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Kring Venray en omgeving. Jaarverslag 2016 

 
 

Bestuur en leden. 

Samenstelling per 31 december 2016 
Dhr. E.J.H.M.(Ernest) Raedts, voorzitter, Dhr. G.L.A.(Geert) Nelissen, secretaris, Dhr. 

F.L.(Frans) Vogelzangs, penningmeester en de leden  Mw. C.M.G.I (Carla) Smits, Mw. 

M.P.G. (Mia) Storms,  Mw. M. (Rita) van Gastel. 

 

Er hebben gedurende het verslagjaar geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. 

De Kring telde per 31 december 2016  165 leden. 

Lid van verdienste per 31-12-2016:  De heer J.J.A. (Jan) Gootzen (1995) 

 

Bestuursvergaderingen. 

 

In het verslagjaar kwam het bestuur acht maal in vergadering bijeen. 

Tijdens de vergaderingen stonden de lopende zaken (lezingenprogramma, excursies) op 

de agenda alsook bijzondere agendapunten (zie hoofdstuk: “Bijzondere activiteiten”). 

Verder overleg is vaker nodig en gaat per E-mail en telefonisch. De heer Sjeng Ewalds 

verzorgt in samenwerking met het bestuur de lezingen en bezoekt om die reden op 

uitnodiging een of meer bestuursvergaderingen. 

 

Contacten met Hoofdbestuur en andere organisaties. 

 

Het bestuur werd vertegenwoordigd op de Algemene Ledenvergaderingen van het 

LGOG. Leden van het bestuur gaan ook naar de KSC (Kringen-Secties-Commissies) 

vergaderingen die driemaal in 2016 plaatsvonden. 

 

De Kring neemt deel aan het Regionaal overleg Heemkundeverenigingen. 

 

De Kring is aangesloten bij het Historisch Platform Venray (HPV), een 

samenwerkingsverband van organisaties en instellingen op het gebied van geschiedenis 

en volkscultuur in Venray. 

Diverse bestuursleden nemen deel aan de algemene ledenvergaderingen van het HPV die 

viermaal per jaar plaatsvinden. 

 

Lezingen In 2016 vonden de volgende lezingen plaats. 

 

25 jan Dhr. Xavier van Dijk, Huijs de Hildert in Ayen.. 

63 belangstellenden 

 

Op het einde van de Middeleeuwen lag langs de Maas tussen Aijen en Well aan de 

Aijerbandstraat Huijs de Hildert. Over de geschiedenis ervan tastte men lange tijd in het 

duister. De oudste vermelding van het gebied De Hildert dateert uit 1469, maar het 

gebouw zelf staat pas afgebeeld op een historische kaart vanaf 1573. Hierop staat het 

kasteeltje afgebeeld (Die Hylde), tussen Aijen en Well, langs de Maas. Het gebouw is 

afgebeeld met twee torens en een leistenen dak. Maar in hoeverre dit een accurate 
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weergave van de werkelijkheid is, was lange tijd niet duidelijk. Bovendien kende 

niemand de functie van het huis. Mogelijk betrof het een klein kasteeltje, klooster, 

versterkt huis, of misschien zelfs een abdij. Op de Tranchotkaart, kadastrale 

minuutplannen en dergelijke 19e-eeuwse kaarten is niets te zien dat op een gebouw 

wijst. Het pand was gelegen in "De Heerlijkheid Well", maar de exacte ligging was niet 

duidelijk. Pas tijdens een eerste archeologisch onderzoek in 2002 werd de plek mogelijk 

gevonden. Proefsleuven in 2003/2004 hebben dat bevestigd en dateren De Hildert in de 

15e of 16e eeuw. 
 

 

 

 

 

22 feb Dhr. Maan Verheijen, Het Kadaster. 

65 belangstellenden. 

 

De kadastrale archieven vormen een rijke bron van historische gegevens. De 

geschiedenis van eigenaren van landerijen en gebouwen, de bouwhistorie van panden en 

toponiemen zijn slechts enkele onderdelen die ook voor de genealogische onderzoeker 

interessant zijn. Vanwege de digitalisering zijn diverse kadastrale archieven beter 

toegankelijk gemaakt. Met behulp van de gebruiksvriendelijke Kadaster Archiefviewer 

is het opzoeken van gegevens eenvoudig uit te voeren. De historie van alle percelen in 

Nederland is zo direct beschikbaar geworden. 
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21 mrt Dhr. Paul van Meegeren, Misdaad en straf in 

Venray. 65 belangstellenden 

 

Sommige plaatsen dragen de last van een crimineel verleden. Zo worden de inwoners van 

Oss nog wel eens aangeduid als messentrekkers. Venray heeft een dergelijke reputatie 

gelukkig niet. Dat wil niet zeggen dat hier alles pais en vree was in voorbije eeuwen. 

Soms kwamen mensen in aanraking met justitie vanwege lichte vergrijpen, zoals de 

onuitroeibare wildstroperij in de Peel. Maar er vonden ook zware criminele feiten 

plaats, zoals moord en doodslag. In de lezing kwamen een aantal opmerkelijke zaken 

aan de orde die zich afspeelden in de periode 1400 tot 1940. Over de moord op een 

pastoor(zelfs twee keer!) tot een trouwlustige persoon die op het punt stond bigamie te 

plegen. Over ‘slagerijen’ en kwaadsprekerij (‘Venray is een praatziek dorp’) tot een 

geheel dorp dat in de jaren 1920 in opspraak kwam. Over scherprechters en 

veldwachters die steeds achter de feiten aanliepen. Een bijzonder inkijkje dus in de 

Venrayse geschiedenis. En misschien kwam u nog een voorouder tegen die door justitie 

in de kraag werd gegrepen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veldwachter Theodorus Sanders 
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25 apr Dhr. Hub Achten, Een greep uit Blitterswijck’s verleden en 

heden. 

60 belangstellenden 

 

Blitterswijck is een dorp aan de Maas en telt 1150 inwoners. 

Waarschijnlijk is de naam ontstaan in de Romeinse tijd. De Romeinse legers 

bivakkeerden onderweg op ingerichte pleisterplaatsen. Blitterswijck was waarschijnlijk 

zo’n pleisterplaats. Men heeft echter nooit definitief kunnen vaststellen waar de naam 

vandaan komt. 

 

In 1229 wordt de naam Blitterswijck voor het eerst genoemd. Het geslacht dat over de 

Heerlijkheid Blitterswijck regeerde noemde zich van Blitterswijck. Willem van 

Blitterswijck wordt in dat jaar vermeld als leenman van Hendrik III, Heer van Cuyk. In 

1242 was deze Willem getuige bij de verkoop van goederen gelegen in Wanssum en 

Blitterswijck aan de Abt van het Cisterciënzer klooster Camp. 

 

Het kasteel, gebouwd rond 1400, werd bewoond door de adellijke families; de Heren Van 

Blitterswijck tot 1516, de familie Van Lynden tot 1712 en de familie Cock van Haeften 

tot 1885. Aan het einde van 1944 is het door de Duitsers opgeblazen en volledig vernield. 

Vlakbij de kasteelruïne bevindt zich nog steeds de Nederlands Hervormde kapel die in 

1822 door de weduwe van Baron Barthold de Cock van Haeften werd gesticht. 
 

De parochiekerk Onze Lieve Vrouw Geboorte is gebouwd in dezelfde periode als het 

kasteel. Aan de rand van het dorp bevindt zich nog de Sint Anna kapel, gesticht door 

Dirk van Blitterswijck en gebouwd rond 1510. 

Tussen 1400 en 1600 zijn er in de regio Gilden en Broederschappen ontstaan. In deze 

periode is  ook het Sint Antonius Abt Gilde Blitterswijck opgericht. 
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26 sep Mw. Anneke Váhl, Pierre Cuypers architect, kunstenaar, 

ambachtsman, projectontwikkelaar en katholiek. 

85 belangstellenden 

 

Hij werd verketterd en vereerd: Pierre Cuypers, architect van het Rijksmuseum en het 

Centraal Station. Jarenlang zijn de neogotische interieurs beleidsmatig verminkt. Nu 

worden miljoenen uitgetrokken om de gebouwen weer in oude staat terug te brengen. 

Wie was hij? Pierre Cuypers was een enorm succesvolle architect. In binnen en 

buitenland was hij beroemd. Hij was ook heel productief. Het feit dat hij 96 jaar oud 

werd, was daarbij zeker niet de enige factor. Bijna iedereen kent werk van hem. Ook in 

Venray is werk van Pierre Cuypers dat nog steeds te zien is voor zover brand en 

oorlogshandelingen het niet verwoestten. Zoals de restauratie van de indrukwekkende 

Petrus Bandenkerk, het voormalig Ursulinen klooster “Jerusalem” (ontwerp) en het 

Freulekeshuus (ontwerp). Aan de hand van veel beeldmateriaal komt zijn leven en werk 

naar voren. Er werd een beeld geschetst van de tijd waarin hij leefde, zijn wonen en 

werken in Roermond en zijn verhuizing naar Amsterdam. Natuurlijk kwamen het 

Rijksmuseum en het Centraal Station aan de orde. Kasteel de Haar bij Haarzuijlens werd 

niet vergeten. Pierre’s gezin en zijn vrouw waren heel belangrijk voor hem. Hij was 

overigens geen makkelijke vader. Van groot belang voor hem persoonlijk en vooral voor 

zijn carrière waren zijn vrienden en  zijn sociale netwerk. 

 
 

24 okt Dhr. Hans Sakkers, De Duitse Militaire begraafplaats in 

Ysselsteyn. 

110 belangstellenden 

 

De spreker is door een internationaal archief- en literatuuronderzoek in de geschiedenis 

van deze begraafplaats gedoken. Hierbij werd duidelijk dat deze begraafplaats een verre 

van normaal verschijnsel is: de militaire begraafplaats met individuele graven is een jong 

fenomeen en deed pas in de Eerste Wereldoorlog in Europa zijn intrede. 

 
Volgend jaar staat een boek over de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn op het 

programma van de spreker. Hierin staan niet de gesneuvelden centraal maar de 

geschiedenis van de begraafplaats. De compacte inhoud hiervan vormt de inhoud van de 

lezing. 

Waarom een militaire begraafplaats, waarom bij Ysselsteyn? In West-Europa, inclusief 

Italië, waren in de eerste helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw de Duitse militaire 

begraafplaatsen overgedragen aan West-Duitsland. Nederland was hier pas ruim twintig 

jaar later, in 1976, toe in staat. Dat dit zo lang geduurd heeft maakt de opbouw van de 

Duitse begraafplaats bij Ysselsteyn, met haar kleine 32.000 graven, zoals zij nu is. Een 

veelzeggende opbouw die een heel bijzondere plaats inneemt binnen het funeraire 

werelderfgoed. 

Voor hen die het kerkhof kennen, is de dodenakker een vanzelfsprekende 

indrukwekkende aanwezigheid in haar omgeving 
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28 nov Dhr. Jan Nillesen, Venray, parel van de Peel 

70 belangstellenden 

 

De lezing betrof een landschap biografische en historisch ecologische visie op Venray en 

omgeving. De Maas vormt de ruggengraat, de Peel het dak van Venray. Zij speelden dan 

ook een hoofdrol bij deze lezing. We maakten een reis door de tijd. We beschreven het 

ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van de Maas en de vestiging van de 

eerste mensen op de hoge oevers in de beekdalen. We volgden hun weg door de tijd. De 

wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op de bouwen. De 

spreker vertelde tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige 

verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het 

landschap inrichtten. Speciaal aandacht ging uit naar de culturele codes die het leven van 

de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden 

genomen. Zij bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het 

landschap vorm kreeg. Het landschap rond Venray kent een lange en tumultueuze 

geschiedenis. Natuurkrachten: schollentektoniek, water en wind droegen bij aan de 

vormgeving. De mens voegde er elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook 

afbreuk aan. De lezing gaf een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het landschap 

rond Venray: een gevarieerd gebied van landduinen, stuifzanden, hoogvenen, rivier, 

terrassen, beken en beekdalen. 
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19 dec Dhr. Reinier Thiesen, Stille Nacht, Heilige Nacht. 

43 belangstellenden 

 

Het is 24 december 1818. Kapelaan Josef Mohr van de St. Nicolaas parochie in 

Oberndorf bij Salzburg heeft samen met organist Franz Gruber een probleem. Het orgel 

in de kerk is kapot en kan dus niet gebruikt worden in de kerstvieringen. Om toch een 

feestelijke viering te kunnen hebben, stelt Josef Mohr aan zijn organist voor om een lied 

te maken. Mohr heeft een gedicht dat hij in 1816 geschreven heeft. Gruber neemt het 

gedicht mee en schrijft er diezelfde dag een melodie bij voor twee mannenstemmen en 

koor, met begeleiding van een gitaar. Diezelfde kerstnacht wordt het lied met zes 

coupletten voor de eerste keer uitgevoerd. 

 

De presentatie ging dus over het kerstlied "Stille Nacht, Heilige Nacht". Het lied is het 

meest gezongen en uitgevoerde kerstlied ter wereld. Ruim 35 jaar is de heer Thiesen al 

bezig met dit lied en verzamelt hij vooral de vele uitvoeringen die er wereldwijd zijn. 

Daarbij heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van het lied en de vele ontwikkelingen 

die er rond het lied zijn geweest. De lezing behandelde het ontstaan van het lied, de 

makers Josef Mohr en Franz X. Gruber, de wereldwijde verspreiding en de talrijke talen 

waarin het lied gezongen wordt. Verder kwam de verzameling aan de orde en de vele 

contacten over de hele wereld die Thiesen in de loop der jaren heeft gehad, voornamelijk 

via zijn website www.stille-nacht.nl. De verzameling van uitvoeringen bevatte op 

kerstmis 2015 meer dan 6000 verschillende uitvoeringen uit zo'n 100 verschillende 

landen. Daarmee is het de grootste verzameling ter wereld over één lied. Bekend is dat 

het lied zeker in 230 verschillende talen wordt gezongen. Thiesen heeft een onderzoek 

gedaan naar de Nederlandstalige versies. Daaruit blijkt dat het nogal een ratjetoe is aan 

verschillende teksten. Uit alle wereldwijde uitvoeringen blijkt dat het lied in alle 

mogelijke muziekgenres is opgenomen en met vrijwel elk muziekinstrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stille-nacht.nl/
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Excursies. 
 

30 apr Blitterswijck, met een wandeling door het dorp langs onder 

andere de Katholieke Kerk, de kasteelruïne, het schietterrein, 

de Nederlands Hervormde Kerk en de Sint Annakapel. 

23 deelnemers 
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Jubilarissen 
 

Op 25 april 2016 zijn tijdens de april lezing van de Kring 4 jubilarissen gehuldigd i.v.m. 

hun 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap van het LGOG. 

  

 

Op de foto van links naar rechts. 

 

Dhr. G. Lucassen, 25 jaar lid  

Dhr. G. Urselmann, 40 jaar lid 

Mw. M. Ummenthum-Coppers, 50 jaar lid 

Dhr. B. Janssen, 40 jaar lid 
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Bijzondere activiteiten. 

Vak-O. 

Gemeente Venray heeft naast andere historische verenigingen ook de Kring verzocht om 

zitting te nemen in een klankbordgroep met als taak de maatschappelijke waarde van 

graven in het zogeheten Vak-O van de algemene begraafplaats Boschhuizen te bepalen. 

Voor de Kring is het van belang dat de historische waarde van dit deel van de 

begraafplaats, ontstaan door overplaatsing in 1972 van bestaande kerkhoven in het 

centrum van Venray, behouden blijft. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. In 

het voorjaar van 2017 zal het College van B&W van de Gemeente Venray haar beleid 

met betrekking tot vak-O met de klankbordgroep delen alvorens de Raad te informeren. 

 

Maquette. 

De afbeelding op schaalgrootte van het centrum van Venray van voor 1940 is destijds 

door de Kring geschonken aan de Gemeente Venray en gefinancierd door de uitgifte van 

stukken welke inwoners van Venray konden adopteren. De maquette heeft geruime tijd in 

het Gemeentehuis gestaan, is vervolgens gaan zwerven op verschillende plekken en in 

2014 op de vertrouwde plek in het Gemeentehuis teruggeplaatst. Nu zet de Kring zich in 

om samen met de Stichting Venray Monumentaal de belangrijkste panden te beschrijven 

voor het publiek. 

 

Beschrijven historisch fotomateriaal. 

Maandelijks worden door de Kring en Rooynet in samenwerking met verpleeghuizen 

bijeenkomsten georganiseerd voor het detecteren en beschrijven van oude foto’s met 

behulp van belangstellenden. Deze bijeenkomsten zijn een doorslaand succes en worden 

druk bezocht. 

 

Zorgboerderijen. 

Ook in 2016 heeft de Kring een aantal bijeenkomsten in zorgboerderijen georganiseerd. 

Met behulp van PowerPoints over diverse volksgebruiken door de jaren heen wordt bij 

deelnemers het lange termijn geheugen geactiveerd. 

 

Basiscursus streekgeschiedenis Venray. 

De cursus, opgezet door de Kring, is in 2016 voor in totaal 54 deelnemers georganiseerd 

in 2 separate cursusgroepen. Wederom heeft de cursus geresulteerd in meerdere 

aanmeldingen voor een lidmaatschap van het LGOG. 

 

Overige activiteiten. 

Bestuursleden waren o.a. aanwezig bij diverse openingen van tentoonstellingen in het 

Venrays Museum. 

 

 

Secretaris van de Kring. 


