van deze schans aan de 
veldslag-sage van de Paardekop. De schans lag op de oostelijke uitloper van Til 
Klef, en had een vierkante vorm. De zuid- en noordwallen waren breder dan de 
oost- en westwallen, met afgeronde hoeken. De schans heeft vermoedelijk als 
versterking of als vluchtkamp gediend. De volksmond noemde het een plaats van 
‘gericht’: een plaats waar recht werd gesproken De schans had een dubbele 
ringwal, die ongeveer drie meter hoog was. Er was aan de binnenkant, op halve 
hoogte, een getrapte afdaling. Daardoor kwam een behoorlijke, vrij grote 
verdedigingsruimte beschikbaar. Voor de buitenwal lag een brede gracht. Dat 
deze schans zeer oud moet zijn geweest blijkt uit het feit dat deze kuil 
dichtgegroeid was met veen, dat kennelijk ten dele door het steken van turf was 
weggegraven. Men wist echter te vertellen dat men niet om de turf had gegraven, 
maar om een schat. De binnenruimte van de schans was een hectare groot en de 
totale oppervlakte drie hectare. De kadastrale contouren op oude en nieuwe 
topografische kaarten van de schans zijn ongewijzigd gebleven. Op het terrein 
ontsprong destijds de Oostrumse beek, in die tijd de zuidoostelijke grens van de 
schans. In het verlengde van de Zandstraat ligt de Weeverslosche Berg. De berg 
in het hoogste punt van de Peel. De top ligt op achtendertig meter en zestig 
centimeter boven N.A.P.. Hij werd gebouwd door Peelreuzen. De sage van de berg 
vertelt: 
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De Peulreuzen moesten de bedding van de Maas verbreden omdat ze in de winter 
wateroverlast hadden. Als ze ’s avonds van het werk terugkwamen, maakten ze er 
hun klompen schoon, voordat ze naar huis gingen. Ze schuurden de onderkant 
van de klompen over de bovenkant van de schoppen. Zodoende ontstond deze 
berg. Toen de Weverslosche berg klaar was, vierden de reuzen feest in het 
Uilegat, ook wel ‘Ulevot’ genoemd. Het Uilegat was iets noordelijker gelegen, 
tussen ‘Pluusven’ en ‘Nachtegaal’. Het was een inzinking zonder dat er sprake 
was van een vlies. De verklaring voor de naam ‘Ulevot’ vindt zijn oorspring in een 
feest van de Peelreuzen. Op dit feest kwam de bemoeizieke en zelfzuchtige vrouw 
van een der reuzenhoofdmannen, Hulda genaamd, eens kijken waar haar man 
bleef. De reuzen hadden een feest en dronken zelfgebrouwen foezel. Toen haar 
man haar in de gaten kreeg, werd hij kwaad omdat ze bij de kinderen in huis had 
moeten blijven. En dat de vrouwen nooit een hand naar de berg hadden 
uitgestoken. Zij vluchtte, struikelde over een zandhoop en viel. De dreun op haar 
omvangrijke achterste was zo enorm, dat hier een grote waterplas ontstond, in de 
vorm van de afbeelding van Hulda. Deze waterplas noemde men voortaan: ‘De vot 
van Hulda’. De naam Hulda komt elders in verhalen over reuzen en reuzinnen 
ook voor’. 
 
Vanuit Bakel lag een aarden baan dwars door de Peel, die de verbinding vormde 
met Merselo. Over deze Bakelsedijk zou Sint Oda, een Schotse non, gevlucht zijn. 
Rond het jaar 700 na Christus woonde Sint Oda in Venray. Halverwege Venray 
en Merselo knielde ze neer, zei een dankgebed voor Venray voor de genoten 
gastvrijheid en bad de hemel om het dorp te beschermen tegen oorlog, 
hongersnood en besmettelijke ziekten. Ongeveer op die plek moet als 
gedenkteken een kapelletje zijn gebouwd. Merselo bestond uit twee gehuchten, 
het huidige dorp Merselo en Kleindorp, een gehucht iets noordelijke gelegen. 
 
De burcht van de wolf, waar eens een koning vluchtte, gelegen tussen Endepoel 
en Dalland. Daar huisden eertijds wilde beesten en wolven. Men vertelde dat 
daar heel lang geleden een burcht van een gevluchte koning had gestaan. De 
benaming ‘De Wolf’ zou volgens overleveringen erop duiden dat hier wilde beesten 
en ook wolven woonden. De sage over ‘De Wolf’ is met die van de Paardekop en 
de Schans de meest intrigerende van de Peel. Men sprak van ‘Op de Wolf’ en dat 
heel lang geleden daar een burcht had gestaan van een grote koning, die van het 
zuiden hierheen had moeten vluchten. Gerard Lemmens vroeg zich af of dit 
misschien niet de vluchtplaats was van koning Ambiorix, die door de Romeinse 
bevenhebber Caesar verslagen werd. Het was omstreeks de jaren vijfenvijftig tot 
vijftig voor Christus. De koning van de Eburonen bracht de Peel onder Romeins 
bestuur. Er heeft toen een meedogenloze vervolging en slachting plaatsgevonden 
onder de Eburonen, die langs de Maas, van Luik tot Roermond, woonden. Deze 
slachting begon na de vernietiging van enkele Romeinse legioenen door koning 
Ambiorix met zijn Eburoonse legers, nabij het winterkamp van de Romeinen bij 
de hoofdstad van de Eburonen. Deze stad heeft mogelijk gelegen tussen 
Margraten en Sint Geertruid. In de oudste stad van België, Tongeren, staat een 
standbeeld van Ambiorix. Gerard Lemmens vond in 1910 aanwijzingen voor de 
juistheid van deze hypothese. Hij vertaalde het boek van Gaius Julius Caesar: 
‘De bello Gallico (Oorlog in Gallië). Bij het verhaal van Caesar over de slag van de 
Eburonen stond in de kanttekening geschreven, dat koning Ambiorix vanuit het 
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zuiden tot over de Rijn is gevlucht, tussen de optrekkende legers westelijk van de 
Peel en oostelijk van de Maas trok en het Venrayse gebied, tussen Peel en Maas, 
een ‘Wolfsburcht’ heeft gebouwd. 
 
Aan de noordzijde van het bos langs de Loonsedijk lagen de ‘Giezevennekes’. In 
‘gies’ herkennen wij de betekenis van afvloeien van water. ‘De Giezevenne’ was 
eertijds een groot plassengebied, met diepe, nooit opdrogende bronnen door 
toestromend kwelwater vanuit de noordelijker hooggelegen dekzanden. Het 
gebied was rijk aan vogels. Onder het nooit droogvallende vennetje lag een kelder. 
Het verhaal hieromheen is mogelijk te combineren met het verdronken slot van 
de ‘Wolf’. De Giezenstaart is de westelijke voortzetting van de Giezenvennen. Men 
had vroeger in dit moeras een paal gezet met een grote bos heide en 
berkentakken. Het kon hier in die tijd erg spoken. De bezem moest de heksen en 
de boze geesten weren. 
 
Westelijk van Roompotjesvlies lag het Kruisje, het ’Kruuske’ genoemd. De naam 
was gegeven omdat een scheper hier in de heide met zijn schepersschopje een 
groot kruis had gegraven. ’s Zomers, als hij hier de schapen weidde, kon hij niet 
naar Venray naar de kerk om zijn zondagsplicht te vervullen. Dat deed hij hier, 
bij het ‘Kruuske’. ’s Winters keerde hij terug in het dorp en haalde dan de schade 
in door dagelijks naar de kerk te gaan. 
 
Waar de Springelbeek vanuit de Vredepeel Brabant binnenstroomt, werd in 1716 
een baken geplaatst als grens tussen Brabantia en Gelria. Deze paal kreeg de 
naam ‘Springenpaal’. De Springelbeek of Springelgraaf was een gegraven beek 
met veel bochten om dit veengebied te ontwateren voor boerenturfwinning. De 
naam ‘springel’ is afgeleid van sprong of draai. Eertijds noemde men de laatste 
weke van september de ‘springelweek’. In deze week mocht er niet worden 
gezaaid en hoefde niemand hard te werken. ‘De boog kon nie altiedig gespannen 
blieven’, zei men. Dan was het de tijd dat de Brabantse boeren hun ‘klütte’ 
gingen steken. Een oude karrenweg, de Loonse Peeldijk, slingerde van Bakel, 
Milheeze door de noordelijke ‘Vreei’ (Vredepeel) naar Overloon. Het tijdstip was 
echter veel te vroeg, want de winter moest nog invallen. Het was wel de beste tijd 
om turf naar huis te halen. Op de terugweg naar huis roofden zij de turf van de 
Venrayse boeren. De Vreej, Vredepeel, was de plaats waar men vroeger vrij, 
zonder iets te betalen, turf kon steken, omdat dit gebied bij geen enkele gemeente 
hoorde. Na de laatste wereldoorlog is het gebied bij  de gemeente Venray 
gekomen. De plaats waar deze paal staat, is het punt waar de gemeenten Bakel, 
Oploo en Venray elkaar ontmoeten. Men kon het vroeger niet eens worden over 
het eigendom van het grondgebied. Reden waarom men zonder betaalpenning 
daar vrij turf en plaggen mocht steken. In de volksmond ‘De Vreej’ genoemd, die 
later abusievelijk de ‘Vredepeel’ is genoemd. De Vredepaal die al eeuwen de 
noordwesthoek van het oude hertogdom Gelre aangeeft. De sloot aan de westkant 
van de brede houtwal en het weiland vormt de grens tussen Limburg en Noord-
Brabant. Rechts van de slootdam staat de Vredepaal, mits hij niet voor de 
zoveelste keer gestolen is. De huidige Vredepaal is van beton en geplaatst op 
zaterdag 15 juli 2000. De voorlaatste was een fraaie eiken paal die een kopje 
kleiner is gemaakt. Dit is al de vijfde paal. De hardstenen paal uit 1716 is 
verdwenen en nooit teruggevonden. De tweede paal werd ontvreemd en ligt 
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opgeborgen in het gemeentearchief van Venray.  De derde paal ligt in het 
gemeentehuis Gemert-Bakel. 
 
Westelijk van de Vredepeel, op Bakels grondgebied, ligt de Jodenpeel. Deze naam 
is volgens Gerard Lemmens afkomstig van ‘Jot’ of ‘Joot’ in de betekenis van reus. 
Jotum of Jeutom is de naam van een legendarisch Germaans volk van ruige 
reuzen. 
 
Enkele tientallen meter voor de bocht van de Kruisberglaan tegenover de 
‘Klotterpeel’ is de ‘Vesting Koordekanaal’. Dit vestingwerk is een voorloper van de 
Peelraamstelling. Het kanaal is gegraven in 1939, tijdens de mobilisatie. Het 
tracé loopt dwars door het ven ‘Klotterpeel’ in noordwestelijke richting door het 
bos ‘Beestenveld’, tot op de grens van de voormalige gemeente Gemert. De 
provincie Noord-Brabant heeft dit vestingwerk opgenomen op de 
‘Cultuurhistorische Waardekaart’, met als motivatie: ‘Zeldzaam voorbeeld van een 
veldversterking in de vorm van een anti-tankgracht, waarvan het plaatselijk 
getenailleerde (onder hoeken verspringende linie) tracé met een kanaalbreedte 
van tien meter intact is. Enkele stuwen zijn uit de tijd van de aanleg van de 
Peelraamstelling. Aan de zuidelijke zijde zijn de relicten (overblijfsel van een 
vroegere toestand) van een doorlopende wal, waarin schuttersputten (semi-
permanente opstelling) zijn gegraven. Op de kruising met de Kruisberglaan en de 
gracht zijn de overblijfselen van een wegversperring uit 1939. Er is nog een 
spoorstaaf in putringen. 
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Het katholieke huisgezin 
 
 
 
 
 
 
Het gezin, de familiekring. Hoe langzaam en moeizaam is die kring toch 
geworden. En hoe luchthartig en onbedachtzaam wordt diezelfde kring verbroken 
of gehavend. Als er maar een tussenuit trekt, dan ontbreekt er al iets aan en is 
het voor moeder niet zo’n echte zaterdagavond meer. Voor moeder, die de hele 
dag gewerkt heeft om alles voor te bereiden, die zich aldoor stilletjes heeft 
verheugd. Zij verzorgt zaterdags allicht haar zilver eens extra, geeft ook schoon 
linnengoed uit, vult de theebusjes en de suikerpotjes, frist de planten op, zet hier 
en daar bloemen neer, baadt de kinderen, bedenkt een plan voor de zondag, zorgt 
dat het huiswerk in orde komt, help met sommen maken of pianostudie, maakt 
de kasboeken in orde, zorgt voor een versnapering in een arm gezin, overlegt de 
ontvangst van gasten, verrast haar dochter met een eigengemaakte nieuwe jurk, 
verstopt onder het hoofdkussen van haar grote zoon een pakje sigaretten, regelt 
de kerk en uitgaansbeurten van het hele gezin, waakt erover dat er door de 
verschillende leden op tijd gebiecht wordt. Hier vinden alle mensen elkaar weer 
dadelijk terug in het ware en hetzelfde sacrament. Het gaat om dezelfde plichten 
en waarheden, om een en dezelfde zaligheid. 
 
Het lijkt buiten kijf dat het kinderrijk gezin in katholieke kring gepropageerd en 
verheerlijkt werd, en daarmee ook het moederschap. Het heeft er de schijn van 
dat J.W.F. van Meegeren, de algemeen voorzitter van de Nederlandsche Bond 
voor Groote Gezinnen, voor het eerst de invoering van een Moederdag in ons land 
bepleitte. Hij deed dit in de rede over ‘Het Moederschap in het Roomsche 
familieleven’, die hij tijdens de vijfde Nederlandsche Katholiekendag op 26 mei 
1931 te Amsterdam hield.  
 
Moederdag, om de hoogste verdienste van het moederschap te erkennen en te 
huldigen. Men gedenkt de overleden moeder en in de verbeelding bij de afwezige 
moeder, van wie de trouwe ogen men op zich voelt rusten. Het graf van de 
overleden moeder wordt met bloemen getooid. En voor de levende moeder, bij 
wiens zorgende liefde men zich van nabij koestert, maakt men die dag tot de 
mooiste van het jaar. Op die dag is zij het nu eens, die bediend wordt, en met 
geschenken bedacht, misschien een beetje verwend wordt. Die dag bloeien de 
bloemen alleen voor haar. 
 
Grote mannen zijn dikwijls uit grote gezinnen voortgekomen. Willem de Zwijger 
uit een gezin van twaalf kinderen. Michiel de Ruyter uit een gezin van twaalf 
kinderen, Napoleon, als tweede van dertien kinderen, Händel, de laatste van tien 
kinderen, Schubert, de voorlaatste van veertien kinderen, Mozart en Wagner, de 
jongsten van zeven kinderen. 
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In de rubriek: ‘Uit het Rijke Roomsche Leven’ van het weekblad Katholieke 
Illustratie verschenen op geregelde tijden foto’s van kroostrijke gezinnen. 
Zorgvuldige bestudering van de jaargangen levert het vermoeden op dat slechts 
die gezinnen in aanmerking kwamen voor een plaatje, die ten minste vijftien 
kinderen konden aanwijzen. De onderschriften waren soms welsprekend: 
 
De heer … te … heeft een echt Roomsche gezin. Het bestaat uit zestien gezonde 
kinderen 
 
Ook in de jeugdbladen, met name in de Roomsche Jeugd en De Engelbewaarder, 
kregen die gezinsfoto’s de voorkeur waar hele rijen tot tellen doen besluiten. 
 
Bij de beoordeling van de gangbare opvatting in katholieke kring over het 
vraagstuk van de geboorteregeling is het goed te bedenken dat hier om te 
beginnen niet zelden een defensief standpunt uit getrokken werd. De theorieën 
en praktijken van het neo-mathusianisme (het streven naar geboortebeperking 
door voorbehoedsmiddelen) waren agressief genoeg om de katholieken te 
verleiden tot een maximalisme dat bolwerkbewoners kenmerkt. De toejuichingen 
die pater Henri de Greeve ten deel vielen toen hij in 1929 te Nijmegen zijn 
beroemde rede ‘De gruwel der verwoesting’ had gehouden golden de retorische 
weergave van de gangbare mening: 
 
een De huwelijksband bindt ze niet, en niet de liefde, maar de misdaad, de zonde. 
Dat is het cement tussen twee mensen, tussen twee neo-malthusianisten. Wat 
tussen die twee is en uitgewisseld wordt is niet hun eigen persoonlijkheid, niet hun 
hart, is niet een blijde overgave, is niet het heerlijke in elkaar opgaan, dat heeft 
niets van de bruid en de bruidegom, waarover ze zo ontroerd waren op hun 
trouwdag, dat heeft niets van de voorbestemming tot grote mogelijkheden, maar 
wat tussen die twee omgaat is iets walgelijks vulgairs, bij de pleging waarvan 
ieder van hen innerlijk op het moment van de misdaad, in plaats van een 
geluksextase, een alle vreugde ontbindende, brandende gewaarwording krijgt van 
grote daad, zonder meer. Het is alsof hun ziel afzijdig blijft en toeziet en dan het 
hoofd afwendt. Is dat geluk? Op het moment zelf en jaren daarna, al de jaren lang 
van hun twintig, dertigjarig huwelijksleven, tegen zichzelf te kijken als tegen een 
minderwaardig sujet? Is dat geluk, waar een redenering nodig is. Overwinning van 
schaamtegevoel, geestelijke zelfmoord, argumenten uit pornoboekjes, 
levenswijsheid van grinnikende sukkels, van sjacheraars in huwelijksmoraal, om 
het aan te durven, om het zogenaamde te durven doen? Is dat geluk, te moeten 
leven vol zelfbedrog, een  geheel huwelijksleven te moeten opbouwen op een 
gewaagd argument, waarvan de bedrieglijke voorstelling en de verkeerde opzet 
ondanks alles zich voortdurend blijven opdringen? Is dat geluk, te moeten leven 
met een verwijt, telkens omlaag gedrukt onder de bewustzijnsdrempel, maar 
telkens omhoogverend als het poppetje in het doosje, het duveltje in de broodkast? 
Is dat geluk, ook in die gevallen waar geboortebeperking wordt toegepast uit 
minder egoïstische beweegredenen, omdat men eerlijk overtuigd is te arm te zijn 
voor het onderhoud en de vermeerdering van het gezin, of uit angst voor ziekte? 
Ook in dit geval blijft de praktijk ongeoorloofd en het geluk uitgesloten, omdat de 
geoorloofdheid van de daad een noodzakelijke voorwaarde is voor het geluk. 
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Zolang zij moeten zeggen – en dat is altijd – het mag niet, zolang zijn en blijven zij 
dood en dood en doodongelukkig. 
 
Men ziet hoe pater De Greeve hier ook de periodieke onthouding in het algemeen 
veroordeelt, een standpunt waarin menig moralist hem in deze jaren bijviel. 
 
Maar welke psychologische stukken ongeluk, die twee mensen, wiens motief kort 
en klaar is – en dat is bij tachtig procent het geval – de lust zonder de lasten. Dat 
leven is een hel. Dag in dag uit staan ze tegenover elkaar: twee monsters van 
egoïsme, waarvan de een alleen aan de ander denkt, omdat zij hem of haar nodig 
heeft voor zichzelf, maar niet voor de ander. Wat een verhouding – dat huwelijk 
van twee instincten, die op de loer liggen als loerende dieren. Waar de een door de 
ander met niet meer dan een matig verschil graag op één lijn wordt gesteld met een 
willekeurig genotmiddel, met alcohol, opium, cocaïne of morfine. Is dat geluk?  
 
Na zijn schets van een neo-malthusianistisch gezin geeft pater de Greeve een 
uitvoerige beschrijving van de desoriëntatie van zo’n gezin door 
huwelijksontrouw. In zijn beschrijving van een op basis van geboorteregeling 
ontstaan gezin met twee kinderen, zegt pater de Greeve van deze laatsten dat zij 
noodzakelijkerwijs opgroeien tot verwende dwingelanden, lastige karakters, 
verwende naturen, geblaseerd, vroeg rijp, dikwijls vroeg rot. Daartegenover staat 
het gelukkige grote gezin. Daar is de familievader op zijn zilveren bruiloft. Hij 
vertelt van zijn lieve vrouw, nu oud, maar nog zo mooi in haar hoge ouderdom 
met haar ongerepte gezicht in de glans van haar zilveren haren van die zilveren 
leeftijd van het mooi beleefde vrouwenleven dat met elk kindje mooier werd, van 
zijn vrouw, die geen schmink en geen lippenstift – en hij lacht erbij – nodig had. 
Dat moet je meemaken en dan begrijpt men iets van het grote gezin en wie er zelf 
uit voortkwam weet, dat ik gelijk heb. 
 
Bonter echter dan wie ook maakte het de Utrechtse arts W. Ausems, toen hij in 
een brochure, onderscheid makend tussen de pycnische (kort en gedrongen van 
lichaamsbouw), de biseksuele, de asthenische (asthenie: zwakte) en de infantiele 
(nog kinderlijk, hoewel volwassen) vrouwen, op het gebied van het veel kinderen 
krijgen gevolgtrekkingen maakte en adviezen gaf, die ons minstens als al te 
generaliserend (een bijzonder geval algemeen maken) voorkomen. Geen wonder 
eigenlijk dat men zijn later verschenen boek ’10.000 Baby’s’, bij wijze van roomse 
grap, combineerde met ‘Ja, ik wil’ door dr. Huddleston Slater en het ‘Ja, ik wil 
10.000 baby’s’ noemde. Eindelijk een paar raadgevingen aan de ouders. Wanneer 
uw flinke volwassen jongens bevliegingen van verliefdheid beginnen te vertonen, 
tracht dan te voorkomen, dat zij hun hart kwijtraken in het asthenische gezin. 
Bedenk, dat de frisse, blozende dochter uit het pysnische gezin al de aangeboren 
lichamelijke en geestelijke eigenschappen bezit, om het huwelijk blijvend 
gelukkig te doen zijn. Daar zit een portie gezonde levenswaarheid in volksliederen 
als ‘De dikke dahlia’ van Hullebroeck en de jongens uit Noord-Holland zongen: 
‘Die smalle juffies uit de stad. Ik kan ze niet meer zien! Geen een, die half die 
wangen had, van jouw, m’n dikke Trien. En daarom, als ik ooit eens trouw, dan 
is ’t met een meisje uit Noord-Scharwou’. Is uw jongen van een andere complexie, 
is hij misschien zelf een duidelijke asthenicus en is hij verslaafd aan kunst, 
esthetica, literatuur, ja … laat deze dan in ’s hemelsnaam zijn gang gaan met 
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zichzelf, dat wil zeggen met een  asthenica trouwen. Badplaatsen en sanatoria, 
ziekenhuizen en doktoren moeten ook bestaan. In de jaren 1931, 1932 en 1933 
trad een kentering in, dat de mening, door pater H. van Mierlo neergelegd in 
Huwelijksdoel en Periodieke Onthouding (1933), reeds door enkele van zijn 
confraters als ‘behoudend’ werd gekenschetst. 
 
Moet de wilsdaad, waardoor de voortplanting opzettelijk uit het geslachtelijk 
leven wordt uitgeschakeld, als een doodzonde worden beschouwd? Een 
hachelijke vraag! Bij de oplossing van een nieuw probleem is grote omzichtigheid 
nodig. Op een vastgelegde, algemeen aangenomen mening kan geen beroep 
worden  gedaan en voor de feilbare eenling is het een gedurfde onderneming zijn 
gevoel te willen opdringen. De toegangspoort tot de hemel is al nauw en zonder 
degelijke grond mag men ze niet enger maken door er een nieuw rotsblok in te 
bouwen. Toch mag die vraag niet zonder antwoord worden afgescheept. Men 
vergeet niet dat er indicatie is. De grond kan geheel of half voldoende zijn. De 
toepassing kan zich over langere of kortere tijd uitstrekken. Echtparen die buiten 
de indicatie hun huwelijksleven dermate volgens de kalender inrichten, dat zij 
geruime tijd de bestemming van hun vermogen ontlopen en hun vruchtbaarheid 
beperken tot het kinderaantal, dat gewoonlijk ook nog door de neo-malthusianen 
wordt geduld, zou niet van doodzonde vrijgepleit kunnen worden. Dat op zijn 
minst, gezien de geweldige belangen die op het spel staan en het dreigende 
besmettingsgevaar. Het verworpen doel is een algemeen belang van de eerste 
orde. Heel wat minder ernstige overtredingen van Gods wet dan deze oneerlijke 
behandeling van de natuur door de moralisten onder de doodzonde gerekend. 
Coloma zegt in zijn roman ‘Boy’: ‘In het leven van een man is er volgens recht 
slechts plaats voor twee vrouwen: zijn moeder en de moeder van zijn kinderen. 
Wat meer is dan deze dubbele, reine en heilige liefde, is gevaarlijke afwijking of 
zondige dwaling’. Er ligt een betekenis in die woorden: ‘zijn moeder en de moeder 
van zijn kinderen’ en niet ‘zijn moeder en zijn vrouw’. De man moet zelfs in zijn 
vrouw niet zozeer datgene zien wat zij voor hem, maar wat zij als moeder van zijn 
kinderen zijn zal. Denkt ook u, vooral wanneer een genegenheid in u opkomt, 
niet alleen en niet op de eerste plaats aan u zelf, wat het meisje voor u kan zijn, 
maar wat zij wellicht later als moeder van uw kinderen worden zal. 
 
‘De moeder van uw kinderen’, ziedaar wat de jongeman al vroeg geleerd werd in 
zijn mogelijke toekomstige echtgenote te zien. Vele gevaren bedreigden hem zowel 
als het roomse meisje, die het zicht op die toekomst zouden kunnen vertroebelen. 
Speciaal het meisje, dat van jongsaf aan gewezen werd op het moederschap, werd 
ernstig toegesproken, zich verre te houden van alles wat de harmonische 
ontwikkeling tot die taak zou kunnen vertroebelen. Welke taal daarbij soms 
gebezigd werd leert ons een blik in het in 1931 verschenen boek ‘Het katholieke 
meisje in de moderne wereld’ door Eerwaarde heer M. Daisomont. De toegepaste 
wetenschappen en de technische vaardigheid  hebben toestellen verzonnen, zoals 
fonografen (toestel dat klanken opneemt en weergeeft) en automatische 
muziekinstrumenten, die de mogelijkheid geven aan de eenvoudigste herbergier 
zijn drankzaal in een aantrekkelijke en ophitsende dansplaats, die neerdrukkend 
werkt op de zedelijkheid van de bezoekers en op het geluk van de families. Het 
elektrische licht, de centrale verwarming hebben theater en filmzalen, ook in het 
guurste jaargetijde, in toverachtige plaatsen van genot veranderd. En het 



 265

toverlicht met de zoete warmte geeft een zodanig gevoel van welbehagen, dat de 
minste prikkel tot het toppunt van de wellust stemt. Wat het zoeken van de 
wereldse vermaken betreft, hierin ook moet de christelijke jongedochter de palen 
van de welgevoeglijkheid niet te buiten gaan. Haar plaats is volstrekt niet in 
theater en filmzalen waar iets vertoond wordt dat zonder slecht te zijn, ook maar 
lichtzinnig is. En op dit punt dient men eerder streng zijn. De ondervinding leert 
dat de zogezegde breedheid van gedachten in zulke zaken het mooie zedelijk 
gevoel verstompt, en dat men helaas door die suggestieve voorbeelden opgehitst, 
in het werkelijk leven tracht over te brengen dat wat men gezien heeft en 
gehoord. Dit gevaar moet niet onderschat worden, want het is bekend dat toneel- 
en filmvoorstellingen een diepdragende indruk uitoefenen op de verbeelding, het 
hart en heel het gemoed van wie tegenwoordig leeft. Er gaat ook een slechte 
invloed uit van romans, ook de beste laten een wereld zien die fictief is, en doen 
bij de lezer droombeelden ontstaan die een heel ingebeelde toestand doen 
meeleven. Wanneer men in het werkelijk leven terugkomt, beleeft men helaas 
betreurenswaardige ontgoochelingen, na het zielenleven gevoed te hebben met 
overdreven romanlectuur: De beste romans deugen niet. 
 
De laatste zin vooral liegt er niet om. Meer gepaste lectuur kon het jonge meisje 
op weg naar het moederschap vinden in de speciaal voor haar bestemde bladen, 
zoals Zonneland en Jonge Kracht. In het laatste  blad, de maandelijkse uitgave 
van de Katholieke Arbeidende Jonge Vrouwen in Limburg, werd haar keer op 
keer het goede voorbeeld voorgehouden door zekere Magda, van wie hier een 
doorsnee verhaal. 
 
De Piëta 
 
Zoo als men de kerk intrad, viel aanstonds ’t oog op: ‘De Moeder der Smarten’. 
‘Een wonderschoon beeld’ noemden het de geloovigen: ‘Net of ’t leeft! Je moet er 
even bij bidden, of je wilt of niet!’ De met tranen gevulde oogen der Hemelmaagd 
staarden onverpoosd naar den Hemelschen Vader op, en al maar door hield zij ten 
offer: Haar Goddelijk Kind. Haar Goddelijk Kind! De schoonste onder de kinderen 
der menschen, nu … een doodgebloed, met blauwe builen en purperen striemen 
overdekt lijk! Tusschen de donkere wimpers blonken star de gebrooken oogen, en ’t 
was of ‘t: ‘’t Is volbracht’ nog pas van de halfgeopende lippen was gevloeid. Wie 
hier zijn kruisgebed verrichtte, voelde nieuwe levensdurf, nieuwe lijdensdurf in de 
wankele Ziel neer dauwen. Op zekeren morgen knielde er ’n jonge vrouw neder. 
Diepe zuchten onderbraken haar gebed en half hoorbaar prevelde zij: ‘Lieve 
Moeder, geef ook mij ’t geluk van ’t Moederschap! ‘k Zal mijn kind opvoeden voor U 
en Uw zoon; O Moeder, als Gij mij verhoort, zal een kostbare Robijn de geopende 
Zijde van Uw Kind vullen!’ Ruim een jaar nadien plaatste een edelsmid de 
schitterende diamant in het Christus-lijk der Piëta! Iedereen wist: een afgebeden 
kindje – ’n jongske – was na zeven jaar smeeken aan de familie X geschonken. De 
Moeder, overzalig, kwam kort daarop met ’t blozend wichtje om Maria te danken. 
Ook zij offerde haar Zoon den Hemelsche Vader. Dan vroeg ze: ‘Moeder, schenk er 
mij meer!’ En drie jaren achtereen kwam een bloedrood edelgesteente de diepe 
wonden sieren: de rechterhand, de linker, de rechtervoet… niet meer? Met haar 
vier jongskes keerde zij toen terug, ’t was op den Stillen Goeden Vrijdag. Schuchter 
blikten de kinderen op naar ’t majestueuze ‘Lijdensdrama’. Angstig keken ze naar 
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Maatje, die bad… en weende! Zij drongen tegen haar op: bang-bang’, lispelde de 
kleinste. ‘Niet bang zijn, schatteke’, en tot de oudste, die nu reeds tien jaar telde, 
vervolgde zij: ‘Vraag eens Emmanuel, of de Moeder Gods mij wil verhooren, ja?’ In 
vromen ernst sloot ’t ventje de oogen: ‘Lieve Vrouwke, geef Moesje als-‘t-U-blieft, 
wat zij verlangt! Geef Moesje wat zij verlang! Nooit heeft iemand geweten wat deze 
bede behelsde.  
 
Maar de kleine jongens zijn opgegroeid tot groote mannen, en nu Emanuel met de 
drie broers is overgekomen om de Jaardienst van Moeder-Zaliger in plechtige 
Hoogmis op te dragen, knielen ze naast vader ook ’n oogenblik voor de Piëta. ‘Vier 
zoons priester! Wat een bevoorrechte Vader’, fluisteren de voorbijgangers. Als zij 
opstaan legt de oudste de hand op Zus haar schouder: Zus, de jongste, aller 
lieveling. ‘Kijk, Maria’, spreekt hij plechtig, ofschoon ontroering z’n stem doet trillen. 
‘Dit was steeds de geliefkoosde bidplaats van Mama-Zaliger. Op den dag van jouw 
geboorte is zij naar den Hemel gegaan. De robijn in den linkervoet van ’t 
Christusbeeld – grooter dan de andere – vereeuwigt dat gebeuren! Lief zusje, je 
gaat dagelijks meer op haar gelijken in uiterlijk en heel je manier van doen. Zul jij 
ook als zij ’n heilige worden?’ Zusjes groote blauwe oogen geven ’t antwoord en 
haar mond bevestigt: ‘‘k Zal mijn best doen!’ 
 
Geen journaliste verwierf in die jaren met een vaste rubriek zoveel vrouwelijke 
lezers als Hellenen in haar rubriek in de Maasbode ‘Het Rijk der Vrouwen’ een 
vaste pagina in het zondagochtendblad. Zij schreef naar believen proza en poëzie. 
Het onderstaande geeft een goed beeld van haar kunnen. Zij beziet de werklozen 
al heel simpel, in het begin van de crisistijd. Hellenen in Het Rijk der Vrouwen    
in De Maasbode, 22 november 1931. 
 
Groot is de materiële ellende, maar grooter de moreele ellende door de 
werkloosheid veroorzaakt. Jonge, flinke vrouwen, niet schromend de afzichtelijke 
plekken in het wonde lichaam onzer maatschappij te peilen, willen nu helpen, 
trachten te genezen. Zij, o de liefde is eindeloos in haar vindingrijkheid, zij hebben 
een plan gevormd, een initiatief genomen om het euvel der lediggang te bestrijden. 
Zij kunnen niet iedereen aan het werk helpen, afdoende en loongevend, doch zij 
willen bezigheid verschaffen, een bezigheid, die de fantasie prikkelt, de 
arbeidskracht opwekt, en tegelijkertijd het godsdienstig beginsel doet opleven en… 
. Wondere gedachte der vrouwelijke logica. ‘Geef hun werk’, een werk dat de 
handen vereelt, maar de zielen adelt. Laat hen een kribbe maken, een stal van 
Betlehem, figuren en alles wat er toebehoort. Ze kunnen over het algemeen zoo 
knutselen, die jongens en mannen. In den j.l. Maandagavond gehouden 
vergadering van den R.K. Vrouwenbond is onder voorlichting van mr. Mia Feber het 
plan besproken, hoe de nood te lenigen. Zij roept alle werkloozen toe, zet U aan het 
werk, ontwerp een grot, een stalletje, een kribbe van Betlehem. Snijdt, boetseert 
uw figuren, geeft uw talent en liefde aan de teedere vormen van het Christelijke, 
Zijn Heilige Moeder, den Eerwaardigen St. Jozef, de herders. Laat uw verbeelding 
vrijuit werken, het terrein is onafzienbaar, geeft vrij spel aan uw gedachten, uw 
handen. Bezig zijnde zullen schoone en goede gedachten van onderwerping aan 
Gods H. Wil en vertrouwen op Zijn hulp als vanzelf tot U komen en het zal u beter 
gaan in alle opzichten. 
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Een voor deze jaren bijzonder frisse geest echter waait de lezers tegemoet uit het 
weekblad De Katholieke Vrouw, onder de redactie van afgevaardigden van de 
Federatie van de rooms katholieke vrouwenbonden in Nederland, mejuffrouw 
Irma Meyer en mejuffrouw mr. J. Romme. Dat deze frisse geest in het katholieke 
kamp nogal wat kritiek ontmoette blijkt uit de vele verweerartikelen die de 
redactie moet schrijven. Vooral wanneer het tijdschrift Volksadel zich heeft 
geërgerd aan de serie artikelen ‘Kamergymnastiek’ en ‘Wenken van onze 
medische medewerkster’ over het zonnebaden. Wie deze artikelen leest vraagt 
zich af: waar is de redactie? Allerwegen wordt geageerd tegen de 
zedenverwildering, welke niet in de minste plaats verband houdt met de 
schromelijk overdreven lichaamscultuur van vandaag. En nu komt daar ‘De 
Katholieke Vrouw’ met een serie artikelen van een heilgymnastiekmasseuse. 
Artikelen die u naar de omslag zouden doen zien omdat u daar zou verwachten 
dat u zou lezen: ‘De Moderne Vrouw’, ‘Tijdschrift voor Lichaamscultuur’ of iets 
dergelijks. De schrijfster treedt tot in het platbanale; en dat alles om de juiste 
lichaamshouding te krijgen. Alles wordt geofferd aan verwijfdheid. Op dezelfde 
bladzijde komt ook een dokter nog een duit in het zakje doen. Terwijl de rooms 
katholieke artsenvereniging een adres stuurt in verband met het zonnebaden in 
de openbare ruimte, komt deze de katholieke dames leren hoe zij in het gras 
moeten gaan liggen, na gebaad te hebben. De schrijfster heeft dit boek nooit in 
zijn geheel gelezen, anders moest zij weten dat er voor de jongeren hoogste 
ongezonde bladzijden in voorkomen. Heel vaak zullen de jongeren na dit te 
hebben gelezen hiermee schade toebrengen aan hun zielenleven. Mevrouw C. 
Boudens-Van Heel geeft een duidelijk antwoord in ‘De Katholieke Vrouw, 14 juli 
1934: 
 
Hoe zeldzaam naïef, om te veronderstellen dat onze rijpere jongens, die in de 
moderne stad leven, die op grote kantoren werken, jongens die onder dienst 
moeten, dat zij een dergelijk fris werk zouden lezen ‘tot schade van hun 
zielenleven’. 
 
De enkele keer dat de redactie van ‘De Katholieke Vrouw’ zelf een aanvechtbare 
positie inneemt, wordt verklaarbaarder als men zich de zekere 
zelfgenoegzaamheid bedenkt waarin het katholieke volksdeel rond 1930, vooral 
met betrekking tot degenen die andersdenkenden werden genoemd, leefde. De in 
1933 verschenen roman van Fré Dommisse ‘Waren wij kinderen’ had nogal wat 
opzien gebaard. De redactie van ‘De Katholieke Vrouw’ bespreekt het niet 
onsympathiek. Fré Dommisse vertelt het verhaal van een geschonden 
meisjesleven. Het schetst de puberteitsjaren van een jong, fijngevoelig, zeer 
intelligent, maar in oorsprong sensueel aangelegd meisje. Jaren, waarin dit kind, 
uit een beschaafde, protestante godsdienstige familie, met een ernstig lieve 
moeder, steeds dieper in de modder raakt, hoewel ze een afschuw heeft van 
zichzelf. Maar wat heeft het boek de katholieke ouders te zeggen? Dit boek geeft 
een beeld van een moderne jeugd, waartoe gelukkig zich niet de katholieke 
opgroeiende jongens en meisjes behoeven te rekenen, maar waarmee dezelfde 
katholieke jongens en meisjes toch in aanraking kunnen komen. Wanneer de 
katholieken een boek lezen als hier besproken, zijn ze nogal geneigd naast de 
door de schrijfster beschreven figuren van jongens en meisjes de katholieke 
rijpere jeugd voor te stellen, ook het meisje van deze tijd. En zich vergelijkend 
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afvragen: zou een debacle, als hier geschetst, mogelijk zijn geweest met een 
katholiek opgevoed kind? Deze vraag zal met een onvoorwaardelijk ‘neen’ moeten 
worden beantwoord. Denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan de psychologische 
invloed van de biecht. 
 
Is dit nu, vraagt een lezer in 1963 zich af, ook niet zeldzaam naïef? Heeft de 
katholieke rijpere jeugd de biecht steeds zo bevrijdend ervaren dat zij gevrijwaard 
bleef van een val als die door Fré Dommisse beschreven meisje? Hoe dan ook, het 
meest gebruikelijk was de wat bekrompen houding ten opzichte van het 
katholieke meisje en de katholieke vrouw, die in haar slechts het in soberheid 
vervulde moederschap scheen te willen erkennen. Mogen katholieke meisjes en 
vrouwen poederdoos en lippenstift gebruiken? Deze vraag scheen sommigen te 
kwellen. Ziehier een voorbeeld van die bezorgdheid. Een mannelijke inzender 
schreef in het najaar van 1927 aan de vrouwenrubriek van ‘De Tijd’. Onder de 
rubriek ‘De vrouw en haar huis’ in ‘De Tijd op Zondag’ was een artikel gewijd aan 
het katholieke beschavingsleven. Het volgende werd aan de orde gesteld: ‘Poeders 
en stiften behooren zoo gebruikt dat het resultaat wel merkbaar, maar niet 
zichtbaar is’. Velen die dit lazen in stijgende verbazing, behoeft geen betoog. Juist 
omdat verreweg de meeste van de katholieke vrouwen het met deze les niet eens 
zijn. En dat is maar gelukkig ook. In een treffend voorwoord uit ‘De volmaakt 
gehuwde vrouw’ (La perfecta casada) door Fray Luis de Leon, in Nederland 
vertaald door P. Lisonne-Wierdels, met een treffend voorwoord van professor P. 
Geurts, een boek door de katholieke pers met blijheid ontvangen en uitstekend 
beoordeeld. Hoofdstuk twaalf behandelt hoezeer de kleding en de wijze van 
kleden van de volmaakte huisvrouw in overeenstemming moet zijn met hetgeen 
de eerbaarheid en het gezond verstand eisen. Zij keurt het gebruik van blanketsel 
af en zal zich van wereldse opschik onthouden, niet alleen door beweegredenen, 
die zij in de natuur der dingen zelf vindt. Maar ook door die, welke zij in de 
uitspraken en leerlingen van de kerkvaders en in het gezag van de Heilige Schrift 
aantreft. Is het niet waar, dat men slechts poeders en stiften gebruikt om de 
waarheid te verdoezelen? Is het niet waar dat, of het zichtbaar is of niet, er toch 
ten alle tijden een zekere ijdelheid in verscholen ligt? ‘De Volmaakt Gehuwde 
Vrouw’ wil niet de vrouwen aanspreken over de zonde die sommigen in het 
blanketten zien. Ze wil haar alleen het blanketten goed leren kennen, door haar 
aan te tonen dat het niets dan bedrog is, daar haar het tegenovergestelde geeft 
van hetgeen het haar belooft. Het gaat er mee als bij zeker kinderspel. Het zegt 
dat het haar mooi maakt, maar het steekt de draak met haar en maakt haar 
lelijk. Op bladzijde honderdvijf geeft de schrijver van dit boek een antwoord op de 
vraag: waarom verft de vrouw zich. Hij citeert de heilige Cyprianus uit: ‘Lib. De 
Disciplina et habitu Verginum’ waar hij zegt dat het op generlei wijze betamelijk 
is noch geoorloofd het werk Gods en het maaksel Zijner handen te bederven door 
er verf, gekleurd blanketsel of welk mengsel dan ook aan toe te voegen en zo de 
natuurlijke gedaante te veranderen. Ofwel zoals beschreven is in Genesis: ‘Laat 
ons de mens maken naar ons beeld en gelijkenis’. Het is alles Gods werk en dan 
hebben de mensen niet het recht daaraan te tornen, noch om anderen te 
behagen, noch om persoonlijke redenen. Poeders en stiften behoren in een 
degelijk katholiek milieu niet thuis. Het dient vermeld te worden dat de redactrice 
Ellen Russe deze mening niet deelde. 
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Ook de gemengde huwelijken vormden het doelwit van kritiek door de 
geestelijkheid, zowel als vooraanstaande katholieke leken. Lees hoe professor mr. 
P.J.M. Aalberse sprak over het gemengde huwelijk in zijn rede ‘Behoud van het 
geloof in en door het gezin’, op de elfde Diocesane Katholiekendag op 10 juli 1929 
te Haarlem. Een profetie die bepaald niet bewaarheid werd. 
 
Ik ben nogal zachtmoedig uitgevallen, misschien wel te zachtmoedig. Maar als ik 
over den ramp der gemengde huwelijken spreek, ontwaakt mijn strijdlust, en ik 
denk aan krijgstafereelen. Zoo aan dien avond te Waterloo. De troepen van 
Napoleon deden een fellen aanval op het Plateau de Saint-Jean. De hertog van 
Wellington stond daar onbewegelijk, turend naar den gezichtseinder, of de Pruis 
hem nog niet te hulp kwam. De officieren kwamen van alle kanten op hem af, om 
nieuwe orders te vragen. Maar de ijzeren hertog, kijkend van zijn horloge naar den 
horizont, en van den horizont naar zijn horloge, antwoordde slechts dit: ‘er is geen 
andere order dan ten einde toe stand te houden’. Zoo zeg ik ook U. in het belang 
van uw kinderen, houdt stand ten einde toe! Nooit moge er één uw toestemming 
krijgen. En dan … nog een andere krijgsherinnering! In de oude kronieken lezen 
wij het verhaal van de ontscheping van Willem de Veroveraar in Engeland. In den 
morgen voor den slag bij Hastings stond een jongmensch naast hem, die zijn 
banier droeg. En hij riep hem toe: ‘Bij God! Laat ieder zijn plicht doen en de 
overwinning is aan ons!’ En de soldaten storten zich op den vijand, onder den 
kreet: ‘God helpt! God helpt!’ En de slag werd gewonnen. Zoo moeten ook wij doen! 
Ieder doe ten deze zijn plicht. God zal ons helpen. En de slag tegen het gemengde 
huwelijk zal eindelijk gewonnen worden! 
 
Vrijwel ieder katholiek kind kreeg bij gelegenheid van zijn Eerste Communie het 
Prentenboek van de Kinderbiecht door M.C. Versteeg cadeau. Het leren biechten 
werd daarin als volgt voorgesteld. 
 
Bij de biechtstoel zitten er vier die gaan biechten. Die eerste is een man. Hij zit te 
denken welke zonden hij gedaan heeft. En hij vindt dat hij twee grote zonden en 
vijf kleine zonden heeft gedaan. Wat moet hij gaan biechten? Die twee 
doodzonden moet hij biechten. Want Onze Lieve Heer wil dat de mensen al hun 
doodzonden biechten. De kleine zonden kan de man biechten, als hij wil. De man 
wil goed biechten. Hij denkt: ‘ik biecht alles, eerst de grote zonden’. De man gaat 
in de biechtstoel, en biecht die eerste doodzonde, en dan die tweede ook, en dan 
nog die vijf kleine, dagelijkse zonden. Heeft die man goed gebiecht? Ja, hij heeft 
goed gebiecht. Die grote zonden, die doodzonden moest hij allemaal biechten. Dat 
heeft hij ook gedaan. De kleine zonden kon hij biechten als hij wilde. Maar hij 
heeft ze ook gebiecht. Hij heeft over al zijn zonden spijt. De priester doet al zijn 
zonden af. Zijn ziel is weer schoon en zuiver. Hij is weer vriend, kind van God. Hij 
kan weer in de hemel komen. De man is blij en gelukkig, en gaat nu proberen 
geen zonden meer te doen, zeker niet die grote. 
 
De tweede die gaat biechten is een vrouw. die zit te denken welke zonden ze 
gedaan heeft. En ze vindt dat ze drie grote zonden en zes dagelijkse zonden 
gedaan heeft. Wat moet ze biechten? De drie doodzonden moet ze biechten, want 
God heeft gezegd dat wij al de doodzonden moeten biechten. En de kleine zonden 
kan de vrouw biechten, als ze wil. Het is een flinke vrouw. Ze denkt: ‘die eerste 
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doodzonde zal ik zeggen, die tweede doodzonde ook. Maar die derde doodzonde… 
nee… die zeg ik niet. Dat durf ik niet goed. En die kleine zonden? Ja, die zal ik 
wel zeggen’. De vrouw gaat in de biechtstoel en biecht die eerste doodzonde, en 
dan die tweede grote zonde. Maar de derde doodzonde biecht ze niet. Die kleine 
zonden biecht ze wel. Heeft die vrouw goed gebiecht? Nee, Onze Lieve Heer heeft 
gezegd dat wij alle doodzonden moeten biechten, anders biechten we niet goed. 
Die vrouw heeft alle doodzonden niet willen zeggen. Zij heeft niet goed gebiecht. 
Ze biecht slecht. En, wie slecht biecht, krijgt voor dat slechte biechten nog een 
grote zonde erbij, nog een doodzonde erbij. Want slecht biechten is doodzonde. 
En geen enkele van de andere zonden doet Onze Lieve Heer van zich af. Die 
vrouw komt uit de biechtstoel, en haar ziel is nog lelijker dan voor de biecht. 
Waarom? Een doodzonde is er nog bijgekomen, voor dat slechte biechten. En 
geen enkel andere zonde is er afgegaan. Hoeveel doodzonden heeft ze nu? Vier. 
Wat een domme vrouw toch! Onze Lieve Heer zegt: kom mooi en goed biechten, 
dan maak ik je ziel helemaal schoon en zuiver. En die domme vrouw wil niet goed 
biechten. Zij  biecht slecht. En als ze de volgende keer haar ziel wil zuiver maken, 
moet ze al haar zonden opnieuw biechten, en ook die doodzonde van het slechte 
biechten. 
 
De derde die bij de biechtstoel zit, is een grote jongen. Die had twee doodzonden 
gedaan en nog zeven kleine zonden. Wat moet hij biechten? Die twee doodzonden 
moet hij zeggen, en die kleine zonden kan hij biechten als hij wil. Die grote 
jongen wil goed biechten. Hij gaat goed zitten denken …  en hij herinnert zich die 
eerste doodzonde …hij denkt nog eens goed … maar … hij vindt die tweede 
doodzonde niet … . De jongen gaat in de biechtstoel. Hij biecht die ene 
doodzonde, die hij weet, en dan nog zijn kleine zonden. Heeft die jongen goed 
gebiecht? Ja, want hij heeft die andere doodzonde niet express, niet opzettelijk 
verzwegen. Hij kon ze zich niet meer herinneren, anders had hij ze zeker ook 
gezegd. En wat gebeurt er nu met die tweede doodzonde? Onze Lieve Heer heeft 
gezien dat de jongen goed wilde biechten. Dat hij alle doodzonden wilde zeggen. 
En daarom doet Onze Lieve Heer die andere doodzonde ook van zijn ziel af. Als de 
jongen uit de biechtstoel komt, is zijn ziel helemaal schoon. Is dat niet mooi van 
Onze Lieve Heer? Als die jongen later die doodzonde weer herinnert, dan moet hij 
ze later nog biechten. 
 
De vierde bij de biechtstoel is een meisje. Dat had geen enkele doodzonde 
gedaan, wel vijf kleine zonden. Wat moet dat meisje nu biechten? Het meisje gaat 
in de biechtstoel. Zij biecht die vijf kleine zonden. Heeft het meisje goed gebiecht? 
Ja, want zij heeft de vijf kleine zonde gebiecht. Als het meisje uit de biechtstoel 
komt, is haar ziel helemaal schoon. Is dat niet mooi van Onze Lieve Heer? 
 
De heiligen die aan de jeugd ten voorbeeld werden gesteld waren, op een enkele 
uitzondering na, jonggestorven tijdgenootjes. De doorsnee biografie stond niet op 
een erg hoog peil. De veel verspreide levensbeschrijving van de Heilige Gerardus 
Maria Majella door J.A.F. Kronenburg geeft een goed beeld van de meest 
gebruikelijke toon in de biografieën van heiligen. Reeds de eerste levensdagen 
openbaarden de grote heiligheid waartoe God de pas geborene had bestemd; en 
niet minder verbaasd dan gelukkig bespeurde Benedicta, zijn moeder, er de 
eerste voortekenen van. Als had de genade van het doopsel iedere kreet van de 
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natuur tot zwijgen gebracht. Gerardus huilde in het geheel niet, zoals andere 
kinderen plegen te doen. Nooit huilde hij om het moederlijk voedsel, die behoefte 
van het kleine kind. En Benedicta werd slechts aan die zorg herinnerd door haar 
waakzame liefde. Dan gaf zij tevens door de vurigste heilwensen aan haar vrome 
tederheid lucht, en zei dikwijls: ‘Dierbaar kind, wees gezegend’ (figlio mio, si 
benedetto). Nog een ander veel treffender verschijnsel, dat ongetwijfeld 
bovennatuurlijk was, mocht de gelukkige moeder opmerken. Zo men van de 
Heilige Nicolaas vertelt, weigerde ook de kleine Gerardus op zekere dag de 
moedermelk, als wilde hij hierdoor reeds de strenge onthouding beginnen, welke 
hij in later jaren zo heldhaftig zou beoefenen. Dat opmerkelijke van de eerste 
dagen bleef aanhouden alle volgende jaren. Van zijn derde of vierde jaar af kregen 
zelfs zijn spelletjes een godsdienstige vorm. En was hij daaruit teruggekeerd, dan 
probeerde hij met zijn liefelijke kinderstem de heilige liederen na te zingen, die hij 
in Gods huis gehoord had. Maar die tijd wordt, wat de hagiografie 
(levensbeschrijving van heiligen) ten dienste van de jeugd betreft, vooral 
gekenschetst door de verspreiding van levensbeschrijvingen van een hele reeks 
jonggestorven jongen en meisjes. Op een enkele uitzondering na telgen uit 
bepaald niet onbemiddelde geslachten, van graven en baronnen tot industriëlen. 
Men vindt deze kinderheiligen nog eens alle bijeen in het boek ‘Koningskinderen’. 
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Opstandige Jeugd 
 
 

 
 
 
Zaterdags na de laatste les begeven de leerlingen zich naar de kapel tot het 
bijwonen der congregatie volgens artikel tien van het reglement. 
 
 
O, Sedes Sapientiae,  
het valt zoo bitter weinig mee 
na ’t einde van een zwarte week 
hier nog te luist’ ren naar een preek, 
dat is voor mij de ergste straf, 
en als ik weg ben, val ik af. 
 
Maria Mater Gratiae, 
ik ben nog jong en heel gedwee, 
ze hebben mij zoo goed getemd, 
met hooge cijfers nooit verwend, 
ze krijgen ook van mij eens straf, 
want als ik vrij ben val ik af. 
 
Ach Moeder met Uw droef gelaat, 
die bij papieren rozen staat, 
de school, dat is zoo ’n bête gedoe, 
ik ben de thema’s zoo bar moe, 
ik geef niet meer om snauw of straf, 
ha, als ik weg ben, val ik af. 
 
Zeg aan Uw wijs en dierbaar Kind, 
dat ik toch altijd heb bemind, 
dat ik het heusch zoo kwaad niet meen, 
maar hier begrijpt mij er geen een, 
ieder huichelt, of is laf, 
en daarom valt er niemand af. 

 
bête: onnozel 
Uit: De Gemeenschap, 1928 
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Vensters op Venrays verleden 
 
 
 

 
De Venrayse huisarts in het verleden 
 
Het verheugende vooruitzicht, dat in Venray een aantal diensten werkzaam op 
sociaal-medisch gebied huisvesting zouden vinden in één gebouw – dat inmiddels 
de mooie en zinvolle naam ‘De Clockert’ heeft gekregen – was de aanleiding tot 
het instellen van een geschiedkundig onderzoek naar een belangrijk facet van de 
gezondheidszorg, namelijk de huisarts. Ver terugkijkend in de geschiedenis werd 
in het jaar 1595 als eerste huisarts genoemd de chirurgijn Anthoenis Bruijns. 
Omstreeks die tijd staat de medische  wetenschap nog in de kinderschoenen. Het 
aantal geneesheren dat door een universitaire opleiding – Keulen en Leuven 
waren voor onze streek belangrijk – een grondige kennis had verkregen van het 
nog zeer beperkte medische terrein, was nog gering. Inderdaad was het terrein 
nog erg beperkt, want eerst in het jaar 1618 ontdekte de Engelse arts William 
Harvey het systeem van de bloedsomloop. De thermometer was nog onbekend. 
Pas in het jaar 1714 zou Fahrenheit er de ontdekker van worden. De stethoscoop 
zou eerst in het jaar 1816 worden uitgevonden door de Fransman René Laennec. 
In het jaar 1846 paste Morton de eerste ethernarcose toe. Twee jaar later voert 
Hancock de eerste blindedarmoperatie uit en in het jaar 1861 vergaart de 
Oostenrijker Ignaz Semmelweiss roem omdat hij ontdekt waardoor de 
kraamvrouwenkoorts wordt veroorzaakt. Pas in de tweede helft van de 
negentiende eeuw zou de medische wetenschap en verzorging goed op gang 
komen, ook al omdat er steeds meer gespecialiseerde artsen kwamen. De 
chirurgijn Anthoenis Bruijns zal zijn opleiding genoten hebben bij een 
afgestudeerde chirurgijn in een chirurgijngilde. Na een vierjarige leertijd moest 
hij de meesterproef afleggen. 
 
Zijn werkzaamheden als chirurgijn bestonden onder meer uit het: 
 
- behandelen en verbinden van wonden; 
- zetten van gebroken ledematen; 
- bereiden van kruiden, zalven en pleisters; 
- aderlaten, een veel toegepaste ingreep, waardoor bij ziekte 
  schadelijke stoffen uit het lichaam werden afgevoerd. 
 
De geldelijke beloning van een chirurgijn was zeer gering. Meestal werd hij voor 
zijn diensten in natura beloond: rogge, boekweit, vlas, kippen, enz. Om toch op 
een enigszins redelijke wijze in zijn onderhoud te kunnen voorzien, had hij dan 
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ook dikwijls het nevenberoep van barbier. De opvolger van Anthoenis Bruijns is 
mr. Gerit Coninx, gehuwd met Mary van Daelf. Hij is als chirurgijn werkzaam 
geweest van de jaren 1605 tot 1645. Hij maakte de grote pestepidemie mee die 
Venray in het jaar 1635 trof en die waarschijnlijk meer dan duizend slachtoffers 
maakte. Op sommige dagen waren er meer dan dertig doden. In Veltum waren 
alle huizen besmet en in het klooster ‘Jerusalem’ stierven achttien zusters. Zijn 
taak werd overgenomen door mr. Martin Alaerts en mr. Thobias Rehlings. Beiden 
waren barbier-chirurgijn. Mr. Tobias Rehlings – afkomstig van ‘by Lypsich’ – 
huwde in zijn woonplaats Maastricht op 9 augustus 1635 Elisabeth Rusermolen. 
Na enkele jaren in Sittard werkzaam te zijn geweest, vestigde hij zich in het jaar 
1644 in Venray. Zijn oudste zoon Simon, gedoopt te Maastricht op 3 december 
1636, koos eveneens het beroep van chirurgijn. In het jaar 1659 huwde hij te 
Venlo Maria van Vogelsanck en vestigde zich daarna te Venray in de Hofstraat. 
Zijn echtgenote was een kleindochter van de eerder genoemde mr. Gerit Coninx. 
De zoon van Simon Rehlings, Peter, vertrok naar Spanje (Cadiz) en verwierf daar 
als beeldhouwer bekendheid. In het jaar 1686 vermeldt het doopregister als 
getuige de medicinae doctor Petrus Loyens afkomstig uit Hasselt (B). OP 19 
september trouwt hij met Anna Ludovica van Paderborn, dochter van Paulus van 
Padernborn, de landschrijver van het Land van Kessel (1663-1674) en Schout 
van Wanssum (1677-1694). Omstreeks het jaar 1700 verlaat Petrus Loyens 
Venray. Waarschijnlijk is hij naar Venlo vertrokken, want zijn vrouw is daar op 
19 maart 1702 begraven. Aangenomen mag worden, dat de medicus Loyens een 
universitaire opleiding had genoten. In het jaar 1702 heerst in onze streken de 
dysenterie, in de volksmond ‘de rode loop’ genoemd. In drie maanden sterven er 
in Venray honderd acht mensen aan deze gevreesde ziekte. In de tachtiger jaren 
van de zeventiende eeuw wordt ook nog melding gemaakt van de medicus 
Theodorus Antonius Hagen, gehuwd met Mechtilda Veronica de Baustetter. 
Vermoedelijk was hij van Duitse afkomst en is hij maar korte tijd in Venray 
werkzaam geweest. Vervolgens is dan van de jaren 1725 tot 1730 met de 
verzorging van de zieken belast de medicus Christiaan Theodorus Michels, 
afkomstig uit Horst en gehuwd met Elisabeth van Bergen uit Venray. Zij 
woonden in het huis, dat in het jaar 2000 bewoond wordt door de familie Poels in 
de Hofstraat. In het jaar 1750 maakt het dodenregister melding van het 
overlijden van de medicinae doctor Wilhelmus Vergelt. In het jaar 1767 vermeldt 
dit register ook het overlijden van de ongehuwde medicus Carolus Johannes 
Knapen. Naar alle waarschijnlijkheid was hij een zoon uit het huwelijk van 
Simon Laurentius Knapen en Elisabeth Maria Guijkers, afkomstig uit Hasselt. 
Beide artsen moeten zich tamelijk machteloos gevoeld hebben toen in de jaren 
1746 en 1747 de zeer besmettelijke ‘rode loop’ opnieuw in Venray heerste. Alleen 
al in het jaar 1747 stierven er honderdachtenzeventig personen, waarvan 
honderd jonge kinderen. De volgende arts was de op 25 oktober 1752 te Venray 
met Hendrina Herrats in het huwelijk getreden Jacobus Raemakers. Beiden 
waren geboren in Venray. Tot wanneer hij als arts werkzaam is geweest kon 
helaas niet worden vastgesteld. Zijn taak wordt vervolgens voortgezet door zijn op 
12 april 1755 geboren zoon Gerardus, die op 30 mei 1786 huwt met Petronella 
Allegonda van den Grotenacker uit Helmond. Tot aan zijn dood op 18 mei 1830 
bleef hij als medicus te Venray werkzaam. Venray bleek bij de medici zeer in trek 
te zijn want behalve de chirurgijn Joannes Hoemoet, gehuwd met Gertrud 
Hebben-Michels, die genoemd wordt in de jaren 1762, 1787 en 1788 is er in de 



 275

tweede helft van de achttiende eeuw ook nog een Venrayer als medicus actief. 
Het is Henri Oomen, geboren 3 november 1737, als zoon van Peter Oomen en 
Petronella op de Stay. De familie Oomen – die zeer welgesteld was – bewoonde 
aan het Henseniusplein het pand, dat nu bekend is als de ‘Gouden Leeuw’. Henri 
Oomen, die gehuwd was met Margaretha Verdellen overleed op 12 november 
1806. Zijn zoon Henricus Joseph (geb. 15 oktober 1795) wordt in het jaar 1820 
te Keulen tot priester gewijd. Na onder andere van de jaren 1826 tot 1834 rector 
te zijn geweest van de Onze Lieve Vrouwe-kapel te Oostrum, wordt hij in het jaar 
1841 tot eerste president van het Grootseminarie van Roermond benoemd. In het 
jaar 1859 wordt hij bovendien na vicaris-generaal van het bisdom Roermond. 
Beide ambten bekleedt hij tot aan zijn dood op 14 juli 1858. De opvolgers van 
Henri Oomen zijn: August Bernière en Jean-Baptist Rousseau. Bernière begint 
zijn taak als ‘officier de santé – de drieduizendzeshonderd inwoners van Venray 
leven onder Franse bezetting – in het jaar 1807. Zijn leven beëindigd op 4 
augustus 1827. Jean Baptist Rousseau is als heel- en vroedmeester werkzaam 
geweest tussen de jaren 1826 tot 1845, het jaar van zijn overlijden. In de zitting 
van 21 augustus werd Rousseau aangesteld als gemeentegeneesheer (belast met 
de verzorging van arme zieken) tegen een jaarlijkse beloning van vijfentwintig 
gulden (florins). Gedurende enige tijd was hij lid van de provinciale 
geneeskundige commissie. Van de jaren 1832 tot 1844 deelde hij de praktijk met 
Hendrik Jozef van Cuijk, de in het jaar 1806 geboren zoon uit het huwelijk van 
Jacques van Cuijck en Maria Agnes van Aarsen uit Leunen. Zijn artsendiploma 
behaalde hij in het jaar 1832 aan de universiteit van Leuven. In het jaar 1844 
verhuisde hij naar Sittard, waar hij zijn praktijk uitoefende tot aan zijn dood op 5 
oktober 1868. In Venray woonde hij met zijn in Sittard geboren echtgenote Maria 
Geijen in de Kerkstraat. 
 
Intussen had zich in het jaar 1840 in Venray, dat dan vierduizendvijfhonderd 
inwoners telt, nog een arts, Rousseau genaamd gevestigd. Zijn drukke praktijk 
duurde tot het jaar 1895 toen hij op hoge ouderdom (85) overleed. Hij was 
gehuwd met Sibila Crommenteyn, woonde in de Grotestraat en werd in het jaar 
1875 gekozen tot lid van de gemeenteraad. Van de jaren 1846 tot 1867 werden 
de zorgen van ‘dokter Job’, zoals hij in de volksmond genoemd werd, gedeeld door 
de in het jaar 1814 te Ravesteyn geboren dokter J.L. van Roosmalen. Hij was 
gehuwd met Maria Elisabeth van den Bergh uit Demen (N.B) en zijn praktijk was 
gevestigd in het Poelshuis. Zijn salaris als gemeentearts bedroeg honderd gulden 
per jaar. In het jaar 1867 keert hij terug naar zijn geboorteplaats en dan moet 
Rousseau het alleen zien te klaren tot het jaar 1871, want in dat jaar vestigt zich 
te Venray de bekende dokter Adolf Ellerbeck. Hij werd geboren in Eibergen in het 
jaar 1836 en was gehuwd met Augusta Josepha Lina Brandis. Dokter Ellerbeck, 
die zich mocht verheugen in een zeer drukke praktijk was in de verre omtrek 
bekend door zijn uitgebreide kennis en de troostende wijze waarop hij zijn taak 
vervulde. Bij zijn komst was Venray juist de vijfduizend inwoners gepasseerd. 
Twee van zijn zonen waren priester in de orde der Franciscanen, terwijl twee 
dochters zich verdienstelijk maakten in het pensionaat ‘Jerusalem’. Tot aan zijn 
dood was dokter Ellerbeck woonachtig in de Hoenderstraat, pand Messemackers, 
thans ‘Sociëteit Rooy. Kort voor dokter Ellerbeck zich in Venray vestigde, was op 
11 oktober 1870 te Venray opgericht het ziekenfonds ‘Sint Ludovicus’, dat ten 
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doel had bijstand te verlenen aan zieke leden. De wekelijkse contributie bedroeg 
vijf cent. 
 
Later werkte als arts in Venray dokter Janssen die in het jaar 1907 eerste 
geneesheer van het gesticht Sint Servatius werd. Hij nam deze functie waar tot 
mei 1941. In het jaar 1956 is hij te Holtum overleden. Martinus Wentholt, Emil 
Strüben, R.A. Haverbeke, A.F.J.M. Vercauteren, Henri Bloemen, E.F. Hoying 
werkten, de laatste tot het jaar 1945 in Venray. Ruim twintig jaar – vanaf het jaar 
1948 – is hier ook nog werkzaam geweest dokter H. van den Homberg. Zijn 
speciale aandacht had wel de bejaardenzorg, een terrein waarop hij zich een 
grote kennis had verworven. Zijn benoeming in het jaar 1969 tot geneesheer-
directeur van de Stichting Maria Auxilatrix te Venlo wekte dan ook geen 
verwondering. Als laatste van de in het ‘verleden’ werkzame huisartsen dient nog 
genoemd te worden dokter J. van der Meer (1957-1959). Een korte periode dus, 
maar voor velen toch lang genoeg om zijn vertrek te betreuren. Na zich 
gespecialiseerd te hebben in de neurologie vestigde hij zich in het jaar 1965 
opnieuw in Venray waar hij verbonden was aan het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint Anna. 
 

 

Honderd jaar Venrayse krant 
 
Op 27 maart 1880 verscheen het eerste nummer van de eerste Venrayse krant. 
De grondlegger van de ‘Venrayse Courant’, met de fraaie ondertitel: Weekblad 
voor Venray, Horst en omliggende gemeenten, was de op 8 augustus 1849 te 
Sittard geboren Frans Emanuel Delhougne, die in juni van het jaar 1878 een 
drukkerij-boekbinderij begonnen was in de Grotestraat, in een gedeelte van het 
pand Camps. Wat bewoog deze ondernemende Sittardenaar tot het uitgeven van 
een krant - die elke zaterdag verscheen - in de toen ruim vijfduizend driehonderd 
inwoners tellende gemeente Venray? Zijn beweegredenen heeft hij uiteengezet in 
een redactioneel artikel in het eerste nummer van zijn blad. Hij zegt hierin van 
mening te zijn dat een Venrayse Courant voorziet in een ‘dringende en 
langgevoelde behoefte’ en nuttig werkzaam kan zijn voor Venray en omstreken.. 
Met het oog op de volkswelvaart is het noodzakelijk, dat ook op het platteland 
elke plaats tenminste één plaatselijk blad heeft, want de landman, de handelaar, 
de industrieel en de ambachtsman hebben informatie nodig over de markt- en 
beursberichten. En ook de particulier is geïnteresseerd in nieuws uit eigen 
omgeving. Hij voegt hieraan toe dat Venray tot dusver ‘verstoken’ was van het 
voorrecht van een Venrayse krant en zijn toevlucht moest nemen tot ‘vreemde 
bladen’. Zijn beweegredenen roepen wel enige vragen op. Welke vreemde bladen 
las men in Venray, hoevelen lazen een blad en wie waren dat? Het ligt echter wel 
voor de hand dat het hierbij ging om het in het jaar 1863 opgerichte Venloosch 
Weekblad, de Maas- en Roerbode (opgericht te Roermond in het jaar 1856), de 
Limburger (opgericht in het jaar 1866) en het Boxmeersch Weekblad dat vanaf 
het jaar 1871 op de markt was. Waarschijnlijk hebben ook enkelen (waaronder 
de kloosters) een abonnement gehad op de landelijke katholieke bladen ‘De Tijd’ 
(opgericht in 1845) en de ‘Maasbode’ (opgericht in 1868). Hoevelen lazen er een 
krant? Ook hier is slechts een globale aanduiding mogelijk. 
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Het leven in de Venrayse dorpsgemeenschappen die nog grotendeels op 
zelfvoorziening waren aangewezen, was zeer sober. Openbaar vervoer bestond er 
nog niet, de spoorlijn Venlo-Nijmegen werd in het jaar 1883 in gebruik genomen 
en de paardentram pas in het jaar 1909. Voor vervoer was men aangewezen op 
een boerenwagen, maar meestal op de eigen benen. De landbouwmethoden 
werden nog van vader op zoon overgedragen en dit gold ook voor het huishouden. 
Landbouw- en huishoudonderwijs werden in Venray voor het eerst gegeven in het 
jaar 1922, respectievelijk het jaar 1920. Van een verenigingsleven was nog 
nauwelijks sprake, er waren enkele landbouwcasino’s en de in het jaar 1860 
opgerichte harmonie Euterpe. Verder waren ook het gebrek aan onderwijs en de 
slechte economische situatie er oorzaak van dat er weinig behoefte en 
mogelijkheid was om door middel van een krant kennis te nemen van wat zich in 
de wereld afspeelde. Ongeveer vijfentwintig procent van de bevolking was 
analfabeet, want de leerplichtwet kwam pas in het jaar 1900 tot stand. Het 
aantal gezinnen dat op een krant was geabonneerd zal niet meer dan vijftig tot 
zestig hebben bedragen. Het totaal aantal gezinnen in de gemeente Venray 
bedroeg in de periode 1850 tot 1880 ongeveer zevenhonderd vijftig tot 
achthonderd. Een enkele uitzondering daargelaten, was het lezen van een krant 
slechts weggelegd voor de dorpsnotabelen. De vele anderen hadden geen behoefte 
aan een krant of konden zich de luxe ervan niet veroorloven. Toch betekende dit 
niet dat men geheel onkundig bleef van het plaatselijk nieuws. Op de traditionele 
wijze kwam dit iedereen hetzij vroeg, hetzij laat toch wel ter ore. Gemeentelijke 
bekendmakingen en voorschriften werden, als zondags de kerk uitging vanaf de 
trap voor het Raadhuis omgeroepen door de dorpsomroeper. De gemeentepraat 
die men nu in Peel en Maas kan lezen, werd toen door hem wereldkundig 
gemaakt.Ook notariële bekendmakingen werden door hem in de openbaarheid 
gebracht. Veel van het dorpsnieuw kwam men ook aan de weet bij de zondagse 
kerkgang, op de markt, bij de dorpspompen en bij het bezoek aan de herberg (De 
Zwaan, De Gouden Leeuw). 
 
Aangenomen mag worden dat de aanzienlijkste herbergen ook geabonneerd 
waren op een nieuwsblad. Tenslotte waren ook de postbode en de buurlui een 
bron van informatie. Het eerste nummer van de Venrayse Courant bestond uit 
vier pagina’s, een omvang die gehandhaafd zou blijven tot het eind der twintiger 
jaren en de abonnementsprijs bedroeg vijftig cent per kwartaal. Per post 
toegezonden door het ‘gehele rijk’ was de prijs vijfenzestig cent. Voor Frans 
Delhougne was geen lang leven als uitgever weggelegd. Op jeugdige leeftijd 
overleed hij te Venray op 26 februari 1881. Na zijn dood werd de uitgave van de 
krant enige tijd voortgezet door zijn broer Nicolaas. Deze kon niet wennen in 
Venray, hij vond het te klein. Dat was ook niet verwonderlijk, omdat hij voordien 
een aantal jaren in Parijs werkzaam was geweest. In de herfst van het jaar 1881 
deed hij daarom de zaak over aan Johannes van der Marck, die op 5 april 1858 
geboren was te Grave. Deze nam de bedrijfsinventaris over en vestigde zich in de 
Patersstraat, in een achterbouw van het pand Slits (voorheen schoenhandel 
Rooyackers, later lunchroom Broekmans). Van der Marck beperkte zich niet 
alleen tot de krant, maar dreef in zijn winkeltje ook handel in parfumerieën, zeep 
en sigaren. Hij koos onmiddellijk een andere naam voor de krant. Voortaan zou 
ze niet meer de naam Venrayse Courant dragen maar ‘Maas en Peel’, met als 
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ondertitel Weekblad voor Venray, Horst en omstreken. Deze gedaanteverwisseling 
bracht hem echter niet het gewenste commerciële succes. Daarom deed hij op 1 
oktober 1887 zijn bedrijf over aan Willem van den Munckhof. Deze had de gehele 
drukkerij-inventaris en de winkelopstand aangekocht van Van der Marck voor 
achttienhonderd gulden, te voldoen in twee gelijke termijnen. Dit blijkt uit een op 
17 september 1887 opgemaakte onderhandse akte. Van der Marck, die volgens 
het gemeenteverslag van de jaren 1881 en 1886 zijn bedrijf had proberen in 
stand te houden met drie werknemers en twee handpersen, verliet Venray op 5 
mei 1888. Waarschijnlijk is, dat hij zijn opvolger nog gedurende een half jaar 
heeft ingewijd in de geheimen van het drukkersvak. Willem van den Munckhof 
was geboren te Venray op 27 maart 1850 als zoon van Hendrik Tilman van den 
Munckhof en Josina Bijstervelds. De familie Van den Munckhof, die afkomstig 
was uit Horst had zich rond het jaar 1770 gevestigd op de Kruisen te Venray 
waar zij het boerenbedrijf annex smidsvak uitoefenden. De boerderij met 
smederij was gelegen aan de rechterkant van de Sint Antoniusstraat. Daar waar 
nu gezien vanaf de Paterslaan een aaneengesloten rij huizen ligt. Ook een schuin 
daartegenover gelegen boerderij, op de plaats waar nu het voormalig Juvenaat 
ligt was het eigendom van de familie. Willem, die kennelijk niet veel interesse had 
in het smidsvak ging dus zijn geluk beproeven als krantenuitgever en hij begon 
tegelijkertijd een kantoorboekhandel. Met de zaken Messemackers, Van den 
Munckhof (de Engel), Jansen (schoenhandel), Fonck en Goumans (slagerij) 
behoort de zaak van Willem van den Munckhof tot de oudste nog bestaande 
zaken in Venray-centrum. Ook Willem was niet tevreden met de naam van de 
krant. Met ingang van het nummer van 23 maart 1889 werd ze omgezet van 
Maas en Peel naar Peel en Maas. De zaken gingen Willem blijkbaar toch wat 
beter af dan zijn voorgangers, want op 3 december 1890 kocht hij het huis, met 
herberg en beugelbaan, van de familie Van Well in de Grotestraat. Volgens de 
akte, opgemaakt door notaris Linssen te Venray bedroeg de aankoopsom 
vierduizend zeshonderd gulden. Eind maart 1891 verhuisde de boekhandel met 
drukkerij van de Patersstraat naar de Grotestraat. In het pand waar de 
boekhandel tegenwoordig nog is gevestigd. Opvallend groot is de plaatsruimte die 
de Venrayse krant in de eerste dertig jaar van haar bestaan heeft ingeruimd voor 
voorlichting op landbouw- en huishoudelijk gebied. Ook werd nogal wat 
aandacht besteed aan het binnen- en buitenlandse nieuws. Na het overlijden van 
Willem van den Munckhof op 30 april 911 kwam het bedrijf in handen van zoon 
Joannes Hendrikus Willem, beter bekend als ‘Sjang d’n drukker’. Die, nadat hij 
na de oorlog het bedrijf in andere handen had gegeven, toch met niet aflatende 
ijver tot aan zijn dood op 6 augustus 1975 in de drukkerij werkzaam is geweest.  
 
Als gevolg van de groei van Venray door meer bedrijvigheid, peelontginningen en 
de vestiging van gestichten, nam het aantal lezers van Peel en Maas voortdurend 
toe. Zo bedroeg de oplage in het jaar 1927 reeds tweeduizend. Mogelijk was het 
bereiken van dat aantal de aanleiding om over te gaan op een verdubbeling van 
het aantal pagina’s. Want in plaats van vier kregen de lezers met ingang van het 
jaar 1929 acht pagina’s thuisbezorgd. In de dertiger jaren, met een tot dusverre 
ongekende economische malaise, nam het aantal lezers maar uiterst langzaam 
toe. De gemeente Venray telde toen ruim driehonderd werklozen. Tegen het einde 
van de dertiger jaren had de oplage een getal van tweeduizend vierhonderd 
bereikt. Hierna braken de oorlogs- en bezettingsjaren aan. Het nummer van 10 
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mei 1940 (de dag van de inval) werd nog wel gedrukt, maar kon door de 
oorlogsomstandigheden niet meer bezorgd worden. Aanvankelijk bestond er nog 
enige journalistieke vrijheid. Maar na de instelling van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten op 15 november 1940 werd door de invoering van 
een groot aantal besluiten en beschikkingen de pers steeds meer gemuilkorfd. De 
‘gelijkschakeling’ met zijn intimidatie, leugen en bedrog begon een feit te worden. 
Op 11 maart 1941 ontving Peel en Maas een brief van het Centraal Bureau voor 
de Provinciale Pers met de volgende (verkorte) inhoud: 
 
‘Wij hebben den laatste tijd Uw blad regelmatig gevolgd en tot ons leedwezen 
hebben wij moeten constateren, dat hierin verschillende artikelen zijn geplaatst die 
minder vleiend voor de bezettende overheid zijn. Wij begrijpen zeer goed, dat Uw 
abonnees dergelijke artikeltjes op prijs stellen, doch aan de andere kant wordt 
hiermede het bestaan van Uw blad in gevaar gebracht. Daarom geven wij U de 
raad hetgeen U opneemt eens aandachtig te lezen, opdat niet op een goeden dag 
Uw blad verboden wordt. Hiermede is niemand gebaat, noch Uw lezers, noch 
Uzelf. Copie, die aan alle eisen voldoet kunt U betrekken van het Centraal Bureau 
voor de Provinciale Pers.’ 
 
De artikelen, waarin in bovenaangehaalde brief sprake is, werden door Peel en 
Maas betrokken van het Bureau Overdiep te Dedemsvaart. Eind maart 1941 
kreeg het hoofd van dat Bureau, de heer Mokveld bezoek van de 
Sicherheitspolizei. Deze deelde hem mede dat de tekst van zijn artikelen de toets 
der (Duitse) kritiek niet kon doorstaan en dat hij zijn beroep als journalist 
daarom niet meer mocht uitoefenen. De rubrieken binnen- en buitenlands 
nieuws werden daarop betrokken van het Centraal Bureau voor de Provinciale 
Pers. Een toenemend papiergebrek maar ook het voornemen van de bezetter om 
het aantal nieuwsbladen te verminderen – om daardoor meer greep te krijgen op 
de pers – waren er de oorzaak van dat in de herfst van het jaar 1941 een 
persorganisatie tot uitvoering kwam. Hierbij waren zeven en veertig dagbladen, 
vierhonderdtachtig nieuwsbladen en ruim tweeduizend tijdschriften betrokken. 
Ingaande 1 november 1941 werd hen een verschijningsverbod opgelegd. Hierbij 
was ook Peel en Maas betrokken. Als reden voor de reorganisatie was dan wel 
papierschaarste opgegeven maar het was duidelijk dat er onder de verboden dag- 
en weekbladen een groot aantal waren die de bezetter met veel genoegen zag 
verdwijnen. Mede dankzij de interventie van het gemeentebestuur van Venray 
werd het verbod echter na vijf weken ongedaan gemaakt. Op 13 december mocht 
Peel en Maas weer verschijnen. Bij Beschikking van 3 december 1942 werd de 
verschijning echter opnieuw verboden. Ditmaal door de Presseabteilung van het 
Rijkscommissariaat en de afdeling Perswezen van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten. Opnieuw probeerde het gemeentebestuur het 
verbod waarvan de ingang was bepaald op  1 januari 1943 weer ingetrokken te 
krijgen. Als argument werd aangevoerd dat het uitkomen van het blad 
noodzakelijk was om de burgers van de zeer uitgestrekte gemeente Venray op de 
hoogte te houden van de gemeentelijke-  en overheidsmaatregelen, 
verduisteringsvoorschriften, distributiebekendmakingen, enz. Bij brief van 21 
december 1942 liet het Departement echter weten dat het verschijningsverbod 
was opgelegd in overleg met het Rijkscommissariaat en de  ‘Beauftragte’ voor 
Limburg en dat het verbod niet kon worden opgeheven. De verrassing was groot, 
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toen het Rijksbureau voor de Industrie bij brief van 9 februari 1943 alsnog liet 
weten, dat Peel en Maas weer mocht verschijnen met twee pagina’s – de helft van 
voorheen – op een gereduceerd formaat (55X38.5 cm). Peel en Maas vervolgde 
daarop weer haar moeilijke weg en behoorde daarmee tot de drie dag- en 
weekbladen die na 1 april 1943 in de provincie Limburg nog mochten 
verschijnen. 
 
Veel vreugde viel er voor de Duitse propaganda niet meer te beleven. Na de zware 
nederlagen bij El Alamein en Stalingrad (eind 1942 en begin 1943) die een 
keerpunt in de oorlog betekenden vielen er nauwelijks nog Duitse successen te 
melden. De rubriek Buitenlands nieuw moest dan ook regelmatig berichten dat 
de Duitse troepen zich ‘gedistantieerd’ hadden van hun tegenstanders of tot 
‘hergroepering’ waren overgegaan. Na de invasie in Normandië begon de 
bevrijding in zicht te komen. Maar voor het zover was kreeg Peel en Maas nog een 
zware klap te incasseren. Medio augustus 1944 werd Arie van den Munckhof 
door het beruchte Kontrollkommando van Ommen opgepakt. Hij was vanaf 10 
april 1943 verantwoordelijk voor de inhoud van de uitgave omdat hij zich 
onttrokken had aan een tewerkstelling in Duitsland. Hij werd via Venlo en 
Amersfoort naar het concentratiekamp Neuengamme (bij Hamburg) 
getransporteerd. Eerst in september 1945 kwam vast te staan dat hij daar op 24 
januari 1945 was overleden. 
 
In Venray begon na Dolle Dinsdag (5 september 1944) en de luchtlandingen bij 
Eindhoven, Arnhem en Nijmegen (17 september 1944) de situatie zeer verwart te 
worden. Het front kwam steeds dichterbij en Peel en Maas werd gedwongen de 
uitgave te staken. Na drie weken van angst, spanning en diepe ellende kwam de 
zo lang verwachte bevrijding op 18 oktober. De vreugde hierover was echter maar 
van korte duur want al op 25 oktober kwam het bevel tot algehele evacuatie van 
Venray. Ook de familie Van den Munckhof moest haar zwaar beschadigde huis 
verlaten. Te Lieshout, in het gastvrije Brabantse land vond ze een voorlopig 
onderdak. Het zou tot medio februari 1945 duren voordat ze weer terug kon 
keren naar Venray. Spoedig daarna konden de drukkerij en de boekwinkel weer 
in gebruik genomen worden. Peel en Maas mocht echter niet meer gedrukt en 
uitgegeven worden. Wat was de reden voor dit verbod? 
 
Op 11 september 1944 was er door de Nederlandse regering in Londen een 
Tijdelijk Persbesluit afgekondigd (Staatsblad 1944, nr. E 69), dat voorzieningen 
inhield betreffende de zuivering van de pers in het (nog) te bevrijden vaderland. 
Bepaald werd onder meer dat de herverschijning van dag- of nieuwsbladen en 
tijdschriften die na 1 januari 1943 nog uitgekomen waren, afhankelijk zou zijn 
van een beoordeling van de directie en redactie van die bladen en tijdschriften 
door een Perscommissie. In de periode dat alleen het zuiden nog maar bevrijd 
was werd de competentie tot perszuivering daar in handen gelegd van het Militair 
Gezag. Deze instantie verleende Peel en Maas op 26 juli 1945 een voorlopige 
verschijningsvergunning. Intussen was er echter in Venray een ander weekblad 
verschenen (weliswaar zeer klein van omvang) namelijk De Zwijger dat gedurende 
de bezetting reeds een aantal maanden illegaal was verschenen. Het eerste legale 
nummer was verschenen op 24 november 1944. Het blad, dat tot heet voorjaar 
van 1945 gedrukt werd te Helmond had aanvankelijk tot doel de contacten te 
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onderhouden tussen de in Brabant geëvacueerde inwoners van Venray. Vanaf het 
voorjaar van 1945 toen de meeste Venrayers weer naar het berooide Venray 
waren teruggekeerd werd het blad afwisselend gedrukt op de persen van de 
firma’s Messemaeckers en Van den Munckhof. Omdat Peel en Maas weer mocht 
verschijnen werd besloten de uitgave van De Zwijger te staken. Op 15 september 
verscheen het laatste weekblad, nog gevolgd door her bekende slotnummer op 18 
oktober 1945 (de eerste verjaardag van de bevrijding). Inmiddels had de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, de Persraad gehoord hebbende, op 7 
september 1945 de definitieve toestemming verleend tot de heruitgave van Peel 
en Maas. Een andere beslissing was ook moeilijk denkbaar geweest. Gebleken 
was namelijk dat de firma Van den Munckhof in de bezettingstijd een aantal 
malen illegale publicaties had gedrukt en verder ook nog aan een drietal 
onderduikers onderdak had geboden. Op 23 september konden de Venrayers 
kennis maken met het eerste naoorlogse nummer van Peel en Maas, geredigeerd 
door Wim van den Munckhof. De oplage bedroeg vijfentwintighonderd en de 
ondertitel luidde vanaf die dag: Weekblad voor Venray en omstreken. Vanwege 
het heersende papiertekort was de omvang nog zeer beperkt: vier pagina’s. Eind 
van het jaar 1949 kon de distributie van krantenpapier worden opgeheven maar 
de schaarste bleef toch nog voortduren. Bovendien was ook de prijs van het 
papier sterk gestegen. Bedroeg deze voor de oorlog ongeveer zes gulden per ton, 
in het jaar 1950 bedroeg deze al ongeveer vijfenveertig gulden. Pas in het jaar 
1951 kon daarom worden overgeschakeld van vier op zes pagina’s.  
 
Met de naoorlogse groei van Venray – grotendeel een gevolg van de in het jaar 
1950 begonnen industrialisatie en de peelontginningen – nam ook het aantal 
abonnees op het Venrays Weekblad snel toe, gemiddeld honderdzestig per jaar. 
Voor en na werden in het bedrijf technische vernieuwingen doorgevoerd. 
Bijvoorbeeld in het jaar 1960, toen de uit het jaar 1912 daterende cylinderpers 
met handinleg vervangen werd door één met automatische inleg. Een zeer zware 
slag trof het blad op 24 april 1976, door het vrij onverwachte overlijden van zijn 
redacteur Wim van den Munckhof, die vanaf het jaar 1945 met grote inzet, 
enthousiasme en deskundigheid werkzaam was geweest. Geslagen, maar niet bij 
de pakken neerzittend, namen zijn twee broers het bedrijf over en niet zonder 
succes want intussen heeft de oplage van Peel en Maas het getal van achtduizend 
al weer overschreden. Een Venrays weekblad heeft dus de eerste honderd jaar 
volgemaakt. 
 

 

Veertig jaar Venrayse bioscoopgeschiedenis 
 
Als geboortejaar van de film wordt algemeen het jaar 1895 aangenomen. De 
uitvinding was echter niet in een handomdraai totstandgekomen. Vooral na de 
uitvinding van de fotografie in het jaar 1839 waardoor het mogelijk werd een 
‘momentopname’ te maken, was er in de laboratoria van West-Europa 
koortsachtig gewerkt aan de uitvinding van de ‘Levende Photographie’. Hoewel er 
tientallen geleerden en uitvinders bij de verwezenlijking van het nieuwe medium 
betrokken zijn geweest, worden als de belangrijkste pioniers aangemerkt  de 
gebroeders Louis en Auguste Lumière (Frankrijk) en de Amerikaan Thomas Alva 
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Edison. Edison had reeds de uitvinding van de gloeilamp, de microfoon en de 
megafoon op zijn naam gebracht. Waarom waren zij het die met de eer gingen 
strijken? De reden was gelegen in het simpele feit dat zij naast hun vernuft ook 
nog beschikten over een dosis zakelijke inslag. Daardoor wisten ze de 
octrooirechten het snelst op hun naam te brengen. Op 22 maart 1895 gaven de 
gebroeders Lumière te Parijs in besloten kring een voorstelling met hun 
filmapparaat dat zij ‘Cinematographe’ noemden. Thomas Alva Edison hield zijn 
vinding, die hij de ‘Kinetoscoop’ noemde eveneens ten doop in een klein 
gezelschap op 20 mei 1895. 
 
De gebroeders Lumière gaven de eerste openbare voorstelling op 28 maart 1895 
in een zaaltje van het Grand Café aan de Boulevard des Capucines te Parijs. 
Hiermee was de ‘bioscoop’ een feit geworden. De populariteit van de ‘levende 
beelden’ verbreidde zich snel. In Nederland werd de eerste openbare vertoning 
gegeven te Amsterdam in maart 1896. Daarna was Scheveningen aan de beurt. 
Hier werd op 9 juni 1896 middels de Cinematographe van Lumière de eerste 
voorstelling gegeven in de theaterzaal van het Kurhaus. De voorstellingen (twaalf 
nummers) duurden in totaal twintig minuten en de entreeprijs bedroeg vijftig 
cent. 
 
Het nieuwe wonder bereikte Venray tijdens de kermis van het jaar 1906. 
‘Eindelijk wat nieuws op de kermis’ was er te lezen in een advertentie in Peel en 
Maas van 4 augustus 1906. ‘Schitterende voorstellingen zullen er op het 
Henscheniusplein te zien zijn bij Antoon Wegkamp’s Koninklijke Grand 
Cinematographe (systeem Lumière). Vertoond zullen worden onder andere : 
‘Vreselijke aardbevingen te San Francisco’, ‘Het vreselijke mijnongeluk te 
Courieres’ (waarbij 1300 doden), ‘Johanna, de dochter van de dorpssmid’, ‘Het 
boertje aan de telefoon’ (groot lachsucces), ‘Rups en vlinder’ en ‘De nieuwe 
loopjongen van de banketbakker’, (eveneens een groot lachsucces). De 
entreeprijzen waren als volgt: eerste rang veertig cent, tweede rang dertig cent, 
derde rang achttien cent. Na de kermis wist berichtte de krant dat de bezoekers 
zich van het begin tot het einde van de voorstellingen geweldig vermaakt hadden. 
Bij het ene nummer kregen de toeschouwers de tranen in de ogen van medelijden 
en aandoening en bij het volgende nummer daverde de gehele tent van het 
lachen. ‘We kunnen’, vervolgde de krant ‘dan ook gerust iedereen een bezoek aan 
de cinema tijdens de nakermis aanbevelen. Wij zijn er van overtuigd dat de 
vertoningen, welke niet in het minst strijdig zijn met godsdienst of goede zeden, 
bij iedereen ten zeerste in de smaak zullen vallen’. 
 
In de jaren 1907 tot en met 1909 ontbrak de reizende bioscoop echter weer 
tijdens de Venrayse kermis. De kermisgangers moesten zich toen weer vermaken 
met de meer gewone attracties zoals de stoomcarrousels van Janvier uit bergen 
op Zoom of Van Bergen uit Roermond, de schommels, de Cakewalk, de 
schiettent, een uitvoering van komieken of een toneelgroep of een concert van de 
fanfares Leuterde en Sint Cecilia. Maar in het jaar 1910 kon men weer genieten 
van de levende beelden. Ditmaal werden ze gebracht door de in Breda wonende, 
maar in Italië geboren Carlos Riozzi met zijn in het jaar 1897 opgerichte Electro 
Imperator Bioscope. Riozzi gaf zijn voorstellingen in een tent van 15X8.5 meter. 
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De belangstelling was dermate groot dat er na de kermis nog een aantal dagen 
voorstellingen gegeven werden. 
 
Het jaar daarop werd de plaats van Riozzi tijdens de kermis ingenomen door de 
Cinematographe van mevrouw H. Veth-Wegkamp, die het bedrijf van haar vader 
had overgenomen. Maar in het jaar 1912 stond Riozzi weer op de Venrayse 
kermis en hij bleef die trouw tot het jaar 1938. In deze periode ontbrak hij alleen 
van 1932 – 1934, omdat de Nederlandse Bioscoopbond hem een verbod had 
opgelegd om de Venrayse kermis te bezoeken, zolang er geen oplossing was in het 
conflict tussen de Bond en de gemeente Venray. In het jaar 1924 bracht Riozzi 
voor het eerst de actualiteit in zijn programma door het vertonen van beelden van 
het uitgaan van de hoogmis in de Grote Kerk. Tijdens de kermis van het jaar 
1931 kon Venray voor het eerst kennismaken met de geluidsfilm die in het jaar 
1927 in de Verenigde Staten was uitgevonden. Dankzij Riozzi konden de 
Venrayers in beeld en geluid genieten van het wereldsucces ‘Im Westen nichts 
Neue’ s’, naar het bekende boek van Erich Maria Remarque en de operettefilm 
‘Zigeunerliebe’ met muziek van Lehar. 
 
Intussen had ook het draaien van films in zalen in Venray een aanvang genomen. 
De eerste film in de zaal van het Patronaat aan de Paterstraat werd vertoond op 2 
februari 1920. Ook in het jaar 1921 werd er een enkele keer een film vertoond, 
maar daarna kwam de zaak weer stil te liggen. Eerst in de jaren 1924-1926 
waren er weer enkele films te zien, zoals de Sint Franciscusfilm en Adoroté. Ook 
in de zaal van Jacques van Dijck (later café De Sport) werden in de jaren 1923 – 
1926 af en toe films – hoofdzakelijk cowboyfilms – vertoond. Op 20 en 21 oktober 
1923 werd hier als hoofdfilms ‘De Storm’ vertoond, volgens de aankondiging een 
groot sensationeel drama in zes delen, met ongelooflijke avonturen, ademloze 
spanning, roekeloze redders en smekende vrouwen. Op Sinterklaasavond 1926 
werd bij Van Dijck ‘Hij, zij en de misdadigersbende’ vertoond. Als uitlegger trad 
hierbij op de heer Tempelaars die volgens de advertentie in Peel en Maas voor een 
prachtige uitlegging zou zorgen. 
 
Op 14 november 1926 ging de eerste ‘vaste’ bioscoop – met een wekelijks 
programma – van start. Het was het Luxortheater met als eigenaar de heer 
Kleuskens uit Venlo. Als eerste film werd vertoond ‘Hoe ik mijn kind gedood heb’, 
naar het bekende boek van Pierre  
l ‘Ermité. De film werd begeleid door strijkmuziek omdat de films nog altijd ‘stom’ 
waren. In november 1928 kon men in Luxor genieten van de bekende 
Nederlandse speelfilm ‘De Jantjes’, met in de hoofdrollen Bep de Vries, Louis 
Davids en Johan Elsensohn. Voor een zitplaats eerste rang moest men toen een 
gulden neertellen en voor de tweede rang drie kwartjes. Ondertussen bemoeide – 
toen de film meer en meer een massamedium begon te worden – de overheid zich 
er mee. Op 14 mei 1926 was de Bioscoopwet in het Staatsblad geplaatst. Deze 
wet had tot doel de gevaren van de bioscoop op zedelijk en maatschappelijk 
terrein te bestrijden. Op grond hiervan konden de gemeenten waar een bioscoop 
was gevestigd een ‘bioscoopverordening’ vaststellen. De Raad van Venray besloot 
tot invoering op 27 februari 1928. Deze hield in dat de te vertonen films en de 
reclame ervoor aan een nakeuring zouden worden onderworpen en dat personen 
beneden de achttien jaar – behoudens ontheffing – niet tot de openbare 
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bioscoopvoorstellingen werden toegelaten. De films hadden al een keuring 
ondergaan door de landelijke Centrale Commissie voor de Filmkeuring. In 
verband hiermee trad de gemeente Venray begin 1928 toe tot de Vereniging van 
Noord-Brabantse en Limburgse gemeenten voor gemeenschappelijke filmkeuring. 
Voorts werd er op 5 maart 1928 een Plaatselijke Commissie van Toezicht op de 
bioscopen geïnstalleerd. Als voorzitter was benoemd de arts Strüben. 
 
Medio 1929 werd het Luxortheater enkele malen ontruimd wegens het vertonen 
van films die niet ter nakeuring waren aangeboden. Een veel ernstiger conflict 
ontstond in juni 1932. De deuren van Luxor gingen toen dicht door een geschil 
tussen het gemeentebestuur enerzijds en de Nederlandse Bioscoopbond 
anderzijds. Inzet van het geschil was de toepassing door de gemeente Venray van 
het ‘jeugdverbod’ 9Geen toegang beneden achttien jaar) en de hoogte van de 
vermakelijkheidsbelasting. De twist werd eerst beging 1935 beëindigd. Op 11 
januari 1935 nam de raad een besluit aan waarbij artikel 5 van de Bioscoopwet 
en artikel 141 van de Algemene Politieverordening voor een proefjaar buiten 
werking werden gesteld. Dit besluit werd in de jaren 1936, 1937, 1938, enz. 
telkens voor een jaar verlengd. Op 16 januari 1935 werd de bioscoop heropend 
met de film ‘Leise fliehen meine Lieder”, met in de hoofdrol Martha Eggerth. De 
Venrayse filmliefhebbers, die enkele jaren gedwongen waren geweest de sterren 
van het witte doek in Venlo en Helmond te gaan bewonderen konden weer terecht 
in hun eigen Luxortheater waar grotendeels Amerikaanse en Engelse en soms 
Duitse films werden vertoond. 
 
Nadat in maart 1940 George Formby met zijn doldwaze klucht ‘It is in the air’ bij 
elke bioscoopbezoeker de lachspieren in werking zette en de maand daarop 
Shirley Temple in ‘De kleine Prinses’ iedereen in vervoering bracht brak er een 
tijd aan die weinig tot lachen en vervoering uitnodigde. Na de Duitse inval in 
Nederland op 10 mei 1940 werden er in de Venrayse bioscoop nog twee maanden 
Engelse films vertoond. Maar toen was het van de bezetter ‘schlusz damit’. Vanaf 
die tijd waren er uitsluitend Duitse films te zien, een enkele Italiaanse productie 
uitgezonderd. Theo Lingen, Marika Rökk, Willy Fritsch, Hans Albers, Zarah 
Leander, Kristina Söderbaum, Paul Hörbiger, enz. verschenen regelmatig in het 
programma. Het filmjournaal (Hollands nieuws en UFA-nieuws) was een 
regelrechte vorm van Nazi-propaganda geworden. Maar aan alles komt eenmaal 
een eind. In de eerste dagen van september 1944 draaide in Luxor de film ‘Het 
kleine grensverkeer’, het zou voorlopig de laatste zijn. Enkele dagen later was het 
Dolle Dinsdag. Het eens zo roemruchte Duitse leger was in een wilde vlucht op 
weg naar de Heimat. Even herstelden de Duitsers zich nog en dit bracht helaas 
voor Venray een zeer dramatische en angstige periode met zich mee. Op 18 
oktober 1944 konden de bevrijders worden verwelkomd maar de vreugde was van 
korte duur. Reeds een week later was het als gevolg van de Duitse beschietingen, 
noodzakelijk de gehele bevolking van Venray-kom te evacueren. Het Luxortheater 
werd pas heropend op zaterdag 27 oktober 1945 met de Amerikaanse film 
‘Jongenshart’ met in de hoofdrol Mickey Rooney. 
 

 

De Venrayse brandweer 
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Ongetwijfeld zal er heel wat gewikt en gewogen zijn in de vergadering van 
schepenen, gezworenen en geërfden van Venray, die in tegenwoordigheid van de 
Heer van Venray, Baron d’ Overschie de Neerijssche, rector Coppens van het 
convent Jerusalem en de pastoor van Venray op 21 februari 1714 gehouden werd 
in het mooi laat-gothische raadhuis. Het raadhuis dat in het jaar 1884 werd 
gesloopt om plaats te maken voor het voormalig raadhuis aan de Grotestraat. Als 
belangrijkste punt was namelijk aan de orde de aankoop van twee ‘bekwame’ 
brandspuiten. Toen de kogel eenmaal door de kerk was stelde men meteen ook 
maar de plaatsen vast, waar de brandspuiten zouden worden opgesteld. Eén zou 
er ondergebracht worden in het klooster der paters Minderbroeders en de andere 
in de buurt van de Grote Kerk. Tevens werd ook nog besloten een premie van een 
ducaton toe te kennen aan degenen, die de brandspuiten het eerste afgehaald en 
naar de plaats van de brand gebracht zouden hebben. 
 
Hoe de brandspuiten er uit gezien hebben is niet bekend, maar het zou niet 
verwonderlijk zijn als ze van hetzelfde model geweest zijn als de uit het jaar 1717 
daterende uit Wachtendonk afkomstige brandspuit, die te bezichtigen is op het 
binnenplein van het Heimatmuseum in Kevelaer. Naar alle waarschijnlijkheid 
waren het de eerste brandspuiten die Venray gekend heeft. Voordien was er 
natuurlijk ook wel brandbestrijding, maar deze droeg meer het karakter van 
burenhulp. Op diverse plaatsen in de kom van Venray waren brandkuilen 
(waterkuilen) aanwezig. Zo was er één midden op het Henseniusplein. Verder was 
er nog de Paterskuil, de kolken op Het Eind en bij de tegenwoordige Kolkweg. 
Luidde nu de brandklok, dan snelde een aantal mensen aan wie emmers ter 
beschikking waren gesteld naar de plaats van de brand. Enkelen gingen in de 
dichtstbijzijnde waterkuil staan, vulden de emmers met water die dan via een 
menselijke waterketting werden doorgegeven naar de brand. Het zal duidelijk zijn 
dat op deze wijze van een effectieve brandbestrijding geen sprake was. Waren er 
belendende huizen dan was men al blij als deze gespaard bleven. Dat was 
meestal niet het geval, vooral omdat de meeste huizen een dak van stro hadden. 
 
Enige tijd na de aankoop worden Christiaan Deckers en Johannes Martens 
aangesteld als brandmeester. Ze krijgen tot taak de brandspuiten van tijd tot tijd 
te proberen en te zorgen dat ze in goede staat blijven verkeren. In het bericht 
omtrent hun aanstelling wordt ook nog vermeld dat de gemeentepomp op de 
markt weer in goede staat zal worden gebracht. Overigens zijn meldingen over de 
Venrayse brandweer in de achttiende eeuw uiterst schaars. Wel blijkt nog dat in 
het jaar 1753 het gemeentebestuur overhoop ligt met Jan Pits, de eigenaar van 
de boerderij-herberg-stokerij ‘De Swaen’, op de hoek van de ‘merckt’ gelegen. Pits 
wil zijn huis vergroten in de richting van de Grotestraat en dus in de richting van 
het raadhuis. Maar het gemeentebestuur kan daar niet mee akkoord gaan omdat 
dan ‘de brandspuyt de wellcke geplaceert is in ’t Raethuys dan nauwelycx soude 
connen in off uyt gevaren worden bij brandt als andersints’. Het eerste bericht uit 
de voorlaatste eeuw is gedateerd 30 november 1810. Venray leeft dan sinds het 
jaar 1794 onder Franse heerschappij. Burgemeester Gyskens bericht aan de 
Prefect van Kleef dat de brandspuiten zich in goede staat bevinden en dat er bij 
de inwoners van Venray tweeënzeventig brandemmers zijn geplaatst en de rest 
bij de brandspuiten. Ook in het jaar 1822 blijkt de conditie onveranderd goed te 
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zijn waarbij nog wordt aangetekend dat men beschikt over drie brandladders, 
vier haken en honderdtwintig emmers, die waren uitgedeeld aan ingezetenen om 
daarmede bij brand naar de plaats des onheils te snellen. Dat het met de 
brandbestrijding toch niet zo heel gunstig gesteld is, blijkt uit een schrijven van 
burgemeester Verblackt, gedateerd 4 januari 1836, waarin hij zegt dat er brand 
is ontstaan in het huisje van Cornelis Wilmssen, gelegen in het centrum van het 
dorp. Met een zekere trots bericht hij dat door de goede orde, ijver en 
werkzaamheden der inwoners, alsmede door de goede staat der blusmiddelen de 
naburige huizen zijn bewaard gebleven. Maar aan het slot van de brief deelt hij 
dan terloops mede dat het gemelde huisje een prooi der vlammen was geworden. 
Op 24 augustus 1846 gaat het beter. Er was toen brand uitgebroken in de kap 
van het huis van bakker Reinier Verriet. De brand had een vreselijk aanzien, laat 
de burgemeester weten. Maar dankzij de kloeke en ijverige handwerkers die met 
een bijzondere kundigheid de brandspuit hebben weten te dirigeren, liep het 
allemaal nogal goed af. De schade bleef voornamelijk beperkt tot de kap (325 
gulden verzekerd bij de Brusselse brandassurantie). Zeer lovend laat de 
burgemeester zich uit over de heren kapelaans van de Grote Kerk en de paters 
Minderbroeders, die, zoals hij schrijft ‘onvermoeilijk waren met het volk aan te 
moedigen in het bijbrengen van het water en in het bewaren van de orde’. In het 
jaar 1848 breekt er brand uit bij Jan Poels, akkerman aan de Heide. Het huis – 
dat niet tegen brand verzekerd was – gaat verloren. De schuur en de schaapskooi 
worden gered. 
 
Hoofdstuk twee van het in het jaar 1852 in werking getreden Reglement op de 
Brandweer geeft enige interessante artikelen zoals: 
 
Artikel 28. Bij aanhoudende droogte is iedere inwoners van de kom 
                 verplicht een emmer water bij de ingang van zijn huis te 
                 plaatsen. 
Artikel 29. Het ontstaan van brand zal bekend gemaakt worden door 
                 het luiden der klokken. 
Artikel 31. De naaste buren en andere door de burgemeester aan te 
                 wijzen bewoners zijn verplicht – bij gemis aan bluswater – 
                 gedurende de brand de grootste tobbe of ton in hun bezit, 
                 voor hun deur te plaatsen en deze voortdurend vol water 
                 te houden. 
Artikel 34. Bij vriezend weer zijn de buren aan de neven- en overzijde 
                 van het perceel waar de brand woedt verplicht zoveel 
                 mogelijk heet water aan te maken en zolang de brand 
                 duurt in gereedheid te houden. 
 
We verplaatsen ons nu zes jaar verder in de tijd. In de zitting van de 
gemeenteraad van 21 oktober 1858 deelt burgemeester Joseph Esser aan de 
leden van de Raad mede dat er een nieuwe (derde) brandspuit was gearriveerd en 
dat één van de oude brandspuiten in Oirlo geplaatst zou worden. Leden van de 
gemeenteraad waren: H. van den Boogaart (wethouder), P. Kellenaars 
(wethouder), J. Goumans, P. Janssen, J. Jenniskens, W. Jenniskens, L. 
Lemmens, H. van den Munckhof, J. Peeters en H. Poels (twee wethouders en acht 
overige leden). De raad had ook nogal eens te beslissen over de aanstelling van 
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nieuwe brandspuitmeesters. Zo werden in het jaar 1862 aangesteld: J. 
Verheugen, M. Maessen en J. Baltissen. In het jaar 1864 zit de gemeente 
schijnbaar goed bij kas want het gemeenteverslag maakt melding van de aankoop 
van een grote en een kleine brandspuit, gekocht bij de firma Thereart en Gérard 
te Luik. In totaal zijn er dan in de gemeente aanwezig: vijf brandspuiten, 
tweehonderdzestig emmers, twaalf ladders en zes haken. Het verslag maakt ook 
nog melding van brand bij de weduwe J. Evers (heide) waarbij het woonhuis, 
stalling en schuur verloren gingen. De schade was begroot op 2153 gulden. De 
invoering van verlichting in het jaar 1865 – in de kom waren dertien 
petroleumlampen geplaatst – vergemakkelijkte de taak van de brandweer 
enigszins. Men kon zich in de kom wat sneller naar nachtelijke branden begeven. 
Het brandweernieuws van het jaar 1868 is dat één van de spuiten in Merselo is 
geplaatst, dat de brandmeester Jacob Theeuws - wegens vertrek naar Noord-
Amerika – zijn ontslag heeft ingediend, dat tegen enkele personen proces-verbaal 
is opgemaakt wegens roken in stal of schuur en dat de spuitgasten een jaarlijkse 
beloning van vijf gulden genieten. De rode haan kraait ook weer eens flink in het 
jaar 1887. Op 12 augustus wordt de Leunse molen, eigendom van de weduwe J. 
Lemmens door brand geheel vernield. De windmolen was verzekerd voor een 
bedrag van achtduizend gulden. Maar in het jaar 1888 wordt het nog heel wat 
erger. Op 27 augustus gaat het pensionaat Jerusalem door brand geheel 
verloren. Met behulp van de brandweer van Venlo, die per trein te hulp was 
gesneld, slaagde men er in het klooster, de kerk en de verdere gebouwen te 
behouden. De brand woedde meer dan tien uur en de schade was aanzienlijk. 
 
Kort voor de eeuwwisseling wordt de Venrayse brandweer versterkt met twee 
nieuwe brandspuiten. Ze worden geleverd door de firma Bikkers en Zoon te 
Rotterdam en kunnen ook dienen als aanjager, zuig- en perspomp. In totaal 
waren toen aanwezig: zes brandspuiten en een handbrandspuit. Met dit 
materiaal heeft men gepoogd gedurende het eerste kwart van de vorige eeuw de 
branden in de kiem te smoren. De slechte communicatie (er was geen telefoon), 
de geringe mobiliteit (paarden vervoerden de brandspuiten en de wegen waren 
zeer slecht) en misschien ook de minder goede organisatie waren er meestal 
debet aan dat het bleef bij goedbedoelde pogingen. Op de avond van 27 november 
1925 werd het rustige Venray opgeschrikt. Er was brand uitgebroken in het 
Patersklooster. Nagenoeg heel Venray snelde er heen. Ook de Venrayse 
brandweer onder leiding van opperbrandmeester dokter Strüben. Maar men 
stond machteloos. Na enige uren arriveerde de te hulp geroepen Venlose 
brandweer, die goed uitgerust er na enkele uren in slaagde het vuur meester te 
worden. Het duurde nog enkele dagen voordat de totaal uitgebrande kerk en het 
klooster uitgesmeuld waren. 
 
Venray was op een harde manier wakker geschud. Men kwam al spoedig tot het 
besef dat het tijdperk van de romantiek in de brandweerbestrijding ten einde 
was. Vrij snel daarna – in 1926 – werd een T-Ford open autospuit aangekocht 
met een watertank van achthonderd liter en voorzien van luchtbanden. De 
leverancier was weer de firma Bikkers uit Rotterdam. Er werden nortonputten 
geslagen, de waterkuil had goeddeels afgedaan. Ook de bevelvoering en de 
organisatie werden verbeterd. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
beschikte men behalve over de in het jaar 1926 aangekochte autospuit ook nog 
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over een Ford V8 overdekte autospuit met een capaciteit van tweehonderd liter 
per minuut. Voorts nog een tweetal bosbrandweerauto’s en een 
manschappenmateriaalwagen. Na de oorlog is de Venrayse vrijwillige brandweer 
na een periode van wederopbouw, ondanks tegenslagen, gegroeid tot wat zij nu 
is: een goed getraind, uitstekend opgeleid, slagvaardig en modern uitgerust 
korps. 
 
 

Van paardentram tot buurtbus 
 
In juli 2000 ging de buurtbus rijden tussen Vredepeel, Merselo en Venray. 
Daarmee raakten ook deze kerkdorpen uit hun isolement wat betreft de 
busverbinding met het centrum van Venray. Wie voor 15 juni 1909 gebruik wilde 
maken van de in het jaar 1883 geopende spoorwegverbinding Nijmegen-Venlo, 
moest zich te voet naar het station Oostrum begeven. Natuurlijk waren er 
uitzonderingen. De gasten van de hotels ‘De Zwaan’ en ‘De Gouden Leeuw’ 
hadden het voorrecht per koets te worden afgehaald en teruggebracht. De meeste 
boeren hadden wel een paard en wagen en een klein aantal reizigers beschikte 
toen al over een fiets. In het jaar 1908 één op de dertien inwoners van Nederland. 
Aan vervoer per auto viel toen in Venray nog niet te denken. Weliswaar was in 
ons land in het jaar 1896 de eerste auto op de weg verschenen, maar het aantal 
van deze primitieve vehikels groeide maar uiterst langzaam. In het jaar 1905 
telde ons land ongeveer duizend auto’s. In het jaar 1911 kocht de arts Strüben 
een 7 pk Renault met twee zitplaatsen. De veearts H. Sala volgde in het jaar 1913 
zijn voorbeeld met de aankoop van een 7 pk driewielige Phanomobiel met twee 
zitplaatsen en twee klapplaatsen. Voor de Venrayse bevolking moet daarom 15 
juni 1909 wel een feestelijke dag zijn geweest. Op die dag werd namelijk de 
paardentramdienst Venray-Station geopend. Die gaf aansluiting op de treinen die 
dagelijks vertrokken in de richting Venlo en Nijmegen. De lengte van de 
enkelsporige tramlijn – die begon bij de remise aan de Paterskoel (nu Pastoor 
Wijnhovenpark) – bedroeg vier kilometer. Het ‘rollend’ materiaal (drie gesloten en 
drie open wagens, een goederenwagen en een pekelwagen) was overgenomen van 
de Utrechtse Tramwegmaatschappij voor een bedrag van vijfentwintigduizend 
gulden. Voor de uitvoering van de dienst waren vier paarden beschikbaar. De 
route liep van de remise via de Sint Antoniusstraat, Paterstraat, Henseniusplein, 
Grotestraat, Hofstraat, Stationsweg naar het station in Oostrum. Bij Sint 
Servatius en café Halfweg kon worden overgestapt. In het jaar 1916 maakten 
achtenzestigduizend tweehonderd reizigers gebruik van de paardentram, 
gemiddeld dus bijna honderdnegentig per dag terwijl het goederenvervoer 
eenendertigduizend kilo bedroeg. Later liep het personenvervoer – waarschijnlijk 
mede door de opkomst van de fiets – terug. Ook het goederenvervoer vertoonde 
enige achteruitgang. In het jaar 1925 bedroeg dit nog vierentwintig duizend kilo. 
De goederen waren hoofdzakelijk afkomstig van Van Gend en Loos en het 
postkantoor te Venray. Het einde van de paardentram kwam op 30 juni 1928. 
Met weemoed werd er afscheid genomen. De trouwe viervoeters hadden 
gedurende negentien jaar een kleine miljoen passagiers vervoerd, hoewel niet 
vlug maar wel veilig. De laatste paardentram in Limburg was hiermee verdwenen. 
De laatste paardentram in Nederland, van Makkum naar Harkezijl werd buiten 
dienst gesteld in het jaar 1930. Daags na de opheffing van de paardentram brak 
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er een nieuw hoofdstuk aan in de geschiedenis van het openbaar vervoer in 
Venray. Voortaan kon men het station bereiken met de autobus, die overigens 
heel wat kleiner was dan de comfortabele bussen van tegenwoordig. In het jaar 
1925 kwam de lijn Venray-Horst-Venlo tot stand. De bus reeds zes maal per dag, 
met opstapmogelijkheid te Leunen en Castenray. In het jaar 1926 kwam de lijn 
Venray-Deurne-Helmond tot stand. De bus reed vijf maal per dag waarbij ook 
Heide en Ysselsteyn halteplaatsen waren. En tenslotte nog de verbinding Venray-
Boxmeer-Cuijk waarbij ook Oostrum een stopplaats was. In maart 1974 ontstond 
er grote verandering in de tot dan bestaande gang van zaken. Toen ging namelijk 
de stadsdienst van start. Na de paardentram, de stationsbus, lijnbus en 
stadsbus heeft de buurtbus in Venray haar intrede gedaan. Het idee van de 
buurtbus is over komen waaien uit Engeland waar ze sinds het jaar 1975 met 
groot succes de verbinding vormt tussen de kleine en grote kernen. Ook in 
Nederland bleek het een succes te zijn en te voorzien in de behoeften van die 
gebieden die voorheen verstoken waren van openbaar vervoer. 
 

 

Venray krijgt telefoon 
 
In het jaar 1876 vond een spraakleraar uit Boston in de Verenigde Staten de 
telefoon uit. Zijn naam was Alexander Graham Bell (1847-1922). Hij was al 
enkele jaren aan het experimenteren met zijn primitieve telefoonapparaat dat 
maar niet wilde werken. Hij had bijna de moed opgegeven toen het toeval hem te 
hulp kwam. Per ongeluk stootte hij een flesje met zuur om dat op zijn werktafel 
stond. Hij had dubbele pech want het zuur kwam op zijn kleding terecht. In een 
reflex riep hij zijn assistent Watson te hulp, die in een deel van het huis bezig 
was dat buiten het gehoorbereik lag. Tot Bell’ s stomme verbazing stond Watson 
een paar seconden later in zijn kamer. De laatste versie van zijn experimentele 
telefoon had kennelijk toch gewerkt. Watson had door zijn apparaat duidelijk de 
stem van Bell gehoord. Onafhankelijk van elkaar waren er echter meerdere 
personen bezig geweest een telefoon (verspreker) te construeren waardoor het 
gesproken woord kon worden overgebracht. Ook zij slaagden erin, zij het met 
afwijkende principes de telefoon uit te vinden. Bell was echter de eerste die 
octrooi aanvroeg op zijn vinding, waardoor hij de ‘officiële’ uitvinder van de 
telefoon wordt genoemd. 
 
In Nederland deed de telefoon zijn intrede in het jaar 1881. In de begintijd 
werden de telefoonnetten door particulieren geëxploiteerd. Maar bij de komst van 
de Telegraaf- en Telefoonwet in het jaar 1904 gingen de netten geleidelijk over in 
staatsexploitatie. In de begintijd moesten alle gesprekken via een telefoniste tot 
stand worden gebracht. Iedere telefoniste had op haar bedienplaats de 
oproeplampjes van honderd abonnees. Amsterdam, dat in het jaar 1915 al 
tienduizendachthonderd abonnees telde had honderd en acht telefonistes in 
dienst. In het jaar 1924 kreeg Haarlem in plaats van een handbediende centrale 
een automatische centrale. De opzet van de PTT was het gehele Nederlandse 
telefoonnet vóór het jaar 1945 geautomatiseerd te hebben. De oorlog 1940-1945 
gooide echter roet in het eten. De bouw van nieuwe centrales kwam stil te liggen, 
de Duitsers stalen een gedeelte van de apparatuur en tenslotte werden een aantal 
centrales door de bezetter voor de terugtocht opgeblazen. Pas in het jaar 1962 
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werd het Groningse dorp Warffum als laatste aangesloten op een 
elektromechanische centrale. 
 
Nadat er op 20 juli 1872 een Rijkskantoor was gevestigd in Venray, kreeg het op 
11 september 1906 een Rijkstelefoonkantoor met een aansluiting op Venlo. Bij de 
aanvang van dat jaar telde Venray drieduizendvierhonderdzevenennegentig 
inwoners. Het telefoonkantoor was gevestigd in het Postkantoor in de Paterstraat, 
waarvan J. Eggink toen directeur was. Begonnen werd met twintig aansluitingen 
die af te lezen waren op een handgeschreven telefoonlijst. Pas in het jaar 1915 
verscheen de eerste gedrukte landelijke telefoongids. In één deel waren toen alle 
Nederlandse abonnees vermeld. Het waren uitsluitend handelaren, bedrijven en 
instellingen die waren aangesloten. Bijna niemand had in die tijd telefoon voor 
particuliere doeleinden. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het bellen door 
particulieren populair. In november 1921 kwam er in Venray een lokaal 
telefoonnet tot stand. Toen waren er tweeënvijftig aansluitingen. In  het jaar 1927 
toen ook Oirlo en Castenray op het telefoonnet werden aangesloten, waren er al 
negenennegentig abonnees. In het jaar 1931 was het aantal gestegen tot 
honderdvierenvijftig. Op 18 juni 1940 kwam de automatisering van de Venrayse 
telefooncentrale tot stand. Het aantal aansluitingen bedroeg toen 
tweehonderdachtennegentig. Men had toen al de behuizing in het Postkantoor 
verruild voor een nieuw onderkomen aan de Prins Bernhardstraat. De 
telefonistes waren toen overbodig geworden. Alle verbindingen waren toen nog 
bovengronds, waardoor regen en wind invloed hadden op de lijnen en waardoor 
nogal eens storingen optraden. In het jaar 1961 kwam de duizendste aansluiting 
tot stand en in het jaar 1964 kon de vijftienhonderdste abonnee worden 
genoteerd. Na de oorlog bleef het aantal aansluitingen met de groei van Venray 
gestaag groeien. De telefoon begon gemeengoed te worden, steeds meer 
particulieren maakten er gebruik van. 
 

 

Venray op het elektriciteitsnet aangesloten 
 
Op 27 november 1926 vond er te Venray een gedenkwaardige gebeurtenis plaats. 
Op die dag namelijk werd Venray aangesloten op het elektriciteitsnet. De 
plechtigheid werd verricht door burgemeester Oscar van de Loo, die ’s avonds om 
half zeven door het omdraaien van een schakelaar in het transformatorhuisje in 
de Jan Henssenstraat de stroomlevering in werking zette. Op dat ogenblik 
konden honderden aangeslotenen gebruik maken van de uitvinding van Thomas 
Alva Edison, de gloeilamp. Het was echter ook het moment waarop twaalf 
schijnwerpers hun lichtbundels op de toren van de Grote Kerk wierpen, waardoor 
deze op een fantastische wijze werd verlicht en tot in de verre omtrek te zien was. 
De genodigden bij deze gebeurtenis begaven zich daarop naar het vroegere. Uit de 
Eerste Wereldoorlog daterende distributielokaal. Hier dankte de burgemeester 
allen die er aan hadden meegewerkt, dat de elektriciteit haar intrede kon doen in 
de gemeente Venray. In het bijzonder werd bedankt de Limburgse 
Stroomverkoopmaatschappij (later PLEM). De stand van de NV Elektrische 
apparaten werd bezichtigd, die in het distributielokaal was ingericht. De 
belangstelling hiervoor van de Venrayse inwoners was zo groot dat de bezoekers 
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slechts in groepjes konden worden toegelaten. In januari 1927 was de gehele 
kom reeds van aansluitingen voorzien en konden ook de netten in de kom van 
Castenray en Leunen in gebruik worden gesteld. Oostrum kwam ook nog dat jaar 
gereed en in het jaar 1928 was Oirlo aan de beurt. Geleidelijk breidde het 
elektriciteitsnet zich verder uit. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak waren er al 
vijftienhonderdvijftien panden aangesloten. In de oorlog vond er nauwelijks enige 
uitbreiding plaats. Dit was ook zo in de eerste jaren na de oorlog, want toen 
moest alle aandacht besteed worden aan het herstel van de grote oorlogsschade. 
Maar daarna werden de werkzaamheden met toenemende mate ter hand 
genomen. In het jaar 1948 werd in Ysselsteyn en in het jaar 1955 in Merselo het 
elektrisch licht ontstoken. Heel lang heeft het daarna echter nog geduurd voordat 
de gehele gemeente van elektriciteit was voorzien. Deze – eveneens historische -  
gebeurtenis vond plaats in augustus 1970 met de aansluiting van het laatste 
pand. 
 

 

Venray en de reizen door de lucht 
 
Op zondag 5 oktober 1919 vond er in Venray een bijzondere gebeurtenis plaats. 
Op die dag werd er een vliegdag gehouden. Eigenlijk was ze gepland geweest voor 
zondag 28 september, een week eerder dus. Maar door slechte 
weersomstandigheden kon ze toen geen doorgang vinden. In een advertentie in 
Peel en Maas was aangekondigde dat er op die dag grote vliegdemonstraties 
gegeven zouden worden door de beroemde Duitse oorlogsvliegers Straszler en 
Hess. Om halftwaalf verscheen de piloot Hess met zijn toestel aan de horizon. En 
na enkele keren boven Venray gekruist te hebben, landde hij op het vliegterrein 
op de Smakterheide. Daar werd hij welkom geheten door burgemeester Oscar van 
de Loo, de erevoorzitter van het comité dat het vliegfeest had georganiseerd. 
Daarna kwam ook Straszler aanvliegen met zijn nog in oorlogskleuren 
beschilderde machine en ook hij landde na een sierlijke glijvlucht op het 
vliegterrein. Intussen waren er – mede vanwege het mooie, zonnige herfstweer, 
duizenden en nog eens duizenden inwoners van Venray en de omliggende dorpen 
naar het vliegterrein gekomen. Om twee uur begonnen de demonstraties. 
Burgemeester Van de Loo ging als eerste met de piloot Hess de lucht in. Daarna 
waren er een aantal leden van het Vliegcomité aan de beurt. Ook een aantal 
bezoekers maakte van de gelegenheid gebruik om een rondvlucht van een 
kwartier te maken. Sommigen boden zelfs flinke bedragen om een tochtje naar 
Nijmegen of Amsterdam te maken, maar daarvoor ontbrak het de piloten aan tijd. 
Om vijf uur was het einde van de vliegdemonstraties aangebroken. Na nog enkele 
rondjes boven het publiek te hebben gedraaid vertrokken de piloten weer naar 
het vliegveld Molenhei (Gilze Rijen). Het comité mocht terugzien op een zeer 
geslaagde dag Misschien op een enkele uitzondering na, hadden alle bezoekers 
voor het eerst in hun leven een vliegtuig van dichtbij kunnen bewonderen. Al 
hadden ze wel gehoord van Jan Olieslagers, de ‘duivel’ van Antwerpen. Van het 
Vliegcomité maakten ook deel uit: de gemeenteopzichter H. Timmermann, L.J. 
Van Haren en Victor Fonck. 
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In het jaar 1922, enkele jaren na het vliegfeest, was Fonck de eerste Venrayse 
klant van de KLM, opgericht op 7 oktober met aan het hoofd de bekende Albert 
Plesman. Op 18 mei 1920 opende KLM haar eerste luchtlijn: Amsterdam – 
Londen (één keer per dag). In de beginjaren werd de lijndienst gevlogen met een 
Fokker ll (vier passagiers). Deze toestellen beschikten nog niet over een toilet en 
evenmin over verwarming. De reizigers werden daarom bij het vertrek op 
Schiphol verzocht eerst even van het toilet gebruik te maken en om warm te 
blijven tijdens de vlucht kregen ze een voetenzak en een reisdeken uitgereikt. Bij 
KLM waren toen vier piloten in dienst. Ook beschikten de toestellen niet over een 
navigatie-instrumenten waaruit de piloot kon opmaken waar hij zich bevond en 
welke koers hij moest volgen. Daarom werd van Schiphol naar Den Haag 
gevlogen en van daar – op een hoogte van gemiddeld driehonderd meter – koerste 
men langs de kustlijn via Hoek van Holland, de Zeeuwse eilanden en de 
Belgische kust naar Calais. Vandaar werd de oversteek over het Kanaal gemaakt. 
Een enkele reis Amsterdam – Londen kostte in het begin honderdvijftig gulden 
maar in de zomer van het jaar 1922 werd de prijs drastisch verlaagd tot 
achtenveertig gulden. In november 1922 vloog Victor Fonck, zakenman en 
voetballer bij DSO en een bekende motorcoureur, van Londen naar Amsterdam. 
Op 2 december 1922 bracht Peel en Maas over die vlucht het volgende bericht. 
‘Onze dorpsgenoot, de heer V. Fonck welke verleden week ter gelegenheid van de 
Londense tentoonstelling van motorrijwielen naar Engeland vertrok, keerde 
dinsdag per vliegtuig terug. Naar wij vernemen was de overtocht – 
niettegenstaande het vrijwel ongunstige weer – schitterend en moet de heer 
Fonck zo enthousiast zijn over deze luchtreis, dat hij nimmer meer per boot 
oversteekt doch voortaan steeds van de KLM gebruik zal maken. De reis Londen-
Amsterdam werd in ruim drie uur afgelegd. De heer Fonck zal met deze wel de 
eerste Venrayer zijn welke per vliegtuig het Kanaal is overgestoken’.  
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Het luchtbombardement 
 
 
 
 
 
De kalender wees 12 oktober van het oorlogsjaar 1944 aan. Voor Venray was de 
zestienhonderdzeventiende dag van de bezetting ingegaan. Hij begon als een 
stralende herfstdag. Dit werd niet aangekondigd door het KNMI van De Bilt. Op 
last van de Duitse bezetter mochten er tijdens de bezetting geen 
weersverwachtingen worden gepubliceerd of uitgezonden. Iedere dag was het 
weer afwachten wat de weergoden in petto hadden. Later op die dag zou er wat 
bewolking komen, waaruit een lichte regen viel. De temperatuur schommelde 
tussen tien en zestien graden en de wind was zwak tot matig uit richtingen 
tussen zuid en zuidwest. Maar of de mensen uit Venray op die dag veel 
belangstelling voor het weer hadden mag ten sterkste worden betwijfeld. Sinds 30 
september 1944 was men er aan gewend geraakt om de nacht, en ook een groot 
gedeelte van de dag door te brengen in kelders, schaars verlicht met 
petroleumlampen of een kaars. Elektriciteit kende men niet meer, die had het al 
op 18 september laten afweten. 
 
In de late middag van 30 september hadden gefailleerde vliegtuigen een 
bombardement uitgevoerd op een Duitse artilleriestelling in het bos bij Sint 
Anna. Minstens tien Duitsers kwamen hierbij om het leven. Ook telde men meer 
dan twintig zwaargewonden. Helaas kregen ook enkele paviljoens van Sint Anna 
hierbij een aantal voltreffers. De gevolgen waren verschrikkelijk. Voor dertien 
bewoners, een verpleegster en een dienstmeisje betekende het hun laatste 
oorlogsdag. Later op de dag – tegen half negen in de avond – werden ook de 
eerste granaten, komend vanuit de richting Overloon, op Venray afgevuurd. 
Venray was frontgebied geworden. 
 
Vanaf die dag werd de kelder slaapplaats en spoedig daarna ook woonverblijf. 
Elke dag, soms meer of minder, werd men bestookt door gierende en huilende 
granaten. Op den duur raakte men er aan gewend en er zelfs vertrouwd mee. Uit 
de hoogte van de fluittoon kon men opmaken of de granaten dichtbij of verder 
weg zouden inslaan. Het verraderlijke van granaatregen lag in het begin. Ze 
kwamen onverwacht, niet aangekondigd, en dan vielen de meeste slachtoffers. 
Elke dag bracht weer zijn eigen leed. Op 5 oktober telde men zes doden, op 9 
oktober zeven doden en vele  licht- en zwaargewonden. Bijna geen dag ging er 
voorbij zonder dat er slachtoffers vielen. Toen kwam de twaalfde oktober, die voor 
Venray een dag vol rampspoed zou worden. Om negen uur begon in de Grote 
Kerk de dodenmis voor de negen slachtoffers van het granaatvuur van de 
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voorafgaande dagen. Het was niet alleen een droevige plechtigheid maar ook een 
angstige, want in de verte, richting Overloon hoorde men het exploderen van 
granaten. 
 
Toen de kerkgangers goed en wel thuis waren barste om elf uur een hevig 
artillerievuur los. Het was het begin van de Engelse operatie ‘Aintree’ (genoemd 
naar een bekende paardenracebaan bij Liverpool), die in eerste instantie tot doel 
had de verovering van Overloon en Venray. De één na de andere granaat viel op 
Venray neer en het geluid van de ontploffingen werd alsmaar heviger. Iedereen 
was zo vlug mogelijk de kelder in gevlucht. Het leek alsof alle leven uitgeroeid zou 
worden. Als het al even stil was klonk het angstig loeien van loslopend vee of het 
gejank van een hond. In de kelders voelde men de bodem en de muren trillen van 
de inslagen maar opeens hoorde men ook dat het geluid van gierende en 
ontploffende granaten zich vermengde met dat van vliegtuigen en afweergeschut. 
 
Zesendertig tweemotorige Amerikaanse bommenwerpers waren boven Venray 
verschenen. Het waren B-26 Marauders van de 322e Bombgroup (99e Combat 
Wing), behorende tot de Ninth Aitforce. Het toestel had een bemanning van vijf 
personen. De Marauder, gebouwd door de vliegtuigfabriek Glen Martin in de 
Verenigde Staten, had zijn eerste vlucht gemaakt op 25 november 1940. In totaal 
werden er tussen de jaren 1940 en 1945 ruim eenenvijftighonderd van 
gefabriceerd. In de eerste jaren van zijn bestaan kende het toestel veel 
problemen, onder meer een te hoge landingssnelheid. Daardoor gingen zoveel 
toestellen verloren, dat de Marauder onder het vliegend personeel de bijnaam 
‘Widowmaker’ kreeg. Het dieptepunt in zijn historie was de aanval die op 14 mei 
1943 werd uitgevoerd op IJmuiden. Hierbij gingen alle elf vanaf het Engelse 
vliegveld Bury St. Edmunds gestarte toestellen verloren. Verbeteringen in de 
constructie van een zwaardere bewapening hadden tot resultaat dat de verliezen 
aanzienlijk terugliepen. Na de oorlog zou zelfs blijken dat de Marauder per 
duizend vluchten het laagste verliescijfer van alle soorten bommenwerpers op zijn 
naam had staan. 
 
Eind september 1944 waren de Marauders van de 99e Wing vanuit Engeland 
overgebracht naar vliegvelden in Noord-Frankrijk, die kort tevoren door de 
Duitser waren verlaten. Het 32e Squadron verhuisde van de basis Great Andrews 
in Essex (zestig kilometer noordoostelijk van Londen) naar de basis Beauvais-
Tilé, zestig kilometer ten noorden van Parijs. Dit vliegveld was door dezelfde 
Marauders voor en na de invasie in Normandië (6 juni 1944) zwaar 
gebombardeerd. Dat was bij aankomst dan ook duidelijk zichtbaar. Mede door de 
vernielingen die de Duitsers voor hun vertrek hadden aangericht was het een 
grote ravage. Gebouwen en hangars waren geheel of gedeeltelijk opgeblazen, er 
lagen hier en daar vernielde tanks, vrachtauto’s en restanten van Duitse jagers 
(Messersmitt en Focke Wulff). De startbanen waren na de bombardementen van 
de Marauders slechts provisorisch hersteld. Door hard werken was het vliegveld 
na enkele weken echter weer bruikbaar. 
 
Van hier vertrokken op die gedenkwaardige twaalfde oktober, vanaf negen uur in 
de morgen zesendertig Marauders in de richting van Venray, dat op ongeveer 
driehonderdvijfenzeventig kilometer afstand lag. Ze hadden in totaal 
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vijfhonderdzesenzeventig brisantbommen (scherfwerking en luchtdruk) van 
tweehonderdvijftig pounds (225 Nederlandse ponden), met een staartontsteking 
van 1/00 in hun laadruimen. Als ‘time on target’ was vastgesteld ‘zero + 100’, 
d.w.z. dat men ongeveer honderd minuten na het vertrek Venray moest bereiken. 
Bij de instructie voorafgaande aan het vertrek hadden de bemanningen te horen 
gekregen dat de frontlijn, waar de Engelse troepen zich bevonden op minder dan 
zesenhalve kilometer van het te bombarderen doel was gelegen. Grote 
voorzichtigheid was dus geboden. Het doel van de vlucht zou zijn de vernietiging 
van het wegennet en Duitse troepenconcentraties in Venray, teneinde een Duitse 
tegenaanval op het front bij Overloon te voorkomen. Op hun koers naar Venray 
hadden de Bommenwerpers met vrij veel bewolking te kampen maar na Mons 
(België), vliegend richting Eindhoven brak de bewolking. Na het passeren van 
Eindhoven en Helmond (beide al in Engelse handen) kwam Venray in zicht. 
Intussen had de formatie al bescherming gekregen van een aantal Engelse 
Hawker Tempest jachtvliegtuigen. Deze waren sinds 1 oktober gestationeerd op 
de vliegbasis Volkel waar ze deel uitmaakten van de 122e Wing. Daarvoor hadden 
ze al grote successen geboekt in de strijd tegen de V 1 en de Duitse straaljager 
ME-262. 
 
Aangekomen bij het doel Venray gingen om elf uur eenentwintig, vanaf een 
hoogte van tweeendertighonderd tot vijfendertighonderd meter en een zicht van 
meer dan tien kilometer, de eerste bommen omlaag. Ze werden afgeworpen door 
de eerste ‘box’. Een box (doos) bestond uit achttien toestellen die zo geformeerd 
waren dat ze de grootst mogelijke vuurkracht konden produceren. Een minuut 
later gingen bij de tweede box de bomluiken open. Vervolgens maakten beide 
boxes een grote zwaai om vervolgens om elf uur drieëndertig Venray opnieuw te 
bestoken. Daarna vlogen alle toestellen met een grote zwenking in de richting van 
Horst, via Eindhoven naar hun Franse thuisbasis. 
 
Venray lag toen al voor een groot gedeelte in puin. De Paterstraat was voor 
drievierde verwoest, de Grotestraat was voor de helft en zwaar beschadigd en het 
Henseniusplein was aan de noordzijde met de grond gelijk gemaakt. Maar ook de 
Draal (tussen het postkantoor en de Oude Oostrumseweg), de Henseniusstraat, 
de Schoolstraat en het begin van de Merseloseweg; daar was de ravage enorm. 
Van grote gebouwen, zoals het Patronaat en de Jongensschool was bijna niets 
meer over. Andere gebouwen zoals het Sint Servatius en het Patersklooster 
hadden grote schade opgelopen. Meteen na de bommenregen stegen geweldige 
rook- en stofwolken naar de hemel en hing er een indringende kruitlucht. Huizen 
waren ruines geworden, bomen ontworteld en weggeslingerd. In de straten lag 
het puin meters hoog. Tuinen, boomgaarden en vooral het terrein tussen de 
tegenwoordige Julianasingel en de Oostsingel waren bezaaid met bomtrechters, 
zeven meter in doorsnede en vijf meter diep. ‘Dit bombardement zal nooit door 
iemand die het overleefde vergeten kunnen worden’, schreef een Venrayer in zijn 
dagboek. ‘De luchtdruk drong door tot diep in de kelder. De sterkste gebouwen 
trilden. Angstige ogenblikken. We voelden ons in Gods handen en baden vurig en 
luid’. Veel, veel erger dan de materiele schade was het verlies aan mensenlevens. 
Op diverse plaatsen hadden woningen een voltreffer te incasseren gekregen. De 
bewoners waren daardoor op slag gedood of onder het puin bedolven. De 
hulpverlening kwam, ondanks de uiterst moeilijke omstandigheden snel op gang. 
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Met geweldige inzet is er door de Vrijwillige Brandweer, de 
Luchtbeschermingsdienst, het Rode Kruis en een aantal vrijwilligers gewerkt om 
de doden te bergen en de overlevenden te bevrijden uit het puin, ondanks dat er 
af en toe nog granaten vielen. Aan het plichtsbesef en de moed van deze helpers 
hebben veel ingeslotenen hun leven te danken. 
 
Helaas mocht de hulp niet meer baten voor iedereen. Toen de balans werd 
opgemaakt bleek dat er tweeëndertig doden te betreuren waren, voor het grootste 
deel inwoners van Venray. Ook waren er een aantal doden onder de vluchtelingen 
uit Overloon en Vierlingsbeek. Zij waren de onschuldige slachtoffers van een 
wrede oorlog. Het zwaarst getroffen waren de families Kemp, Verschuuren, 
Lenssen en Janssen. De familie Kemp woonde aan het Henseniusplein en er 
waren vijf doden te betreuren, de dienstbode inbegrepen. De familie Verschuuren 
woonde aan de Oude Oostrumseweg en daar waren eveneens vijf doden met 
inbegrip van de dienstbode. Bij de familie Lenssen, die woonde aan de Draal 
waren drie doden en de familie Janssen van hotel De Keizer aan de Paterstraat 
betreurde vier doden. In het hotel kwamen ook elf evacueerden om het leven. 
Voor zover bekend werden twee Duitse soldaten gedood. Ze werden gevonden bij 
een bomtrechter bij het huis van dokter Janssen in de Grotestraat (nu pand Van 
Oorschot). Vermoedelijk zijn ze om het leven gekomen door de enorme luchtdruk 
van een in hun nabijheid ontploffende bom. 
 
Rapporten die onmiddellijk na de terugkeer van de Marauders op het vliegveld 
van Beauvais-Tilé werden opgemakt, bleek dat van de zesendertig vliegtuigen die 
bij het bombardement betrokken waren, slechts negenentwintig hun bommenlast 
op Venray hadden gedeponeerd. Zeven vliegtuigen waren teruggekomen met in 
totaal nog honderdnegenentwintig bommen aan boord. Hiervan hadden er zes 
(het tweede zestal van de eerste box) hun bommen niet afgeworpen door een 
verkeerd begrepen mededeling over de intercom van hun leider. Verder was één 
toestel niet in staat geweest om te bombarderen, omdat als gevolg van een 
mechanische fout het bomluik niet openging. De rapporten vermelden verder dat 
men vanaf Helmond tot Venray en ook boven Venray zelf te maken kreeg met 
zwak tot matig afweervuur vanaf de grond. De nauwkeurigheid hiervan was 
echter niet groot geweest. Ook toen ze van Venray wegdraaiden voor de 
thuisvlucht waren ze vanaf de grond beschoten door kanonnen die opgesteld 
waren westelijk van de Maas in de omgeving van Venlo. Vier van de zesendertig 
toestellen hadden hierdoor schade opgelopen. Het resultaat van het 
bombardement werd op een enkele uitzondering na (vermoedelijk voor wat betrof 
de Grotestraat en het Henseniusplein) als matig gekenmerkt. Veel bommen 
waren in het open veld terechtgekomen, vooral tussen de Veldstraat (nu 
Wilhelminastraat) en de Oude Oostrumseweg. Verder nog een aanzienlijk aantal 
in het veld westelijk van Sint Servatius en de Oude Oostrumseweg (op het 
voetbalveld van Sint Servatius telde men tweeëndertig trechters. Waren ze 
allemaal op het dorp terechtgekomen dan zou het aantal slachtoffers aanzienlijk 
hoger zijn geweest. 
 
In de vooravond van het bombardement hadden de Duitsers een bekendmaking 
aangeplakt waarin alle Venrayse mannen tussen zestien en zestig jaar bevolen 
werd om zich gereed te houden om de volgende dag te vertrekken naar Duitsland. 
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Door het  bombardement en het daaraan voorafgaande zware granaatvuur heeft 
men geen kans meer gezien dit plan tot uitvoering te brengen. De prijs die men 
voor de afwending van dit onheil heeft moeten betalen is echter wel 
verschrikkelijk hoog geweest. 
 
Bij het invallen van de duisternis was het artillerievuur opgehouden. Het was 
akelig stil geworden. Af en toe hoorde men uit de richting Overloon nog het 
ratelen van een mitrailleur of het brullend geloei van een ‘Nebelwerfer’. Veel 
inwoners van Venray waren in de loop van de middag en de avond weggetrokken 
naar de Venrayse kloosters, vooral naar Sint Servatius waar men een veilig 
onderkomen hoopte te vinden. Anderen zochten een slaapplaats op in de eigen 
kelder, temidden van nog smeulende puinhopen en versperde en omwoelde 
straten. Angstig en aangeslagen ging men de nacht in, zich afvragen wat de 
volgende dag weer voor onheil zou brengen. Venray had zijn zwartste dag beleefd. 
Een dag die nog altijd diep gegrift staat in de herinnering van hen die het 
overleefd hebben. Moeilijke dagen zouden nog volgen maar men putte moed uit 
de overtuiging dat de ‘schoonste’ dag, de dag van de bevrijding niet lang meer op 
zich zou laten wachten. 
 
In de middag van 17 oktober 1944, daags voor de bevrijding van Venray-centrum 
kwam een Engelse jeep met daarop een Rode Kruisvlag, vanuit de Marktstraat de 
Grote Markt oprijden. De jeep telde drie inzittenden, namelijk Hugh Mac Kenzie, 
die als arts was ingedeeld bij het regiment van de East Yorks, de 
hospitaalsergeant Abbott en een chauffeur. Omdat het al enkele uren rustig was 
aan het front waren ze, omdat de bevrijding van Venray aanstaande was op zoek 
gegaan naar een of andere locatie waarin hun medische post gevestigd kon 
worden. Tijdens hun rit naar de Grote Markt was het opvallend stil. Er werd niet 
geschoten en er waren geen Duitsers of burger op straat.  
 
Maar toen ze – aangekomen op de Grote Markt – vlak voor het Raadhuis stopten 
en uitstapten, kwam er plotseling een tiental gewapende Duitse soldaten uit de 
aan de Grote Markt gelegen huizen. Mac Kenzie maakte hen duidelijk dat hij op 
zoek was naar gewonde tommy’s en Duitsers. Maar omdat er geen gewonden te 
zien waren wilde hij maar weer vertrekken. Hij zei dus ‘goodbey’. Maar het Duitse 
antwoord was: ‘Nichts goodbey, Sie gehen mit’. Onder bewaking werd de jeep met 
de drie gevangenen naar de Sint Antoniusstraat gereden. In het Juvenaat van de 
paters Franciscanen werden eerst de arts en vervolgens de twee anderen aan een 
kort verhoor onderworpen. Met achterlating van de jeep werden ze daarop in een 
Duitse legerwagen naar het volgende dorp gebracht. Bij aankomst in het dorp 
werden de wagen beschoten door Engelse Typhoons. Door met de Duitse 
bewakers een nabijgelegen huis binnen te vluchten. Liep een en ander goed af. 
De nacht werd – onder bewaking – doorgebracht in een schuur bij een boerderij. 
 
De volgende dag moesten ze te voet naar Krefeld. Omdat ook de vier Duitse 
bewakers maar weinig animo tot marcheren toonden, duurde de voettocht maar 
liefst zeven dagen. Er werd overnacht in schuren en boerderijen. In Krefeld 
werden ze uitgebreid verhoord door de Duitse Inlichtingendienst. De sfeer was 
daarbij niet onvriendelijk. De gevangenen kregen van de Duitsers koffie en 
sigaretten aangeboden. Ook vroeg men aan Abbott een verklaring te tekenen 
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waarin vermeld werd dat ze hem goed behandeld hadden. Ook hadden de 
Duitsers een verrassing in petto. Sergeant Abbott zou onder begeleiding worden 
teruggebracht naar de Engelse linies. Hij moest een verzegelde brief meenemen, 
waarin, zoals later bleek werd voorgesteld de twee achterblijvers in Krefeld uit te 
wisselen tegen een Duitse arts die in Engelse krijgsgevangenschap was. 
 
Vervolgens werd Abbott in een Duitse legerwagen – geblinddoekt – naar een 
plaats in Noord-Limburg gereden. Daar aangekomen werd hij, nog steeds 
geblinddoekt door twee Duitsers per motor met zijspan in de richting van het 
front meegenomen. Dichtbij de frontlijn werd hij afgezet, waarna hij in zijn eentje 
naar de frontlijn moest lopen. Toen hij in de buurt van Venray  bij een Engelse 
post was aangekomen werd hij opgemerkt door een soldaat, die hem toeriep: 
‘Snel van de weg af, het is levensgevaarlijk wat je doet, er zitten hier overal 
Duitsers.’ Het antwoord: ‘I am coming from Germany’ werd niet direct geloofd. 
Abbott werd achter het front gebracht en kwam terecht op het Hoofdkwartier van 
het derde Britse Leger, in de omgeving van Overloon. Hij werd een aantal dagen 
verhoord. Omdat hij op de heenweg naar Krefeld niet geblinddoekt was kon hij de 
inlichtingendienst waardevolle informatie verstrekken over de Duitse 
troepenverplaatsingen en de ligging van Duitse stafkwartieren. Dit leidde tot 
enkele bombardementen op Duitse doelen. Na zorgvuldige bestudering van de 
brief besloot het Hoofdkwartier niet in te gaan op het verzoek tot uitwisseling van 
de gevangenen. Abbott werd na zijn riskante avontuur naar Engeland 
teruggestuurd waar hij voor de rest van de oorlog een administratieve functie in 
het leger vervulde. Hoe het met de twee achterblijvers, dokter Mac Kenzie en zijn 
chauffeur is afgelopen, is niet bekend. Zonder enige twijfel zullen ze in een Duits 
krijgsgevangenschap zijn opgesloten maar of ze dit overleefd hebben in niet 
zeker. Op 1 februari 1986 was de ex-sergeant Arthur Abbott tijdens zijn bezoek 
aan Venray ook op de plaats waar hij in het jaar 1944 gevangen werd genomen. 
Abbott bezocht Venray in verband met de opnamen voor een documentaire over 
de bevrijding van Venray en Overloon.  
 

 

Kroniek van de bevrijding 
 
5 september 1944 
Dolle Dinsdag: chaotische terugtocht van het Duitse leger. Ook in de straten van 
Venray en Overloon ziet men Duitsers, gebruik makend soms van de vreemdste 
vervoermiddelen, zich in de richting van de Duitse grens bewegen. Venrayse 
burgers maken van de aftocht gebruik door het textielmagazijn ‘de Fuchs’ in het 
klooster Jerusalem te plunderen. 
 
6 september 
De vermeende vrijheid blijkt van korte duur te zijn geweest want de SS-troepen 
keren in de namiddag in Venray terug. 
 
7 september 
Kabels van de Wehrmacht doorgesneden tussen ’t Veulen en Ysselsteyn. De 
Ortscommandant vordert driehonderd mannen voor bewaking. De mannelijke 
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bevolking van Venray duikt onder. Ook de burgemeester, de wethouders en de 
politie. 
 
10 september 
Engelse vliegtuigen beschieten bij Oirlo een trein van de Wehrmacht. 
 
17 september 
Begin van de operatie ‘Market Garden’. Grote luchtlandingen bij Eindhoven, 
Nijmegen en Arnhem. 
 
18 september 
Elektriciteit valt uit. Slechts enkele uren per dag nog gas. Eindhoven bevrijd. 
 
24 september 
De eerste Duitse troepen komen Overloon binnen. Kort na middernacht begint de 
eerste artilleriebeschieting van Overloon. Helmond, Gemert en Deurne bevrijd. 
 
25 september 
Geallieerden op zeven kilometer van Overloon. 
 
26 september 
De Duitsers betrekken stellingen in Overloon. Tiger-Panthertanks rollen af en 
aan. Vanaf de Venrayseweg beschiet de Duitse artillerie de geallieerde stellingen. 
Instelling Centrale keuken bij slagerij Goumans aan het Kerkpad. 
 
27 september  
Overloon, Vortum, Groeningen en Vierlingsbeek moeten evacueren naar Venray 
en omstreken. 
 
28 september 
Voor Overloon korte maar hevige gevechten tussen Duitse en Engelse 
verkenningstroepen. In Oostrum blazen de Duitsers de spoorlijn op. Hierbij valt 
in Oostrum het eerste slachtoffer. Oostrum ontvangt de eerste evacués uit 
Overloon en Vierlingsbeek. 
 
29 september 
De eerste Engelse granaten vallen op Venray. Vanaf deze dag ligt Venray 
regelmatig onder geschutsvuur. Oostrum beleeft zijn eerste luchtaanval. Hevige 
gevechten bij Overloon. 
 
30 september 
Amerikaanse Sherman-tanks gaan bij Overloon in de aanval. Twintig Engelse 
vliegtuigen gooien bommen op ziekenhuis en boerderij van Sint Anna. Grote 
materiele schade. Eerste slachtoffers in Venray, zestien doden. Op het kerkdorp 
Smakt vallen de eerste granaten. 
 
1 oktober 
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In de namiddag dringen Amerikaanse tanks door tot de eerste boerderijen van 
het Overloonse Vlak. Enkele paviljoens van Sint Anna worden voor de eerste keer 
getroffen door granaten. 
 
2 oktober 
Smakt en Holthees moeten evacueren. 
 
3 oktober 
De Duitsers dringen de Amerikanen bij Overloon terug, waardoor de plaats weer 
geheel in hun handen is. 
 
4 oktober 
De Amerikanen pogen opnieuw Overloon aan te vallen. Zeer felle gevechten. 
 
5 t/m 8 oktober 
Op en neer gaande strijd bij Overloon. 
 
7 oktober 
In Oostrum wordt de spoorbrug opgeblazen. 
 
8 oktober 
In en rond Overloon versterken de Duitsers hun positie na het vertrek van de 
Amerikanen. In Venray vallen, onder andere op de Langstraat, zes doden. 
 
10 oktober 
Geallieerden doen luchtaanvallen op stellingen van de Duitsers bij Overloon. 
 
11 oktober 
Overloon wordt getroffen door naar schatting vijfennegentigduizend granaten. De 
derde Britse Infanterie Divisie verschijnt aan het front bij Overloon. 
 
12 oktober 
Begin van de operatie ‘Aintree’. Die ten doel heeft de verovering van Venray en 
Overloon. Zwaar luchtbombardement op Venray, uitgevoerd door zesendertig 
Marauders van de Amerikaanse luchtmacht. Honderdzestig bommen treffen het 
centrum, dat grotendeels verwoest wordt. 
 
13 oktober 
De eerste granaten vallen in Oostrum. Twee slachtoffers. 
 
14 oktober 
Overloon bevrijd. Nieuwe luchtaanval op Venray. Jerusalem in puin. Ook Sint 
Anna getroffen. De Hofstraat in brand. Sint Petrus’  Bandenkerk zwaar 
beschadigd. De toren houdt stand. De Antoniusmolen aan de Stationsweg, 
halverwege tussen Venray en Oostrum ontruimd. Duitse soldaten namen hem 
beneden in gebruik voor slaapgelegenheid. 
 
15 oktober 
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Engelse troepen bereiken vanuit Overloon de Loobeek. De Antoniusmolen wordt 
waarnemingspost voor de Duitsers. 
 
16 oktober 
De Duitsers blazen de toren van de Sint Petrus’ Bandenkerk op, evenals de 
watertoren van Sint Servatius, de molen van Van Aarssen en de kerktorens van 
Oostrum en Ysselsteyn. De Duitsers laten de Antoniusmolen van Van Aarssen 
aan de Stationsweg springen. Van de naburige huizen zijn grote stukken van de 
daken geslagen, de vensters kapot en de deuren vernield. Ook de molen van 
Frans Michels heeft door granaatvuur flinke schade opgelopen. (De molen is in 
het jaar 1947 hersteld). De Engelsen trekken over de Loobeek. Tussen de 
Overloonseweg en de Maasheeseweg vallen vijftienduizend granaten. Laat in de 
avond bereiken de Engelsen het terrein van Sint Anna. Merselo is bevrijd. 
 
17 oktober 
Straatgevechten in het noordelijk deel van Venray. Sint Anna is in Engelse 
handen. 
 
18 oktober 
Venray is bevrijd evenals Ysselsteyn en Heide. In de namiddag komt Venray al 
onder Duits granaatvuur te liggen. Oostrum wordt aangevallen door Spitfires. 
 
19 oktober 
Leunen bevrijd. Zwaar granaatvuur op Oostrum. Het Boddenbroek en Oirlo-kom 
moeten evacueren. De Sint Catharinamolen (Leunen, Laag Riebroek) van 
Koonings getroffen door granaten. Een projectiel slaat een groot gat in de 
bovenkant van de romp. Slechts een ruïne blijft over. Duitse patrouilles die ’s 
nachts vanuit Castenray het bevrijde gebied wisten binnen te dringen, hebben – 
in de eerste helft van de maand november – de molen met explosieven 
opgeblazen. 
 
20 oktober 
Onder zeer moeilijke omstandigheden wordt een begin gemaakt met de evacuatie 
van het Sint Anna. 
 
21 oktober 
Einde van de slag om Overloon en Venray. 
 
22 oktober 
Begin evacuatie Sint Servaas. 
 
23 oktober 
Op de Smakterweg te Venray vallen door granaatvuur verschillende slachtoffers, 
waaronder kapelaan Olieslagers. 
 
25 oktober 
Bekendmaking evacuatie van Venray. Deze is vijf dagen later grotendeels 
uitgevoerd. De kerktoren van Castenray door Duitsers opgeblazen. 
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27 oktober 
De Zandhoek, De Gunhoek en Castenray moeten evacueren. De inwoners van 
Ysselsteyn mogen terugkeren. 
 
29 oktober 
Oostrum noordelijk van de spoorlijn moet evacueren. 
 
3 november 
Van de Oirlose kerk wordt de spits afgeschoten. Frans Michels, de molenaar van 
de ‘Nooit Gedacht’ te Merselo maakt vanwege spionage- opdrachten een 
verkenningtocht naar Castenray, dat nog in Duitse handen is. Van deze tocht is 
hij niet teruggekeerd. Op 6 december vond men hem, door vijandelijk vuur 
dodelijk getroffen in een weiland tussen Leunen en de Zandhoek (Oirlo).  
 
5 november 
De kerk van Geysteren wordt opgeblazen.  
 
22 november 
Kerktorens van Oirlo en Meerlo opgeblazen. Ook Smakt bevrijd. 
Nadat de bezetter – geheel Oirlo was geëvacueerd – de molen in de Molenhoek 
wekenlang als uitkijkpost hadden gebruikt brachten ze de in de molen 
aangebrachte springlading tot ontploffing. 
 
23 november 
Oostrum, Oirlo, Castenray en Veulen bevrijd. In ons land bestonden gedurende 
de Tweede Wereldoorlog drie grote verzetsorganisaties. De eerste was de OD 
(Ordedienst), opgericht in de herfst van het jaar 1940. Verder de RVV (Raad van 
Verzet) die tot stand kwam in mei 1943 en ten slotte de LO (Landelijke 
Organisatie voor Onderduikers). In de herfst van het jaar 1942 kwam dominee 
Frits Slomp uit Heemse (bij Hardenberg) in contact met mevrouw H. Kuipers-
Rietberg uit Winterswijk. Dominee Slomp (verzetsnaam Frits de Zwerver) was in 
juli 1942 vertrokken uit zijn standplaats, omdat hij wegens zijn principiële 
preken en zijn anti-Duitse houding door de Duitsers werd gezocht. Samen 
besloten ze tot de oprichting van een organisatie om Joden en jongelui die zich 
onttrokken aan de verplichte Arbeidsdienst te helpen bij het onderduiken. Met de 
oprichting van de afdeling Driebergen op 25 november 1942 kwam de organisatie 
daadwerkelijk tot stand. Zeist volgde daags erna. Groningen op 26 december 
1942 en friesland in het begin van het jaar 1943. Spoedig daarna ontstonden er 
afdelingen in Doetinchem, Eibergen, Varsseveld, Lichtenvoorde. In de zomer van 
het jaar 1943 kon men zeggen dat de organisatie bijna in heel Nederland 
afdelingen had. Vanaf die tijd werd ze dan ook de ‘Landelijke’ genoemd. In het 
zuiden (Brabant en Limburg) bestonden vanaf het eind van 1942 al 
verzetsgroepen, waarin zeker voor wat Limburg betrof, de katholieke 
geestelijkheid (pater Lodewijk Bleys en Leo Moonen, secretaris van het Bisdom 
Roermond) een belangrijke rol vervulden. In de zomer van 1943 kreeg men 
contact met de LO die tot dan toe overwegend was geleid door mensen uit het 
protestantse verenigingsleven. Op een bijeenkomst in Den Bosch op 7 augustus 
1943 besloot men tot aansluiting om te komen tot een gezamenlijke strijd tegen 
de overheerser. 
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De LO (landelijke organisatie voor onderduikers), die gewestelijk was opgezet had 
in Limburg de volgende districten: Venlo, Roermond, Maastricht, Heerlen, 
Gulpen, Weert, Vierlingsbeek, Nijmegen, Maas en Waal en Venray. Provinciaal 
leider was Jan Hendriks uit Venlom beter bekend als “Ambrosius’. In augustus 
1943 besloot een aantal Venrayers, onder wie kapelaan Kuepers, Paul Nijsen, 
Toon Vermeulen (de koster), Frans Michels en Cor van Staveren, die al enige tijd 
op eigen initiatief bezig waren met allerhande verzetsactiviteiten in Venray en 
omgeving tot samenwerking. Begin oktober 1943 kwamen zij in contact met de 
provinciale LO-leider Ambrosius te Venlo. Dit was in feite het ontstaan van het 
district Venray. Als districtsleider werd hun toegewezen een zekere Evert – ook 
wel Kobus genoemd – (J. Russel) uit Venlo, die daar reeds een leidende functie 
vervulde en daardoor volkomen op de hoogte was van de gang van zaken. Als zijn 
plaatsvervanger werd Karel uit Venlo aangewezen. Midden oktober 1943 werd te 
Venray een bijeenkomst belegd waarop ook enkele personen uit Deurne aanwezig 
waren. Deurne had tot dan toe geen verbinding kunnen maken met de LO. Na 
kennis te hebben genomen van de situatie besloot Deurne, onder leiding van 
Mart Hendriks, zich aan te sluiten bij het district Venray. In november 1943 
kreeg kapelaan Kuepers contact met Frans Boshard (Frans Nuchelmans) uit 
Veghel. Deze had daar een goed functionerende groep opgebouwd, maar de 
steeds groter wordende problemen hadden hem op zoek doen gaan naar de grote 
LO. Ook Veghel werd bij het district Venray gevoegd en toevertrouwd aan de 
zorgen van Evert, alias Kobus. Het district Venray bestond in november 1943 dus 
uit drie rayons: Venray, Deurne en Veghel. In december 1943 vonden in  het 
district Helmond, dat deel uitmaakte van de LO Noord-Brabant-Oost enkele 
arrestaties plaats. Hierbij was ook de districtsleider kapitein Van Doren 
betrokken. Het gevolg was dat Helmond zijn contact met NBO verloor  en in een 
isolement terecht kwam. Gelukkig verkreeg men via dokter Nelemans uit Bakel 
contact met Venray, waardoor men toch in het bezit kwam van het noodzakelijke 
materiaal, zoals distributiebonnen en gelden voor de onderduikers. In maart 
1944 werd het district Helmond, met onder andere Someren en Liessel definitief 
bij het district Venray ingedeeld. Bij het hierover gevoerde overleg was echter 
bepaald dat Veghel weer deel uit zou gaan maken van Noord-Brabant-Oost. 
 
Op de bijeenkomsten van de districtsraad, die meestal gehouden werden ten 
huize van dokter Nelemans te Bakel of J. Knaapen te Helmond, of in de 
textielfabriek van Raaijmakers te Helmond, waren in de regel de volgende 
personen aanwezig: Kobus, leider van het district Venray, M. Hendriks, 
rayonleider Deurne, J. Knaapen, rayonleider Helmond, P. van Kimpen (Helmond) 
en P. Nijssen (Venray). Alle problemen betreffende het district kwamen daar aan 
de orde, zoals de verdeling van bonkaarten en gelden voor de onderduikers, 
plaatsing van joden en andere onderduikers en krijgsgevangenen, distributie- en 
bevolkingsaangelegenheden. 
 
Deurne gaf een eigen illegaal blad uit genaamd ‘De Vrije Pers’. In Helmond 
vonden geen regelmatige bijeenkomsten plaats. De contacten waren informeel. 
Van grote betekenis is geweest de belangrijke bijdrage die Helmond geleverd heeft 
in de textielvoorziening van het gewest Limburg. In Venray kwam men meestal 
wekelijks bijeen op de kapelanie. Gewoonlijk was daar ook de vertegenwoordiger 



 304

van de afdeling bevolking van de gemeente, de distributiedienst, het 
arbeidsbureau en de politie aanwezig. Alle genomen besluiten en informatie 
werden daarop doorgegeven aan de ‘duikhoofden’ in de diverse kerkdorpen. De 
LO Venray telde ongeveer dertig medewerkers, onder andere de heren P. 
Schoester, telefoonverbindingen, Toon Vermeulen, verzorging onderduikers, C. 
van Staveren, pilotenhulp, Th. Terwindt, arbeidsbureau en financiën, J. van de 
Bergh, bevolkingsregister, Frans Michels, duikhoofd Merselo. Hij is het die bij het 
vervullen van een spionageopdracht voor de Engelsen is doodgeschoten. En Th. 
Janssen, die na de bevrijding bij een bombardement van Duitse vliegtuigen op 
Deurne op 18 december 1944 het leven verloor. Gedurende een drietal maanden 
heeft de LO Venray een eigen illegaal blad, dat de naam ‘De Zwijger’ had 
uitgegeven. Het laatste nummer is onder moeilijke omstandigheden verschenen 
op 10 oktober 1944. Omdat het post- en telefoonverkeer was uitgevallen en er 
nauwelijks nog naar de radio kon worden geluisterd (wegens het uitvallen van 
elektriciteit) is de uitgave van ‘De Zwijger’, vooral in de periode 15 september tot 
10 oktober zeer waardevol geweest. De redactie van het blad was in handen van 
P. Swinkels, bijgestaan door een aantal medewerkers. Gemiddeld werden er in de 
gemeente Venray maandelijks zeshonderd onderduikers van bonkaarten 
voorzien. Aan geldelijke ondersteuning werd elke maand vierduizend gulden 
uitgekeerd. Uiteraard werd er ook gezorgd voor legale of illegale 
distributiekaarten, persoonsbewijzen, en allerhande vrijstellingen. Van belang 
was ook de verspreiding van illegale bladen, zoals Trouw, de Geus, Je 
Mantiendrai, Ons Volk en natuurlijk de eigen uitgave De Zwijger. Van groot 
belang was ook dat men over een uitstekende waarschuwingsdienst beschikte. 
Meestal wist men precies wanneer er vanuit Venlo of Maastricht razzia’s op 
komst waren. Zodoende konden onderduikers tijdig worden gewaarschuwd. Heel 
veel goed werk is te danken aan de burger van Venray die bereid waren 
onderduikers op te nemen en de LO ondersteunden met geld en kleding. 
 
Op 21 juni 1944 (Tweede Pinksterdag) hadden de districtleiders van de LO 
Limburg een bijeenkomst in het pensionaat St. Louis te Weert. Men hoopte dat 
dit een van de laatste bijeenkomsten zou zijn, omdat de invasie in Normandië in 
volle gang was en daarom verwachtte dat de bevrijding nog hooguit enkele 
maanden op zich zou laten wachten. Alle tien districtsleiders waren aanwezig, 
evenals de provinciale leider. Om halfdrie in de middag stormde onder leiding van 
de beruchte Nitsch van de Sicherheitsdienst in Maastricht, plotseling een aantal 
zwaar gewapende Duitsers het gebouw binnen. De verzetsleiders probeerden nog 
te ontsnappen door zich ergens in het grote gebouw te verschuilen, maar de 
meesten werden na enig zoeken door de Duitsers gepakt. Vier van hen slaagden 
er in zich voor de Duitsers verborgen te houden. Onder hen was ook Kobus, de 
districtsleider van Venray die zich wist te verbergen in een ruimte onder een 
lessenaar. Pas ’s avonds om half acht, toen de Duitsers waren vertrokken kon hij 
zijn benauwde schuilplaats verlaten. Enkele anderen hebben zich weten te 
verbergen achter een stapel verduisteringsplaten en schilderijen. De zeven 
gepakte voormannen uit het Limburgse verzet en de broeder-overste van het 
pensionaat St. Louis kwamen via Nederlandse concentratiekampen terecht in de 
beruchte Duitse kampen. Op één na zijn ze daar allen gedood; onder hen waren 
de provinciaal leider Ambrosius, Wim Janssen (districtsleider van Vierlingsbeek) 
en kapelaan Naus uit Venlo. De overval was een gevolg geweest van aangifte door 
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de Amsterdamse verrader Vos (schuilnaam Bob Jesse) die voor de 
Sicherheitsdienst werkte. 
 
Mevrouw Kuipers-Rietberg (tante Riek), oprichtster LO werd door verraad op 19 
augustus 1944 te Bennekom gearresteerd. Zij kwam terecht in het 
concentratiekamp Ravensbrück, waar ze op 27 december 1944 als gevolg van de 
doorstane ontberingen is overleden. Frits de Zwerver werd eveneens gearresteerd 
en wel op 1 mei 1944 in de omgeving van Ruurlo. Hij werd opgesloten in de 
gevangenis te Arnhem. Een knokploeg slaagde er echter in hem op 11 mei 1944 
te bevrijden. Hij overleed in december 1978 op tachtig jarige leeftijd. 
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Sporen in de Peel 
 
 
 
 
Er was een buurtschap Lull, met drie ‘ellen’. Het is een oud gehucht dat lag 
tussen Venray en Oostrum, op de oostgrens van Sint Servaas. Ook daar voltrok 
zich de grote catastrofe van de zeventiende eeuw, de pest. De V.O.C., opgericht in 
1602, voer naar de oost. De schepen brachten niet alleen dure peper en andere 
specerijen naar Nederland, maar ook met pest besmette ratten. De pest brak uit 
in het najaar van 1653, na een hete, droge zomer. In de jaren 1635 en 1636 zijn 
duizenden mensen in deze streek aan de pest gestorven. Op de kerkhoven van 
Sevenum, Well, Oirlo, Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum staan nog 
grafmonumenten. Het zijn stille getuigen van de ziekte die ook wel de haastige 
dood genoemd werd. Op het kerkhof van Blitterswijck, in de noordoostelijke hoek 
langs de kerkhofmuur, is een bijzonder monument. Een granieten kruis door de 
tijd zwart gekleurd. Onder dit kruis lagen eertijds slachtoffers van de zwarte 
dood, die in de jaren 1635 en 1636 dood en verderf zaaide onder de bevolking. 
 
Anno domini 1636 den 4 november, is in Godt verstorven Jacob Peeters. Anno 
1675 den 20 october is in Godt verstorven Jenneken van Wyenhoven syn 
huisvrouw. Anno 1687 den 21 december is in Godt verstorven Lenaerdt Kerstens 
Jenneken Salyghers tweede man Godt Troost Die Sielen R.I.P. 
 
Vermoedelijk heeft de hete, droge zomer in 1635, gevolgd door een natte 
nazomer, geleid tot hongersnood, met als gevolg ondervoeding en verzwakking. 
De pest werd overgebracht door ratten. Ze waren de gastheer van vlooien die 
alleen op ratten voorkwamen. Na de dood van hun gastheer hadden de vlooien 
gebrek aan voedsel en sprongen dan over op mensen. Deze mensen  raakten 
besmet en kregen dan de builenziekte. Het was een lymfeklierontsteking. Bekend 
is het beeld van de Heilige Rochus, patroon van artsen en verplegers en 
beschermheilige tegen pest en besmettelijke ziekten. Hij wordt afgebeeld met een 
buil op zijn been. Ongeveer veertig procent van de besmette personen stierf aan 
deze ziekte. De besmetting van mens op mens gebeurde door inademing van 
druppeltjes speeksel met pestbacteriën die door de pestlijder werden opgehoest. 
In die tijd leefden de mensen met velen in kleine woningen en ook seksuele 
contacten vergrootten de besmettingskans. Geestelijken, die solitair leefden en 
zich goed konden voeden, waren veelal gevrijwaard van de pest. De rijken die het 
zich konden veroorloven om te vluchten verlieten bij de eerste verschijnselen van 
de pest (de sterfte van veel ratten) hun dorp of stad. Het was ook een typische 
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ziekte in het leger dat in de Peel gelegerd was. In Venray verbleef generaal 
Piccolomini die door de Duitse keizer de Spanjaarden te hulp was gezonden. Er 
wordt in diverse bronnen over duizenden slachtoffers gesproken. Voor Venray 
wordt een getal genoemd van tweeduizend, zeventig procent van de bevolking. 
Dat is erg overdreven want Venray telde in 1635 nauwelijks drieduizend 
inwoners. Dat zou betekend hebben dat de complete structuur van dit dorp 
verminkt was. Het geschatte aantal slachtoffers is driehonderd. Dat is vergeleken 
met Boxmeer omdat men daar het aantal doden wel heeft geteld en 
opgeschreven. De pieken geven aan dat de sterfte het grootst was in oktober, 
november en december. Op grond daarvan zal de situatie in Venray niet veel 
anders zijn geweest. De overdrijvingen zijn vooral veroorzaakt door de pastoor op 
de preekstoel. Zij wilden indruk maken en de pest verklaren als de ‘toorn des 
Heren’. Onder andere was de latere (1880) pastoor Van Haeff daar schuldig aan. 
hij was in de ogen van de mensen een hoog geplaatst persoon. Wellicht was hij 
jaloers op de getallen van Gemert daar was men zelfs op drieduizend slachtoffers 
gekomen. Dit cijfer uit 1635 lijkt voor Gemert veel te hoog. Als opmerking bij dit 
getal stond wel vermeldt dat deze gegevens vermoedelijk overdreven waren. 
Helmond zou ongeveer helemaal zijn uitgemoord. Betrouwbare bronnen geven 
aan  dat in Nijmegen, als grootst getroffen plaat in Nederland, ongeveer veertig 
procent van de bevolking aan pest is overleden. Het hoge sterftecijfer wordt mede 
verklaard door de besmettingshaarden in het franse leger, dat buiten de stad 
bivakkeerde, maar naar eten zocht in de stad. De legerleiding werd verzocht om 
het bivak verder van de stad in te richten. In de streek van Neder-Maas, Rijn en 
Peelstreek was de heilige Rochus al in 1500 bekend. Dit getuigen de beelden uit 
die tijd, die in Kalkar, Horst en Venray werden gevonden. Talrijke 
Rochuskapellen zijn in deze streek gebouwd. De Heilige Rochus werd in 1295 in 
Montpellier in Zuid-Frankrijk geboren. Op zijn pelgrimsreis naar Rome genas hij 
velen door het maken van een kruisteken. In Piacenza werd hij zelf besmet door 
de pest. Hij lag ziek in een hut voor de stad. God zond hem een engel die hem 
troostte en zijn ziekte verlichtte.    
 
Op 12 september 1804 trok Napoleon vanuit Aken via Krefeld naar Venlo, waar 
hij luisterrijk onthaald werd. Het stadsbestuur riep de bevolking op Napoleon 
met gejuich te begroeten: ‘Vive l’ empereur’ (leve de keizer). Als geheugensteun 
werd hun gezegd: ‘Wief, lamp, kachelpiep’. Toen de keizer door de Kloosterstraat, 
Floddergats, Begijnengang en Keizerstraat trok, waren de mensen de Franse 
tekst al weer vergeten en riepen: “Wief, lamp, kachelpiep’. Deze anekdote leeft 
nog steeds voort in Venlo, waar de Keizerstraat naar Napoleon is genoemd. De 
keizer reisde naar Venlo om de restanten van de Fossa Eugeniana te bekijken. 
Dat was een kanaal dat de Spaanse landvoogdes Eugeniana in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw van plan was te graven, maar dat nooit voltooide. Napoleon 
wilde de restanten inpassen in zijn droom, de aanleg van het Grand Canal du 
Nord. Een waterverbinding tussen de Schelde in Antwerpen en de Rijn in Neuss. 
Napoleon zag het kanaal als een strategische handelsroute ten zuiden van de 
Bataafse Republiek. De Franse keizer vertrouwde de mensen in het noorden niet 
die de Rijn beheersten. Het Grand Canal du Nord moest een alternatief voor de 
Rijn die over Bataafs grondgebied liep. Ook kon Napoleon Parijs op die manier 
met de Oostzee verbinden. Bovendien was het graafwerk een 
werkverschaffingsproject voor de vele werklozen in de regio. De Fossa Eugeniana 
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bleek echter ongeschikt als bedding en dus koos Napoleon voor een andere route 
voor zijn kanaal tussen Venlo en de Rijn. In 1803 gingen honderden arbeiders 
met schop en houweel aan de slag. Maar twee jaar later werd het werk gestaakt 
toen de Noordelijke Nederlanden daadwerkelijk bij het Franse keizerrijk werd 
ingelijfd. Tussen Beringe en Venlo ligt als een lint in het landschap de 
onvoltooide Noordervaart. Juich Peelland, de koning rijdt binnen. Keizer 
Napoleon Bonaparte had zijn broer Lodewijk (1778-1846) uitgeroepen als koning 
van Holland. Door het Nederlandse volk werd hij al snel populair door zijn 
medeleven met twee nationale rampen: de kruitontploffing te Leiden op 12 maart 
1807 en de overstromingen in het rivierengebied in januari 1809. Lodewijk stelde 
in 1807 de in Gemert geboren Paulus Emanuel de la Court aan als landdrost 
voor het departement Brabant. Op 16 mei 1809 zou de koning een bezoek 
brengen aan Helmond. Het stadsbestuur had alles in het werk gesteld om de 
koning op glorieuze wijze te ontvangen. De bevolking werd gevraagd erebogen te 
plaatsen met het opschrift: ‘Juich Peelland, de Koning, onze hersteller rijdt 
binnen’. Voor alle huizen langs de route werden dennenboompjes geplant en de 
straten werden versierd. De krant ‘De Nieuwste Tydingen’ schreef op 29 juli 
1752:  
 
In december 1794 trekken de Fransen over de bevroren grote rivieren de (Bataafse) 
Republiek binnen. Stadhouder Willem V vlucht naar Engeland. Plaatselijke comités 
revolutionairen nemen de macht over. In Nederland wordt feest gevierd. 
Vrijheidsbomen worden opgericht, het volk danst rond deze bomen. 4 maart 1975. 
 
De bezettingsmacht brengt veel narigheid met zich mee. De soldaten worden 
ingekwartierd. De plaatselijke bevolking moet de inkwartiering betalen.  4 juni 
1803 
 
In 1810 verslaat Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk en voegt de 
Nederlanden bij het Franse keizerrijk. Lodewijk had bij de bevolking liefde en 
respect verworven. Een jaar later bezoekt de keizer met zijn echtgenote zijn 
nieuwe onderdanen. Hij wordt overal enthousiast ontvangen. ‘Het volk is van 
eenen voorbeeldige goedaardigheid; de vaders en moeders der opgeschrevenen 
bieden hun verzoeken om vrijstelling hunner zonen, het zy wegens gebreken’. Als 
het verzoek niet wordt ingewilligd vertrekken zij zonder te klagen. Ongeveer 
vijftienduizend Nederlanders hebben gediend in het leger van Napoleon l. Zij 
marcheerden in 1812 in een leger van zeshonderdduizend man, vijftienduizend 
paarden en twaalfhonderd tweeënveertig artillerievuurmonden Rusland binnen.. 
Napoleon wordt in april 1814 door de geallieerden onder leiding van Engeland, 
Oostenrijk en Pruisen tot aftreden gedwongen. Napoleon verliest op 18 juni 1815 
de Slag bij Waterloo. De Franse keizer wordt verbannen naar Elba, maar keert 
een jaar later terug naar Frankrijk.  Napoleon geeft op Elba veel geld uit. Hij stelt 
alles in het werk om zich bemind te maken. Op 17 maart 1815 melden de 
kranten dat Bonaparte van het eiland Elba is ontsnapt, waar de geallieerde 
mogendheden hem soevereiniteit hadden gegeven. Napoleon wordt opnieuw 
verbannen, nu naar Sint Helena, waar hij zich vermaakt door kaartspel met de 
twee dochter van het huis waar hij woont.. Na zijn spectaculaire ontsnapping van 
Elba beginnen zijn laatste dagen. Al snel gaan de geruchten dat niet kanker, 
maar gif zijn dood veroorzaakte. In 2000 wordt na een onderzoek van zijn 
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hoofdhaar duidelijk dat er zich inderdaad een dodelijke hoeveelheid arsenicum in 
zijn lichaam bevond. Na de bevrijding van de Fransen door het geallieerde leger 
waar zich ook de Russen en de Polen bij hadden aangesloten, landt de zoon van 
stadhouder Willem V in Scheveningen. Nederland wordt een koninkrijk en de 
erfprins bestijgt als Willem l de troon. Op het congres van Wenen in 1815 krijgt 
hij ook de zuidelijke Nederlanden (het tegenwoordige België). Willem l besteeg de 
troon, maar werd in 1830 uit België verdreven. De bevolking van de Noordelijke 
Nederlanden voelde zich in haar eer gekwetst. Overal in het land werden 
vrijwillige jagercorpsen opgericht die zich voorbereiden op de strijd met de 
Belgen. Willem l (Willem Frederik), koning der Nederlanden, groothertog van 
Luxemburg, hertog van Limburg, ’s Gravenhage en Berlijn. Hij was de oudste 
zoon van stadhouder Willem V, prins van Oranje Nassau. Willem l leidde als 
erfprins met zijn broer Frederik de strijd tegen de Fransen. Hij vluchtte in 1795 
met zijn vader naar Engeland en werd generaal in Pruisische dienst. Hij koos de 
kant van de Pruisen tegen Napoleon. Tegen het einde van de Franse tijd keerde 
hij terug uit Engeland en kwam op 30 november 1813 in Scheveningen aan land 
en aanvaarde de regering met de titel soeverein vorst. 
 
Ten opzichte van België stond Willem voor grote moeilijkheden. In 1830 vond in 
Parijs een revolutie plaats. De liberalen kwamen aan de macht. Dat was het sein 
voor de revolutionairen elders in West-Europa. Ook in Brussel sloeg de vlam in 
de pan nadat in de schouwburg de opera ‘La Muette de Portici’ was opgevoerd. 
Deze opera is een lofzang op de opstand van Napels tegen Spanje. De Brusselse 
revolutie breidde zich snel uit tot het grootste deel van het huidige Nederlands-
Limburg. Ook Venlo werd door de Belgen veroverd en bleef negen jaar (tot 1839) 
onder Belgisch bestuur. In 1839 werd Limburg in tweeën gedeeld. De woede richt 
zich vooral tegen de uitgever G. Libry Bagnano van het regeringsblad en de 
gehate minister van justitie C.F. van Maanen. Op 4 oktober roept een voorlopige 
regering de Belgische onafhankelijkheid uit. Het Koninkrijk der Nederlanden valt 
hiermee in twee delen uiteen. Limburg koos de zijde van Brussel. Alleen 
Maastricht, bezet door een infanteriedivisie, bleef voor Willem behouden. Door 
het traktaat van Londen kwam op 19 april 1839 het gebied van het huidige 
Limburg onder Holland. Limburg had ruim acht jaar bij België behoord. De 
Belgische vrijcorpsen en voor een deel gereorganiseerde troepen dreigden de 
Hollanders weg te jagen achter de Moerdijk. Het was in die donkere tijd dat de  
wapenroep van de koning werd gehoord: ‘Op te wapen, voor vaderland en vorst, 
voor orde en recht!’ de uitgedunde gelederen werden aangevuld met gewillige 
dienstplichtigen, vrijwilligers en studentencorpsen. Schutterijen verzochten de 
koning mee te mogen vechten tegen de Belgen ofschoon zij volgens de grondwet 
alleen bestemd waren voor de verdediging van vaderlands grondgebied. 
 
Door de steun van Frankrijk en de Engelse premier lord Palmerston, werden de 
scheidingsvoorwaarden die door de Belgen waren aangenomen, verbroken en 
besteeg Leopold, prins van Saksen-Coburg-Gotha de kroon. Hij werd 
opperbevelhebber van het Belgische leger. Naar Frans voorbeeld werden regionale 
legers gevormd. Een leger van de Schelde, een van de Maas, een van Vlaanderen 
en een Ardennenleger. De defensieve kracht van de toch al niet te grote 
krijgsmacht werd hierdoor ernstig aangetast. Maar geen angst, zo redeneerde de 
koning, de Hollanders zouden het toch niet wagen de dappere Belgen op eigen 



 310

grond aan te vallen. Het Maasleger had ten doel de Hollandse enclave Maastricht 
te observeren en Limburg te bezetten. Het hoofdkwartier van het Maasleger was 
in Hasselt. In ongeveer een halve eeuw werd vijfmaal van nationaliteit gewisseld. 
Van Pruisen tot Fransen, dan Nederlander, vervolgens Belg en tenslotte weer 
Nederlander. Zo heeft Napoleon Bonaparte en de eerste koning der Nederlanden, 
Willem l (de kanalenkoning), de eerste rechte cultuurlijnen, kanalen en wegen 
getrokken overal in het land. De Peel lag open. Het goud van de Peel lag voor het 
opscheppen. Maar de gouden eeuw van de Peel kwam twee eeuwen later dan in 
de overige venen van Nederland.  
 
In 1888 werd de Nederlandse Heidemaatschappij opgericht die naast de 
ontginning van de heidevelden, ook ten doel had de landbouwkundige kennis te 
bevorderen door de uitgave van publicaties. De Maatschappij gaf in 1889 
opdracht aan de Duitse landbouwkundige A. Salfeld om een verhandeling te 
schrijven over de Nederlandse heiden en het gebruik van hulpmeststoffen. Deze 
publicatie geeft een goed historisch beeld van de toestand van de Nederlandse 
heiden. De eeuwen waar plaggenwinning had plaats gevonden, hadden volgens 
Salfeld de heidevelden ecologisch uitgeput. Het waren geen paarse heidevelden 
waarover gezongen werd. Dit boek verscheen in 1890 en heeft een schat aan 
informatie. 
 
Bouwland werd in alle heidestreken jaarlijks bemest. De woeste gronden 
vormden de bron van het mest. Al het organisch materiaal dat de streek 
voortbracht werd geoogst. Ook het strooisel in de bossen werd vergaard. De 
heidevelden werden door al dat plaggen aanzienlijk verwoest, zodat het 
heidekruid nog slechts schraal groeide. In de loop van de eeuwen zijn de oude 
bouwlanden, essen of velden, een meter opgehoogd door het heidezand van de 
plaggen. De essen werden door de plaggenmest ongeveer een millimeter per jaar 
hoger. Een globale berekening toont aan dat voor zeshonderdvijfentwintig hectare 
veldgronden in Sevenum vijf miljoen kubieke meter zand met de plaggenmest 
werd aangevoerd. Bij de eerste beroving van de heide voor de winning van 
strooiheide duurde het tien jaren voordat de heide weer gemaaid kon worden. Bij 
het plaggen rekende men twintig jaar en bij een tweede beroving ging men uit van 
veertig jaren. Uiteindelijk kon de heidebodem op de hoge heidegronden zich niet 
meer herstellen. Aan de randen van de essen ontstonden zandverstuivingen, 
zoals de Heldense Bergen, de Schakerheide en de Blerickse Bergen. Er waren 
boeren in de heidestreken, die minstens de helft van het jaar met het zichten en 
rijden van plaggen bezig waren. De mestbereiding, inclusief het vervoer en 
plaggenzichten, bedroeg zeventig procent van de totale arbeid op de boerderij. 
Ondanks al dat geploeter was de bemestingswaarde nog erg gering.  
 
De eerste kunstmeststikstof op het einde van de negentiende eeuw was 
Chilisalpeter. Deze kunstmest was erg duur, negentig cent per kilo zuivere 
stikstof. Ruw kalizout kwam op de markt onder de naam ‘kainiet’. 
Thomasslakkenmeel was een fosformeststof dat geproduceerd werd uit gemalen 
slakken, een restproduct van de hoogovens. Salfeld schrijft: 
 
De geïnvesteerde energie voor mestbereiding is veel hoger dan de verkregen 
energie uit het geoogste product. Het areaal af te plaggen heiden was dikwijls 20 
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maal groter dan de te bemesten akkers. Op zulk eene grond leven  nu eenmaal 
mensen, die dank zij hunne vlijt kunnen leven. Wij kunnen hen moeilijk 
ontmoedigen door hun dit voor te houden, omdat er geen alternatieven zijn. 
 
Boeren in heidestreken leefden in materiele armoede. Door de noeste arbeid werd 
er als er geen tegenslag kwam, voldoende verdiend om in leven te blijven. Maar er 
voltrokken zich ook grote rampen, zoals in 1723 en 1724 door langdurige hitte en 
droogte. In 1846 was  sprake van een volledige misoogst ten gevolge van een erg 
natte winter. Een hongersnood volgde. Het aantal huwelijken en geboorten 
daalde respectievelijk met dertig en vijftien procent, het aantal sterftegevallen 
steeg met vijfentwintig procent. Door de beweiding en betreding door schapen 
stoelde de rogge beter uit en gaf daardoor meer aren, dus meer koren. De 
spreekwoorden: ‘Brek mich de nak dan vul ik dich de zak’ en ‘Het schaap heeft 
gouden hoeven’ duiden hierop. Volgens Salfeld zou dit betekenen dat 
schapenmest voor de akker het kostbaarste goed was. Het bestuur van de stad ’s 
Hertogenbosch nam op 4 januari 1787 een resolutie aan om as uit de Hollandse 
steden naar Vlaanderen en Brabant te brengen. De boeren uit de Meijerij konden  
het daar kopen. Omdat as niet zwaar was loonde het de moeite een afstand van 
acht uur te rijden. In de winter konden de boeren die de markten van ’s 
Hertogenbosch bezochten om granen, boekweit of turf te verkopen, op de 
terugweg de mest meenemen.. 
 
Venray was het land van de schapenhouders. Het hoogtepunt van de 
schapenhouderij was in 1873. In Venray graasden zesenzeventighonderd 
schapen verdeeld over honderdtachtig kudden. Het dieptepunt was in 1829, er 
resteerde nog een kudde met eenennegentig schapen. Rond 1900 voltrok zich een 
agrarische revolutie. Door concurrentie van Australische wol kelderde de 
wolprijs. De mestproductie was ook niet meer zo belangrijk. Langzamerhand 
verdwenen de schaapskudden van de heide, de kooien werden verlaten. In 1973 
werd in het natuurreservaat Mariapeel een geslaagde proef genomen door de 
heide te begrazen met runderen. Het werd een gat in de markt. De scharrelkoe 
deed zijn intrede op de heide. Het tweede gat in de markt werd spoedig ontdekt.: 
de scharrelkeutel. Daar kan geen andere keutel tegen op. Een waarheid als een 
koe: runderen op de heide schijten vanaf september, olifanten keutelen tot 
november. Vierhonderd kilo koeienvlaaien is een kilo fosfaat en een kilo fosfaat 
honderd kilo voedsel. Een Mariapeelkoe produceerde jaarlijks 
vierentwintighonderd kilo vlaaien, goed voor zes kilo fosfaat. Na recycling leverde 
dit zeshonderd kilo voedsel op. De driehonderd grazende runderen produceren in 
vier maanden grazen in Mariapeel zevenhonderdtwintigduizend kilo vlaaien. Dit 
is achttienhonderd kilo fosfaat. Dat betekent honderdtachtigduizend kilo voedsel. 
Een volwassen mens eet dagelijks drie kilo voedsel. De Mariapeelkoeien recyclen 
heide en pijpenstro. Hun mest is goed voor honderdvijfenzestig jaren voedsel. Er 
ontstond een mestprobleem. 
 
Herders waren jonge of oudere gehandicapte mensen, soms ook kinderen, die 
zich in dit weinig inspannende schepersvak dienstbaar konden maken. De 
scheper Derks uit America was nog maar tien jaar oud. Hij kwam uit een 
schaapherderfamilie. Zijn broer was ‘Derken Doër, een van de laatste schepers 
uit Horst. De schaapskooien waren ingericht als potstallen voor de mest. Rond 
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1870, toen de schaapskooi op de ‘Bookes Piel’ niet meer gebruikt werd, omdat de 
kunstmest zijn intrede deed, werd de kooi afgebroken en bij de boerderij in Hees 
opgebouwd door de timmerman Lodje Franssen uit de Kronenberg. In een van de 
balken van de kooi heeft Lodje de letter F (Franssen) gebeiteld. Dit teken is nog  
te vinden aan het eind van de linker ligger van de geitenkooi in Mariapeel. 24 mei 
1997 werd uitgeroepen tot Paulskoyendag. De Paulskoye, die eens het 
landschappelijk aanzien van de ‘Bookes Piel’ kenmerkte, was herbouwd in de 
Mariapeel.  
 
Er is geen volk meer in het veld. De stilte bij de kruisboom duurt al vele jaren. Er 
trekt geen processie meer voorbij om te bidden voor de vruchten van de aarde. 
Ook dat was ooit anders. In tijden van nood leert men bidden. ‘Geef ons heden 
ons dagelijks brood’. Die bede gold voor de velden. Het betekende leven of dood. 
De vier ijsheiligen Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius (11 t/m 14 
mei) kenden in 1724 geen nachtvorst. Maar in de nacht van 18 mei sloeg de 
natuur verschrikkelijk hard toe. Zeer zware nachtvorst teisterde de gewassen. In 
Baarlo, Helden, Horst, Kessel, Maasbree, Sevenum, Swolgen en Venray gingen 
vijfentwintighonderd hectare graan verloren. De schade werd geraamd op een 
miljoen negenhonderdveertigduizend kilo. De gevolgen voor de bevolking bleven 
niet uit. De hongersnood had verstrekkende gevolgen voor het aantal geboorten, 
huwelijken en sterfgevallen. Joost van den Vondel (1587-1679) had het ruim 
anderhalve eeuw eerder reeds gezegd. 
 
d ‘Akker zal het sweet vergelden,  
ploeg en arbey met gedult, 
zie hoe d’ aer de korenvelden, 
in den zomertijd vergult. 
 
In 1723 en 1724 golden de tweede laatste regels niet. Tegenwoordig gaat het 
gehele gedicht niet meer op. Maar de mijmering over dit landschap blijft zinvol. 
Dit is de gedachte die u in overweging kunt meenemen. Er werken geen mensen 
meer op de velden. Maar misschien zijn er argumenten voor het behoud van dit 
historisch landschap. 
 
De Perskoel is vermoedelijk een waterpoel, aangelegd voor het blussen van 
boerderijbranden. Vermoedelijk dateert deze poel uit de achttiende eeuw toen 
Friedrich Wilhelm van Pruisen hier regeerde. Hij verplichtte brandkuilen in 
gehuchten en dorpen. Dat bleek wel nodig want van de drieëndertig boerderijen 
van de Vosberg waren er zes door brand verwoest. De boerderij van Lintjes 
Handrie (Stuivers) heeft een groot hooiluik op zolderhoogte in de achtergevel. Hier 
heeft heel lang geleden de laatste weerwolf van de Peel de bewoners de stuipen op 
het lijf gejaagd. Het was een gebeurtenis die zich voltrok in de avondschemering. 
Een stevige bries stak op en zwol aan tot een angstaanjagende wind. Het was 
beslist geen onweer geweest. De bewoners werden opgeschrikt door een hels 
kabaal. Het geluid van een zware slag plantte zich voort via de zolder en daalde af 
naar de stal en de keuken, waar de bewoners zaten te eten. Ze schrokken zich 
bijna dood en waren kats over de rooie, niet wetend wat zich had afgespeeld. De 
volgende morgen ontdekten ze op het luik van de hooizolder een spoor van een 
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ingebrande hand. De afdruk had iets duivels. Zouden er dan toch weerwolven 
hebben bestaan? 
 
Het boerderijenbestand van de Vosberg was honderdzestig jaar ongewijzigd 
gebleven. De oude boerderij van Sters Lot was erg oud. Op de topografische kaart 
van 1734 stond deze boerderij er al. De boerderij is in 1910 afgebrand. De vrouw 
van boer Versleeuwen, die er voor de brand woonde, was erg bijgelovig. Zij 
geloofde in heksen. Bij naderen heksengevaar in de nacht ging ze naar de schuur 
en draaide dan de wanmolen. Als bewijs dat dit geholpen had doorzocht ze de 
boerderij. Er was dan geen heks meer te zien. De nachtrust was dan voor haar 
verzekerd. De Vosberg was vroeger de dunst bevolkte buurt van Helden. Een 
tocht langs al die Vosbergse boerderijen leert dat er niet veel meer overbleef van 
vroeger. In de meeste boerderijen wonen geen boeren, maar hun kleinkinderen, 
die geen boer zijn. Het Vosberge veld is betegeld, geasfalteerd en gemeubileerd 
met fabrieken en magazijnen. Er is geen boer in het veld te zien. Op de 
boerenerven domineren berken en eiken. In de groentetuinen bloeien nu 
petunia’s en vlijtige liesjes. Een laantje van tropische boompjes leidt naar een 
voordeur, versierd met pompoenen in fantastische vormen en kleuren. Er slapen 
geen kippen meer in de morellenbomen. Het nachtelijk geschreeuw van de 
pauwhanen van Kusters Graads is al lang verstomd. 
 
De boerenleenbanken hebben een belangrijk aandeel geleverd in het 
welvaartspeil van de streek. Vrij algemeen waren notarissen ingenomen met de 
boerenleenbanken, die in bijna elk dorp hebben gestaan. Sindsdien ondervonden 
zij weinig of geen moeite met de verstrekking van de aangevraagde gelden. De 
boerenleenbanken hebben zich vooral door haar stelsel van decentralisatie 
bemind gemaakt. Hypotheekaktes werden notarieel opgemaakt. Daardoor werd 
vermeden dat er sprake was van oneerlijke concurrentie. Het aantal notariële 
akten steeg van tien tot vijftien per jaar. Deze ontwikkeling werd door de 
notarissen toegeschreven aan de uitbreiding van de ontginningen. Zij vreesden 
dat, indien de ontginingen zich fors zouden uitbreiden, er een tekort aan krediet 
zou ontstaan. De boerenleenbanken verschaften verder voorschotten voor 
bedrijfskrediet met twee gegoede borgen voor boeren, arbeiders en coöperatieve 
instellingen, waarvan de meesten een rekening courant hadden tegen een rente 
van vier procent. Inspecteur van de heidemaatschappij, Klaas Dilling had in 1917 
een gesprek met de kassier van de boerenleenbank in Deurne. Bij de oprichting 
in 1902  telde de bank drieënnegentig leden. De bank had tienduizend gulden 
aan spaargelden van vierenvijftig leden onder haar hoede en had 
zevenduizendzeshonderdtachtig gulden aan voorschotten verleend aan tien leden. 
In 1917 was het ledental gestegen tot driehonderd. Het waren spaarders en 
voorschotnemers. Ruim zeshonderdzestig spaarboekjes waren in omloop, 
vijfenzeventig voorschotboekjes en tien boekjes op de lopende rekening. Veel geld 
werd naar de spaarbank gebracht, maar zelden werd een voorschot opgenomen. 
De bank was op werkdagen van acht tot achttien uur geopend. De mensen lieten 
hun geld niet meer renteloos thuis liggen. De rentevoet voor spaargelden was drie 
procent. De kinderen waren goede klanten. Er waren gezinnen met acht of meer 
spaarbankboekjes. Hiervoor was een minimale inleg vereist van vijfentwintig 
cent, maar van kinderen werd ieder bedrag aangenomen. Hoe groot het gevoel ten 
aanzien van de privacy ten aanzien van geld was, blijkt uit de uitspraak: ‘Men 
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schaamt zich niet meer om geld te brengen of een krediet te vragen. Men 
vertrouwt zijn gekozen bestuursleden voldoende’.  Bij de verlening van een 
voorschot werden borgen vereist. De bank verstrekte als hypotheek tweederde 
van de waarde van het onroerend goed. Het bedrag moest afgelost worden in tien 
of twintig jaar. Na jaren werd je eigenaar van je bedrijf. Problemen met 
aflossingen hebben zich nooit voorgedaan. Nagenoeg alle lokale banken waren 
centraal georganiseerd in de Coöp. centrale boerenleenbank te Eindhoven. De 
kassier klaagde dat er een overvloed aan geld was en dat het wenselijk zou zijn 
dat er meer voorschotten werden opgenomen. De oorzaak van die overvloed was 
dat er minder mest en veevoer werd gekocht door gedwongen verkoop van 
levende have als gevolg van de Eerste Wereldoorlog en de hoge prijzen voor 
landbouwgewassen. 
 
De klokkenluiders van de Peel hingen in de kerstnacht aan de touwen. Ze 
trokken met duvel en geweld aan het klokkentouw om met de mooiste en 
zwaarste klanken de boeren te wekken voor de nachtmis. Het geluid van de 
klokken bracht klanken voort waaraan je het meesterschap van de 
klokkenmakers kon herkennen. Vooral in de kerstnacht, als de sterrenhemel een 
stolp over een hard bevroren Peel had gezet, dan was de akoestiek van de Peel 
pas goed in staat om de verschillen goed te laten horen. De eeuwenoude klokken, 
de trots van de parochianen, meesterwerken van de klokkenmakers uit oude 
tijden. Vandaag nog roemen mensen uit Helden-Dorp de sublieme zuivere 
klanken van hun monumentale klok en vergelijke die met die van Kepel 
(Panningen). Die brengt volgens hen een geluid als een ketel voort. In de 
kerstnacht galmden al die klokken over de verlaten velden en vulden de Peel met 
roepende, uitnodigende klanken: ‘Komt allen tezamen’. En onder het blinken van 
de sterren gingen de mensen op stap. In stikdonkere nachten wezen die bekende 
klanken uit hun klokketoren hun de weg naar de kerk. In nachten vol stormen 
luidden de duivelse klokken die verzonken lagen in het moer. Karrensporen 
liepen in die tijd van de kerken naar de moeren. Daardoor misleid zonk men in 
het moer en beleefde een akelige kerst. 
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De twaalf kloosters 
 
 
 
 
 
 
Dit verhaal gaat over de religieuzen, zusters, broeders en paters, die jarenlang – 
eeuwen zelfs – in het midden van de Venrayers hebben gewoond, geleefd, 
gewerkt. Op weinigen na zijn ze vertrokken. Scholen, het ziekenhuis, 
verzorgingshuizen, het gemeentehuis, een kerk, een kapel houden deze 
herinnering vast. Maar zonder de verhalen die daarbij verteld zouden moeten 
worden, verliezen gebouwen al spoedig hun herkenbaarheid. De ontwikkeling 
gaat verder en laat zonder schriftelijke vastlegging door getuigen slechts 
onleesbare sporen na. Wie waren die religieuzen en wat hebben ze gedaan? 
 
Religieuzen zijn christenen die zich – behalve door hun doopbeloften – door 
bijzondere beloften (geloften) verbonden hebben de levenswijze van Christus na te 
volgen. Hun leven is gewijd aan de dienst van God en van de mensen om hen 
heen. Bidden maakt daar een belangrijk deel van uit, maar ook aandacht en zorg 
voor armen, zieken en eenzamen. Bij het bidden vergeten zij ook de arbeid niet, 
en bij de armen niet de rijken, bij zieken niet de gezonden, bij de eenzamen niet 
de samenleving. Aanvankelijk zal deze wijze van leven binnen de christelijke 
gemeenschappen niet bijzonder zijn opgevallen. In feite zouden alle christenen – 
ook die zonder bijzondere beloften – religieuzen moeten zijn. In de loop van de 
derde eeuw van onze jaartelling zien we eigen vormen van religieus leven 
ontstaan. De religieuzen nemen wat afstand van het gewone christenleven, 
misschien ook omdat zij daarin hun idealen niet verwerkelijkt zien. Mannen en 
vrouwen trekken dan de eenzaamheid in. In landen waar dit streven zichtbaar 
wordt, Egypte, Palestina, Syrië vinden zij die eenzaamheid in de woestijn. Zij 
herinneren zich dat de woestijn ook in de vorming van het volk Israël een 
beslissende rol heeft gespeeld. Daar ontmoette dat volk zijn God en kreeg het zijn 
tien geboden. Dat waren richtlijnen voor het alledaagse leven. Vanuit de woestijn 
zette het, bevrijd uit de Egyptische slavernij de tocht voort naar het land dat het 
volk in het vooruitzicht was gesteld. Om dat land binnen te gaan moesten zij door 
de stroom van de Jordaan. Zij plaatsten daarom, zo vertelt het Bijbelboek Josua 
in hoofdstuk vier twaalf stenen in de bedding die later als herinnering zouden 
dienen.  Christenen konden in deze bijbelse geschiedenis gemakkelijk een beeld 
voor hun eigen leven ontdekken en religieuzen maakten van deze levenswijze hun 
beroep. Er waren er die alleen de woestijn introkken, steeds verder weg van de 
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mensen. Zij zochten God en wilden zich door niets en niemand van deze 
zoektocht laten afleiden. Hun woonplaats was een kluis. Eenzaten (eenzaam 
levend mens) of kluizenaars noemen we hen daarom. De Egyptenaar Antonius 
Abt is een van de eersten van hen. Er waren er ook die zich met andere zoekers 
verbonden en gemeenschappen vormden. Zo konden zij elkaar tot steun zijn. Het 
woord voor zo’n gemeenschap was congregatie. Een andere Egyptenaar, 
Pachomius en zijn zuster Maria gelden hier als voorbeeld. Hun woonplaats heet 
een klooster, een besloten ruimte waarbinnen alles aanwezig was wat hun 
manier van leven kon ondersteunen: een kapel maar ook een bakkerij, een 
slaapzaal, stallen en een moestuin. Hun levenswijze werd gaandeweg in regels 
vastgelegd die – omdat zij uit ervaring waren gegroeid – de slijtage van eeuwen 
hebben kunnen weerstaan. In Europa hebben deze mannen (monniken) en 
vrouwen (monialen) eeuwenlang het beeld van het landschap en van de stad 
bepaald. Zonder hen zou Europa niet gekerstend zijn. De katholieke kerk is tot in 
de zestiende eeuw een echte monnikenkerk geweest. Maatschappelijk gezien 
hebben toen de monniken een grotere invloed kunnen uitoefenen dan de 
monialen. Zij konden in wetenschap worden geschoold en voor hen lag de wereld 
gemakkelijk open. De monialen echter waren voor haar eigen bescherming in die 
door mannen gedomineerde maatschappij, genoodzaakt te leven in een besloten 
klooster ‘achter slot’. Haar tijd komt eigenlijk pas – na wat aarzelende en niet 
steeds gelukte pogingen om zich buiten de strikte beslotenheid dienstbaar te 
maken – in de achttiende en negentiende eeuw. Dan worden haar vooral twee 
vormen van dienst toevertrouwd: die van de verzorging van de zieken (voorheen 
een mannentaak) en die van het onderwijs aan meisjes (die voorheen van 
onderwijs verstoken waren). Vooral in de negentiende en in de eerste helft van de 
twintigste eeuw zijn in Europa honderdduizenden gelovigen voor deze taken 
gewonnen. In Venray komen wij mannelijke en vrouwelijke religieuzen 
tegenkomen in de zorg voor zieken: Sint Servatius, Sint Anna, Sint Joseph, Sint 
Elisabethziekenhuis. Maar ook in de zorg voor het onderwijs: Franciscanen 
(Gymnasium I.C.), Ursulinen (Jerusalem), zusters van Sint Joseph. De meer 
priesterlijke zielzorg (assistentie voor de parochiegeestelijkheid) werd uitgeoefend 
door de Franciscanen van Venray en de Karmelieten van de Smakt. 
 
De eerste kloosters verschijnen in Venray al in de vijftiende eeuw. De Moderne 
Devotie – een Nederlandse hervorming van het middeleeuwse kloosterleven – die 
vooral nadruk legde op eenvoudig bijbels beleven van de leer van Christus, 
zonder geleerdheid en opsmuk sloeg aan bij het gewone volk. Zo zijn het klooster 
Bethlehem in Oostrum en Jerusalem in Venray ontstaan. In de tijd van de 
Reformatie werd het derde klooster, dat der Franciscanen gesticht. Toen was er 
aan de grens met de protestantse Republiek der Verenigde Nederlanden behoefte 
aan steunpunten die voor het contact konden zorgen met de Roomse Kerk in de 
Republiek en waarin jongelui terecht konden als ze een opleiding wilden volgen 
voor wetenschap of priesterschap. De Franse Revolutie had in Frankrijk de 
macht van de Katholieke Kerk aan banden gelegd. Ze had in andere landen, waar 
de Katholieken tot dan toe achter waren gesteld of onderdrukt, zoals in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden de kerk juist meer vrijheid gebracht. Wel 
waren tijdens de Franse Revolutie in de landen die door de Fransen veroverd 
waren, alle kloosters opgeheven. Ook in Nederland, waar na het jaar 1815 alles 
weer van de grond af moest worden opgebouwd. In ons land ontstond er onder 
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invloed van het Réveil een krachtige heropleving. Heet leidt tot de Katholieke 
Emancipatie en later ook tot verzuiling. Was het onder de regering van koning 
Willem l nog moeilijk, zo niet onmogelijk om de kloosters weer tot leven te roepen, 
onder koning Willem 11 werd er weer voor tientallen kloosters vrij baan gemaakt. 
De koning was de vriend van Mgr. Zwijsen en liet ook in Tilburg een paleis 
bouwen. In dit klimaat hebben de Ursulinen zich in Venray kunnen vestigen en 
zijn de Franciscanen terug gekomen. Het herstel van de Rooms Katholieke 
kerkelijke hiërarchie heeft een en ander versneld en met de ontwikkeling van 
Zuid-Nederland waarvan Venray ook een bescheiden graantje meepikte, voor de 
georganiseerde armenzorg en na het jaar 1900 ook voor de ziekenzorg, waarbij 
Venrayse broeders van Liefde en zusters van Liefde tot voor enkele jaren zelfs het 
monopolie van de psychiatrische ziekenzorg hadden in Limburg. 
 
Het beeld van Venray werd langzamerhand bepaald door de grote gestichten (als 
men het heeft over de kloosters als instellingen spreekt men steeds over 
gestichten), die alle toegangswegen markeerden van noord, oost, zuid en west 
met alle gevolgen van dien. Het waren omvangrijke gebouwen temidden van grote 
tuinen, omgeven door hoge muren met daarbij nog – over heel Venray verspreid – 
boerderijen, landerijen en bossen bomen. Jarenlang maakte de gestichtbevolking 
een groot percentage uit van het Venrayse inwonersaantal. Bij de volkstelling van 
het jaar 1920 werden er tweeduizendvierendertig bewoners geregistreerd van de 
gestichten op een totale bevolking van negenduizend zevenhonderd 
zevenenveertig. Dat waren Pensionaat Jerusalem, Sint Joseph, de 
Minderbroeders, Sint Servatius en Sint Anna. Dit betekende veel nering en daar 
heeft de Venrayse commercie ongetwijfeld veel voordeel va gehad. Alleen al de 
bouw en het onderhoud van de gebouwen en al die werkzaamheden die niet door 
religieuzen zelf werden verricht hebben voor veel werkgelegenheid gezorgd. En als 
er grote openbare voorzieningen moesten worden getroffen in de gemeente zoals 
de aanleg van gas, elektriciteit, stromend water en riolering, ook de aanleg van 
sommige wegen, dan speelden de gestichten in de discussies in de raad daarbij 
steeds hetzij een voortrekkersrol, hetzij de stok achter de deur om de raad zover 
te krijgen. Soms vormde de aansluiting van de gestichten werkelijk ook de 
garantie voor het dekkend maken van de exploitatie. In sommige opzichten en in 
bepaalde tijden zijn de gestichten de kurk geweest waar de Venrayse samenleving 
op gedreven heeft. Men heeft ook wel gemopperd op de kloosters, op het ene meer 
dan het andere maar dat had dan ook zijn reden. Zo werd er in de 
raadsvergadering van 30 juni 1930 door het raadslid Odenhoven geageerd tegen 
de kloosters, tegen de Franciscanen in het bijzonder wanneer hij onder andere 
zegt: ‘als het grondgebied van de groote instellingen wordt uitgebreid met het 
opheffen van wegen, dan verfraaien we daarmee onze kom niet. Integendeel, dan 
verontfraaien we ze. Ook dit is weer een verontfraaiing en hij begrijpt niet dat 
deze groote instellingen maar steeds hun mooie tuinen vergrooten ten koste van 
de wegen onzer kom. Hij wijst in dit verband ook op de muur van het 
paterklooster, die zoodanig is geplaatst dat de hele Oude Oostrumseweg voor 
altijd bedorven is. Spreker vraagt of als het een eenvoudig werkman betrof, dan 
ook zoo door den voorzitter zou worden meegewerkt’. Het gaat hier over het 
afsluiten van het stukje Kerkpad dat vanaf het huidige Schelpoortje doorliep naar 
de Odaput. In dit verband moet echter ook met nadruk worden opgemerkt dat 
Venray momenteel nog, dankzij de kloosters een aantal mooie parken, tuinen en 
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stukken natuurschoon bezit. Zoals het Odapark, het Gemmadal, de Engelse tuin, 
het stadspark tussen de kerk en het gemeentehuis, de prachtige tuin bij 
Beukenrode en niet te vergeten het terrein van Sint Anna. 
 
De vijftiende eeuw is de eeuw van de Bourgondiërs, de eeuw van belangrijke 
veranderingen in de lage landen. Het begin van de eenwording van de 
Nederlanden, de Vlaamse Primitieven, de bouw van rijke gotische kerken en de 
stichting van talrijke kloosters van de Moderne Devotie. Venray deelt volop in 
deze ontwikkelingen want ook in Venray wordt een kerk gebouwd die, qua 
rijkdom aan altaren en beelden, kan wedijveren met Zoutleeuw, Xanten en 
Kalkar. Maar het is niet alleen de gotische beeld- en bouwkunst die in Venray 
zijn sporen achterlaat, ook aan de Moderne Devotie draagt Venray zijn deel bij. 
Naast Kalkar, Kleve, Xanten, Wesel, Rees, Dinslaken en Nuenen – om er slechts 
een paar uit de omgeving te noemen – is ook Venray een brandpunt. Er ontstaan 
in het Venraayse twee  vrouwenkloosters van de Windesheimer Congregatie. Nog 
voor dat werd begonnen aan de bouw van de huidige Grote Kerk ontstond er op 
de plek, waar de Heilige Oda, de Ierse koningsdochter, vele eeuwen geleden zich 
had teruggetrokken na haar wonderbaarlijke genezing op het graf van de Heilige 
Lambertus te Luik een leefgemeenschap van jonge vrouwen, waaruit Jerusalem 
zou ontstaan. Historie of legende, de overlevering legt haar de voorspelling in de 
mond, dat op deze plek eenmaal een ‘vergaderinghe van vrouwen’ zou ontstaan. 
In de kerstnacht van het jaar 1422 werd aan de haard van een goede Venrayse 
huisvader inderdaad de grondslag gelegd van een klooster dat vanaf het jaar 
1647 officieel de naam zou dragen van ‘klooster van heilige Ursula met de 
elfduizend maagden en van de heilige Antonius Abt in Jerusalem bij Venray’ en 
dat de regel van de Reguliere Kanunnikessen van de Heilige Augustinus aannam. 
Er is geen enkel klooster in Nederland dat er zich op heeft kunnen beroemen 
gegroeid te zijn op zo’n legendarische grond. De naam Jerusalem is 
waarschijnlijk genomen in navolging van een ander klooster dat deze naam ook 
droeg. Het was het klooster van de Reguliere Kanunnikessen van de Heilige 
Augustinus te Diepenveen in Overijssel. Van dat klooster nam men de praktijk 
van het kloosterleven en de statuten over. Steeds is de naam Jerusalem gebruikt 
net zoals men aan het enkele jaren later gestichte klooster te Oostrum de naam 
Betlehem gaf. Beide namen zijn tijdgebonden en vormen in wezen een neerslag 
van wat de mensen van de Moderne Devotie bewoog. Namelijk eenvoudige 
navolging van Christus zoals Hij is te vinden in de Bijbel. Het Heilige Land stond 
daarbij in het middelpunt van de belangstelling. Daarom werden de namen van 
plaatsen die rechtstreeks met het leven van Jezus in verband stond gebruikt als 
namen voor kloosters. Als product van de Beweging der Moderne Devotie heeft 
Jerusalem zich bezig gehouden met de opvoeding van de jeugd en heeft het 
klooster in eigen onderhoud voorzien door spinnen en weven en zeer 
waarschijnlijk ook met het schrijven van boeken. Er zijn verschillende 
handschriften bekend, die tot de Franse revolutie deel hebben uitgemaakt van de 
bibliotheek van Jerusalem. Een tiental bevindt zich nu nog in het archief van de 
Ursulinen te Grubbevorst, maar verder zijn ze verspreid over de hele wereld. Men 
mag aannemen dat de meeste in Jerusalem zelf zijn geschreven. Wat dat weven 
betreft blijkt uit de kronieken dat de zusters, zeker in het begin veel hinder 
hadden van de protesterende Venrayse wevers. Die schrokken er zelfs niet voor 
terug de zusters lastig te vallen tijdens de kerkdiensten in de Grote Kerk, toen de 
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zusters nog geen eigen kapel hadden. Dat ze zich er toch niet van de wijs hebben 
laten brengen moge blijken uit het feit dat de zusters er in de 17e eeuw een 
aparte ‘koopvrou vanden merckt’ op na hielden, voor de afzet van hun producten. 
Jerusalem heeft zich ook bezig gehouden met onderwijs. Dat blijkt uit een stuk 
uit het jaar 1667, waarin staat dat Joannes Cassavré wordt aangesteld als 
‘opperschoolmeester dese dorps Venraij’ en waarin hem het alleenrecht wordt 
gegarandeerd ‘ende opdat de voorss. Scoolmeester te beter en vrijer de schoole 
mag houden, soo wort ten lesten geconditioneert, dat nijmant anders en sal 
meugen eenige kinderen leeren en doceren in desen dorp Venraij dan alleenlijck 
de voorss. Schoolmeester en sijne ondermeester, uitgenomen het convent van 
Jerusalem, welcke is toegelaten met het consent van de Eerw. Heere Vicarius… te 
leeren de meiskens smorgens lesen en de schrijven ende  naer den middagh 
naijen.’ Ook in andere archiefstukken wordt bij het aannemen van nieuwe gasten 
gesproken over activiteiten als ‘leesen und scrijven, leeren spynnen und neyen, 
und vorts alle goede manieren’. Er zijn te weinig gegevens uit het archief 
voorhanden om een goede indruk te krijgen van de contacten tussen Jerusalem 
en de Venrayse bevolking. Sinds hun officiële erkenning als kloostergemeenschap 
(1467) waren de zusters verplicht jaarlijks aan de parochiekerk twee gouden 
guldens of de tegenwaarde, namelijk zes kippen, een vette haan en twee mulder 
(100 kilo) rogge te leveren. Of de Venrayse middenstand niet kon voldoen aan de 
dagelijkse behoeften of dat de zusters zich verheven voelden boven de Venrayse 
middenstand weten we niet. Het feit is wel dat ze elders hun inkopen deden. In 
Nijmegen kochten ze vis, rundvlees, kaas en eieren, in Deventer boter, in Venlo 
vis en in Den Bosch honing, kruiden, wijn en hosties. Ondanks het feit dat 
Jerusalem, samen met de rest van Venray tijdens de Tachtigjarige Oorlog en 
Spaanse Successieoorlog veel plundertochten, brandschattingen en 
inkwartieringen heeft moeten ondergaan, heeft het zich toch kunnen ontwikkelen 
tot een rijk klooster. Door schenkingen en erfenissen is het in de loop der eeuwen 
in bezit gekomen van zoveel landerijen, hofsteden en renten dat de zusters op de 
duur zelfs zijn overgegaan tot kapitaalverschaffing aan de gemeenten waaronder 
Venray, Swolgen, Geysteren, Wanssum. Oirlo en Horst. Het lijstje van ontvangen 
renten uit het jaar 1757 ziet er als volgt uit: 
 
 
                                                         Guldens         stuivers     oortjes 
 
Van de gemeente Venray                      19145                    4 
van Swolgen                                           3125 
van Geysteren                                        3393                  15 
van Wanssum                                        3265                  12           10  
van Oirlo                                                2330                  13            2 
van Horst                                                 312                  10 
van een schoenmaker te Venlo                  502                    6            3 
van de Baron van Aerssen                       2800 
van de Graaf van Well                              6981                    5 
van het Huis Blijenbeek                           2500 
van de Heer van Bemmel                          5000 
van verscheidene particulieren te samen 11239 
totaal generaal                                         59195                   6 
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Ter vergelijking: in het jaar 1625 betaalde men in het land van Kessel tachtig 
gulden voor een paard. Het zijn niet alleen deze lijsten van de jaarlijkse 
inkomsten die de macht en rijkdom illustreren. Het zijn vooral de schitterende 
gebouwen die, gedeeltelijk daterend uit de vijftiende, zestiende, zeventiende en 
achttiende eeuw, de Franse Revolutie en de jarenlange leegstand daarna hebben 
overleefd, die een indruk kunnen geven van de glorie van het Jerusalem van de 
Augustinessen. In het jaar 1826 wordt het Jerusalemcomplex door de gemeente 
als volgt beschreven: ‘Gezien den hierbij gaande staat van taxatie der bestaande 
nagelatene goederen, waaruit blijkt dat dezelve bestaan uit vier grootte en goede 
gebouwen, eenen schoonen met muren omgevenen moestuin, daarenboven nog 
een weide en twee percelen bouland inhoudende alles te zamen 5 bunders 
(hectare) 14 roeden (are) 30 ellen (1 el is 68 cm) hebbende eene waarde van 
tienduizend franken die eenen jaarlijkschen inkomst kunne geven van 390 tot 
400 franken’. Omstreeks jet jaar 1650 zijn de Cisterciënzerinnen uit de abdij van 
Binderen, bij Helmond verdreven en hebben zij zich in Venray gevestigd. Het 
schijnt dat ze meer contact hebben gehad met de zojuist in Venray gevestigde 
Franciscanen. Ze lieten een koorboek na en er zijn er een aantal begraven in de 
kerk van de paters. Van contacten met de Augustinessen van Jerusalem wordt 
niets vernomen. Er is in het boek van H.N. Ouwerling, ‘Uit het verleden van de 
vroegere dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden’ op bladzij 226 
sprake van drie vrouwspersonen gekleed in zwarte kleren die als religieuzen 
hardop bidden alsof zij haar ‘getijen lasen, de eene de andere antwoordende oft 
het gebet afnemende op de wijsse van ’t koorgebet… dan eens opstaende en dan 
weder knielende voor de beelden staende op de selve altaren’. Misschien zijn we 
hier de zusters uit Binderen op het spoor. 
 
Jerusalem heeft in de loop van de eeuwen samen met de Grote Kerk het 
cultureel-godsdienstig hart gevormd van Venray en wijde omgeving. Daarvan 
getuigen de vele monumenten in de geschiedenis waarop in voor- als tegenspoed 
beide instellingen in één adem worden genoemd. In de loop van de achttiende 
eeuw zijn ze evenmin als de meeste andere kloosters ontkomen aan geestelijk en 
economisch verval ten gevolge van de algemene malaise op allerlei gebied. 
 
Uit het jaar 1793 zijn twintig koorzusters (velatae) en zeven werkzusters (non 
velatae) en twee geestelijken met naam, toenaam en functie bekend. Het aantal 
pensiongasten, meiden en knechten werd niet vermeld. Hiervan vinden we bij de 
volkstelling van het jaar 1812 nog een zestal terug. Merkwaardig is overigens dat 
er nergens in de archieven namen of gegevens worden gevonden over de 
pensionaires. Ze zijn er zeker geweest maar ze hebben geen sporen nagelaten in 
de archieven. Dit is bij praktisch alle internaten van voor de franse Revolutie wel 
het geval zowel in Frankrijk als in Nederland. Aan de vooravond van de Franse 
Revolutie pakten zich reeds donkere wolken samen boven kerk en kloosters ten 
gevolge van de politiek der Verlichte Despoten. Onze regio behoorde in die tijd tot 
het territorium van de verlichte despoot Frederik ll van Pruisen. Die had onder 
andere bepaald ‘dat geen andere als inlanders of in onze Staeten gebooren, en 
dat deselve den ouderdom van 2 1jaeren voor de professie volkomen hebben 
bereyckt’ in de kloosters mochten worden opgenomen en dat het getal 
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kloosterlingen een vastgesteld aantal niet te boven mocht gaan. Bovendien 
werden de kloosters met vaste goederen, dus ook Jerusalem vanaf het jaar 1783 
verplicht jaarlijks een bijdrage te storten in het Pruisisch nationaal fonds voor de 
financiering van de Latijnse Scholen. Dit waren op zich overigens geen slechte 
maatregelen maar in de katholieke landen hadden de kerk en de kloosters sinds 
de middeleeuwen en de Reformatie geen of weinig inmenging gekend zodat er van 
buitenaf praktisch geen regulerende (regelen) cq corrigerende krachten hadden 
kunnen inwerken. Daarom zou de slag van de Verlichting en de daaruit volgende 
Franse Revolutie met zijn nasleep des te harder aankomen. 
 
Vanaf het jaar 1795 stond al het gebied ten westen van de Rijn onder het Frans 
gezag en vanaf die tijd werd het Franse bestuursstelsel en de Franse politiek ook 
hier langzaam maar zeker doorgevoerd. Maar het werd pas menens na de vrede 
van Lunéville (1801) toen de zuidelijke Nederlanden en het Rijnland definitief bij 
Frankrijk werden ingelijfd en alles werd verfranst: wetgeving, rechtspraak, 
bestuurlijke indeling, onderwijs, kalender, ambtelijke taal. Alle kloosters werden 
opgeheven omdat het nutteloze instellingen waren en alle kerkelijk bezit dat niet 
direct diende voor de parochiële eredienst werd geconfisqueerd. Dat lot viel dus 
ook de drie Venrayse kloosters en de Latijnse school ten deel. 
 
Het klooster Betlehem in Oostrum werd in het jaar 1450 gesticht bij testament 
van Johan van Broekhuizen, heer van Loë en Geijsteren, Oostrum en Spraeland. 
Het testament werd opgemaakt op 15 mei 1450 op slot Wissen, gelegen tussen 
Kevelaer en Weeze. Johan van Broekhuizen liet zijn testament opmaken omdat 
hij op pelgrimstocht ging naar Rome en het Heilige Land. Hij keerde van deze 
pelgrimstocht niet meer terug. Volgens de Waardenburgse kroniek moet hij 
onderweg gestorven zijn. De exacte datum van zijn overlijden is niet bekend, mar 
deze moet geruime tijd liggen voor 1451. Op 10 december 1451 werd het 
testament uitgevoerd. De executeurs van het testament, de weduwe Anna  van 
der Straeten en de broers en zusters van Johan hielden een boedelscheiding. Uit 
deze boedelscheiding kreeg het nieuwe klooster aanzienlijke inkomsten en gelden 
toebedeeld. Het klooster werd gesticht voor een reguliere orde van Windesheim, 
de reguliere kanunniken van Sint Augustinus. Het klooster werd gesticht in de 
nabijheid van de kapel van Oostrum. Om de inkomsten van het klooster te 
waarborgen werden de hoeve ‘Den Mackensen hof’ in (Vierlings) Beek en de hof 
‘Ter Maesen’ in Kevelaer en de novale tienden van Oostrum, alsmede een bedrag 
ineens van vierduizend Rijnse guldens aan het klooster toebedeeld. De 
oorspronkelijke locatie van het klooster werd door de reguliere kanunniken 
minder geschikt geacht. Ze klaagden over het straatrumoer en de overlast van de 
omwonenden. Op 15 maart 1452 verleende kardinaal Nicolaas van Cusa 
toestemming het klooster te verplaatsen naar een verder afgelegen rustiger plek. 
Nicolaas van Cusa, een beroemd geleerde en wijsgeer was een vriend van de 
Venrayse pastoor Gijsbert van der Gaet. 
 
Het klooster zou niet lang door de reguliere kanunniken bewoond blijven. In het 
jaar 1468 tijdens de slag bij Straelen tussen Gelre en Kleef, die door Gelre 
gewonnen werd, deed de hertog Adolf van Gelre de belofte in Straelen een nieuw 
klooster te stichten. Hij liet hierbij zijn oog vallen op het klooster te Oostrum. 
Besloten werd de stichting met renten en rechten over te plaatsen naar 
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Mariënsande bij  Straelen. Het verzoek om toestemming tot verplaatsing van dit 
klooster moest uitgaan van het kapittel van Windesheim aan de IJssel. De reden 
waarop zij hun verzoek baseerden was de volgende: ‘De plaats Oostrum was voor 
de bouw van een klooster niet geschikt en passen, omdat er teveel 
vrouwenkloosters in de buurt waren, waardoor ze niet volgens hun staat en orde 
konden leven’. De pauselijke goedkeuring voor de verplaatsing, inclusief alle 
renten, rechten en goederen volgde op 5 november 1469. Op Allerzielen (2 
november) van het jaar 1470 hielden de kanunniken van Oostrum hun intocht in 
hun nieuwe klooster Mariënsande te Straelen. 
 
Het kloostercomplex te Oostrum heeft van 1470 tot 1474 leeg gestaan. In dat jaar 
vestigden zich de zusters Augustinessen vanuit Well in Oostrum. Deze tweede 
stichting gebeurde op verzoek van de kanunniken te Straelen en overeenkomstig 
de gemaakte afspraken met de pastoor van Venray bij hun vertrek naar Straelen. 
De zusters uit Well waren reguliere Kanunnikessen van de Heilige Augustinus 
van Windesheim. De zusters kwamen naar Oostrum onder leiding van Dirck van 
Achelen, pater te Well. Het klooster van Well werd in het jaar 1597 opgeheven, 
als gevolg van de oorlogstoestanden en strooptochten in de omtrek door de 
Staatse en Spaanse troepen. De Staatsen (Geuzen) hadden in het kasteel van 
Well, onder de Overste Hans Philip Vrijheer van Hohensax hun hoofdkwartier 
opgeslagen. Bovendien waren de heer van Well Adriaan van Bylant en diens 
schoonzoon Balthasar van Flodorff (Vlodorp) fervente aanhangers van de nieuwe 
godsdienst. Mede als gevolg van dit ongunstige leefklimaat voor het klooster, 
werd het klooster van Well samengevoegd met het klooster te Oostrum. Ook de 
goederen en inkomsten van het klooster te Well werden overgeheveld naar 
Oostrum. In het jaar 1612 deden de schepenen en ingezetenen van Well nog een 
poging de opheffing ongedaan te maken en het klooster opnieuw in te richten. 
Maar het besluit van het jaar 1597 werd niet teruggedraaid. Nadat de zusters het 
klooster in Oostrum in gebruik hadden genomen, werd het geleidelijk aan 
verbouwd, uitgebreid en aangepast aan de eisen van die tijd. Pas later, in de 
achttiende eeuw werd er in het klooster een kapel gebouwd. Voordien gebruikten 
de zusters de kapel in Oostrum voor hun diensten. Hoe het complex er in het 
midden van de achttiende eeuw heeft uitgezien is te zien op een tekening van Jan 
de Beijer uit het jaar 1798. De naam Betlehem werd pas later aan het klooster 
gegeven, toen de zusters Augustinessen het in gebruik namen. De inkomsten van 
het klooster in Oostrum bestonden niet alleen uit de inkomsten van het 
voormalig klooster in Well, maar ook uit inkomsten uit landbouw en 
handenarbeid. Sinds de ingebruikname hebben de zusters een kostschool voor 
meisjes gehouden waaruit belangrijke inkomsten voortkwamen. Op de school 
werden niet alleen huishoudelijke vaardigheden onderwezen maar ook lezen, 
schrijven en rekenen in de eigen taal en ook in de Franse taal. Het hoogtepunt 
van de school lag aan het einde van de achttiende eeuw toen de dochters van de 
aanzienlijke families uit het Land van Kessel en van Cuyk er naar toe gingen. 
Daarnaast woonden er commensalen, vrome vrouwelijke niet-religieuzen als 
vaste kostgangers, die tegen betaling verzekerd waren van een rustige oude dag 
en verpleging bij ziekte. De komst van de Fransen in het jaar 1794 luidde het 
einde in van het bestaan van het klooster Betlehem. Vier jaar later werd het 
aannemen van novicen verboden en in hetzelfde jaar werd bepaald dat iedere 
frater, broeder, pater of non de vrijheid had om uit het klooster te treden en 
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hiervoor werd zelfs een jaargeld in het vooruitzicht gesteld. Na het sluiten van het 
concordaat tussen de Paus en Napoleon werden in het nieuwe bisdom Aken bij 
Consulair besluit van 9 juni 1802 alle kloosters opgeheven, waaronder ook het 
klooster Betlehem. Her kloostercomplex met kerk werd op 25 juni 1806 openbaar 
verkocht te Aken aan Barthold Baron de Cocq van Haeften, heer van 
Blitterswijck. Deze was gereformeerd en liet het klooster met de kerk slopen. Van 
het complex bleven alleen  het buitenkwartier en het washuis over. De bij de 
sloop vrijgekomen materialen werden onder andere gebruikt voor de verbouwing 
van het kasteel in Blitterswijck. Het kloosterklokje werd naderhand in de 
protestantse kerk van Blitterswijck opgehangen. In de periode tussen de 
opheffing van het klooster en de verkoop ervan werd het klooster, met goederen 
onder de naam ‘Pensionaat Betlehem’ door de domeinen verpacht aan Willem 
Eymals, de laatste rector, op 17 oktober 1802. Dat de opheffing van het klooster 
en de sluiting van het pension niet gemakkelijk was blijkt uit een aantal stukken 
in het archief van de gemeente Venray. De douairière van Haeften wilde de 
zusters met hun leerlingen en kostgangers zeer snel weg hebben uit het 
kloostercomplex en ze liet een van haar medewerkers het complex afsluiten van 
de buitenwereld. De Maire van Venray moest eraan te pas komen om de gerezen 
problemen vreedzaam op te lossen. Willem Eymals vertrok met enkele zusters 
naar Geysteren waar hij zijn intrek nam in de pastorie. Onder zijn leiding 
probeerden de zusters zoveel mogelijk de kloosterregels na te leven. Via verkoop 
kwamen het buitenkwartier en het washuis met de benodigde grondstukken voor 
een boerderij in het bezit van de familie Jenneskens. Door vererving kwam ze in 
bezit van de familie Goemans. Via het testament van Martin Goemans kwam het 
perceel van de boerderij in het bezit van de Venrayse parochiekerk, die het in het 
jaar 1893 openbaar verkocht aan Antoon Loonen. Deze voegde het toe aan zijn 
andere oude kloosterbezittingen. In het jaar 1897 stelde M.J. Janssen vast dat er 
van het complex nog resten over waren die duidelijk de omvang van het door 
Johan van Broekhuizen gestichte klooster lieten zien. Het zou nog tot 1973 duren 
voordat het verdwenen klooster weer in de belangstelling kwam. In verband met 
de voorgenomen woningbouw op het voormalig kloostercomplex werd er een 
uitgebreid archeologisch onderzoek ingesteld. Waarnaar werd gezocht en wat er 
uiteindelijk werd gevonden is mij niet bekend.  
  
In het begin van de dertiende eeuw werd door Franciscus van Assisi (1182-1226) 
de Orde van de Minderbroeders gesticht. Minderbroeders namen zich voor in de 
voetstappen van Jezus Christus te treden door een eenvoudige en dienstbare 
manier van doen te leven. In onze streken werd op verzoek van Hertog Hendrik 
11 van Brabant een eerste minderbroederklooster gevestigd te ’s Hertogenbosch 
in het jaar 1228, een tweede volgde al spoedig in Maastricht (1334). In de loop 
van de eeuwen breidde de Orde zich sterk uit, een uitbreiding die – naar men 
meende – gemakkelijk aanleiding gaf tot verslapping. Om die verslapping tegen te 
gaan groeide ook de behoefte aan hervorming, gezien terugkeer naar de 
oorspronkelijke bedoelingen van Franciscus. In de vijftiende eeuw kwam 
allerwegen onder kloosterlingen een observantiebeweging op gang die een 
nauwgezette observantie (strenge kloosterregels) van de oorspronkelijke 
orderegels beoogde. Voor observante minderbroeders betekende dat vooral afzien 
van de aanpassing of verzachtingen. Die waren op pauselijk gezag in de 
beoefening van de armoede aangebracht In de Nederlanden is de naam van Jan 
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Brugman verbonden aan die beweging Er waren echter ook minderbroeders die 
meenden dat zij zich in goed geweten aan de pauselijke dispensatie konden 
houden. Zij werden conventuelen genoemd omdat zij gewoonlijk in grote 
kloosters (conventen) leefden. Het verschil van inzicht en levensvorm bleek niet te 
overbruggen en dat bracht paus Leo X er toe de Orde te splitsen in die van de 
Observanten en die van de Conventuelen (1517) Korte tijd later ontstond uit de 
Observanten weer de Orde van de Kapucijners (1526) die in armoede een 
kluizenaarsleven wilden leiden. Intussen hadden de Observanten een klooster 
gesticht in Weert (1461) op verzoek van de Graaf van Horn; deze had daar een 
kasteel. De minderbroeders van Weert waren in de wijde omtrek 
parochiepriesters behulpzaam met biechthoren, preken en mislezen, vooral op 
hoogtijdagen. Zij hielden dan statie, zoals dat heette. Het was geen vaste zielzorg 
maar een zielzorg op termijn. Daarmee voorzagen de minderbroeders als 
bedelorde ook in hun levensonderhoud. Zo gingen zij ‘op termijn’ de parochianen 
langs om te vragen om levensmiddelen: graan, boter, kaas en eieren maar ook 
wol en wat er zo nog meer voor handen was. Dus doende kwamen zij vanuit 
Weert ook in Venray en zelfs tot in het Land van Cuijk. Dit werd als 
‘termijngebied’ beschouwd. De afstand tussen Weert en Venray is tien uur gaans. 
 
In het jaar 1635 heerste in Venray een verschrikkelijke pestepidemie. Het 
gemeentebestuur deed een beroep op de minderbroeders te Weert voor wie 
Venray in hun termijngebied was gelegen. Zij zonden vier paters die behulpzaam 
zouden zijn bij de verpleging van de zieken en hun zo nodig ook de laatste 
sacramenten konden toedienen. Dat de minderbroeder zich in Venray hebben 
gevestigd staat in verband met de onderhandelingen over de vrede, die in het jaar 
1648 in Munster ook een eind moest maken aan wat de Tachtigjarige Oorlog zou 
gaan heten. Aan Spaanse zijde was een van de onderhandelaars ‘Pleni-potentiaris 
vanden Coninck van Spagnien totten Vrede van Munster’: Joseph de Bergaigne, 
een franciscaan die eertijds provinciaal van de Nederduitse 
minderbroederprovincie, nu bisschop van ’s Hertogenbosch en vertrouweling van 
de infante Isabella. Hij was op de hoogte van de gang van zaken bij de 
onderhandelingen en gaf richting aan het te volgen beleid bij de minderbroeders 
in de Lage Landen. Er bestond enige vrees dat bij de komende vrede het 
Overkwartier van Gelre zou moeten worden afgestaan aan de Statenbond der 
(Zeven) Verenigde Nederlanden. Tijdig een voorpost in te richten in het 
termijngebied tussen Weert en Cuijk leek de franciscanen raadzaam en Venray, 
gelegen in het Ambt Kessel was daartoe heel geschikt. De plaats was welvarend 
genoeg om minderbroeders te herbergen. Zij waren er ook sinds jaar en dag 
bekend. Stichting en geschiedenis van het Venrayse minderbroedersklooster 
kunnen heel goed vergeleken worden met andere stichtingen uit die tijd in de 
omgeving zoals Megen (Franciscanen), Velp bij Grave (Capucijnen), Zwillbrock bij 
Groenlo (Conventuelen), Boxmeer (Carmelieten), Uden (Kruisheren). Ook 
kloosterzusters vallen daarbij te vermelden: Haren (Penitenten), Megen 
(Clarissen), Boxmeer (Carmelitessen), Uden (Brigitinessen) en Deursen 
(Augustinessen). 
 
In het jaar 1647 gaf het gemeentebestuur van Venray op verzoek van de gardiaan 
(overste van een franciscanenklooster) van Weert toestemming tot vestiging van 
een klooster ‘ten meerdere dienste zowel van de zielzorgers als van de gelovigen’ 
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in de landen van Kessel en Cuijk. Verlof van de zijde van het bisdom en van het 
Hof van Gelre werden zonder moeilijkheden verkregen. Enige minderbroeders 
betrokken toen een hofstede in Venray. Bij de sluiting van de Munsterse of 
Westfaalse Vrede (15 mei 1648) ging de overdracht van het Overkwartier aan de 
Statenbond niet door, wel die van de Meierij van Den Bosch. Venray kon nu 
tevens als grensklooster dienen voor de zielzorg in de nabijgelegen Peel. Er was 
aan het klooster daarom ook een ruime, openbare kloosterkerk verbonden. 
Provinciaal Jacob de Riddere legde 12 september 1650 de eerste steen van het 
klooster. Het was in observantenstijl een klein klooster, berekend op 
vierentwintig bewoners. Het klooster van Megen dat in zelfde tijd werd gesticht 
was met zesendertig bewoners een slag groter. De achttiende eeuw was een 
ongunstige tijd. Het Land van Kessel waartoe Venray behoorde ging in het jaar 
1773 bij de vrede van Utrecht over naar Pruisen, dat de katholieke kloosterlingen 
niet bijster welgezind was. Tijdens de inlijving bij Frankrijk (1801) werd het 
klooster gesloten. De franciscanen bleven echter in Venray wonen. Het klooster 
werd in het jaar 1818 tot domeingoed verklaard en in het jaar 1820 verkocht aan 
Henri van den Boogaart, koopman in Venray, die er vijfduizend gulden voor 
betaalde. Hij kocht het klooster in opdracht van zijn moeder, Johanna van den 
Boogaart-Driessens met de bedoeling het in betere tijden aan de minderbroeders 
terug te geven. Op 20 augustus 1844 kocht de gardiaan van Weert het klooster 
voor tienduizend gulden. In het jaar 1848 woonden er dertig paters 
(ordegeestelijke), fraters-studenten (frater is een lid van de orde dat de 
priesterwijding niet ontvangt)en lekebroeders (niet tot priester gewijd 
kloosterling). Pas in het jaar 1874 werd het klooster uitgebreid. Op 31 december 
1913 woonden er zesendertig paters, negen lekebroeders en drie tertiarissen (lid 
van een R.K. orde die leeft naar minder strenge regels). Het kloostergebouw bleef 
bestaan tot 27 november 1925 toen het samen met de kerk door brand geheel 
werd verwoest. Na de brand werden klooster en kerk geheel opnieuw en 
beduidend groter opgebouwd. De architect was ir. Jules Kayser. Het klooster 
bood plaats aan meer dan honderd bewoners. Honderdzestig cellen telde het nu. 
Behalve assistentie-paters verbleven er  fraters-studenten voor de eerste twee 
jaar van hun grootseminarie opleiding. De opleiding had  behalve 
kerkgeschiedenis voornamelijk filosofische vakken op het programma staan. Van 
de aanwezigheid van de professoren, die door de minderbroeders lectoren werden 
genoemd hebben de Venrayse intellectuelen voordeel gehad vanwege de 
cursussen die de lectoren gaven. 
 
In de Tweede Wereldoorlog werd het klooster bezet door de Duitse Werhmacht, 
die het voor hun Mädel bestemd had. Honderdtachtig franciscanen moesten op 
korte termijn hun heil elders zoeken. De weinige franciscanen die in Venray 
achterbleven deelden in het jaar 1944 het lot van de bevolking. Verschillenden 
van hen zijn bekend gebleven om de moedige steun die zij in de laatste 
verschrikkelijke oorlogsmaanden aan de gewonden en zieken hebben geboden. 
Bij de evacuatie van het dorp gingen de paters mee met de gestichtbewoners naar 
Deurne en verder. Het klooster kwam de laatste oorlogsmaanden – ondanks enige 
voltreffers – nog betrekkelijk goed door. Een provisorisch herstel bleek al spoedig 
mogelijk. In het jaar 1945 werd het klooster voor een jaar voor noviciaten 
(nieuwelingen in een klooster) en als opslagplaats voor hulpgoederen bij de 
wederopbouw gebruikt. Daarna hervatte men de vooroorlogse traditie van de 
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school voor wijsbegeerte. Het franciscanenklooster aan de Leunseweg 1 is als 
opleidingshuis blijven bestaan tot het jaar 1967. Een landelijke concentratie van 
grootseminaries wilden dat de staf en studenten naar Utrecht verhuisden. Het 
klooster werd verkocht aan de Martinusstichting die er een bejaardenhuis in 
vestigde. 
 
De kloosterkerk is als preek- en biechtkerk ruim opgezet. De kerk bood aan 
gelovigen van Venray en omstreken, vooral op de grote feestdagen gelegenheid 
aan hun religieuze verplichtingen te voldoen. Er werden in de kerk een zestal 
biechtstoelen geplaatst. Ook aan devoties (vroomheid) werd tegemoetgekomen. 
Het religieuze verenigingsleven vormde daarbij een grote steun. De pas ontstane 
Broederschappen van het Koordje van de Heilige Franciscus (sinds 1607) en die 
van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën (sinds 1637) telden in Venray steeds 
grote aantallen leden. Het ‘Koordje’ herinnerde niet alleen aan het boetekoord van 
Franciscus, maar in de eerste plaats aan de ‘Binding’ van Jezus in de Hof van 
Getsemané. De Broederschap van het Koordje hield elke derde zondag van de 
maand en op Maria-feesten een processie door het kloosterpand. Daar was een 
volle aflaat aan verbonden. Ook gelovigen uit het nabije gelegen Staatse gebied 
maakten van de diensten van de minderbroeders, onder meer in de grenskerken 
dankbaar gebruik. In de eerste jaren na de Vrede van Munster bedienden de 
pater drie van die grenskerken namelijk in Smakt, bij Overloon en bij de 
Groteberg (de Kraaijenhut) op de weg naar Deurne. De kerk bleef buiten schot bij 
de opheffing van het klooster in het jaar 1802 en de verkoop daarvan in het jaar 
1820. Zij werd de hulpkerk van de Grote Kerk. De toegang tot het klooster vanuit 
de kerk werd dicht gemetseld, een situatie die zich in het jaar 1967 zou herhalen. 
Na het jaar 1844 werd de oorspronkelijke toestand hersteld. Honderd jaar later 
zou de kloosterkerk weer tijdelijk ter beschikking gesteld worden van de 
parochiegeestelijkheid, die de Grote Kerk moest missen. Deze was tegen het einde 
van de Tweede Wereldoorlog in puin geschoten. In de verdere loop van de 
negentiende eeuw kreeg de kloosterkerk een beperkt gebied voor zielzorg 
toegewezen in de vorm van een rectoraat (ambt, kerkelijke bediening). Per 1 
januari 1966 werden in het bisdom Roermond overal dergelijke rectoraten 
omgezet in parochies (kerkelijke gemeente) naar kerkrecht (R.K canoniek recht, 
volgens de kerkelijke wet). Franciscanen hebben daar als rector en pastoor dienst 
gedaan, ook toen het klooster in 1967 gesloten en verkocht was. De situatie lijkt 
op die van het jaar 1820. In de voormalige kloostertuin werd voor de pastoor en 
de assistentiepaters een eigen pastorie gebouwd. Op 1 maart 1994 vertrok de 
laatste franciscaanse pastoor. Nu heeft de kerk volledig haar plaats in de gewone 
structuur van het bisdom Roermond. 
 
Bij de stichting van latijnse scholen in de grensgebieden rond de dood 
protestanten beheerste Republiek der Verenigde Nederlanden werd ook Venray 
als vestigingsplaats uitgekozen. Samen met de tientallen grenskerken en twee 
Mariaheiligdommen – Scherpenheuvel (1604) en Kevelaer (1640) – vormden die 
scholen een verdedigingslinie tegen protestantisering. In Venray werd de latijnse 
school in het jaar 1651 gesticht door aartshertog Leopold Wilhelm van Habsburg, 
gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden. Dat gebeurde op aandringen van 
Andreas Creusen, bisschop van Roermond. De eerste rector was een seculier (een 
geestelijke niet in ordeverband levend) priester, afkomstig uit Venray, genaamd 
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Goswinus Coninx. Een poging om de franciscanen voor de school te interesseren 
mislukte. Misschien omdat het met de juist aanvaarde recollectie (afzondering tot 
geestelijke overpeinzing) niet te rijmen viel. Het kan ook zijn dat een tweede 
latijnse school – naast die van Megen – hun krachten te boven ging. Een volgende 
poging (1793), vermoedelijk onder druk van de Pruisische godsdienstpolitiek had 
meer resultaat. Maar langer dan tot 1805 duurde dat niet. Daarna kwamen er 
weer enige jaren wereldheren aan de leiding. In het jaar 1810 werd de school, 
toen gehuisvest ‘onder de boog’ bij de parochiekerk, gesloten. In het 
geconfisqueerde klooster werd door de gemeente Venray in het jaar 1837 de 
school heropend. Men hoopte op subsidie van het Belgisch gouvernement, de 
subsidie werd echter niet verstrekt en het bleef kwakkelen. In het jaar 1844 
namen de franciscanen bij de terugkoop van hun klooster de verplichting op zich 
de school over te nemen. De ruimte binnen het oude klooster bleek echter niet 
toereikend. Aan de overkant van het klooster werd nu op kosten van de 
minderbroeders, die bovendien gratis onderwijs gaven, een schooltje gebouwd. 
Gelijkvloers, vier klassen en een studiezaal. Het schooltje bleek al spoedig te 
klein. Het werd door zes professoren geleid en telde al snel zestig leerlingen, van 
wie driekwart van buiten Venray (vooral uit Horst) afkomstig was. In het jaar 
1857 kwam er een verdieping op de school met een recreatiezaaltje en een kapel. 
Van de zijde van de gemeente kregen de pater jaarlijks een douceurtje (fooi, 
extraatje in geld) als dank In het jaar 1890 werd de school weer vergroot door er 
twee vleugels aan te bouwen Dar gebeurde door Venrayse aannemers (Potten, 
Jacobs en Oudenhoven). Er werd Venrays cement gebruikt en de werklui 
verdienden f 1,80 per dag. Intussen was de latijnse school (1876) als gymnasium 
in het Nederlandse onderwijssysteem opgenomen. Er werden meer vakken dan 
alleen Latijn gegeven. In het jaar 1904 werd het mogelijk om via de school een 
staatsexamen af te leggen. In het jaar 1920 kreeg de school een eigen ‘ius 
promovendi’ en kon zij zelf erkende eindexamens afnemen. ‘Gymnasium 
Immacalatae Conseptionis’ heette de school officieel, afgekort tot Gym I.C. Aan 
het oude gebouw werd in het jaar 1923 een nieuwe school gebouwd met een 
internaat. Tevoren waren alle leerlingen extern geweest, zij woonden thuis of in 
kosthuizen in het dorp. Voor de paters-leraren werd in het jaar 1933 een 
patershuis afgezonderd. Zij vormden sindsdien een eigen communiteit 
(gemeenschappelijke kloosterlingen), los van het klooster aan de overkant. Het 
schooljaar 1924 begon met veertig leraren en vierhonderdvijftig leerlingen: 
tweehonderd internen en tweehonderd externen van wie er honderdvijfenveertig 
uit Venray zelf afkomstig waren. 
 
In het oorlogsjaar 1944 viel – na het klooster – ook voor het Gymnasium het bevel 
tot ontruiming ten behoeve van de Wehrmacht. Op 30 augustus verlieten de 
bewoners de gebouwen. De meeste broeders en paters vonden een toevlucht in 
Weert. Een jaar later dreigde inbeslagneming van de zijde van de Engelsen. Maar 
deze vordering werd ongedaan gemaakt, zodat school en internaat in september 
1945 – zij het in gehavende gebouwen – weer kon beginnen. Na de oorlog 
verdween de oude latijnse school nog verder uit het zicht. Toen werd in het jaar 
1956 de vorming van een H.B.S. afdeling voorbereid. Men noemde de school toen 
Lyceum I.C. voor jongens’. Latere plannen voorzagen in een geheel nieuwe school 
voor gymnasium, atheneum en havo. De eerste spade daarvoor werd gestoken op 
23 juni 1967 in de grond van de voormalige boerderij, die het internaat van 
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voedsel had voorzien. De nieuwe school kreeg een nieuwe naam: 
Boschveldcollege. Ook meisjes werden nu toegelaten, eerst alleen tot het 
atheneum, later ook tot het gymnasium. Evenals in het jaar 1844 bleek ook deze 
school te klein opgezet. De Mammoetwet (1968) doorkruiste de planning van 
duizend leerlingen, het werden er veertienhonderd. Noodlokalen vulden al 
spoedig de ruimte aan. De school groeide van een gymnasium met seminarie-
internaat voor jongens uit tot een streekschool, die vooral ook voor meisjes 
aantrekkelijk bleek te zijn. Op 1 augustus 1973 droeg de Sint 
Franciscusstichting het beheer en het bestuur van de school over aan de 
Boschveldstichting. Uit de latijnse school en internaat, beide behorend tot het 
franciscaanse erfgoed was deze nieuwe school gegroeid. In het jaar 1993 verliet 
de laatste franciscaan als leraar de school.  
 
De leerlingen van de latijnse school woonden in bij burgers van Venray. De 
stichting van zo een school diende net zo goed economische als godsdienstige 
doeleinden. Naamsbekendheid van de plaats en relaties met families uit de meer 
welvarende bevolkingsgroepen kunnen hier gemeld worden. Omstreeks het jaar 
1906 bedroeg het kostgeld  honderdtachtig gulden per jaar. In het jaar 1924 werd 
het aloude kosthuizensysteem opgeheven omdat het te duur was geworden. De 
bouw van het internaat beëindigde voor veel inwoners een directe, dagelijkse 
betrokkenheid bij de school en ook een broodwinning. Het internaat was 
bovendien een gesloten seminarie, bedoeld voor jongens die priester wilden 
worden. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de zusters van Sint Joseph de 
huishoudelijke taken verricht, tot zij in het jaar 1964 werden teruggetrokken. Het 
aantal internen heeft jarenlang rond de honderd en zestig geschommeld. Toen 
dat aantal na het jaar 1955 duidelijk en drastisch begon terug te lopen werd op 
het internaat een tijdlang ook een beperkt aantal niet-priesterstudenten 
toegelaten. In het jaar 1961 werd dit beleid teruggedraaid. Het internaat 
fungeerde weer uitsluitend als seminarie. Het werd bevolkt door 
priesterstudenten uit de franciscaanse colleges van Katwijk (opgeheven in 1963) 
en Megen (opgeheven in 1967). Er werd in het jaar 1966 zelfs plaats gemaakt 
voor een aantal jongens uit het Juvenaat, die als lekenbroeder in de Orde wilden 
treden. Bij de nieuwbouwplannen voor het Boschveldcollege was voorzien, dat de 
oude gebouwen zouden dienen als internaat voor tweehonderdvijfentwintig 
jongens en vijfendertig juvenisten. Al spoedig was het in feite geen 
priesterseminarie meer. Het bood in de jaren zeventig van de vorige eeuw opvang, 
opvoeding en onderdak aan een honderdtal jongens, meestal afkomstig uit 
gezinnen waar onderwijs en opvoeding niet naar wens verzorgd kon worden. 
Stijging van kosten, terugloop van aanmeldingen en gebrek aan personeel 
noopten de franciscanen in het jaar 1977 het internaat te sluiten. De gemeente 
Venray kocht het gebouw. De nog aanwezige minderbroeders verhuisden naar 
het pand ‘De Keizer’ in de Patersstraat, tot zij ook dat pand verlieten in het jaar 
1995. 
 
Nadat in Megen een begin was gemaakt met een gerelde opleiding voor jongens, 
die als lekenbroeder in de minderbroederorde wilden intreden, werd in september 
1951 daar als Juvenaat (inrichting van onderwijs voor aspirant-leden van een 
geestelijke orde) het Broeder Everthuis gestart. Megen bood echter onvoldoende 
mogelijkheden tot vakopleiding en bedrijfsstage. In Venray waren de 
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mogelijkheden groter. De jongens, ‘juvenisten’ genaamd woonden oorspronkelijk 
in kosthuizen bij inwoners in het dorp. In de gebouwen van het internaat kregen 
zij al spoedig een eigen ruimte. De jaargang 1961 telde eenentwintig juvenisten, 
die van 1962 zevenentwintig. Er bleek meer ruimte nodig en die kwam ook tot 
stand met een eigen ingang aan de Antoniusstraat. Een paar jaar later werd het 
aantal juvenisten minder en werden zij samengevoegd met de overige internen. 
Het initiatief kwam ten einde toen de roepingen geheel achterwege bleven. 
 
Dat Jerusalem in het jaar 1838 al kon worden gesticht is te danken aan het feit 
dat de provincie Limburg – dus ook Venray – toen bij België hoorde. In het 
koninkrijk der Nederlanden van koning Willem l was het verboden nieuwe 
kloosters te stichten of oude te herstellen. Tot het jaar 1848 werden in Nederland 
kloosterpensionaten beschouwd als instituten, die jonge mensen een ongewenste 
godsdienstige praktijk opdrongen hetgeen in strijd werd geacht met het beginsel 
van de vrijheid. De katholieke minister Van Son formuleerde deze visie in het jaar 
1845 nog als volgt: ‘Algehele afgescheidenheid, waarin de élèves leven, de hoge 
muren die de tuinen omgeven en die de pensionaten van de buitenwereld 
afsluiten, de kapellen bij de meeste dezer inrigtingen gevoegd en die dus ook bij 
de godsdienstoefeningen alle gemeenschap met vrienden of bekenden 
verhinderen, al deze omstandigheden zijn even zoo vele bedenkelijke tekenen, die 
zouden kunnen doen vrezen, dat die juffrouwenpensionaten moeten worden 
beschouwd, als de voorportalen die tot de nonnenkloosters leiden’. In het jaar 
1861 zelfs nog schreef Baron Van Hugenpoth tot den Berenclauw in zijn boek ‘De 
kloosters in Nederland’: ‘Het is onmaatschappelijk de verbeelding der jeugd in 
zoodanige rigting te leidden, door aan de overtuiging der kinderen die rigting te 
geven, wordt hun een zedelijk geweld aangedaan, hetwelk de zelfstandige keuze 
van een staat uitsluit en alsoo zeer dikwijls het ongeluk maakt van hen, welke 
zich zelven later, maar dan te laat, beter hebben leren kennen’. 
 
Het bloed kroop waar het niet gaan kon: de katholieke rijke ouders stuurden in 
de eerste helft van de negentiende eeuw hun dochters naar katholieke 
pensionaten in het buitenland, omdat ze het openbaar onderwijs in Nederland 
niet vertrouwden. Daar was het niet pluis omdat dat ‘onder voortdurende zorg’ 
stond van de protestantse regering. En toen na het jaar 1848 het neutrale 
liberalisme overal aan de macht kwam, werd het tijd dat de katholieken met 
zware middelen naar bijzondere scholen werden gedreven. Het openbaar 
onderwijs kwam in het jaar 1864 als nummer zevenenveertig voor op de lijst van 
‘verderfelijke dwalingen’ die als aanhangsel aan de encycliek ‘Quanta Cura’ was 
bevestigd. De stichting en de bloei van het Venrays Ursulinenpensionaat kan 
men dan ook beschouwen als een antwoord op een algemeen verlangen van beter 
gesitueerde ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 330

 
 
 
 
 
 

De Belgische Opstand 
 
 
 
 
 
 
De oude graaf Gijsbert Karel van Hogendorp was minister van koning Willem l (de 
Zwijger). Toen de meningen botsten heeft de koning hem niet alleen als zijn 
minister laten gaan, maar ook – niet lang daarna (1819) – de rang en de titel van 
Minister van Staat ontnomen. Van Hogendorp en Van Limburg Stirum hebben de 
omwenteling van het jaar 1813 voorbereid. Het was de tijd van Groen van 
Prinsterer, Bilderdijk en De Clercq. Dokter Groen van Prinsterer trad in het jaar 
1822 af als geneesheer van de hofhouding. Hij was de leider van het 
geneeskundig staatstoezicht en lid van het gemeentebestuur van Den Haag en lid 
van de Provinciale Staten. Bilderdijk schreef de Geschiedenis des Vaderlands en 
zoon Willem, van de graanhandelaar De Clercq, was in Den Haag secretaris van 
de Handel Maatschappij. Dat speelde zich af in de tijd dat de Belgische Rooms-
katholieken werden vernederd en onderdrukt. Dat kwam omdat bisschop De 
Broglie zich verzette tegen de Nederlandse koning Willem. Hij verbood zijn 
Rooms--katholieken onderhorigen voor de Constitutie te stemmen en aldoor heeft 
hij voorschriften uitgevaardigd, die geheel en al ingingen tegen de wetten en 
besluiten van de regering. Het ging erom wie regeren zou: de koning of de 
bisschop, de wettige regering of de kerk.  
 
Jarenlang hebben de Belgische priesters tegen de vrijheid van drukpers 
geprotesteerd. Na de Unie van het jaar 1828 propageren diezelfde priesters deze 
vrijheid. De Belgen waren sinds het jaar 1814 Nederlanders, maar geloof niet, dat 
ze zich Nederlanders voelden. Toch liep de Vlaamse geschiedenis parallel met die 
van het noorden en voor een niet onbelangrijk gedeelte daarmee één was. De 
Nederlandse koning Willem was er niet geliefd en zonder eerbied was er geen 
gehoorzaamheid. Volgens de hoofdambtenaar van de Staat, de heer Berkhout, 
was de koning zelf schuld aan de toestand, die er heerste. De koning was volgens 
hem een man, die niet van afdoende maatregelen hield, die niet aan het gevaar 
dacht, wanneer hij het niet onmiddellijk voor zijn ogen zag. Hij heeft te veel alles 
alleen willen doen en vaak heeft hij vergeten, dat hij geen koning is in een 
absolute monarchie, aldus Berkhout. Men weet toch hoe het Gijsbert Karel is 
vergaan? Heeft iemand meer en beter het Oranjehuis gediend dan de oude 
Hogendorp? Maar toen hij koning Willem waarschuwde, dat hij verkeerd 
handelde, is die grote vaderlander als een schooljongen afgestraft. De koning had 
vanaf het begin een andere houding tegenover het zuiden moeten aannemen. Zijn 
regering over het zuiden is geweest: verbieden, toegeven, verbieden, toegeven, tot 
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in het oneindige, op het gebied van de kerk, de school, de taal. De jonge Groen 
van Prinsterer heeft al een paar keer ontslag gevraagd als secretaris omdat hij 
het niet eens is met de regeringsdaden van de koning. De koning nam geen 
maatregelen tegen al die vergaderingen en bijeenkomsten, waar men elkaar 
ophitste tegen de koning. Het zal wel loslopen, meende hij, de soep wordt niet zo 
heet gegeten als ze wordt opgediend. Slechts een heel enkele, als De Clercq en de 
jonge Groen van Prinsterer, zag de toestand zoals die werkelijk was: uiterst 
gevaarlijk. En in het noorden slaapt men, dut men; men lacht om de tientallen 
petities. Men acht mannen als De Potter en Tielemans absoluut ongevaarlijk. De 
koning is van goede wil en maakt geen onderscheid tussen het noorden en het 
zuiden. De Vlamingen schikken zich het best in het nieuwe staatsverband. Het 
zijn vooral de Walen en de Waalsgezinden, die langer hoe meer naar oproer 
neigen. En in Wallonië gistte en broeide het onrustbarend. Daar werd de 
ontevredenheid gemaakt, die men als zaad over heel het zuiden uitstrooide. Jan 
Frans Willems pleitte in zijn gedicht ‘Aen de belgen’,  dat in het jaar 1818 
verscheen, voor de Vlaamse taal en de Vlaamse geschiedenis. Hij roemde Oranje, 
dat fiere geslacht van Edelen en Vorsten, dat onzelfzuchtig zijn lot verbond aan 
dat van een door tirannie ontkracht volk. Het ideaal, dat in de zestiende eeuw 
niet bereikt kon worden, wachtte thans op verwezenlijking. In Brussel 
overheerste de Franse taal, de geest was Frans en in ieder geval anti - 
Nederlands. Het stuk ‘La Muette de Portici’, ‘de Stomme van Portici’, dat werd 
opgevoerd in Brussel, in de schouwburg, op de dag na dinsdag 24 augustus, de 
verjaardag van de koning, was de aanleiding tot het oproer. Na afloop van het 
stuk, op de Muntplaats, scheen de bandeloosheid van de Brusselaars in het 
donker van de late augustusavond wel het toppunt te bereiken. Allen kenden 
immers de geschiedenis van ‘La Muetta’: de in kluisters geknechte wist zich vrij 
te maken, vrij van alle banden, vrij van alle dwingelandij. En dan plotseling, 
loeide op de Muntplaats het lied op, dat de Wallonische revolutionairen tot hun 
vrijheidszang hadden gemaakt: Amour sacré de la patrie! A mon pays, je dois la 
vie. Il me devra la liberté! De schouwburgbezoekers verenigden zich met de 
honderden die op de Muntplaats wachten. Een niet te bedwingen zucht om 
wraak te nemen op de tiran Van Maanen, de minister, wiens ijzeren hand hen – 
niet zelden vaak in letterlijke zin – de vrijheid had ontnomen. En weg met de 
National, het dagblad, dat Libry Bagnano ten koste van duizenden guldens 
volschreef met verwijten en beschuldigingen aan het adres van de Belgen. In 
minder dan geen tijd woelden grage handen de stenen los uit de straat. De 
vensters bezweken direct en het glas viel rinkelend naar beneden. De bende trok 
vervolgens naar de Magdalenasteenweg, naar de woning van Libry Bagnano. Het 
openbreken van de deur gaf niet de geringste moeite. De toegang tot de woning, 
tot zijn schatten, tot al die ten koste van arm-België bijeen geroofde mooie 
meubelen en kleding, lag open. De haat, die al in het jaar 1815 wortel had 
geschoten, was niet meer uit te roeien. De liberalen waren al feller tegenstanders 
van het koninklijk bestuur geworden en de sympathie voor Frankrijk, door 
handige en geslepen agenten aangewakkerd, nam met de dag toe. Er was maar 
één enkele aanleiding nodig, om een groot deel van Zuid - Nederland in vuur en 
vlam te zetten. De al te persoonlijke regering van de koning, diens inmenging in 
de bestuursaangelegenheden van de kerk, in het noorden evenzo goed als in het 
zuiden, zijn onvaste houding, die hem het ene ogenblik in strijd bracht met de 
partij van Rome en het andere ogenblik met de Liberalen, de partij van Parijs, dit 
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alles, en veel meer nog, moest leiden tot een conflict. De enkele plichtsgetrouwe 
soldaten, die even tevoren getracht hadden, de volksmenigte te verstrooien, 
waren of ontwapend of door stenengooiers op de vlucht gejaagd. Eenzelfde lot 
ondergingen de gendarmes, die, enkelingen slechts op deze duizenden, moesten 
inzien niets te kunnen beginnen. In allerijl werden langs de weg staande bomen 
omgehakt en tot barricade gemaakt. De verwoesters waren veilig achter de 
barricaden, ongehinderd konden zij hun wraak voortzetten. Vier uur in de 
morgen was het, toen de brandstichters, met toortsen gewapend, het hotel van de 
minister Van Maanen van alle kanten in brand staken. Rechts en links, boven en 
beneden, overal braken de vlammen gelijktijdig uit, een brand vormend, die niet 
te blussen was. Als enige gunst werd de pompiers toegestaan, met hun 
brandspuiten de omliggende huizen voor uitbreiding van de brand te 
beschermen. De oproerkraaiers van de 25e augustus vormden slechts de 
voorhoede van het leger, dat de revolutionairen gereed hadden. De Communale 
(burgerlijke wachten) werden aangesteld, in de plaats van het garnizoen, de 
eerste stap naar de Opstand. De tweede stap zou volgen, de Communale zou in 
een grote bijeenkomst op de Grote Markt een eigen opperbevelhebber kiezen. Het 
was ook al bekend wie de uitverkorene zou zijn: Baron Vanderlinden d’ 
Hoogvorst. Er werd bekend gemaakt, dat de troepen in hun kazernes terugkeren 
en in de ruzie niet meer tussenbeide zullen komen. Het zal de taak van de 
burgers zelf zijn, voor de gemeenschappelijke en bijzondere eigendommen te 
zorgen.  Wat deed de overheid besluiten, vergunning voor de opvoering van ‘De 
Stomme’ te geven?  Vrees voor wanorde, vrees voor het dreigement, dat men de 
schouwburg in brand zou steken?  De nacht van de 24e bracht een totaal 
verwoest hotel van minister Van Maanen, een opgebroken straat, een barricade 
van bomen. Op de Zavel was de woning van de plaatselijke bevelhebber, generaal 
Wauthier verwoest, in de Priemstraat die van procureur Schuermans, in de 
Barlaimonstraat het huis van het politiehoofd De Kneyff; overal hadden de 
brandstichters volkomen hun doel bereikt. De oproerlingen hadden zich op de 5e 
februari meester gemaakt van Antwerpen, ze vielen ook de citadel aan. En ze 
hebben een kanonneerboot, die wat te dicht naar de wal was gedreven, 
aangevallen. Als gulzige wolven vielen ze op het schip aan, dat was hun buit, die 
ze zich niet meer wilden laten ontglippen. Maar de luitenant Van Speyk, die het 
bevel over de kanonneerboot had, bleef kalm en onbewogen. Hij hoorde wat die 
muiters van hem verlangden: de overgave van zijn schip. Maar hij dacht er niet 
aan, oproermakers te gehoorzamen. Hij dacht aan zijn eed van trouw aan zijn 
wettige koning. ‘Liever de lucht in’, heeft hij geroepen. En toen, voor iemand kon 
begrijpen wat hij van plan was, is hij naar de kruitkamer gegaan met een 
brandende lont in zijn hand. 
 
Het tot opstand geworden oproer van Brussel had nog steeds niet geheel Zuid - 
Nederland aangetast. Maar Brussel was en bleef in opstand. De liefde voor 
Frankrijk was groot, de haat tegen Oranje en tegen het noorden, reeds voor jaren 
gezaaid en sindsdien stelselmatig gekweekt, had diepe wortels geschoten. De 
ontevredenheid, die Zuid Nederland tot oproer en opstand bracht, is voor een 
zeer groot deel kunstmatig opgeschroefd. Wel zijn er fouten begaan, koning 
Willem de Zwijger, hoe goed en landsvaderlijk zijn bedoelingen ook waren, gaat 
niet vrijuit! Maar die fouten rechtvaardigen bij lange na niet het scherpe verzet, 
dat de regering van het Verenigd Koninkrijk jaren aaneen te bevechten had. 
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Indien koning Willem ernst had gemaakt met het onderdrukken van het oproer, 
zouden de gebeurtenissen in België een heel andere verloop gehad. Naar de 
mening van geschiedkenners en vooraanstaande Belgen had het oproer 
gemakkelijk bedwongen kunnen worden. Wat Groen van Prinsterer schreef is nog 
altijd waar. ‘Twee in zo onderscheiden delen verschillende landen en volken 
kunnen niet tot één samengroeien.’ Maar het Brussels Oproer en de Belgische 
Opstand is in wezen een misdadig opzet geweest, lang en zorgvuldig voorbereid 
en door Frankrijk ondersteund.  
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Waar de wolven huilen 
 
 
 
De grote Peel, aan de kant waar de zon zich ’s avonds ging afkoelen in de 
Peelvliezen, droeg geheel het karakter van de echte Peel. Doordat elk toezicht 
ontbrak waren de wegen slecht. Zodra men enkele mijlen buiten het dorp was, 
ontaarden de wegen in willekeurig bereden karrensporen, verbreed en verdiept 
door de zware wielen van ossenkarren. Die karrensporen liepen in grillige lijnen 
om de poelen heen, verloren zich op de zandheuvels. Men zocht zekerheid op de 
vaste grond. Verder liepen de sporen niet door. Alleen tot daar, waar de donkere 
kuilen en putten lagen met steil afgegraven randen, waaruit de turf gehaald 
werd. Iedere dorpeling trok tweemaal per jaar naar zijn turfplaats om de 
wintervoorraad gereed te leggen. In de zomer was deze door zon en wind 
gedroogd. In de herfst trokken zwaar beladen ossenkarren de droge turven naar 
de boerderijtjes. Buiten deze tochten waagde zich vrijwel niemand in dit wijde 
land van raadselen, waar het betoverde hert met blinkende horens dag en nacht 
rondliep, achtervolgd door vraatzuchtige honden. Waar de wolf ’s winters huilde 
en wilde paarden en oerossen nog in vrijheid ronddoolden. De Peel was de spil 
van verhalen en vertellingen bij het rode ‘klotvuur’ tijdens de lange 
winteravonden. Dat was het leven van de dorpelingen, de oerouders van de 
huidige bewoners. 
 
De kasteelruïne van kasteel Ter Horst getuigt nog van vervlogen en roerige tijden. 
Kasteel Ter Horst was het centrum van het belangrijke leengoed: het Land van 
Kessel. Al vroeg in de Middeleeuwen moet op de plek van de ruïne een vesting 
hebben gestaan. In 1326 is voor het eerst sprake van een kasteel. In dat jaar 
woonde daar de heer Floorken van der Horst, die zijn naam gaf aan het kasteel 
en het stadje. In de vijftiende eeuw verrees er een echt kasteel met een 
voorburcht. Johan van Wittenhorst maakte in het begin van de zestiende eeuw 
een einde aan het bezit van de voorburcht. Deze was eigendom van de heren Van 
Broekhuizen en werd uitgekocht. Ten westen van het dorp Horst lag een 
eenzame, uitgebreide rug. Er waren uitgebreide turfvelden, welke zich van zuid 
naar noord, langs de grens van Limburg en Noord-Brabant uitstrekten. Horst en 
Sevenum hadden zeer diep en oud veen, dat zich tussen de bestaande 
bergkommen had afgezet met een dikte van drie tot zes meter. Naast de 
kasteelruïne ligt op het grondgebied van de gemeente Horst nog een onbekende 
ruïne. Het is een reusachtige veentombe, waarin de geschiedenis van de streek 
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ligt opgeslagen. Het botanisch archief van het Grauwveen gaat terug tot de 
Allerodtijd van de laatste ijstijd, twaalfduizend jaar geleden. Het Grauwveen is de 
diepste dalkom, opgevuld met veen van de Peel. Egyptologen onder leiding van 
Johannes West ontdekten dat de zondvloed, die in de bijbel wordt beschreven, 
leidde tot de geboorte van het Grauwveen. Voor 1279 behoorde Sevenum als 
kerspel tot de graafschap Kessel, waarna het overging naar het graafschap Gelre. 
Kort daarna werd het graafschap verheven tot hertogdom. Het graafschap Kessel 
bestond uit diverse dorpen, zoals Helden, Venray, Sevenum en enkele 
Heerlijkheden, zoals Horst. Sevenum was een eigen Heerlijkheid. In de 
zeventiende eeuw behoorde de Heerlijkheid tot het Land van Kessel, Spaans 
gebied dus. In april 1673 verkocht de koning van Spanje, Karel 11, door 
geldgebrek de Heerlijkheid Sevenum; en ook enkele andere Heerlijkheden in het 
land van Kessel. De Heerlijkheid Sevenum werd verkocht aan Willem Vincent van 
Wittenhorst, heer van Horst. De heren van Horst werden daardoor opperste 
rechter en kregen het jacht- molen- en tiendrecht. Van 1713 tot 1792 was 
Sevenum Pruisisch gebied. In 1744 werden er grenspalen gezet om te komen tot 
een grensafbakening tussen Sevenum en Horst. In de Franse tijd werden Horst 
en Sevenum weer tot een gemeente samengevoegd. In 1836 werd Sevenum een 
zelfstandige gemeente. 
 
Sevenum, Sevenheim, zou haar naam te danken hebben aan de zeven kastelen 
die daar gelegen hebben. Het waren verdedigbare hoven of hoeven, door grachten 
omsloten. Op 19 mei 1343 werd door de geërfden met hertog Reynout van 
Gelderland een verdrag gesloten. Het Sevenumse Peelveld, met alles wat daarop 
gepoot en geplant was, hout, broekgrond, heide of weide, zou blijven liggen en dat 
het beweiden met vee overal kon blijven doorgaan. Een eeuw later ontstond grote 
onenigheid tussen de boeren van Horst en Sevenum. De grenzen in het veen 
waren onduidelijk. Buren dreven het vee daar waar het meeste te grazen was. De 
landheer Andries Schenck van Nijdeggen en schepen Jacob Leijsten van de 
Heerlijkheid Sevenum maakten een einde aan deze twisten. Op 18 mei 1644 werd 
deze verordening op de kerkdeur van Sevenum geplakt. De laatste Schenck van 
Nijdeggen die op het kasteel woonde, was een vrijgezel en een donkaard. Hij 
kwam dagelijks voorbij het Sint Antoniuskapelletje, dat zijn voorouders hadden 
gesticht. Spottend sprak hij tot Sint Anthonius: ‘Zodra je iets in de fles hebt, kom 
ik je bezoeken’. Dat brassen ging door tot men hem op zekere morgen dood 
aantrof voor het beeld in het kapelletje. Nadien had het kasteel een slechte naam. 
De valbrug moest om eenentwintig uur worden opgehaald. Als dit vergeten werd 
legde zich een grote, zwarte hond op de brug. Hij hield iedereen met vurige 
klauwen en ogen tegen. Toen er later nog een paard zonder kop ronddwaalde, 
werd Huis Schenckenburch afgebroken. De weide die ervoor in de plaats kwam, 
is steeds een wildernis van distels en doornen gebleven. 
 
Het grondgebied van Sevenum is de meest gave oude nederzetting van de Peel. 
Het centrale deel (770 ha), bestaat uit oude bouwlanden, die velden of essen 
worden genoemd. Geen Peeldorp heeft zulke gave essen, een cultuurhistorisch 
erfgoed van ploeterende boeren. Vrijwel alle oude bouwlanden zijn nog gaaf en 
vrij van bebouwing. Het patroon van wegen, perceelsscheidingen, de ronde vorm 
van de bouwlanden en de hoogte ervan is ongewijzigd. Ook de beekdalen zijn zo 
als ze vroeger waren.. Een groot deel van de Grote Molenbeek en delen van de 
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Blakterbeek kregen de status van Staatsnatuurreservaat. In het Mariaveen, dat 
een onderdeel is van het Staatsnatuurreservaat Mariapeel, zijn de sporen van een 
eeuwenoude boerenturfwinning goed bewaard. 
 
Even voor de afslag naar Elsendorp, waar de Lodderdijk overgaat in de 
Handelsweg, begint de tocht naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Handel. 
Aan de linkerkant van de Handelsweg, ook wel ‘Kèskesdijk’ genoemd, staan op 
regelmatige afstandenden wegkapelletjes en kèskes (kastjes). Deze zijn toegewijd 
aan de Zeven Smarten van Maria. Het achtste kapelletje bevat een reliëf van de 
Moeder van Zeven Smarten. De pelgrims van Gemert liepen tussen 1600 en 1900 
langs deze kèskes. De overlevering vertelt dat de Madonna van Handel lang 
geleden ontstaan is in een meidoorn langs deze weg. 
 
Lang voordat Sint Willibrord in Bakel kwam, zwierf door deze streek een 
duivelsmoer. Deze was door haar jongen verdreven uit de helle-oven. Niet ver van 
Handel stond een moerbeiboom. De duivelin was vergeten de boom de beademen, 
daarom was met kerstmis de boom helderwit van bloemen. Zo wilde een herder 
van Gemert een tak snijden om zijn jas te sieren. Toen hij zijn mes tussen de 
witte bloesems zette, zag hij uit honderd blaadjes een beeldje groeien: Maria met 
het Kind. Het beeldje bleef hangen aan een tak, die tussen beide figuren stak. 
Toen de herder omkeek, zag hij dat al zijn schapen geknield lagen. ‘Wat een 
mirakel’, dacht hij en dronken van consternatie liep hij naar Handel, Gemert en 
Bakel. Hij zong van Driekoningen, omdat hij geen ander lied kende. Het volk uit 
de drie dorpen ging die middag met de herder mee. Zij verzamelden geld voor een 
kapel. In de kapel werd deze madonna met kind op een troon geplaatst. Op 15 
augustus (Maria Hemelvaart) is er nog steeds een openlucht kermis, met 
aansluitend een sacramentsprocessie over de Kèskesdijk. Kerk en kapel zijn 
overdag vrij toegankelijk. 
 
In de buurt van Sevenum waren vroeger dichte bossen, waarin wilde dieren 
woonden. Even buiten het dorp, aan de Voorste Steeg, woonde een arm en braaf 
huisgezin: vader, moeder en een meisje, Marieke. Marieke had blauwe ogen, 
blonde haren en droeg een warm, rood jurkje, dat moeder zelf gebreid had toen 
Marieke zes jaar werd. Vader had haar twee groene klompjes gemaakt om naar 
de kerk en naar school te gaan. Als Marieke ’s morgens weg ging, zei moeder 
altijd: ‘Dag Marieke, goed braaf zijn en onderweg altijd bidden, ‘Ave Maria’. Dan 
hoef je niet bang te zijn’. Zo deed het lieve kind en in het eenzame veld naar het 
dorp bad zij altijd ‘Ave Maria’. Maar op een wintermorgen, toen Marieke opstond 
en door het dakvenstertje keek, schreeuwde ze het uit van pret. Het had die 
nacht gesneeuwd. En nu lag het hele veld onder een dikke, wollen sneeuwdeken. 
In haar grote blijdschap was zij in haar rood jurkje met haar warme, groene 
klompjes naar buiten gerend en was alles vergeten, zelfs haar morgengebedje. Ze 
danste door de sneeuw, gierde van pret en had zelfs geen tijd om haar boterham 
te eten. Toen werd het tijd om naar school te gaan. En daar ging Marieke, stap 
voor stap door de zachte sneeuw, overal diepe sporen achterlatend. Waar bleef 
haar ‘Ave Maria’?  Toen sloop vanuit het bos een magere en hongerige wolf en zag 
over het besneeuwde veld iets roods dansen en springen in de sneeuw. Hij 
kwispelde met zijn ruige staart en zijn ogen werden groen. Langzaam sloop hij 
dichterbij. Nog enkele meters, en reeds wilde het zwarte beest op Marieke 
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springen, toen zij opeens omdraaide naar haar huisje in de verte, kijkend of 
moeder daar nog stond. Maar… zij verstijfde van schrik. Voor haar stond een 
grote wolf. ‘Ave Maria’ klonk haar angstgil over het eenzame veld. En de wolf, 
alsof hij geschoten was, kromde zich en  rolde in de sneeuw. De wolf keerde 
opeens om en vluchtte van angst naar het bos terug. Wat was er gebeurd? Maria 
zelf stond opeens naast het kind, nam Marieke bij haar bevende handjes, troostte 
haar en veegde de traantjes weg. Ook de vader had van verre het grote gevaar 
gezien. Met een bijl in de hand liep hij dichterbij om de wolf te treffen. Maar toen 
hij zijn kind bereikte, was Marieke alleen. Wat waren vader en moeder blij, toen 
het kind naar huis liep en alles vertelde. Ze dankten Onze Lieve Vrouw op hun 
knieën dat hun kind gered was. En hoe arm zij ook waren, zij beloofden een 
mooie kapel ter ere van Maria te bouwen, op dezelfde plek waar Marieke zo 
wonderbaar van de dood was gered. In 1676 werd de kapel aan de veldweg van 
de Voorste Steeg gebouwd en versierd met een mooi Mariabeeld. Zo beschermt 
Maria haar kinderen en een ieder die tot haar een toevlucht neemt.  
 
De steeds stiller wordende uitgestrekte heide had in de loop der eeuwen de naam 
‘Schiëperspiël’ gekregen een golvend heidelandschap met op en rond de 
Paardekop veel oude schaapskooien. Namen zoals de Dubbelkooi, Bommekooi en 
de Theuwskooi. Vele kooien waren in 1885 al verlaten. 
 
Wolvenverhalen zijn altijd bestsellers geweest. Wolven zijn, evenals honden, 
dieren met menselijk eigenschappen. Het sociale gedrag van de groep, de 
vindingrijkheid, sluwheid, de bloeddorstige wreedheid en het 
doorzettingsvermogen geven de wil aan om te overleven. De wolf moet het vroeger 
niet gemakkelijk gehad hebben in de Peel. Grote zoogdieren kwamen er niet voor, 
konijnen en vossen hadden hun veilige burchten. De enige grote en gemakkelijke 
prooidieren waren de schapen, die met de herders door het land trokken. De wolf 
was tot het begin van de negentiende eeuw het grootste roofdier van Nederland. 
Het welzijn van het mensdom en van de akkerbouw vereisten dat men wolven  op 
alle manieren trachtte te doden. De gevaren aan welke zij en hun kinderen zijn 
blootgesteld door de wreedheid van die beesten en waarvan reeds velen de 
ongelukkige slachtoffers geweest zijn. Die vijand van die vreedzame landbouwers, 
zo gevaarlijk voor hun vee en hun kinderen. 
 
De wolf: ‘Canis lupus’ is een roofdier, behorende tot het geslacht der 
hondachtigen. Hij is bang van aard en valt de mens slechts in uiterste noodzaak 
aan. Maar door het roven van vee is hij de gevaarlijkste vijand van de 
herdersvolken. De wolf is een schuw dier dat zich alleen zou vergrijpen aan 
dieren en mensen ongemoeid zou laten. Maar dat was in het begin van de 
negentiende eeuw. Waren voorheen alleen ganzen, veulens en schapen het 
slachtoffer, in 1810 en 1811 werden in Midden-Limburg en de naburige Duitse 
grensplaatsen niet minder dan tien kinderen, in leeftijd variërend van drie tot 
negen jaar, door wolven gegrepen en gedood, en veelal grotendeel verslonden. In 
veel gevallen werden enige tijd later de resten gevonden van afgeknaagde 
beenderen, ingewanden, een voet met een kous of een schoen er nog aan. Soms 
werd niets teruggevonden dan een  zakdoek of bebloede kleding. Als onmiddellijk 
de achtervolging werd ingezet was de wolf gedwongen zijn meestal dode 
slachtoffer achter te laten. Enkele kinderen konden, al dan niet ernstig 
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toegetakeld, gered worden. Onder de dorpsbewoners heerste angst. De wildste 
geruchten waren in omloop over het aantal wolven en slachtoffers. De ‘monsters’ 
namen in de menselijke fantasie ontzaglijke afmetingen aan. 
 
Fantastische verhalen deden ook de ronde over de bloeddorst van een lynx, die 
zich in de Peel zou ophouden, en over een mensenetende hyena die uit een 
rondtrekkende roedel zou zijn ontsnapt. Overheidsinstanties verweten elkaar 
ondeskundigheid en onvoldoende activiteit. Over een gebied van tientallen 
kilometers werden massale klopjachten gehouden. Daarvoor werden duizenden 
mensen opgetrommeld. Het resultaat was echter pover hetgeen mede het gevolg 
was van de onwil en de laksheid van de drijvers en de schutters. Forse premies 
werden uitgeloofd voor elke gedode wolf. In 1804 hebben wolven grote schade 
aangericht aan schaapskudden op de heide in de Peel. De gemeenteraad van 
Asten nam het besluit een klopjacht te organiseren. Veertienhonderd mannen 
kamden de Peel uit. Of er ook wolven gedood werden bij die klopjacht werd niet 
vermeld. Er verscheen een boekje: ‘Verscheyde manier om wolven te verderven’, 
met instructies aan de plattelandsbevolking voor de samenstelling van lokaas en 
vergif, voor het maken van vangkuilen en ‘om den wolf te schieten op den loer’ of 
hem te vangen als een vis met weerhaken in welke men een stuk vlees steekt. 
Toen de resultaten van groots opgezette drijfjachten beneden verwachting bleven 
kwam het hoofd van de Dienst Bestrijding Wolven tot de conclusie dat de wolf 
uitgeroeid kon worden door hem met mensenvlees in de val te lokken. Uit het 
duimendikke dossier, afkomstig uit het archief van het ‘Departement van de 
Nedermaas’, blijkt niet of deze methode is toegepast en zo ja, met welk resultaat. 
 
Van 1600 tot 1800 moet het Peelland een ware wolvenplaag hebben gekend. 
Algemene wolvenjachten werden geregeld gehouden om deze onaangename 
situatie enigszins de baas te blijven. Vooral ’s winters wanneer er schaarste was 
aan voedsel, waren de dieren bijzonder gevaarlijk. Het gebied waarin jacht werd 
gemaakt werd gedeeltelijk met netten afgezet. Men begon te jagen vanaf 
Maashees in de richting van Beers en uit elk gezin moesten personen aan de 
jacht deelnemen. Dat dit niet ongevaarlijk was behoeft geen nadere uitleg. Een 
uitzondering werd gemaakt voor personen beneden de zestien jaar of om ziekte of 
zwakte vanwege hoge leeftijd. Onwilligen werden tot voorbeeld van anderen 
gestraft en de namen aan de stadhouder bekend gemaakt. Er werd gedreven naar 
het Bort en de Geest, gelegen onder de gemeente Beers. De wolfsnetten werden 
geplaatst tussen het Gasselse en Bortse bos. Aan die drijfjachten bestaan nog 
herinneringen zoals ‘Plukwolf’ en ‘Wolfshoek’. Over het voor komen van wolven op 
het ‘Ossenbroek’ staat niets vermeld. Op landgoed Barendonk is op 28 juni 1726 
in de Steep een wolf geschoten. De mensen die moesten helpen met de jacht 
werden ‘rotgesellen’ genoemd. Het onderscheid in de wapens die moesten worden 
meegebracht, schuilde in het al of niet hebben van een paard. Wie een of twee 
paarden had moest een snaphaan meebrengen, kruit en zes kogels; en degene 
die niet zo rijk was een spies of een gaffel.  
 
De organisatie op de dag van de jacht was prima geregeld. In alle dorpen en 
gehuchten werd ’s morgens precies om vier uur de klok geluid. Een half uur later 
moesten allen zich bij hun rotmeester hebben gevoegd. Gezamenlijk ging het 
gezelschap naar de richterbode en trok dan op naar de verschillende plaatsen 
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waar de jacht begon. Waarschijnlijk vanwege het gevaar was het voorgeschreven 
dat men zou marcheren ‘sonder het minste geraes en in goede orde’. Bovendien 
werd er bijgevoegd dat alleen maar op de wolf mocht worden geschoten. Voor het 
doden van een oude wolf werd zes gulden betaald, voor een jonge wolf drie. Bij 
het einde van de jacht moest iedereen zijn snaphaan in de lucht afschieten met 
het verbod deze weer te laden. Uit 1688 dateert een reglement waarbij het 
krijgsplan vrij uitvoerig staat omschreven. Inwoners van Maashees, Vierlingsbeek 
en Sambeek moesten optrekken naar Overloon, dan via de Venraayse Peel naar 
Sint Theunis tot de Lekerse Peel. Cuijk, Heeswijk, Linden en Sint Agatha trekken 
naar de ‘Kleine Geest’, evenals Beers, Gassel en Enscharen. Die van ‘den Langen 
Boom’ moesten aldaar de bossen afjagen en zich dan naar het Bortse bos 
begeven. De mensen uit Hap moesten aldaar de bossen en wildernissen 
doorjagen en zich evenals die van Mill, Wanroy en Sint Hubert verenigen bij het 
Bortse bos. Nog altijd zijn er zes wolvennetten in Cuijk bewaarde gebleven. Ze 
zijn gemaakt van dik touw met maten van tien bij tien centimeter. Ze zijn de 
enige overgebleven wolvennetten in Nederland. Voor een achteloze toeschouwer 
een vormloze hoop touw, maar in feite  een waardevolle herinnering aan een 
bewogen verleden, toen het ‘beest de wolf’ huishield in het Peelland. Een deel van 
de wolvennetten is afgestaan aan het Openluchtmuseum in Arnhem. Een 
exemplaar heeft men in Cuijk zelf behouden. 
 
De Vredepeel lag er onrustig bij in de kerstnacht van 25 op 26 december 1798. 
Een ijzige noordoosten wind joeg de sneeuw hoog op. Het weer was bar en boos. 
Jachtige wolken gaven de onvolwassen maan af en toe de gelegenheid de vlakte 
in dit schaapskooienoord af te tasten. Iedere zich respecterende boer uit Venray 
had hier een buitenpost, een schaapskooi. In de lente trokken de herders met 
hun kudde naar hun graasgebieden, om in de herfst weer terug te keren naar de 
hoeven waar ze woonden. De scheper en de kudde van de ‘Stineplats’ van 
Laurent Claessens uit Merselo overwinterden in een der mooiste Peelkooien: ‘De 
Stinekooi’.  
 
Het geluid van de jachtige wind had de herder in een weldadige diepe rust 
gevoerd. Maar plots klonk door de stilte van de nacht het vlijmscherpe gehuil van 
een roedel wolven rond de Stinekooi. De herder werd gewekt door het geblaf van 
zijn honden. Het gehuil van de wolven kwam van dichtbij. De herder sloeg zijn 
mantel over zijn schouders, greep zijn snaphaan en ontgrendelde de deur van de 
schaapskooi. Blaffend en grommend stoven de honden de nacht in terwijl hij 
riep: ‘Pak ze, pak ze’. Maar wat lag daar? Niet ver van de kooideur ontwaarde hij 
in de sneeuw de gestalte van een mens. Even verder de schimmen van drie 
wolven. Uit de snaphaan spuwden vurige tongen en een hels kabaal golfde over 
de ijzige vlakte. Aarzelend, met tegenzin, dropen de wolven af. Voor de scheper 
lag een roerloos figuur, een man. Zijn ademhaling was zwak. De scheper legde 
hem in zijn kooi en bedekte hem met stro. Hij voorzag zijn snaphaan van een 
nieuwe kruitlading, nam zijn herdersschop en ging op stap door de ijzige nacht, 
zich niet bewust van een witte kerst. Hij bereikte de ‘Stineplats’ van Laurent 
Claessens en vertelde zijn verhaal. ‘Ik twiefelde of hij nog leefde, héj was zoo 
verdommes stief en kalt’. De rector van Merselo werd door Laurents naaste buren 
gealarmeerd. Met de heilige teerspijs (aan een stervende toegediende hostie) 
trokken de scheper, de rector en boer Claessens met paard en arrenslee naar de 
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Stinekooi in de Vredepeel. De man was nog steeds buiten kennis, de pols was 
nog wel voelbaar. De rector diende hem het Heilig Oliesel toe en  ze legden hem 
op bossen stro op de slede. De reddingsbrigade trok huiswaarts. Anne-Marie, de 
vrouw van Claessens, had een vuur in de schouw aangemaakt en bij het 
Mariabeeldje een kaars aangestoken. De man werd zo dicht mogelijk bij het vuur 
gelegd, waarna hij onder heftige pijnen het bewustzijn terugkreeg. Voor zijn 
redders was het nog steeds een mysterie hoe de man verzeild was geraakt in de 
Vredepeel, en dan nog wel in de kerstnacht. De man deed later zijn verhaal. 
 
Ik ben Gerard Baltussen. Ik ben vierenveertig jaar en getrouwd met Lamberdina 
Sweijsen en woon in een kleine boerderij aan het ‘Eind’. Enkele dagen voor de 
kerst nestelde zich een contingent Franse miliciens in Venray. Ze hadden het dorp 
uitgekozen om zich door plunderingen te verzekeren van eten en drinken voor het 
bereiden van een overvloedig kerstmaal. Venray was in de voorbije maanden al 
vaker het doelwit geweest van zulke Franse strooptochten. De indringers werd het 
al spoedig duidelijk dat hier niets te halen viel. Ze besloten hun geluk te beproeven 
aan de overkant van de Peel. Daar lag Gemert, een Franse enclave in het 
departement Brabant van de Bataafse republiek. De bevelvoerend officier gelaste 
mij als gids hen door de Peel te leiden. Normaal duurde zo’n overtocht zes uur. Die 
dag met gure weersomstandigheden en een Peel bedekt met sneeuw zou de tocht 
wel zeven uur vergen. Over de Bakelsedijk en de Klotterpeel was het een rechte lijn 
naar Gemert. Op kerstavond bij het invallen van de schemer klonk het 
trompetgeschal vanaf de Markt: ‘verzamelen’. Tegen middernacht bereikten wij 
Gemert. De soldaten installeerden zich met enig geweld in de herbergen en deden 
zich op brutale wijze tegoed aan spijs en drank. Ik werd bedankt. Die nacht sliep 
ik bij kennissen. In de ochtend ging ik met hun ter kerke voor de kerstviering. 
Daarna een sober ontbijt. Tegen tien uur maakte ik aanstalten voor de terugtocht. 
Het weer was bar en boos. De stuifsneeuw joeg over de vlakte en ik raakte enkele 
coördinatiepunten kwijt. Bij het invallen van de duisternis was ik de weg volledig 
kwijt. Ik strompelde voort, bevangen door de kou en voelde een begin van 
bevriezingsverschijnselen van mijn ledematen. In het flauwe schijnsel van de 
maan zag ik op niet al te verre afstand een schapenkooi. Ik sleepte mij erheen. 
Wolvengehuil kwam naderbij. Toen verloor ik mijn bewustzijn. 
 
Enkele dagen na de opname op de boerderij van Cleassens waren ze genoodzaakt 
een beroep te doen op meester-chirurgijn Gerard Roefs uit Venray. Deze stelde 
vast dat Gerards vingers van beide handen waren afgestorven. Besloten werd tot 
amputatie van de eerste drie vingers. De chirurgijn kreeg assistentie van een 
dokter in de medicijnen, Gerard Raeymaeckers. Bij wijze van verdoving en om de 
onvermijdelijke pijnen draaglijk te maken werd Baltussen stomdronken gevoerd. 
Hij werd neergelegd en vastgebonden op een zware houten tafel. De amputatie 
gebeurde met een paar zuiver gerichte houwen die de drie zwarte vingers van de 
hand scheiden. De wonden werden in azijn gedrenkt, afgedekt met fijn linnen en 
ingesmeerd met het wit van een ei en omwonden met linnen zwachtels. Later 
bleek dat het ijdele hoop was geweest om de overige vingers te sparen. De 
verrotting zette zich snel voort en de pijnen werden heviger. Ook de andere 
vingers werden geamputeerd. Langzaam herstelde Gerard Baltussen, hij was 
echter levenslang invalide. Als boer kon hij de kost niet meer verdienen. Hij deed 
alle moeite om via het gemeentebestuur van Venray een vergoeding of pensioen te 
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krijgen. Pas op 17 februari 1810 kwam de Venrayse gemeenteraad in een 
buitengewone zitting bij elkaar. Besloten werd om Gerard met terugwerkende 
kracht een jaarlijks pensioen van tweehonderd franken toe te kennen. Het 
pensioen zou worden uitbetaald door het Ministerie van Landsverdediging. In 
1813 stopte het ministerie de toegezegde uitkering. De raadsleden besloten op 28 
januari 1813 Gerard als gemeentebode aan te stellen. Gerard heeft er weinig 
profijt van gehad. Hij overleed op 19 april 1814, negenenzestig jaar oud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 342

 
 
Lotgevallen van de verdwenen molens 
 
 
 
 
 
Het aantal Venrayers dat de ‘Sint Anna’, voordien genoemd de Bossche molen, 
nog gekend heeft zal wel niet groot zijn. De molen werd gesloopt in 1923. De 
Bossche molen stond in wat nu Molenklef heet, dicht bij de Westsingel, waar de 
Hagelweg zijn hoogste punt bereikt. Deze molen was naar alle waarschijnlijkheid 
de eerste windmolen die in Venray gebouwd is. Aangenomen moet worden dat 
met de nieuwe molen, genoemd in de rekening van 1294-1295 van het 
graafschap Gelre, de Bossche molen is bedoeld. Voor het jaar 1200 zijn 
windmolens in Nederland onbekend. Voordien werd het graan gemalen op 
watermolens. In de dertiende eeuw deed de windmolen, in de vorm van een 
houten standaardmolen, via Noordwest-Frankrijk en België zijn intrede in ons 
land. Vast staat dat er in de dertiende eeuw windmolens stonden in Herten, 
Lochem, Sint Oedenrode, Delft en Haarlem. In de rekeningen van het hertogdom 
Gelre (1532-1543) wordt voor Venray vermeld: de molen in het bos. Ook is er dan 
sprake van de molen tot Loenen (Leunen). Elke twijfel over het bestaan van de 
Bossche molen in die tijd is hiermee uitgesloten. In 1559 kwam ‘des Conincx 
wintmolen (bedoeld wordt de koning van Spanje) in het bezit van de Grote Kerk 
van Venray. De molen was het jaar daarvoor omgewaaid, maar uit een document 
van 1575 blijkt dat er aan het eind van het Desselken een ‘nijen wijntmolen’ is 
getimmerd. 
 
In de rekeningen van de Grote Kerk van 1599 staat te lezen dat het leger zich in 
het Land van Cuijck heeft geïnstalleerd en dat ‘die moelens’ (Bossche en Leunse 
molen) ‘beyer twee dagh still gelegen hebben’. De molenaars vonden het te 
gevaarlijk om te malen. Ze lieten de kerkmeesters weten dat ze op eigen risico wel 
verder wilden malen, maar dat de pacht dan voor die tijd zou dienen te vervallen. 
De kerkmeesters weigerden op dit aanbod in te gaan waarop de molenaars aan 
het kortste eind trokken. ‘Ze bleven malen’, zegt de kerkrekening. In het jaar 
1600 werd de Bossche molen verpacht voor achtentwintig malder rogge en 
honderddrieëntachtig daalder jaarlijks. Een pachtcontract uit 1642, ingaande op 
Sint Andriesdag (30 november), de dag waarop gewoonlijk de kerkelijke tienden 
en pachten moesten worden betaald, bevat de bepaling dat de pachters  
 
gehouden syn daglix door tganse kerspel van Venraid te varen miteen karre wel 
gespannen mit en sterck paerdt offte wel mit twee karren en de peerden, om by 
den inwoonderen ofte huysluiden t’ harde coren te halen en de t’ meyl daervan 
gecomen synde wederom te huys te brengen. 
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Op de negende november van het jaar 1800 liep de molen door een storm zware 
schade op, waardoor hij vier maanden stil lag. Het Tableau van 1822 (een 
systematisch overzicht naar kwaliteit en gebruik van alle gronden, bedrijven en 
woningen in de gemeente Venray) zegt dat de Bossche molen gebouwd is van 
hout en twee paar molenstenen heeft, waarvan er een bestemd is voor het malen 
van rogge en de ander voor het malen van boekweit. Als ‘gewoonlijk’ maalloon 
mochten de molenaars zich in die tijd een vierentwintigste deel van het malen 
toe-eigenen. Becijferd werd dat het rendement van de molen ongeveer tweederde 
van de pachtopbrengst bedroeg. In 1823 werd de molen, ten overstaan van 
notaris Johan Pingen te Venray, voor het bedrag van vierhonderdvijftig gulden 
aan de molenaar Antoon Joonen verpacht. De pachter kon maximaal negen jaar 
aanspraak maken op het bemalen van de molen. Hij had echter het recht de 
pacht – mits tijdig opgezegd – na drie of zes jaar te beëindigen. In 1840 pachtte 
Peter Gitzels, molenaar te Oirlo, zowel de Bossche als de Leunsche molen, 
respectievelijk voor zeshonderdzestig en zeshonderdtachtig gulden. 
 
In 1868, toen de Bossche molen onderhands verpacht werd aan de molenaar G. 
van Well, klaagde het kerkbestuur dat de molen ruim eenderde van zijn gemaal 
had verloren door de bouw van een nieuwe windmolen te Merselo in 1867, de 
eigenaar was Simon van den Brekel. In de hierna volgende jaren is het blijkbaar 
in economisch opzicht verder bergafwaarts gegaan met de beide kerkmolens. In 
haar vergadering van de eerste zondag in januari 1878 besloot het kerkbestuur 
aan de bisschop van Roermond toestemming te vragen tot verkoop van de beide 
kerkmolens. Als argumenten werden aangevoerd: de toegenomen concurrentie 
van andere molens en het ontbreken van molenaarswoningen bij de molens. 
Hierdoor konden de molens niet meer voor de gewenste prijs worden verpacht. 
Over de Bossche molen werd opgemerkt dat deze door de komst van de Merselose 
molen slechts een pacht van tweehonderdvijfentachtig gulden had kunnen 
opbrengen, terwijl dit voordien vijfhonderd gulden bedroeg. Verwacht werd dat bij 
de openbare verkoop de Leunsche molen twaalfduizend gulden zou opbrengen, 
terwijl de Bossche molen getaxeerd werd op vierduizend gulden. De verwachte 
opbrengst van beide molens (f 16.000 of meer) zou dan kunnen worden belegd in 
aan te kopen onroerende goederen of op hypotheek worden uitgezet. De 
kerkelijke autoriteiten in Roermond en Rome bleken begrip te kunnen opbrengen 
voor de Venrayse situatie en gaven derhalve toestemming voor de verkoop. Nadat 
op 7 maart 1878 de Leunsche molen voor een bedrag van 
veertienduizenddriehonderdtwintig gulden in particuliere handen was 
overgegaan, kwam op 11 oktober 1880 de Bossche molen onder de hamer. 
Aankoper was de aan de Langstraat wonende veearts (tevens raadslid) Martin 
Laurensse, die voor de molen zevenenveertighonderd gulden moest neertellen. De 
veearts overleed op 16 augustus 1885 en toen werd het bedrijf voortgezet door 
zijn zoon Peter, geboren te Venray, en op 16 november 1886 gehuwd met Anna 
Maria Hoedemaeckers. 
 
In maart 1889 dienden de weduwe Laurensse en de kinderen bij burgemeester en 
wethouders van Venray een verzoek in om de molen te mogen afbreken en te 
verplaatsen naar het aan hen toebehorende perceel bouwland, sectie C, nr. 298, 
gelegen op de Kemp, op het tegenwoordige Kennedyplein, vroeger Molenplein 
genoemd. Ingaande 1 juni 1901 kreeg de molen, die intussen de naam Sint 
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Annamolen had gekregen, - omdat hij vlak bij het Sint Annakapelltje aan de 
Langeweg was gelegen – een nieuwe eigenaar. Zijn naam was Théophile 
Hoedemakers, geboren te Venray op 3 mei 1872, gehuwd met Johanna Willems 
en woonachtig aan de Langstraat waar hij een bakkerij had. Na zijn overlijden 
hield zijn weduwe – met behulp van de kinderen – de molen nog enige tijd 
draaiende, maar in 1919 besloot men er een streep onder te zetten. Als nieuwe 
mulder/eigenaar meldde zich toen de uit Haelen afkomstige Grad Stoks. Het 
moet hem echter spoedig duidelijk zijn geworden dat hij met de Sint Annamolen 
niet in staat zou zijn de kost voor zijn gezin te verdienen. Hij verkocht daarom de 
molen en nam op 1 april 1921 de stoomzagerij en maalderij van J. Claessens-
Wijnhoven aan de Leunseweg over. De Sint Annamolen werd toen gesloten. De 
laatste eigenaar was Peter Hubertus Poels te Venray, die de buiten werking zijnde 
molen in de zomer van 1923 liet slopen. Hiermee was een eind gekomen aan het 
meer dan zeshonderd jarige bestaan van de fraaie standaardmolen.  
 
Van de drie watermolens die Venray binnen zijn grenzen heeft gehad, te weten de 
rosmolen te Geysteren, de watermolen te Oostrum en de Loobeek molen te 
Smakt, is de laatstgenoemde zonder enige twijfel de oudste geweest. 
Watermolens, uitgevonden door de Romeinen, zijn in Nederland doorgedrongen 
in de tijd van Karel de Grote (768-814). Eerst veel later, namelijk in de dertiende 
eeuw, deed de windmolen – een uitvinding die de kruisvaarders uit de Oriënt 
meebrachten – zijn intrede in ons land. Hoewel het directe bewijs niet 
voorhanden is, lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat de Loobeekmolen tot 
stand is gekomen voordat in Venray een windmolen werd gebouwd. De eerste 
vermelding van de Loobeekmolen is te vinden in een rekening van de hertog van 
Gelre uit 1347-1348. Dit is niet zo verwonderlijk omdat Venray, zeker al vanaf 
1220 deel uitmaakte van het graafschap Gelre, dat in 1339 een hertogdom werd. 
Volgens de genoemde rekening ontving de hertog van Gelre van de molenpachter 
een jaarlijkse opbrengst van twee malder rogge volgens Venrayse maat. (Een 
malder was een inhoudsmaat). De hertog bezat in de Peel de Heerlijke rechten, 
waaronder het maalrecht. Het volgende bericht over de molen, gedateerd 1 juli 
1564, afkomstig uit het archief van de Gelderse Rekenkamer, betreft een 
overeenkomst, opgemaakt voor de schepenen van Venray. Daarbij draagt Johan 
Engelkens de erfpacht van de molen over aan Jacob Groenen en Anthoni Bruyns. 
In 1698 blijkt de molen in leen te zijn bij Johan Albert Bouwens van der Boye, de 
Heer van Venray, die woonde op het kasteel Macken te Holthees. Door vererving 
van de Heerlijkheid Venray kwam de molen achtereenvolgens in leen van baron 
d’ Overschie de Neerrijsche, vrijheer Christiaan van Hugenpoth, Anna Henriëtte 
Philippina baronnesse van Wassenaar en Jan François van Eck.    
 
In 1817 gaf Jan François van Eck de koren-, looi- en oliemolen voor tachtig 
‘eerstkomende en achtereenvolgende’ jaren in pacht aan de molenaar Andreas 
Victor Asselberghs. In een acte, die op 22 maart 1817 werd opgemaakt door 
notaris Kamergiesser te Horst, werd bepaald dat de erfpacht van de molen, de 
bouwhof met schuur, schop, bakhuis en de daarbij behorende bouw- en 
weilanden (veertien morgen) zou ingaan met pasen 1818 en dat de jaarlijkse 
pachtsom tweehonderdvijfenzeventig gulden Hollands of vijfhonderd gulden 
Kleefs zou bedragen. De erfpachter kreeg ook het recht om de molen te 
herbouwen, waarbij hij zonder vergoeding gebruik mocht maken van het afval 
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van de oude molen en de bomen staande voor de bouwhof, op het molenveld en 
in de weilanden. Ook werd nog in de akte vermeld, dat de erfpachter verplicht 
was jaarlijks een mulder rogge te voldoen aan het office van Sint Nicolaas (Grote 
Kerk). Andreas Victor Asselberghs, afkomstig uit een Kempisch 
molenaarsgeslacht, was op 5 december 1774 te Loenhout (België) geboren. Kort 
na 1800 vestigde hij zich vanuit Loenhout te Wanssum waar hij als pachter het 
molenaarsvak uitoefende op de aldaar, aan de Molenbeek gelegen watermolen, 
tot hij in 1818 naar de Loobeekmolen verhuisde. Volgens een overzicht uit 1822 
van de molens in Venray, bezat de Loobeekmolen twee paar molenstenen, 
waarvan één voor rogge, en de ander voor het malen van tarwe en boekweit. Ook 
blijkt daaruit dat de molen een afzonderlijk rad had voor de olieslagerij. 
 
In 1825 werd de molen door de erfgenamen van Jan François van Eck verkocht. 
De openbare verkoop vond plaats op 17 januari 1825 ten huize van de weduwe 
van Albertus van den Boogaart, op de hoek van de Paterstraat en de Paterslaan. 
In de akte die door notaris Pingen te Venray werd opgemaakt, wordt als koper 
genoemd Peter Minten, koopman te Venray. De molen wordt verkocht voor de 
som van vijfenveertighonderd gulden. In de akte  was de bepaling opgenomen dat 
de nieuwe eigenaar zich diende te houden aan de overeenkomst van erfpacht die 
in 1817 was aangegaan met Andreas Victor Asselberghs. Na het overlijden van 
Peter Minten (op 17 december 1838) kwam de molen met de bouwhof in handen 
van de Venrayse apotheker Albert Esser. Deze was een zoon uit het huwelijk van 
Peter Conradus Esser en Maria Petronella Minten. In 1840 voerde de gemeente 
Venray een briefwisseling over de Loobeekmolen met de provinciale overheid te 
Maastricht. Hieruit blijkt dat de molen in het verleden uitsluitend voor Smakt 
(9000 huizen) en voor Holthees, Maashees en Overloon gemalen heeft. De 
burgemeester was van mening, dat het voor het voortbestaan van de molen 
noodzakelijk was, dat de vergunning gehandhaafd bleef om ook voor de 
Brabantse dorpen te mogen malen. 
 
Molenaar Asselberghs moet wel een man met durf en initiatief zijn geweest, want 
op 16 december 1857 vroeg hij aan koning Willem 111 vergunning tot het 
plaatsen van een stoommachine van zes paardenkrachten. Hij was daarmee de 
eerste molenaar in Venray die gebruik ging maken van de uitvinding van de 
Engelsman James Watt. De eerste stoommachine in Noord-Limburg werd in 
1850 in gebruik genomen door de Horster molenaar Buijssen. Na het overlijden 
van Andreas Victor Asselberghs op 16 januari 1853 werd het bedrijf voortgezet 
door zijn zoon Jan Jacob Asselberghs, die op 19 december 1814 te Wanssum was 
geboren. Op zijn beurt werd hij als pachter weer opgevolgd door zijn zoons 
Eduard Joseph Marie en Frans Joseph Hubert. Na het vertrek van zijn broer 
Eduard dreef Frans de zaak geheel voor eigen rekening. In 1916 kocht Frans 
Asselberghs de watermolen met de bouwhof van Theodora Josephina Esser, een 
dochter van de in 1868 overleden apotheker Albert Esser. Zijn eigendom was 
(voor wat betreft de watermolen) maar van zeer korte duur, want in 1918 was 
voor de molen het einde aangebroken. Omdat de grillige Loobeek (stroomlengte 
11.7 km) in de winter veel weilanden langs de beek onder water zette en dit 
proces nog versterkt werd door de opstuwing bij de watermolen, besloot de 
overheid om de beek te kanaliseren en het stuwrecht af te kopen. De kosten van 
de afkoop bedroegen vijfenzestighonderd gulden. Rijk en provincie droegen hierin 
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ieder voor vijfentwintig procent bij. Het aandeel van de gemeente en de eigenaar 
bedroeg eveneens vijfentwintig procent. Daarop werden in december 1917 de 
stuwen (sluiswerken) opgeruimd, gevolgd door het waterrad in februari 1918. 
daarmee was een eind gekomen aan het lange bestaan van Venrays oudste 
watermolen. 
 
Op 24 april 1893 werd het inwonertal van Venray – dat toen rond de 
vijfduizendachthonderdvijftig schommelde – uitgebreid door de inschrijvingen van 
Henricus van Aarssen, geboren op 30 oktober 1848 te Sambeek, zijn echtgenote 
Joanna Geertruy Cuppen, geboren op 8 mei 1848 te Velp, en hun vijf kinderen. 
In zijn vorige woonplaats, het dorpje Velp bij Grave, was Aarssen minstens 
vijftien jaar werkzaam geweest op een windmolen, die na de Tweede Wereldoorlog 
in verval raakte en daarna is gesloopt. In Venray ging Van Aarssen als pachter 
werken op de Leunse molen aan de Molenhofweg. Deze molen was toen eigendom 
van de broers Antoon en Jacob Lemmens. In die tijd moet bij hem het plan 
geboren zijn om voor eigen rekening een windmolen te gaan exploiteren. In 1897 
nam hij het initiatief hiertoe door de aankoop van achtendertig en een halve are 
grond uit het perceel E 641, gelegen aan de Stationsweg, halverwege tussen 
Venray en Oostrum. Hij kocht de grond van de Venrayse tabaksfabrikant Philip 
Jacobus Hubertus Esser. Daarop vroeg Van Aarssen op 10 augustus 1897 aan 
de gemeente Venray vergunning tot het oprichten van een windmolen die moest 
dienen tot het malen van graan en eikenschors. De schors werd gebruikt door de 
Venrayse leerlooiers. In zijn brief verklaarde hij dat de molen zou gebouwd 
worden op vijftig meter afstand van de openbare weg en dat hij een hoogte zou 
krijgen van vijfentwintig meter. Uit het proces-verbaal van burgemeester en 
wethouders van 31 augustus 1897 blijkt dat het college op 15 augustus een 
hoorzitting heeft gehouden, maar dat niemand daar is verschenen om bezwaren 
tegen de voorgenomen bouw in te brengen, zodat niets meer de afgifte van een 
vergunning in de weg stond. Molenbouwer Jan Wijnhoven van de Kruisstraat 
kreeg daarna opdracht een grote robuuste molen te bouwen. Zoals gebruikelijk 
klaarde hij dat karwei in korte tijd, samen met de metselaar Grad Poels. Dit gaf 
de opdrachtgever de gelegenheid al op 15 januari 1898 in Peel en Maas te melden 
dat zijn windmolen werkte. Het binnenwerk van de molen – met twee koppels 
stenen – zou afkomstig zijn van een afgebroken molen uit Kinderdijk. Op één van 
de balken kon men het jaartal 1799 lezen. De molen, die opvallend was door zijn 
grote hoogte, was een bergmolen. 
 
De nieuwe molen kreeg de naam Sint Antonius. Dat was een voor de hand 
liggende naam, omdat hij gelegen was op ruim honderd meter afstand van het 
bekende kapelletje van Antonius van Padua. In 1908 vond Van Aarssen dat hij 
zich niet meer uitsluitend op de wind moest verlaten en daarom ging hij over tot 
de aanschaf van een twaalf pk petroleummotor waarvoor hij vergunning kreeg op 
12 maart 1908. Na de dood van Henricus van Aarssen op 22 januari 1915 kwam 
de molen in handen van zijn zoon Johannes Henricus, die op 16 juli 1889 te Velp 
ter wereld was gekomen en op 17 mei 1920 een huwelijk sloot met Maria 
Verhaag. Op 3 juni 1927 – kort nadat in Venray de elektriciteit was gekomen – 
werd hem vergunning verleend zijn petroleummotor te vervangen door een vijftien 
pk elektromotor. Uit de moleninventarisatie van 1933 valt te concluderen dat de 
maalderij, die is verzekerd bij de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij te 
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Bussum, in weerwil van de algehele malaise, nog redelijk draaide. In 1936 kwam 
er een welkome versterking op de Antoniusmolen, omdat de oudste zoon Leo ook 
het beroep van molenaar ging uitoefenen. Hierdoor zou de continuïteit van het 
bedrijf weer voor lange tijd verzekerd zijn. In de zomer van 1940 – toen Nederland 
gebukt ging onder de Duitse bezetting – werden de wieken gestroomlijnd 
(verbusseld) door de molenmakers Adriaens uit Weert. Doordat de molen steeds 
goed onderhouden was door de eigenaren, het molenaarspersoneel, waaronder de 
broers Gielen uit Wessem en W. Rullenrad en de molenmakers gebroeders Aspert 
uit Heeswijk-Dinther, was hij een sieraad voor de omgeving. Zoals op de meeste 
molens werd er ook op de Antoniusmolen, vooral in de laatste jaren van de 
oorlog, geregeld illegaal gemalen. Dat was begrijpelijk, omdat de boeren wel 
wilden leveren voor de eigen bevolking, maar er weinig voor voelden om met hun 
producten ook nog een bezettingsleger te voeden. Ook hadden de meesten van 
hen wel een of meerdere onderduikers, die uiteraard niet in aanmerking kwamen 
voor de officiële distributiebonnen.  Een en ander had tot gevolg dat er, ondanks 
het risico van inbeslagname en verbeurdverklaring, veel graan aan de verplichte 
levering werd onttrokken. 
 
Toen brak de tragische oktobermaand 1944 aan. onder welke gevaarlijke 
omstandigheden toen gewerkt moest worden en hoe de molen zijn ondergang 
tegemoet ging, heeft Leo Aarssen beschreven in zijn dagboek. 
 
Op maandag 9 oktober schrijft hij: 
Vanmorgen zijn Jan en ik naar Venray geweest. Onderweg moesten we dekking 
zoeken tegen de granaten. Weer vielen er doden en gewonden te betreuren. Verder 
bleef het rustig en hebben we ons werk op de molen normaal kunnen verrichten. 
 
Dinsdag 10 oktober. Na een rustige nacht zijn we vanmorgen met een handwagen 
naar Venray gereden om koren te halen (3000 kg). Over een ander vervoermiddel 
dan een handwagen beschikten we niet. 
 
Woensdag 11 oktober. Na een rustige nacht zijn we om zes uur al begonnen te 
malen. In de voormiddag werd er nog veel koren gebracht om te malen, want 
overal kwam men brood te kort. In de namiddag begonnen de granaten weer te 
vliegen en overal doken weer vliegtuigen op. We maalden maar door, want achter 
de dikke muren stonden we betrekkelijk veilig. Jan en ik zouden doorwerken tot ’s 
morgens. Tegen middernacht sloegen er enkele granaten vlak bij de molen in. 
 
Vrijdag 13 oktober. In de nacht zijn er enkele granaten verderaf ingeslagen. Tot elf 
uur in de voormiddag hebben we gemalen. Toen was het koren op en nieuw werd 
er niet gebracht. Ook werd er geen meel afgehaald, want het was buiten geen 
ogenblik meer veilig.  
 
Zaterdag 14 oktober. Na een betrekkelijk rustige nacht is er weer een dag 
aangebroken, die weer volop granaten bracht. Tegen elf uur werd het rustiger tot 
drie uur. Toen kwam opnieuw onraad. We moesten de molen ontruimen want de 
Duitse soldaten namen hem beneden in gebruik als slaapgelegenheid. Waar 
moesten we blijven? Toen werd besloten dat we allen naar Sint Servatius zouden 
gaan. 
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Zondag 15 oktober. Vannacht zijn we verschillende malen uit bed geklopt door 
Duitse soldaten. Die wensten dan een warme kachel en eten. We konden hen 
echter niets geven, want die dingen ontbraken ons ook. In de voormiddag zijn er 
drie soldaten op de molen gekomen, die een waarnemingspost maakten boven in 
de molen. 
 
Maandag 16 oktober. Na een rustige nacht is de dag weer aangebroken. 
Vanmorgen zijn er vele formaties bommenwerpers overgetrokken. Vanmorgen om 
negen uur kwam een soldaat vertellen dat zij de molen lieten springen. We 
moesten alle bruikbare huisraad in de kelder brengen en de meubels plat op de 
vloer leggen. Daarna moesten we ons 500 meter van ons huis verwijderen. We 
gingen onmiddellijk aan het werk en toen we bijna klaar waren kregen we het 
bevel het huis te verlaten, want na een kwartier zou de molen vallen. Jan en ik 
gingen naar Sint Servatius om het treurige nieuws te vertellen. Allen schrokken. 
Het was ook bijna niet te geloven. Wat na vele jaren van harde arbeid tot stand 
was gebracht zou in één slag in een puinhoop worden veranderd. 
 
Dinsdag 17 oktober. Vanmorgen zijn Jan en ik naar huis gegaan om te zien hoe 
alles er uitzag. Wat we van de molen terugvonden was één grote puinhoop. Van de 
naburige huizen waren grote stukken van de daken geslagen, de vensters kapot 
en de deuren vernield. 
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Het einde van het begin 
 
 
 
 
 
Ver weg in 'den vreemde' droomde ik van de kleuren van de Peel. Bovenstaande 
verhalen gaan over Venray en de Peel; mijn herinneringen zijn erin verwoord. Ik 
kan mijn rol als buitenstaander niet volhouden en ik glijd onvermijdelijk in een 
situatie waarbij ik niet alleen toeschouwer ben, maar ook deelnemer. Ik ben 
immers een Venrayse, niet van geboorte maar door intergratie. De verhalen over 
vroeger zijn emotioneel, er zijn nog maar weinigen over van de vrienden van 
vroeger met wie ik nog contact heb. Beelden uit het verleden trokken aan ons 
voorbij. Het is een ratjetoe van verschillende verhalen geworden die allemaal met 
Venray en mijn herinnering te maken hebben. Venray, een zonnig boerenstadje, 
dat stadje, die omgeving, zij zijn door de eeuwen heen in menig opzicht zichzelf 
gebleven. Al is er niet meer een onmetelijke heide en zijn de Sint Annamolen, de 
Loobeekmolen, de Campsmolen, de Sint Catharinamolen, de Antoniusmolen, de 
molens in Heide en Oirlo verdwenen. Een streek, nog steeds met natuurschoon, 
rust, ruimte en zin voor tradities. Venray is ook niet voorbijgegaan aan de invloed 
van maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen, het heeft deel aan de 
versnellingen van het ritme van de tijd. Ik ben dankbaar dat, ondanks die 
noodzaak van vooruitgang, toch zo veel ouds en eigens in zijn waarde is gebleven. 
Jammer voor de koeien dat de bomen in de weilanden zijn verdwenen om voor de 
nodige schaduw te zorgen. Horzels en dazen houden zich immers bij voorkeur op 
bij weilanden die door houtsingels omgeven zijn. Zij rusten graag in de schaduw 
en steken juist in de zon. Belangrijk is dat het vee de schaduw kan opzoeken. 
 
Door het herstel in de landen die de Eerste Wereldoorlog hadden gevoerd, werden 
weer buitenlandse kolen op de Nederlandse markt gebracht. De prijs van de 
steenkolen, die tijdens en na de oorlog tot ongekende hoogte was gestegen, kreeg 
een gevoelige terugslag. Bergen kolen bleven liggen. Gevolg: ontslagen en 
loonvermindering, terwijl meerdere mijnen ‘verzuimdiensten’ invoerden. De 
kompels vochten tegen een betonnen muur. De ‘Domaniale’ kondigde op een 
gegeven ogenblik een loonsverlaging van vijfendertig procent aan. Op initiatief 
van de Christelijke Bond kwamen alle bonden in verzet. Zij protesteerden tegen 
de voorgenomen verlaging en verklaarden de meest scherpe maatregelen te zullen 
nemen. Toen de directie van de ‘Domaniale’ vasthield aan haar besluit, sloeg de 
vlam in de pan. Op een vergadering van de arbeiders werd besloten het werk neer 
te leggen. De organisatoren van de staking aan het woord: ‘Wij moeten de 
kapitalisten onze tanden laten zien. Zij vergeten dat de aandeelhouders dankzij 
onze inspanning tijdens de hoogconjunctuur geld als water hebben verdiend. 
Hebben wij toen voor niets als paarden gewerkt en overuren gemaakt. Nu het 
minder goed gaat zijn wij het die het gelag moeten betalen’. De hulpactie die aan 
stakers uitkeringen wilde garanderen verzamelde in enkele weken een bedrag van 
bijna honderdduizend gulden. Winkeliers leverden tegen lagere prijzen aan 
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vrouwen van de stakers. De solidariteit was groot. Door bemiddeling van de 
minister van financiën werd de staking na zeven weken beëindigd. Onder zijn 
druk en die van de bonden stemde de directie er noodgedwongen mee in bij de 
loonvaststelling de collectieve arbeidsovereenkomst te zullen hanteren. Het 
gevecht was gewonnen. Doordat de kolenuitvoer ten gevolge van een langdurige 
mijnwerkersstaking in Engeland stil kwam te liggen en zelfs vijfhonderdduizend 
ton Nederlandse kolen overzee gingen, kwam weer een opleving in het Limburgse 
mijnbekken. 
 
Stellig maakte de overgang van 'naturalwirtschaft' naar 'geldwirtschaft' de 
mensen veel ontvankelijker voor materialistische ideeën. De aanraking van de 
markebewoners en dorpsbewoners met de buitenwereld deed de begeerte stijgen 
naar allerlei artikelen, die men vroeger nauwelijks kende. De ouderwetse, meestal 
zeer degelijke kledingstukken moesten plaats maken voor moderne massa - 
artikelen en in de meeste dorpen ontstonden bazaars, waar van alles en nog wat 
verkocht werd. In de boerenkamers verschenen allerlei goedkope en lelijke 
prullen van de moderne industrie. De nieuwe tijd had ook zijn goede kanten, er 
kwam meer licht en lucht in de huizen door de moderne hygiënische begrippen: 
openslaande ramen van behoorlijke afmetingen maakten dit mogelijk, elektrisch 
licht deed veel dompige duisternis verdwijnen. Iedereen kreeg centrale 
verwarming, een gasstel en een douche. Op allerlei gebied drongen nieuwe 
denkbeelden op. Het socialisme stelde de werknemer tegenover de werkgever en 
predikte de klassenstrijd in plaats van de oude patriarchale verhoudingen. 'De 
eeuw van het kind' brachten de kinderen in een veel vrijere positie ten opzichte 
van de ouders, zij waren het vooral, die 'het nieuwe' met open armen tegemoet 
liepen en spotten met de oude tradities en gebruiken. Zij willen geen boertjes zijn 
maar gekleed zijn en zich gedragen zoals dat in de stad gebruikelijk is. In de 
tweede helft van de achttiende eeuw gingen enkele grootgrondbezitters, die tot 
dusver hun gebied voornamelijk als jachtterrein hadden beschouwd, aandacht 
schenken aan verbetering van de landbouw en ontginning van woeste grond. Het 
was een verschijnsel dat zich over Europa verspreidde en naar men zegt zijn 
oorsprong had bij de Psysiocraten in Frankrijk. Die beschouwden de natuur – en 
in het bijzonder de landbouw – als bron van welvaart. In wetenschappelijke 
genootschappen probeerde men elkaar van de schoonheid van de natuur te 
overtuigen en van de nieuwste theorieën en werkmethoden op landbouwgebied 
op de hoogte te brengen. Daartoe behoorde het streven om woeste gronden te 
ontginnen. 
 
Mest: balans tussen leven en dood. Wist u dat vierhonderd koeienvlaaien een kilo 
fosfaat bevatten en honderd kilo voedsel kunnen leveren. Mestkevers 
(scarabeeën) maken van keutels weer nieuw leven. Toen de keutel geen keutel 
meer mocht zijn, ontstond er een mestprobleem. De drijfmest wordt uitgereden, 
ook over bevroren velden. Alle geur- en reukstoffen, waaronder zwavelwaterstof 
en ammoniak belasten de lucht en veroorzaken schade aan nabijgelegen bossen 
en natuurgebieden. Ammoniakschade aan naaldbomen manifesteert zich door 
bruinverkleuringen van de naalden. Deze verkleuring begint bij de toppen van de 
naalden. Bij ernstige aantasting kan de hele naald bruin worden. De verkleuring 
verloopt van vaalbruin naar violetrood in het voorjaar. De dode naalden blijven 
nog tot in de voorzomer aan de takken zitten. De boom is naar de ammoniakbron 
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gericht duidelijk sterker aangetast dan van de bronzijde af. Er is ook 
ammoniakschade aan jeneverbesstruiken aan de weg Veld Oostenrijk in Horst. 
Ammoniak is voor planten vergif, maar de plant kan deze onschadelijk maken. 
Hiervoor is energie nodig. Koolhydraten kunnen ammoniak omzetten in 
aminozuren. Maar bij zeven graden Celsius stagneert de werking en treedt de 
schade van de ammoniak op. Op grond van waarnemingen tijdens twee strenge 
en twee zachte winters is vastgesteld dat ammoniakschade vrijwel alleen optreedt 
in strenge winters. Plaatsen met een hoge verzameling van ammoniumsulfaat in 
bossen op voormalige heidegronden kunnen de voedingsstoffenhuishouding 
danig verstoren. De gemiddelde verzameling per jaar per hectare voor Nederland 
werd gesteld op ongeveer vijftien kilo stikstof per hectare. In 
concentratiegebieden van intensieve veehouderijbedrijven, zoals in de Peel, kon  
dit oplopen tot ruim honderd kilo per hectare per jaar. In het natuurreservaat ‘De 
Rouwkuilen’ in Ysselsteyn was dit het dubbele. Hoge concentraties ammoniak in 
de bodem verstoren de opname van ijzer. IJzer is een belangrijk bestanddeel voor 
de vorming van bladgroenkorrels. Na de vorstperiode van februari 1982 werd de 
schimmelziekte Brunchorstia pinea in de Corsicaanse dennen in de Peel 
geconstateerd. Deze ziekte manifesteert zich in het laten vallen van de een- en 
tweejarige groene naalden. Uit onderzoek van het bosbouw proefstation ‘De 
Dorskamp’ te Wageningen bleek dat er een duidelijke relatie was tussen de mate 
van ammoniakopslag van de belendende veestallen, en het uitrijden van mest in 
de winter en de mate van de naaldval van de Brunchorstia pinea. In het 
Peelgebied is het zelfs voor een leek zichtbaar dat er iets met de bosflora mis is. 
Overal verschijnen stikstofminnende planten in het bos. Grassen, zoals witbol, 
geven gekapte delen het aanzien van een grasland. Vergrassing van de heide in 
de Peel is een gevolg van de verzuring van de bodem, maar vooral door hoge 
concentraties ammonium en nitraat. In het natuurreservaat Mariapeel, bij 
Helenaveen, werd veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en het terugdringen 
van de vergrassing van de heide. De informatie werd gebundeld in het rapport: 
‘Pijpenstrootje naar zijn grootje’. 
 
Een stedenbouwkundige studiegroep van de Technische Hogeschool te Delft heeft 
een plan uitgewerkt om een nieuwe stad te bouwen in de Peel. Op 15 november 
1963 heeft de commissie van de stedenbouwkundige studiegroep zijn eerste 
oriënterend bezoek gebracht aan de Peel. Op deze bijeenkomst waren aanwezig 
de burgermeester van Boekel, J. Jans, de directeur van de Maatschappij 
Helenaveen, C.G. de Feijter en de archeoloog Leo Kluijtmans. Een stad voor 
Peelmiljonairs, die er landhuizen mogen bouwen. In het plan worden door de 
commissie de overwegingen vermeldt waarom juist de Peelstreek in zijn 
algemeenheid en de locatie zuid-westelijk van het dorp America de ideale locatie 
is om een stad te bouwen. Er waren twee overwegingen, de snelle bevolkingsgroei 
maakte het noodzakelijk zich te bezinnen op de mogelijkheid van het stichten van 
nieuwe steden en dat de Peel een betrekkelijk leeg gebied was, waar voldoende 
ruimte aanwezig was voor het stichten van een nieuwe stad. Men zou een 
Peelstad bouwen die aan dertienduizend inwoners werkgelegenheid verschafte; 
dat wil zeggen een stad voor veertigduizend inwoners, die zou kunnen uitgroeien 
tot honderdduizend inwoners. Bij het zoeken naar een plaats in de Peel, waar een 
dergelijke stad gevestigd zou kunnen worden in verband met de 
bodemgesteldheid en de bestaande infrastructuur, leken drie plaatsen daarvoor 
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in aanmerking te komen: America, Asten en Someren en de gemeente Venray. 
America als gunstige plaats voor de bouw van een Peelstad werd uitgewerkt op 
een kaart met infrastructuur. Apetrots dat de Peel het centrum van noordwest 
Europa is. Nog trotser dat die stad niet gebouwd werd. 
 
De grote economische crisis in de jaren dertig, met een grote werkloosheid, 
versnelde de cultivering van de streek. De ontginning van de woeste gronden in 
de werkverschaffing is de bepalende factor geweest in de vormgeving van de 
dorpen en landschappen in de Peel. Zo ontstonden in de Peel landschappen die 
hun karakter kregen afhankelijk van het inzicht van een architect. Grootschalige, 
vrijwel boomloze ontginningslandschappen, in een tijd van crisis en 
werkverschaffing. Toch is er in de Peel hier en daar nog de geest van een rijk en 
boeiend verleden. Onze tocht door de Peel nadert het einde. Het was een tocht 
door een wirwar van sporen, die men zo vaak aantrof in de Peel. Slechts hier en 
daar werd gepauzeerd om even te ruiken aan de Peelhistorie die her en daar 
verspreid ligt. Slechts een fractie van de grote geschiedenis kon in dit boek 
verwerkt worden. Een lange weg werd afgelegd, van schaapskooi tot 
mammoetbedrijf, van turfsteker tot boer, een ontwikkeling die ten koste ging van 
een rijk geschakeerde natuur. 
 
Heeft u plezier beleefd aan de onvergetelijke momenten in Venray? Die 
momenten, die mij voortdurend het idee geven dat ik terug wil om de Maas te 
zien, de grens tussen water en land zien vervagen, boodschappen te doen bij de 
Edah. De taal weer te horen, die mij zóó bekend en vertrouwd in de oren klinkt. 
Naar Venray gaan is teruggaan naar de geborgenheid van mijn jeugd en 
herinneringen aan bezoekjes afleggen bij allang gestorven vrienden. Ook zult u 
beseffen dat ik terug kwam naar Venray om mijn heimwee naar vroeger te 
bevredigen. Ik mis de kleuren van Venray, de stilte en de voetstappen. Venray is 
een spiegel, al je emoties kaatst ze terug. Als je gelukkig bent, kun je er uitzinnig 
gelukkig zijn. Maar ben je er triest, dan is het bijna ondraaglijk. In de zomer zat 
ik er vaak een boek te lezen, in de tuin op de schommel. In mijn gedachten is dit 
het decor gebleven van een grootser, dramatischer leven. Het is dezelfde 
intensiteit en dramatiek die mij aantrekken in de Limburgse literatuur. De grens 
tussen droom en werkelijkheid wordt hier voortdurend uitgewist, net als die 
tussen de Maas en de wajen (waai: doorwaadbare plaats). Men kan haar slechts 
vermoeden bij de vissers, die op gedempte toon zitten te praten. 
 
Dit boek is een samenvatting van een enorme hoeveelheid werk die ik alleen voor 
mezelf heb verricht. De lange door mijzelf opgeroepen visioenen waarin ik me 
verplaatste in het dagelijks leven van een andere tijd. Scènes die het boek zoals 
het nu is in een paar regels samenvat, trokken met alle mogelijke details en als 
in een vertraagd tempo voorbij. Ik ben  me er vrij snel van bewust geworden dat 
ik de geschiedenis beschreef van een groots land. Van dat moment af nog meer 
respect voor de waarheid, meer aandacht en, van mijn kant, meer stilte. In 
zekere zin dient elk leven dat wordt verteld tot voorbeeld; ik schrijf om een 
wereldorde aan te vallen of te verdedigen, om een door mezelf gevolgde methode 
uiteen te zetten. Het is niet minder waar dat bijna elke schrijver door de neiging 
tot elke prijs te idealiseren of af te breken en details zwaar aan te zetten of 
zorgvuldig weg te laten zichzelf diskwalificeert: de geconstrueerde mens treedt in 
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de plaats van de begrepen mens. De grafiek van een menselijk leven bestaat uit 
kronkelige, tot in het oneindige doorlopende lijnen die elkaar onophoudelijk 
naderen en weer uiteengaan: wat een mens dacht te zijn, wat hij heeft willen zijn 
en wat hij werkelijk was. Wat je ook doet, je reconstrueert het monument altijd 
op je eigen manier. En waarom zou in de theorie geschreven staan dat ik de 
juiste conclusie trek uit de feiten? Zou de theorie niet net zo goed kunnen 
bepalen dat ik tot een verkeerde slotsom kom? Of niet aan een conclusie toekom? 
Elk wezen dat het menselijk avontuur heeft beleefd ben ikzelf. De tweede eeuw 
bijvoorbeeld interesseert me omdat ze gedurende lange tijd die van de laatste 
vrije mensen was. Voor wat ons betreft, wij zijn misschien al heel ver van die tijd 
verwijderd. Dit boek is aan niemand opgedragen. Het had aan Ilja, Youri en 
Grisjo moeten zijn, en dat zou ook zijn gebeurd als het niet in zekere zin 
ongepast was een persoonlijke opdracht te plaatsen voor een werk waarin ikzelf 
onzichtbaar wilde blijven. Maar zelfs de langste opdracht is nog een te onvolledige 
en te alledaagse manier om hulde te brengen aan een zo ongewone vriendschap. 
Ik zeg tegen mezelf dat een dergelijk voorrecht, hoe zeldzaam ook toch niet uniek 
kan zijn. Dat er soms, een beetje op de achtergrond, in het ontstaansproces van 
een boek iemand moet zijn die de onjuist of zwak geformuleerde zin niet laat 
passeren. Voor de zoveelste maal heb ik een bezoek gebracht aan Venray, aan 
haar gebouwen en cafés, gemaakt voor intimiteit en rust. Ik bezocht de plaats 
waar ons eerste huis staat; ik ben door de buitenweggetjes nogmaals de 
wandelingen met familie van vroeger gevolgd. Maar ik heb van die menselijke 
wezens niet meer de onmiddellijke aanwezigheid, van die feiten niet meer de 
actualiteit gevoelt; ze bleven me nabij maar in een ver verleden tijd. Mijn 
betrokkenheid met anderen heeft maar een bepaalde duur; ze houdt op zodra de 
voldoening is bereikt, de les is geleerd, de dienst is verleend, het werk voltooit. 
Wat ik in staat was te zeggen is gezegd, wat ik kon leren is geleerd. Ik zal me nu 
een tijd lang met ander werk bezighouden. 
 
Op vrijdag 18 augustus 2000 nam afscheid van het aardse leven, Antonius 
Cruysbergh, in de kerk van het Heilige Hart te Grashoek. Toon Cruysbergh was 
een zeer bijzonder mens. Hij zag in 1917 het levenslicht in Tegelen. In 1941 werd 
hij benoemd tot hoofd van de lagere school te Grashoek. Hij was een goed bioloog 
en geschiedvorser. Hij determineerde en prepareerde duizenden Peelkevers. Hij 
schreef hierover een uitgebreid manuscript dat nooit is uitgegeven. Zijn grote 
collectie kevers gaf hij in bruikleen aan het Staatsbosbeheer. Ze zijn 
tentoongesteld in de vitrines van het biologisch station ‘Mariapeel’. Hij schreef 
voor zijn school vrijwel alle leermethodes. Toon gaf zijn ogen en oren goed de 
kost. Hij inventariseerde al datgene wat in zijn dorp aan geschiedenis bekend 
was. Het leven in het dorp, de boerderijen, de bewoners, de bodem, de planten en 
de dieren in het veld. Vrijwel alles werd geïntegreerd in de leermethodes, de 
Nederlandse taal, dictees, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Er werd 
speel gerekend met Peelse elementen. Toon Cruysbergh vertelde aan journalist 
Wim Aerts zijn verhaal over het leven in Grashoek bij gelegenheid van het vijftig 
jarig jubileum van de parochie Grashoek. 
 
Voorbij Beringen kreeg men vroeger, zich begevend in de richting Grashoek, het 
beklemmende gevoel de wereld achter zich te laten. Mensen zeiden wel eens dat 
nergens beter te zien was hoe Onze Lieve heer hier in tijdnood kwam toen hij de 
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wereld schiep. De eerste bewoners van dit dorp hebben het verleden niet mee 
gehad. Rond 1920 vestigden zich hier mensen die elders failliet waren gegaan. 
Toen werd wel eens gezegd: ‘Jij bent er zeker een van de Grashoek’. Hetgeen toen 
niet veel goeds betekende. Gravend in de moerassige historie van Grashoek, 
speur te tevergeefs naar enige rijkdom of welvaart. Het was armoe troef! 
Grashoek was een uithoek van de wereld, waar de ooievaar vaak landde, waar 
men zwarte klot stookte om dure kolen uit te sparen. Het verhaal gaat dat er 
eens een boer is geweest die tegen zijn vrouw zei: ‘Marie, draai diejen Lieven Hiër 
daar op de schoorsteen eens met zijn snuit naar de muur’. Korte tijd later kwam 
de pastoor op huisbezoek. Hij aanschouwde de omgedraaide heer en vroeg 
waarom dat was. De godvrezende boer gaf als antwoord: ‘Och menier pastoor, 
den diejen kon den armood hier neet langer meer aanzeen’. 
 
Het Angelus ruist nog na in de herinnering. 
 
Het Angelus klept in de verte, 
met tonen zo zuiver en hel. 
De grootmoeder knielt op de drempel, 
de kinderen zij staken hun spel. 
 
Refrein: 
Grootmoeder bidt ‘Onze vader’, 
de kinderen zij zeggen haar na. 
Een zonneglans glijdt door het loovre, 
een glimlach, een glimlach, van ‘s heren gena. 
 
Zij bidt er ‘O God schenk Uw zegen,  
al over dees kindekes klein, 
en blijft hun nabij met Uw liefde, 
als ik niet meer bij hun kan zijn’. 
 
Refrein: 
Grootmoeder bidt ‘Onze vader’, 
de kinderen zij zeggen haar na. 
Een zonneglans glijdt door het loovre, 
een glimlach, een glimlach, van ‘s heren gena. 
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