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Verslag van de excursie naar vak O op zaterdag 30 
maart 2019 

 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat Koos Swinkels aanbood een toelichting te geven over vak O op de 
begraafplaats Boschhuizen. We hadden destijds aangegeven graag op zijn aanbod in te gaan. Afgelopen 
zaterdag was het dan zover. De voordracht van Maurice Heemels ( ‘Op den akker des doods, waar allen 
gelijk worden’) van januari jl. was een mooie voorbereiding op deze excursie. Ook in Venray blijkt de stelling 
van Maurice niet van toepassing te zijn. We werden rondgeleid door de gidsen Sjeng Ewalds en Ties 
Claessens. Ties verving op vakkundige wijze Koos Swinkels die vanwege ziekte niet aanwezig kon zijn.  
De opkomst was groot. Naar de begraafplaats waren 43 belangstellenden gekomen.  

 
Tussen 1972 en 1974 zijn de graven met kruisen en grafbedekkingen van het oude kerkhof bij de Sint Petrus' 
Bandenkerk, overgebracht naar vak O van de algemene begraafplaats Boschhuizen. De gemeente heeft 
afgelopen jaren onderzoek laten verrichten naar de monumentale en historische waarde van de graven in 
vak O. Het rapport dat op basis van dit onderzoek is opgesteld beschrijft graven die op basis van het 
monumentale karakter of vanwege het historisch belang voor de toekomst bewaard moeten blijven (het 
rapport is via de website van de gemeente Venray beschikbaar). Een visie is ontwikkeld voor het behoud van 
alle graven op vak O. 
Gevolg is dat vak O in zijn huidige toestand wordt bewaard. Hiervoor doet een groep vrijwilligers onder 
leiding van Sjeng Ewalds klein onderhoud (zie foto).  

 
Naast deze algemene informatie werd door de gidsen bij een aantal bijzondere graven stilgestaan. De 
belangstellenden werd verteld waarom verschillende graven nu bij elkaar liggen, welke bijzondere 
kenmerken de graven hebben, wie er begraven liggen en waarom betreffende personen voor Venray van 
grote betekenis waren. Een beperkt aantal graven werd behandeld, vanwege de beschikbare tijd. 
Desondanks duurde de rondleiding ca. 2 uur. Een interessante rondleiding, die de belangstellenden in de 
gelegenheid stelden met een bijzonder stukje cultureel erfgoed van Venray nader kennis te maken. 
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