
BEVRIJDING EN RELIGIEUS ERFGOED 

Een opgeblazen rivierbrug en het nachtelijk gebrom van bommenwerpers op weg naar Duitsland. 

Mijn eigen oorlogsherinneringen, uit Kampen, reiken niet veel verder.  

Probeer dan maar eens een juist beeld te krijgen van de 

verschrikkingen die de Venrayse bevolking onderging tijdens het 

wekenlange inferno in het najaar van 1944. De angst, de doden 

en gewonden, de verdrijving van huis en haard, de puinhopen 

van wat eens woonhuizen waren geweest. Bovendien had 

Venray te maken met de erbarmelijke omstandigheden 

waaronder de talrijke bewoners van de kapotgeschoten 

kloostercomplexen probeerden te overleven. 

 

Een kapotgeschoten klooster Jerusalem, geschilderd door Mère Ancilla. 

 

Het Rijke Roomse Leven 

Waarom nóg een verhaal over de bevrijding van Venray? Is er nog niet genoeg over verteld? 

En waarom de keuze voor het thema ‘de oorlogsschade aan het religieus erfgoed in het Venrayse 

landschap’? 

In de huidige sterk geseculariseerde tijd is de klemtoon verschoven van religie naar erfgoed, maar 

in 1944 lag de nadruk nog op de religieuze functie van deze ‘monumenten van devotie’. Het was 

nog volop de tijd van ‘Het Rijke Roomse Leven’. Misschien juist in deze rampzalige periode wel het 

hoogtepunt daarvan, want “nood leert bidden”. 

De oudste groep senioren zal zich nog goed herinneren dat de talrijke kruisen, kapellen en 

beelden in het Venrayse landschap dienden als devotie-object. Bij het passeren van zo’n heilige 

plek, een plek van bezinning, werd een kruisteken gemaakt of de hoed afgenomen; door de buurt 

werd er gebeden voor zieken en overledenen en in die moeilijke oorlogstijd dus voor vrede. Dat dit 

na de bevrijding in zo’n tempo zou verwateren, kon niemand vermoeden.  

Gevaarlijkste plek 

Omdat de aanval van de Engelsen verwacht werd vanuit het noorden, installeerden zich, in de loop 

van september, zo’n duizend Duitse militairen op het St. Annaterrein. Dat maakte de strook tussen 

Overloonseweg en Maasheseweg tot de gevaarlijkste plek van Venray.  

Op 30 september werd dit duidelijk: een 

luchtbombardement op St. Anna kostte een 

aantal slachtoffers en de paviljoens  

Notre Dame en Terhagen kregen voltreffers.  

In de eerste weken van oktober moesten 

patiënten en personeel, onder voortdurend 

granaatvuur, in de overvolle kelders proberen 

te overleven.    
 

 

 

 

 

De Petrus-Bandenkerk in Venray. 

 

Tijdens het slotoffensief op 16 oktober vielen duizenden van de 15.000 afgevuurde granaten op  

St. Anna. 

 

Op 12 oktober had een zwaar Amerikaans luchtbombardement al gezorgd voor de verwoesting 

van een groot deel van het dorpscentrum, waaronder de jongensschool St. Petrus’ Banden en het 

St. Antoniuspatronaat. Twee dagen later ging Jerusalem in vlammen op door Engelse 



brandbommen, met als resultaat ‘de mooiste ruïnes van Nederland’. Het hoofddoel van beide 

bombardementen, de als observatiepost gebruikte toren van de Grote Kerk, bleef overeind, maar 

de kerk werd (toen al) zwaar beschadigd. 

 

Op het terrein van St. Servatius, waar 1500 patiënten en 2500 burgers zich onder erbarmelijke 

omstandigheden in de kelders schuilhielden, kwamen in 1944 drie patiënten om het leven. Gezien 

het aantal gevallen bommen en granaten, is dat weinig vergeleken met de aantallen slachtoffers 

van St. Anna en Venray-centrum. Ook de schade aan de paviljoens was relatief laag. 

Observatieposten 

Torens en molens werden door de terugtrekkende Duitsers, nadat ze die zelf als observatie- en 

commandopost hadden gebruikt, opgeblazen. Het opblazen van de kerktorens in Venray, Oostrum 

(ook de toren van St. Paschalis), Oirlo, Castenray, Ysselsteyn, Wanssum, Geijsteren en 

Blitterswijck veroorzaakte zeer zware tot onherstelbare 

beschadigingen van de parochiekerken. De torens van 

Leunen en Merselo ontsprongen de dans; wel werd in 

Merselo de spits eraf geschoten. 

Van de vier molens met een heiligennaam werden er 

twee opgeblazen: de St. Catharinamolen in Leunen en 

de St. Antoniusmolen in het buurtschap Lull. De andere 

twee, de St. Petrusmolen in Venray en de  

St. Joseph’s molen in Heide, bleven gespaard. 

 

De Matthiaskerk in Castenray 

Devotionele objecten 

Tien kruisen werden beschadigd, waarvan de helft moest worden vervangen; de rest werd 

hersteld. Zes kapelletjes liepen beschadigingen op; ze werden allemaal weer hersteld of 

herbouwd: 

Van de St. Annakapel aan de Servatiusweg verdween het gietijzeren kruis van het dak. 

De St. Antonius Abt/Barbarakapel aan de Veulenseweg in Leunen en de St. Michaelkapel in 

Wanssum werden zwaar beschadigd. De kapel aan de ‘lijkweg’ in Castenray werd verwoest en de 

St. Annakapel in Merselo verzakte doordat de fundering scheurde bij het graven van een Engels 

schuttersputje. En in Smakt verdween het muurkapelletje van de in puin geschoten St. Jozefhoeve. 

 

De smartenhof ‘de VII Weeën’, tegen de kerkhofmuur van de Grote Kerk (niet 

te verwarren met die van de Paterskerk), verloor tijdens de gevechten maar 

liefst vijf van de zeven staties. 

 

 

 

 

 
Smartenhof van de Grote Kerk 

 

Drie H. Hartbeelden kregen te maken met het oorlogsgeweld: Het oudste Venrayse beeld van eind 

negentiende eeuw, destijds aangebracht tegen de gevel van het pensionaat Jerusalem, werd uit 

de puinhopen gered en op de huidige plek op een sokkel in de kloostertuin gezet. De 

oorlogsschade van het beeld op het gazon vóór het St. Annapaviljoen St. Eugène werd hersteld 

door Piet van Dongen. In Castenray viel de toren bij het opblazen op het beeld uit 1926, dat in 

gruzelementen uiteenviel. 

 



Twee vrijstaande beelden liepen ernstige beschadigingen op: Tijdens de gevechten werd op het 

Henseniusplein het standbeeld verwoest van de in Venray geboren Godefridus Henschenius, de 

naamgever van het standaardwerk over heiligenlevens, de Acta Sanctorum. En in Oostrum werd 

het Mariabeeld op een hoge sokkel, op de kruising Wanssumseweg/Geijsterseweg, zwaar 

beschadigd. 

 

Drie gevelbeelden werden door het geweld getroffen: Het beeld van St. Antonius van Padua, van 

het patronaat in de Patersstraat, overleefde het 

bombardement van 12 oktober niet. Een beeld naast de 

deur van het woonhuis aan de Maasheseweg 25 

(waarschijnlijk de ‘rozenmadonna’ Theresia van Lisieux) 

liep zware beschadigingen op.  

En in Blitterswijck viel, tijdens de verwoesting van het 

kasteel/klooster, het Mariabeeld van de kasteeltoren 

van een flinke hoogte omlaag en verloor daarbij alleen 

het puntje van de scepter. Het beeld staat nu te 

pronken op het gazon naast de kerktoren. 

 
 

Mariabeeld in Blitterswijck 

 

Een aantal boerderijen met heiligennamen werd verwoest: De reeds genoemde St. Jozefhoeve in 

Smakt en een aantal hoeven in de buurt van de Deurneseweg in Ysselsteyn. 

 

Wederopbouw 

Na de bevrijding begon Venray in rap tempo met het herstel van de ravage. Niet alleen de 

woonhuizen, maar ook kerken, kloosters en verdere religieuze objecten hadden een hoge prioriteit, 

ondanks het gebrek aan bouwmaterialen. Dorpsbewoners die urenlang bezig waren met het 

afbikken van bakstenen uit de puinhopen, beleefden de bouw van een kloostermuur langs de 

Maasheseweg als verspilling van schaarse materialen. 

 

Enkele herinneringsmonumenten met religieuze afbeeldingen werden opgericht: 

Het oorlogsmonument aan het Kerkpad en het monument voor de slachtoffers van St. Anna, 

oorspronkelijk op de begraafplaats van het instituut, later overgebracht naar Vak O van 

begraafplaats Boschhuizen. Ook kwam er op de Weideweg in Leunen een gedenkkruis voor de 

aldaar gefusilleerde verzetsstrijder Frans Michels uit Merselo. 

Als dank voor het overleven van de oorlog werden in de jaren 50 en 60 achtereenvolgens gesticht: 

Het kruis op de hoek Spurkterdijk/Rosmolenweg in Oostrum, de Mariakapel, hoek 

Schaapskuil/Haag in Merselo en de Fatimakapel, hoek Kooiweg/Lorbaan in Veulen. 

Bij het opmaken van de balans zien we dat, in vergelijking met de enorme verwoesting van de 

kerk- en kloostergebouwen, de uitgebreide populatie kleiner religieus erfgoed in de Venrayse 

openbare ruimte, relatief weinig schade opliep. 

 

Daarbij is het opmerkelijk dat ook een aantal grotere bouwsels gespaard bleef, zoals het 

kruiswegpark Trans Cedron in Oostrum, het ‘Ursulinenkerkhof‘van 1422 en de unieke Lourdesgrot 

uit 1878  bij de Odaput van Jerusalem. Deze grot (niet te verwarren met de grot van het voormalig 

St. Jozefklooster, die tegenwoordig weer volop gebruikt wordt voor devotionele activiteiten) werd 

helaas uit veiligheidsoverwegingen in de jaren 70 afgebroken door de gemeente Venray, de koper 

van Jerusalem. 

 
Dit is het volledige verhaal van Johan Koster. In De Schakel van 27 september staat dit in verkorte vorm ook 

weergegeven. 


