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4  Voorwoord

Van boven naar beneden: Twan Verbeek, Hay Hegger uit Arcen, Ger Engels, mevrouw Verbong, Annie Lucassen en de kinderen Jac, Frans en Truusje zijn rond 1959 in de kas aan 
de Dorpsstraat bezig met de laatste bonenpluk. 

De dochter Elsje heeft de eerste 
Heilige Communie gedaan in 1959-
1960. Het hele gezin Verbeek in 
de tuin van de woning aan de 
Dorpsstraat 16.
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oen mij in 2004 om medewerking gevraagd 
werd aan een boek over de geschiedenis 
van Velden was ik daartoe direct bereid. De 

volgende personen hebben toen de Stichting Veldens 
Boek opgericht: Lei Geelen, Leo Lommen, Anneke 
Knaapen - in ’t Zandt, Hay Ewalts, Mat Meelkop en 
ondergetekende. Later werd deze groep aangevuld 
met Tom Doesborg en Ans Verbeek-Centen. Het was 
aanvankelijk de gedachte om in 2 tot 3 jaar deze zaak 
rond te krijgen. Het is tenslotte 8 jaar geworden.
In die jaren heb ik er verschillende malen op 
geattendeerd er een beetje spoed achter te zetten. ‘Ik 
wil de uitgave van het boek nog wel meemaken’, heb ik 
regelmatig geroepen. 
Toen het verzoek kwam van de voorzitter Lei Geelen, 
namens de Stichting, om het voorwoord van het 
boek te schrijven, vond ik dit wel een hele eer en heb 
daarmee ingestemd. Al is zoiets me niet op het lijf 
geschreven.

In de jaren zeventig zag ik het televisieprogramma van 
Gewest tot Gewest waarin een man van het kadaster 
een verhaal deed dat hij bezig was met veldnamen te 
verzamelen in zijn dorp in de buurt van Kampen. Ik heb 
dit in mijn oren geknoopt. ‘Als ik straks uit de tuinderij 
gestapt ben, krijg ik misschien daar de tijd voor’, was 
mijn gedachte. En zo ben ik in de jaren 1981-1985 
met een kadasterkaart de boer opgegaan. Ik heb toen 
alle mensen in Velden, die met land te maken hebben 
gehad, bezocht en zij gaven op de kaart de veldnamen 
aan. Met de ophanden zijnde ruilverkaveling in 1985 
zouden die namen zo goed als zeker verloren zijn 
gegaan. Het aanbrengen van de namen op de offi ciële 
kaart, die bij dit boek gevoegd is, was een enorm werk. 
Het was een idee van de stichting om de kaart een 
naam te geven: de Kaart van Verbeek.

Ik ben geboren in 1921 en heb in Velden heel veel 
meegemaakt: de overstroming van de Maas in 1926, de 

crisis in de dertiger jaren met grote werkloosheid en de 
oorlog 1940-1945, één van de meest bewogen episodes 
uit mijn leven. Opeens was alles anders. De evacuatie 
naar het Noorden met achterlaten van al je spullen, niet 
wetend waar je naartoe ging. Het einde van de oorlog 
en terugkeer naar Velden per fi ets of vrachtwagen.
Ook de overstromingen van 1993 en 1995 kwam 
Velden toch weer te boven.
Ik heb Velden nog gekend als een echt boerendorp waar 
boerderijen als ‘Brueren Ber’, ‘Pieters Joep’ en ‘Huben Jeu’ 
nog volop actief waren. Het was de tijd dat men iedereen 
nog kende, groette of een praatje mee maakte. 

Namens Stichting Veldens Boek wil ik graag alle 
sponsoren en iedereen die heeft bijgedragen aan het 
tot stand komen van dit boek van harte bedanken. Heel 
veel uren zijn aan dit boek besteed en ik verwacht dan 
ook dat het met veel plezier gelezen zal worden.

Twan Verbeek
Velden, 25 mei 2009

Voorwoord

Twan met sigaar en vishengel in 
1960 gereed om te gaan vissen 
in Meerlo waar broer Arnold een 
visvijver had. Broer Coen komt 
toevallig langs en Fransje wil ook wel 
mee.
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Aan de westgrens van Velden stroomt de regenrivier 
de Maas. Een veerpont zorgt al vele eeuwen voor een 
handige verbinding met het dorp Grubbenvorst en het 
achterliggende Peel- en Maasgebied. In het zuiden 
beschermt een groenstrook met bossen, duinen, 
vennen en landerijen het dorpsleven van de stad 
Venlo. Aan de oostkant over de grens ligt Straelen. 
Op cultureel gebied is er nauwelijks  verschil tussen 
Velden en de Duitse buren. In het noorden tenslotte ligt 
eerst het dorp Lomm, en dan pas Arcen. Lomm houdt 
als een verstandig diplomaat toezicht op de historisch 
gegroeide haat-liefde- verhouding tussen Arcen en 
Velden.

Het Veldense dorpscentrum kan niet wedijveren met 
de prachtige kernen van andere Maasdorpen als Arcen, 
Broekhuizen of Blitterswijck. Los van de vele fraaie 
boerderijen en hoven vind je in Velden geen kleine 
straatjes, kastelen, ruïnes, pittoreske huisjes of oude 
kerkpoorten. Het dorp telt vele littekens, opgelopen in 
het verleden. Flinke klappen moet Velden incasseren 
in de Tweede Wereldoorlog bij bombardementen, 
granaatvuur en na een gedwongen evacuatie van 
de complete bevolking. Na 1945 is het uithuilen, 

opruimen en aanpakken. Velden groeit uit tot een dorp 
met winkels, bedrijven, nieuwbouwwijken en vitale 
woonvoorzieningen. De sloop van beeldbepalende 
panden zoals het Scholtishuis en het St.-Jozefklooster 
is betreurenswaardig, net als het afbranden van 
karakteristieke gebouwen als de winkel van Dora en 
café ’t Centrum. Dit alles heeft het dorpscentrum 
gemaakt tot wat het nu is. Vooral het streekmuseum 
de Hansenhof in Hasselt bewaart de herinneringen 
aan de hand van oude foto’s en gebruiksvoorwerpen. 
De dorpskern moet het doen met de kerk, de 
oude waterpomp, de gedenkplaat met namen van 
oorlogsslachtoffers, een bronzen koe met vallend 
melkmeisje die ons doet herinneren aan het rijke 
agrarisch verleden, Frenske van de Kwartelemert en 
Trienke. Wie alles van dichtbij wil bekijken, trekt het 
beste de wandelschoenen aan om vanaf de Binneste-
Boetefontein op de Markt enkele ommetjes door het 
dorp en zijn buitengebieden te maken. 

De bevolking is flink gegroeid de laatste 50 jaar. 
Voor ouderen zijn er wooncomplexen in het centrum 
en aan de oostkant van de drukke Rijksweg zoeken 
jonge Veldenaren en nieuwkomers hun geluk in grote 

Inleiding

Velde tusse grens en Maas, 
wie’ste bis en wie’ste vruejer waas. 

elkom in Velden, een Limburgs dorp in de Nederlandse Maasvallei, sinds 1 januari 2010 
kerkdorp van de gemeente Venlo. “Velde tusse grens en Maas, wie’ste bis en wie’ste 
vruejer waas, ik hald van dich, ik hald van dich, dich bis de moeijste plaats veur mich”, zo 

lokaliseert tekstschrijver Frans Theeuwen in het plaatselijke dialect Velden in één van zijn vele Gekke 
Maondaagsliedjes.
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Het voltallige bestuur van de Stichtings Veldens Boek.
Deze foto is gemaakt bij het planten van de Teuteboom bij de kruising Vilgert.

v.l.n.r. Mat Meelkop, Jo Geelen, Tom Doesborg, Ans Verbeek-Centen, Lei Geelen, Hay Ewalts, Anneke Knaapen-in ‘t Zandt en Leej 
Lommen
Zittend Twan Verbeek
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woonwijken zoals Velden-Oost, Hasselderheide en de 
Vilgert. Het gebrek aan historische gebouwen in de 
dorpskern wordt ruimschoots gecompenseerd door de 
vele natuurgebieden, zoals de Ravenvennen en het 
Zwarte water. Overdag is het hier heerlijk wandelen 
en uitrusten. ’s Avonds, zo gaat de legende, is dit 
natuurgebied het domein van de onberekenbare 
vuurman. De land- en tuinbouw in buurtschappen 
als Schandelo, ’t Vorst, Genooi en Hasselt bepalen 
het landelijk karakter van Velden. De Molenbeek, de 
Latbeek, de Schandelosebeek en de Vreewaterlossing 
zorgen voor de afwatering in de richting van de Maas. 

Van een Hollands ‘vlak land’ is geen sprake. De wind 
heeft in een ver verleden stuifduinen opgeworpen 
die een landschap vormen waarin mensen al eeuwen 
lang graag willen wonen. Overblijfselen van deze 
zogenoemde Maasduinen zijn nog steeds zichtbaar al 
moet je hier en daar goed kijken. De St.-Andreaskerk 
met haar bijzondere en lange historie steekt boven 
het dorp uit omdat ze gebouwd is boven op zo’n oude 
zandberg. Het lijkt wel alsof het godshuis vanuit die 
hoogte nadrukkelijk wil wijzen op de invloed die de 
pastoors, kapelaans en kerkmeesters hebben gehad op 
het leven van vele Veldenaren.

De Veldenaren zijn sportief, creatief, sociaal en 
muzikaal. Het barst van de verenigingen. ‘Veldese 
Kiesköp’ zijn harde werkers, doorzetters, ondernemers 
met lef. In de moderne tuinbouwkassen, op 
boerenbedrijven en akkers moet flink aangepakt 
worden net als in lokale bedrijven, winkels, kantoren en 
instellingen. Ondertussen komt de stad dichterbij. De 
dorpeling profiteert van de economische bedrijvigheid 
en de culturele uitspattingen die bij een stad horen. Als 
we maar stug blijven volhouden dat je pas echt Veldens 
spreekt als je het hebt over ‘ni’ in plaats van ‘nae’. 
Het is in Velden ook ‘nag’ in plaats van ‘nog’. Als de 
Veldenaar maar energie blijft steken in de eigen cultuur 
en tradities, door bijvoorbeeld mee te doen aan de 
gildefeesten, Gekke Maondaagoptocht of Trienkesdaag, 
komt het wel goed met ‘ni’ en ‘nag’.

Een buitenstaander is misschien van mening dat de 
Veldenaar in eerste instantie de kat uit de boom kijkt 
en wat terughoudend en nuchter is. Die houding is 
wellicht van generatie op generatie doorgegeven omdat 
voorouders slechte ervaringen hebben gehad met 
oorlog, ziektes, hongersnood en vreemde legers die 
door het dorp trekken, dood en verderf zaaiend maar 
ook bevrijdend met sigaretten en chocola in de hand. 
En zijn het geen militairen, dan verrast het hoge water 
van de Maas mens en dier. Velden weet inmiddels hoe 
met dit natuurverschijnsel om te gaan. De nederlagen 
in 1926 en 1993 maar vooral de overwinning in 1995 
op het wassende water staan diep in het geheugen van 
de Veldenaar gegrift. Als de nood aan de man is, gaan 
zelfs oude vetes aan de kant. Dan klinkt het nota bene 
in het Arcens dialect ‘same kinne weej heej bijna alles’.  

De Stichting Veldens Boek bundelt in dit boek de 
belangrijkste verhalen die horen bij het Velden van 
vroeger en nu. 
Veel leesplezier gewenst,

De Stichting Veldens Boek.
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Vanuit het veel hoger gelegen Straelen is te zien hoe helemaal in de verte de kerktoren van Velden boven het kronendek van de bossen uitpriemt.
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Breuken in de aardkorst
Over de Duitse grens ten oosten van Velden ligt vlakbij 
Herungen de buurtschap Brüxken. Als je vanaf daar 
de 70 meter hoge Mühlenberg beklimt, word je, zeker 
bij helder weer, beloond met een geweldig uitzicht 
over het Maasdal. De kerktoren van Velden priemt 
scherp uit boven het kronendek van de bossen. Dit is 
een mooie plek om de geologische ligging van Velden 
te beschrijven. Onderaan de helling ligt namelijk een 
breuk in de harde aardkorst. Geologen noemen deze 
breuk de ‘Grensstoring’ vanwege de ligging langs de 
staatsgrens tussen Duitsland en Nederland. Langs 
breuken kunnen delen van de aardkorst, ook schollen 
genoemd, ten opzichte van elkaar verschuiven. De 
schollen die snel stijgen heten horsten en schollen die 
langzaam stijgen of zelfs dalen heten slenken. 
Langs de ‘Grensstoring’ beweegt het Duitse deel van 
de aardkorst, de Krefelderhorst, iets sneller omhoog 
dan de Slenk van Venlo, de schol waar Velden op 
ligt. Daardoor is in de loop van de laatste 500.000 
jaar een hoogteverschil ontstaan. De beweging langs 
deze breuk kent een wisselend tempo. De laatste 
10.000 jaar stijgt de Krefelderhorst ten opzichte van 
de Slenk van Venlo met ongeveer 3 cm per eeuw. 

Schadeveroorzakende aardbevingen, als gevolg van 
schoksgewijze bewegingen langs de ‘Grensstoring’, 
zijn niet bekend. In archieven is alleen een bericht 
bewaard over een aardbeving in Venlo in 1532 waarbij 
een pilaar van de St.-Martinuskerk is ingestort.

Velden in een Slenk
Kijkend vanaf de Mühlenberg over het weidse 
landschap van de Slenk van Venlo, zie je dat aan de 
overzijde van de Maas het landschap ook een beetje 
hoger ligt. Dit is de Peelhorst die circa 30 meter 
boven NAP ligt. Een hoge en scherpe breuktrede 
in het landschap, zoals bij Brüxken, ontbreekt. Dit 
komt ten eerste omdat het hoogteverschil slechts 
10 tot 15 meter bedraagt en ten tweede omdat het 
hoogteverschil opgevangen wordt door meerdere 
breuken naast elkaar. Vanaf de Peelhorst zijn dat 
de Sevenumbreuk, Tegelenbreuk en als meest 
oostelijke, de Veldenbreuk. De Veldenbreuk loopt 
vanaf de ‘Grensstoring’ ter hoogte van het Duitse 
Louisenburg, via Velden naar de andere kant van de 
Maas in de richting van Boxmeer. De hogere en steilere 
Maasoevers bij het veer van Velden en Grubbenvorst en 

Hoofdstuk 1

Het ontstaan van het
landschap van Velden 

ie jarenlang op dezelfde plek woont, beseft niet altijd wat er karakteristiek is aan de eigen 
omgeving. Pas na terugkomst van een verre reis of als toeristen je attenderen op de 
schoonheid ga je erover nadenken. Een mooi landschap wordt voor een groot deel bepaald 

door de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond van het landschap en de oppervlaktevormen die 
daar bij horen. De landschapshistorie van Velden wordt globaal beschreven in dit hoofdstuk.

Breuken in Nederland en 
aangrenzende gebieden.
Zagwijn, 1975.

A = Slenk van Venlo
B = Grensstoring
C = Krefelder Horst
D = Peelhorst
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waardoor warmere en koude periodes elkaar snel 
afwisselen. Het zijn juist deze klimaatschommelingen 
die in de omgeving van Velden gezorgd hebben voor 
de vorming van rivierterrassen. Ze zijn in de Slenk van 
Venlo uniek ontwikkeld en bij Velden bijzonder goed 
herkenbaar. Een uitleg over de enigszins complexe 
ontstaanswijze is op zijn plaats. In ijstijden daalt 
de zeespiegel waardoor rivieren zich dieper kunnen 
insnijden. In warmere tijden stijgt de zeespiegel 
waardoor rivieren veel materiaal afzetten. Hierdoor 
kunnen rivierterrassen ontstaan. Maar uit recent 
onderzoek blijkt dat de vorming van rivierterrassen 
in Limburg niets met zeespiegelschommelingen heeft 
te maken. In de Slenk van Venlo bepalen het wel of 
niet aanwezig zijn van bodemvorst en een plantendek 
het wisselend karakter van de Maas. Het is deze 
afwisseling die tot de vorming van rivierterrassen heeft 
geleid.

Vlechtende Maas in koude tijden.
Het karakter van een rivier komt tot uitdrukking in 
twee verschillende geulpatronen. In koude perioden 
heeft de Maas meerdere naast elkaar gelegen en met 
elkaar vervlochten geulen. Tussen de geulen liggen 
zand- en grindbanken. Een vlechtend patroon ontstaat 
bij grote seizoensschommelingen in de waterafvoer 
die weer worden veroorzaakt door lange winters met 
veel sneeuw en een bevroren ondergrond. Regen- en 
smeltwater kunnen moeilijk of niet wegzakken in de 
grond en komen bij dooi abrupt in grote hoeveelheden 
in de rivier. Een plantendek dat veel water en 
bodemmateriaal vasthoudt, is afwezig. Door het kapot 
vriezen van gesteenten stroomt met het dooiwater 
veel bodemmateriaal mee. Op bepaalde plaatsen kan 
de geul verstopt raken en vindt het water via nieuwe 
geulen zijn weg. Gevolg is een dalverbreding en 
meestal een dalophoging.

Meanderende Maas in warme tijden.
Tijdens warmere perioden, zoals nu, heeft de Maas 
een slingerend patroon met één hoofdgeul. Anders 
dan in de ijstijden kan de bodem veel regenwater 
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De geologische doorsnede tussen 
Grubbenvorst en Straelen.

het aan de oppervlakte komen van de ‘Klei van Tegelen’ 
aan de Maasoever ter hoogte van Velden kunnen met 
de Veldenbreuk in verband gebracht worden. Velden 
ligt dus in de laagte van de Slenk van Venlo die in het 
oosten begrensd wordt door de Krefelderhorst en in het 
westen door de Peelhorst. Via deze laagte stroomt de 
Maas naar de Noordzee.

De vorming van rivierterrassen
De Maas is één van de opvallendste 
landschapselementen. De regenrivier mag sterk 
wisselende afvoerhoeveelheden hebben, maar dit 
is niets vergeleken met haar karakter in de laatste 
ijstijdperiode, het Pleistoceen, die duurde van circa 
2,5 miljoen jaar tot circa 10.000 jaar geleden. De 
ijstijdperiode is geen onafgebroken koude tijd maar 
wordt gekenmerkt door sterke klimaatschommelingen 
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De ligging van de 
verschillende laagterrassen 
van Velden.

Scheiding tussen Maas en 
Laagterras 3

Terrasrand tussen
Laagterras 2 en 3

Terrasrand tussen 
Laagterras 1 en 2
Bong Schandelo

Scheiding van stuifzand 
Maasduinen

Typisch voorbeeld van
oude Maasmeander

Laagterras 3

Laagterras 2

Laagterras 1

Stuifzand en Maasduinen
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opvangen. Ook het plantendek en vooral de bossen 
vangen regenwater op waardoor oevers beschermd 
worden tegen erosie. De winters zijn kort waardoor 
langdurige neerslagophoping in de vorm van sneeuw 
en daarmee grote pieken in dooiwaterafvoer afwezig 
zijn. Schommelingen in de hoeveelheid waterafvoer 
zijn vele malen kleiner. De huidige Maas is een zwak 
meanderende regenrivier. Ondanks de warme tijd 
heeft ze nog relatief grote schommelingen in de 
jaarlijkse afvoerhoeveelheden. Dit komt vooral door 
de zeer geringe zomerafvoer. Zonder stuwen zou ’s 
zomers van de Maas niet meer overblijven dan een 
klein stroompje. De hogere winterafvoer heeft met 
de loofbossen te maken die in de winter kaal zijn 
en zo minder water kunnen opvangen. Een andere 
belangrijke oorzaak van de winterse hoogwaterpieken 
ligt in de Ardennen. De harde gesteenten nemen daar 
weinig vocht op en de steile dalen zorgen voor een 
zeer snelle afstroming naar de Maas.  

Maasmeanders
Door de gestage opwarming van het klimaat vanaf 
de midden ijstijd hebben de schommelingen van 
insnijding en afzetting in omvang een afnemende 
tendens laten zien. De terrassen nemen daardoor 
in dikte en oppervlakte van oud naar jong af. Dit 
gekoppeld aan het langzaam stijgen van de Slenk 
van Venlo heeft ervoor gezorgd dat het Maasdal 
zich trapsgewijs heeft versmald en verdiept. 
Veel rivierterrassen en verlaten geulpatronen uit 
verschillende klimaatperioden zijn overgebleven. 
De aanduiding ‘Maasmeanders’, die voor verlaten 
Maasbeddingen gehanteerd wordt, is deels onjuist 
en doet geen recht aan de uniciteit van deze 
verschillende verlaten Maasbeddingen. Ze zijn alle 
op zich een erfenis van hoge landschappelijke en 
wetenschappelijke waarden, waar zorgvuldiger 
mee om zou moeten worden gegaan dan tot nu toe 
gebeurt. De Maasterrassen en de oude Maasbeddingen 
genieten geen enkele aardkundige bescherming.

Een fietstochtje langs de Maasterrassen 
Met een geoefend oog zijn de verlaten oude 
riviergeulen op de Veldense rivierterrassen goed 
herkenbaar. Wie een denkbeeldige tocht maakt 
vanuit het Maasdal richting Straelen passeert enkele 
steilranden die de verschillende terrassen van elkaar 
scheiden. De naamgeving die de afgelopen halve 
eeuw door verschillende wetenschappers is gebruikt, 
kan verwarrend zijn. Daarom zijn de terrassen in 
dit hoofdstuk voor het gemak genoemd naar de 
belangrijkste nederzettingen die erop liggen. De 
geulpatronen zijn zoveel mogelijk genoemd naar de 
ontstaansperiode.

De bedding van de Maas
Vanaf de veerpont bij Velden ligt direct aan de Maas een 
smalle strook met weilanden die begrensd wordt door 
een steilrand. Het is een smalle dalvlakte die tijdens de 
insnijding aan het begin van de huidige warme periode, 
het Holoceen, is ontstaan, nu de normale winterbedding 
van de Maas. Bij extreme pieken in de waterafvoer heeft 
de Maas niet genoeg aan deze ‘mini-uiterwaard’ en 
stroomt zij over de terrasrand heen. 

Vorst-Hasseltterras (Laagterras III)
Ten oosten van de smalle uiterwaard ligt een enkele 
meters hoge, steile helling. Deze steilrand scheidt 
de smalle uiterwaard van het jongste Laagterras III. 
Het is 11.000 tot 10.000 jaar geleden gevormd in de 
laatste koude tijd, de Jonge Dryastijd. Op het Vorst-
Hasseltterras ligt een vlechtend geulsysteem van de 
Jonge Dryasmaas dat tot voorbij Arcen in het huidige 
landschap zichtbaar is. De geulen zijn doorgaans in 
gebruik als weiland met in de laagten kleine beekjes 
of sloten. Op de ‘eilandjes’ tussen de geulen liggen 
akkers, wegen en bebouwing, zoals de oude agrarische 
gehuchten Hasselt en ‘t Vorst. De hoogte varieert van 
15,5 tot 18,5 meter boven NAP. Het oude vlechtende 
geulpatroon fungeert bij extreme waterafvoer van 
de huidige Maas als overstroom- en nevengeulen. 
Daardoor heeft het patroon de laatste 10.000 jaren 
een kleine vervorming ondergaan. 
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Hoogtekaart van Velden. 

Van laag naar hoog: 
donkerblauw, lichtblauw, groen, 
geel, oranje, rood. 

1 Maas

2 Laorberg

3 Dorpscentrum

4 Wittenberg

5 Venkoelen

6 Turfkoelen

7 Luld

8 Ossenberg

9 Brugesberg

10 Grubbenvorst

11 Schaadberg
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Velden-Hasselderheideterras (Laagterras II)
Het dorp Velden, de buurtschap Vilgert en de solitair 
liggende wijk Hasselderheide liggen op het Laagterras 
II. De steilrand van dit terras is aan de Maaszijde 
goed zichtbaar. Vanaf de dorpskern in noordelijke 
richting loopt de terrasrand parallel aan de westzijde 
van de Oude Heerweg en in het verlengde daarvan 
de provinciale weg N271. Dit tweede laagterras wordt 
door de huidige Maas niet overstroomd en valt dus 
buiten het actieve Maasdal. De hoogte varieert tussen 
circa 17 tot 19 meter boven NAP. Het is grotendeels 
bedekt met beboste rivierduinen die enkele meters 
boven de terrasvlakte uitsteken. Mede vanwege de 
veilige ligging ten opzichte van de hoogwaterpieken 
van de Maas zijn hier de grootste woonkernen 
aanwezig. De bovenzijde van dit terras stamt uit de 
laatste warmere periode, het Allerød, die duurde van 
ca 11.000 tot 12.000 jaar geleden. 

Riviergeulen
Op de bovenzijde van het Laagterras II zijn 
verschillende verlaten riviergeulen aanwezig. Zo ligt 
er in het zuiden een geulrestant bij de Weerd en in 
het noorden bij de Hasselderheide. Ten zuiden van 
Velden bevinden zich, bijna dwars op het Maasdal, ook 
georiënteerde riviergeulen waarvan het traject door 
stuifzandbedekking moeilijk te herkennen valt. Eén 
geulrestant is de laagte waarin het Kranenven en iets 
verder oostwaarts de Blankeslinklossing gelegen zijn. 
De best herkenbare geul ligt tegen de hoger gelegen 
terrasrand van Schandelo en de Bong aan. Het is een 
geul van de Allerødmaas. De geul moet een matig 
slingerende rivier met een hoofdstroom zijn geweest, 
enigszins vergelijkbaar met de huidige Maas. Vanaf 
de Venkoelen in het zuiden loopt deze bedding langs 
de laagte van het Schandelose Broek ten westen van 
Schandelo via de Bong naar de Voort. In de geul van 
de Allerødmaas hebben zich de Schandelosebeek en 
de Voortbeek gevormd. Op plaatsen waar stuifzanden 
de oude beddingen hebben opgevuld, is de afvoer 
van het lokale water gestagneerd en zijn meertjes 
ontstaan, die later door veenvorming zijn verland. 
Als gevolg van turfwinning zijn het nu weer meertjes. 
Bij de Ossenberg heeft het stuifzand de voormalige 
Maasbedding afgedamd en is de Venkoelen ontstaan. 
Op gelijke wijze hebben de stuifzanden de geul bij 
de Bong opgevuld en is de Turfkoelen ontstaan. 
Opmerkelijk is een kilometer lange gebogen geul in de 
zuidelijke rand van het Schandeloterras. Mogelijk is dit 
een nevengeul van de Allerødmaas bij Schandelo of 
een voortzetting van de Kranenvengeul. Maar ze kan 
ook onderdeel uitmaken van een rivierbedding uit een 
oudere periode. 

Schandelo-Bongterras (Laagterras I)
De weg door de buurtschappen Bong en Schandelo 
loopt precies op de scheiding tussen het Laagterras 
II en Laagterras I. Al eeuwenlang woont de 
landbouwende mens hier. Op de hoger gelegen 
vruchtbare gronden liggen de blokvormige akkers 
en op de lager gelegen natte gronden liggen de 
strookvormige wei- en hooilanden. Schandelo is een 

Het geulenpatroon in het gebied van 
de Maas bij Velden.
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voor Nederland vrij unieke en oude nederzettingsvorm 
die door herverkaveling en glastuinbouw steeds meer 
identiteit verliest. De hoogte van dit terras is circa 20 
meter boven NAP. Het Schandelo-Bongterras is na de 
vorming nog regelmatig overstroomd door de lager 
gelegen Allerødmaas. Zo zijn op het Schandeloterras 
klei en leem afgezet. Doordat de klei bij Schandelo 
maar weinig of niet bedekt is met stuifzanden is dit 
een vruchtbaar gebied, ideaal voor akkerbouw. 

Oude riviergeulen in Schandelo
Op het Schandelo-Bongterras liggen meerdere 
riviergeulen uit verschillende perioden. Er is een kleine 
maar sterke meanderlus aanwezig, deels bedekt met 
stuifzand. Deze meanderlus is vermoedelijk ontstaan 
in de warme Bøllingtijd, circa 13.000 tot 12.000 jaar 

geleden. Viswater de Luld, door de visclub ‘Viswater 
de Ravenvennen’ genoemd, ligt in deze bedding. 
Een grotere, mooie meanderboog, vermoedelijk 
uit dezelfde periode, is op de hoogtekaart vanaf de 
Voort herkenbaar als een blauwe boog in de gele 
stuifzanden van de Ravenvennen. In het landschap is 
deze met zand bedekte boog te volgen als gordel van 
zandige akkers en vennen. Een enorme geul met een 
kilometers lange boog ligt op Duits grondgebied tegen 
het hoogterras van Straelen aan. Door de ouderdom 
zijn de contouren niet zo scherp in het landschap 
zichtbaar als bij de jongere geulen. Verspoeling 
van grond en instuiven van zand hebben door de 
jaren heen een nivellerend effect gehad. Het is nu 
een laagte waarin kwelwater vanaf het Hoogterras 
uittreedt. Vanaf het kwelgebied de Wilde Benden in het 
zuiden stroomt in noordelijke richting door deze geul 

De Ravenvennen.
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Het spook van de Wittenberg

In 1987 krijgen de boswachters Joep de Bruin en 
Willem Slofstra een verontrustend telefoontje van een 
Veldenaar: ‘Vanmorgen reed ik met mijn vrouw bij 
het Vreewater om van de natuur te genieten en om 
reewild te observeren. Bij de Boonenslag zagen we 
plotseling boven de grondmist een spook zweven, 
zwaaiend met zijn armen en vreemde klanken 
uitroepend. Wij, nuchtere mensen, werden doodsbang 
en reden snel weg richting Jagersrust terwijl het spook 
achter ons aankwam.’ 
Als de boswachters die ochtend hun ronde door de 
Ravenvennen maken, komt op de toegangsweg naar 
de Wittenberg een auto hard aanrijden, afgeladen met 
kleine kinderen. De bestuurster vertelt in paniek een 
warrig verhaal: ‘Toen de kinderen vanmorgen boven 
op de zandberg een hut aan het bouwen waren, klonk 
er opeens een hard gebrul uit het bos en zagen we 
een witte spookgedaante onze kant op rennen die 
met dreigende armgebaren ons doodsangst aanjoeg. 
We zijn naar de auto gerend en weggereden. Al onze 
spullen liggen er nog.’
De boswachters gaan de spullen, hoofdschuddend 
over zoveel fl auwekul, halen. Bij het oprapen zien ze in 
het zand behalve de voetafdrukken van kinderen ook 
blote voetafdrukken van een volwassene, die vanaf de 
Wittenberg naar de bosrand te volgen zijn. ’s Avonds 
houden de boswachters tijdens een surveillance op de 
Vreewaterveldweg een auto met groot licht en hoge 
snelheid aan. De vier inzittenden moeten uitstappen 
zodat de auto doorzocht kan worden in het kader van 
de jachtwet. Hieraan wordt morrend voldaan, waarbij 
één van de mannen zegt; ‘Als je maar geen spook 
op ons afstuurt’. In de auto worden geen verboden 
zaken of wild gevonden. Lachend vertellen de mannen 
haast te hebben om thuis hun geweer te halen om 
een spook te bejagen dat ze al enkele nachten in de 
omgeving hebben gezien. 
Als de volgende avond de boswachters in de 
avondschemer vanaf de Wittenberg nog even 
genieten van het uitzicht, trekt langzaam een deken 
van grondmist over het Langeven. Plotseling horen 

ze een onmenselijk gebrul en zien ze een gedaante 
naar de Wittenberg komen. Onder aan de berg, waar 
de grondmist ophoudt, komt een in een wit laken 
gehulde volwassen man tevoorschijn en beklimt onder 
het slaken van verwensingen de zandberg. Sprakeloos 
kijken de boswachters elkaar aan, zien zij nu ook al 
een spook? Boven bij hen aangekomen, lijkt het of 
Panoramix, de druïde uit de stripboeken van Asterix 
& Obelix, tot leven is gekomen. Voor hen staat een 
man met lange grijze haren en een lange grijze baard, 
ongeveer twee meter lang, handen als kolenschoppen, 
op blote voeten, ongeveer maat 48. Het spook beveelt 
met brassende stem en wilde armgebaren dat de 
boswachters zich onmiddellijk moeten verwijderen van 
zijn grondgebied. Anders zouden hel en verdoemenis 
hun deel zijn. Op de vraag wie hij dan wel is, zegt het 
spook met overslaande stem dat hij de enige en echte 
graaf van het hertogdom Gelre is en dat mens en dier 
hem onvoorwaardelijk dienen te gehoorzamen. Om 
de opmerking van de boswachters dat zij in dienst van 
de grondeigenaar Stichting Het Limburgs Landschap 
toezichthouders zijn, wordt door het spook smakelijk 
gelachen. De druïde doet uit de doeken dat volgens 
hem de eeuwenoude grenzen van het hertogdom 
Gelre nog altijd bestaan en gerespecteerd moeten 
worden. Hij zegt de enige nazaat van de hertogen 
van Gelre te zijn, lijfeigenaar van alle geborenen in het 
hertogdom, dus ook van boswachters. Boswachter 

Slofstra zegt dat het lijfeigenschap voor hem niet 
opgaat, omdat hij niet in het voormalige hertogdom 
Gelre is geboren, maar zoon is van een vrije Friese 
boer, en dat de graaf toch moet weten dat vrije Friese 
boeren evenveel rechten en plichten hebben als 
Gelderse edelen. Even is de grijze man stil. Dan barst hij 
in lachen uit en sluit de boswachters in zijn machtige 
armen en verwelkomt hen in zijn hertogdom en 
belooft hen als zijn gelijke te behandelen. Daarna rent 
hij met grote sprongen de Wittenberg af en verdwijnt 
in de mistbanken van het Langeven. Ongelovig kijken 
de boswachters elkaar aan en barsten in lachen uit. 
De volgende weken regent het klachten bij het 
Limburgs Landschap en de rijkspolitie over het spook. 
De verblijfplaats van de graaf is een eenvoudige witte 
tent, verscholen in het dichte bos van de Ravenvennen. 
Water haalt hij uit een van de vennen dat hij kookt 
op houtvuurtjes. Herhaalde waarschuwingen om 
zijn zomerverblijf op te doeken, slaat hij in de wind. 
Dan verschijnt de rijkspolitie met twee agenten en 
de boswachters. Als de agenten de man mee willen 
nemen naar de dienstauto, duwt hij ze met gemak 
van zich af en wordt de situatie dreigend. Pas als de 
Friese boswachter zijn verhaal over de vrije Friese boer 
herhaalt, onderwerpt de graaf zich aan het gezag en 
gaat gewillig mee naar het politiebureau in Arcen. 
Afgesproken wordt dat de graaf verhuist naar een 
particulier bosje waar hij zijn tent kan opzetten. De 
volgende dag blijkt dat de verhuizing al ’s nachts heeft 
plaatsgevonden. Terwijl de boswachters het nieuwe 
onderkomen naderen, horen ze de graaf luidkeels 
zingen: ‘Wat ruist daar door het struikgewas’. Ook 
heeft hij gezelschap gekregen van een reekalf dat 
hij aan een touwtje aan de boom heeft gebonden. 
De graaf blijft de hele herfst en winter in zijn nieuwe 
kwartier. Ook in de barre winterse kou met sneeuw, 
is de graaf met zijn maat 48 te volgen. Naast zijn 
voetsporen loopt altijd een reespoor mee. In het 
daaropvolgende voorjaar is zijn nederzetting van de 
ene op de andere dag verlaten en blijkt later dat de 
graaf van Gelre terug is gegaan naar het Gelderse, 
waar hij enkele jaren erna overlijdt. Pas dan wordt het 
weer stil op de Ravenvennen.

Boswachters Joep de Bruin en Willem Slofstra.
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de Leitgraben. Naast deze zeer grote geul zijn op het
Schandelo-Bongterras nog enkele, grotendeels minder 
goed herkenbare geulen aanwezig. Mogelijk zijn dit 
restanten van een eertijds samenhangend vlechtend 
geulpatroon. De laagte van het Vreewater maakt 
onderdeel uit van zo’n voormalige geul. 

Straelenterras (Hoogterras)
Het Middenterras komt in Velden niet als plateauvorm 
in het landschap voor. Door erosie is het bovenste deel 
van deze zand- en grindrijke afzetting verdwenen en 
later bedekt door afzettingen van het Laagterras I. 
Vanaf de Lingsendijk naar het oosten ligt bij Jagersrust 
de landsgrens. Na ruim een kilometer op Duits gebied 
is een klein hoogteverschil waarneembaar. Dit is een 
breuktrede van de Grensstoring die de scheiding vormt 
tussen de Slenk van Venlo en de Krefelderhorst. Ga je 
hier richting Straelen dan moet je na het passeren van 
de weg bij Westerbroek een forse klim van ongeveer 
17 meter maken. Dit is de terrasrand van het 
Hoogterras. Bij de Markt in Straelen sta je op één van 
de koppen (45 meter boven NAP) van het Hoogterras. 
Het Hoogterras bestaat voornamelijk uit grof zand en 
grind, afkomstig van de Rijn en de Maas.

Duinen langs de Maas
Vanaf de bergen tot de zee neemt de stroomsnelheid 
van een rivier af en verliest de rivier ook het vermogen 
om stenen, grind, zand en klei te transporteren. 
Vandaar dat de grootste rivierkleigebieden het dichtst 
bij zee liggen. Van Eijsden tot Roermond zet de Maas 
voornamelijk grind af (Grensmaas) en vanaf Roermond 
tot Wijchen voornamelijk zand (Zandmaas). In het 
gebied van Maas en Waal overheerst afzetting van 
klei. Langs de oostelijke oever van de Zandmaas ligt 
een stuifzandgordel. De duinen zijn tijdens de laatste 
ijstijd, de Jonge Dryastijd, opgestoven uit de periodiek 
droogvallende Maasbedding. Uit deze bedding is 
zand met de overheersende zuidwestenwinden op 
de oostelijke Maasterrassen geblazen. Daarom wordt 
dit type stuifzanden ‘rivierduinen’ genoemd. Het 
gebied van de rivierduinen langs de Maas van Gennep 

tot Venlo heeft in de afgelopen decennia de naam 
Maasduinen gekregen. De Hamert in Wellerlooi is het 
grootste en indrukwekkendste rivierduinencomplex 
in onze provincie. Maar ook het stuifzandgebied van 
de Ravenvennen, bij de Venkoelen en de voormalige 
duinen in het dorpscentrum, zoals de kerkberg en de 
Sliepenberg, behoren tot de Maasduinen.  

Bergen
Binnen de Ravenvennen liggen twee markante 
duintoppen die in de streek als ‘bergen’ aangeduid 
worden. De veel beklommen Wittenberg steekt meer 
dan tien meter boven zijn omringende omgeving uit. 
Hier heb je een mooi zicht over het vennencomplex en 
de hoogten van de terrassen over de Duitse grens. Met 
37,70 meter boven NAP is de Trappenberg in Lomm 
veruit de hoogste berg van de omgeving. Ten zuiden 

Een oude prentbriefkaart van de 
Wittenberg.
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van Schandelo lag ooit de Ossenberg. Die reikte tot 
25 meter boven NAP maar is in het begin van de 
vorige eeuw grotendeels afgegraven. Verder zijn er 
rivierduinen ten noorden van de Molendijk, met de 
Brugesberg als hoogste duin. De rivierduin in Genooi, 
de Laorberg, ligt geheel geïsoleerd in het Maasdal en 
neemt door deze markante ligging een bijzondere 
plaats in. 

Heide
De droge en schrale zandgronden van de Maasduinen 
zijn eeuwenlang als heidevelden in gebruik geweest. 
Ze werden tot in de negentiende eeuw door schapen 
en geiten begraasd. De namen Schandeloseheide, 
Hasselderheide, Bongerheide en Genooierheide 
herinneren aan die periode. Eind 19e eeuw brengt de 
mens deze woeste gronden in cultuur. Op de droge 
stuifzanden worden vooral dennenbossen aangelegd. 
Met opkomst van de kolenmijnbouw gaat dit in een 
versneld tempo. Het dennenhout wordt namelijk 
gebruikt als stuthout. Het open duinlandschap 
met vergezichten over het Maasdal en het Duitse 
achterland verdwijnt. Het overgrote deel van de 
Maasduinen is natuurgebied en delen ervan worden 
nu weer begraasd door schapen. Daardoor komen 
veel typische planten en dieren van heideterreinen 
terug en ontstaat er een aantrekkelijker, afwisselend 
landschap. De dennenbossen worden via natuurlijke 
verjonging geleidelijk omgevormd tot berken- en 
zomereikenbossen die hier van nature thuis horen.

Vennen
In de laagtes van de vaak hoefi jzervormige duinen 
stagneert door de eeuwen heen op verschillende 
plaatsen het regenwater, waardoor vennen ontstaan. 
De ene keer is een in de ondergrond voorkomende 
leemlaag de oorzaak, in een ander geval een in het 
zand gevormde ijzerlaag, een oerbank. De vennen 
worden slechts gevoed door regenwater waardoor ze 
van nature een voedselarm en zuur karakter hebben. 

Het Zwart Water bestaat niet meer
De Venlose tekstschrijver Frans Boermans heeft 
wel eens ‘zitte kösmoele beej de Venkoele’ en 
schrijft dit op in de tekst van zijn winnende Venlose 
vastelaovesliedje ‘As de sterre dao baove Straole’ in 
1977. De Venkoelen in Schandelo heet oorspronkelijk 
Vaelkoelen of Vaelven. Op topografi sche kaarten uit 
1890-1891 heet het ven Zwart Water maar feitelijk is 
die naam onjuist. Ook nu nog twijfelen kaartmakers 
over de naam want op een topografi sche kaart uit 
1986-1989 staat bij de Venkoelen: Zwart Water of 
Venkoelen. De Stichting Het Limburgs Landschap 
maakt de verwarring compleet door het natuurgebied, 
waar de Venkoelen onderdeel van uitmaakt, de 
verzamelnaam ‘Zwart Water’ te geven. Het echte 

Ik woën in de Wien en het in ‘t Ven,
en gluif maar, det ik mich de bein oèt ren.
Maar aovund aan aovund zal ik d’r zien,
in ‘t Ven in de maoneschien.

As de sterre dao baove straole,
en as de maon dao baove Haerunge hingk.
En dan örges in’t greun verschaole,
de nachtegaal ein leefdesleedje zingk.
Dan wil ik wandele nao Schandele mit mien 
maedje.
Zitte kösmoele beej de Venkoele naeve ‘t 
paedje.
As de sterre dao baove Straole,
en as de maon dao baove Haerunge hingk.
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Het Swart Water, toen het nog 
bestond, op een oude kadasterkaart. 
(Let op de kaart is in een ander 
perspectief weergegeven met de 
Maas aan de onderkant)

Zwart Water is een ven dat eeuwenlang op de plaats 
ligt waar nu de opritten zijn van de N271 naar de A67. 
Op de plek van het Van der Valkhotel staat vele jaren 
een prachtige hoeve met de naam Zwart Waterhof. Op 
kaarten uit 1800 heeft het qua omvang en vorm wat 
weg van de Ravenvennen. De Rijksweg wordt tussen 
1845 en 1847 dwars door het Zwart Water getrokken. 
Het ven gaat dan al deels verloren. Tijdens de bouw 
van de autosnelweg in 1968 verdwijnt het laatste 
restant van het Zwart Water. Als aandenken is het 
viaduct over de A67 bij de Veegtes er naar vernoemd. 
Als mensen ’s winters vertellen dat ze geschaatst 
hebben op het Zwart Water dan hebben ze feitelijk op 
de Venkoelen de ijzers ondergebonden.

Turf
De Venkoelen maakt deel uit van het grotere 
moerasgebied Het Veen tussen Arcen, Lomm, Velden, 
Straelen en Venlo. Vele eeuwen lang haalt de mens 
turf uit dit gebied. Regelmatig leidt dit tot confl icten 
zoals beschreven in het hoofdstuk Bestuur. De veel 
kleinere Turfkoelen bij de Bong heeft een soortgelijke 
ontstaansgeschiedenis als de Venkoelen en verwijst 
ook naar de turfwinning in het verleden. De Kaart van 
Verbeek geeft de ‘nieje’ Turfkoel, en aan de andere 
kant van de weg, de ‘alde’ Turfkoel aan. Volgens 
diezelfde kaart is in 1940-1945 ook turf gewonnen 
achter de Ossenberg bij ’t Sniejers en tegenover 
Drabbenhof, Schandelo 39. Verder is er mogelijk turf 
gewonnen in de Vree en in de Maerkoele (Meerkoelen) 
langs de Duitse grens. Op Duits gebied, bij Jagersrust, 
heet de weg richting Venlo ook toepasselijk Veenweg. 
Ook viswater de Luld is uitgegraven voor deze 
delfstofwinning. Daarnaast hebben de Ravenvennen 
de plaatselijke bevolking van brandstof voorzien. 
Op de tranchotkaart wordt een zandduin bij de 
Ravenvennen aangeduid als Schaetberg (schietberg) 
en op een Duitse topografi sche wandelkaart als Ehem. 
Fort, voormalig fort. Misschien moest hier het veen 
als begeerde brandstof met hand en tand verdedigd 
worden. Door alle graafwerkzaamheden zijn de 
dichtgegroeide en verveende meertjes door de mens 
weer tot open water omgetoverd. Landschappelijk zeer 

fraai en aantrekkelijk voor dieren en planten die zich 
aan dit type venmilieu hebben aangepast.

IJzer
Op veel plaatsen in en rondom Velden zit op muren, 
palen van afrasteringen en stenen in tuinen een 
bruinrode aanslag. Die wordt veroorzaakt door 
neerslag van ijzer uit het grondwater dat gebruikt 
wordt bij het beregenen van het land en het sproeien 
van de tuin. De bodem in Noord-Limburg is rijk aan 
ijzer dat veelal fi jn verdeeld in de zandlagen aanwezig 
is. Daar waar regenwater de bodem in zakt, lost het 
ijzer op. Als het ijzerhoudende grondwater als kwel 
weer aan de oppervlakte komt, kan het ijzer weer 



22  Hoofdstuk 1

neerslaan. Dit laatste gebeurt vooral in beekdalen 
en moerassige gebieden zoals het Schandelose 
Broek. Door oxidatie slaat het ijzer in de bovenste 
bodemlagen neer, waardoor het aanwezige zand en 
grind verkitten tot harde ijzeroerbanken, ook wel 
koffi ebanken genoemd. Op de Kaart van Verbeek is 
een perceel in het Schandelose Broek ‘koffi esträötje’ 
genoemd al zou die naam ook kunnen stammen uit de 
tijd dat er fl ink gesmokkeld werd in de grensstreek. 
De ijzeroerbanken hebben oorspronkelijk een dikte 
tot enkele decimeters. Land met ijzeroer is voor de 
landbouw praktisch waardeloos. De ploeg gaat er 
op kapot en het water staat er in de regel ook in 
de zomer te hoog. Door het aanwezige ijzer wordt 
het fosfaat in de bodem gebonden, waardoor de 
grasproductie matig blijft. Lange tijd worden brokken 
ijzeroer als bouwmateriaal gebruikt. Doorgaans als 
gemetseld fundament bij historische gebouwen in de 
omgeving, onder andere bij het Kasteel Arcen maar 
ook in de funderingen van de oude St.-Andreaskerk. 

Gezien de verschillende vondsten van ijzerslakken 
rondom Velden, waaronder in het Schandelose Broek, 
is het waarschijnlijk dat het moerasijzererts uit 
Velden in de ijzertijd omgesmolten en bewerkt is tot 
gereedschappen, werktuigen of wapens.

De tweede ijzertijd van Velden 
Met de industrialisatie en opkomst van de 
ijzergieterijen gaat de mens op zoek naar de 
aanwezigheid van ijzererts in eigen bodem. In 1836 
wordt 3000 ton inlands ijzererts gesmolten. Ook in 
België, waarbij Velden dan hoort, wordt steeds meer 
naar ijzervoorraden gezocht voor de smelterijen in 
het zuiden van het land. De echte impuls voor de 
Noord-Limburgse ijzerwinning komt na de afscheiding 
van België in 1839, als er ook ijzergieterijen in onze 
contreien worden opgericht. In 1855 is dat de fi rma 
Hendrik Kamp & Soeten in Tegelen. Andere bedrijven, 
zoals ondernemer Houba uit Maasbree, richten 
zich op het delven van het ijzererts, dat ondanks 
ijzergieterijen in de buurt, veelal geëxporteerd wordt 
naar het Ruhrgebied.

Bajonetten
Eind jaren zestig van de negentiende eeuw beleeft 
de ijzerwinning in Noord-Limburg haar hoogtepunt. 
Zelfs de media zitten er bovenop. De Maas- en 
Roerbode schrijft in 1868 over een ijzerertsconfl ict 
in Velden. In dat jaar is het afgraven van percelen 
grond met ijzererts door de gemeente gegund aan 
de al eerder genoemde Hendrik Kamp, ijzergieter 
uit Tegelen. Onduidelijk is welke deal er tussen 
beiden is gemaakt. De burgemeester verbiedt in 
ieder geval dat iemand anders de gronden afgraaft. 
Aan de oorspronkelijke huurders van de grond is 
een vergoeding beloofd maar de Tegelse ijzergieter 
komt die niet na. Veldenaren besluiten het ijzererts 
door twee ‘Pruisische kooplieden’ te laten weghalen. 
De burgemeester stapt op de arbeiders af, samen 
met ‘den luitenant der maréchaussées, den 
wachtmeester en zes manschappen van dit wapen’. De 
marechaussees zijn volgens de krant ‘met bajonetten 

Het Swart Water, toen het nog 
bestond, op de Tranchotkaart
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op de werklieden toegesneld. De luitenant heeft de 
arbeiders gesommeerd het terrein te verlaten en wie 
de mond durfde te openen werd gearresteerd’. Het 
ijzererts wordt in beslag genomen en het gereedschap 
wordt ‘onder geleide van maréchaussées, gevolgd 
door eene massa menschen naar het dorp Velden 
gebragt. Het voorgevallene heeft in hooge mate veler 
verontwaardiging gewekt’.

D’n iezerwaeg
In 1871 wordt maar liefst 75.000 ton ijzererts vanuit 
Noord-Limburg naar Duitsland geëxporteerd. De 
exploitatie in de gemeenten Arcen & Velden, Bergen en 
Baarlo wordt in 1867 door ene D. Pas zeer belangrijk 
genoemd. Arbeiders uit Brabant doen het zware werk. 
Met de schop worden de brokken uit de natte grond 
opgegraven en per kruiwagen naar een lorrie gebracht. 
Via een rails, die vanaf het Schandelose Broek via de 
boerderijen Wilshof en Jannenhof naar een terrein in 
de buurt van de kruising van de provinciale weg en 
de Genooier Heideweg lopen, wordt het erts vervoerd 
naar een terrein voor tijdelijke opslag. Op kaarten en 
in het landschap zijn restanten van die transportroute 
te zien. Rails lopen in die tijd onder meer over de 
huidige Heideweg. Op de Kaart van Verbeek wordt 
een deel van het oude tracé ‘d’n iezerwaeg’ genoemd. 
Behalve naar Duitsland is een deel van het ijzer uit 
Velden per schip over de Maas naar de Belgische 
ijzergieterijen gegaan.

Voor de boeren is de ijzerwinning zeer aantrekkelijk. 
De opkoper moet na het winnen van het ijzeroer, die in 
lagen van 25 tot 60 cm dikte op een diepte van 20 tot 
50 cm zit, de grond weer egaliseren. Voor landbouw 
wordt de bodem zo veel geschikter. En het ijzeroer 
levert voor de eigenaar van de grond, aanvankelijk per 
are maar later per kubieke meter, een aardige cent op. 
Het is een kortstondige maar winstgevende periode 
waar Velden van mee profi teert. Niet al het ijzeroer is 
overigens gewonnen. Eind 20e eeuw laat agrariër Jan 
Soberjé loonbedrijf Fitten nog ijzeroer afvoeren uit het 
Schandelose Broek, om verdere beschadigingen aan 
dure landbouwmachines te voorkomen.

Kleinschalige leem- en kleiwinning 
Waarschijnlijk wordt in Velden al sinds de oudheid 
leem gewonnen voor het maken van aardewerk, 
dakpannen en tegels. Leem wordt ook lange tijd 
gebruikt voor het aansmeren van de muren en 
plafonds of voor het maken van vloeren in schuren. 
Leem bestaat uit meer grovere delen dan klei en 
bevat ook zand. Rond Velden zijn oude steenoventjes 
gevonden die gebruikt werden voor de vervaardiging 
van baksteen voor lokaal gebruik. Leem of rivierklei is 
vooral gewonnen in oude Maasbeddingen. Bijvoorbeeld 
in de Kleikoel bij Schandelo 13, in de laagten aan 
beide zijden van de Lingsendijk bij Schandelo en in de 
Rietweien. Verder is klei gewonnen langs de Maas aan 
de Genooierweg ter hoogte van Karissenhof en bij de 
Molenbeek in het Vorst. Andere aanwijzingen staan 
op de ‘Kaart van Verbeek’. In de Meerkoelen hebben 
weilanden en akkers de namen ‘de Leim’ en ‘Underste 
Leim’. Langs het Schandelsbroek is sprake van ’t 
Leimpaad’. De namen ‘de wilde leim’, ‘de leim’ en ‘op 
de leimkoele’ vind je op percelen aan beide zijden 
van de Rijksweg globaal tussen de Weesjesberg en de 
Boerenbond. Iets ten zuiden van Hasselt aan de Maas 
is nog een ‘leimakker’. 

De Ossenberg is met inkt ingetekend op een kaart uit 1570. Let 
op, de kaart is vanuit een ander perspectief weergegeven, met 
de Maas aan de rechterkant. Uit: Zwischen Maas und Nette, 
Tuschezeichnung um 1570, Kreisarchiv Viersen, reproduktion 
Nagelsdruck. 
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De grootschalige kleiwinning bij de Ossenberg 
Ten noordoosten van de Venkoelen, bij de Ossenberg, 
is voor de baksteenindustrie over een grote 
oppervlakte oude rivierklei afgegraven. De klei gaat 
decennia lang naar steenfabrieken die net over de 
gemeentegrens in Venlo liggen. Aan de Weselseweg 
ligt lange tijd baksteenfabriek ‘Het Ven’ van de fi rma 
Canoy-Herfkens. Deze fi rma heeft in Tegelen ook een 
baksteenfabriek, vandaar dat deze productielocatie 
een lokale naam heeft gekregen. De steenfabriek 
‘Het Ven’ begint in 1888 en functioneert tot 1976. 
Canoy-Herfkens bouwt een grote bekendheid op 
door de productie van zogenaamde ’radiale steenen’ 
die speciaal ontwikkeld zijn voor de bouw van ronde 
schoorstenen en watertorens. Voor de verkoop van 
bakstenen wordt langs de Weselseweg in Venlo 
een kleine fabrieksnederzetting gebouwd. De twee-
onder-één-kap-woningen op de Weselseweg 49 en 
51 zijn van oorsprong bedrijfsleiderhuizen die model 
staan voor overwegend Duitse klanten. Verderop, 
huisnummers 79-85, staan modelhuizen in een rij, 
gebouwd voor arbeidersgezinnen.

Smalspoor
Een andere steenfabriek die klei uit het Veldense 
grondgebied betrekt, heet ‘De Ossenberg’, genoemd 
naar de locatie waar de klei afgegraven wordt. 
Steenfabriek ‘De Ossenberg’ (later Tollewaard, 
Laudy en Coppes genoemd) ligt van 1901 tot 1971 
op de hoek Straelseweg-Winkelveldstraat in ’t Ven. 
Via een smalspoorlijntje wordt in die periode de 
Veldense klei naar de fabrieken getransporteerd. Op 
de topografi sche kaart van 1936 zijn aan de hand 
van blauwe lijnen op de weg de voormalige tram- 
en smalspoorrails ingetekend. Er is in die tijd een 
smalspoorlijntje tussen de Ossenberg en steenfabriek 
Canoy-Herfkens, en een ander lijntje tussen het 
Eikelenveld (op oude kaarten Eikenveld genoemd) en 
steenfabriek ‘De Ossenberg’. Ook vanuit een derde 
steenfabriek, ‘Vlietberg’ (later Venlona, Janssen en 
Van der Heyden), loopt van 1903 tot na 1921 op 
industrieterrein de Veegtes een smalspoorlijntje naar 
de Ossenberg. Maar liefst drie steenfabrieken halen 
klei uit het gebied rondom de Ossenberg weg. Zo 
verdwijnt de stuifduin uit het Veldense landschap.Op de kaart van Tranchot en v. 

Müffl ing uit 1803-1820 ziet de 
Ossenberg er nog onaangetast uit.  
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Via een smalspoorlijntje wordt de 
Veldense klei naar de Venlose fabrieken 
getransporteerd.

Op deze topografi sche 
kaart uit 1936 is te zien 
dat vanuit de Ossenberg 
blauw gekleurde tramlijnen 
naar de kleifabrieken in ’t 
Ven lopen.
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waarin water snel wegzakt, ongeschikt. Het duinzand 
wordt veel gebruikt voor de onderbouw van wegen en 
paden, vooral in drassige gebieden bij Schandelo, het 
Broek en in de lage delen van het Maasdal. Ook bij de 
aanleg van de Rijksweg is veel lokaal zand gebruikt. Dit 
is goed te zien aan de happen die uit de duinrand zijn 
genomen bij de voormalige dennenkwekerij Hegger 
in Lomm. De winning van duinzand vindt grotendeels 
plaats op de Neulisberg. In de wederopbouwperiode 
tussen 1955 en 1960 is hier op grote schaal gegraven. 
Een topografi sche kaart van het Ministerie van 
Oorlog toont hoogtemetingen uitgevoerd door de 
topografi sche dienst in 1935. De Neulisberg meet bij de 
Oude Venloseweg dan nog een hoogte van 27,6 meter 
boven NAP terwijl de rest van de dorpskern niet hoger 
ligt dan 16 of 17 meter boven NAP. 

Neulisberg 
De dorpskern van Velden is grotendeels gebouwd 
op een rug van de Maasduinen. De hoogste toppen 
hebben een eigen naam gekregen die door de tijden 
heen veranderden. In tegenstelling tot de compleet 
verdwenen Ossenberg zijn er wel nog kleine restanten 
van de Neulisberg, ook wel Eulesberg genoemd. 
Onbekend is hoe de berg aan zijn naam komt, 
wellicht is het een verbastering van uilenberg. De 
Neulisberg is van oorsprong een behoorlijk grote, 
lange Maasduin. Aan het stratenpatroon van de oude 
dorpskern is te zien hoe de Neulisberg door Velden 
moet hebben gezigzagd. De oudste straten van Velden 
zijn, met respect voor mens en paard, langs en om de 

Water
Niet vergeten mag worden dat water toch wel 
de meest gewonnen delfstof is, ook in Velden en 
omstreken. Het wordt op veel plaatsen uit de bodem 
van Velden opgepompt. Met uitzondering van de 
glastuinbouw heeft de winning van water voor 
de land- en tuinbouw een sterk seizoenskarakter. 
Veel tuinliefhebbers hebben een put geslagen voor 
besproeiing van hun privé paradijsje. Maar ook 
champignonverwerkingsbedrijf Lutèce is afhankelijk 
van de grondstof water, niet voor niets één van de 
belangrijkste bodemschatten. Het oppompen van 
drinkwater, via een eigen pomp of de oude pomp op 
de Markt is nog maar net vijftig jaar geleden. Aan 
diezelfde Markt woont lange tijd Johannes Mathias 
van Lipzig die als laatste bierbrouwer van Velden heeft 
geweten hoe water op zijn best smaakt.

Zand 
Langs de doorgaande wegen staan toeristenborden 
die verwijzen naar de Maasduinen. Grote stukken 
van de zandgordel aan de oostkant van de Maas zijn 
behouden gebleven. In Velden is veel afgegraven. 
Aanvankelijk door particulieren maar later plannen 
ook overheidsinstanties grootschalige afgravingen. 
Voor metselspecie is het grove en leemarme stuifzand, 

Ter hoogte van de adressen Rijksweg 
52 t/m 60 wordt rond 1936 de 
Neulisberg afgegraven om zand te 
winnen voor het fi etspad Venlo – 
Nijmegen.

Ben Hermkens zaliger kon zich een deel van de Maasduin 
nog herinneren: ‘Er liep een heuvelrug vanaf waar nu 
het huis van Op ’t Rooth staat aan de Rijksweg, via de 
kerk, naar waar nu de Boerenbond ligt. Van zijn ouderlijk 
huis uit liep je westwaarts tegen Kobus zijn berg aan, de 
Sliepenberg. Hier speelde hij vroeger als kind. Het was 
een zandduin, begroeid met struikgewas maar ook met 
bomen’.

Ben Hermkens zaliger kon zich een deel van de Maasduin 
nog herinneren: ‘Er liep een heuvelrug vanaf waar nu 
het huis van Op ’t Rooth staat aan de Rijksweg, via de 
kerk, naar waar nu de Boerenbond ligt. Van zijn ouderlijk 
huis uit liep je westwaarts tegen Kobus zijn berg aan, de 
Sliepenberg. Hier speelde hij vroeger als kind. Het was 
een zandduin, begroeid met struikgewas maar ook met 
bomen’.
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Overzichtskaart van de 

delfstofwinning in Velden.

-  Afgraving klei of leem voor 

het maken van bakstenen

- Afgraving turf

-  Afgraving turf exacte 

plaatsen niet bekend

-  Hoogteverschil tussen 

laagterras I en laagterras II 

op de Bong en in Schandelo

-  Afgegraven Neulisberg

-  Afgegraven Ossenberg

-  Plaats waar windmolen 

heeft gestaan

-  Plaats waar een veldbrand-

oven heeft gestaan

-  Plaats waar ijzeroer 

gewonnen is.

-  Smalspoor voor het 

vervoeren van ijzeroer

- Opslagplaats voor ijzeroer

-  Smalspoor voor het vervoer 

van klei
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duinhoogtes aangelegd. De Neulisberg begint in het 
zuiden ongeveer vanaf de huidige Margrietstraat, volgt 
in noordelijke richting de route tussen de Rijksweg 
en de Oude Venloseweg en eindigt via de Hogeweg, 
Schoolstraat en Kloosterstraat in de Vilgert. 

Os Bergske, de Klef en In ‘t Zand
Fietsers en wandelaars merken dat ze op de Oude 
Venloseweg, komende vanuit Venlo, aan het begin 
van de bebouwde kom de eerste meters even moeten 
klimmen. Aan de rechterkant liggen de woningen op 
de adressen Oude Venloseweg 57 en 59 zeker één 
tot twee meter hoger dan de omliggende huizen. De 
Maasduin, hier Sliepenberg genoemd, is tussen de Oude 
Venloseweg en de huidige Bernhardstraat misschien 
nog wel het meest intact. Het huis ‘ôs Bergske’, Oude 
Venloseweg 22, is op en in de stuifduin gebouwd. 
De Bernhardstraat loopt behoorlijk bergafwaarts. Op 
oude kaarten en foto’s is te zien dat deze straat pas 
na de Tweede Wereldoorlog een aansluiting krijgt op 
de Wilhelminastraat. Lange tijd loopt de zandweg 
met een boog naar de kruising Scholtisstraat/Oude 
Venloseweg. Het vermoeden bestaat dat de duin in een 
ver verleden heeft doorgelopen via de Scholtisstraat 

richting de Markt. Oude kaarten leveren hiervoor geen 
bewijs. Wellicht is al vrij vroeg fl ink zand afgegraven 
in de dorpskern waardoor alleen de Kerkberg en de 
relatief steile afdaling aan het begin van de Schoolstraat 
nog als restant zichtbaar zijn. Bij de kerk, ter hoogte 
van de apotheek en het Heilig Hartbeeld, ligt nog vrij 
lang op een stuifduin de boerderij met de naam ‘De 
Klef’. De naam is afgeleid van klif, steile helling. Ook 
die verhoging is afgegraven. De route is nog niet af. 
Want aan de rechterkant, tussen de Schoolstraat en 
de Hogeweg, loopt de Neulisberg verder. Ter hoogte 
van gemeenschapshuis De Kiêsstolp draait hij richting 
Rijksweg. Op het deel van de duin dat volgt, ligt 
jarenlang de betonfabriek van Litjens Jan. Nu ligt er 
een huizenblok dat bij de Schoolstraat hoort. In de 
buurt van de Kloosterstraat loopt de Schoolstraat naar 
beneden. De percelen tussen de Oude Heerweg en 
de Kloosterstraat worden op een oude kadasterkaart, 
gemaakt tussen 1811-1832, overigens ‘In ’t Zand’ 
genoemd. Aan weerszijden van de Kloosterstraat in 
de richting van de Rijksweg liggen opnieuw restanten 
van de duin. Het oude kerkhof en de woningen aan 

Tippe toppe tape 
Een geliefd speelterrein was in 1923 de toen nog niet 
afgegraven heuvelrug die dwars door Velden liep, met zijn 
Conratenberg, Sliepenberg en Neulisberg. Hier groeven 
de jongens gaten en gangen en speelden ‘bergemuuske’ 
(verstoppertje). Hier speelden de meisjes winkeltje met 
schoenpoetsdekseltjes, stukjes gekleurd glas of porselein 
en hier werden ‘poepappels’ (galappels) verzameld. 
Van vlierhout werd ‘enne knaap’ (proppenschieter) 
gemaakt, ammunitie werd geleverd door elzenstruiken 
of schietklaar gekauwde kogels van papier. Van het hout 
van ‘duuvelskralle’ (lijsterbessen) werden, door snijden en 
kloppen, fl uitjes gemaakt onder het zingen van:
Tippe toppe tape
Ik wil en fl òtje make
Van eike of van esse
Wèlleke zien de beste?
Ik snie de koe de stárt aaf
En maak d’r zeve jonge van!

Tippe toppe tape 
Een geliefd speelterrein was in 1923 de toen nog niet 
afgegraven heuvelrug die dwars door Velden liep, met zijn 
Conratenberg, Sliepenberg en Neulisberg. Hier groeven 
de jongens gaten en gangen en speelden ‘bergemuuske’ 
(verstoppertje). Hier speelden de meisjes winkeltje met 
schoenpoetsdekseltjes, stukjes gekleurd glas of porselein 
en hier werden ‘poepappels’ (galappels) verzameld. 
Van vlierhout werd ‘enne knaap’ (proppenschieter) 
gemaakt, ammunitie werd geleverd door elzenstruiken 
of schietklaar gekauwde kogels van papier. Van het hout 
van ‘duuvelskralle’ (lijsterbessen) werden, door snijden en 
kloppen, fl uitjes gemaakt onder het zingen van:
Tippe toppe tape
Ik wil en fl òtje make
Van eike of van esse
Wèlleke zien de beste?
Ik snie de koe de stárt aaf
En maak d’r zeve jonge van!

Het huis aan de Oude Venloseweg 6 
in aanbouw met op de achtergrond 
de Sliepenberg. De foto is genomen 
in 1933 vanaf het zandweggetje 
dat op onderstaande foto te zien is. 
Volgens bewoonster José Kuijpers zit 
in de woonkamer een draagbalk die 
afkomstig is uit de St.-Andreaskerk 
die in 1933 is afgebroken. Het huis 
draagt ook een naambord met 
daarop De Sliepenberg.
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de overzijde liggen hoger dan de weg. Zonder naar 
links of naar rechts te kijken steekt onze inmiddels 
beroemde Maasduin de Rijksweg over om ten zuiden 
van de Boerenbond verder te gaan. In oostelijke richting 
wandelt ‘Neulis’ dan verder om te eindigen op de Vilgert. 
Ook hier spreekt de kadasterkaart van ‘In ’t Zand’.

Bunker en uitkijkpost
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet de Neulisberg 
nog redelijk intact zijn geweest, in ieder geval hoog 
genoeg voor de Duitse bezetter om er stellingen op 
te bouwen. Het huis aan de Oude Venloseweg 59, 
gebouwd in 1934, is één van de oudste woningen 
van deze weg. Volgens eigenaar Vermazeren hebben 
Duitse soldaten dit huis in de Tweede Wereldoorlog 
‘omgetoverd’ tot bunker en uitkijkpost. Van hieruit 
hadden de Duitsers goed zicht op de overkant van de 
Maas. ‘Het gebruik van deze hoge ligging bleef niet 

zonder aandenken’, vertelt Vermazeren; ‘De vloer 
lag eruit en alle balken waren opgestookt’. Het huis 
is op de hoek destijds getroffen door een granaat 
en in de zijgevel van de woning zijn de inslagen van 
diverse kogels nog te zien. Het huis op nummer 57 is 
in 1954 gebouwd. De dwarsstraten Marijkestraat en 
Willem Alexanderstraat zijn pas na het afgraven van 
De Neulisberg aangelegd. Wel loopt rond 1900 een 
soortgelijke dwarsweg halverwege de duin van de 
Oude Venloseweg naar de Rijksweg. 

Sliepenberg, Nuurenberg en Conratenberg
De naam van de ‘Sliepenberg’ leeft voort in de naam 
van de woning aan de Oude Venloseweg 6. De woning 
aan de Rijksweg 134 draagt de naam De Sluipenberg, 
als variant hierop. Mogelijk komt de naam van ‘sliejen’, 
sleedoornstruiken. De lange dunne doornen ervan 
werden gebruikt om het einde van de worstendarm 

Vanuit de kerktoren is de Neulisberg 
met de Sliepenberg en Conratenberg 
te zien. De duinen zijn nog praktisch 
onbebouwd en volop begroeid 
met struiken, heide en bomen. De 
woonwijk tussen de Beatrixstraat en 
Oude Venloseweg is er nog niet. De 
Bernhardstraat is nog een naamloos 
zandweggetje dat halverwege 
afbuigt naar het kruispunt 
Scholtisstraat-Oude Venloseweg. De 
foto is in 1942 gemaakt door Sir in 
’t Zandt.
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dicht de steken. Sleedoorns groeien in het Maasdal 
aan de voet van de hogere zandgronden. Twee huizen 
verder aan de Rijksweg 138 heeft de woning de naam 
‘De Nuurenberg’ meegekregen. Hier en daar krijgen 
duinen een tijdsafhankelijkere eigen naam. Zoals 
‘Kobus zienen Berg’, genoemd naar de eigenaar, Kobus 
Roefs. Of ‘Conratenberg’, naar Conrat (Koenraad) 
vernoemd.

De Laorberg
Aan de Genooierweg, bij de familie Vermeulen, ligt 
de Laorberg als eenling in het Maasdal. Ver buiten de 
dorpskern van Velden. Dit duin heeft een markante 
ligging en is daardoor vrij uniek. Volgens de familie 
Vermeulen zou de Laorberg zijn naam te danken hebben 
aan een legende die vertelt van misdadiger Jan de Laor, 
die er ooit opgehangen is. Dit zou goed mogelijk zijn, 
want galgenplaatsen stonden in Noord-Limburg vooral 
op de toppen van markant gelegen Maasduinen niet ver 
van de dorpskern en doorgaande wegen. De zichtbare 
aanwezigheid van de galg diende als signaal om 
personen met slechte voornemens op andere gedachten 
te brengen. Sommige oude kaarten noemen de plek 
ook Karisseberg. Volgens buurtbewoner Jan Houben, 
die grote interesse heeft in de historie van Genooi, ligt 

de ‘echte’ Laorberg direct aan de Oude Venloseweg. 
Het huis op nummer 88 zou er bovenop gebouwd zijn. 
De berg bij Vermeulen zou dan de Karisseberg zijn, 
aldus Houben. Maar op veel andere kaarten wordt de 
Maasduin toch Laorberg genoemd.

De Brugesberg
Ook de Brugesberg, in de volksmond beter bekend 
als de Weesjesberg of Nazareth, is nog intact. De 
zandheuvel ligt tussen de Bong en de gemeentelijke 
begraafplaats aan de Molendijk. In de tijd dat 
internaatskinderen van het klooster Nazareth uit ’t Ven 
daar onder begeleiding van nonnen komen spelen, 
krijgt de berg de bijnaam Weesjesberg. Omdat in 
een internaat niet alleen weeskinderen verblijven, 
is de naam Weesjesberg niet geheel op zijn plaats. 
Een stuifkom van de Brugesberg is een tijdlang als 
openluchttheater gebruikt. 

Bokito van d’n Eulesberg
Door alle afgravingen verdwijnt het begrip de Neulisberg 
langzaam maar zeker uit Velden. Gelukkig eert paardenfok-
ker en glazenwasser Sraar Jacobs uit Velden de markante 
Maasduin nog wel door zijn Shetland pony’s namen te 
geven als Windekind van d’n Eulesberg of Bokito van d’n 
Eulesberg. Zo neemt ‘Neulis’ toch nog stiekem deel aan 
concoursen en keuringen in binnen- en buitenland. Jacobs 
gebruikt de stalnaam al 23 jaar. Meer dan honderd pony’s 
hebben in die jaren de achternaam ‘Van d’n Eulesberg’ 
gehad. ‘Ik ben met fokken begonnen toen we nog aan de 
Rijksweg woonden ter hoogte van het oude politiebureau 
en de Boerenbond’, vertelt Jacobs. ‘Ik kan me als ‘klein 
menke’ de Neulisberg nog goed herinneren. Het was een 
hoge berg. Ik moest voor mijn pony’s een achternaam 
hebben en heb ze toen naar d’n Eulesberg vernoemd. 
De naam staat geregistreerd als beschermde stalnaam, 
niemand anders mag die gebruiken. De voornamen fanta-
seren we erbij, afhankelijk van de alfabetletter die per jaar 
gebruikt moet worden’. De fokkerij van Jacobs heeft drie 
Limburgse Shetlandkampioenen voortgebracht.

Gir Lamers poseert op de Neulisberg 
met op de achtergrond drie huizen 
aan de Kloosterstraat.
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Luchtfoto van het centrum van 
Velden 1985
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2006 - Onthulling Gekke Maondaag-kunstwerk op de Markt ontworpen door Mieke Knaapen



33Kroniek van Velden

10.000-4.000 voor Christus – 17 gedateerde 
bodemvondsten uit de steentijd wijzen op het wonen 
of verblijven van mensen in Velden in die tijd.

4.000 - 1.800 voor Christus – 26 vondsten 
betekenen dat Velden in deze periode aantrekkelijk 
was voor mensen.

1.200 tot 600 voor Christus – Op de Bong wonen 
enkele families van een onbekende stam. Ze leven 
van primitieve landbouw, jacht en visvangst en ze 
cremeren hun doden. 

800 tot 12 voor Christus – Mensen bouwen en 
gebruiken een cultusplaats en begraven overledenen 
in een veld bij de Maas op de grens van Lomm en 
Velden.

12 - Het grondgebied dat nu Velden heet, komt officieel 
bij het Romeinse Rijk.

150 tot 250 na Christus - In Schandelo wonen en 
werken mensen in een Romeinse villa, een soort 
landbouwbedrijf. Ook in ‘t Vorst en in Hasselt staan 
misschien villa’s.

275 - De villa in Schandelo brandt rond het jaar 275 af.

± 400 na chr. - Er komt een definitief einde aan de 
Romeinse overheersing.

750 - Het Maasdal wordt gekerstend door 
missionarissen.

881 / 882 - Noormannen opereren vanuit de burcht 
Ascloha en Haslon aan de Maas. Is het Elsloo, Asselt 
of Hasselt?

1064 - Graaf Bruno en gravin Irmentrude schenken 
‘Strala’, met waarschijnlijk ook Veldense bezittingen, 
aan de aartsbisschop van Keulen.

1118 - Graaf Gerard II van Gelder en zijn broer 
Hendrik worden in oorkonden vermeld als voogden 
van ´Strala´ waaronder Velden.

1144 - De plaatsnaam Velden wordt voor het eerst 
genoemd in een Keulse akte. 

1326 - In een akte staat: ‘Dat dorp te Hasselt ende 
te Lumme, te Zutphenschen rechte, ende thuys 
te Stralen’ te manleene is bij Arnt, de voogd van 
Straelen’.

1327 - In een akte staat dat de heer van Grubbenvorst 
het ‘half dorp Velde op de Maas’ bezit.

1330 - In een Gelderse overeenkomst, die een einde 
moet maken aan de ruzie tussen de heren van Arcen 
en de voogd van Straelen, is voor het eerst sprake van 
een kerk in Velden. Arcen wordt een vrije heerlijkheid.

Hoofdstuk 2

Kroniek van Velden

e kroniek geeft in chronologische volgorde de belangrijkste gebeurtenissen in Velden weer:
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1334 - In een akte van het archief van het 
Kruisherenklooster Venlo staat dat er een parochie in 
Velden is.

1359 - In het archief van het Venlose 
Kruisherenklooster wordt voor het eerst een 
Veldenaar bij naam genoemd als er staat dat ‘een 
halve morgen land gelegen in ’t Geboerbosche te 
Velden in erfpacht komt van Henneken Petse van 
Velden’.

1360 - Een wijsdom uit 1360 geeft de oude grenzen 
aan van de ‘Mark’ Straelen. Schandelo (Schandle) 
en de Bong (Boedunck) worden voor het eerst 
genoemd. 

1377 - De Bong heeft volgens een akte eigen 
schepenen: ‘Claes van Boydonck en Henneken 
Nayman, schepenen te Boydonck’.

1380 - Op de rugzijde van een mergelstenen St.-
Andreasbeeld staat volgens pastoor Joosten het 
jaartal 1380.

1393 - In een leenakte van het Hertogdom Gelre 
staat dat Johan van Boicholt beleend wordt met het 
benoemingsrecht van de kerk in Velden.

1399 - Het bisdom Luik visiteert de Veldense kerk voor 
het eerst.

1407 - In een akte wordt Velden als halve heerlijkheid 
genoemd. Willem van Wevelkoven bezwaart het huis 
Grubben met de halve heerlijkheid van Vorst en de 
halve heerlijkheid van Velden voor een som van niet 
meer dan 3000 Gelderse guldens.

 
1419 - Velden krijgt een kerkklok van 525 kg met als 

naam ‘Maria vocor’ (Maria word ik genoemd). 

1420 - In een akte stellen de schepenen van Arcen, 
Lomm en Schandelo de grenzen der heerlijkheid 
Arcen vast en bevestigen de rechten van de Heer 
van Arcen.

1428 - Vermoedelijke bouwjaar van de kapel van Onze 
Lieve Vrouwe in Schandelo, herbouwd in 1929.

 
1431 tot 1541 - Velden staat onder gezamenlijk 

toezicht van de schouten van Grubbenvorst en 
Arcen. 

 
1439 - Op 14 augustus wordt een ‘suster- en de 

broederschap’ ter ere van Onze Lieve Vrouw, St.-
Andreas en St.-Antonius abt opgericht. Het latere 

 St. Sebastianus gilde.
 
1460 - De oudst bekende schepenzegel van Velden is 

van 1460.

1465 - Er wordt een scheidsgraaf gemaakt in het veen 
tussen Straelen en Velden.

1470 tot 1510 - Bourgondische troepen teisteren onze 
streek.

1492 - De waarschijnlijk oudste akte uit het kerkarchief 
Velden meldt een overeenkomst tussen de St.-
Andreasparochie en de Kruisheren in Venlo.

1508 - Kerkakte is het oudste bewijs van het bestaan 
van het St.-Sebastianus Gilde.

1515 - Reinier van Gelre en Aleit Schenk van Nydeggen 
kopen het Huys Arcen en de heerlijkheid van 
Grubbenvorst en Velden.

1528 - Op 1 april worden de heerlijkheid Grubbenvorst 
en de halve heerlijkheid Velden met Arcen verenigd.

 
1543 - Willem van Gulik moet tegen een lijfrente het 

Hertogdom Gelre afstaan aan Karel V waardoor 
Velden bij het Habsburgse Rijk komt. 

 
1555 - Als Karel V aftreedt, komen de Nederlanden bij 

Spanje en behoort Velden tot de provincie Gelders 
Overkwartier.
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1559 - De parochie Velden komt bij het nieuwe bisdom 
Roermond.

 
1568 - Begin 80 jarige oorlog die duurt tot 1648. 

Velden en omgeving liggen regelmatig in het 
frontgebied. 

1570 - Eerste St.-Andreasbedevaart van pelgrims uit 
Kevelaer naar Velden.

 
1578 / 1579 - De kerken van Arcen en Velden worden 

geplunderd en vernield door de Staatse troepen 
gelegerd in Straelen.

1579 - Pestepidemie, veel doden. 

1597 - Beleg van Venlo door Prins Maurits die vanuit 
Velden de stad nadert.

 
1603 - Reinier van Gelre de Jonge bevestigt als nieuwe 

Heer van Arcen en Velden de dorpsrechten.
 
1612 - Eerste officieel document van het 
 St. Sebastianusgilde.

1613 - Eerste aantekeningen van de Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken in Velden.

1626 - Start bouw Fossa Eugeniana, kanaal dat de Rijn 
via Arcen, Schandelo en Venlo met de Maas had 
moeten verbinden. 

1627 - In het kerkarchief staan voor dit jaar 25 doden, 
normaal zijn het er 3 of 4.

 
1629 - Aanleg van de Fossa Eugeniana gestaakt 

wegens politieke en financiële problemen.

1633 - Jacob Walraven uit Lomm wordt in de Voort 
beroofd en verdrinkt zo weten we van de inscripties 
op een wegkruis.

 
1635 / 1636 - Kroatische troepen teisteren de streek. 

1635 - Pestepidemie, aantal doden in Arcen en Lomm 
is ongeveer 200. In Velden is het aantal doden 
onbekend omdat de aantekeningen in het kerkboek 
ontbreken.

1646 - Prins Frederik Hendrik van Oranje overnacht 
in Velden op 9 oktober, aldus het dagboek van zijn 
secretaris Constantijn Huygens. Zijn legerkamp 
bouwt hij bij de Laorberg.

1648 - Vrede van Munster en einde van de 80-jarige 
oorlog. Het overkwartier (waaronder Velden) blijft 
Spaans en het blijft nog lange tijd onrustig.

1656 - Hoofdaltaar van de kerk wordt geconsacreerd 
door bisschop Creusen van Roermond.

1662 - In Velden wordt een kerkhofmuur, waarschijnlijk 
de eerste, gebouwd van mergel en baksteen.

1666 - Margaretha Schreurs overlijdt op 100-jarige 
leeftijd.

1667 - De parochie Velden telt circa 325 
communicanten. (Dat zijn de inwoners, die de Eerste 
Communie hebben gedaan). 

1671 - In Velden wordt een kapelanie gesticht met 
medewerking van het St.-Antonius Gilde en het 

 St.-Sebastianus Gilde.  
 
1676 - Een dysenterie-epidemie eist dit jaar 47 doden. 

1677 / 1678 - Bouw van de kapelanie van Velden. 

1684 - Mislukte oogst. Rond de 35 doden in dit jaar.

1687 - Veldense parochie telt 360 communicanten.

1692 - Op 18 september om half drie ‘s middags is er 
een grote aardbeving. 

± 1700 - Hoogwaterhuis en kapel in Hasselt gebouwd. 
Gerenoveerd in 1870 en 1995.
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1702 - Velden telt 54 doden in drie maanden onder wie 
pastoor Aertnijs vanwege een dysenterie-epidemie. 

1703 - Velden bezet door Pruisen.
 
1713 - Vrede van Utrecht. Het zogenaamde Pruisische 

overkwartier, waartoe ook Velden behoort, wordt nu 
officieel ingelijfd door Pruisen en bestuurd vanuit 
Berlijn.

1713 - Bouw van het Scholtishuis dat dient als 
rechtbank, gemeentehuis en café. 

1722 - In dit jaar overlijden Gerardus Hermans, 101 
jaar oud, en Hendrina in gen Rijdt, 102 jaar oud.

1725 - Bouw windmolen (Heimolen) op de 
Hasselderheide.

1732 - 32 doden door dysenterie en pest. 

1735 - De twee broederschappen van Velden 
worden samengesmolten en gaan verder als St.-
Sebastianusgilde.

1744 - Velden wordt een vrije Heerlijkheid.

1754 - Boerderij Lamershof in het Vorst wordt verkocht 
aan het Venlose klooster Trans Cedron.

 
1755 - Pastoor Hollands doopt een Heilige Boom, 

Teuten Boomken genoemd, bij de Hasselderheide.

1756 tot 1763 - In de zevenjarige oorlog wordt Velden 
bezet door Oostenrijkse en Franse troepen en er 
worden hoge belastingen geheven.

 
1764 - Veldenaren moeten helpen bij het slopen van de 

vestingmuren van Geldern. 

1778 / 1779 - Pokken- en dysenterie-epidemie eisen 
in Velden 50 tot 60 slachtoffers, onder wie ± 40 
kinderen. 

 

1780 - Laatste algemene wolvenjacht.
 
1788 - Na veel strijd komt er een 

Veenscheidingsverdrag tussen Straelen en de 
Heerlijkheden Arcen en Velden. Op de grens 
wordt een nieuwe scheidsgraaf aangelegd (nu de 
landgrens). 

 
1792 - Eerste inval door Franse revolutionaire legers. 

1793 - Velden en Chanlo hebben 378 inwoners.

1793 - De Heerlijkheid Velden betaalt op 2 januari 
2450 Hollandse guldens als brandschatting.

1794 - Begin van de Franse bezettingstijd. Vrije 
Heerlijkheid Velden wordt opgeheven evenals de 
schepenbanken. Velden wordt een zelfstandige 
gemeente en behoort tot het kanton Wanckum. 

1794 / 1795 - Dysenterie in Arcen, Lomm en Velden.
 
1797 - Venlonaren komen in Velden naar de kerk 

omdat het Franse stadsbestuur het kerkbezoek in 
Venlo verbiedt. 

1798 - Arcen, Lomm en Velden worden op bestuurlijk 
gebied definitief ingedeeld bij het departement van 
de Roer. Jean Haenen wordt municipaal agent van 
Velden. 

1798 - Registers van de burgerlijke stand worden voor 
het eerst bijgehouden.

 
± 1800 - In Velden zitten 80 leerlingen op school. 

Het inwonertal van Arcen en Velden bedraagt 857 
personen. 

 
1800 - ‘Mairie de Velden’, gemeente Velden, wordt 

opgericht waaronder ook Arcen en Lomm vallen.
 Jean Haenen wordt maire (burgemeester) en 

Matheus Hafmans adjunct-maire.
 
1801 - De parochie Velden komt bij het bisdom Aken. 
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1801 - Op 9 februari wordt de eerste 
gemeenteraadsvergadering van de nieuwe ‘Mairie de 
Velden’ gehouden.

1803 - Bouw boerderij Hansenhof in Hasselt.

1803 - De eerste zeven personen in onze gemeente 
worden voor de dienstplicht in het leger van 
Napoleon Bonaparte gekeurd.

1804 - De Franse regering besluit om Rijkswegen aan 
te leggen. Door Velden komt de ‘Route no.6 Paris 
à Nimegue’ te lopen. De Rijksweg is pas echt klaar 
rond 1845 – 1847.

1805 - Maire Jean Haenen wordt opgevolgd door 
Kochs.

 
1807 - Burgemeester Kochs wordt opgevolgd door Jan 

T.P. van Deelen. Laatse burgemeester van Velden. 
 
1814 - Aan het einde van de Franse tijd wordt Velden 

ingedeeld bij het departement van de Nederrijn.
 
1815 - Velden wordt ingedeeld bij Nederland, bij het 

Hertogdom Limburg. Op het Congres van Wenen 
wordt de grens tussen Nederland en Pruisen bepaald 
op een afstand van een kanonschot gemeten vanaf 
de rivier de Maas.

1815 tot 1820 - De naam van de gemeente Velden 
verandert in Arcen en Velden. De exacte datum 
hebben we niet kunnen vinden. In 1820 wordt in 
officiële akten nog gesproken over de gemeente 
Velden en over de schout van de gemeente Velden. 

 
1818 - Burgemeester Van Deelen maakt zijn laatste 

akte op. Peter Christiaan Hafmans wordt schout van 
de gemeente Velden.

1820 - Hoogwater en zware ijsgang in de Maas.
 
1825 - Peter Christiaan Hafmans noemt zich voor het 

eerst burgemeester.

1827 - Het bisdom Aken wordt opgeheven de parochie 
Velden komt weer bij het bisdom Luik.

1830 - Limburg, met uitzondering van Mook en 
Maastricht, sluit zich aan bij de Belgische opstand.

 
1836 - J.T. van den Bergh volgt Hafmans op als 

burgemeester.

1840 - Grondwettelijk wordt het Hertogdom Limburg 
een deel van Nederland.

 
1845, 1846 en 1848 - Mislukte aardappeloogsten 

door plantenziekte, grote hongersnood in Velden.

1845 tot 1847 - Aanleg van de kiezelweg (Rijksweg) 
eerste klasse Venlo - Nijmegen.

1848 - Velden telt 850 inwoners, 153 huizen, 1 pastoor 
en 1 kapelaan.

1849 - Op 14 juni is er strenge nachtvorst met veel 
schade aan aardappelen en boekweit.

1850 - Watersnoodramp in februari.
 
1853 - St.-Andreasparochie komt weer bij het bisdom 

Roermond. 

1857 - De kerk wordt vergroot. Om de toren komt een 
nieuwe muur en bovenop een nieuwe spits.

1858 - Verzoek van Velden om de inkomsten van Arcen 
en Velden te scheiden.

1858 - Schoolgeld bedraagt per kind per maand 18 
cent. 

1861 - Veldenaren betalen weigeld op gemeentegrond. 
Voor koeien 50 cent per jaar, vaarzen 30 cent, 
paarden 50 cent, schapen 10 cent en ganzen 10 tot 
20 cent per jaar.

1864 - Oprichting Fanfare Velden op 26 december.
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1865 - Gemeentelijke verordening met betrekking 
tot vervoer van vee en vlees ter voorkoming van 
besmettelijke ziektes.

1866 - Burgemeester Van den Bergh wordt opgevolgd 
door G. Derckx.

1868 - Op 25 april is er een conflict over het delven 
van ijzererts. De burgemeester stuurt bewapende 
marechaussees op Veldenaren af.

 
1871 - Kasteel Arcen verkoopt de heimolen op 

de Hasselderheide en de boerderijen Enderhof, 
Conenhof en Maoshof in Schandelo en nog wat losse 
grond. 

1874 - De jaarwedde van de burgemeester en 
secretaris wordt verhoogd van 210 naar 300 gulden.

 
1875 - In Velden wordt in de Kloosterstraat een nieuwe 

pastorie gebouwd voor 6780 gulden.

1880 - Watersnood, hoogste waterstand van de eeuw.

1883 - De postwagen Venlo - Nijmegen gaat uit de 
roulatie wegens opening spoorlijn Venlo - Nijmegen.

1888 - Invoering huisnummers met de letters A voor 
Arcen, B voor Lomm en C voor Velden.

 
1889 - Koning Willem III verleent Arcen & Velden een 

gemeentewapen. 

1898 - Oprichting Onderlinge Paardenverzekering, 
Arcen, Velden, Lottum.

1900 - Oprichting melkfabriek St.-Isidorus. 

1900 - Eerste telefoon in Velden bij Renier Brouwers 
aan de Kwartelemèrt

1901 - Oprichting Boerenbond afdeling Velden.
 

1901 - Instelling van de landweer of landstorm en 
opheffing van de schutterijwet.

1902 - Velden viert gouden priesterfeest van pastoor 
Schrijnen. 

1903 - Oprichting Boerenleenbank.

1904 - Oprichting voetbalclub Unitas, later I.V.O.

1906 - In Schandelo wordt op 1 april de Schutterij St.-
Andreas opgericht. 

1907 - Meisjescongregatie opgericht ter ere van Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis en de H. Rosa 
van Lima.

1908 - Jongenscongregatie opgericht ter ere van Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis en de 

 H. Aloysius.

1911 - Aartsbroederschap der Heilige Familie 
opgericht.

1911 - Coöperatieve Pluimveehouders Vereniging 
opgericht.

1911 - Statutenwijziging van het St.-Sebastianusgilde. 
Deze krijgt rechtspersoonlijkheid en wordt St.-
Sebastianusvereniging.

1912 - Oprichting Coöperatieve Hengstenhouderij ‘Hou 
en Trouw’.

1912 - In Velden wordt de rooms-katholieke 
meisjesschool opgericht, het St.-Sebastianus Gilde 
fungeert als geldschieter. Later wordt dit de 

 St. Sebastianusschool.

1913 - De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid 
vestigen zich in het klooster aan de huidige 
Kloosterstraat. 
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1912 - Bij Vosbeek, Markt 2, is de eerste 
telefooncentrale.

1913 - Tuinbouwbond opgericht.
 
1913 - Tramlijn Venlo - Nijmegen ‘De Maasbuurt-

spoorweg’ geopend.

1916 - Groene Kruis opgericht door Pastoor Baltesen.

1916 - Burgemeester G. Derckx viert 50-jarig 
ambtsjubileum.

1917 - Simons Wullem begint een transportbedrijf met 
paard en wagen.

1917 - Oprichting voetbalclub I.V.O.

1917 - Oprichting RK Werkliedenbond, later KAB-NKV.
 
1918 - Burgemeester Derckx wordt opgevolgd door L. 

de Lang Evertsen.
 
1919 - L. de Lang Evertsen wordt als burgemeester 

opgevolgd door M. Coenders.
 
1920 - Hoogwater, grote overstromingen.

1922 - Jonge Boeren en Tuinders Bond opgericht.

1923 - Markante dorpsboerderij ‘De Klef’ van de familie 
Lommen in Dorpsstraat afgebroken.

 
1923 - M. Coenders wordt opgevolgd door Pierre 

Gubbels als burgemeester.

1923 - Kerkhof aan de Kloosterstraat ingebruik 
genomen.

1923 / 1924 - Sjuul van den Hombergh van d’n Alden 
Bekker heeft als eerste een radio. De antenne is een 
draad die loopt van zijn huis naar de kerktoren.

 
1924 - Hoogwater, grote overstromingen.

1924 - Mejuffrouw Op de Kamp wordt de eerste 
gediplomeerde vroedvrouw in de gemeente.

 
1925 - In Velden wordt aan de Rijksweg de eerste 

tuinderskas gebouwd, op de Krosselt bij de familie 
Van den Hombergh ter hoogte van de huidige 
camping De Weerd.

1925 - Hoedemakers Sjang heeft de eerste auto in 
Velden.

1926 - Grootste overstromingen van de Maas in deze 
eeuw. 

1926 - Winkel Coöperatie gebouwd aan de Rijksweg.

1927 - Wiel Coppes, zoon van Smid Thei, doet als 
eerste Veldenaar autorijexamen.

 
1928 - De openbare jongensschool wordt een 

bijzondere r.-k.-school.

1928 - Velden krijgt een bewaarschool mede dankzij de 
St.-Sebastianus vereniging.

1928 - In Schandelo wordt door schutterij St.-
Andreas voor de laatste keer het koningschieten 
georganiseerd.

1928 - Oprichting Landelijke Rijvereniging Zeldenrust. 

1929 - Afbraak melkfabriek St.-Isidorus aan de Markt.

1929 - Velden krijgt elektriciteit.

1930 - St.-Sebastianusvereniging bouwt een nieuwe 
kleuterschool (bewaarschool) op grond die eigendom 
is van de kerk.

 
1930 - De windmolen (Heimolen) op de Hasselderheide 

wordt afgebroken.

1930 - Broederschap van Onze Lieve Vrouwe van Altijd 
durende bijstand opgericht.
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1930 - Veldense gemeenschap schenkt Heilig Hartbeeld 
aan Pastoor Joosten bij zijn 40-jarig priesterfeest. 
Als dank krijgt ieder huisgezin van pastoor een 
portret met opschrift.

1932 - Middenstandsvereniging opgericht.

1933 - Afbraak van de oude Veldense kerk en begin 
van de nieuwbouw. Missen zijn in houten noodkerk 
Kloosterstraat waar nu de gymzaal staat.

1934 - Duivenclub de Postiljon opgericht.

1934 - St.-Andreasfonds (onderlinge 
ziektekostenverzekering) opgericht.

 
1934 - Nieuwe St.-Andreaskerk wordt ingezegend.

1934 - Hengelsportvereniging de Vriendenkring 
opgericht.

1935 - Uit de Maas bij Velden worden bronzen 
zwaarden opgebaggerd uit de vroege ijzertijd, 800 
tot 500 voor Christus.

1936 - Pastoor Joosten schrijft als eerste over de 
historie van Velden in zijn boekje ‘Velden 1933’ en 
meldt dat er 1300 communicanten zijn.

 
1936 - Plechtige consecratie van de nieuwe kerk door 

Monseigneur Lemmens, bisschop van Roermond.

1936 - Oranjecomité opgericht.

1938 - Lourdesgrot bij de kerk ingezegend.

1938 - J. Boonen uit Schandelo lid van Provinciale 
Staten.

1939 - Jan Geurts (Conrate Jan) kassier 
Boerenleenbank.

 
1940 - Bezetting van het dorp door Duitse troepen op 

10 mei. Er sneuvelt hierbij geen Veldense militair.

1940 - In het najaar komen de eerste levensmiddelen 
op de bon.

1941 - Een Engelse bommenwerper stort neer in ’t 
Vorst.

 
1942 - Twee van de drie torenklokken en het 

Angelusklokje worden op bevel van de bezetter uit 
de toren gehaald. 

1942 - In Schandelo wordt een schijnvliegveld 
aangelegd.

 
1942 - In de nacht van 25 op 26 juli stort een vliegtuig 

neer bij Keltjens in Schandelo waarbij Pierre Geurts 
om het leven komt. Op de plek staat sindsdien een 
kruis met een plaquette bij een notenboom. 

1942 - Alle duiven moeten op bevel van de bezetter 
worden afgemaakt.

1943 - Een brandend Engels vliegtuig stort neer op de 
Neulisberg, in de buurt van de vroegere betonfabriek 
van Jan Litjens, nu Schoolstraat 40. 

1943 - Alle radiotoestellen moeten worden ingeleverd.

1944 - Op 4 juli worden op de Vilgert twee 
ondergedoken joodse meisjes, Annie Koekoek en 
Mary Winnik, door NSB’er Berendsen opgepakt. De 
kinderen sterven in een concentratiekamp. 

1944 - Op 18 september valt definitief de elektriciteit 
uit.

1944 - Engelse bommen vallen op 28 september op 
het Solingerveld.

1944 - Op 6 november evacueren veel Venlonaren naar 
Velden.

1944 - In november is de eerste artilleriebeschieting op 
Velden door het Engelse leger vanuit Grubbenvorst.
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1944 - Op vrijdag 17 november rijdt voor het laatst de 
tram. 

1944 - 26 november verlaten de bewoners uit ‘t Vorst 
hun huizen.

1944 - Op 2 december wordt de torenspits van de kerk 
door de Engelsen vanuit Grubbenvorst naar beneden 
geschoten.

1944 - Uit veiligheid worden alle Veldenaren op 9 
december geëvacueerd naar Schandelo.

 
1945 - Op 14 januari evacueert de Veldense bevolking 

te voet naar station Straelen en per trein naar 
Groningen, Friesland en Drenthe. 

1945 - Eind februari blazen terugtrekkende Duitse 
soldaten de kerktoren op en vernielen daarbij de 
monumentale klok uit 1419.

1945 - Eerste tanks van het 9e Amerikaanse leger 
rijden op 2 maart vanuit Venlo vanaf 16.00 uur door 
de Veldense straten. 

1945 - Op 3 maart spreekt de Amerikaanse majoor 
James Chenault met de eerste teruggekeerde 
Veldenaren, onder wie Frans van Adolf en Lei 
Brueren. Velden wordt enkele dagen rest-center voor 
het leger. Tanks en jeeps rijden door de straten.

1945 - Mijnwerkers uit Hoensbroek herstellen huizen 
en boerderijen. Later komen ook mannen uit 
Noorbeek voor herstelwerk.

1945 - Op 28 mei zijn alle geëvacueerde Veldenaren 
terug. 

1945 - In juli/augustus worden in het Groningse Beerta 
paarden opgehaald,voor Arcen, Lomm en Velden en 
andere dorpen. 

1945 - Vaals adopteert Velden. In juni verzamelen 
Vaalsenaren spullen voor mensen in Velden. Op 1 
juli komen vaklui uit Vaals de kerk herstellen.

1945 - De gemeente Nootdorp adopteert Velden en 
stuurt vee, huisraad, glas enz. 

1945 - Eerste editie van St.-Andreasklokje.
 
1945 - Verkenners St.-Hubertusgroep opgericht. 

Opgeheven in 1964. 

1946 - De eerste Veldense dienstplichtigen vertrekken 
naar het toenmalige Nederlands Oost- Indië 
(Indonesië).

1946 - Militair contactblad voor Veldense soldaten in 
Nederlands Indië, De Kiëskop, komt uit tussen 1946 
en 1950. 

1946 - Velden wint eerste naoorlogse 
gemeenteraadsverkiezingen op 26 juli met 791 
tegen 790 stemmen. In het winnende dorp komt 
het nieuwe raadhuis. De uitslag wordt ongeldig 
verklaard.

1947 - In oktober wordt de marktpomp gerepareerd.

1947 - Bouw politiewoningen Rijksweg 58 en 60.

1947 - Oorlogsboek ‘Velden 40-45’ uitgebracht, 
geschreven door G. van Hees, Sef Janssen, Lei 
Brueren en Harrie Hermkens.

1947 - Tramrails Rijksweg worden afgebroken.

1947 - Kruis bij de ‛Drie Dennen’ aan de Straelseweg 
ingezegend als aandenken aan evacuatie.

 
1947 - Eerste toneeluitvoering in Openluchttheater met 

de voorstelling Jozef in Dotan.
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1947 - Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op 27 
oktober. Arcen wint deze verkiezingen met 1010 
stemmen tegen 996 uit Velden. Arcen krijgt het 
gemeentehuis.

1948 - Eerste frietverkoop in Velden door slagers 
Beeker Piet en Bouten Graad.

1948 - Bouw van de twaalf Apostelen, noodwoningen 
aan de Molendijk.

1949 - Bouw van het Raadhuis in Arcen.  
 
1949 - Voor het eerst wordt er in Velden huisvuil 

opgehaald. Door Thei van der Haghen en later Karel 
Haanen (Donker Karel). Dit vuil werd in de wei van 
Karel Haanen gestort en de varkens konden het 
eetbare gedeelte er nog tussenuithalen.

1949 - Oprichting gidsen St.-Elisabethgroep Velden.

1949 - Uitvinding legnesten ‘Eureka’ door Sjeng 
Geelen. (D´n Boêt)

1949 - Sigaretten en boter niet meer op de bon.

1949 - Eerste Veldense bioscoop, in de Blokhut, 
verhuist later naar het Centrum.

1949 - De laatste Veldense woningen in Schandelo, de 
Bong en Vilgert krijgen elektriciteit.

1949 - Piet van de Venne komt in de raad en blijft 
meer dan 20 jaar wethouder en meer dan 25 jaar 
raadslid in Arcen en Velden.

1949 - Opening Bibliotheek.

1949 - Gesneuvelde Duitse soldaten, die rusten op 
het kerkhof in Velden, worden herbegraven in 
Ysselsteyn.

1950 - De laatste Veldense dienstplichtigen keren terug 
uit Indië.

1950 - Riolering in Velden.

1950 - Herbouw sigarenfabriek Bert Geurts. 
(Geurtjens)

1950 - In het Groene Kruisgebouw naast de pastorie is 
een openbaar douche/bad geopend.

1950 - Woningbouwvereniging opgericht.
 
1950 - Oprichting Gekke Maondaagsvereiniging de 

Wuilus.

1950 - Oprichting korfbalvereniging Swift.

1951 - Camping ‘de Weerd’ geopend.

1951 - Hotel van den Hombergh gebouwd.

1952 - Gemengde Zangvereniging Animo opgericht.

1952 - Twan Roefs uit Velden begint in Arcen als 
huisarts in onze gemeente. Voor 1952 is dokter 
Thielen huisarts in Arcen, Lomm en Velden. Ook 
dokter Paulissen uit Venlo houdt in die tijd spreekuur 
in Velden.

1953 - De brandbestrijding wordt overgedragen aan de 
gemeente Venlo.

1953 - Jan Peters wordt met zijn paard Amor 
Nederlands springkampioen.

1954 - Rode Kruis Arcen, Lomm en Velden opgericht.

1954 - Het in de oorlog verwoeste pand van de familie 
Vosbeek aan de Markt wordt verbouwd tot café 
Vosbeek, later ‘de Filosoof’ en weer later videotheek.

1954 - Nieuw lager Boerenbond aan de Rijksweg in 
gebruik genomen.

1954 - Rub van den Homberg stopt met malen. 
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1954 - Maas vriest dicht. Is na 1954 niet meer 
gebeurd.

1955 - Herbouw kerktoren.

1955 - Afdeling Velden van Katholieke Arbeiders 
Vrouwen opgericht, later EVA: Een Vrije Avond.

1955 - Velden krijgt officiële straatnamen.

1956 - Katholieke Bond Ouderen opgericht.

1956 - Het dorp Velden krijgt zijn eigen huisarts, 
dokter Allard.

1957 - De laatste nonnen verlaten klooster.

1959 - Oprichting MBL Meisjes Beweging Limburg voor 
jonge boerinnen.

 
1960 - Burgemeester Gubbels wordt opgevolgd door 

burgemeester Linders.

1960 - Bouw Groene Kruis en woning voor wijkzuster 
aan de Scholtisstraat.

1961 - Eerste jeugdbal tijdens Gekke Maondaag.

1961 - Fanfare Velden promoveert naar de afdeling 
Uitmuntendheid.

1961 - Eerste professionele film opgenomen van 
Velden, De Plaatselijke Film, een initiatief van de 
Fanfare, vertoond in 1962 in zaal Litjens.

1962 - Opening nieuwe Boerenleenbank aan de 
Kloosterstraat. 

1962 - Ook de buitengebieden van Velden krijgen 
waterleiding.

1964 - De eerste officiële jeugdprins van Velden: Jan 
van Hees.

 

1964 - Parochieraad, soort dorpsraad, opgericht.

1964 - Jeugdvereniging John F. Kennedyclub opgericht.

1965 - Begin nieuwbouwwijk Oude Heerweg.

1966 - Oude Venloseweg gedeeltelijk geasfalteerd.

1966 - Vogelvereniging Avifauna opgericht.

1966 - Gemeenschapshuis geopend in voormalig 
klooster.

1966 - Opening sportpark De Vilgert door 
burgemeester Linders.

1967 - Na blikseminslag wordt de Lourdesgrot naast de 
kerk afgebroken.

1967 - Bouw kleuterschool Robli in Schandelo. Niet 
meer in gebruik na 1978.

1968 - St.-Andreasfonds (onderlinge 
ziektekostenverzekering) wordt opgeheven.

1968 - Hotel ‘In de Dennen’ wordt omgedoopt tot ‘In 
de Blauwe Donau’, het huidige Taurus.

1968 - Gemengde school komt terug, jongens en 
meisjes weer samen in de klas.

1968 - Lutèce neemt de gebouwen van de Gebr. 
Verhaegh over en gaat champignons verwerken.

1969 - Nieuwbouw St.-Sebastianusschool aan de 
Veerweg.

1969 - Tennisbanen geopend en kantine.

1969 - ‘Meister’ Kroonenberghs 40 jaar onderwijzer 
waarvan 35 jaar hoofd van de St.-Andreasschool. 

1969 - Sloop monumentale Scholtishuis.
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1969 - Bouw seniorenwoningen aan de Oude Heerweg.

1969 - Bouw huisartsenpraktijk aan de Oude 
Venloseweg 

1970 - Laatste processie naar kapel in Schandelo.

1970 - Besluit tot bouw woonwijk Velden-Oost of Plan-
Oost.

1970 - Viering 400 jaar bedevaart Kevelaer naar St.-
Andreaskerk Velden. 

1970 - Opening autoweg E3 - A67. 

1970 - De Venlose Gemeente Spaarbank, later SNS 
bank, opent op 1 september een kantoor in Velden.

1972 - Begin bouw bungalows op de Hasselderheide.

1972 - Aardgasleiding in Velden.

1973 - Herindelingsvoorstel van het 
ontwikkelingsorgaan Noord-Limburg. Arcen & 
Velden dreigt te worden ingelijfd bij Venlo. Massale 
protesten in de gemeente, waarna voorstel niet 
doorgaat.

1973 - Bouw bungalows Rozenhof 

1973 - Eerste spade in de grond door burgemeester 
Linders voor Velden Oost, 14 december. 

1974 - Sloop monumentale molen langs de Rijksweg.

1974 - Aanleg nieuwe riolering ten behoeve van 
uitbreidingsplan Velden-Oost.

1974 - Verkeerslichten op de Rijksweg.

1974 - Bejaardenwoningen aan de Rozenhof ingebruik- 
genomen.

1974 - Burgemeester Linders wordt opgevolgd door de 
eerste vrouwelijke burgemeester van Limburg Maria 
(Rie) van Soest - Jansbeken.

1975 - Herman van Wijlick ontdekt bij het 
diepploegen van zijn akker in Schandelo samen met 
amateurarcheologe Jo Stoel funderingen van een 
Romeinse villa.

1975 - Begin van de relatie (jumelage) met het 
Oostenrijkse Landeck die resulteert in vele 
uitwisselingen van verenigingen.

1976 - Uitbreiding praktijk dokter Allard en dokter 
Jansma aan de Oude Venloseweg.

1977 - Nieuwbouw Rabobank Kloosterstraat.

1977 - De gemeente Arcen & Velden krijgt een nieuw 
gemeentewapen.

1977 - Bouw nieuwe St.-Andreasschool in Velden-Oost.  
 
1978 - Op 11 september brandt café/zaal ’t Centrum 

af. 

1978 - Algemene Begraafplaats aan de Molendijk 
ingebruikgenomen.

1979 - Opening sporthal De Visgraaf.

1979 - Eerste Braderie & Dorpsfeest op 1 en 2 
september.

1980 - Opening Groene Kruis en fysiotherapie 
Kloosterstraat.

1980 - Standbeeld ‘Koe en vallend melkmeisje’ op de 
Markt onthuld.

1980 - Komst supermarkt Jan Linders in Oost, 
concurrent voor dorpswinkels.
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1980 - Hoogwater in de zomer, juli.

1981 - Historische werkgroep opgericht.

1981 - Kapelaan van Hoef verlaat Velden, voor hem 
komt geen opvolger.

1981 - Sexclub in het voormalige café de Molen aan 
Rijksweg brandt af.

1982 - Bouw manege de Molendijk.

1983 - Nieuwbouw appartementencomplex locatie café 
’t Centrum.

1983 - Compromis tussen LLTB en Natuur en Milieu 
over bestemmingsplan buitengebied. Door de 
Provincie afgekeurd in 1986.

 
1984 - Hoogwater van 6 t/m 12 februari. Koningin 

Beatrix brengt bliksembezoek aan tuinderskas en 
varkensstal in Hasselt. 

1984 - Antoon van den Hombergh stopt met de 
bakkerij na 5 generaties ‘alden bekker’.

1984 - Opening pannenkoekenhuis Jagersrust.

1984 - Kelly van Stappershof Nederlands kampioen 
trekpaarden van Pierre Theelen.

1985 - Opening in oktober van gemeenschapshuis de 
Kiêsstolp door burgemeester Van Soest - Jansbeken. 

1985 - Opnieuw herindelingsplannen met Venlo. Start 
van de actie: Velden bij Venlo? Dat nooit! Plan gaat 
niet door.

1985 - Klooster van de zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid wordt afgebroken. Tot dan in gebruik 
als jeugdgebouw van de John F. Kennedy-club.

1986 - Engelbert Mooren volgt burgemeester Rie van 
Soest – Jansbeken op. 

 

1986 - Motorclub ’t Centrum opgericht.

1987 - Opening Museum Hansenhof.

1988 - Opening ‘De Blaeckhof’.

1988 - Voetbalvelden IVO krijgen naam: Theo Lommen 
Sportpark.

 
1988 - Gemeenteraad Arcen & Velden besluit tot een 

‘tweelingrelatie’ (een jumelage) met de gemeente 
Flecken Salzhemmendorf in Duitsland. 

1990 - Bij de verkiezingen komen 5 vrouwen in de 
gemeenteraad.

1991 - Guido van Stappershof van Pierre Theelen 
Nationaal kampioen trekpaarden.

1991 - De Historische Werkgroep inventariseert op De 
Bong een grafveld met 18 graven uit de ijzertijd en 
bronstijd.

1993 - Kerst, grote overstromingen van de Maas. 

1994 - Burgemeester Engelbert Mooren krijgt 
kritiek van raadsleden op zijn optreden tijdens de 
overstroming.

1994 - Gouverneur verzoekt loco-burgemeester Pierre 
Hafmans begin januari tijdelijk waar te nemen als 
burgemeester Mooren urenlang onbereikbaar is.

1994 - Nieuwbouwplan Solingerhof.

1994 - Burgemeester Mooren krijgt in juni eervol 
ontslag en Tweede Kamerlid Leon Frissen wordt 
burgemeester. 

1994 - Legendarische winkel van Dora van den 
Hombergh aan de Markt brandt op 5 november af.

1995 - Opening grensovergang Jagersrust voor 
gemotoriseerd verkeer na Verdrag van Maastricht.  
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1995 - Weer hoogwater, maar door de ervaringen van 
1993 - 1994 minder problemen onder andere door 
het bouwen van nooddijken. Gekke Maondaag wordt 
uitgesteld tot 13 februari.

1995 - Bevolking van Arcen, Lomm en Velden viert 
op 26 maart na vruchtbare samenwerking een 
overwinningsfeest op het hoogwater. 

1996 - Met de Duitse buurgemeenten Geldern 
en Straelen bestaat sinds 11 januari een 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband.

1998 - Vera van Wilshof van Jaap Rothoff Nationaal 
kampioen Trekpaarden.

1998 - Sloop eerste huisjes Rozenhof.

1999 - Veldenaar Ger Koopmans Lid Provinciale Staten 
voor het CDA.

1999 - Wegens de extra strenge eisen voor 
hun bedrijven door de opwaardering van het 
natuurgebied de Maasduinen, zijn de gebr. Geelen 
genoodzaakt hun scharrelvarkensbedrijven te 
beëindigen.

1999 - Jeu de boulesbaan geopend op het terrein van 
Tennisclub Velden.

1999 - Bouw appartementencomplex Rozenhof 1.

1999 - Pastoor Hendrix neemt na 27 jaar afscheid van 
Velden.

1999 - Pastoor van der Ven wordt geïnstalleerd in de 
parochies Velden en Arcen, later ook in Lomm. 

2000 - Oud-Veldenaar Bas van Schaik met drie andere 
Nederlanders in Servië gevangengezet tijdens 
‘survivalvakantie’. Volgens de regering in Belgrado 
zijn ze opgepakt wegens het beramen van een 
moord op en gijzeling van president Milosevic.

2000 - Opening rotonde met kunstwerk ‘Een ode aan 
de Veldense glastuinbouw’ gemaakt door Frank 
Heinemans.

2000 - Helde van Velde, revue over Velden op basis 
van emoties en herinneringen.

2000 - Rob Duijf wordt voor het eerst wereldkampioen 
schieten met historische wapens.

2000 - Uitgebrande winkel Dora van den Hombergh op 
de Markt afgebroken.

2001 - Honderd jaar Boerenbond in Velden.

2001 - Grenscorrectie, deel van Genooi gaat naar 
Venlo.

2001 - Joke Kersten is een half jaar waarnemend 
burgemeester, Leon Frissen gaat naar Horst aan de 
Maas.

2001 - Vanaf 1 juni is Fons Tans de nieuwe 
burgemeester.

2002 - Ger Koopmans Lid Tweede Kamer voor het CDA.

2002 - Sloop rest huisjes Rozenhof.

2003 - VVD-er Ger Biermans uit Velden wordt per 10 
juni lid van de Eerste Kamer.

2004 - Eerste bijeenkomst en oprichting stichting 
Veldens Boek, 8 maart.

 
2004 - Vertraagde start woningbouw en winkels aan de 

Markt, bekend als Velden Vitaal.

2004 - Rob Duijf wint in het Amerikaanse Batesville 
opnieuw het wereldkampioenschap schieten met 
historische wapens.

2004 - Bouw appartementencomplex Rozenhof 2.
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2004 / 2005 - Aanleg dijken langs Maas met fiets- en 
wandelpaden.

2005 - Jubileumfeest 5x11 jaar De Wuilus met de 
Binneste Boète-zitting op de Markt. 

2005 - Jan Linders verhuist naar Velden Vitaal, 
nieuwbouwplan aan de Markt.

2006 - Kinderoptocht Gekke Maondaag afgelast 
wegens overlijden ouder.

2006 - Jan Soberjé begraven op eigen landgoed 
Enderhof in Schandelo.

 
2006 - Onthulling Gekke Maondaag-kunstwerk op de 

Markt ontworpen door Mieke Knaapen. 

2006 - Standbeeld ‘Koe en vallend melkmeisje’ 
verplaatst naar de hoek Markt - Scholtisstraat.

 
2006 - Gemeente werkt steeds intensiever samen met 

Venlo met name op het gebied van Sociale Zaken en 
Openbare Werken.

2006 - Het Archief Venlo gaat de archieven van de 
Gemeente Arcen en Velden beheren.

2006 - In augustus raakt burgemeester Tans gewond 
aan zijn hand tijdens het klussen. Pieter van der 
Zaag is tijdelijk burgemeester. 

2006 - Dora van den Hombergh overlijdt op 82-jarige 
leeftijd. Haar winkel sluit in 2004.

2006 / 2007 - Stichting het Limburgs landschap 
verwerft grote delen van het maasoevergebied 
tussen Venlo en Velden als onderdeel van het 
natuurontwikkelingsplan Maascorridor. 

2007 - Openstelling wandelroute Binneste Boète.

2007 - Gemeenteraad gaat akkoord met bouw van een 
Brede Maatschappelijke Voorziening op de locatie 
Vilgert-Zuid.

2007 - Gemeente praat over de toekomst van Arcen 
& Velden. Fusies met Venlo of Horst of Bergen zijn 
opties die de politiek met ondernemers en inwoners 
bespreekt.

2007 - Fanfare Velden promoveert tijdens het 
bondsconcours naar de 2e divisie en is vanwege het 
puntenaantal Limburgs Kampioen.

2007 - Sloop en nieuwbouw woningen hoek 
Wilhelminastraat/Scholtisstraat.

2008 - Gemeenteraad akkoord met fusie met 
Gemeente Venlo per 1 januari 2010.

2008 - Op de grens van Velden en Lomm bij de Maas 
vinden archeologen in 2007 en 2008 een grafveld en 
een cultusplaats uit de ijzertijd, circa 800 tot 12 voor 
Christus.

2009 - Groot deel van het open agrarisch gebied in 
Schandelo wordt bestemd tot concentratiegebied 
voor de glastuinbouw. 

2009 - Stichting Volkscultuur Velden presenteert boek 
Gekke Maondaag Binneste Boète.

2009 - IVO promoveert naar de derde klasse.

2009 - Oude dorpspomp teruggeplaatst bij kerk, 
 4 oktober.

2009 - Brede Maatschappelijke Voorziening krijgt als 
naam De Vilgaard, 23 oktober.

2009 - Oprichting dorpsraad Velden.

2009 - Eerste gemeenteraadsverkiezing ten gevolge 
van een fusie met Venlo, 18 november.
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2009 - J. F. Kennedyclub bouwt nieuw clubhuis De 
Metten in ’t Vorst, aan de J. F. Kennedylaan 

 22 november.

2009 - Laatste Koninklijke onderscheiding van de 
gemeente Arcen en Velden uitgereikt aan Hay 
Ewalts, 22 november.

2009 - Teutenboom geplant op de Vilgert, 
 30 november. (Sinten Dris)

2009 - Laatste raadsvergadering van de gemeente 
Arcen en Velden, 11 december.

2009 - Groot afscheidsconcert door de muziek- en 
zangverenigingen van Arcen, Lomm en Velden in de 
Maaspoort te Venlo, 19 en 20 december.  

2009 - Onthulling beeld Frenske van de Kwartelemert 
in de Dorpsstraat ter herinnering aan de Indië-
veteranen, 27 december.

2010 - Fusie van de Gemeente Arcen en Velden met de 
Gemeente Venlo per 1 januari.

Winkels en appartementen aan de Markt
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Een enthousiaste Jo Stoel heeft weer wat gevonden. Dit keer in 1990 aan de voet van de Laorberg.
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Vuursteen en holbewoners
Het Maasdal is al lang een aantrekkelijke woonplek. 
Sporen van mensen die 300.000 jaar geleden leefden 
van jagen, vissen en het verzamelen van noten, 
wortels en vruchten zijn gevonden in de groeve 
Belvedère bij Maastricht. Het rivierland is dunbevolkt 
en telt hoogstens enkele honderden mensen. Vrijwel 
het enige wat archeologen in Belvedère vinden, zijn 
botresten van dieren en gebruiksvoorwerpen als 
vuistbijlen en kleinere vuurstenen voorwerpen. Een 
andere groep mensen, de Neanderthaler, woont in 
de laatste ijstijd, ongeveer 150.000 tot 30.000 jaar 
geleden, niet eens zo ver bij ons vandaan. In 1856 
worden in een kalksteengroeve in het Neanderthal, 
net achter Düsseldorf, botresten van deze 
oermensen gevonden. Ze zijn te bewonderen in het 
Neanderthalmuseum in Mettmann. In Velden is langs 
de Maas vuurstenen afvalmateriaal van Neanderthalers 
gevonden. Vergelijkbare gebruiksvoorwerpen zijn 
in Kessel-Eik, Neer en Swalmen aangetroffen. De 
Neanderthaler verdwijnt zo’n 40.000 jaar geleden. De 
homo sapiens vervangt hem. Deze mens draagt ons 
uiterlijk, woont ook in het Maasdal en is onze directe 

voorouder. Als zo’n 10.000 jaar geleden de laatste 
ijstijd eindigt en de huidige warmere periode begint, 
raakt het landschap gaandeweg dichter begroeid en 
nemen de bestaansmogelijkheden toe. De leefwijze 
van de mens verandert, het dieet van rondtrekkende 
jagers en verzamelaars wordt afwisselender.

Hoofdstuk 3

Graven in de geschiedenis

alverwege de 11e eeuw wordt in oude aktes voor het eerst iets geschreven over bezittingen 
en eigendommen in en rond Velden. Maar wat gaat er aan vooraf? In dit hoofdstuk een 
reconstructie van het ontstaan van ons dorp aan de hand van historische gebeurtenissen uit de 

nabije omgeving en lokale archeologische vondsten. 

Jan Kuijpers vindt in 1981 in ‘t Vorst 
deze vuistbijl
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Scherven, urnen en bijlen
Veel prehistorische sporen verdwijnen door latere 
menselijke activiteiten. Dat wat in de loop der tijd in 
Velden wordt gevonden door amateurarcheologen, 
leden van de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-
Velden en oplettende arbeiders en agrariërs, is 
gelukkig bewaard. Scherven, urnen, sieraden, bijlen, 
pijlen, schrabbers, dakpannen, aardewerk, vuursteen, 
munten, crematieresten en bronzen zwaarden behoren 
tot de ontdekkingen. Uit de steentijd (10.000 - 
1800 voor Christus) komen behoorlijk wat vondsten 
verdeeld over verschillende vindplaatsen in Velden. 
Het bewijst dat er in die tijd al mensen hier geleefd 
hebben. Maasduinen als de Laorberg en de Kerkberg, 
maar ook Hasselt, de Ravenvennen, de Luld, de 
Venkoelen, Schandelo en de Bong zijn gebieden van 
hoge archeologische waarde. Amateurarcheoloog 
Frans Desseriére vindt al in 1881 urnen en scherven 
op de Ossenberg. In 1987 worden twee vuistbijlen 
op een aspergeveld in ’t Vorst gevonden. Bij de 
afbraak van de kerk in 1933 worden op de kerkberg 
crematieresten, urnen en urnenscherven ontdekt.  

Jo Stoel in 1990 op veldverkenning 
met jeugdige leden van de 
werkgroep bij de Laorberg.

Archeologe Jo Stoel 

Bij het oprichten van de Historische Werkgroep is het Jo 
Stoel, lerares uit Lomm, die in fi guurlijke zin de eerste spade 
in de grond zet. Johanna Stoel wordt in 1922 geboren op 
Schrieversheide, in Heerlen. Als in 1940 in het centrum van 
de stad een Romeins badhuis uit het begin van de 2de eeuw 
wordt opgegraven, het huidige Thermenmuseum, is ze zeer 
onder de indruk. Uren staat ze aan het hek te kijken. Graag 
wil ze het terrein op maar dr. Hendrik Beckers, archeoloog en 
huisarts uit Beek, laat haar niet toe. Als ze voor de schoolkrant 
een verhaal schrijft over de opgraving, komt Stoel toch 
binnen. ‘Ik ben er nog altijd een beetje trots op dat ik over 
de blootgelegde vloeren van de Thermen mocht lopen en de 
profi elen van de spitsgrachten van nabij kon bewonderen’, 
schrijft ze in haar autobiografi sche aantekeningen die zijn 
gebundeld in het cahier ‘Herwonnen Historie’ in 1993 
uitgebracht bij het 12,5-jarig bestaan van de Werkgroep. In 
1956 begint ze als onderwijzeres in Lomm. De rijke historie 
van het plaatselijke cultureel erfgoed, waaronder het kasteel 
in Arcen, houdt ‘Juf Stoel’ jarenlang bezig. Haar interesse 
voor de geschiedenis van de oorspronkelijke bevolking uit 
zich in talrijke opgravingen op eigen initiatief. Ook brengt ze 
het archief van het kasteel Arcen op orde. De kasten in haar 
woning puilen uit van de transcripties, fotokopieën en ander 
documentatiemateriaal.

Jo Stoel in 1990 op veldverkenning 

Jo Stoel in 2009 in haar voortuin in Lomm.
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Urnen in een kring van witte keien
Op de Laorberg in Genooi vindt Harrie Vermeulen 
in 1974 al prehistorische graven. Uit een brandplek 
komen as-urnen tevoorschijn die in een kring 
van vuistdikke witte Maaskeien liggen. De urnen 
worden geschonken aan de toenmalige kapelaan. 
Niemand weet waar ze gebleven zijn. In november 
1990 worden in verband met een ruilverkaveling 
egalisatiewerkzaamheden uitgevoerd. Hay Gout 
en Jo Stoel van de Historische Werkgroep en 
correspondenten van de R.O.B., de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek, slaan alarm. Enkele 
werkgroepleden gaan op 8 november kijken maar 
kunnen geen onderzoek doen omdat machines af en 
aan rijden. Twee dagen later vinden leden wel nog 
een verstoorde grafkuil met een verbrijzelde urn uit 
de ijzertijd. Omdat de grond naast de kuil verkleurd 
is door hitte wordt geconcludeerd dat het lijk op een 
brandstapel gecremeerd is, waarna alle brandresten 
in een kuil gedeponeerd zijn. Daarna is een urn op 
de resten gezet. In totaal worden 18 begravingen 
waargenomen. Mogelijkheden om bij de Laorberg 
goed archeologisch onderzoek te doen, zijn er nog niet 
geweest. Zeker is wel dat nogal wat bodemschatten op 
de Maasduin zijn vernield, niet uit baldadigheid maar 
uit onwetendheid. Als de Laorberg door archeologen 
als belangrijke vindplaats was genoteerd, was er 
wellicht minder verloren gegaan. 

De eerste boeren
Waarschijnlijk via het Midden-Oosten en andere delen 
van Europa brengen mensen, omstreeks 5300 jaar 
voor Christus, de landbouw naar het Maasdal. Ze 
introduceren hier vreemde gewassen zoals erwten en 
graan en nemen technieken mee voor het maken van 
potten, gereedschap en het bouwen van boerderijen. 
Het aardewerk wordt voorzien van typische 
bandversieringen. Historici noemen de makers daarom 
Bandkeramiekers. Ze leven vooral in de regio Geleen 
maar ook bij de Ossenberg is een vindplaats uit deze 
periode aangetroffen. Deze allereerste Nederlandse 
boeren houden runderen, schapen, geiten en varkens. 
Kleine gemengde boerenbedrijven ontstaan. De 

Golden Girls and Silver Boys

De uit de hand gelopen hobby van Stoel heeft in 1981 de 
oprichting van de Stichting Historische Werkgroep Arcen, 
Lomm en Velden tot gevolg. Samen met een groepje 
enthousiaste vrijwilligers gaat ze aan de slag. In een radio-
interview bij Omroep Limburg in 1993 noemt ze haar 
Werkgroep vol respect ‘the Golden Girls and the Silver 
Boys’. Eén van hen is Hay Gout, sinds de oprichting van 
de werkgroep betrokken bij opgravingen. ‘Maar ook als 
jonge jongen op de lagere school was ik aan het zoeken en 
verzamelen. Ik liep altijd al naar de grond te kijken en ben 
altijd met archeologie bezig geweest, dat zit in je of niet’. 
Stoel geniet veel vertrouwen onder de bevolking. ‘Als ze wat 
vinden, bellen ze mij’, vertelt ze op de radio. Ook kinderen 
bellen haar met vondsten. ‘Ik ga liever honderd keer voor niks 
kijken dan dat ik één belangrijke bron misloop’. 

Opgravingen bij de Laorberg
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Op het adres Bong 18, waar nu een woning met 
opschrift Schandelose Heide staat, vindt de Historische 
Werkgroep in 1991 grafheuvels en 17 urnen uit de late 
bronstijd en vroege ijzertijd. ‘Buurtbewoners hadden 
me verteld dat in de vijftiger en zestiger jaren bij 
graafwerkzaamheden twee urnen naar boven waren 
gekomen’, zegt Hay Gout in een interview met het 
Dagblad voor Noord-Limburg. In 1985 weet hij het 
grafveld te lokaliseren en meldt hij het archeologisch 
belang hiervan aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, de R.O.B. Het komt er niet van de 
locatie in haar geheel op te graven.  

Hay Gout (rechts) en Donné Kryszat 
werken aan de uitbreiding van 
Museum Hansenhof. Restauraties en opgravingen 

Ondanks meerdere pogingen lukt het de Werkgroep 
niet de gemeente Arcen en Velden zo ver te krijgen een 
gemeentelijke monumentenlijst op te stellen. Wel zijn enkele 
belangrijke historische gebouwen verheven tot provinciaal- 
of rijksmonument, zoals het kasteel Arcen, de Schanstoren, 
de Spieker in Lomm en het Hoogwaterhuis in Hasselt, 
wellicht het oudste, nog bestaande, gebouw van Velden. De 
Werkgroep werkt mee aan het herstel van de ruïne van de 
Arcense schanstoren en aan de restauratie van het kasteel 
en de watermolen in Arcen. De werkzaamheden en de vele 
opgravingen leveren een schat aan historisch materiaal op. Er 
groeit een verzameling van oude gebruiksvoorwerpen, onder 
andere serviesgoed, linnengoed, glaswerk, gereedschap en 
stenen voorraadkruiken. Verder worden urnen uit de late 
bronstijd, documenten, foto’s en bidprentjes verzameld. 
De werkgroep brengt de gemeente en archeologische 
instanties op de hoogte van belangrijke vindplaatsen. Enkele 
locaties worden zo aangeduid als plaatsen met een hoge 
archeologische waarde, die bijvoorbeeld beschermd moeten 
worden tegen ruilverkavelingsactiviteiten. De Werkgroep 
huist de eerste jaren in het John F. Kennedy-gebouw, het 
voormalige klooster in Velden, dat in 1985 wordt gesloopt. 
De Werkgroep ziet een verenigingslokaal in het nieuwe 
gemeenschapshuis de Kiësstolp niet zitten en zoekt een 
passende omgeving om de zich snel uitbreidende verzameling 
in onder te brengen.

mens gaat bossen kappen en grond ontginnen en 
vormt natuurlandschap om tot cultuurlandschap. Hij 
woont het liefst in gebieden waar bossen, vruchtbare 
gronden en water binnen handbereik zijn. Velden is 
wat dat betreft een zeer geschikte locatie. Daar waar 
de bevolkingsdichtheid toeneemt, binden mensen zich 
aan nederzettingen. Hier ontstaan stammen met eigen 
leiders, culturen en rituelen.  

De Bong als favoriete woonplek
In Schandelo en de Bong leven tussen 1200 en 600 
voor Christus waarschijnlijk voortdurend mensen. 
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Diplomatie
Gout woont zelf op de Bong en ziet in 1991 bij toeval 
een graafmachine bezig. ‘Ik zag dat loonwerker Fitten 
en tuinder Jan Thiesen bezig waren met het egaliseren 
en afgraven van het gebied en ik schrok omdat ik wist 
dat het archeologisch een zeer belangrijke plek is’. 
Gout gaat praten met de loonwerker en de agrariër en 
weet hen met veel diplomatie zover te krijgen dat er 
op verantwoorde wijze gezocht kan worden naar de 
onbeschadigde urnen en graven die nog in de grond 
zitten. Hij houdt de graafwerkzaamheden nauwlettend 
in de gaten en stelt de R.O.B. op de hoogte. Het is 
aan die handelwijze te danken dat er zo min mogelijk 
wordt vernield en zoveel kennis en materiaal kunnen 
worden verzameld. Het loonwerk loopt geen vertraging 
op en het archeologisch onderzoek van de Werkgroep 
kan ook doorgaan. Provinciaal archeoloog Henk 
Stoepker komt de vindplaats bekijken maar zegt dat 
een algehele opgraving van het terrein fi nancieel niet 
haalbaar is. Het stuk grond van Jan Thiesen ligt op 
een uitloper van een heuvelrug en ligt iets hoger dan 
de akkers er omheen. Voor hem was het noodzakelijk 
de grond te egaliseren. Thiesen geeft toe dat er aan 
bodemvondsten veel verloren is gegaan. ‘We hadden 
al eerder stukken land geëgaliseerd dus daar was de 
grond al verstoord. Probleem was dat ik mijn werk 
niet stil kon leggen. Ik ben tuinder en moet ook mijn 
boterham verdienen. Als de overheid mij fi nancieel 
tegemoet was gekomen, had ik het stuk land graag 
compleet laten opgraven door de archeologen’, zegt 
Thiesen die alle vondsten, waar hij mede-eigenaar van 
is, heeft afgestaan aan de Historische Werkgroep. 

Urnen en as 
Het lukt de Werkgroep om op de Bong 18 begravingen 
nauwkeurig te bepalen. Door het groot aantal 
scherven en crematieresten wordt aangenomen dat 
er nog meer begravingen hebben plaatsgevonden. 
Maar die zijn waarschijnlijk door ploegen verstoord. 
Op het terrein worden ook drie greppels gevonden 
die parallel aan elkaar lopen. De vorm van het 
aardewerk is terug te brengen in twee hoofdgroepen; 
Harpstedachtig aardewerk uit de periode 700 tot 400 

Museum Hansenhof

In 1983 brandt in Hasselt helaas de historische boerderij van 
de familie Evers af, een prachtig oud hallenhuis. ‘De brand 
was behalve voor mens en dier ook historisch gezien een 
groot drama, al zag niet iedereen dat zo’, zegt Hay Gout. Hij 
besluit boerderij de Hansenhof ter plekke te herbouwen. Het 
wordt een hallenhuis zoals dat rond 1800 gebouwd wordt 
met een ankerbalkgebint uit 1815 dat hij in Twente verwerft. 
De eerste vormen van dit type boerderij dateren van 1100 
wanneer mens en dier nog in één ruimte huizen. Museum 
de Hansenhof, op de hoek van Hasselt en de Ebberstraat, 
wordt opgetrokken uit historische bouwmaterialen. De 
werkgroep neemt het vanaf april 1987 in gebruik. Inmiddels 
is er een bakhuis bijgebouwd waarmee op traditionele wijze 
brood gebakken kan worden. Naast het organiseren van 
tentoonstellingen brengen de vrijwilligers van Hansenhof 
in eigen beheer diverse boeken en cahiers uit. De verkoop 
hiervan en van de op traditionele wijze gemaakte peperkoek, 
jam en vlierbesdrank zijn bronnen van inkomsten voor het 
museum. Tijdens tentoonstellingen is de Hansenhof geopend 
op zondagmiddagen. De ruime historische woonkeuken biedt 
de gelegenheid in fotoalbums te kijken waarin de rijke lokale 
geschiedenis in beeld is gebracht. Het Veldense museum 
is in 2009 en 2010 uitgebreid met een nieuwe entree en 
tentoonstellingsruimte. Opnieuw is Hay Gout kartrekker. 
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Hay Gout leidt de opgravingen in 
1991 op de Bong. Linksonder een 
crematiegraf. Rechtsonder een 
grafurn.

Tekening van de opgraving van het 
grafveld op de Bong in 1991.

Hay Gout leidt de opgravingen in 
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voor Christus en Schrägrand en Laufelder aardewerk 
uit de periode 700 tot 500 voor Christus. De toestand 
van het grootste gedeelte van de urnen is slecht. Ze 
zijn door grondbewerking zwaar beschadigd. Soms 
is het aardewerk zo zacht dat het is opgegaan in 
zijn omgeving. In 15 urnen zit as van mensen. In 
twee graven liggen crematieresten zonder urn en 
ook wordt een cirkelvormig greppelgraf met urn 
gelokaliseerd met een diameter van 5 meter 70.  
‘Het grafveld op de Bong ligt op het zogenaamde 
Laag Terras I, dat bij hoogwater altijd droog bleef. 
De bewoners hadden toen water en jachtgronden 
binnen handbereik. Tussen 1200 en 600 voor Christus 
is hier in ieder geval constant bewoning geweest’, 
aldus Gout. De crematieresten gaan voor onderzoek 
naar de R.O.B. De honderden urnenscherven worden 
gedroogd en geprepareerd met een speciale lijm. 
‘We hebben de urnen gedeeltelijk in hun oude vorm 
kunnen terugbrengen. Ze zijn erg beschadigd omdat 
ze onder een aspergeveld lagen, waar de boeren 
regelmatig met een diepteploeg overheen zijn gegaan. 
Gelukkig waren ook nog enkele urnen intact’. De 
Bong-bewoners uit de late bronstijd krijgen van hun 
stamgenoten geen giften mee voor het hiernamaals. 
Slechts in één van de urnen wordt een getordeerd 
(gedraaid) bronzen draadje gevonden van ongeveer 
60 mm dat mogelijk gediend heeft als sluiting van een 
kledingstuk. De urnen worden bewaard in het depot 

van de werkgroep. In een brief aan de krant geeft Jo 
Stoel een duidelijk signaal af: ‘De opgraving en het 
onderzoek hebben de gemeente en de R.O.B. geen 
cent gekost’.

Bronzen zwaarden in de Maas
In 1935 wordt uit de Maas bij Velden een bronzen 
zwaard opgebaggerd. Het is onbeschadigd en wordt 
door bemiddeling van de Venlose amateurarcheoloog 
L.D. Keus aangekocht door het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. Inmiddels is het ondergebracht in 
het Limburgs Museum Venlo. Het zwaard dateert uit de 
vroege ijzertijd, circa 800-500 voor Christus. Het is een 
opmerkelijk fraai en gaaf exemplaar met een lengte 
van 72,6 centimeter en een diepte van 6 centimeter. 
De zwaarden maken in die tijd een grote technische 
ontwikkeling door. In de bronstijd is het handvat of 
gevest nog vastgezet met klinknagels aan het lemmet 
of kling, maar vanaf de vroege ijzertijd worden het 
handvat en de kling één. Dat is goed te zien aan 
dit zwaard. In het gevest zitten nu klinknagelgaten 
voor het aanbrengen van de vaak houten greep. 
Twee klinknagels zijn nog bewaard gebleven. Bij 
de vijf andere gaten ontbreken die. Vrij snel hierna 
verdwijnen de bronzen zwaarden weer. Dan wordt het 
veel sterkere ijzer gebruikt. Langs de snede van het 
zwaard uit Velden loopt een groef die als versiering is 

Het bovenste bronzen zwaard uit de 
vroege ijzertijd is opgebaggerd uit 
de Maas in Velden. Een opmerkelijk 
fraai en gaaf exemplaar.

Daaronder het tweede bronzen 
zwaard, gevonden in Velden. Beide 
foto’s zijn verkregen met dank aan 
het Rijks Museum voor Oudheden in 
Leiden.

Het bovenste bronzen zwaard uit de 
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aangebracht. De snede is vlijmscherp. Als de redactie 
bij het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden vraagt 
om extra informatie blijkt dat er een tweede zwaard 
is gevonden in de Maas bij Velden. Het ziet er naar 
uit dat dit beschadigde zwaard wel gebruikt is. Het 
wapen is 53 centimeter lang. Verder is de informatie 
van het museum over beide zwaarden summier. De 
inventarisnummers van beide zwaarden beginnen met 
het jaartal 1936. De vondst van een bronzen voorwerp 
in Nederland is zeldzaam omdat brons kostbaar is en 
voorwerpen vaak omgesmolten worden. 

Macht en status
Hoe komt een ongebruikt, vlijmscherp zwaard in 
het water? Is er sprake van een offergave? Harde 
bewijzen zijn er niet. Het offeren van kostbaarheden 
is in ieder geval een teken van aanzien en macht. 
Lokale stamhoofden die hun gebied goed weten te 

verdedigen, worden rijk door handel in grondstoffen en 
producten. Bij rijkdom en status passen symbolen als 
sieraden en wapens. Door ze aan te schaffen of weg te 
geven, worden vriendschappen gesloten en verbonden 
onderstreept. Tal van vorstengraven in onder meer 
Baarlo, Mook, Hegelsom en Meerlo laten die rijkdom 
zien. Archeologen vinden onderdelen van wagens, 
sieraden, potten, paardensiertuigen en munten in 
brons, zilver en goud. Vooral de grote hoeveelheden 
gouden en zilveren munten, Eburonenstaters, 
gevonden in Koningsbosch en Amby en het Belgisch-
Limburgse Heers zijn spectaculair. 

Een cultusplaats aan de Maas
Bij de aanleg van de hoogwatergeul op de grens 
van Velden en Lomm, op een steenworp afstand van 
de Maas, vinden archeologen in 2007 en 2008 een 
grafveld en een cultusplaats uit de ijzertijd, circa 

Eén van de belangrijkste recente 
archeologische ontdekkingen:
restanten van paalkuilen en greppels 
die wijzen op de aanwezigheid 2000 
jaar geleden van een cultusplaats, 
wellicht een religieus bouwwerk, op 
de grens van Velden en Lomm.
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800 tot 12 jaar voor Christus. Ze ontdekken op de 
hoogste delen langs de rivier talrijke prehistorische 
grondsporen, waaronder paalsporen en paalkuilen. 
Hier hebben in de ijzertijd boerderijen en bijbehorende 
gebouwtjes gestaan. Het grafveld bestaat uit een 
60-tal graven waarmee het één van de grootste 
grafvelden uit de late ijzertijd in Nederland is. De 
graven, het aantal overtreft alle verwachtingen, zijn 
veelal zonder urnen. Ze bestaan uit kleine clusters van 
crematieresten en houtskool die vermoedelijk in een 
doek of lap zijn begraven. Kringgreppels of grafheuvels 
ontbreken nagenoeg. Behalve crematieresten komen 
er een bronzen fi bula, een mantelspeld, fragmenten 
van glazen armbanden en urnen tevoorschijn. Enkele 
scherven van aardewerk uit de Romeinse tijd wijzen 
erop dat tot in het begin van onze jaartelling doden in 
het grafveld zijn begraven. 

Rituele handelingen
De cultusplaats is nog ouder dan het grafveld en 
bestaat uit vier greppels die samen een grote 
rechthoek van circa 33 x 37 meter vormen. 
Daarbinnen ligt een tweede, kleinere rechthoek 
van circa 7 x 8 meter. Archeologen denken dat de 
greppels een terrein afbakenen waarbinnen in de 
middenijzertijd rituele handelingen zijn uitgevoerd. 
Behalve de greppels van de cultusplaats en de 
graven zijn in de zone ook enkele structuren van 
een gebouw gevonden, mogelijk een schuur of 
een klein hoofdgebouw. Het gebouw is noord-zuid 
georiënteerd. De kern van het gebouw bestaat uit 
vier paren paalkuilen met een overspanning van meer 
dan 2,5 meter. Rondom de gebouwkern loopt een 
wandgreppel. Aan de noordzijde staat nog een paal in 
de wandgreppel. 

Sporen in de bodem van paalkuilen 
en rechthoekige greppels die horen 
bij een cultusplaats gevonden 
ten noorden van de boerderij 
Heijligershof op de grens van Velden 
en Lomm. Het zigzag grondspoor 
aan de linkerzijde is een overblijfsel 
van een Duitse loopgraaf uit de 
Tweede Wereldoorlog.
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Spieker
Een bijzondere structuur is een zes-paals-constructie 
binnen de omsluiting van de buitenste greppel. 
Normaal gezien worden die structuren geduid als 
spieker, een soort graanschuur. Maar deze ‘spieker’ 
valt op door de grote diepte van de ingegraven palen 
en door een iets afwijkende oriëntatie in vergelijking 
met de andere spiekers. Vermoedelijk is deze 
spieker in verband te brengen met de cultusplaats 
en moet de structuur wellicht gezien worden als een 
platform (misschien een tempeltje) dat gebruikt 
is bij een cultus of dodenritueel. In het Drentse 
Bargeroosterveld is in een groot veengebied een kleine 
houten structuur van 4 palen met een ‘gehoornd’ 
staketsel van 4 liggende balken gevonden. Zoiets kan 
binnen dergelijke cultusplaatsen hebben gestaan. 
Prehistorische cultusplaatsen zijn in Nederland 
zeer schaars en nog maar nauwelijks archeologisch 
onderzocht. De oever van de Maas bij Lomm en Velden 
lijkt in dit verband van grote betekenis. Niet voor niets 
heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
het gehele plangebied aangemerkt als een gebied van 
zeer hoge archeologische waarde.

Offers
Er zijn regelmatig confl icten tussen stammen. Moord 
en doodslag, verkrachting, duelleren, bloedwraak 
en brandschatting zijn in Germaanse en Keltische 
krijgsgemeenschappen gewaardeerde handelingen 
die maatschappelijk in hoog aanzien staan. Klassieke 
schrijvers melden vol afschuw dat er stammen 
zijn die mensen ritueel offeren als onderdeel van 
hun geloof. De greppels in Lomm zijn minutieus 
onderzocht. Restanten van dier- of mensenoffers zijn 
volgens archeoloog Sander Hakvoort van het bedrijf 
ADC niet aangetroffen. De bouwers en gebruikers 
van de cultusplaats voelen zich langs de Maas 
blijkbaar thuis. Er is water binnen handbereik, ze 
kunnen vissen en jagen en wellicht bieden de vele 
Maasduinen bescherming. Het is natte vingerwerk 
maar je zou kunnen zeggen dat duinen wind en 
regen tegenhouden, een veilige schuilplaats bieden 
bij onheil, en bij hoogwater een hoge en droge 
plek vormen. En als het Maaswater zich na een 
overstroming weer terugtrekt, laat het ook nog eens 
een laag vruchtbare grond achter op de akkers.

De Romeinen arriveren
In het jaar 57 voor Christus ligt er van het ene 
op het andere moment een bezettingsmacht van 
tienduizenden zwaarbewapende Romeinse soldaten in 
het gebied tussen de Schelde en de Maas. Een totale 
verbijstering moet zich meester hebben gemaakt van 
inheemse stammen. De Romeinen zijn buitenlanders 
die nieuwe religies, gewoonten, gebruiken maar 
ook andere etenswaar introduceren. De Romeinse 
veldheer Julius Caesar noteert in zijn boek ‘De bello 
Gallico’, de Gallische oorlog, veldslagen uit de jaren 
58 tot 52 voor Christus. Hij schat het aantal weerbare 
mannen van de stammen tussen de Rijn en de Maas 
op 40.000. Met vrouwen en kinderen erbij betekent 
dat een totale bevolking van zo’n 160.000 mensen. 
De beboste streken tussen Maas en Rijn zijn dus naar 
hedendaagse normen zeer dun bevolkt.

Een Romeins legeronderdeel 
arriveert in het amfi theater 
van Archeologisch Park Xanten 
tijdens een van de vele 
publieksevenementen in het Duitse 
museumpark.
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Ambiorix verslaat Caesar
De stam van de Eburonen woont, volgens historici, 
in het jaar 54 voor Christus in een gebied dat nu 
Nederlands- en Belgisch Limburg heet inclusief de 
regio Aken. De benaming Eburonen zou afgeleid zijn 
van de Keltische woorden ‘ibar’ en ‘evor’ die taxus 
betekenen. Sommige bronnen vermelden naast 
de betekenis ‘volk van de taxus’ ook ‘volk van het 
everzwijn’. Julius Caesar moet zijn troepen dringend 
opnieuw bevoorraden en verplicht de bevolking 
van de veroverde streken een deel van haar oogst 
aan zijn leger af te staan. Maar de oogst is door de 
zomerse hitte mager geweest en de twee Eburoonse 
koningen, Ambiorix en Catuvolcus, weigeren. Caesar 
laat daarop zijn soldaten winterkampen bouwen, 
verspreid over het hele gebied van de Eburonen en 
geeft zijn legeraanvoerders opdracht het bestuur 
van de plaatselijke stammen over te nemen en de 
voedselvoorraden in beslag te nemen. Ambiorix en 
zijn mannen leggen zich hier niet bij neer. Op een dag 
vermoorden ze een groepje Romeinen dat buiten het 
legerkamp hout sprokkelt. De soldaten die de aanslag 
overleven, vluchten naar hun legerkamp dat Atuatuca 
heet. De Eburonen vallen aan maar stuiten op flinke 
Romeinse weerstand. Ambiorix verzint een list. Hij 
adviseert de Romeinse bevelvoerders Sabinus en Cotta 
naar een ander Romeins legerkamp te vertrekken. 
Vooral omdat een Germaanse stam, die ook het 
legerkamp wil aanvallen, de Rijn is overgestoken. 
Ambiorix belooft de Romeinse manschappen en 
hun gevolg, knechten, vrouwen en kinderen, alles 
bij elkaar 5000 mensen, een veilige uittocht. Als 
de Romeinen de volgende ochtend in alle vroegte 
vertrekken en 2 mijl verderop een vallei doortrekken, 
vallen Ambiorix en zijn manschappen vanuit de 
heuvels aan en moorden alle Romeinse militairen uit.

Caesars wraak
Rome zweert wraak. De Romeinen willen een grote 
opstand voorkomen en tonen andere bezette volkeren 
dat het almachtige Romeinse leger niet zo makkelijk te 
verslaan is. Caesar stuurt ongeveer 50.000 getrainde 
soldaten, slacht de Eburonen af en brandt hun 

boerderijen en akkers plat. Van de Eburonen hoort 
daarna niemand meer iets. Ambiorix ontspringt de dans 
en weet samen met enkelen van zijn manschappen 
de Rijn over te steken waarna hij spoorloos verdwijnt. 
Het land van de Eburonen, en wellicht ook Velden en 
omgeving, ligt er alleen en verlaten bij. Aangenomen 
wordt dat Caesar andere, bevriende stammen uitnodigt 
of verplicht in het verwoeste gebied te gaan wonen. 
Dat gebeurt in de Romeinse tijd wel vaker. In het jaar 8 
na Christus bijvoorbeeld nodigt keizer Tiberius de stam 
van de Cugernen uit zich te vestigen rond Xanten. Hun 
woongebied zou zich hebben uitgestrekt van de Rijn tot 
de Peel.

Opstandelingen
Omdat de Romeinen uit eigen land niet onbeperkt 
soldaten kunnen rekruteren voor de instandhouding 
van het immense rijk, gebruiken ze voor de 
grensbewaking volksplantingen van onderworpen 
of ‘bevriende’ volkeren. Geschiedschrijvers spreken 
van foederatie, huursoldaten. Uiteraard komen daar 
alleen strijdlustige, inheemse jonge mannen voor 
in aanmerking die huursoldaat worden in ruil voor 
bepaalde voordelen zoals wapens, geld, graan en 
grond. Soms nemen de Romeinen de zonen van 
stamhoofden mee om er zeker van te zijn dat de 
‘bondgenoten’ zich koest houden. Toch is het in het 
jaar 69 na Christus zeer onrustig als de Bataven onder 
leiding van Gaius Julius Civilis in opstand komen en 
tal van steden, zoals Xanten, in de as leggen. De 
strijd speelt zich vooral af langs de Rijn maar schrijver 
Tacitus spreekt ook van een verloren slag bij de ‘pons 
Mosae’, een brug over de Maas. Misschien hebben de 
toenmalige bewoners van Velden wat meegekregen 
van de Bataafse opstand.

Economische groei
Toch komt een mate van politieke en economische 
integratie tot stand die in de duizend jaar erna niet 
meer bereikt zal worden. Veel grote landgoederen, ze 
worden villa’s genoemd, ontwikkelen zich uit oudere, 
inheemse nederzettingen. De elite gaat zich spiegelen 
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aan de Romeinen en neemt deels de Romeinse 
leefwijze over. Het verzet tegen Rome neemt af. Naast 
de villa’s blijven traditionele nederzettingen bestaan, 
waarin mensen zorgen voor zichzelf en vasthouden 
aan eigen tradities en religies. Vooral vanaf het midden 
van de eerste eeuw groeit de Romeinse invloed op 
de economie. Over het oude landschap heen komt 
een netwerk van steden, die met elkaar verbonden 
zijn door kaarsrechte, verharde wegen. Op de villa’s 
wordt commerciële landbouw bedreven. Afzetmarkten 
zijn vooral de steden en de militaire garnizoenen in 
legerkampen en wachtposten. 

Romeinse plaatsnamen
De plaatsnamen Nijmegen (Noviomagi), Xanten 
(Colonia Ulpia Traiana) maar ook kleinere plaatsen 
als Cuijck (Ceuclum) en Blerick (Blariaco) staan op 
een prachtige oude kaart, de Tabula Peuteringiana, 
de zogeheten Peuteringerkaart. Het is een kopie uit 
de 13de eeuw van een 3e of 4e eeuwse Romeinse 
reiskaart. Het origineel hangt in een museum in 
Wenen maar een mooie replica is ook te zien in het 

Valkhofmuseum in Nijmegen. In Venlo worden in 
2003 aan de Maaskade restanten van zeven naast 
elkaar gelegen Romeinse woningen gevonden. Volgens 
stadsarcheoloog Maarten Dolmans is slechts één keer 
eerder in Nederland zo’n vondst gedaan, namelijk in 
Nijmegen. ‘Dit waren allemaal uniforme woonhuizen. 
De Romeinen zijn in Venlo met een duidelijke visie 
aan de slag gegaan’, zegt Dolmans in Dagblad De 
Limburger. De nederzetting Venlo moet rond het begin 
van onze jaartelling zijn gebouwd door Romeinen, 
waarschijnlijk soldaten die om militaire redenen 
gepost zijn langs de Maas. De exacte ligging van het 
Romeinse Blariacum of Blariaco is niet bekend. Wel 
zijn er tal van graven uit de Romeinse tijd gevonden. 
In april 2009 wordt aan de Blerickse Maasoever, niet 
ver van de voormalige kazerne een Romeinse weg 
gevonden die richting de Maas loopt. Waarschijnlijk 
kunnen reizigers, handelaars en soldaten hier de Maas 
over naar een handelsplaats op de plek waar nu het 
stadscentrum van Venlo ligt. ‘Hiermee is de verbinding 
aangetoond tussen Romeins Venlo en Romeins Blerick, 
iets waar archeologen al decennia naar zochten’, 
zegt Dolmans. In Lottum en misschien ook in Genooi 
hebben Romeinse militaire posten gelegen, statio’s. 
‘Ooi’ betekent binnenbocht van een rivier, dus de 
oude naam ‘In Gen Ode’ kan vertaald worden als ‘in 
de binnenbocht’. Wellicht is Arcen ook een Romeinse 
wachtpost geweest en is de plaatsnaam afgeleid 
van het Latijnse woord Arx, dat staat voor poort of 
burcht. Arxen is een uitgangsvorm die in het Latijn 
vertaald kan worden als ‘naar de burcht’ of ‘naar de 
poort’. Tegelen is afgeleid van het Latijnse woord voor 
dakpan, ‘tegula’.

Veldense villa’s
Dat er Romeinen of geromaniseerde stammen in 
Velden hebben gewoond, staat vast. In 1976 wordt 
Romeins aardewerk gevonden bij de kas van Jacobs 
aan de Paaweg. Twee interessante Romeinse graven 
zijn in 2001 gevonden in Hasselt tussen Heyligershof 
en de Maas. De inhoud bestaat uit aardewerken 
potten en borden, restanten van een bronzen fi bula 
en menselijke crematieresten. Op grond van de 

De Romeinse plaats Blariaco en 
omgeving op de reiskaart van 
Peutinger, een kopie uit de 13de 
eeuw van een 3e of 4e eeuwse 
Romeinse reiskaart. Een prachtige 
replica van de kaart hangt in het 
Valkhofmuseum in Nijmegen.
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vondsten kan één graf gedateerd worden omstreeks 
50 na Christus. De begraven persoon is waarschijnlijk 
een jonge vrouw geweest. Het andere graf, ook van 
een vrouw, dateert uit 70 tot 100 jaar na Christus. De 
grafvondsten, in combinatie met de aanwezigheid van 
resten Romeins bouwmateriaal, iets meer zuidelijk van 

Heyligershof, leiden tot de voorlopige en voorzichtige 
conclusie dat ergens in dit gebied in de tweede helft 
van de eerste eeuw na Christus een Romeinse villa 
heeft gestaan.

Oude Heerwegen
Er lopen Romeinse wegen in de buurt van Velden. 
Maar of de Oude Heerweg duidt op een Romeinse 
afkomst en wanneer de weg is aangelegd, is 
onbekend. Het tracé van de weg is nauwelijks 
bekend. Historici gaan ervan uit dat er een secundaire 
Romeinse weg is geweest langs de oostkant van de 
Maas tussen Maastricht en Nijmegen. Opvallend is dat 
de Oude Heerweg op de hoge rand ligt van het ene 
naar het andere laagterras. In het landschap is dat 
hoogteverschil te zien tussen woningen langs de Oude 

De Romeinse weg, Römerstrasse, 
door een stippellijn getekend in 
een geschiedenisboek uit 1863 van 
Friedrich Nettesheim over het Amt 
Geldern. Voorbij Pont is zelfs een 
aftakking richting Arcen. De villa 
van Schandelo ligt niet ver van de 
Romeinse weg die door Straelen 
heeft gelopen. De bovenkant van de 
kaart is het oosten.

Kolonel Johannes Apollonius Ort (1842 -1908) publiceert in zijn 
leven nogal wat geschiedkundige verhalen op basis van eigen 
onderzoek.  In de tijd dat hij op de kazerne in Blerick is gelegerd, 
onderzoekt hij de Romeinse wegen in de regio. Bij zijn publicatie 
over oude wegen en landweren in Limburg in 1884 maakt hij deze 
kaart. 
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oude Romeinse naam voor Venlo moet zijn geweest. 
Vanaf Sablonibi loopt de weg ten oosten van Venlo, 
door het Jammerdal, via Lobberich richting Swalmen 
en is de volgende plaats op de kaart Moderiacu, 

Fragment van het Itinerarium 
Antonini, een verzameling 
routebeschrijvingen van wegen in 
het Romeinse rijk, opgesteld rond 
300 na Christus. Vanuit startplaats 
Colonia Trajana (Xanten) is de 
volgende plaats Medioluno (Pont), 
vlakbij Geldern. De volgende halte 
is Sablonibi. Daarna loopt de weg 
ten oosten van Venlo, door het 
Jammerdal, via Lobberich richting 
Swalmen en is de volgende plaats op 
de kaart Moderiacu, Melick.

Heerweg en de weilanden aan de Paaweg. Het woord 
‘heer’, afkomstig van het Germaanse harja, betekent 
‘leger’. Eén van de belangrijkste Romeinse wegen in 
onze regio loopt via Maastricht, Heel, Blerick en Cuijck 
naar Nijmegen. 

Zand
Een andere belangrijke Romeinse weg, die van Xanten 
naar Keulen, buigt vlakbij Velden af en is beschreven 
in het Itinerarium Antonini, een verzameling 
routebeschrijvingen van wegen in het Romeinse rijk, 
opgesteld rond 300 na Christus. Vanuit startplaats 
Colonia Trajana (Xanten) is de volgende plaats op de 
Antonini-kaart Medioluno. Wetenschappers lokaliseren 
deze plaats bij het dorpje Pont, vlakbij Geldern. Hier 
zijn een tracé van de weg en een uitgebreid Romeins 
grafveld opgegraven. De volgende halte is Sablonibi. 
Sabulo of sabulonis is Latijn voor zand. Sommige 
historici houden de plaats voor het huidige Zandt, 
een buitenwijk van Straelen, andere zeggen dat de 
Sablonibi in Kaldenkerken of Leuth ligt. Jos Schatorjé, 
directeur van het Limburgs Museum verdedigt in 2010 
in Dagblad de Limburger de stelling dat Sablonibi de 

Herman van Wijlick bij de restanten van een Romeinse villamuur 
in Schandelo.

De kleine opgraving in Schandelo levert duizenden Romeinse 
scherven op. Wellicht is de villa niet alleen een agrarisch bedrijf 
geweest maar kan ze ook als handelspost voor aardewerk hebben 
gefunctioneerd.
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De Romeinse keldermuur van 
Schandelo gefotografeerd door Jo 
Stoel. De gekapte blokken kalksteen 
zijn bedekt met een laag ijzeroer.

Melick. Overigens kent Velden ook locaties die ‘In ’t 
Zand’ worden genoemd en naast de Oude Heerweg en 
in de Vilgert liggen, zo blijkt uit een kadasterkaart uit 
het begin van de 19e eeuw. Waarschijnlijk betreft het 
hier niet een oude Romeinse statio maar de benaming 
voor een deel van een Maasduin die in de volksmond 
bekend staat als de Neulisberg. 

De villa van Van Wijlick
Door Schandelo loopt de Straelseweg, die op oude 
kaarten Zanterweg (de weg naar Xanten of naar 
Zandt in Straelen) wordt genoemd. In de Romeinse 
tijd is de Zanterweg misschien een zijstraat van de 
belangrijke Romeinse straat van Xanten naar Keulen. 
Op een akker in het Wieland aan de Straelseweg, 
dat nu hoort bij het adres Muldersweg 6, gebeuren 
tijdens het ploegen merkwaardige dingen. Telkens 
klapt op dezelfde plek de beveiligingsveer uit van het 
landbouwapparaat van Herman van Wijlick en zijn 
zoon Har. Er moet iets in de grond zitten waardoor de 
ploeg blokkeert. Als Herman in augustus 1975 veel 
Maaskeien en een handvol scherven naar boven haalt, 
wordt het pas echt spannend. Moeder Van Wijlick-
Boonen waarschuwt Jo Stoel die meteen komt kijken. 
Een dag later keert ze met prikker, boor en schop 
terug. Met hulp van Harm Kroon graven Herman en Jo, 
nadat ze melding doen bij de R.O.B., een proefsleuf. 

De restanten van een muur worden zichtbaar. Ze zijn 
gemaakt van in rechthoekige vorm gekapte blokken 
ijzeroer. In de muur is een nis uitgespaard die met 
tegulae (platte dakpannen) is afgewerkt. De muren 
zijn volgens Stoel van Romeinse origine. Provinciaal 
archeoloog Bloemers bevestigt een week later de 
juistheid van haar waarneming. Zo wordt de villa van 
Schandelo ontdekt. 

Kritiek op de vinders
In 1984 schrijft historicus Jos Schatorjé, voor de 
Historische Werkgroep een uitgebreid rapport met als 
titel ‘Scherven uit Schandelo, op zoek naar Romeinse 
villae in het Maasdal’. Schatorjé is blijkbaar enigszins 
teleurgesteld in de handelwijze van Stoel en Van Wijlick 
in augustus 1975. ‘Helaas is door de betrokkenen 
niet op een systematische wijze gegraven en hebben 
zij geen opgravingstekeningen gemaakt. De gravers 

Een tekening van een eenvoudige Romeinse villa op basis van 
funderingen die in 1934 in Vaesrade zijn gevonden.
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hebben geen profi el van het in de kelder opgebouwde 
pakket van verschillende aardlagen opgetekend 
en gefotografeerd, waardoor eventuele meerdere 
bewoningsfasen niet kunnen worden vastgesteld’, aldus 
Schatorjé, die blijkbaar liever had gezien dat Stoel en 
Van Wijlick hadden gewacht met graven totdat een 
beroepsarcheoloog ter plekke was geweest. Stoels 
collega, Hay Gout noemt de kritiek van Schatorjé wat 
overdreven. ‘Stoel heeft na overleg met de R.O.B. 
een proefsleuf gegraven die weer redelijk snel is 
dichtgegooid in afwachting van de ‘echte’ opgraving’. 
Maar die moet nog plaatsvinden, al is de vraag of dat 
ooit gebeurt, reageert van Wijlick, de zoon van de in 
1989 overleden vinder. ‘Zo lang de locatie niet bedreigd 

wordt, is er geen noodzaak om de Schandelose villa in 
zijn geheel op te graven’, laat Schatorjé weten. Daarom 
is op de plek van de villa, een hoger liggend deel van 
een weiland, achter de tuinderskas van Har, sinds de 
kleine opgraving van 1975 geen schop meer de grond in 
gegaan. De paarden en veulens van Van Wijlick draven 
op de Romeinse villaresten en houden voorlopig een 
oogje in het zeil.

Romeinse kelder
Een Romeinse villa is een aantal eenvoudige 
woongebouwen en stallen die samen een 
boerengemeenschap vormen, en waarvan tenminste 
het hoofdgebouw in Romeinse stijl is gebouwd. Muren 
zijn van steen of vakwerkbouw, daken zijn met 
pannen gedekt. De bewoners staan waarschijnlijk in 
contact met eigenaren van andere villa’s. Historici 
gaan ervan uit dat er in Schandelo contact was 
met de villabewoners van de Steening in Arcen. Er 
leven in een villa meerdere personen en gezinnen. 
De grond die wordt bewerkt, is meestal tussen de 
80 en 200 hectare groot. Het hoofdgewas is graan, 
voor een groot deel geteeld voor het leger van de 
Romeinen en voor de handel. Ook voedergewassen 
worden geteeld. De grond in Schandelo is in het begin 
van onze jaartelling door zijn goede kwaliteit al in 
gebruik als landbouwgrond. Het vee wordt geweid 
in de broekgronden en op de hogere gronden van 
slechtere kwaliteit. De fundering van de Schandelose 
villa is ongeveer 1.80m onder het maaiveld gevonden. 
Nagenoeg zeker is dit de fundering van een kelder. 
Volgens Schatorjé heeft de kelder ongetwijfeld tot 
een groter gebouw behoord met waarschijnlijk een 
houten plafond dat tijdens een brand is verwoest. 
Ongeveer een halve meter onder het maaiveld is 
ook een plaveisel gevonden van Maaskeien, wat 
wijst op verharding rondom de gebouwen. Verder 
vinden archeologen restanten van ijzeren spijkers 
en honderden fragmenten van aardewerk potten, 
schalen, borden, kommen, kannen, bekers, potten, 
wrijfschalen, kaaspersen en gezichtsurnen. Het 
aardewerk is gemaakt in de periode 150 tot 250 na 
Christus. Ook zijn fragmenten van platte en halfronde 

De opmerkelijkste vondst in de 
Schandelose villa; resten van 
kaaspersen, nagetekend in het 
boekwerk ‘Scherven in Schandelo’ 
van Jos Schatorjé.

In 1989 wordt de Kleine Atlas 
voor de geschiedenis van de beide 
Limburgen uitgebracht. Eén kaart 
toont Romeins Limburg in de 2e 
en 3e eeuw. De samenstellers 
vermoeden ter hoogte van Velden 
het traject van een secundaire 
Romeinse weg. Misschien is de Oude 
Heerweg een restant van die route.

De opmerkelijkste vondst in de 
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dakpannen, bakstenen, vierkante verwarmingsbuizen 
en tegels van pijlers gevonden waaruit blijkt dat 
in de villa een centraal verwarmingssysteem heeft 
gewerkt. Uit de opgraving wordt niet duidelijk 
wanneer de bewoning en/of bouw van de villa 
zijn begonnen. Alleen een nieuwe opgraving kan 
duidelijkheid verschaffen, meent Schatorjé, en hij 
adviseert iedereen in de toekomst in dit gebied uiterst 
oplettend te werk te gaan bij ruilverkavelings- of 
graafwerkzaamheden. 

Gezichtsurnen en kaaspersen
Schatorjé kan uit de gevonden scherven 172 
verschillende exemplaren keramiek reconstrueren. 
In zijn scriptie beschrijft en tekent hij de keramische 
vondsten uitgebreid. Het valt hem op dat er in 
Romeins Schandelo vooral ruwwandig aardewerk 
was zoals kookpotten en aardewerk voor de opslag 
van goederen. Het aantal scherven afkomstig van 
het zogenoemde ‘terra sigillata’, het tafelaardewerk, 
is gering. Opvallend is een wandfragment van een 
bord met daarin de drie letters FLO aangebracht. 

Scherven van gezichtsurnen 
nagetekend in het boekwerk 
‘Scherven in Schandelo’ van Jos 
Schatorjé.Het staat wellicht voor FLORI en betekent ‘van 

Florus’. Archeologen komen de naam vaker tegen 
op Romeinse vondsten in de regio. Interessant zijn 
ook resten van zes kookpotten waaronder enkele 
gezichtsurnen. ‘Op drie van de zes potten komt een 
plastische versiering in de vorm van een neus, mond, 
ogen of wenkbrauwen voor’, schrijft Schatorjé. Tot de 
opmerkelijkste vondsten behoren ongetwijfeld drie 
fragmenten van de bodem en de opgaande wand van 
twee kaaspersen. In de bodem en de wand van het 
43 mm hoge bakje zijn vierkante gaatjes gemaakt. 
Volgens Schatorjé zijn vooral in Engeland exemplaren 
van deze kaaspersen gevonden. ‘In Nederland zijn 
ze minder bekend en ook gevonden in Venlo en 
Bodegraven. De twee kaaspersen van Schandelo 
zouden er op kunnen wijzen dat de kaasbereiding en 
dus de veeteelt, wellicht een niet onbelangrijke rol 
innamen in het agrarisch bedrijf in Schandelo’. 

Een tweede villa?
Jo Stoel zegt in 1993 voor de radiomicrofoon van 
Omroep Limburg dat tijdens een middag graven uit 

Gezichtsurn in het Valkhofmuseum in Nijmegen.
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Een rijk stort in
Een periode van rust en welvaart, de Pax Romana, 
eindigt rond het jaar 270 als de Romeinse 
grensverdediging instort. Germaanse stammen 
trekken om de haverklap Romeins gebied binnen 
en richten grote verwoestingen aan. De uit hun 
woonsteden verdreven, verarmde en uitgehongerde 
mensen vormen roversbenden. Villa’s, hoeves, dorpen 
en steden worden aangevallen en geplunderd.

Romeinen trekken zich terug
De militaire ineenstorting gaat gepaard met een 
economische crisis. Vooral de villa’s, sterk afhankelijk 
van de verkoop van hun producten aan garnizoenen en 
steden, komen in de problemen. Vermoedelijk worden 
alle ‘rijkere’ bewoners en hun gebouwen overvallen 
en geplunderd, waaronder ook de villa’s. Een aantal 
villa’s wordt verlaten. Een deel van de inheemse 
bevolking, waaronder blijkbaar ook de architecten 
en bouwvakkers, zoekt een veilig heenkomen in 
het zuiden. Uit brandsporen blijkt dat de villa van 
Schandelo omstreeks 250 na Christus door brand is 
verwoest. De stenen van de verwoeste villa’s worden 
weggehaald en ergens anders weer gebruikt. Wat 
kapotte dakpannen en funderingsresten blijven achter. 
Het is merkwaardig dat er na de Romeinse tijd tot 
in de 12e eeuw in ons land geen bakstenen meer 
gefabriceerd worden. Bij gebrek aan handelsverkeer 
raakt ook het wegennet in verval. Hoewel de Romeinen 
nog een poging doen de grenzen te herstellen, komen 
de oude tijden niet terug. In de vierde eeuw is de 
Romeinse aanwezigheid voornamelijk militair van aard. 
Maar tegen het begin van de vijfde eeuw verdwijnt 
ook langzaam het Romeinse leger. Alles wijst erop 
dat de bevolkingsomvang rond de 5e en 6e eeuw een 
dieptepunt bereikt. Uit analyse van pollen blijkt dat het 
cultuurlandschap wordt verlaten en de bossen kunnen 
herstellen.

Merovingisch aardewerk bij Conenhof
De periode, die door historici vaak de donkere 
middeleeuwen wordt genoemd, breekt aan. Een 

een afvalkuil zeker 1500 Romeinse scherven worden 
gehaald. De scherven komen van 360 verschillende 
potten en schalen en zijn door haar gedeponeerd in 
het toenmalige Venlose Goltziusmuseum. Stoel zegt 
op de radio dat ze ervan overtuigd is dat in Schandelo 
twee villa’s hebben gestaan. In 1978 ontdekt ze 
namelijk bij de bouw van varkensstallen van Ben 
Lenders aan de Straelseweg opnieuw een Romeins 
spoor. Het gaat om een afvalkuil die na toestemming 
van provinciaal archeoloog Bloemers mag worden 
opgegraven. Volgens Stoel ligt de Romeinse latrine te 
ver verwijderd van de villa van Van Wijlick. Er moet 
dus nog ergens een woonhuis hebben gelegen, meent 
Stoel.

Villa’s in het Maasdal
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tijd met nauwelijks geschreven bronnen en weinig 
spraakmakende bodemvondsten. Eén Veldense vondst 
moet genoemd worden. Hay Gout haalt in 1970 veel 
Merovingisch aardewerk ten zuiden van Conenhof in 
Hasselt uit de grond. Sommige stammen, zoals de 
Franken rond koning Clovis, lukt het machtig en rijk 
te worden met bij aanvang het Belgische Doornik 
als centrum. Clovis sticht het Merovingische Rijk, 
genoemd naar zijn vader Merovech. Na de Merovingers 
komen de Karolingers aan de macht. In grensgebieden 
waar de koningen en keizers veel moeilijkheden 
verwachten, worden in 7e en 8e eeuw burchten of 
paltsen gebouwd en worden graven en hertogen 
aangesteld. Die kunnen in een gebied belasting heffen 
en manschappen opeisen. Zo’n graaf of hertog kan 
uitgroeien tot een machtig man, zeker als hij rust weet 
te brengen in een regio. De graaf regelt de openbare 
orde, de rechtspraak, belastingheffi ng en het militaire 
bewind. De bevolking neemt weer toe en op gunstig 
gelegen plaatsen ontstaan dorpen en hontschappen, 
een soort buurtschappen met daarin verspreid 
liggende hoven, boerderijen en huizen. Ze ontstaan 
niet langs de oude, kaarsrechte Romeinse wegen 
maar eerder op strategische plekken langs rivieren. 
Bestuurlijk worden de regio’s ingedeeld in gouwen 
met aan het hoofd een graaf. Het Maasdal telt dan 
waarschijnlijk vijf gouwen.

De Mulgouw
Bij de verdeling van het Frankische Rijk wordt in 
het jaar 837 voor het eerst de Mulgouw op schrift 
benoemd, in een voorstel aan de landdag door 
Lodewijk de Vrome. De Latijnse naam luidt ‘comitatus 
Moilla’. Volgens een gissing van Leopold Henrichs in 
‘Geschichte der Herrlichkeit Leuth’ en ‘Geschichte der 
Stadt und des Landes Wachtendonck’ uit 1910 zou 
het woord van het Keltische ‘moilla’ afstammen en 
betekenen: een gouw op een zich lang uitstrekkende 
landrug. De Mulgouw ligt in het gebied tussen de Maas 
en een oude Rijnarm, westelijk van de tegenwoordige 
rivier de Nederrijn. De grens in het noorden ligt bij 
Gennep en Straelen, in het zuiden bij Erkelenz. De 
Mulgouw is meer dan 50 km lang en meet op het 

De Mulgouw of Moilla ligt in het 
gebied tussen de Maas en een 
oude Rijnarm, westelijk van de 
tegenwoordige rivier de Nederrijn.

breedste stuk zo’n 20 km. In het zuidoosten grenst de 
Mulgouw aan de Gulikergouw, in het westen aan de 
Maasgouw.   

Het Frankische Rijk valt in 843 uit elkaar. Er zijn 
problemen met de troonopvolging, er is concurrentie 
van andere stammen, en de enorme uitgestrektheid 
van het rijk en de slechte verbindingen leiden tot 
een gebrek aan machtscontrole. De opvolgers van de 
Karolingers ruziën jarenlang over de verdeling van 
het rijk. Uiteindelijk komt het Maasdal bij het Oost-
Frankenland met aan het hoofd Karel III de Dikke. 
De verzwakking van het Frankische Rijk maakt het 
mogelijk dat er nieuwe indringers op de stoep staan: 
Noormannen.
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Noormannen
Over de geschiedenis van de Noormannen in deze 
regio is bijna niet geschreven. Er bestaan een paar 
vroeg Middeleeuwse kronieken die melding maken van 
de aanwezigheid van Noormannen in Nijmegen, bij 
Xanten, Duisburg en bij Haslon, Ascloha of Hasloa, een 
vesting aan de Maas. Schrijver Luit van der Tuuk heeft 
op zijn website www.gjallar.nl de belangrijkste Latijnse 
kronieken vertaald. Bijvoorbeeld de ‘Chronicon’ van 
abt Regino, geschreven tussen 899 en 908. Regino 
werkt en woont in die tijd in het klooster Prüm ten 
noorden van Trier in de Duitse Eifel en maakt een 
aanval van de Noormannen mee. Veel geciteerd zijn 
ook de ‘Annales Fuldenses’ van broeder Meginhardo 
van het klooster Fulda, ten noordwesten van Frankfurt. 
Objectief zijn deze kloosterverslagen niet. Ze zijn 

vooral geschreven om machthebbers ertoe te bewegen 
de plunderaars van kerk- en kloosterschatten keihard 
aan te pakken. 

Haslon aan de Maas
Plunderend banen de Noormannen zich een weg door 
Europa als ze in november 881 onder leiding van de 
Noormannenkoningen Siegfried en Godfried de Maas 
op varen. Ze zoeken een plek waar de vloot zonder 
veel problemen aan land getrokken kan worden. Die 
plek is Haslon of Ascloha, aan de Maas, (Regino van 
Prüm spreekt van ‘Haslon iuxta Mosam’: Haslon naast/
aan de Maas) een voormalige koningshof, die wordt 
versterkt met aarden verdedigingswallen en wordt 
ingericht als winterkwartier. Vanuit de burcht Ascloha 
houden de Noormannen strooptochten door het 
gehele Maas- en Rijnland ‘cum inestimabili multitudine 
peditum et equitum’ (met een onvoorstelbare menigte 
te voet en te paard). De schade is aanzienlijk. 
Maastricht, Luik, Tongeren, Mechelen, Bonn, Trier, om 
de grootste plaatsen te noemen, worden verwoest. 
Dan zijn de ‘Pfalz’ van Aken, de kloosters van Stavelot, 
Malmedy en Korneliemunster aan de beurt om te 
worden gebrandschat en weer later de plaatsen 
Keulen, Bonn, Neuss en Jülich. ‘Vaak gebruiken de 
Noormannen de tactiek om tijdens godsdiensten de 
kerken te omsingelen, alle inwoners te vermoorden, 
met uitzondering van de jonge meisjes. Die worden 
zorgvuldig behandeld en bij terugkeer in Ascloha gaan 
ze meteen met schepen naar het thuisland van de 
Noormannen. Van daaruit worden de meisjes verder 
verhandeld, zelfs tot in Constantinopel, het huidige 
Istanbul’, zegt amateurhistoricus Günter Nonninger 
uit het Duitse Leuth in het artikel ‘Um 881 plünderten 
Wikinger das Maastal’. Al onderbouwt Nonninger dat 
niet met bronnen.

Draken
De lengte van de schepen van de Noormannen kan 
variëren. Er zijn boten van 16 tot 18 meter en een 
diepgang van 78 centimeter, waarmee ze de kleinere 
rivieren bevaren. Maar er zijn ook scheepswrakken 

Een tekening van plunderende 
Noormannen op een tentoonstelling 
over Dorestad in het Rijksmuseum 
voor Oudheden in Leiden.
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teruggevonden met een lengte van meer dan 30 
meter. Dit type boten heet drakkar, genoemd naar 
de uitgesneden drakenkop op de voorsteven van 
het schip. Volgens Nonninger stammen de vele 
sages en volksverhalen over draken in onze regio uit 
de Noormannentijd. De ontstaansgeschiedenis en 
naamgeving van de stad Geldern zijn ook gekoppeld 
aan een sage over een vreselijke draak die uiteindelijk 
in het jaar 878 zou zijn overwonnen door de zonen van 
de heren van Pont. Tijdens zijn laatste stuiptrekkingen 
schreeuwt de dodelijk verwonde draak ‘Gelre, 
Gelre’ en sterft. Een plaatsnaam en een prachtig 
fantasieverhaal zijn geboren. ‘Mogelijk hebben 
twee broers een bende Noormannen verslagen, het 
moerasland ontgonnen en er als voogden van de 
nabije omgeving een nieuw Huis gesticht’, schrijft 
Ralf Jahn in de Kroniek van de geschiedenis van 
het hertogdom Gelre. Volgens amateurhistoricus 
Nonninger kan het zijn dat Noormannen met drakkars 
via de Maas en de Niers in de buurt van Geldern zijn 
verschenen en door de zonen van Pont verslagen 
zijn. ‘Als een Noormannenleider sterft, wordt zijn 
zwaard, als afscheidsritueel, midden in een rivier 
geworpen’, schrijft hij. In de Niers bij Oedt, net 
achter Grefrath, is in ieder geval rond 1947 door een 
arbeider een prachtig, zeldzaam zwaard gevonden 
dat volgens Nonninger in Scandinavië gemaakt is. 
Maar wetenschappers, verbonden aan het Rheinisches 
Landesmuseum in Bonn, waar het 44 cm lange 
zwaard ligt opgeborgen, concluderen na röntgen- en 
metaalonderzoek dat de ene helft van het zwaard 
uit de bronstijd stamt en dat het heft vervalst is 
halverwege de twintigste eeuw. In het boek ‘Een 
bloemlezing uit de geschiedenis der dorpen Arcen, 
Lomm en Velden’, van de Stichting Heemkunde 
Arcen in 1997, staat in de kroniek dat de kerk van 
Straelen door Noormannen is verwoest. Maar de 
Straelense stadsarchivaris Bernhard Keuck verwijst 
dit verhaal naar het rijk der fabelen. Keuck zegt dat 
historici twijfelen of de Niers in die tijd überhaupt wel 
bevaarbaar is voor drakkars. Zo blijven er in de regio 
weinig betrouwbare Noormannenverhalen over. Maar 
gelukkig hebben we Ascloha nog.

De aanval op Ascloha of Haslon
Keizer Karel de Dikke is het geweld van de 
Noormannen moe en trekt in 882 met een 
troepenmacht, bestaande uit Franken, Alamannen, 
Norikers, Thüringers en Saksen naar Ascloha in het 
Maasdal. Schrijver Luit van der Tuuk vertaalt op zijn 
website het verslag uit de Annalen van Fulda als volgt: 
‘De keizer liet de legerkampen in een cirkel rond de 
plaats opzetten en zo belegerde hij deze 12 dagen 
lang. Dan gebeurde er op een dag iets merkwaardigs 
voor zowel de belegeraars als de belegerden. Want op 
21 juli werd ‘s middags de hele zon verduisterd en er 
was een dusdanige hagelbui met donder en bliksem, 
dat geen sterveling kon beweren ooit iets dergelijks 
te hebben meegemaakt. De hagelstenen waren 
niet, zoals gewoonlijk, glad en van dezelfde grootte, 
maar ongelijkmatig en van een bijzonder uiterlijk. 

Een tekening van de opgravingen 
van 1929 in Asselt in het boek Asselt 
aan de Maas van D.J. Van der Ven. 
De resultaten van deze opgravingen 
geven Asselt de beste papieren voor 
de historische aanwezigheid van de 
Noormannenburcht Ascloha.
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genaamd ‘Keijserlinge’, die in 1420 nog in Hasselt 
aangewezen kon worden’.
Ook één van de oudste kerkaktes van Velden verwijst 
naar een ‘stuck lants geheyten de Keijserlinge tot 
Hasselt’. Is dit een link naar keizer Karel de Dikke? 
Behalve Stoel heeft nog iemand de plaatsnaam 
Hasselt durven koppelen aan Ascloha en Haslon. Het 
is de Duitse wetenschapper Burkhard Struve (1671 
– 1738), beter bekend als Struvius. Maar hij doelt 
met zijn Hasselt op de huidige hoofdstad van Belgisch 
Limburg en die plaats ligt niet aan de Maas dus 
wordt zijn theorie niet serieus genomen. De meeste 
geschiedschrijvers zijn het er over eens dat Asselt de 
uitgelezen lokatie is. Zo schrijft Luit van der Tuuk in 
zijn boek ‘Noormannen in de Lage Landen’ in 2009 
dat in Asselt resten van een koningshof en een aarden 
omwalling uit de Noormannentijd bij opgravingen 
zijn teruggevonden. Hij baseert zich op opgravingen 
in 1929 van professor Holwerda, een pionier op 
het gebied van opgravingen in Nederland, vaak 
bekritiseerd om zijn onbetrouwbare archeologische 
conclusies. 

Het is opmerkelijk en ongelofelijk te vertellen, dat 
ze niet of nauwelijks met een duim en middelvinger 
konden worden omvat. De paarden werden ook zo 
schichtig dat ze de palen en de teugels lostrokken 
en angstig binnen en buiten de kampen rondrenden. 
Een groot deel van de stad, die ze belegerd hadden, 
stortte ook door de luchtdruk in, zodat een gesloten 
formatie cavalerie naar binnen had kunnen rijden, als 
de omliggende muur hen niet had tegengehouden. 
Omdat de belegering al zo veel dagen in de zomer 
aan de gang was, begon het grote leger ziek te 
worden door de vele misselijk makende rottende 
lijken. De belegerden waren er niet beter aan toe’. De 
bloedige strijd om Ascloha duurt lang, de Noormannen 
verdedigen zich erg goed. In opdracht van de 
keizer wordt uiteindelijk een deal gemaakt met de 
Noormannenleider.

Een Noormannenburcht in Hasselt?
In 1965 behaalt Jo Stoel de akte Duits M.O.-B. Als 
speciaalstudie voor middeleeuwse literatuur bestudeert 
ze onder leiding van Germanist en professor Jan 
Huisman (1919 - 2003) het epos ‘Kudrun’. Huisman 
bekleedt 30 jaar lang de leerstoel Oude Talen en 
Oude Literatuur van de Germaanse Volkeren aan 
de Universiteit van Utrecht. In ‘Kudrun’ komt ene 
Siegfried van Moorland voor. Huisman vermoedt dat de 
Noormannenleiders van Ascloha, Godfried en Siegfried, 
als voorbeeld hebben gediend voor het verhaal. Lange 
tijd wijzen historici Elsloo aan als de plek waar Ascloha 
heeft gelegen. Huisman twijfelt aan die redenering en 
verzoekt Jo Stoel alle literatuur die over ‘Haslon iuxta 
Mosam’ verschenen is, door te werken. Stoel meent 
niet alleen dat de argumenten voor Elsloo zwak zijn. 
Ze twijfelt ook aan de locatie Asselt bij Swalmen. 
‘Zonder veel moeite valt te verdedigen dat Ascloha 
net zo goed het Veldense Hasselt kan zijn geweest’, 
schrijft ze in een brief aan Huisman. ‘Mijns inziens 
zou Ascloa ook wel in de Veldense buurtschap Hasselt 
of omgeving gelegen kunnen hebben’, schrijft ze in 
het blad Herwonnen Historie in 1993. ‘Niet alleen 
is de naam Hasselt al voor 1400 in archieven terug 
te vinden, ook mag worden gewezen op de akker 

In een kerkakte wordt het stuk land met de naam Keijserlinge 
genoemd. Volgens Jo Stoel een mogelijke verwijzing naar keizer 
Karel de Dikke. Er staat: Oly van ein stuck lants gehete dy 
keijserlinge to hasselt ende steijt to winnen met dobbele pacht.
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tamelijk hoog en kan bij hoogwater geïsoleerd raken. 
Ten noorden en ten oosten ontstaat dan een ondiepe 
watervlakte die prachtig uit de wind gelegen als 
‘haven’ dienst zou kunnen doen. Een interview in 1969 
in het Dagblad voor Noord-Limburg hierover levert 
reacties op. Een boer in Lomm maakt Stoel attent 
op dikke muurresten in een akker. Ze vindt zware 
funderingen van muren die niets met Noormannen 
te maken hebben maar laatmiddeleeuwse restanten 
van een molen blijken te zijn. Tijdens een radio-
interview bij Omroep Limburg op 29 januari 1993 met 

Geen burcht maar een molen
Stoel bijt zich vast in de Hasselt-optie. Argumenten 
die voor Hasselt spreken, haalt ze uit de annalen van 
Prüm waarin staat dat Ascloha 14 mijl van de Rijn 
ligt. Maar niet duidelijk is met welke mijl gerekend is. 
Dus kan de afstand 20, 31 of 62 kilometer zijn. Als 
blijkt dat de afstand Xanten aan de Rijn - Arcen 32 
kilometer bedraagt, is dat een aardige verrassing voor 
Stoel. Met ‘de Voort’ in de buurt als doorwaadbare 
plaats in de Maas is Hasselt als locatie voor het 
Noormannenkamp zo gek nog niet. Hasselt ligt 

Hasselt ligt tamelijk hoog en kan 
bij hoogwater geïsoleerd raken. 
Tussen Hasselt en de Paa ontstaat 
dan een ondiepe watervlakte die 
prachtig uit de wind gelegen als 
‘haven’ dienst zou kunnen doen, 
meent Jo Stoel. Haar theorie wordt 
op deze hoogwaterluchtfoto van 
Hasselt uit 1993 bevestigd. De door 
het Maaswater omringde varkensstal 
rechtsboven heeft met enige fantasie 
iets weg van een vikingschip dat 
komt aanvaren.
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programmamaker Jacques Heyen vertelt Jo Stoel dat 
ze bij de opgraving hulp kreeg van kinderen uit de 
5e en 6e klas van de basisschool Lomm. ‘Ik wist niks 
van monumentenwetten of opgravingsregels’ zegt ze 
in het radioprogramma Profiel waar ze een uur lang 
te gast is. ‘Provinciaal archeoloog Bloemers was boos 
dat ik zonder overleg was beginnen te graven maar 
achteraf was hij blij dat Lomm weer een archeologisch 
monument rijker is’, zegt Stoel. De opgraving van de 
watermolen is later aanleiding de plannen voor de 
hoogwatergeul in Lomm drastisch aan te passen. ‘De 
aanwezigheid van dit monument zou met recht kunnen 
worden opgevat als een blijvende herinnering aan 
de onverzettelijke archeologische activiteiten van juf 
Stoel in de regio’, meent archeoloog Bob Beerenhout, 
bevriend met Stoel. 

Op zoek naar een massagraf
Tijdens het radio-interview geeft Stoel aan dat haar 
grote wens het vinden van bewijzen van Noormannen 
in Hasselt is. ‘Ik zit te zoeken naar een massagraf. 
Het Noormannenkamp Ascloha is flink belegerd, 
veel mensen zijn gestorven in de strijd en er brak 
een epidemie uit. Dan moet je snel en onorthodox 
handelen en kun je niks anders dan de lijken en de 
kadavers van paarden verbranden en een massagraf 
maken. Dat graf hoop ik te vinden’. Stoel doet 
toponymisch onderzoek en leest in 17e eeuwse 
bronnen dat de Wittenberg vroeger ‘Heiligenberg’ 
geheten heeft. Misschien is de stuifduin wel een door 
mensen opgeworpen grafheuvel? Ze schrijft dat ook 
in het blad Herwonnen Historie, een uitgave van 
de Historische Werkgroep in 1993. Maar het is niet 
duidelijk welke bronnen Stoel gebruikt. Schandelo 
kan volgens haar vertaald worden met ‘het bos der 
schande’, een mogelijke verwijzing naar de smadelijke 
uitkomst van de onderhandelingen tussen de 
Noormannenhoofdman en keizer Karel de Dikke. 

Booronderzoek op de Wittenberg
De gedachte over het massagraf en de Wittenberg laat 
Stoel de jaren erna niet los. Op 23 en 24 augustus 

1997 krijgt ze het voor elkaar een professioneel 
booronderzoek te organiseren in de Ravenvennen. De 
Historische Werkgroep krijgt daarbij hulp van fysisch-
geograaf dr. P. van der Voorde en archeoloog Bob 
Beerenhout die in het jaarverslag 1997 het verloop van 
de boring beschrijft. De archeoloog merkt op dat het 
zijns inziens hoogst onzeker is dat de gebeurtenissen 
met de Noormannen ertoe geleid hebben dat de hoge 
Maasduin de naam ‘Heiligenberg’ heeft gekregen. Hij 
denkt dat er wellicht schrijffouten zijn gemaakt en dat 
de duin meer kans maakt op de naam ‘Hellige Berg’, 
waarbij ‘hel’ verwijst naar de lichte zandkleur van 
de duin. Hel en wit zijn aanduidingen voor eenzelfde 
karakteristiek landschapskenmerk. Beerenhout 
weet ook dat de Ravenvennen al eens geologisch en 
geomorfologisch zijn onderzocht. In een uitgave van 
Natuur- en Milieuvereniging ‘Strix Aluco’ krijgt de 
Wittenberg apart aandacht. ‘Het is een relatief hoog, 
rechthoekig en komvormig plateau met steile zijden. 
Zelfs de zuidwestzijde is steil, welke we echter in dit 
gebied, gezien de vorm en ligging van de overige 
duinen, als loefzijde mogen beschouwen. Aan de 
erosieve kracht van de wind zijn deze hellingen 
moeilijk toe te schrijven. We mogen aannemen dat 
mensenhand haar invloed heeft doen gelden’, aldus 
Strix Aluco. Beerenhout vereenzelvigt de Wittenberg 
met de Schaedberg of Schadberg die ingetekend is op 
de Tranchotkaart van 1803 en vermoedt dat de berg 
eens een sterkte geweest is in de 14e eeuw, toen het 
eigendomsrecht van het veen betwist werd. Stoel is 
het helemaal niet met de archeoloog eens en zegt dat 
de Schaedberg een andere betekenis heeft en even 
verderop aan de oostzijde van het vennencomplex ligt. 
Oude kadasterkaarten geven Stoel gelijk. 

Ondanks alle twijfel wordt er op vier plaatsen geboord. 
Op de top van de Wittenberg, aan de voet van de 
berg, op de wallen die vanaf de Wittenberg naar 
het ven lopen en in het gebied tussen de wallen. 
De uitkomsten van het booronderzoek moeten voor 
Stoel teleurstellend zijn geweest. Er worden geen 
opmerkelijke structuren ontdekt of vondsten gedaan 
die de historische vermoedens van de Lommse 
amateurarcheologe kunnen bevestigen.
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De onnatuurlijke helling aan de noordzijde van de Wittenberg lijkt op een verdedigingswal. Is hij gemaakt door mensenhanden of door moeder natuur? Of hebben mensen door de 
eeuwen heen de natuurlijke vormen aangepast naar eigen behoefte?
De onnatuurlijke helling aan de noordzijde van de Wittenberg lijkt op een verdedigingswal. Is hij gemaakt door mensenhanden of door moeder natuur? Of hebben mensen door de 
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De plaatsnaam Velden
De Noormannen laten, volgens amateurhistoricus 
Nonninger, rond 900 vermoedelijk een geplunderde 
regio achter. Het land tussen de Maas en de Rijn, in 
het bijzonder het Maasdal, is volgens hem ontvolkt. 
Volgens Nonninger gaat de Duitse keizer Otto I iets 
doen aan het geplunderde Maasdal. In de regio rond 
‘rattenvangerstad’ Hameln, in de Duitse deelstaat 
Nedersaksen, is in die tijd sprake van overbevolking. 
De landerijen brengen niet genoeg oogst op om alle 
inwoners te voeden. Er heerst hongersnood en het 
sterftecijfer is hoog. Zodoende worden complete 
bevolkingsgroepen uit de regio Hameln bewogen naar 
de Maasregio te verhuizen. De inwoners nemen de 
plaatsnamen mee. Nonninger baseert zich voor een 
deel op het artikel ‘Migration zweier Namenfelder’ 
uit 1965 geschreven door Germanist Jan Huisman, 
die in Milsbeek opgroeit, een tijdje in Venlo naar 
school gaat en vervolgens professor wordt in Utrecht 
aan de universiteit. Het is dezelfde man die Jo Stoel 
opdracht geeft de Noormannenhistorie rondom 
Ascloha te onderzoeken. Huisman publiceert een 
artikel waarin een verbazingwekkende vergelijking 
wordt gemaakt tussen plaatsnamen aan de oostoever 
van de Maas tussen Venlo en Gennep en plaatsnamen 
uit de regio Hameln. Een grote groep plaatsnamen 

Links van de ‘Raves Venne’ ligt op 
deze 19de eeuwse kadasterkaart de 
Wittenberg en aan de rechterkant 
van de vennen ligt de Schaa(d)berg. 
Het bewijs voor het gelijk van Jo 
Stoel.

Op de Wanderkarte Geldern - Arcen, Erholungsgebiet im 
Grenzwald, merkt de tekenaar van de kaart op dat de ‘Witte-berg’ 
een ehemaliges Fort (ehem. Fort), een voormalige versterking is. 
Niet duidelijk is waar deze kennis vandaan komt. De vierkante 
omvang van de Wittenberg op de kaart komt in ieder geval 
onnatuurlijk over.

is volgens Huisman aan de wandel gegaan. Als het 
waar is, zijn de stichters van Velden, de bedenkers 
van de plaatsnaam Velden en van vele andere Noord-
Limburgse dorpsnamen, Duitse kolonisten:

Maasgouw regio Hameln:
1. Afferden 1. Afferde
2. Heyen 2. Heyen
3. Ayen 3. Hajen 
4. Bergen 4. Börry
5. Well 5. Wehle
6. Arcen 6. Arzen
7. Hasselt 7. Hasselburg
8. Velden 8. von dem Velde
9. Vorst 9. Förste

Huisman baseert zich op eigen onderzoek van 
naamvelden van dorpen. In Hameln zijn geen 
onderzoeken of verslagen bekend over dit thema. 
Volgens Olaf Piontek van het Stadarchiv Hameln is 
er wel in 1966 een krantenartikel verschenen waarin 
het onderzoek van Huisman genoemd wordt en de 
gelijkenis tussen de plaatsnamen in de omgeving 
van Hameln en onze Maaskant ook wordt opgemerkt. 
Volgens de schrijver van het artikel is het opvallend 
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Kaart van dorpen aan de Maas van 
Jan Huisman uit zijn artikel ‘Migration 
zweier Namenfelder’ uit 1965.

dat de meeste plaatsnamen rond Hameln opduiken 
aan de Maas, alleen Hameln zelf niet. Volgens 
Piontek maakt het werk van Huisman op hem ‘einen 
sehr fundierten und fachlich ausgereiften Eindruck’. 
Het verhaal van Nonninger van de overbevolking 
in Hameln noemt Piontek plausibel maar de lezing 
over de sterftecijfers raadselachtig. ‘Al met al heeft 
Nonninger een interessant onderwerp te pakken 
maar het zou handig zijn als de archeoloog uit Leuth 
zijn bronnen bekend maakt’, aldus het Stadtarchiv 
Hameln.

Fel
Anderen hebben een afwijkende opvatting over het 
ontstaan van de dorpsnaam Velden. Petrus Joosten 
uit Beesel, pastoor in Velden van 1919 tot 1944 
brengt ter gelegenheid van de bouw van de nieuwe 
St.-Andreaskerk in oktober 1936 het gedenkboek 
‘Velden 1933, perspectiefschets der St.-Andreaskerk’ 
uit. ‘Sommigen willen de oorsprong van den naam 
zoeken, dat er eertijds op den berg of heuvel (die zich 

aansluit aan den Slijpenberg in de richting Venlo – en 
de Neulisberg in de richting Arcen) eene heidensche 
tempel gestaan heeft, toegewijd aan den afgod ‘Fel’. 
Deze afgod is mij onbekend’, zo schrijft Joosten. In de 
Germaanse of Scandinavische mythologie komt ‘Fel’ 
niet voor. 

Kaart van dorpen in de regio Hameln van Jan Huisman uit zijn 
artikel ‘Migration zweier Namenfelder’ uit 1965.
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Ontgonnen open veld
Als toponiem of veldnaam wordt het woord ‘velden’ 
vertaald als ‘aanééngesloten akkers die niet 
gescheiden worden door hagen, beken, bossen of 
andere landschapselementen’. De akkers rondom 
Velden in het Maasdal voldoen en voldeden hieraan. 
Dit in tegenstelling tot ‘kampen’, akkers die geïsoleerd 
liggen in bossen of geheel omgeven door houtwallen. 
Uit documenten in het archief van de gemeente Arcen 
en Velden blijkt dat de spelling van de plaatsnaam 
door de eeuwen heen ‘Velden’ is geweest met af en 
toe de versie ‘Velde’. De Maastrichtse historicus en 
archivaris Guillaume Franquinet (1826 - 1900) vraagt 
zich in één van zijn onderzoeken af of de uitgang ‘-en’ 
bij Velden een meervoudsvorm aanduidt dan wel een 
verbastering van ‘heem’ is. In dit laatste geval zou 
de plaatsnaam identiek zijn aan Veltum, bij Venray. 
Omdat hij die verbastering niet kan aantonen, gaat 
Franquinet er vanuit dat de plaatsnaam Velden aan 
een veldnaam is ontleend en deze oorspronkelijk 
waarschijnlijk ‘ontgonnen open veld’ heeft betekend. 
Dat de naam Velden eenvoudig afkomstig is van het 
woord ‘velt’ of ‘feld’, ligt voor de hand. ‘Onze oude 
plaatsnamen doelen bijna alle op de natuurlijke 
gesteldheid van den bodem of op daarin door 
menschelijke inspanning verricht werk, bijvoorbeeld 
ontginningen en bebouwingen’, concludeert pastoor 
Joosten in zijn gedenkboekje.

Resultaten van zoekacties op internet laten zien dat 
het bedenken van de plaatsnaam Velden niet bijster 
origineel is. Zonder veel moeite vind je vele andere 
plaatsen met de naam Velden:
1  Haus of Schloss Velden, ten noorden van Kempen, 

Duitsland.
2 Velden, ten oosten van München, Duitsland.
3  Velden, ten oosten van Nürnberg richting 

Tsjechische grens, Duitsland.
4 Velden, ten zuidwesten van Nürnberg, Duitsland.
5 Velden am Wörther See, Oostenrijk.
6 Vèldé, in Burkina Faso, Afrika.
7 Velde, bij Steinkjer, Noorwegen.
8 Velde, bij Detern in Ostfriesland, Duitsland.

Opvallend is wel dat het bijna allemaal vrij afgelegen 
plaatsen en kleine gemeenschappen zijn. 

De Bong
Behalve Velden zijn ook De Bong, Schandelo en 
Hasselt plaatsnamen die al eeuwen oud zijn al 
verandert de schrijfwijze door de eeuwen heen. 
Een oorkonde uit het archief van het Kasteel Arcen 
uit het jaar 1377 spreekt van ‘de richter en scepen 
van Boydonck’. Een document in het stadsarchief 
Keulen uit 1508 heeft het over ‘biss zu boning ahn 
dat Moillenrath’, vrij vertaald ‘tot aan de Bong bij de 
molen’. In een eeuwenoude kerkakte, waarschijnlijk 
uit de 16e eeuw, lezen we over ene ‘Gerit van Moyck 
van den hoff ter boedünck’. Op de gemeentelijke 
kadasterkaart van 1811-1832 wordt het Bongerveld 
nog Bunnerveld genoemd. De conclusie dat de 
Bong afstamt van bongerd of boomgaard is lastig 
vol te houden als je nog meer oude aktes leest. 
Boydonck (1377), Boedonck (1397) Bodunck (1425 
en 1463), Boning (1508) en Boedinck (1532), het 
zijn de voorlopers van de Bong. Waar komt de naam 

Een 16de eeuws kerkboek toont een lijst met namen van inwoners 
die aan de kerk jaarlijks belasting verschuldigd zijn. In sierlijke 
rode letters staat: Dyt ist der Kerken van Velden jaerlijksen Thins 
op Sint Andries Dach verscheynende. De eerste naam, in zwarte 
letters is: Gerit van Moyck van den hoff ter boedünck.
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vandaan? Met ‘donk’ wordt in het algemeen ‘een 
soort zandheuvel in een laaggelegen rivierengebied’ 
bedoeld. De Bong ligt langs een steilrand van een 
Maasgeul uit de late IJstijd. Archeologen menen dat 
er wellicht in die Maasgeul een grote zandkop heeft 
gelegen. Taalwetenschappers steunen dat idee. Zij 
halen uit Boedonck of Boydonck het adjectief ‘boe(y)’ 
dat slaat op slechte kwaliteit en het grondwoord 
‘donk’ is een ‘zandige opduiking in moerassig terrein’. 
Voor historicus Piet Schinck, die de oorsprong van 
de Bong in Baarlo onderzoekt, is de betekenis van 
‘bong’ nog onduidelijk. ‘Misschien is er verwantschap 
met het Oudnederlandse woord ‘bonnen’, dat stoppen 
betekent. Hiermee is het Limburgse woord bong, een 
stop in houten vaten, te vergelijken’.  

Hasselt
In het Plaatsnamenboek schrijven G. van Berkel en 
K. Samplonius dat Hasselt is afgeleid van ‘hasala’, 
een bosje met hazelaars. De naam duikt veelvuldig 
op in de 14e eeuw. De hazelaar groeit langs de 
bosrand en levert de hazelnoot, die altijd graag 
gegeten is en waarvan de doppen al in prehistorische 
contexten (verkoold) worden opgegraven. Takken 

van de hazelaar zijn zeer geschikt voor het maken 
van manden en hutten. De naam van de Belgisch-
Limburgse hoofdstad Hasselt is afkomstig van het 
Germaanse woord ‘hasaluth’ dat ook hazelarenbos 
betekent. Bij het Duitse Kleef ligt ook een buurtschap 
met de naam Hasselt.

Schandelo
Schandelo is een redelijk unieke naam. Alleen de 
Heerlense wijk Schandelen komt wat naam betreft 
in de buurt. Schandelo staat in oude aktes ook als 
‘Scanlo’ (1420), ‘Scanlen (1400), ‘Schanle’ (in 1377), 
‘Schanlo’ (1432) en ‘Chandlo’ genoemd en misschien 
slaat de veldnaam of het goed ‘Scalle’ (in 1394) en 
‘Scalleruch’ in oude oorkondes ook op Schandelo. Lo 
en loo staan voor bos en is ook de benaming voor 
‘een met vuur gerooide plek’. Volgens archeoloog 
Beerenhout verwijst ‘schande’ naar eerloos, iets 
waarover je je kunt schamen. ‘Maar schande of 
schandel kan ook naar het object zelf verwijzen. Met 
andere woorden naar de toestand van het bos in de 
zin van deplorabel of in slechte toestand. Of in de 
zin van: niet geschikt voor het verkrijgen van goed 
hout. Een bos dat aanstoot of ergernis oplevert’, 
zegt Beerenhout. De combinatie ‘Scan’ en ‘Schande’ 
verwijst volgens pastoor Joosten naar ‘eene hoge 
plaats bedekt met laag houtgewas of eene hooge 
boschgrond en soms ook een open plaats in het 
bosch’.

‘Die Buierschap van Schanlo’ op een kopie van een kaart uit 1574.‘Die Buierschap van Schanlo’ op een kopie van een kaart uit 1574.

Een akte van 28 juni 1334 uit het archief van de Venlose Kruisheren 
laat zien dat Arnoyt van Buren, voogd van Arcen, ridder, verklaart dat 
hij zijn aandeel in der Oijen bij Velden en het Scalleruch aan zijn laten 
heeft overgedragen tegen een grondrente van twee penningen.

Kaart nummer 695 van de 
‘Chromotopografi sche kaart des 
Rijks’ uit 1890 toont de buurtschap 
Velgart.
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Vorst en Voort
In een akte in het kerkarchief van 1547 is al sprake 
van bezittingen ‘ingen Vorst’. Vors en furs worden 
vaak vertaald als een gebied met bremmen en 
struiken. Vurst, Vorst en Vuursche zijn genoemd 
naar dennenbos- of woud. De naam is populair in 
deze regio. Niet alleen aan de overkant van de Maas 
maar ook net over de Duitse grens is ‘Vorst’ een 
veelgebruikte naam voor dorpen en gehuchten. Het 

Veldense Vorst komt in oude documenten ook voor 
als ‘Luttel(s)vorst’, klein vorst. De Voort, of zoals in 
oude aktes ‘in gen Voert’, houdt verband met de term 
‘voort’, een doorwaadbare plaats bij een beek. Een 
voorde of voord is een doorwaadbare plaats van een 
water. Een grindeiland in de Maas, ter hoogte van de 
Voort en te zien op de Tranchotkaart uit 1805, geeft 
aan dat de Maas op die plek in bepaalde perioden 
doorwaadbaar was.

De Klef, de voormalige boerderij 
van de familie Lommen stond tegen 
de oude kerkhofmuur op de plek in 
de Dorpsstraat waar nu het Heilig 
Hartbeeld staat.
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Vilgert 
Vilgert is een naam die al eeuwen voorkomt op 
kaarten en in familienamen maar meestal iets anders 
geschreven. Van ‘den Vergert’, een naam die we in het 
kerkarchief aantreffen en die op boomgaard wijst. In 
1431 is er al een schepen die ‘Heyn van gher Vervart’ 
wordt genoemd, aldus het archief van de Kruisheren 
Venlo. In een akte in het kerkarchief staat ‘twee 
morgen landts int Villgerde vellt aen den peddenwech, 
een zijde seetende aen kraanemitz landt die ander aen 
kempkis lant’. Op de kadasterkaart van 1811 heet het 
gebied Villigert of Villiger en ook Villagert.

Ossenberg 
De betekenis ervan is ‘plaats waar men ossen liet 
weiden of overnachten’. Vanouds worden weiden 
genoemd naar het vee dat er graast. Benoeming naar 
planten en dieren komt bij bergen en heuvels veel 
voor.

Krosselt. 
In een artikel in het orgaan voor ‘de Limburgsche 
geschiedenis, taal en letterkunde’, de Maasgouw, van 
1909 staan enkele plaatselijke benamingen in Velden 
genoemd zoals Masselt en Crasselt. Misschien wordt 
met Crasselt het nu bekende gebied Krosselt bedoeld 
of is in de loop der eeuwen uit Crasselt de veldnaam 
Krosselt ontstaan. Niemand weet waar de naam 
mee te maken heeft. Crasselt zou kunnen verwijzen 
naar het in onbruik geraakte werkwoord ‘krasselen’. 
Synoniemen voor krasselen zijn knoeien, prutsen, 
krabbelen, scharrelen, spartelen en wurmen.

De Klef
De Klef is een afgegraven zandheuvel aan de westzijde 
van de kerk waarop de boerderij De Klef heeft 
gestaan. Een deel van de familie Lommen in Velden is 
nog altijd ‘van de Klef’. De herkomst is eenvoudig; Klef 
betekent ‘steile rand, klif’. Het is een naam die in het 
dialect van onze regio vaker opduikt.

Het Zand
De 19e eeuwse kadasterkaarten tonen in de buurt van 
het oude kerkhof de veldnaam ‘In het Zand’. Op veel 
plaatsen is dat de naam van een aanvankelijk niet 
bestraat knooppunt van wegen op zandige bodem. 
Het stuk land is vroeger onderdeel geweest van de 
stuifduin De Neulisberg.

Een dorp ontstaat
In archiefdocumenten uit de 11e en 12e eeuw komt 
Velden langzaam tot leven als de namen Boydonch, 
Scanlo, Velden, Vurst of Vursten en ‘dat dorp te 
Hasselt’ worden genoemd. De constatering dat de 
oudste bewoning, en zo ook het ontstaan van Velden, 
aan de weg Schandelo-Bong, op de overgang van het 
ene naar het andere laagterras, moet worden gezocht, 
is juist. Op het hogere en drogere terras langs deze 

De 19e eeuwse kadasterkaarten tonen 
in de buurt van het oude kerkhof de 
veldnaam ‘In het Zand’.
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weg ontstaan de eerste hutten, boerderijen, hoven, 
molens en akkers en aan de overkant op het lagere 
en nattere terras komen de wei- en hooilanden. Zo 
groeit in Schandelo en de Bong een bijzondere en in 
Nederland unieke lintbebouwing van boerderijen en 
hoven met lange, smalle percelen weilanden. 
Volgens archeoloog Bob Beerenhout is Schandelo, 
gezien de kronkelende weg en de ligging van de 
boerderijen, van hoge ouderdom. ‘Ik hoorde dat 
men er een kassencomplex wil aanleggen? Wordt 
dit een nieuwe historische blunder? Je zou de hele 
strook tot aan het natuurgebied tot beschermd 
cultuurlandschap moeten verklaren. Dit is één van de 
meest interessante stukjes binnen de gemeente Arcen 
& Velden’, aldus Beerenhout.

Hoog en droog, heilig en veilig
Iets verderop, richting de Maas, groeit langzaam 
langs en op een heuvelrug van stuifzand een andere 
boerengemeenschap van waaruit langzaam maar zeker 
de dorpskern Velden ontstaat. Langs de doorgaande 
heerweg, naast vruchtbare akkers in ‘t Vorst en met 
de Maas op loopafstand, is het blijkbaar goed toeven. 
Dreigt er gevaar, bijvoorbeeld een overstroming, 
dan vluchten mensen en vee de Maasduinen op om 
droge voeten en poten te houden. De Kerkberg moet 
al vroeg een geografisch centrale en belangrijke 
plek voor de dorpelingen zijn geweest. Wie weet is 
dit al heel lang een plaats waar ‘priesters’ aandacht 
vragen voor de vroegste religieuze en culturele 
tradities. Van de eerste missionarissen is bekend dat 
ze oude, heidense tradities proberen uit te gummen 
door bijvoorbeeld heilige eiken te kappen om op 
diezelfde ‘gewijde’ plek de eerste vroegchristelijke 
devotieplaatsen en bidkapelletjes te bouwen. 
Misschien geldt dat verhaal ook voor de eerste kapel in 
Velden die op een hoge, droge en veilige plek gebouwd 
wordt, op de Kerkberg en waarvan de funderingen in 
1933 gevonden worden. Vanaf die positie moet vanuit 
een klokkentoren het uitzicht op de verre omgeving 
perfect zijn geweest. Met de kerkhofmuur, aangelegd 
in een cirkel om de kerk, als bescherming voor mens 
en vee.

Zo raken de donkere middeleeuwen langzaam 
op de achtergrond en gaan na het jaar 1000 de 
eerste geschreven bronnen open. De oude akten en 
oorkondes vertellen ons in volgende hoofdstukken 
beetje bij beetje wie in Velden de baas speelt en gaat 
spelen. 

Vondsten in kaart gebracht
Beroepsarcheoloog Xavier van Dijk heeft de 
Veldense vondsten uitgebreid beschreven in 
zijn doctoraalscriptie ‘Vondsten uit Velden. Een 
archeologische inventarisatie in de gemeente Arcen en 
Velden’ in opdracht van het Instituut voor Prehistorie 
in Leiden in 1997. Aan de hand van onderstaande 
dateringen zijn op de komende pagina’s de vondsten 
samengevat en in kaart gebracht.

- Steentijd: 300.000 - 2000 voor Christus
-  Paleonithicum (oude steentijd): 300.000 - 8800 

voor Christus
-  Mesolithicum (midden steentijd): 8800-4900 voor 

Christus
- Vroeg Mesolithicum: 8800 - 7100 voor Christus
- Laat Mesolithicum: 6450 - 4900 voor Christus
- Neolithicum (jonge steentijd): 5300 - 2000 
- Vroege IJzertijd: 800 - 500 voor Christus
-  Midden/Laat Neolithicum: 4200 - 2000 voor 

Christus
- Michelsbergcultuur: 4400 - 3500 voor Christus
- Bronstijd: 2000 - 800 voor Christus
- Vroege Bronstijd: 2000 - 1800 voor Christus
- Midden Bronstijd: 1800 - 1100 voor Christus
- Late Bronstijd: 1100 - 800 voor Christus
- IJzertijd: 800 - 12 voor Christus
- Vroege IJzertijd: 800 - 500 voor Christus
- Late IJzertijd: 250 - 12 voor Christus
- Romeinse Tijd: 12 voor Christus - 450 na Christus
- Midden Romeinse Tijd: 70 - 270 na Christus
- Laat Romeinse Tijd: 270 - 450 na Christus
- Middeleeuwen: 450 - 1500 na Christus
- Vroege Middeleeuwen: 450 - 1050 na Christus
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Nr. Jaartal Vondst Vinder Vindplaats Datering

1 1987 Vuursteen, krabbers A. Gout/Janssen Venkoelen Michelsberg- cultuur

3 1975/80 Romeinse villae en scherven. H. v. Wijlick Schandelo  Romeinse Tijd

4 1978 Wand, rand- en bodemfragmenten. J. Stoel Schandelo  Midden Romeinse Tijd

5 1977 Tuitje van schenkkan. P. Keltjens Schandelo Romeinse Tijd

6 1990/95 Veel vondsten A. Gout Luld Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

8 1996 Fragm. La Tène-armband, 5 ribben A. Gout Luld Late IJzertijd

11 1980\90 Flint ovale bijl J. Soberje Schand.broek Midden/Laat Neolithicum

13 ? Geslepen bijl ? Solingerhof Midden/Laat Neolithicum

14 1960 Flint ovale bijl ? Sliepenberg Midden/Laat Neolithicum

15 1990 Spitskling, 2 afslagen, 11 wand- en
   15 bodemfragm. 14 misbaksels
   Ijzerslakken, 1 fragm terra sigillata H. Gout Laorberg Michelsberg- cultuur/IJzertijd/Romeinse Tijd

16 1981 2 fl intovaal bijlen, ijzeroven,
   IJzerslakken, 1 klingschrabber J. Kuypers Vorst Michelsberg- cultuur/IJzertijd t/m Middeleeuwen

17 1975 1 wand- en 1 randscherf J. Stoel Sportterrein Steentijd - IJzertijd

18 1996 Scherven van een dolium HWALV op de kamp Romeinse Tijd

19 1980 IJzerslakken H. Gout op de kamp IJzertijd/ Middeleeuwen

20 1970 Wand-, rand- en bodemfragmenten 

   bronzen ring HWALV MaasoeverConenhof Midden Romeinse Tijd

21 1974/90 11 afslagen, 21 klingen, 1 steker,
   6 schrabbers, 1 boor, 1 getande lgk,
   spits, crematieresten en schaal. Leenders/Gout Brugesberg Laat Mesolithicum

22 1990/92 13 afslagen,4 kernen,1 kling,
   15 graven met urnen enz. H. Gout Bong Steentijd/ Late Bronstijd
   Vroege IJzertijd/ Vroege Middeleeuwen

23 1980/90 1 scherf kamstreek versiering H. Gout Bong IJzertijd

24 1984 1 gevleugelde spits  H. Gout Bong Bronstijd

25 1990 8 afslagen,1 kling, schrabber, wand-
   en randscherven enz. H. Gout Bong Midden/Laat Neolithicum /Romeinse Tijd

26 1990 1 geretoucheerde kling enz H. Gout Bong Michelsberg- cultuur

27 1980/90 1 schrabber  H. Gout Bong Steentijd

28 1980/90 10 wandscherven H. Gout Heyligershof Romeinse Tijd

29 1990/95 Scherven en dakpanfragmenten W. Alberts Hasselt Laat Romeinse Tijd

32 1995 1 spinsteentje, 1 riemgeleider,
   1 bronzen gordelsluiting W. Alberts Laorberg Romeinse Tijd
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   Ijzerslakken, 1 fragm terra sigillata H. Gout Laorberg Michelsberg- cultuur/IJzertijd/Romeinse Tijd

16 1981 2 fl intovaal bijlen, ijzeroven,
   IJzerslakken, 1 klingschrabber J. Kuypers Vorst Michelsberg- cultuur/IJzertijd t/m Middeleeuwen

17 1975 1 wand- en 1 randscherf J. Stoel Sportterrein Steentijd - IJzertijd

18 1996 Scherven van een dolium HWALV op de kamp Romeinse Tijd

19 1980 IJzerslakken H. Gout op de kamp IJzertijd/ Middeleeuwen

20 1970 Wand-, rand- en bodemfragmenten 

   bronzen ring HWALV MaasoeverConenhof Midden Romeinse Tijd

21 1974/90 11 afslagen, 21 klingen, 1 steker,
   6 schrabbers, 1 boor, 1 getande lgk,
   spits, crematieresten en schaal. Leenders/Gout Brugesberg Laat Mesolithicum

22 1990/92 13 afslagen,4 kernen,1 kling,
   15 graven met urnen enz. H. Gout Bong Steentijd/ Late Bronstijd
   Vroege IJzertijd/ Vroege Middeleeuwen

23 1980/90 1 scherf kamstreek versiering H. Gout Bong IJzertijd

24 1984 1 gevleugelde spits  H. Gout Bong Bronstijd

25 1990 8 afslagen,1 kling, schrabber, wand-
   en randscherven enz. H. Gout Bong Midden/Laat Neolithicum /Romeinse Tijd

26 1990 1 geretoucheerde kling enz H. Gout Bong Michelsberg- cultuur

27 1980/90 1 schrabber  H. Gout Bong Steentijd

28 1980/90 10 wandscherven H. Gout Heyligershof Romeinse Tijd

29 1990/95 Scherven en dakpanfragmenten W. Alberts Hasselt Laat Romeinse Tijd

32 1995 1 spinsteentje, 1 riemgeleider,
   1 bronzen gordelsluiting W. Alberts Laorberg Romeinse Tijd

Nr. Jaartal Vondst Vinder Vindplaats Datering

1 1987 Vuursteen, krabbers A. Gout/Janssen Venkoelen Michelsberg- cultuur

3 1975/80 Romeinse villae en scherven. H. v. Wijlick Schandelo  Romeinse Tijd

4 1978 Wand, rand- en bodemfragmenten. J. Stoel Schandelo  Midden Romeinse Tijd

5 1977 Tuitje van schenkkan. P. Keltjens Schandelo Romeinse Tijd

6 1990/95 Veel vondsten A. Gout Luld Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

8 1996 Fragm. La Tène-armband, 5 ribben A. Gout Luld Late IJzertijd

11 1980\90 Flint ovale bijl J. Soberje Schand.broek Midden/Laat Neolithicum

13 ? Geslepen bijl ? Solingerhof Midden/Laat Neolithicum

14 1960 Flint ovale bijl ? Sliepenberg Midden/Laat Neolithicum

   Ijzerslakken, 1 fragm terra sigillata H. Gout Laorberg Michelsberg- cultuur/IJzertijd/Romeinse Tijd

   IJzerslakken, 1 klingschrabber J. Kuypers Vorst Michelsberg- cultuur/IJzertijd t/m Middeleeuwen

17 1975 1 wand- en 1 randscherf J. Stoel Sportterrein Steentijd - IJzertijd

18 1996 Scherven van een dolium HWALV op de kamp Romeinse Tijd

19 1980 IJzerslakken H. Gout op de kamp IJzertijd/ Middeleeuwen

   bronzen ring HWALV MaasoeverConenhof Midden Romeinse Tijd

   spits, crematieresten en schaal. Leenders/Gout Brugesberg Laat Mesolithicum

   15 graven met urnen enz. H. Gout Bong Steentijd/ Late Bronstijd

23 1980/90 1 scherf kamstreek versiering H. Gout Bong IJzertijd

24 1984 1 gevleugelde spits  H. Gout Bong Bronstijd

   en randscherven enz. H. Gout Bong Midden/Laat Neolithicum /Romeinse Tijd

26 1990 1 geretoucheerde kling enz H. Gout Bong Michelsberg- cultuur

27 1980/90 1 schrabber  H. Gout Bong Steentijd

28 1980/90 10 wandscherven H. Gout Heyligershof Romeinse Tijd

29 1990/95 Scherven en dakpanfragmenten W. Alberts Hasselt Laat Romeinse Tijd

   1 bronzen gordelsluiting W. Alberts Laorberg Romeinse Tijd

Nr. Jaartal Vondst Vinder Vindplaats Datering

1 1987 Vuursteen, krabbers A. Gout/Janssen Venkoelen Michelsberg- cultuur

3 1975/80 Romeinse villae en scherven. H. v. Wijlick Schandelo  Romeinse Tijd

4 1978 Wand, rand- en bodemfragmenten. J. Stoel Schandelo  Midden Romeinse Tijd

5 1977 Tuitje van schenkkan. P. Keltjens Schandelo Romeinse Tijd

6 1990/95 Veel vondsten A. Gout Luld Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

8 1996 Fragm. La Tène-armband, 5 ribben A. Gout Luld Late IJzertijd

11 1980\90 Flint ovale bijl J. Soberje Schand.broek Midden/Laat Neolithicum

13 ? Geslepen bijl ? Solingerhof Midden/Laat Neolithicum

14 1960 Flint ovale bijl ? Sliepenberg Midden/Laat Neolithicum

   Ijzerslakken, 1 fragm terra sigillata H. Gout Laorberg Michelsberg- cultuur/IJzertijd/Romeinse Tijd

   IJzerslakken, 1 klingschrabber J. Kuypers Vorst Michelsberg- cultuur/IJzertijd t/m Middeleeuwen

17 1975 1 wand- en 1 randscherf J. Stoel Sportterrein Steentijd - IJzertijd

18 1996 Scherven van een dolium HWALV op de kamp Romeinse Tijd

19 1980 IJzerslakken H. Gout op de kamp IJzertijd/ Middeleeuwen

   bronzen ring HWALV MaasoeverConenhof Midden Romeinse Tijd

   spits, crematieresten en schaal. Leenders/Gout Brugesberg Laat Mesolithicum

   15 graven met urnen enz. H. Gout Bong Steentijd/ Late Bronstijd

23 1980/90 1 scherf kamstreek versiering H. Gout Bong IJzertijd

24 1984 1 gevleugelde spits  H. Gout Bong Bronstijd

   en randscherven enz. H. Gout Bong Midden/Laat Neolithicum /Romeinse Tijd

26 1990 1 geretoucheerde kling enz H. Gout Bong Michelsberg- cultuur

27 1980/90 1 schrabber  H. Gout Bong Steentijd

28 1980/90 10 wandscherven H. Gout Heyligershof Romeinse Tijd

29 1990/95 Scherven en dakpanfragmenten W. Alberts Hasselt Laat Romeinse Tijd

   1 bronzen gordelsluiting W. Alberts Laorberg Romeinse Tijd

Nr. Jaartal Vondst Vinder Vindplaats Datering

1 1987 Vuursteen, krabbers A. Gout/Janssen Venkoelen Michelsberg- cultuur

3 1975/80 Romeinse villae en scherven. H. v. Wijlick Schandelo  Romeinse Tijd

4 1978 Wand, rand- en bodemfragmenten. J. Stoel Schandelo  Midden Romeinse Tijd

5 1977 Tuitje van schenkkan. P. Keltjens Schandelo Romeinse Tijd

6 1990/95 Veel vondsten A. Gout Luld Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

8 1996 Fragm. La Tène-armband, 5 ribben A. Gout Luld Late IJzertijd

11 1980\90 Flint ovale bijl J. Soberje Schand.broek Midden/Laat Neolithicum

13 ? Geslepen bijl ? Solingerhof Midden/Laat Neolithicum

14 1960 Flint ovale bijl ? Sliepenberg Midden/Laat Neolithicum

   Ijzerslakken, 1 fragm terra sigillata H. Gout Laorberg Michelsberg- cultuur/IJzertijd/Romeinse Tijd

   IJzerslakken, 1 klingschrabber J. Kuypers Vorst Michelsberg- cultuur/IJzertijd t/m Middeleeuwen

17 1975 1 wand- en 1 randscherf J. Stoel Sportterrein Steentijd - IJzertijd

18 1996 Scherven van een dolium HWALV op de kamp Romeinse Tijd

19 1980 IJzerslakken H. Gout op de kamp IJzertijd/ Middeleeuwen

   bronzen ring HWALV MaasoeverConenhof Midden Romeinse Tijd

   spits, crematieresten en schaal. Leenders/Gout Brugesberg Laat Mesolithicum

   15 graven met urnen enz. H. Gout Bong Steentijd/ Late Bronstijd

23 1980/90 1 scherf kamstreek versiering H. Gout Bong IJzertijd

24 1984 1 gevleugelde spits  H. Gout Bong Bronstijd

   en randscherven enz. H. Gout Bong Midden/Laat Neolithicum /Romeinse Tijd

26 1990 1 geretoucheerde kling enz H. Gout Bong Michelsberg- cultuur

27 1980/90 1 schrabber  H. Gout Bong Steentijd

28 1980/90 10 wandscherven H. Gout Heyligershof Romeinse Tijd

29 1990/95 Scherven en dakpanfragmenten W. Alberts Hasselt Laat Romeinse Tijd

   1 bronzen gordelsluiting W. Alberts Laorberg Romeinse Tijd



84  Hoofdstuk 3

De nummers op kaart corresponderen 
met de nummers op de lijst met 
archeologische vondsten. Overigens 
zijn op de kaart in de geelgekleurde 
gebieden heel duidelijk in bruine kleur 
de toppen van de Maasduinen te 
herkennen.



85Graven in de geschiedenis

36 1990/95 ca.100 scherven houtskool in 
   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

41 1980/90 Afslagen klingen scherven kernen
   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/
   Vroege IJzertijd

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

70 1967/90 Afslagen kling, vuursteenknollen,
   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

81 1980/90 Fragment bijl, 1 kern, 2 wand en
   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

85 1967/69 1 blok, 4 afslagen, 1 kern 
   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

36 1990/95 ca.100 scherven houtskool in 
   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

41 1980/90 Afslagen klingen scherven kernen
   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/
   Vroege IJzertijd

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

70 1967/90 Afslagen kling, vuursteenknollen,
   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

81 1980/90 Fragment bijl, 1 kern, 2 wand en
   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

85 1967/69 1 blok, 4 afslagen, 1 kern 
   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

36 1990/95 ca.100 scherven houtskool in 
   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

41 1980/90 Afslagen klingen scherven kernen
   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/
   Vroege IJzertijd

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

70 1967/90 Afslagen kling, vuursteenknollen,
   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

81 1980/90 Fragment bijl, 1 kern, 2 wand en
   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

85 1967/69 1 blok, 4 afslagen, 1 kern 
   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

36 1990/95 ca.100 scherven houtskool in 
   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

41 1980/90 Afslagen klingen scherven kernen
   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/
   Vroege IJzertijd

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

70 1967/90 Afslagen kling, vuursteenknollen,
   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

81 1980/90 Fragment bijl, 1 kern, 2 wand en
   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

85 1967/69 1 blok, 4 afslagen, 1 kern 
   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

36 1990/95 ca.100 scherven houtskool in 
   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

41 1980/90 Afslagen klingen scherven kernen
   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/
   Vroege IJzertijd

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

70 1967/90 Afslagen kling, vuursteenknollen,
   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

81 1980/90 Fragment bijl, 1 kern, 2 wand en
   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

85 1967/69 1 blok, 4 afslagen, 1 kern 
   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

36 1990/95 ca.100 scherven houtskool in 
   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

41 1980/90 Afslagen klingen scherven kernen
   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/
   Vroege IJzertijd

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

70 1967/90 Afslagen kling, vuursteenknollen,
   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

81 1980/90 Fragment bijl, 1 kern, 2 wand en
   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

85 1967/69 1 blok, 4 afslagen, 1 kern 
   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd

   kuilen W. Alberts Schandelo IJzertijd

40 1980/90 Halve ronde maalsteen tefriet P. Janssen  Schandelo Romeinse Tijd

   schrabbers glasfragment enz HWALV Luld Steentijd/ IJzer- tijd/ Romeinse Tijd/Vroeg Mesolithicum

42 1985/90 1 vuursteenknol bekapt  C. Verheyen Schandelo Steentijd

54 1890 1 aardewerkschaal ( grijs) ? Schandelo Late Bronstijd/ Romeinse Tijd

56 1965 1 fl int ovale bijl J. Mulders Ravenvennen Midden/Laat Neolithicum

58 1960 scherven met kamstreek versiering H. Keltjens Schandelo IJzertijd

59 1965 2 fl intovale bijlen, 1 bronzen    Midden/Laat Neolithicum/ Bronstijd/
   Speerpunt, 1 spintsteentje Dhr. Voorst Schandelo Neolithicum t/m Middeleeuwen

60 1881 Urnen en scherven Frans Deseriére Ossenberg Late Bronstijd/

61 1937 Debitage materiaal en scherven J. Keus Ossenberg Mesolithicum/ Vroeg Neolithicum

62 1963 1 fl int ovale bijl Dhr. Janssen Velden Midden/Laat Neolithicum

63 1974 1 fl int ovale bijl en fragm. urn H .Hoeymakers Velden Midden/Laat Neolithicum/ Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd

66 1980 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Laat Mesolithicum

67 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Laat Neolithicum/ Vroege Bronstijd/  IJzertijd

68 1980/90 Grote vondst veel materiaal J. Schotten Ravenvennen Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur -Late IJzertijd

69 1980/90 2 afslagen, 3 kernen J. Schotten Ravenvennen Steentijd

   1 wandscherf J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

71 1980 1 kling, 1 pseudo burijn J. Schotten Ravenvennen Steentijd

73 1980/90 2 krabbers J. Schotten Ravenvennen Steentijd

75 1980/90 1 afslag, 1 kern, 3 wandscherven J. Schotten Ravenvennen Steentijd - IJzertijd

78 1980/90 Grote vondst veel materiaal J.Schotten Venkoelen Vroeg Mesolithicum/ Michelsberg- cultuur

79 1980/90 Afslagen, kling en kern J. Schotten Venkoelen Steentijd

80 1980/90 3 afslagen, 4 klingen, 1 krabber J. Schotten Venkoelen Steentijd

   1 randscherf J. Schotten Schandelo Midden/Laat Neolithicum/ Romeinse Tijd

   6 maaseitjes, 8 natuursteen J. Driessens Hanik Steentijd

86 1967/68 Grote vondst veel materiaal J. Driessens Hanik Mesolithicum/ Midden/Laat Neolithicum / IJzertijd

87 1968/69 2 afslagen  J. Driessens Hanik Steentijd

95 1980/90 2 zilveren muntjes ? Vilgert Laat Romeinse Tijd

96 1980/90 1 zilveren muntje ? Krosselt Laat Romeinse Tijd



86  Hoofdstuk 4

97 1980/90 10 afslagen, 1 krabber, 1 kern, 
   1 randscherf B. Janssen  Paddeweg  

99 1980/90 1 klopsteen, 1 brok vuursteen J. Soberje Schandelo Steentijd

100 1980/90 IJzerslakken en ijzeroerbank J. Soberje Schandelo IJzertijd /Middeleeuwen

101 1980/90 2 afslagen, 1 kern, 1 natuursteen J. Soberje Schandelo Steentijd

102 1980/90 Vuurstenen artefacten ? Venkoelen Steentijd

104 1990 Grote vondst veel materiaal J. Stoel/H. Gout Laorberg Steentijd/ Late Bronstijd/
   Vroege IJzertijd/ Romeinse Tijd

120 1981 2 afslagen, 2 klingen, kern enz. J. Stoel Schaedberg  Mesolithicum

127 1986 26 scherven, enkele versierd Dhr. Boitelle Wittenberg Laat Neolithicum/ Midden Bronstijd

128 1935 1 bronzen zwaard, baggervondst
   waarschijnlijk offergave ? Maas Bronstijd

129 1990/99 40 vuursteen brokken P. Keltjens Zandheuvel Paleonithicum

201 1930/40 Scherfmateriaal uit ijzertijd L. Keus bij de Kerk IJzertijd

202 1930/40 Scherfmateriaal uit ijzertijd en 
   uit de Romeinse tijd L. Keus Ravenvennen IJzertijd / Romeinse Tijd

203 1930/40 Scherfmateriaal uit ijzertijd 
   Vindplaatsen nr 201, 202, 203 wijzen
   op een huisplaats. Overal is ook
   verbrande leem gevonden. L. Keus Bong IJzertijd

204 2001 Romeins graf van jonge vrouw
   met restanten aardewerk en
   bronzen fi bula. ROB Hasselt Romeinse Tijd 50 na Chr

205 2001 Romeins graf van vrouw met
   restanten van aardewerk. ROB Hasselt Romeinse Tijd 70-100 na Chr

206 2001 Restanten Romeinse bouw-materialen 
   (dakpannen). ROB Hasselt Romeinse Tijd

207 2001 Restanten Romeinse bouw-materialen 
   (dakpannen). ROB Hasselt Romeinse Tijd

97 1980/90 10 afslagen, 1 krabber, 1 kern, 
   1 randscherf B. Janssen  Paddeweg  

99 1980/90 1 klopsteen, 1 brok vuursteen J. Soberje Schandelo Steentijd

100 1980/90 IJzerslakken en ijzeroerbank J. Soberje Schandelo IJzertijd /Middeleeuwen

101 1980/90 2 afslagen, 1 kern, 1 natuursteen J. Soberje Schandelo Steentijd

102 1980/90 Vuurstenen artefacten ? Venkoelen Steentijd

104 1990 Grote vondst veel materiaal J. Stoel/H. Gout Laorberg Steentijd/ Late Bronstijd/
   Vroege IJzertijd/ Romeinse Tijd

120 1981 2 afslagen, 2 klingen, kern enz. J. Stoel Schaedberg  Mesolithicum

127 1986 26 scherven, enkele versierd Dhr. Boitelle Wittenberg Laat Neolithicum/ Midden Bronstijd

128 1935 1 bronzen zwaard, baggervondst
   waarschijnlijk offergave ? Maas Bronstijd

129 1990/99 40 vuursteen brokken P. Keltjens Zandheuvel Paleonithicum

201 1930/40 Scherfmateriaal uit ijzertijd L. Keus bij de Kerk IJzertijd

202 1930/40 Scherfmateriaal uit ijzertijd en 
   uit de Romeinse tijd L. Keus Ravenvennen IJzertijd / Romeinse Tijd

203 1930/40 Scherfmateriaal uit ijzertijd 
   Vindplaatsen nr 201, 202, 203 wijzen
   op een huisplaats. Overal is ook
   verbrande leem gevonden. L. Keus Bong IJzertijd

204 2001 Romei
   met restanten aardewerk en
   bronzen fi bula. ROB Hasselt Romeinse Tijd 50 na Chr

205 2001 Romeins graf van vrouw met
   restanten van aardewerk. ROB Hasselt Romeinse Tijd 70-100 na Chr

206 2001 Restanten Romeinse bouw-materialen 
   (dakpannen). ROB Hasselt Romeinse Tijd

207 2001 Restanten Romeinse bouw-materialen 
   (dakpannen). ROB Hasselt Romeinse Tijd

97 1980/90 10 afslagen, 1 krabber, 1 kern, 
   1 randscherf B. Janssen  Paddeweg  

99 1980/90 1 klopsteen, 1 brok vuursteen J. Soberje Schandelo Steentijd

100 1980/90 IJzerslakken en ijzeroerbank J. Soberje Schandelo IJzertijd /Middeleeuwen

101 1980/90 2 afslagen, 1 kern, 1 natuursteen J. Soberje Schandelo Steentijd

102 1980/90 Vuurstenen artefacten ? Venkoelen Steentijd

104 1990 Grote vondst veel materiaal J. Stoel/H. Gout Laorberg Steentijd/ Late Bronstijd/
   Vroege IJzertijd/ Romeinse Tijd

120 1981 2 afslagen, 2 klingen, kern enz. J. Stoel Schaedberg  Mesolithicum

127 1986 26 scherven, enkele versierd Dhr. Boitelle Wittenberg Laat Neolithicum/ Midden Bronstijd

128 1935 1 bronzen zwaard, baggervondst
   waarschijnlijk offergave ? Maas Bronstijd

129 1990/99 40 vuursteen brokken P. Keltjens Zandheuvel Paleonithicum

201 1930/40 Scherfmateriaal uit ijzertijd L. Keus bij de Kerk IJzertijd
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Het gebied tussen Rijn en Maas waarbij is aangegeven het volledig traject van Fosse Eugeniana.
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Inleiding

Als we de tegenwoordige Veldense kerk bekijken, 
kunnen we ons misschien nauwelijks voorstellen welk 
verhaal daar achter schuilt. Sinds ongeveer 1300 en 
mogelijk zelfs eerder staat op deze plek een kerkge-
bouw. Voor de oorsprong ervan moeten we een kort 
uitstapje maken naar de vroege middeleeuwen, de tijd 
van de opkomst van het Christendom in deze streken. 
Nadat vanaf ongeveer 800 de geloofsverkondiging met 
hulp van de heersende adel vaste vormen had aange-
nomen, kreeg de kerk steeds meer invloed en groeide 
zij uit tot een bepalende factor in de traditionele 
samenleving. De betekenis van het geloof was in het 
leven van alledag groot: het leven op het platteland 
was hard en zwaar. De mensen waren blij als ze de 
eindjes aan elkaar konden knopen in een maatschap-
pij, waarin zelfvoorziening centraal stond. Met ziekten 
en regelmatige misoogsten was dat lang niet gemak-

kelijk. In de kerk kregen ze uitzicht op een beter leven 
in het hiernamaals. De kerk en het kerkhof waren ook 
een vluchtoord voor de mensen en hun vee in tijden 
van overstromingen en oorlogsdreiging. Niet voor 
niets schreef de Veldense pastoor Wolters in de 18e 
eeuw, dat deze plek diende als “een plaats der refugie 
(veilige haven) voor de troebelen des krijgs”. Maar 
niet alleen op het terrein van de geloofsverkondiging 
is de kerk actief geweest: in de loop van de tijd kreeg 
ze steeds meer invloed op het maatschappelijk leven 
door haar inzet voor onderwijs, sociale zorg (oprichting 
gilde en het armenfonds) en op het gebied van cul-
tuur en sport door het oprichten van verenigingen te 
ondersteunen. Geleidelijk kreeg de kerk in de loop van 
de tijd steeds meer bezittingen in de vorm van grond 
en geld, vaak uit nalatenschappen van vrome burgers. 
Deze middelen werden weer ingezet door landverpach-
ting en het verstrekken van leningen. Hierdoor was 
de kerk tevens actief als werkgever, landverpachter 

Hoofdstuk 4

Kerk en parochie

undata est domus Domini supra verticem montium et venient ad eam omnes: Gesticht is dit 
huis des Heeren op de top der bergen, en tot haar zullen allen komen. Deze tekst staat boven 
de ingang van de St.-Andreaskerk. Eeuwenlang komen de Veldenaren al naar deze plaats om 

deel te nemen aan de kerkelijke diensten en hun geloof te belijden. De kerk op een hoog gelegen plek 
midden in Velden, kent een rijke historie met vele wetenswaardigheden. Dit hoofdstuk geeft een schets 
van de ontwikkeling van de parochie en het kerkelijk leven in Velden. Het verhaal begint met de oudste 
gegevens en loopt door tot het begin van de 21e eeuw. Ruime aandacht wordt besteed aan de laatste 
100 jaar. Daarin worden ook allerlei gebruiken en tradities behandeld. Hoewel deze van een vroegere 
oorsprong zijn, hebben velen hier nog herinneringen aan.

Door Hay en
Jan Lucassen



90  Hoofdstuk 4

en bankier. In feite werd de kerk bestuurd als een 
bedrijf; vandaar dat vroeger gesproken werd van ‘de 
kerkfabriek’. Op deze manier heeft de kerk in de loop 
der eeuwen een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
economische, sociale en cultureel-maatschappelijke 
ontwikkeling en daarmee haar stempel gedrukt op de 
samenleving.

Met het toenemen van de welvaart en de ontwikkeling 
van de maatschappij sinds het midden van de vorige 
eeuw raakte de strakke band tussen de mensen en de 
kerk geleidelijk losser. Steeds meer taken, die de kerk 
tot dan toe voor haar rekening had genomen, wer-
den overgenomen door professionele organisaties en 
verenigingen. Denk maar aan de gezondheidszorg, de 
sociale wetgeving, banken en tal van andere bedrijven 
en instellingen. Door deze economische en sociale ont-
wikkeling is de plaats van de kerk in de samenleving 
sterk veranderd. Het kerkgebouw niet, dat staat nog 
altijd op dezelfde plek.

Opkomst van het Christendom

In de vóór-Christelijke samenleving hadden de mensen 
een natuurlijke verering voor elementen en krachten, 
die het leven van de mens overstijgen. Vandaar ont-
stond er eerbied voor oude bomen, stenen en heuvels. 
Ze werden beschouwd als woonplaatsen van goden en 
hadden daarmee een heilige status. Die verering gold 
ook de kracht van het water (de Maas), de zon en het 
vuur. Heuvels waren een belangrijke plek voor begra-
fenissen en crematies. Op de kerkberg, maar ook op 
de Laorberg, Brugesberg en op de Bong zijn crematie-
urnen aangetroffen. Dit zijn duidelijke sporen van de 
aanwezigheid van een vóór-Christelijke samenleving. 
Het kan zowel om sporen van Keltische als Romeinse 
bewoning gaan. In de zeer vroege middeleeuwen was 
de opkomst van het Christendom. Algemeen wordt 
de doop van de Frankische koning Clovis (506) als 
een wezenlijke doorbraak voor de verbreiding van het 
geloof gezien. Al eerder -in 380- had de Romeinse kei-
zer Theodorus het Christendom tot staatsgodsdienst 
verheven. In deze streken werd het geloof verkondigd 

door de bisschoppen Servatius en later door Willibror-
dus, Lambertus en Amandus. Tussen 650 en 750 komt 
de kerstening van het Maasdal op gang. Het gaat erg 
moeizaam en veel pas gestichte kloosters zijn weer 
verwoest door strijdgeweld. Op het platteland werd de 
geloofsverkondiging vanuit kloosters georganiseerd. In 
die tijd werden kloosters gesticht in Susteren (714), 
Aldeneik (730), Thorn en St.-Odiliënberg (714). Rond 
het jaar 1000 zouden in Venlo en Tegelen al parochies 
hebben bestaan. In de jaren daarna worden met hulp 
van de adellijke heersers (in deze streek de herto-
gen van Gelder) nog tal van kloosters gesticht. Voor-
beelden daarvan zijn de abdij van Siegburg, in 1064 
gesticht met schenkingen uit deze regio en de proosdij 
Millen bij Selfkant (in de buurt van Sittard), waarvoor 
in 1144 Veldense bezittingen als onderpand dienen.

Het kerkelijk bestuur is dan al geregeld: de parochies 
in deze streek vallen oorspronkelijk onder het bisdom 
Keulen. In een handschrift met als titel ‘Vitae Sanc-
torum’, afkomstig van de voormalige abdij St.-Vitus 
uit Mönchengladbach, wordt een ruiling van kerkelijk 
gebied beschreven tussen bisschop Evergerus van 
Keulen en bisschop Notgerus van Luik. Omstreeks 
995 zou deze gebiedsruil hebben plaats gehad (het 
exacte jaartal is niet bekend). De parochies ‘Tieglon, 
Lubbruch en Vennelon’ (dat zijn Tegelen, Lobberich 
en Venlo) zijn overgegaan naar het bisdom Luik in 
ruil voor ‘Gladebach en Rheite’ (Gladbach en Rheydt). 
Daarmee wordt voor lange tijd (tot 1559) een ‘kerke-
lijke grens’ getrokken tussen Velden en Arcen. Velden 
wordt door deze ruil de meest noordelijke Luikse paro-
chie aan de oostkant van de Maas. Onder het bisdom 
Luik behoort Velden tot het aartsdiaconaat Kempen-
land en het landdekenaat Wassenberg.

Van kapel tot kerk

Kerk als middelpunt
De eerste kerkjes werden op een strategische plek, 
midden in de woongemeenschap gebouwd en bij voor-
keur op grotere hoogte. Door deze ligging was het een 
verdedigbare, veilige plaats, waar ook de waardevolle 
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bezittingen en belangrijke documenten werden be-
waard. De kerk fungeerde als dorpscentrum en vorm-
de de kern van het sociale leven. Meestal was de kerk 
het eerste stenen gebouw. Bij overstromingen lag de 
kerk altijd droog en bood een veilige vluchtplaats voor 
de mensen en hun vee. Dat gold ook in tijden van poli-
tieke onrust en oorlog. De eerste stenen kerken waren 
eenvoudig, langwerpig of in het vierkant gebouwd met 
het altaar georiënteerd naar het oosten. Vanaf om-
streeks het jaar 1000 zijn op deze wijze kerken in het 
Maasdal tot stand gekomen, zo ook in Velden.

Het eerste kerkje
De plaats waar de kerk staat: ‘de kerkberg’, maakte in 
vroegere eeuwen deel uit van een natuurlijke heuvel-
rug dwars door Velden. Zoals al gezegd is de kerkberg 
een plek die in de vóór-Christelijke samenleving in 
gebruik moet zijn geweest als een rituele offer- en 
begraafplaats. Als onderdeel van de kerstening wordt 
de verering van bomen en waterputten afgeschaft en 
worden de rituele offerplaatsen overgenomen. Ze krij-
gen een nieuwe bestemming: de plaats voor het kerk-
gebouw. De heilige bomen worden gekapt en van het 
hout worden de eerste kerkjes gebouwd. In sommige 
plaatsen zijn paalgaten van houten gebouwen gevon-
den, zoals in Buggenum en Grubbenvorst, wellicht van 
kerken van vóór het jaar 1000, schrijft historicus Régis 
de la Haye in het boek ‘Bisdom langs de Maas’.

Dat is van Velden niet bekend; wel dat er op de plaats 
van de huidige kerk oorspronkelijk een stenen kapel 
heeft gestaan. De fundamenten van dat gebouw zijn 
gevonden bij de kerkbouw in 1933, toen het bouwter-
rein met één meter werd afgegraven. Volgens de be-
schrijving door de toenmalige pastoor Joosten waren 
de muren ervan 90 cm dik, gemetseld met zand en 
meel van lange, dikke stenen. Deze kapel moet kolos-
saal sterk zijn geweest, want zo vervolgt de beschrij-
ving: “Met beitels en houwelen moest steen voor steen 
los worden gemaakt. Ook werd het fundament van het 
eerste altaar aangetroffen. In het midden van deze 
kapel was een gebeente begraven more sacerdotis, 
zoals de priester begraven wordt.” Direct buiten de 

kapel werd een grafkelder gevonden. Eerder, in 1857, 
waren ook al resten van deze kapel gevonden bij de 
bouw van de vorige kerk. De toenmalige kapelaan 
Beckers -een man met interesse in historie- dateerde 
de ouderdom van de kapel gezien haar structuur en de 
gebruikte bouwstoffen destijds op 800 tot 1000 jaar, 
maar tekende erbij aan, dat het ‘een gissing is’.

Wat er ook van zij, dit kerkje of kapel stond er zeker 
in het jaar 1330. In de oorkonde van 6 september van 
dat jaar, opgesteld op initiatief van hertog Reinoud van 
Gelder, wordt gesproken over de kerk van Velden. Met 
deze akte wordt aan de Arcense kasteelheren Arnt en 
Otto van Buren de zelfstandige voogdij over Arcen, 
Lomm, Velden en Vorst toegewezen. Daarmee werd de 
ruzie beslecht die deze twee kasteelheren hadden met 
hun oom Arnold van der Leck, de voogd van Straelen. 
Tot dat moment stond de heerlijkheid Arcen onder de 
voogdij van Straelen. De akte vermeldt o.a.: 

“Voerts segghen wy, dat Arnt van Bueren ende Otte 
syn broeder vurg. gheven ende betalen suelen den 
vaecht van Stralen vurscr. Hondert ende vyf ende 
twintich marck auder brabansche off ghelyck pymant 
daer vuir, …… in alsulker manyren eest, dat die vaecht 
Arnt ende Otten vurg. die ghift van der kerken 
van Velden, die hy heren Wouter van Vossem ver-
coft ende verseyt heift, nyet ende vryt ende quyt, soe 
suelen sy hoem dair vuir af corten vyf ende twintich 
marck ende nyet meer betaelen dan hondert marck 
des selues payments in den termynen alse vurscr. is”.

Volgens deze akte heeft de Straelense voogd Arnold 
van der Leck de kerkrechten van Velden verkocht aan 
ridder Wouter van Vossem. De kerkgift houdt in, dat 
Van Vossem de inkomsten uit de goederen van de pa-
rochie ontvangt. Blijkens de tekst van de akte mogen 
de Arcense kasteelheren aanspraak maken op deze 
kerkgift, want ze hebben het recht om 25 mark op de 
koopsom in te houden, tenzij Van der Leck de verkoop 
ongedaan maakt. Dat laatste moet gebeurd zijn, want 
de kerkinkomsten komen in de handen van Arcen. Ook 
uit de jaren 1334 en 1359 zijn akten bekend, waarin 
wordt gesproken over ‘de parochie Velden’ en ‘het 
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samen sloten zij zich aan bij Jezus Christus als zijn 
volgelingen. Later trok hij naar Oost-Europa om het 
geloof te verkondigen. Omstreeks het jaar 70 stierf hij 
te Patras (Griekenland) de marteldood aan een diago-
naal kruis. Zijn feestdag is op 30 november.

De H. Jacobus verkondigde het geloof in Palestina. 
In het jaar 43 of 44 werd hij op bevel van Herodes 
Agrippa I onthoofd en zo werd hij de eerste apostel 
die de marteldood stierf. In de zevende eeuw zou zijn 
lichaam overgebracht zijn naar Galicië en bijgezet zijn 
op een plek die sindsdien bekend is als Santiago (Sint 
Jacob) de Compostela. Vanaf dat moment is het graf 
van Jacobus een van de populairste bedevaartplaatsen 
in Europa. Zijn feestdag is op 25 juli.

kerspel van Velden’. In een akte van 25 oktober 1393 
beleent Willem van Gulick, hertog van Gelder, “die 
kirck tot Velden mit hoeren toebehoeren” aan Johan 
von Boicholt. Bij deze belening hoort ook het benoe-
mingsrecht, waardoor ridder Johan mag bepalen wie 
de priesterfunctie in Velden mag uitoefenen. De Luikse 
bisschop kwam daar kennelijk niet aan te pas.

Patroonheiligen
Uit de oudst bekende kerkvisitaties van het bisdom 
Luik (1399-1400) blijkt, dat de Veldense parochie is 
toegewijd aan de H. Andreas en de H. Jacobus, beiden 
apostel. Andreas behoort tot de heiligen, die vanaf 
het begin van het Christendom een grote bekendheid 
genieten. Hij was een broer van de apostel Petrus en 

Links
Beeld St.-Andreas op Andreasaltaar.

Rechts
Beeld St.-Jacobus uit 1711
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We hebben al gezien dat Velden oorspronkelijk (tot 
1330) onder de voogdij van Straelen viel. De H.H. Pe-
trus en Paulus zijn de patroonheiligen van de kerk van 
Straelen; de kerk van Arcen heeft dezelfde patroon-
heiligen (tot 1683 alleen de H. Petrus); de Veldense 
kerk is toegewijd aan de H. Andreas. Daarmee heeft 
de kerk van Straelen het karakter van moederkerk; 
de Arcense en Veldens kerk lijken ‘broederkerken’ te 
zijn. Ook is het mogelijk, dat deze patroonheiligen al 
in een vroeg stadium van de kerstening zijn gekozen 
om daarmee de nadruk op de verering van de heilige 
te leggen ter verdrijving van afgoden en bijgeloof. De 
eerder genoemde gebiedsruil tussen Keulen en Luik, 
waardoor Arcen en Velden tot een verschillend bis-
dom gingen behoren, lijkt hierbij geen rol te hebben 
gespeeld. Volgens kerkhistoricus Paul Hamans zijn het 
waarschijnlijk de plaatselijke priesters geweest, die 
voor de keuze van de patroonheiligen hebben gezorgd 
en niet de bisschoppen.

Toren en klok
Bij het eerste kerkje of kapel is later een toren ge-
bouwd. Kerktorens verrezen altijd aan de westzijde; 
ook in Velden was dat het geval. De Maastrichtse 
architect J. Mialaret onderzocht in 1921 in opdracht 

van de Rijkscommissie voor Monumentenzorg de 
Veldense kerk. Volgens hem kan “het mergelsteenen 
deel van den toren van ongeveer 1300 dagteeke-
nen, het baksteenen deel is van de 16de eeuw. Van 
den ouden, vierkanten toren hebben de onderste drie 
balkverdiepingen mergelsteenen muren, opgevuld met 
keien-metselwerk; de benedenste dient tot portaal, de 
volgende tot orgelkamer; in de derde zijn de mergel-
blokken goed zichtbaar, alsmede rondboogvenstertjes 
aan de noord-, de zuid- en de westzijde, telkens een in 
het midden. De geleding daarboven is gemetseld van 
baksteen in staand verband, met in elk zijvak een mid-
denvenster met segmentboog”. Van de toren weten we 
niet wanneer deze is gebouwd. Wel is bekend dat de 
oudste klok uit 1419 stamt. Het is dus aannemelijk, dat 
de toren toen gereed was. Bij de afbraak van de oude 
toren in 1933 werden volgens de beschrijving door 
pastoor Joosten op een diepte van 1,50 meter twee 
geraamten gevonden, begraven ‘more laicorum’ (zoals 
men leken begraaft). Hij voegt eraan toe: “Ze waren 
erg vermolmd en men kon goed zien, dat zij zeer oud 
waren”. Méér is er niet over bekend; in ieder geval 
moeten het dorpelingen van aanzien zijn geweest.

De klok uit 1419 woog 525 kilo en was voorzien van 
het opschrift: “Maria vocor Anno Domini MCCCCXIX”. 
Dat betekent: “Ik heet Maria [ik ben gegoten] in het 
jaar van de Heer 1419”. In de tekstband stond een 
kruisje en twee schildjes met klimmende leeuwen. 
Volgens klokkendeskundige Elly van Loon verwijzen 
deze schildjes en het (Griekse) kruisje naar Jan van 
Hyntham, een Bossche gieter van wie klokken bekend 
zijn tussen 1411 en 1441. Hij was afkomstig uit een 
bekend geslacht van klokkengieters. Uit diezelfde peri-
ode zijn van hem ook klokken bekend in o.a. Broekhui-
zenvorst, verschillende kerken in het hertogdom Kleve, 
Erp en Wegberg.
Deze klok is dienst blijven doen tot 1944; zij stond 
onder monumentenzorg en was daarom voorzien van 
het opschrift ‘5 M 52’. De 5 staat voor de provincie 
Limburg, M is Monument en 52 is in Limburg de 52e 
klok in die categorie. Er zullen in Limburg totaal zo’n 
60 klokken als monument zijn aangemerkt. Om die re-
den bleef ze ook buiten de klokkenvordering van 1942 

Beeld H. Jacobus
In 1711 maakte pastoor Besançon een aantekening, dat 
ƒ 50,- door de kinderen van Jan Vereyck volgens zijn wil aan 
de kerk is gegeven. Jaren eerder had Vereyck dit bedrag als 
“permissiegeld” gekregen, zonder te weten waar het voor 
bedoeld was. Van dit geld zijn twee  beelden gemaakt: “soo 
hebbe daer voor laeten maecken twee schoone beelden tot 
cijraet (sieraad) van den hooghen autaer (hoogaltaar) het 
eene van den H. Joseph, ende het ander van den H. Apostel 
Jacobus, medepatroon van dese kercke. Die het geldt dan 
aengaet, die heeft er godts loon van”. Het beeld van de H. 
Jacobus de Meerdere bestaat nog altijd. Het is gemaakt van 
gepolychromeerd hout en bevindt zich op een console tegen 
het oxaal.



94  Hoofdstuk 4

en is daarom in Velden achtergebleven. Bij het opbla-
zen van de toren tijdens de evacuatie in 1945 werd ze 
verwoest.

Andreasbeeld en middeleeuws doopvont
De kerk bezit een mergelstenen beeld van St.-An-
dreas. Het hoofd ontbreekt; waarschijnlijk is dat in 
de oorlog verloren gegaan, want in de vermelding 
door pastoor Joosten in 1936 wordt niets gezegd over 
een ontbrekend hoofd. Een deel van de linkerarm 

ontbreekt en de gehavende rechterarm is omhoog 
geheven tegen de kruisboom achter het beeld. Uit de 
overlevering leiden we af, dat dit beeld tot 1933 in een 
nis boven de ingang van de oude kerk heeft gestaan. 
Het oudst bekende bericht over dit beeld in het kerkar-
chief dateert van 1617: het werd toen voor ƒ 7,- gere-
pareerd. Op de rugzijde onder aan de voet is vaag een 
jaartal ingekerfd, waarin 1380 gelezen kan worden. 
Het beeld staat achter in de kerk in een vitrine. Aan 
de hand van foto’s van het beeld is kunstkenner Peter 
te Poel, conservator oude kunst van het Bonnefan-
tenmuseum in Maastricht, geraadpleegd. Hij stelt, dat 
het beeld gezien de slechte staat moeilijk te dateren 
is. Volgens hem is bij een restauratie de vervaagde 
plooival opnieuw in het mergel ingesneden: “Wellicht 
is bij die restauratie geprobeerd om de oorspronkelijke 
plooival te reconstrueren. Als dat zo is en gezien de 
trapsgewijs vallende draperie van de mantel over de 
rechterschouder en de overige plooien, is er sprake 

Links
Het oude Andreasbeeld.

Rechts
De kop van een middeleeuws 
doopvont ingemetseld in een 
steunbeer van de oude kerk.
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van een stijl die van de periode 1350 – 1420 kan 
dateren.” Het ingekerfde jaartal 1380 is volgens hem 
moeilijk te verklaren, omdat het toen niet gebruikelijk 
was om een jaartal op die plek op een beeld te zetten. 
Geen zekerheid over het jaartal, maar zeker aanne-
melijk, dat het beeld uit die periode stamt. Daarmee is 
het beeld een van de oudste inventarisstukken van de 
kerk.

Een ander zeer oud overblijfsel is een stenen kop, 
ingemetseld in één van de steunberen van de buiten-
muur van de Mariakapel. Mialaret omschrijft het in 
1921 als “Een hardsteenen kop van een romaansch 
doopvont uit de XIIIe eeuw”. Deze was ook al inge-
metseld in een steunbeer van de oude kerk (1857). 
Het is mogelijk, dat deze toen bij de bouwwerkzaam-
heden is aangetroffen en men het wel een goed idee 
vond om deze voor iedereen zichtbaar aan te brengen 
in de buitenmuur. Bij de bouw van de huidige kerk in 
1933 is hetzelfde gedaan.

Betrokkenheid Kruisheren Venlo bij de kerk van 
Velden
De plaatselijke kerken werden vroeger bediend door 
priesters, die werkten vanuit een klooster. Er werd 
onderscheid gemaakt in ‘vicaris’ en ‘benificant’. Een vi-
caris had één of meer vaste plaatsen onder zijn hoede 
en werkte vanuit zijn ordeklooster. Beneficanten waren 
rondtrekkende priesters, die voornamelijk tot taak 
hadden missen te lezen. Ook zij hadden hun verblijf-
plaats in een klooster. Een kloosterorde, die zich in het 
bijzonder toelegde op parochiezielzorg en onderwijs, 
was de Orde van het Heilig Kruis (OSC; beter bekend 
als de Kruisheren). Zij stichtten in 1399 een klooster 
te Venlo, waarvan de Nicolaaskerk deel uitmaakte. Zij 
verbleven tot 1797 in Venlo. De kloosterlingen moes-
ten de stad toen verlaten op last van de Franse bezet-
ter en ze keerden niet meer terug. Zij legateerden 
destijds de Nicolaaskerk aan de St.-Martinusparochie 
met de verplichting er een rectoraatskerk van te 
maken. Deze situatie heeft bestaan totdat de kerk in 
1944 werd verwoest als gevolg van bombardementen 
en ze geheel afbrandde.

Deze Venlose Kruisheren waren actief in de zielzorg in 
Velden. Ze kregen er ook al vroeg bezittingen, zoals de 
schenking van de hoeve ‘te Hoefhusen’ (Hovershof in ’t 
Vorst) in 1408. In een akte uit 1492 tussen de sche-
penen, kerkmeesters en parochianen van Velden en 
de prior van de Kruisheren in Keulen, Jan van Doer-
nen worden afspraken gemaakt over ‘Die Sondachs 
Vroechmiss’, waaruit eveneens de betrokkenheid van 
de Kruisheren bij de kerkelijke diensten blijkt. Uit 1553 
dateert een akte, waarin “Ick Matheus van Hensberch 
vicarius to Velden” wordt vermeld. Op deze manier 
combineerden de Kruisheren hun parochiewerk met 
het toezicht op hun bezittingen.
Een vermoedelijk uit Velden afkomstige Kruisheer is 
Arnold Geurts, ook wel genoemd Art Goetzen of Goit-
sen. Hij was eerst subprior in het klooster van Maaseik 
voordat hij in 1512 tot prior van Venlo werd benoemd. 
Verder was er nog Conrad Sären: “Geboren te Velden 
in de hoeve Ingenray” (boerderij Raorhof Schandelo). 
Deze Kruisbroeder is lange tijd werkzaam geweest als 
pastoor in Tegelen, waar hij in 1671 is overleden.

Oudt Legerboeck
De gegevens over de betrokkenheid van de Kruisheren 
bij de Veldense kerk weten we uit het “Oudt Leger-
boeck der Kercke rinten van Velden 1422-1663”. Dit is 
het oudst bekende boek van Velden en bevindt zich in 
het kerkarchief. Het is een register waarin de pastoors 
opschreven welke afspraken ze hebben gemaakt met 
parochianen over inkomsten en uitgaven. De akten 
zijn met gekalligrafeerde letters in rode en zwarte inkt 
geschreven. Het boek vermeldt veel namen, beroepen, 
boerderijen, veldnamen en jaartallen en vertelt daar-
mee de vroegste parochiale geschiedenis van Velden.

Hoewel het opschrift van dit boek als beginjaar 1422 
heeft, dateert de oudste akte van 1492. Mogelijk 
stammen enkele gekalligrafeerde ongedateerde akten 
uit de periode 1422 – 1492. In het Jaarverslag 1990 
van de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden 
concludeert Jo Stoel op basis van haar onderzoek van 
het kerkarchief: “Omdat het boek voor het grootste 
gedeelte in eenzelfde kalligrafisch schrift is geschre-
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Bladzijde uit oud legerboek in 
kalligrafeerschrift. 

ven, mogen we aannemen, dat het een afschrift is van 
oudere akten en registers. In verschillende perioden 
zijn in de marge later wijzigingen aangebracht. Om-
dat deze wijzigingen gedateerd zijn, kan men daaruit 
opmaken, hoe bepaalde bezittingen van pachter of 
eigenaar gewisseld hebben.” De oude gekalligrafeerde 
akten, die een jaartal dragen, stammen uit de periode 
tussen 1492 en 1568. Het kalligrafeerwerk moet dus in 
de periode rondom de jongste akte gedaan zijn, 1568 
dus. Waarschijnlijk is dat een direct gevolg van de op-
richting van het bisdom Roermond in 1559. De teugels 
worden strakker aangehaald en de parochies hebben 
de opdracht hun kerkelijke administratie op orde te 
hebben en te houden.

Na 1568 houdt het gekalligrafeerde schrift op en 
schrijven de priesters zelf -meestal in lastig te ontcij-
feren handschriften- in het boek. Ze ondertekenen de 
akten met hun eigen naam of merkteken.

Wel een kerk, nog geen parochie
Via de kerkbelasting, de jaarlijkse tienden, dat is het 
tiende deel van de agrarische opbrengsten, krijgt 
de kerk haar inkomsten. De priesters worden ervan 
betaald en het kerkgebouw wordt onderhouden. Van 
tijd tot tijd houdt de bisschop of diens vertegenwoor-
diger een ronde door het bisdom, de visitatie. Tijdens 
de visitatie wordt de kerk of kapel bezocht, de boeken 
onderzocht en het werk van de priesters bekeken. 
De oudst bekende visitatie dateert van 1399 – 1400. 
Daarin wordt gesproken van een ‘ecclesia’ -een kerk- 
in Velden. Ook uit de jaren 1485, 1520 en 1558 zijn 
visitaties bekend. Het bestaan van een zelfstandige 
kerk was echter allerminst zeker, want in de visita-
tie van 1485 wordt een ‘capella’ genoteerd, in die 
van 1520 is zelfs sprake van een ‘quartae capella’, 
een kwart kerk, die als een ‘dochterkerk’ kon worden 
beschouwd. Vanaf 1558 is er steeds sprake van een 
‘ecclesia’.

De parochie in het tijdvak 
1500 - 1815

De tweede kerk
Wanneer het eerste kerkje ofwel kapel is afgebroken 
en vervangen door een groter gebedshuis, blijft in 
het ongewisse. Mogelijk rond 1500. Daar zijn enkele 
aanknopingspunten voor. Zo is er een korte aanteke-
ning van pastoor Aertnijs (1678 – 1702): “Soo sauda 
de koor van Velden getimmert sijn 1509”. De volgende 
aanwijzing betreft de beschrijving van de afgraving 
van het bouwterrein voor de tegenwoordige kerk in 
‘Velden 1933’. Bij die afgraving worden stenen en 
funderingen gevonden. Die stenen hadden een lengte 
van 27 cm, een breedte van 12 en een hoogte van 7 
centimeter. “Deze brengen het gebouw terug tot de 
helft van de 15e eeuw”, aldus het verslag van pastoor 
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Joosten. Omstreeks 1450 dus. In het kerkverslag van 
12 oktober 1858 (opgesteld bij gelegenheid van de 
kerkwijding van de toen gebouwde, vergrote kerk) 
geeft de eerder genoemde kapelaan Beckers een korte 
beschrijving van de ‘tweede’ kerk: “Hare muren waren 
van mergel en van zware ijzerstenen gemetseld.” De 
kerk was byzantijns van stijl, en had maar één beuk. 
Net als de toren waren de muren met Limburgse mer-
gel bekleed. Het verslag van de kapelaan is onderte-
kend door pastoor Van den Elsen. Vermoedelijk zal 
de tweede kerk dus rond het jaar 1500 zijn gebouwd. 
Maar het blijft bij een indicatie.

Wel is er een landkaart uit 1649, die een afbeelding 
laat zien van de toenmalige Veldense kerk. Hoewel 
we niet weten in hoeverre dit een exacte weergave 
is, voldoet het beeld wel aan de beschrijving van het 
bouwwerk. Er omheen is geen enkel gebouw gete-
kend. Toen al fungeerde de Veldense kerk dus als een 
‘landmark’: een herkenningspunt in het landschap. Al-
leen had toen nog niemand van dat woord gehoord.

Wat wel vaststaat blijkens een korte aantekening is, 
dat in 1617 de altaren zijn geconsacreerd, dat wil zeg-
gen door de bisschop ingezegend. In 1656 geeft Mar-
sillius van Gelder, Heer van Arcen vervolgens opdracht 
aan Thomas Peters, beeldensnijder in Roermond, voor 

de kerk een nieuw altaar te maken. Op 31 mei 1656 
wordt het hoofdaltaar geconsacreerd door de 4e bis-
schop van Roermond, Andreas Creusen (bisschop van 
1651 tot 1657).

De eerste priesters
In het oudste kerkboek staat een tabel met een in-
houdsopgave van de stichting van jaargetijden (H. Mis 
voor overledene die wordt opgedragen op of rond zijn 
sterfdag) en andere inkomsten en uitgaven van de 
kerk. Het wordt vermeld als “Die Tabel om alle dingen 
Lichtelyck tho vinde dat onze kercke van Velden aen-
gaet”, ofwel de tabel die het mogelijk maakt om zaken 
betreffende de kerk van Velden gemakkelijk terug te 
kunnen vinden. In de tabel worden vicarissen -vervan-
gers van de pastoor of priester- met ‘Heer’ aangeduid:

-  Joannes Ruyter (Jan Ruth); akte uit 1512. Ook in 
een akte van 1514 wordt hij “Vicarius tho Velden” 
genoemd;

-  Paulus Boehemius; ook genoemd in de kerkvisitatie 
van 1520;

- Goswinus in gen Ray; 1532
- Lambert Gadsen; 1540 (overleden in 1559);
-  Broeder Mattheus van Hinsbergh in 1553 en 1555 

met als beschrijving: “Ick Broder Matheus van 
Hensberch vicarius tho Velden”;

- Jacobus van Eyck (1556);
- Thijs Hube (geen jaartal).

Het waren priesters, die alleen tot taak hadden om 
kerkelijke diensten te verrichten, zoals het lezen van 
gestichte missen. Zij trokken van plaats tot plaats en 
hadden hun thuisbasis in een klooster. Vandaar het 
boek, waarin ze konden afl ezen welke missen gelezen 
moesten worden.

Sommige van de vermelde achternamen, kennen we 
ook nu nog: ‘in gen Ray’ = Raor, ‘Gadsen’ = Geurts; 
de benaming ‘Hube’ verwijst naar de naam van de 
boerderij aan de Veerweg.

Veldense kerk ingetekend op een kaart uit 1649.
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Jan Verschuren en monstrans 1550
Een belangrijke en invloedrijke Veldenaar is Jan Ver-
schuren; in akten komt hij voor in de functies van 
schepen, broedermeester en lid van het kerkbestuur. 
Zijn naam wordt ook wel geschreven als ‘vander 
Schuyren’ en ‘van der Schuyre’. In 1508 wordt hij al 
genoemd als broedermeester van het St.-Sebastia-
nusgilde. Uit de jaren 1514, 1532 en 1544 dateren 
akten, waarin hij wordt genoemd als kerkmeester. 
Hij is zeker niet onbemiddeld. Zo bezit hij land op de 
Bong en wordt hij vermeld als ‘Jan van der Schuyre 
van den Hoeffslinxhe’, wellicht de hoeve Lingsenhof in 
Schandelo. Blijkens een akte sticht hij met zijn vrouw 
Lijsbeth en dochter Peterken in 1550 een eeuwigdu-
rend erfjaargetijde, op te dragen door vijf priesters en 
te houden op de vrijdag vóór het feest van St.-Paulus 
(toen nog op 25 januari). Voor dit jaargetijde wordt 
aan de kerk betaald een bedrag van ‘eenentwintich 
bescheiden rijders’ (dat zijn munten) met de opdracht 
daarvoor een monstrans te laten maken. Tevens heeft 
Verschuren “Vier bescheiden Daelders doen dy kerck 
gewijt waert”. Van dat geld moest de kerk elk jaar op 
de dag dat het jaargetijde gehouden werd, een aal-
moes aan de armen geven. 

Jan Verschuren moet in 1550 al op zeer gevorderde 
leeftijd zijn geweest (zeker voor die tijd). Na 1550 zijn 
er in akten alleen nog vermeldingen van ‘Jan Verschu-
ren der Jonge’ en ‘Thyss Verschuyren’ als kerkmeester 
in 1560. Na verloop van tijd verdwijnt de achternaam 
Verschuren uit de Veldense akten. Naast Peterken is 
er nog sprake van Trineken Verschuren, waarvan het 
grafkruis bij de kerk staat met als opschrift “I.H.S. 
Anno 1632 den 26 fyberuary is in Got verstorven Tri-
neken – Jan Verschure dochter”. Trineken is vermoe-
delijk een dochter van ‘Jan Verschuren der Jonge’.

De monstrans is nog steeds in bezit van de kerk. Ze 
is beschreven in het boekje ‘Veldkapellen en Wegkrui-
sen in Velden, Arcen en Lomm’, in 1984 samengesteld 
door Sjaak Theelen. Het is puur geluk dat deze stra-
lenmonstrans nog bestaat. Tijdens de Franse bezetting 
-waarschijnlijk in 1796/1797, jaren waarin liturgische 
voorwerpen zeer onveilig waren- werd de monstrans 

verborgen. Wat daarna gebeurde is niet duidelijk. Feit 
is wel dat ze in 1812 werd teruggevonden in een wor-
telkuil op de Vilgert nabij de Medsenhof. Daarbij raakte 
de monstrans beschadigd. De bewoner van Medsenhof 
-Petrus Vosbeek- bouwde uit dankbaarheid op de vind-
plaats een Mariakapel. Deze kapel bestaat nog steeds 
en werd in 1984 gerestaureerd.
Nadat de kerk in 1902 een nieuwe monstrans in bezit 
kreeg, raakte de oude uit 1550 in onbruik. Ze werd in 
1931 uitgeleend aan de St.-Martinusparochie te Venlo 
ten behoeve van gebruik in de kapel van Genooi. In 
1979 werd ze weer teruggegeven aan de Veldense 
kerk. Deze monstrans mag worden beschouwd als het 
oudste voorwerp van edelsmeedkunst in Velden.

Grafkruis Trieneken Jan Verschuren dochter.Grafkruis Trieneken Jan Verschuren dochter.
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Oude monstrans uit 1550. Eén van de stralers ontbreekt.

Bisdom Roermond en priesters in de parochie
In de eerste helft van de 16e eeuw waren er tal van 
misstanden in de kerk. Niet voor niets werd de situatie 
in 1517 door Luther aan de kaak gesteld. Dit leidde tot 
de Reformatie. Ook het bestuur in het bisdom Luik liet 
te wensen over. Enkele voorbeelden: priesters waren 
niet in de parochies aanwezig; ze hadden een lage 
opleiding en verzuimden geregeld hun kerkelijke plich-
ten, terwijl ze er wel geld voor opstreken. Bovendien 
was het bisdom erg uitgestrekt. Als reactie op deze 
toestand werd het Kerkelijk Concilie van Trente gehou-
den (1545 – 1563) met als doel de wantoestanden en 
misbruiken binnen de kerk aan te pakken en tevens 
duidelijkheid te scheppen over verschillende door de 
protestanten betwiste geloofspunten. Als gevolg van 

het Concilie en onder invloed van de Spaanse koning 
Filips II werden de bisdommen opnieuw ingedeeld. Er 
werd gekozen voor kleinere bisdommen om priesters 
en gelovigen beter te controleren. De nieuwe inde-
ling van de bisdommen werd op 12 mei 1559 door 
paus Paulus IV bekrachtigd met de pauselijke bul: 
‘Super Universas’. Dat betekende de oprichting van 
het bisdom Roermond met als Aartsbisdom Mechelen. 
Het bisdom lag versnipperd over het grondgebied van 
verschillende staten. Velden ging -net als Venlo- be-
horen tot het dekenaat Krieckenbeck; Arcen en Lomm 
kwamen bij het dekenaat Gelder.

Het was een roerige tijd: de tachtigjarige oorlog breekt 
uit (1568) en de gereformeerden doen zich vanaf 
ongeveer 1570 steeds meer gelden. De eerste bis-
schop van Roermond, Lindanus, kon zich pas in 1569 
in de stad vestigen met hulp van aartshertog Alva, de 
landvoogd van de Spanjaarden in Nederland. In 1578 
komen o.a. Gelder, Krieckenbeck, Straelen en Arcen 
onder staatsbestuur, met als gevolg dat het protes-
tantisme met geweld wordt ingevoerd. Het staatse 
garnizoen plundert de kerk in Straelen en gaat daarna 
op weg naar Venlo. Vermoedelijk is de Veldense kerk 
dat bespaard gebleven, want er zijn geen meldingen 
te vinden; evenmin zijn er notities over reparaties 
aangetroffen.

Door al deze omstandigheden duurde het nog vele 
jaren voordat de besluiten van het Concilie in de kerk 
waren doorgevoerd. Eén daarvan was, dat de gees-
telijken een residentieplicht kregen voor de parochie 
waarin ze waren aangesteld. De invoering van deze 
bepaling liet eveneens lang op zich wachten: pas in 
1600 is de eerste pastoor in Velden benoemd. Dat was 
Coenraed Eller. Het bestuur van het bisdom was in het 
begin van de 17e eeuw in wat rustiger vaarwater geko-
men en er werd meer structuur en regelmaat aange-
bracht in de kerkelijke organisatie. Pastoors kregen 
toen tevens de opdracht een administratie te voeren 
en doop-, trouw- en begraafboeken te gaan bijhou-
den. De eerste Veldense pastoor, die daar werk van 
maakt, is Willem van den Berg, die Eller in 1614 was 
opgevolgd. Zijn oudste doopregister dateert van 1615. 

Oude monstrans uit 1550. Eén van de stralers ontbreekt.
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Huwelijken zijn genoteerd vanaf 1616; in 1613 was al 
een lijst van overledenen aangelegd.

Gevolgen van oorlog, ziekten en hongersnood
Het leven in vroegere tijden was hard. Ziekten en 
epidemieën teisterden de bevolking, gezondheidszorg 
was er niet. Waren het geen overstromingen of perio-
den van extreme droogte die geregeld tot misoogsten 
leidden, dan waren het wel oorlogen of plunderingen 
door rondtrekkende benden, waardoor armoede en 
hongersnood ontstonden. In 1439 was bijvoorbeeld in 
Venlo sprake van grote sterfte als gevolg van de pest. 
Mogelijk was dat ook in Velden het geval: 1439 is im-
mers het jaar waarin het gilde is opgericht. Maar ook 
in de eeuwen daarna ging het van tijd tot tijd mis. In 
1635 -1636 was er een pestepidemie, die in Arcen en 
Lomm wel tot 200 doden heeft geleid. In Velden zijn in 
die jaren helemaal geen doden genoteerd. Mogelijk is 
de ellende daarvoor te groot geweest. De registraties 
beginnen weer in februari 1636. Zeer waarschijnlijk is 
de toenmalige pastoor Willem van den Berg ook het 
slachtoffer van de pest geworden. In mei van dat jaar 
sloot hij nog drie huwelijken en in juli werd een doop-
sel genoteerd. Daarna niets meer, totdat de registratie 
in oktober 1636 weer begon onder een nieuwe pas-
toor, Antonius Werner. Vermoedelijk is pastoor Van den 
Berg dus in de zomer van 1636 overleden. Na de inval 
en bezetting door Frankrijk (1672 – 1678), zorgden 
rondtrekkende legers voor overlast. Bovendien heerste 
er in 1676 dysenterie (buikloop). Velden betreurde dat 
jaar 47 doden (meer dan 10% van de totale bevol-
king), waarvan 30 in de maanden september en okto-
ber. Ook 1680 was met 22 doden een rampjaar. Enkele 
jaren later, in 1684, mislukte de oogst en stierven 
34 Veldenaren. Nadat Engelse, staatse en Pruisische 
troepen deze regio in 1702 hadden doorkruist, brak 
er in augustus van datzelfde jaar opnieuw dysenterie 
uit met 54 doden in 3 maanden als rampzalig gevolg. 
Op 5 november 1702 overleed pastoor Aertnijs zelf als 
gevolg van deze ziekte. Tussen de jaren 1776 - 1779 
heerste een pokken- en dysenterie-epidemie die in 
Velden 50 tot 60 slachtoffers eiste, waaronder een 
groot aantal kinderen. Ook in 1794 en 1795 heerst er 

weer dysenterie in Arcen, Lomm en Velden. De laatste 
keer dat een besmettelijke ziekte zorgde voor slachtof-
fers was in 1892. Velden telde toen 20 sterfgevallen 
onder ouderen en kinderen als gevolg van influenza.

Herstel kerkhofmuur en toren
Het eerste kerkje van Velden was midden op de kerk-
berg, een oude Maasduin, gebouwd. Rondom de kerk 
werden eeuwenlang de overledenen begraven. Een 
muur diende als afscheiding van het kerkhof. Bou-
wen op een stuifduin is vragen om problemen. Aan de 
buitenkant had de kerkhofmuur geen steun en aan de 
binnenzijde werden regelmatig graven gedolven. In 
juni 1609 stellen de scholtis en schepenen van Vel-
den aan Reinoud van Gelder, heer van Arcen en Vel-
den, voor om de kerkhofmuur te vernieuwen. Ook de 
kerktoren blijkt in slechte toestand te verkeren. Als de 
klokken worden geluid, valt het ‘moerwerck’ regelmatig 
naar beneden. De kerkhofmuren zijn in zo’n slechte 
staat dat ‘unvernuftiger beister’ het kerkhof bezoeken. 
De hertog Van Gelder gaat volgens een akte in 1610 
akkoord met het voorstel tot herstel. Uiteindelijk wordt 
een nieuwe kerkhofmuur gebouwd van mergel en ge-
bakken steen. Deze muur loopt in een ovale cirkel om 
de kerk en de poort krijgt een sluitsteen met het jaartal 
1662 en het wapen van het kasteel van Arcen. In 1733 
krijgt de kerktoren weer een opknapbeurt. De “Clocken 
thooren alhier tot Velden is sodaenig gebarsten dat den 
selver in gevaer is van om te vallen”, schrijft pastoor 
Wolters. De kerk heeft geen geld voor de reparatie. 
Wederom door toedoen van de Hertog van Gelder, heer 
van Arcen en Velden, wordt het herstel op kosten van 
de gemeente uitgevoerd in mei en juni 1733. Nauwe-
lijks 13 jaar later -1746- moet de dan alweer bouwval-
lige kerkhofmuur opnieuw worden gerestaureerd. Daar 
blijft het niet bij. In 1836 blijkt tijdens de kerkvisitatie 
van de Luikse bisschop Van Bommel, dat “Het kerkhof 
niet behoorlijk gesloten is”. Ook in 1894 zijn er weer 
verzakkingen in de uit mergel bestaande funderingen 
van de kerkhofmuur en wordt de muur vernieuwd met 
rode bakstenen. De kerkhofmuur was dus duidelijk een 
zorgenkind, dat regelmatig de aandacht vroeg van de 
pastoors en de bestuurders van de kerkfabriek.
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De eerste kapelaans en de bouw van een 
kapelanie
In 1670 werd voor het eerst een kapelaan benoemd 
in Velden. Dat was Andreas Hoets, die deze functie 
meer dan twintig jaar heeft vervuld tot zijn overlijden 
op 8 april 1691. De taak van de kapelaan bestond uit 
het lezen van de vroegmis op zon- en feestdagen en 
het geven van catechismusles. Tot dat moment was 
er maar één mis op zondagen en dat was kennelijk te 
weinig. Zijn inkomsten moest hij krijgen uit het lezen 
van missen en jaargetijden, huuropbrengst van lande-
rijen die de kerk toebehoorden en goederen in na-
tura. Daarvan zal hij het niet breed hebben gehad. De 
kapelaan kreeg de verplichting om in zijn standplaats 
te gaan wonen. Om die reden besluit vicaris-generaal 
Jacobus van Oeveren van het (vacante) bisdom Roer-

mond op 18 februari 1671 een kapelanie te stichten in 
Velden. Dat gebeurt met medewerking van de gilden 
van St.-Antonius en St.-Sebastianus. Gebouwd is er 
pas in 1678, want uit dat jaar stamt een uitgebreide 
opsomming van kosten: “Gemaakt voor de bouw van 
het Cappelaniën huysken, gebouwd in het jaar 1678 in 
september”.  Het is niet bekend waar dat ‘Cappelaniën 
huysken’ heeft gestaan. De oude kapelanie (tot 1945) 
was oorspronkelijk eigendom van de familie Verbeek, 
die er een herberg dreef, genaamd ‘De vergulde 
kraan’. Vermoedelijk in 1753, toen de Veldenaar Petrus 
Verbeek tot kapelaan was benoemd, is dat pand als 
kapelanie gaan fungeren. Verbeek was vrijwel zijn hele 
priesterleven (43 jaar) werkzaam als kapelaan in Vel-
den. Daarnaast was hij ook actief als schoolmeester.

Orgel in de kerk
We schrijven 1705 als in opdracht van pastoor Besan-
çon een orgel in de kerk wordt gebouwd door Conra-
dus Rüprecht. Kennelijk is het orgel niet goed onder-
houden, want in 1744 is een ingrijpende reparatie 
nodig, die pas na veel vijven en zessen werd afgerond. 
Dit orgel heeft gefunctioneerd tot 1921, toen het geen 
geluid meer gaf. Twee orgeldeskundigen werden erbij 
gehaald: Franssen uit Roermond en Winkels uit Box-
meer. De drie belangrijkste onderdelen: de pijpen, het 
klavier en de windlade bleken totaal versleten te zijn. 
Het orgel werd gesloopt en vervangen door een twee-
dehands harmonium.

Teutenboom
Oude bomen zijn op het platteland eeuwenlang van 
betekenis geweest. Oorspronkelijk omdat ze door 
hun ouderdom ontzag inboezemden en daardoor 
werden gezien als ‘heilige boom’. Toen de handel op 
gang kwam, fungeerden ze als herkenningspunten 
in het landschap en werden in de volksmond ook wel 
‘teutenboom’ genoemd. Een teutenboom stond vroe-
ger op een kruispunt van wegen en was bedoeld als 
oriëntatiepunt en ontmoetingsplek voor rondtrekkende 
handelaren, marskramers, en vaklieden, zoals ketel-
lappers en tonnenmakers. Zij werden ook wel ‘teuten’ 

Rechts de oude kapelanie en verderop links de pastorie en het 
klooster.
Rechts de oude kapelanie en verderop links de pastorie en het 
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tevens landdeken van het dekenaat Kriekenbeck. Hij 
was de voorlaatste deken van Kriekenbeek. De nieuwe 
dorpsherder pastoor Gartz, arriveert pas in juni 1793. 
Velden en Schandelo tellen dan 387 inwoners.

In 1795 werd deze streek door de Fransen bezet. In 
Venlo werden kerken geconfi squeerd en kloosters 
opgeheven. Priesters werden verplicht om een eed 
van trouw aan de Franse Republiek en aan de Franse 
grondwet af te leggen. De meesten deden dat niet. Op 
straffe van gevangenschap was het hen verboden om 
zich als priester in het openbaar te vertonen en ook 
het verrichten van pastorale diensten was niet toege-
staan. Vanaf 1 juni 1797 werden in Venlo alle pasto-

genoemd. Voor hen dienden deze bomen tevens als 
plek waar ze in elkaars nabijheid en in de schaduw van 
het bladerdak overdag zonder gevaar konden uitrus-
ten. Dat ook Velden zo’n ‘teutenboom’ had, bewijst 
een kerkelijke akte uit 1760. 
Pastoor Otto Hollands schrijft in 1760 dat hij in 1755 
een eeuwenoude, zieke boom heeft laten vervangen in 
overleg met de vrijheer van Gelder. De exacte locatie 
van het Teuten Boomken is niet bekend. Mogelijk heeft 
deze tussen de Oude Heerweg en de Hasselderheide 
gestaan. De kaart van Verbeek (zie bijlage in dit boek) 
toont hiervoor aanknopingspunten. In vak D2 tus-
sen de Oude Heerweg en de Rijksweg staan op een 
paar meter afstand van elkaar akkers vermeld met de 
veldnamen ‘Buimkes’ en ‘Tuutjes’, vlakbij boerderij 
Bumkes of Buimkes op het adres Oude Heerweg 68. 
Niet ver van de boerderij ligt een perceel met de naam 
‘Aan Tiele Buimke’ – vrij vertaald: ‘bij ’t heilige boom-
pje’. De akker wordt op de gemeentelijke kadaster-
kaart van 1811 - 1832 ‘Aan teile Boomke’ genoemd. 
Aan de oostkant van de Rijksweg op de Vilgert liggen 
akkers met de namen ‘Eik’ en ‘Beej de Eikenbaum’.
Pastoor Hollands plantte in 1755 ergens op de Hassel-
derheide een nieuwe boom.

Een nieuwe Teutenboom
Ter herinnering aan deze oude boom werd op maan-
dag 30 november 2009 een nieuwe teutenboom 
geplant bij de kruising op de Vilgert. Het planten ge-
beurde door B&W van de toenmalige gemeente Arcen 
en Velden, waarna de inzegening plaats vond door 
de Veldense priester Lambert Arts. Volgens het oude 
gebruik traden als getuigen op: Twan Verbeek en An-
neke Knaapen, samen met een groep kinderen van de 
basisscholen. De akte van de teutenboom uit 1760 is 
door Twan Verbeek ontdekt in het kerkarchief.

De kerk in de Franse tijd
De Veldenaren kenden weinig voorspoed in het laatste 
kwart van de 18e eeuw. Armoede en ziekten eisten 
hun tol. In oktober 1792 stierf pastoor Hollands. Maar 
liefst 43 jaar was hij pastoor in Velden en vanaf 1780 

Tekst akte 1755 Teuten Boomken
“Ter gedachtenis. Die oude en overal bekende boom die men 
algemeen noemt het Heijligen boomken of anders gezegd: 
het teuten boomken. De boom die staat op wat men noemt 
de Hasselder Heijde, midden op de weg die naar Arcen leidt, 
zal wel zo vervallen zijn dat niemand van de inwoners van 
deze gemeente haar anders zou kennen dan ze nu is. Allen 
beweren dat ze wel meer dan tweehonderd jaar oud is; zo 
nu en dan heeft ze nog groene takken maar die zijn door 
ouderdom aangetast. Om de gedachtenis aan deze overal 
bekende en beroemde boom niet te verliezen is de genadige 
heer vrije baron van Gelder, Christian August, tijdelijk heer in 
Arcen, Velden, Lomm, Frechen, Bachum, Bree en Vogtsbell 
op het idee gekomen. Hij heeft mij er meerdere malen over 
geschreven om op zijn kosten daar een nieuwe boom te 
planten, die dezelfde naam zou gaan dragen. Ik heb dat dus 
gedaan in het jaar 1755 in de maand maart en de boom 
is gedoopt naar de naam van zijn oude vader, zijn naam is 
genoemd als van zijn vader: teuten boomken. Getuigen 
waren de Eerwaarde Heer kapelaan Petrus Verbeek, Jacobus 
Verbeek, Petrus Dollen. Ik heb de boom eigenhandig geplant 
in het jaar en op de dag als boven vermeld. Hij groeit en 
bloeit nu en moge hij tot in lengte van jaren blijven groeien 
en bloeien, dat hij de leeftijd van zijn vader mag bereiken. 
Deze wens heb ik meegegeven tot eeuwige gedachtenis. Otto 
Hollands, pastoor in Velden, 20 januari 1760”.
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rale diensten verboden (dopen, trouwen, biechthoren, 
mislezen en kerkelijk begraven). De Venlonaren weken 
voor het bijwonen van kerkelijke diensten uit naar 
naburige plaatsen, die onder Pruisisch gezag vielen, 
waaronder Velden.

Historicus Keuller vermeldt in zijn boek ‘Geschiedenis 
van Venlo’ dat veel Venlonaren ’s zondags de mis bij-
wonen op de boerderij ‘De Kruisberg’. Deze hoeve lag 
nog net op Veldens grondgebied aan het begin van de 
‘Hackenstraat’. De Venlose pastoor Joannes van Postel 
schreef in november 1800 in zijn dagboek: “De St.-
Martinuskerk werd nog steeds bediend door beëdigde 
priesters. Weinig burgers gingen in deze tempel. Het 
grootste deel ging steeds naar Blerick, Tegelen ter 
kerke maar men had nu voor groter gemak in het 
Ooibroek, onder Velden, vlak achter de beek (Step-
kensbeek) bij het huis ‘De Kruisberg’ een grote hou-
ten loods opgericht waar de onbeëdigde priesters, die 
thans niet meer zo sterk vervolgd werden, gingen mis 
lezen, daar waren zij immers op Pruisisch terrein.”

De situatie verbeterde in 1801, nadat Napoleon een 
concordaat had gesloten met paus Pius VII. Katholie-
ken mochten weer in vrijheid hun godsdienstige over-
tuiging belijden. Tevens werden in 1801 de bisdommen 
opnieuw ingedeeld met de pauselijke bul ‘Qui Christi’ 
Het bisdom Roermond werd opgeheven en grotendeels 
ingelijfd bij het oude bisdom Luik. De parochie Velden 
kwam toen onder het bestuur van het nieuw opgerich-
te bisdom Aken.

Omstreeks 1807 kreeg de kerk weer beperkingen 
opgelegd, nadat Napoleon opnieuw onenigheid had 
gekregen met de paus. Hoe het er hier in die jaren 
aan toe ging, blijkt uit een citaat uit ‘Velden 1933’ over 
de toenmalige Veldense pastoor Schaetsge: “Nadat in 
de kerk alles was verzegeld door de Franse offi cieren, 
brak hij de rug uit de aankleedtafel, las de Heilige Mis, 
ging in een kiel verkleed als een boerenknecht zijn 
parochianen het Doopsel, Biecht, Oliesel, Huwelijk en 
de H. Communie toedienen, niet alleen in Velden maar 
ook buiten de vesting Venlo, in het Ven (de Venhuy-
sen).”

De rust aan het kerkelijke front keerde pas terug na 
de val van Napoleon in 1815.

Feiten uit de periode 1815 - 1905

Met het einde van de Franse bezetting in 1815 keerde 
de vrijheid terug. De kerk poogde, zo nodig met hulp 
van het plaatselijke bestuur, haar positie in de samen-
leving weer op te bouwen. In de dorpen ging dat ge-
makkelijker dan in een stad als Venlo. Daar ontstond 
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van tijd tot tijd onenigheid tussen de geestelijkheid en 
het burgerlijk bestuur over tal van zaken.
In 1821 werd het kerkelijk bestuur gewijzigd. Het 
bisdom Aken werd opgeheven en Velden kwam weer 
onder het bestuur van het bisdom Luik. In hetzelfde 
jaar werd eveneens een nieuwe kapelaan in Velden 
benoemd: Cornelius van den Elsen, afkomstig uit het 
Brabantse Zeeland. Hij zou zijn hele priesterleven in 
Velden doorbrengen; tot 1827 als kapelaan, daarna als 
pastoor. In 1827 overleed pastoor Schaetsge, die hier 

twintig jaar werkzaam was geweest. Door zijn optre-
den tijdens de Franse bezetting genoot hij waardering 
voor zijn onverschrokken optreden en door zijn ‘ple-
zierig karakter’ had hij ongetwijfeld ieders sympathie. 
Onder grote belangstelling werd hij op het kerkhof 
begraven. Hij was de eerste pastoor die niet meer in 
de kerk werd bijgezet. Kapelaan Van den Elsen volgde 
hem op als pastoor en zou dat veertig jaar onafgebro-
ken blijven.

In mei 1833 maakte de Luikse bisschop, mgr. C. van 
Bommel, de oprichting van nieuwe dekenaten bekend. 
Velden ging toen -samen met Lomm en Arcen- tot het 
dekenaat Venlo behoren. Het was voor het eerst sinds 
het jaar 1000, dat Arcen en Velden ook op kerkelijk 
gebied weer onder één bestuur vielen. De eerste Ven-
lose deken was Carolus Schrijnen, Venlonaar van ge-
boorte en sinds 1829 pastoor van de St.-Martinuskerk.

Een nieuwe ontwikkeling diende zich in 1840 aan. Heel 
Limburg werd van het bisdom Luik afgescheiden en 
verheven tot Apostolisch Vicariaat onder leiding van 
mgr. J.A. Paredis. In 1853 werd hij benoemd tot bis-
schop van Roermond, nadat de bisschoppelijke hiërar-

De bisschop komt op bezoek
De bisschop van Luik, mgr. Van Bommel, hield op 18 oktober 
1836 kerkvisitatie in Velden. In een buitengewone zitting van 
het kerkbestuur, door hemzelf voorgezeten, verklaarde hij 
gezien te hebben dat er “Onvoegelijkheden op het kerkhof 
en zelfs tegen de kerkmuren geschieden, omdat het kerkhof 
niet behoorlijk gesloten is.” Wat die ‘onvoegelijkheden’ 
waren, laat zich gemakkelijk raden met zoveel cafés in de 
buurt. Hij verordonneerde, dat het kerkhof zo spoedig 
mogelijk gesloten moest worden door ‘een scheiding van 
tenminste hout en planken aan te brengen.’ Om vooral 
niet de indruk te wekken, dat hij alleen voor deze zaak 
naar Velden was gekomen, gaf de bisschop en passant 
opdracht om de biechtstoel van de pastoor uit de sacristie te 
verplaatsen naar de kerk: “Op een door ons aangewezene 
plaats” en om voor de doopvont een nieuwe ‘Loode of koper 
vertinde kom’ te maken.
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chie in Nederland was hersteld. Dat was een belangrij-
ke mijlpaal in de ontwikkeling van het kerkelijk leven.

Instelling 40-urengebed
Een mooi voorbeeld van de invloed van de kerk op het 
sociale leven was de instelling van het ‘40-urengebed’. 
Nadat her en der gezelschappen waren ontstaan om 
de viering van de Vastenavond te gaan organiseren 

(Maastricht – Momus 1839, Venlo – Jocus 1842) was 
het tijd voor een kerkelijke reactie. Die kwam met de 
instelling van het 40-urengebed tijdens de Vasten-
avonddagen. In tal van plaatsen gebeurde dat; in Vel-
den in 1847. De oorkonde werd ondertekend door mgr. 
Paredis en zijn hulpbisschop mgr. Frans Boermans, 
Venlonaar van geboorte.

Oorkonde van de oprichting van het 
40-urengebed in 1847.
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Kerk te klein
Intussen bleef Velden groeien, dus ook het aantal 
kerkgangers bleef toenemen. Iedereen zocht een 
plekje in de kleine en smalle kerk. In 1843 was er 
al eens een incident geweest, omdat er nogal wat 
mensen bij het zangkoor gingen zitten en daar voor 
rumoer zorgden. De kerkzangers en de pastoor waren 
daar niet van gediend. Er werd een reglement voor het 
koor opgesteld. Niet-zangers mochten alleen op het 
oxaal plaats nemen met toestemming van de kapelaan 
en na betaling van “entree”.
Hoe nijpend het plaatsgebrek in de kerk was gewor-
den, is af te lezen in de notulen van de vergadering 
van het kerkbestuur van 2 juli 1854. Pastoor Van den 
Elsen, kapelaan Beckers en het kerkbestuur kwamen 
tot de conclusie dat de kerk: “Meer als de helft te klein 
is om de gelovigen genoeglijk te bevatten. Van bin-
nen tot aan de communiebank in oppervlakte maar 
66 vierkanten ellen hebbende, drie personen per el, 
er maar 195 personen kunnen plaatsnemen. Dat de 
bekrompenheid der kerk zoo nadelige en droevige ge-
volgen heeft. Immers, hoewel de gemeentenaren met 
een uitmuntende geest van godsdienst en veel gods-
dienstoefeningen in de kerk met alle ijver bijwonen, 
niemand kan fatsoenlijk plaatshebben om zijn gebeden 
met aandacht en godsvrucht te verrichten omdat men 
al te zeer ineengedrongen moet staan”. Omgerekend 

was de kerk toen ongeveer 17 meter lang en 7 meter 
breed. Volgens het kerkbestuur telde de bevolking 
toen 867 zielen.

Kerkbouw 1857 - 1858
De tijd was aangebroken om een plan tot vergroting 
van de kerk te maken. Er werd een begroting op-
gesteld en daarop werd goedkeuring verkregen van 
bisschop Paredis van Roermond voor het werven van 
fondsen om de bouw te bekostigen. Architect Weber 
uit Roermond maakte het ontwerp voor de bouw in 

Herinnering aan het 40-urengebed
Vastenavond werd vroeger in de dorpen nauwelijks gevierd. 
Voor de schooljeugd waren het een paar vrije dagen. Maar 
wat is vrij? Er was 40-uren gebed en dat betekende veel 
naar de kerk. Alle klassen moesten elk op een aangewezen 
uur naar de kerk; naar het ‘beej-oor’, zoals dat heette. Het 
Allerheiligste was uitgesteld en je moest dat uur op de knieën 
doorbrengen. Een kwelling in die voor de grotere kinderen te 
kleine bankjes. Maar je vond dit vanzelfsprekend, het hoorde 
er gewoon bij. In de grote steden werd carnaval gevierd en 
wij waren ervan overtuigd, dat mensen dan onmatig waren in 
eten en drinken. Daarom moesten wij eerherstel brengen aan 
het H. Sacrament. Dat hadden de zusters ons wel geleerd.

De oude kerk 1858 - 1933.
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neogotische stijl. Deze nieuwe bouwstijl kwam rond 
1850 in zwang. In veel plaatsen was net als in Velden 
de kerk te klein en het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie zorgde voor een fl inke impuls voor het bou-
wen van nieuwe kerken.

Het plan was om in het voorjaar van 1856 met de 
bouw te beginnen. Interventie van Gedeputeerde 
Staten van het Hertogdom Limburg gooide echter roet 
in het eten door allerlei aanvullende voorwaarden aan 
het bouwplan te stellen met uiteraard als gevolg een 
hoger prijskaartje. Uiteindelijk werd het werk in maart 
1857 gegund aan Mathias Beckers, aannemer te Ble-
rick. Het bestek werd goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten op 29 maart 1857. Het bij de afbraak vrijko-

mend materiaal werd zoveel mogelijk in de nieuw-
bouw gebruikt. Ongeveer één jaar is er aan de bouw 
gewerkt. Van de middeleeuwse kerk bleven alleen het 
priesterkoor en de toren behouden. Het middengedeel-
te werd uitgebreid met twee zijbeuken. De toren werd 
in de kerk ingebouwd, omkleed met een nieuwe muur, 
met 10 meter verhoogd en voorzien van een nieuwe 
spits. De toren was toen 37 meter hoog. Dat betekent 
dus dat de middeleeuwse toren ongeveer 27 meter 
hoog moet zijn geweest. Tijdens de bouwperiode fun-
geerde een schoollokaal als noodkerk. Medio 1858 was 
de bouw nagenoeg gereed. Op 12 oktober 1858 werd 
de kerk geconsacreerd door mgr. J.A. Paredis, bisschop 
van Roermond. “Deze kerk zal nooit te klein worden”, 
dacht men toen, maar al zo’n zeventig jaar later bleek 
dit wel het geval te zijn.

Interieur van de oude kerk.

Architect Carl Weber
Weber werd geboren te Keulen in 1820. Als jonge architect 
richtte hij vanaf 1846 zijn aandacht op Limburg. Later werkte 
hij ook voor het bisdom Den Bosch. Tussen 1850 en 1893 
zou hij vele kerken ontwerpen. Ongeveer tegelijk met zijn 
tijdgenoot Pierre Cuypers introduceerde hij de neogotische 
bouwstijl voor kerken. Hoewel Weber de eerste was die de 
neogotische bouwstijl toepaste, weliswaar bij uitbreiding 
van een bestaande kerk, werd hij al snel voorbijgestreefd 
door Cuypers, die landelijke bekendheid zou krijgen. Na een 
confl ict met Cuypers ging hij over op de neo-romanogotische 
stijl. Inmiddels zijn de meeste door hem ontworpen kerken 
-net als die in Velden- al weer met de grond gelijkgemaakt, 
dan wel verwoest in de oorlog. Bekende, nog bestaande 
werken van hem zijn de St.-Martinuskerk in Vijlen (1860), 
de hoogst gelegen kerk in Nederland en de koepelkerk van 
Lierop (1890). Weber overleed te Roermond in 1907.
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een nieuwe beeltenis van de H. Maria, gemaakt door 
de Roermondse beeldhouwer Leeën en ingewijd door 
de Venlose deken Carolus Schrijnen.

Een nieuwe pastorie
De tegenwoordige pastorie is gebouwd in 1875-1876. 
Het toenmalige kerkbestuur, bestaande uit pastoor 
Raedts en de kerkmeesters Louis Hubert Haenen, 
Peter Jacobus Verbeek en brouwer Peter Jan van Lipzig 
(de vader van Scholsen Ties) gingen op 28 januari 
over tot de openbare aanbesteding van de bouw. Dat 
gebeurde ten huize van herbergier Joannes Koopmans. 
In het bestek is vastgelegd, dat het hoofdgebouw 
buitenwerks 12,7 meter lang is en 11,7 meter diep. 
De bouw is uitgevoerd door de Kesselse aannemer 
Hendrik de Laroy en opgeleverd in het voorjaar van 
1876. Op 26 mei van dat jaar verklaarde De Laroy 
de aanneemsom van ƒ 6.780,- alsmede ƒ 68,- voor 
meerwerk van het kerkbestuur te hebben ontvangen. 
De eerste bewoner van de nieuwe pastorie was pas-
toor Raedts. Veel plezier heeft hij niet van zijn nieuwe 
onderkomen gehad, want reeds in 1877 overleed hij 
op 55-jarige leeftijd. Ook zijn opvolger, pastoor Van 
Aerssen heeft er slechts vijf jaar gewoond tot zijn 
overlijden in 1882. Hij werd slechts 53 jaar.

Nieuwe inrichting: preekstoel en biechtstoelen
Het interieur van de pas gebouwde kerk werd in de 
volgende jaren uitgebreid en deels vernieuwd. Zo 
werd in 1862 een nieuwe preekstoel gebouwd door de 
fi rma J.A. Oor te Roermond naar een ontwerp van de 
Mechelse architect Schoonbroeck. In 1873 vervaar-
digde Oor eveneens de beide biechtstoelen. Zowel 
de preekstoel als de biechtstoelen zijn ontworpen in 
de bij de kerk passende neogotische stijl. De beide 
zij-altaren in barokke stijl waren reeds in 1755 ge-
bouwd door schrijnwerker Joannes Freren uit Venlo. 
In hetzelfde jaar dat de nieuwe kerk in gebruik werd 
genomen -1858- werd het Maria-altaar voorzien van 

Preekstoel.

Kerkenpaadjes
Om de gang naar de kerk wat te bekorten, ontstonden vanuit 
de buitengebieden paadjes door de landerijen en weilanden. 
Vanuit Hasselt en vanaf Schandelo en de Bong zijn dergelijke 
paden bekend. Het ‘Villigerspedje’ was een veel gebruikt 
kerkenpad, ook door de mensen uit Schandelo. Vanaf de 
Maas was het Stapperspaadje met knotwilgen langs de tuin 
van de pastorie in gebruik als kerkenpad. Een aantal van deze 
paadjes is opgenomen in de wandelroutes ‘Binneste Boète’.

Voor een kaartje met enkele paadjes zie pagina 145
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opgericht, voorzien van borden, die ontworpen waren 
door de Venlose architect Henri Seelen. De Bisschops-
boog bevond zich ter hoogte van de Scholtisstraat 
tussen het Scholtishuis en de woning van meester Bru-
eren, bij de pastorie stond een Herdersboog en vóór 
de kerktrappen (ter hoogte van ‘d’n alden bekker’) de 
Kerkboog. Vóór het begin van de Hoogmis trok een 
plechtige optocht door de versierde straten. Voorop 
gingen de misdienaars met kruis, de schooljeugd 
onder begeleiding van schoolhoofd en onderwijzers, 
het gilde, burgemeester Derckx, het kerkbestuur en 
de gemeenteraad. Dan de jubilaris pastoor Schrijnen, 
de bisschop van Roermond mgr. J.H. Drehmanns, 
bruidjes, familieleden en vele aanwezige priesters. Dit 

Eerste Communie aan huis voor Herman 
Vermeulen
De ernstig gehandicapte jongen Herman Vermeulen uit 
Genooi kon wegens totale verlamming niet samen met 
andere kinderen in de kerk aanwezig zijn om de Eerste 
Communie te ontvangen. Om dit voor hem alsnog mo-
gelijk te maken gebeurde dat in 1889 thuis. Daags na 
de Eerste Communieviering in de kerk trok men na de 
H. Mis in processie naar Genooi: alle kinderen, die de 
dag eerder hun Eerste Communie hadden ontvangen, 
gestoken in hun feestelijke kledij en vier priesters, 
onder wie pastoor en kapelaan. Volgens het verslag 
van pastoor Schrijnen werd deze processie met drie 
vaandels opgeluisterd. “In het schoon versierde huis 
werden alle ceremonieën verricht, die bij de Eerste 
Communie ook in de kerk verricht waren”. Nog geen 
jaar later, op 13 februari 1890, is Herman Vermeu-
len op 13-jarige leeftijd overleden. Het was in die tijd 
gebruikelijk dat men op 12-jarige leeftijd de Eerste 
Communie ontving.

Gouden Priesterfeest pastoor Schrijnen
Op 17 juni 1902 was het groot feest in Velden. Die dag 
vierde pastoor Laurent Schrijnen zijn gouden pries-
terfeest. Het was voor het eerst, dat zo’n jubileum in 
Velden kon worden gevierd. Pastoor Schrijnen, toen 
75 jaar en geboren in Venlo, was de heer- en peetoom 
van Mgr. Laurentius Schrijnen, de latere bisschop van 
Roermond. Sinds 1882 was hij als pastoor werkzaam 
in Velden. In de overlevering wordt hij gekarakteri-
seerd als goed en beminnelijk. “Ut waor enne gooie 
pestoer” in de woorden van Brueren Bèr, schrijft Leo 
Brueren in “Pap zag”. Kapelaan Joosten heeft in de 
kerkkroniek uitgebreid verslag gedaan van de feeste-
lijkheden. Voor het jubileum werd een feestcommissie 
ingesteld onder leiding van kapelaan Joosten met als 
leden: schoolhoofd Nicolaas Claassen, Jac. van den 
Hombergh, directeur van de Fanfare, gemeenteontvan-
ger Antoon Rieter en onderwijzer Jac. Brueren. De ge-
meente verstrekte een subsidie van ƒ 100,- als bijdrage 
in de kosten van het feest. Volgens het verslag heeft 
“Velden die dag zichzelf overtroffen in het versieren 
der straten”. Rondom de kerk waren drie erebogen 

Pastoor Schrijnen.
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alles onder muzikale begeleiding van de Fanfare. De 
kerk was van binnen versierd met slingers van eikenloof. 
Voorafgaand aan de Hoogmis werd het jubileumgeschenk 
aangeboden: een gouden monstrans, gemaakt door 
goudsmid August Witte te Aken. De Veldenaren had-
den hiervoor gezamenlijk een gulle bijdrage gegeven 
van ƒ 1.286,-, zijnde de opbrengst van de collecte, die 
huis-aan-huis was gehouden. Mgr. J. Willemsen, werk-
zaam in Rome als huisprelaat van de paus, verzorgde 
de feestpredicatie. Dankbaar was pastoor Schrijnen 
voor dit jubileumfeest en de ontvangen geschenken. 
Op zijn beurt bracht hij zijn waardering tot uiting door 
de schenking van de kruisweg, die is vervaardigd 

naar de tekeningen van de Engelse kunstschilder H.G. 
Schmalz. In februari 1905 werd de kruisweg in de 
kerk geïnstalleerd. Eerder (1894) had de pastoor het 
hoogaltaar geschonken. Pastoor Schrijnen overleed op 
2 december 1905.

Kerk en Parochie 1905 – heden

Vanaf het begin van de 20e eeuw krijgt de kerk meer en 
meer invloed op het dagelijks leven. Het ‘rijke roomse 
leven’ komt tot volle bloei met een centrale rol voor de 
kerk in de gemeenschap. Het geloof wordt uitbundig 
beleefd met vele kerkelijke plechtigheden. Vanaf de 
jaren 60 raakte de invloed van de kerk op het dagelijkse 
leven geleidelijk op de achtergrond. In Velden werd een 
nieuwe kerk gebouwd. Maar nauwelijks tien jaar oud 
viel deze ten prooi aan oorlogsgeweld. Veel langer dan 
de oorspronkelijke bouw duurde het herstel: ongeveer 
twintig jaar. Toch is de Andreaskerk ondanks alle veran-
deringen beeldbepalend voor Velden gebleven.

De kerk in het middelpunt van de samenleving
Passend in het tijdsbeeld (rond 1910) worden er op 
initiatief van de kerk tal van nieuwe verenigingen op-
gericht. Alle krijgen ze het predicaat ‘R.K.’ met pas-
toor of kapelaan als geestelijk adviseur. Congregaties 
schieten als paddenstoelen uit de grond met als doel 
alle leeftijdsgroepen, zowel mannen en vrouwen, aan 
de kerk te binden. De kerk gaat een stevig stempel op 
het onderwijs drukken. De begin 1906 aangetreden 
pastoor Baltesen was op al deze fronten actief.

Congregaties en  H. Familie
Pastoor Baltesen richtte verschillende congregaties 
op. In 1907 de congregatie van O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen en de H. Rosa van Lima; in de volksmond 
de Mariacongregatie. Deze was bedoeld voor jonge 
meisjes. In 1908 werd de congregatie van O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen en de H. Aloysius opgericht voor 
de jongens. De oprichting van de Broederschap van 
de H. Familie, waarvan één afdeling voor mannen en 

Monstrans in 1902 geschonken 
door de parochianen aan pastoor 
Schrijnen.
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aan kerkelijke activiteiten werd besteed. In het begin 
van de jaren ’60 raakten al deze verplichtingen in on-
bruik. Vanaf mei 1965 werd het zondagse lof niet meer 
gehouden. Nog jaren nadien werd op zondagmiddagen 
om 15.00 uur de rozenkrans gebeden in de kerk.

Aartsbroederschap van de H. Familie
Gesticht in 1844 in Luik door Henri Belletable, Venlo-
naar van geboorte. Het doel was door tweewekelijkse 
gebedsbijeenkomsten tot verering van de H. Fami-
lie - Jezus, Maria en Josef - een deugdzaam leven 
te leiden. De afdelingen (één voor mannen en één 

één afdeling voor vrouwen, completeerde het geheel. 
Elke doelgroep had nu een eigen, extra kerkelijke 
verplichting. Dat betekende wekelijkse of tweeweke-
lijkse bijeenkomsten, meestal op de zondagmiddag. 
De sociale controle was groot, dus velen sloten zich 
bij deze groepen aan. Bovendien was er iedere zon-
dagmiddag lof (een gebedsbijeenkomst met zang, het 
bidden van de rozenkrans en uitstelling van het H. 
Sacrament). Feitelijk betekende het dat een groot deel 
van de zondag, inclusief de H. Mis op zondagmorgen, 

Vaandel Mariacongregatie uit 1907.

Vaandel Heilige Familie afdeling vrouwen Velden.
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H. Familie Velden afd. mannen. 
Gouden jubileum 19 maart 1961

1.  Pater Dankelman (nationale 
directeur van de H. Familie)

2. Frans van der Haghen
3. A. Knaapen
4. J. Theelen (Kranenvelds Kuüb)
5. Th. Lommen
6. H. Cuenen
7. P. Berden
8. P. J. Hegger
9. W. in ’t Zandt
10. F. Theelen (Maneze Frans)
11. Kapelaan Aendekerk
12. H. Brueren
13. J. Boonen
14. Pastoor Linssen
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voor vrouwen) zijn in 1911 in Velden opgericht. Velen 
waren jarenlang trouw bezoeker van de ‘vergaderin-
gen’ zoals ze werden genoemd. In 1961 werd nog het 
50-jarig bestaan herdacht, waarbij een aantal mannen 
werd gehuldigd, die lid waren vanaf het eerste uur. 
Daarna was het snel gedaan; vanaf 1964 werden de 
bijeenkomsten niet meer gehouden.

Klooster
In 1680 verzocht de prior van het Convent van Calcar, 
Ambrosius van Cleef om de oprichting van een kloos-
ter in ‘Arcen of Velden’. Het kwam er toen niet van en 
de bouw zou nog tot 1912 op zich laten wachten. Om 
het onderwijs aan de bijzondere school mogelijk te 
maken moest in opdracht van het bisdom Roermond 
een kloosterorde worden aangezocht en een klooster 
worden gebouwd. Het klooster werd gebouwd samen 
met de nieuwe school. De congregatie van de God-

delijke Voorzienigheid (de zusters van Steyl) ging in 
Velden aan de slag. Op 16 juni 1913 werd de overeen-
komst getekend door de overste van het in Münster 
gevestigde moederhuis en het gildebestuur. De zusters 
verzorgden het onderwijs aan de bijzondere school en 
de bewaarschool. Daarnaast waren er een ziekenzus-
ter, een tuinzuster, keukenzuster en een moeder-over-
ste. Vele jaren waren de zusters een vertrouwd beeld 
in het dorp en tal van anekdotes zijn over hen verteld, 
zowel over de school als daarbuiten. Het klooster werd 
vernoemd naar St.-Joseph, wiens beeltenis boven het 
voorfront in een nis was geplaatst. Dit beeld wordt 
bewaard in museum ‘Hansenhof’ te Velden.

Medio 1949 komt het bericht van de congregatie van 
de Goddelijke Voorzienigheid te Steyl, dat ze het 
klooster mettertijd wil verlaten wegens gebrek aan 
roepingen. Desgevraagd tonen de zusters Domini-
canessen van Albertushof interesse om het klooster 
over enkele jaren over te nemen, wanneer ze denken 
over voldoende krachten te beschikken. Het kerkbe-
stuur grijpt dit voorstel met beide handen aan omdat 
“Velden anders wel eens zonder zusters zou komen te 
zitten”, zo verzucht pastoor Kessels. De zusters van 
Albertushof haken echter af. In 1953 wordt feestelijk 
herdacht dat de zusters 40 jaar in Velden werkzaam 
zijn. Het feest wordt georganiseerd door het gildebe-
stuur. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen, de 
zusters ontvangen geschenken en de Fanfare verzorgt 
een serenade. Vier jaar later valt het doek voor het 
klooster. Er wonen dan nog vijf kloosterlingen. De 
laatste in het onderwijs werkzame zusters zijn: Zr. 
Lucia (Gesina Krone), hoofd van de meisjesschool, Zr. 
Ludgerie, de handwerkzuster (Johanna Reynders) en 
Zr. Apollonio (Gertruda Camps), die voor de kleuters 
staat. Aan het afscheid wordt volop aandacht besteed: 
de schoolkinderen verzorgen een programma met to-
neel, zang, muziek en dans. Dit alles in aanwezigheid 
van de parochiegeestelijken, het gemeentebestuur en 
genodigden. Iedereen krijgt de gelegenheid om in het 
klooster de zusters de hand te drukken. Met ingang 
van 1 augustus 1957 verlaten ze Velden.

De laatste zusters die in het 
klooster gewoond hebben. Van 
links naar rechts Zr. Lucia (hoofd 
van de meisjesschool), Zr. 
Mattheï (tuinzuster), Zr. Carissima 
(moeder-overste), Zr. Engelinda 
(keukenzuster) en Zr. Apollonio 
(kleuterzuster).
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Het gebouw wordt daarna enkele jaren gebruikt voor 
bewoning. Gezien de woningnood is dat een welkome 
invulling. Verschillende gezinnen worden in het kloos-
ter gehuisvest. in 1966 wordt het initiatief genomen  
om het klooster in te richten als gemeenschapshuis. 
Architect Frits Berden maakt een ontwerp voor de 
verbouwing en herinrichting. Met overheidssubsidies 
en een bijdrage van de kerk wordt de verbouw ge-
realiseerd. De exploitatie wordt ondergebracht in de 
Stichting Gemeenschapshuis Velden, die het pand gaat 
huren van de St.-Sebastianusvereniging. Tevens wordt 
de bibliotheek, die tot dan onderdak had gevonden 
in een ruimte in de kerk (de latere dagkapel), in het 
nieuwe Gemeenschapshuis gehuisvest. De feestelijke 
opening is op zaterdag 15 oktober 1966.

Vanaf 1973 deed het gebouw tevens dienst als club-
lokaal van de Jeugdclub JFK. Kort daarvoor had de 
gemeente het pand gekocht van het gilde. Op 25 
augustus 1973 verrichtte burgemeester W. Linders 
de offi ciële openingshandeling. De bibliotheek bleef 
inpandig tot in 1975 de nieuwbouw aan de Veerweg 

in gebruik werd genomen. Toen de JFK in 1984 haar 
intrek nam in de kelder van de voormalige Andreas-
school aan de Schoolstraat, kwam het gebouw leeg 
te staan. In 1985 fungeerde het nog een tijdje als 
kantoor van de Rabobank tijdens de verbouwing van 
haar kantoor. Intussen werd onderzocht of het pand 
geschikt kon worden gemaakt voor ouderenhuisves-
ting. Vanwege te hoge kosten werd hiervan afgezien, 
waarna het voormalige klooster nog in 1985 tegen de 
vlakte ging. De locatie van klooster en meisjesschool is 
gebruikt voor de nieuwbouw van het seniorencomplex 
‘De Blaeckhof’, geopend in april 1988.

H. Hartbeeld
In 1930 werd het 40-jarig priesterjubileum van pas-
toor Joosten gevierd. Bij deze gelegenheid boden de 
parochianen hem als geschenk het H. Hartbeeld aan. 
Op 24 maart van dat jaar zegende de pastoor het 
beeld in aanwezigheid van een aantal priesters uit Inzegening van het H. Hartbeeld op 

24 maart 1930. Het klooster verbouwd tot gemeenschaphuis.
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Velden in. Het stond toen aan de marktzijde, onge-
veer vóór de ingang van de tegenwoordige kerk. Na 
de bouw van de nieuwe kerk is het aan de westzijde 
geplaatst, waar het nu nog staat. Voorheen werd er 
wel eens een lof bij het H. Hartbeeld gehouden bij 
bijzondere gelegenheden bijvoorbeeld op het feest van 
Christus Koning, dat toen op de laatste zondag van 
oktober werd gehouden.

Nieuwe kerk
De eerste signalen, dat de oude kerk te klein werd 
voor groeiend Velden dateren van omstreeks 1900. 
Toen werden de bankjes voor de kinderen in het mid-
denpad geplaatst. Pastoor Baltesen was al sinds zijn 
aantreden van mening: “Dat de kerk te klein is of-
wel spoedig te klein zal worden wegens toename der 
bevolking”. Bovendien vond hij de kerk niet mooi, die 
moest volgens hem “Tot een meer waardigen tempel 
Gods worden hersteld”. In mei 1913 kwam hij met 
een plan. Dat hield in: “Eene prachtige nieuwe kerk te 
bouwen door de huidige te vergroten, een nieuwe to-
ren te bouwen (in westelijke richting, red.) en tevens 
een dwarsbeuk voor het priesterkoor toe te voegen”. 
Het kerkbestuur verwierp het voorstel “Vanwege de 
hoge daaraan verbonden kosten.” Met tegenzin legde 
de pastoor zich daarbij neer. Zijn conclusie was: “Dat 
de kerk voorlopig zal blijven voortbestaan gelijk deze 
nu is, totdat onvoorziene omstandigheden aanbreken, 
die de noodzakelijkheid van deze verbouwing zullen 
bevestigen”. Nog jaren zou het gaan duren voordat 
het zover was. Zijn opvolger, pastoor Joosten ging er 
na zijn aantreden in november 1919 meteen mee aan 
de slag en nauwelijks een half jaar later op 30 mei 
1920 besloot het kerkbestuur tot het bouwen van een 
nieuwe kerk: “Daar zonder twijfel wegens toename der 
bevolking binnen enkele jaren de kerk te klein wordt.” 
Velden had toen 1.340 inwoners volgens telling van 
pastoor Joosten. In de eerste plaats moest er extra 
geld komen voor dit grote project. Daarom werden er 
vanaf 1920 extra acties en collectes gehouden, waar-
onder het ‘communicantengeld’ en de maandelijkse 
buitengewone collecte voor de nieuwe kerk. In de 
tweede plaats moest er een nieuw kerkhof komen. De 

nieuwe kerk zou immers veel groter moeten worden 
en daarvoor moest het kerkhof worden geruimd.

Nieuw kerkhof
Gezien de wettelijke grafrust van tenminste 10 jaar 
was het belangrijk om zo gauw mogelijk te kunnen 
uitwijken naar een nieuwe begraafplaats. In het najaar 
van 1922 werd begonnen met de aanleg van de be-
graafplaats aan de Kloosterstraat. Het nieuwe kerkhof 
was in totaal ruim 40 are groot en werd op 22 april 
1923 door pastoor Joosten ingezegend. Linksachter 
in de hoek van het kerkhof bevond zich vroeger een 
door een heg afgebakend stuk dat ongewijd was. Daar 
werden o.a. de niet-gedoopte kinderen, aangespoelde 
drenkelingen en niet-gelovigen ter aarde besteld. Rond 
1930 werd het kruis in het middelpunt van het kerk-
hof geplaatst met als opschrift: ‘HODIE MIHI CRAS 
TIBI’, oftewel: ‘Heden ik, morgen gij’. Een spreuk die 
de bezoekers moet herinneren aan de betrekkelijkheid 
van het leven. Onder dit kruis bevindt zich een plaat 
met vermelding van de namen van in Velden begraven 
priesters; als eerste pastoor Eller. Na 1960 is de plaat 
niet meer bijgewerkt.

Het kerkhof aan de Kloosterstraat.
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Bij de aanleg dacht men dat dit nieuwe kerkhof zeker 
100 jaar dienst zou kunnen doen. Dat werden er maar 
55. Sinds begin 1978 is de algemene begraafplaats 
aan de Molendijk in gebruik. Het oude kerkhof aan de 
Kloosterstraat werd voor het symbolische bedrag van 
ƒ 1,- overgedragen aan de gemeente Arcen en Velden.

Voorbereidingen van de bouw
Het plan was om in het voorjaar van 1933 met de 
bouw te beginnen. Het oude kerkhof zou dan 10 jaar 
gesloten zijn. Zowel het oude priesterkoor (1509) als 
de toren zouden behouden moeten blijven. Die waren 
immers het oudst en het meest karakteristiek. Begin 
1932 werden de metingen gedaan met als uitkomst, 
dat de nieuw te bouwen kerk “Meer dan eens zo groot 
kan worden”. In mei 1932 is Jules Kayser uit Venlo als 
architect aangesteld.

Het grondplan was op 1 augustus 1932 gereed. Het 
was al duidelijk, dat de ‘oriëntatie’ van het altaar naar 
het oosten in de nieuwbouw niet kon worden gehand-
haafd. In die tijd was dat een revolutionaire verande-

ring, maar het kon niet anders om de kerk zo groot 
mogelijk te maken. De plannen werden beoordeeld 
door de Bisschoppelijke Bouwcommissie. Erg enthou-
siast over het bouwplan waren de commissieleden 
overigens niet. Hoewel ze zeker de noodzaak inzagen 
van een groter kerkgebouw en bekend waren met de 
beperkingen die de locatie met zich meebracht, waren 
ze niet onder de indruk van het ontwerp. ‘Een mooie 
kerk wordt het niet’, en ‘het is niet veel zaaks’, zo werd 
over het plan geschreven en ook van het inzicht en 
de ervaring van Kayser waren ze niet overtuigd. Maar 
om de tijdige aanbesteding niet in gevaar te brengen, 
verleende de commissie uiteindelijk haar goedkeuring.

Op basis van het bestek konden aannemers op de 
bouw intekenen. Als laagste bieder kwamen de aan-
nemers Litjens en Verrijt uit Helden uit de bus. Voor 
de sloop van het oude kerkgebouw en de nieuwbouw 
werden ‘zoveel mogelijk werklozen uit de gemeente 
Velden tewerkgesteld’. Met deze clausule kon men iets 
doen tegen de steeds toenemende werkloosheid als 
gevolg van de economische crisis.
Oorspronkelijk zou de nieuwe kerk op 1 maart 1934 

Herinneringen aan de oude kerk
“De trappen vóór de ingang van de oude kerk waren een 
geliefde speelplek voor de jeugd”, vertelt Lies Hoefnagels: 
“Je klom op de gemetselde opgangen en dan kon je over 
de bogen naar beneden glijden.” Omdat het altijd zo druk 
was in de kerk, moest de jeugd ruim vóórdat de mis begon 
‘een plaats gaan bewaren’ voor moeder of vader. De kleine 
bankjes in het middenpad dienden als zitplaats voor de 
schooljeugd. Op elke bank was plaats voor vijf kinderen, 
maar de zusters ‘duwden’ er zoveel in als maar kon. Je had 
zo weinig plaats, dat je nauwelijks kon knielen. Helemaal 
erg was het als je op een hoek moest zitten. In de zijbeuken 
stonden geen banken maar bidstoelen.
Annie in ’t Zandt-Beurskens: “Je kwam de kerk binnen via 
het torenportaal. De muren waren beschimmeld en zagen er 
dus allesbehalve mooi uit. De klokken werden met touwen 
geluid; die hingen aan de linkerkant in het portaal. Op de 
vloer lagen blauwe plavuizen.”

Architect Jules Kayser
Het kerkgebouw is in neogotische stijl ontworpen door ir. 
Jules Kayser (1879-1963). Zijn vader was stadsbouwmeester 
van Venlo. Hijzelf studeerde bouwkunde in Delft en werkte bij 
architecten in Berlijn en Amsterdam. Daarna vestigde hij zich 
als zelfstandig architect in Venlo. Hij ontwierp vele gebouwen 
in Venlo (Brandweerkazerne, Mgr. Mutsaertsoord, de 
Gemeentespaarbank en het St.-Jozefziekenhuis). Hij maakte 
vooral naam als architect voor nieuwbouw en renovatie 
van kerken. Zo was hij de architect van de H. Hartkerk in 
Venlo (1921) en de Hubertuskerk in Maastricht (1926), die 
in vakkringen werd beschouwd als “De beste kerkelijke 
architectuur in die periode”. Na de oorlog deed hij veel voor 
restauratie en renovatie. Als stadsarchitect van Venlo stelde 
hij het plan op voor wederopbouw en uitbreiding van de 
Venlose binnenstad en de restauratie van de Martinuskerk. 
Ook was hij betrokken bij het herstel van de St.-Andreaskerk 
en de herbouw van de toren in 1955.
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moeten worden opgeleverd. Dat was uitgaande van 
behoud en renovatie van de oude toren. Nadat bleek, 
dat de toren alsnog moest worden gesloopt, is een 
aanvullend ontwerp gemaakt met 15 mei 1934 als 
opleverdatum.

Noodkerk
Voordat met slopen kon worden begonnen, werd eerst 
de noodkerk aan de Kloosterstraat gebouwd (op de 
plek waar de sporthal staat). Het houten gebouw was 
27 meter lang en 9 meter breed. De lange zijde liep 
evenwijdig aan de Kloosterstraat; de ingang was aan 
de dorpszijde. Vóór de noodkerk stond een boktoren 
met klok erin. In het gebouw stonden de banken uit 
de oude kerk. Het altaar, de communiebank en kruis-
wegstaties waren afkomstig uit de huiskapel van mgr. 
J. Willemsen in Hasselt. In de noodkerk werden van 
april 1933 tot juli 1934 alle diensten gehouden. Na de 
ingebruikname van de nieuwe kerk werd de noodkerk 
afgebroken en verkocht.

Sloop oude kerk en afgraven terrein
Op 16 april 1933 begint het sloopwerk, dat binnen 
enkele weken klaar is. Ruim een maand later op 19 
mei, wordt de spits van de toren getrokken en op 22 
mei het bovenste deel van de toren. Het terrein wordt 
één meter afgegraven, zodat de grondslag 2,5 meter 

De noodkerk.

De toren van de nieuwe kerk in de steigers
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boven het marktplein ligt. Jonge mannen worden voor 
het afgraven ingeschakeld. Met behulp van paarden en 
karren klaren ze deze klus. Voor hen is dat spannend 
vrijwilligerswerk! Kinderen worden streng geweerd van 
dit gebeuren. Velen zijn nieuwsgierig naar de afgra-
ving, maar de schooljeugd krijgt geen kans om er iets 
van te zien. Bij het afgraven van het terrein blijkt, dat 
de funderingen van de toren uit verschillende bestand-
delen zijn samengesteld: mergel, ijzeroer, maaskeien 
en baksteen. Ook zit er een grote scheur in de funde-
ring. Daarom wordt de toren alsnog in zijn geheel af-
gebroken. De afgegraven grond wordt her en der ver-
spreid en dient onder andere voor het egaliseren van 
de vele veldwegen. Beenderresten in de afgegraven en 
elders gestorte grond waren niet bevorderlijk voor de 
volksgezondheid. Zij konden voor tetanusbesmetting 
zorgen, hetgeen in een enkel geval ook is gebeurd.

De bouw begint
Medio juni start de nieuwbouw. Op 15 augustus 1933 
vindt de eerste steenlegging plaats. Symbolisch overi-
gens, want er waren toen al heel wat stenen op elkaar 
gelegd. Er wordt een gedenksteen geplaatst door Prof. 
Jac. Jansen met ceremoniële assistentie van kapelaan 
Meijs en pater Kroonenberghs.
Weer drie maanden later, in november 1933, wordt het 
hoogste punt bereikt. De vlag wordt geplaatst en de 
werkers worden getrakteerd op een stevige borrel. In 

december wordt het dak met leien bedekt. De bouw 
van de nieuwe toren is dan al gevorderd tot de hoogte 
waarop het kerkdak begint.

Inwijding en ingebruikname
Op 15 juli 1934 wordt de nieuwe kerk door pastoor 
Joosten ingezegend en het eerste plechtige lof gehou-
den. In een optocht met opluistering door de Fanfare 
wordt het H. Sacrament van de noodkerk overgebracht 
naar de nieuwe kerk. Op zondag 22 juli 1934 draagt 
pater Leo Steegh S.C.J. (Pater Ignatius) zijn eerste H. 
Mis op na zijn priesterwijding. Dit is tevens de eerste 
H. Mis in de nieuwe kerk.De leiendekkers.
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Consecratie van de nieuwe kerk
Deze plechtigheid is het feestelijk hoogtepunt van 
ingebruikname van de nieuwe kerk. Op zondag 14 juni 
1936 komt mgr. Lemmens, bisschop van Roermond, 
speciaal hiervoor naar Velden. De bisschop wordt af-
gehaald bij de gemeentegrens (viaduct over de Rijks-
weg) onder escorte van de Ruiterclub en voetbalclub 
IVO, waarvan de leden met versierde fi etsen naar de 
plaats van ontvangst zijn gekomen. In het dorp zijn 
verschillende erebogen opgericht. Bij de ereboog bij 
Hegger (Smid Toën – hoek Scholtisstraat – Wilhel-
minastraat) wordt de bisschop welkom geheten door 
burgemeester en wethouders. Daarna volgt een tocht 
door het versierde dorp. Vervolgens dient de bisschop 
het H. Vormsel toe aan ongeveer 200 schoolkinderen.

Maandag 15 juni staat helemaal in het teken van de 
consecratieplechtigheden. Bij de consecratie wordt de 
bisschop geassisteerd door de deken van Venlo, Jules 
van Oppen, Prof. Jac. Jansen, Jos Kessels, oud-kapelaan 
van Velden (en de latere pastoor) en de Veldense pries-
ters pater Haanen, kapelaan Rieter, Jos Kroonenberghs, 
Jan Linssen en Gir Theelen. Om half tien vertrekt de 
stoet vanuit het Scholtishuis, met de schrijn waarin zich 
de relieken van de martelaren bevinden. De stoet maakt 
een omgang langs de buitenkant van de kerk met ze-
gening door de bisschop, gevolgd door de symbolische 
opening van de kerkdeur. Als laatste onderdeel van de 
plechtigheid worden de 12 kruisen op de muren gezalfd 
met H. Chrisma ter herinnering aan de 12 apostelen. 
Daarna wordt de Hoogmis opgedragen.

Lourdesgrot
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Oorlogsschade
Nauwelijks 10 jaar oud viel de kerk ten prooi aan het 
oorlogsgeweld. Vanaf het najaar van 1944 was Velden 
frontgebied. Op 26 november 1944 viel aan de voor-
kant de eerste granaat op de kerk. Ook de torenspits 
werd geraakt. Het Engelse vuur was vooral op de 
toren gericht omdat deze door de Duitsers als uitkijk-
post werd gebruikt. In de kerk werd op maandag 27 
november voor de laatste keer de mis opgedragen. 
Nog geen week later, op zaterdag 2 december, werd de 
torenspits naar beneden geschoten. De volgende dag 
-zondag 3 december-werden dorp en kerk met raket-
bommen beschoten. Waarschijnlijk vielen toen drie 
bommen op het dak van de kerk, ter hoogte van de 
toenmalige doopkapel (nu Mariakapel). Het dak werd 
daarbij zwaar beschadigd en het gewelf in de zijbeuk 
ter hoogte van de doopkapel stortte in. In de weken 
die volgden, lag de kerk onder vuur van kanonnen of 
vanuit tanks, waardoor het dak en de muren zwaar 
gehavend raakten. Het gewelf boven het priesterkoor 
is ingestort, mogelijk als gevolg van een poging van de 
Duitsers om de tabernakelkluis met dynamiet te laten 
springen. Dat lukte niet, maar het altaar en de mar-
meren trappen liepen fl inke schade op. De grootste 
schade ontstond, toen de toren werd opgeblazen. Dat 
gebeurde nadat heel Velden geëvacueerd was. Dus 
ergens tussen 15 januari en 1 maart 1945. Niet alleen 
de hele toren werd verwoest, maar ook het gewelf 

In de namiddag volgt een defi lé van alle Veldense 
verenigingen. Zij trekken vanaf de Hogeweg voorlangs 
de kerkberg. De bisschop, de aanwezige priesters, de 
burgemeester en de architect volgen het defi lé vanaf 
de kerkberg. Daarna is er om vier uur een plechtig lof 
bij het H. Hartbeeld. Tot slot verzorgt de Fanfare een 
concert op het marktplein (de oude markt vóór de 
kerk).

In het boek ‘Andreaskerk Velden in de tijd bekeken’ 
wordt uitgebreid ingegaan op de bouw van de kerk.

Nieuw orgel
Nog steeds is er geen orgel, maar wordt een harmoni-
um gebruikt. Dankzij enkele milde gaven kan voor de 
prijs van ƒ 8.000,- in 1937 worden overgegaan tot de 
aanschaf van een nieuw orgel. De fi rma L. Verschue-
ren te Heythuysen bouwt het instrument en architect 
Kayser ontwerpt de orgelkast. Op zondag 5 septem-
ber 1937 wordt het nieuwe orgel in gebruik genomen. 
Pater Coenraad Beeker verzorgt de inzegening, vooraf-
gaand aan zijn eerste plechtige Hoogmis.

Lourdesgrot
In 1938 is aan de oostzijde van de kerk een Lourdes-
grot gebouwd. De bouw werd bekostigd door Herman 
Jansen (Conen Herman), broer van prof. Jansen. De 
grot lag ongeveer ter hoogte van de tegenwoordige 
ingang voor mindervaliden. Op 1 mei 1938 vond de 
plechtige inzegening plaats door prof. Jansen, die 
daarna aan het altaar in de grot de Hoogmis opdroeg. 
’s Avonds trok er met fanfarebegeleiding een processie 
vanuit de kerk naar de grot. Nadien werden er van tijd 
tot tijd gebedsbijeenkomsten gehouden, zoals op 28 
augustus 1939 toen velen er bijeenkwamen met het 
oog op de oorlogsdreiging. Na de oorlog werd ze nau-
welijks meer gebruikt. Geleidelijk raakte ze in verval. 
Bij een zwaar onweer met storm op 13 augustus 1966 
liep de grot fl inke schade op, waarna ze in april 1967 
werd afgebroken.

Oorlogsschade aan de zuidzijde van 
kerk met beschadigde steunbeer.
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boven het zangkoor stortte deels in. Het orgel werd 
onder het puin bedolven en raakte zwaar beschadigd.

In 1942 waren de twee in 1927 aangeschafte klokken 
en de Angelusklok op last van de bezetter meegeno-
men naar Duitsland. De oudste klok van Velden -date-
rend uit 1419- was in Velden achtergebleven, omdat 
zij onder Monumentenzorg stond. Op kerstavond 1944 
werd ze voor het laatst geluid door Duitse soldaten 
in een dronken bui. Uit voorzorg werd zij nog vóór 
de evacuatie in de onderste verdieping van de toren 
geplaatst. Bij het opblazen van de toren werd deze 
historisch waardevolle klok alsnog vernield.

Tijdens de laatste oorlogswinter fungeerden de kelders 
van de kerk als een vluchtoord. Een van de kelders 
werd door het Rode Kruis ingericht voor de verpleging 
van zieken en de beide andere kelders dienden als 
schuilplaats voor ongeveer 100 mensen.

Direct na de bevrijding werd op zondag 4 maart 1945 
tussen de puinhopen in de kerk aan een zijaltaar voor 
het eerst weer een mis opgedragen. De 39 kerk-
gangers moesten over planken lopen om geen natte 
voeten te krijgen.

Meer over de gevolgen van de oorlog voor de kerk is 
te lezen in het hoofdstuk Oorlog.

Eerste herstel
Al snel na terugkomst van de evacuatie werd begon-
nen met de herstelwerkzaamheden. Medio 1945 kwam 
vanuit Vaals hulp als onderdeel van de actie ‘Vaals 
helpt Velden’. De eerste weken waren nodig voor het 
ruimen van puin. Daarna werd er gewerkt aan het 
herstel van het dak en de gewelven. Ruim 40% van 
de gewelven was zwaar beschadigd, vooral die van het 
priesterkoor en boven het zangkoor. Deze moesten he-
lemaal opnieuw opgemetseld worden. Door stug door-
werken slaagde men er in om vóór de winter het hele 
dak weer dicht te hebben. De leien waren afkomstig 
van andere Limburgse kerken, die onherstelbaar wa-
ren beschadigd. Ook werden de beschadigde kerkban-

ken gerepareerd. Met Kerstmis 1945 waren de hoogst 
noodzakelijke reparaties klaar. De toren werd tot de 2e 
geleding opgetrokken met de beschikbare stenen.

Kerk en Scholtishuis
De kerk en het Scholtishuis bevonden zich in elkaars 
nabijheid. Eeuwenlang een toonbeeld van de verbon-
denheid tussen kerk en overheid. In de 19e eeuw was 
de toenmalige burgemeester Van den Bergh zelfs een 
tijdlang lid van het kerkbestuur. Het Scholtishuis was in 
particulier bezit. Kort na de oorlog kwam het plan op, 
het pand met bijbehorende grond aan te kopen, in de 

De herstelde kerk. Het uurwerk bevond zich toen boven in de 
gevel.
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eerste plaats als bouwterrein voor een nieuwe pastorie 
en kapelanie. De oude kapelanie was tijdens de oorlog 
verwoest en hier kon herstelvergoeding voor worden 
bedongen. De huidige pastorie wilde men gaan gebrui-
ken als ‘tehuis voor ouden van dagen’. Het Scholtishuis 
zelf zou kunnen worden uitgebouwd tot jeugdhuis, 
bibliotheek, (tijdelijke) schoollokalen en woonunits. Ar-
chitect Leusen maakte een ontwerp voor het beoogde 
complex. Het pand met bijbehorende percelen en de 
voormalige schuren en brouwerij-gebouwen zijn welis-
waar gekocht, maar de plannen zijn nooit uitgevoerd. 
Ook hier was het ontbreken van geld het grootste 
struikelblok. Al met al is er drie jaar (tussen eind 1949 
en eind 1952) aan dit plan gewerkt. Alleen de bouw 
van een nieuwe kapelanie in 1957 op ‘Scholsengrond’ 
werd gerealiseerd. Tot die tijd -ruim tien jaar- was de 
kapelaan gehuisvest geweest in het klooster. Na het 
vertrek van kapelaan Van Hoef in 1981 uit Velden werd 
het pand eerst verhuurd en in 1985 verkocht.
Daarnaast werd begin 1959 een stuk grond verkocht 
aan het Groene Kruis voor de bouw van een nieuw 
wijkgebouw. Het kerkbestuur verkocht het Scholtishuis 
eind 1961 aan de gemeente Arcen en Velden met het 
oog op restauratie en verbouwing tot jeugdhuis. 

Verder herstel, onderhoud en verbeteringen
Onderstaand een opsomming van het verdere herstel, 
de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden en ver-
anderingen van het interieur.

1948  Orgel hersteld en door de bouwer aangepast. 
Opnieuw ingezegend

1949  Nieuwe Angelusklok, gegoten door Petit & Frit-
sen, Aarle Rixtel

1953  Aanschaf grote klok en ingezegend door de-
ken Strijkers op 18 oktober 1953. Deze klok 
heeft als opschrift: 1419 - NASCENS MARIA 
VOCATA – 1945 - BELLO VEHEMENTER 
AFFLICTA – 1953 - IN PACE FORMOSA 
RENATA Dit betekent: “in 1419 geboren en 
genoemd Maria, in 1945 in de oorlog ernstig 
beschadigd en in 1953 in vrede en schoon-
heid herboren”. Deze klok weegt ongeveer 

1.100 kg. Hierin zijn de brokstukken van de 
oude klok uit 1419 verwerkt, samen ongeveer 
450 kg. De benaming werd bedacht door prof. 
Jansen en verwijst naar het ‘herboren zijn’ van 
de oude klok. De nieuwe klok werd geplaatst 
bovenop het reeds opgebouwde gedeelte van 
de toren.

1954  Groene gordijnen voor priesterkoor, gemaakt 
door de Boerinnenbond. In december 1956 
zorgt de Bond ook voor de rode gordijnen.

1954  Vijf nieuwe gebrandschilderde ramen voor het 
priesterkoor, gemaakt door glazenier Jos Eg-
gen.

1955  Timmerman Willem in ’t Zandt heeft het Hoog-
altaar gerestaureerd en dit wordt geplaatst op 
8 februari. Eerder repareerde hij al de kerk-
banken. 

1955  Aanbesteding toren op 21 april. De inwoners 
hebben ƒ 18.000,- hiervoor bij elkaar ge-
bracht.

Het Scholtishuis. Het eerste 
gemeenschapshuis van Velden.
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1955  Start torenbouw op 6 juli. Het ‘Torenfonds’ 
voorziet met medewerking van de Veldense 
verenigingen in de nog benodigde gelden. Op 
29 november wordt het kruis  op de torenspits 
geplaatst.

1956  Verlichting torenuurwerk in werking gesteld op 
29 februari.

1956  Op 13 mei worden twee nieuwe klokken ge-
wijd: de Andreasklok van 690 kg. en de Catha-
rinaklok van 480 kg. Totale kosten: ƒ 13.500,-.

1957  Brand onder in de toren waar oud papier van 
de Fanfare en kinderbanken liggen opgeslagen. 
Venlose brandweer is snel ter plaatste en kan 
erger voorkomen. Verzekering dekt de schade: 
ƒ 954,-.

1957 Geluidsinstallatie geplaatst op 14 november.
1964  Nieuwe liturgie ingevoerd en daarvoor wordt 

een nieuwe altaartafel in gebruik genomen.
1965  Nieuw gebrandschilderd raam in het oxaal ge-

plaatst. Geschenk van de parochianen aan pas-
toor Linssen bij zijn 40-jarig priesterjubileum in 
1964. Hiervoor werd ƒ 5.600 bijeengebracht. 
Het raam is gemaakt door de van oorsprong 
Limburgse glaskunstenaar Gilles Franssen.

1969  Scholtishuis wordt gesloopt. Er blijft nog 
onduidelijkheid over wat er met het  vrijgeko-
men terrein gaat gebeuren. Gemeente is voor 
vestiging van winkelpand, kerkbestuur niet. 
In het najaar van 1970 wordt het ingericht als 
plantsoen met gazon en heesters.

1970  Doopkapel, al langer niet meer als zodanig in 
gebruik, wordt veranderd in Mariakapel. 
De nieuwe afbeelding van Maria van Altijddu-
rende Bijstand is een glasmozaïek, vervaardigd 
door Ludwig Jakobs uit Kevelaer. Inzegening 
van de Mariakapel is op 6 december 1970 door 
de deken van Kevelaer, Johannes Oomen.

1973  Nieuwe dakbedekking met bitumineuze 
shingles. De oude natuursteen leien zijn niet 
homogeen en er zijn veel lekkages. De ‘Blik-
semactie Kerkdak’ levert in enkele dagen vol-
doende middelen op om het werk in het najaar 
uit te voeren.

1982  Nieuwe altaartafel en lezenaar gemaakt van 
kerkbanken uit de oude kerk. Gemaakt door 
meester-meubelmaker Jo Willemsen, Sef Nel-
len en Frits Keijers. In het voorfront van het 
altaar is een houtsnijwerk aangebracht van 
kunstenaar Derichs uit Kevelaer. Aangeboden 
aan pastoor Hendrix bij zijn zilveren priesterju-
bileum op 25 april 1982.

1985  Het lood in de glas-in-lood ramen van het 
kerkschip en de Mariakapel verkeert in slechte 
staat. Nieuw glas-in-lood, in een eenvoudiger 
motief en voorzetramen tegen weersinvloeden 
en vandalisme worden geplaatst.

1993  Aanstralen van kerk en toren in aansluiting op 
de openbare verlichting.

1993  Toegang voor mindervaliden gerealiseerd aan 
de oostzijde van de kerk. Na veel onderzoek 
naar het verloop van de hellingbaan komt dit 
project tot stand als onderdeel van een re-
constructie van de markt en de kerkberg. Het 
eerste plan voor een toegang voor minderva-
liden stamt reeds uit 1967. Bouwtechnische 
en verkeerslogistieke problemen en politieke 
omstandigheden hebben tot een jarenlange 
vertraging geleid.

1997  Toren blijkt aan de zuid- en westkant vocht 
door te laten als gevolg van slecht voegwerk. 
Dit voegwerk is ook nog eens terugliggend 
gevoegd, waardoor stenen gaan afschilveren 
(vorstschade). Het bovenste deel van de toren 
aan de westkant wordt van nieuwe stenen 
voorzien. Op diverse plaatsen worden nog ste-
nen uitgehakt en vernieuwd. Daarna wordt het 
voegwerk ‘vol’ gevoegd. De stenen en voegen 
liggen nu nagenoeg gelijk. Zodoende kan er 
geen schade ontstaan.

1999  De shingles-dakbedekking moet worden ver-
vangen. Gekozen wordt voor een duurzame, 
doch kostbare oplossing door originele natuur-
steen leien uit een groeve van Wales te gebrui-
ken. Deze leien hebben een afmeting van 36,5 
bij 21 cm en zijn 5 mm dik. Het dak is gedekt 
met ruim 60.000 leien. Tevens worden de go-
ten vernieuwd. Het gewelf aan de binnenzijde 
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wordt geïnspecteerd en waar nodig gerestau-
reerd.

2006  Priesterkoor opnieuw ingericht en zoveel mo-
gelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. 
Gordijnen en diaprojector verdwijnen onder 
protest en het priesterkoor wordt voorzien van 
een nieuwe kroonluchter. Met het verdwijnen 
van de gordijnen wordt de beigekleurige na-
tuursteen 

   -Euville- weer zichtbaar. Tevens worden de 
bouwtechnische voorzieningen in overeenstem-
ming gebracht met de voorschriften krach-
tens de ARBO-wetgeving. Het vergaderlokaal 
onder de priestersacristie wordt opgeknapt en 
opnieuw ingericht en gaat sindsdien door het 
leven als het Andreaszaaltje.

2012 Vernieuwing torenuurwerk en luidinstallatie.

Het priesterkoor.

Veldkapellen en wegkruisen
Sinds mensenheugenis vormen wegkruisen en veld-
kapellen bezinningspunten in het landschap. Sjaak 
Theelen heeft ze in 1984 beschreven in het boek ‘Veld-
kapellen en Wegkruisen in Velden, Arcen en Lomm’. 
Elk monumentje heeft zijn eigen verhaal. De kapel 
in Schandelo heeft een zeer oude historie: vermoed 
wordt, dat deze teruggaat tot 1428. Voor het eerst in 
1574 is ze op een kaart ingetekend. Andere kapelletjes 
met een ver verleden zijn de Annakapel in Hasselt (on-
geveer 1700) en de Mariakapel op de Vilgert (1812).

Tradities en gebruiken

Processies
In vroegere dagen werden er nogal wat processies 
gehouden. Ze hadden vrijwel allemaal een zeer oude 
oorsprong, maar in het begin van de 20e eeuw leefde 
dit gebruik sterk op. We kenden de Marcusprocessie, 
de processies met de Kruisdagen (de drie dagen voor-
afgaand aan Hemelvaart), de processie naar Genooi, 
de processies op Sacramentsdag en met O.L. Vrouw 
Hemelvaart (Kroedwiszondag) en de processie naar 
Schandelo op de eerste zondag van oktober. Dan was 
er ook nog de processie naar Lomm met St.-Antonius 
op 18 januari.

De Marcusprocessie is voortgekomen uit een heidens 
gebruik om de goden gunstig te stemmen. In de 
vroege Middeleeuwen is hieraan een Christelijke invul-
ling gegeven. Elk jaar op 25 april trok deze processie 
langs de landerijen onder het zingend bidden van de 
ellenlange Litanie van Alle Heiligen. De ‘processie-drie-
daagse’ tijdens de Kruisdagen diende om Gods zegen 
over de vruchten van het veld af te smeken. Ook op 
deze dagen werd al biddend in processie door het veld 
getrokken, waarbij ook de Litanie van Alle Heiligen 
werd gezongen. Op maandag trok men langs de Maas 
en ‘t Vorst, dinsdag rond de Vilgert en de Paddeweg en 
op woensdag door het dorp en langs het kerkhof. Tot 
ongeveer 1970 zijn deze processies gehouden.

Het priesterkoor.
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Bijzonder is de processie naar Genooi. In Venlo werd al 
in 1830 vanuit de Martinuskerk naar het kapelletje van 
Genooi getrokken. Vanaf welk jaar dat vanuit Velden 
gebeurde, weten we niet. De tocht werd gehouden als 
een bidprocessie. Met ‘lans-achtige’ stokken gaven de 
voorbidders aan welke rij aan de beurt was om te bid-
den. Aangekomen in Genooi werd de H. Mis door pas-
toor opgedragen in het Processiepark. Voor het laatst 
in 1973 is deze processie gehouden. Traditiegetrouw 
trekt de Fanfare nog steeds elke 2e zondag in mei om 
6 uur naar de kapel van Genooi. Daar wordt de H. Mis 
in park of kapel muzikaal opgeluisterd.

De Sacramentsprocessie trok op de 2e donderdag 
na Pinksteren. De straten waren mooi versierd met 
bloemenstrooisel en voorstellingen, uitgebeeld met 
gekleurd zand of zaagsel. Bij de huizen langs de route 
werd gevlagd en aan de voordeur stond een tafel-
tje met bloemen en kaarsen. Verenigingen, kerkelijk 
zangkoor en schooljeugd namen ook deel aan deze 
processie. De Fanfare luisterde het geheel op met pro-
cessiemarsen. De pastoor liep met monstrans onder 
een baldakijn gedragen door de kerkmeesters en om-

ringd door misdienaars. Tijdens de processie werd aan 
de rustaltaren bij Verbeek in de Dorpsstraat en bij het 
kapelletje op de hoek Kloosterstraat / Oude Heerweg 
de zegen gegeven. Ook op het feest van O.L. Vrouw 
Hemelvaart (15 augustus) trok er een vergelijkbare 
processie. Beide sacramentsprocessies zijn in 1972 
voor het laatst gehouden.

Op de eerste zondag van oktober trok ’s middags 
onder het bidden van de rozenkrans de processie naar 
de kapel in Schandelo. Dat gebruik dateerde van 1929 
toen de kapel in Schandelo werd vernieuwd en voor-
zien van een nieuwe afbeelding van O.L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand. Tot 1970 werd deze processie 
gehouden.

H. Kindsheid
Met de activiteiten van de Kindsheid werden kinde-
ren vertrouwd gemaakt met missiewerk en aangezet 
tot offerbereidheid. De oorsprong van dit gebeuren 
stamt uit Nancy, Frankrijk, waar het Genootschap van 
de H. Kindsheid in 1843 is opgericht. Dit missiewerk 
verbreidde zich snel. Bijna een eeuw later was het 
Nederlands secretariaat gevestigd in het Groot Semi-
narie in Roermond met Veldenaar Prof. Jac. Jansen 
als secretaris-penningmeester. De Kindsheid gaf het 
tijdschrift ‘De Annalen’ uit, vanaf 1934 bekend als ‘De 
kleine Apostel’. De verspreiding gebeurde door zelatri-
cen. Op de scholen werd het missiewerk gestimuleerd 

Kroedwis
Tijdens de H. Mis, voorafgaand aan de processie op O.L. 
Vrouw Hemelvaart, werd de ‘Kroedwis’ gezegend. Thuis werd 
een appel of peer op een stok gestoken. Deze werd verwerkt 
in een bundel, waaraan twee granen (rogge en haver), 
boerenwormkruid (‘rindersknöp’), elzenblad, duizendblad en 
een voederbietenblad werden toegevoegd. Na thuiskomst 
werd de appel of peer onder de huisgenoten verdeeld. De 
haver, rogge en het voederbietenblad werd aan het vee 
gegeven. De rest werd in stal of schuur opgehangen en 
verbrand tijdens hevig onweer.

Rustaltaar bij de familie Verbeek in de 
Dorpsstraat.
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(sparen, postzegels en zilverpapier verzamelen) en 
werd aandacht besteed aan het werk van de missiona-
rissen in het algemeen en de Veldense missionarissen 
in het bijzonder. Hoogtepunt van dit jeugdmissiewerk 
was de jaarlijkse Kindsheidoptocht in september, die 
op school werd voorbereid. Deze werd tot ongeveer 
1960 gehouden. Tijdens zo’n optocht werd het beeld 
van de Kindsheid meegevoerd. Dit beeld, geschonken 
in 1883, is gemaakt door beeldhouwer Thissen uit 
Roermond. Vermoedelijk hebben er vanaf dat jaar en 
mogelijk eerder activiteiten van de Kindsheid in Velden 
plaatsgevonden.

In 1934 wordt het kindsheidsbeeld 
gedragen door de zelatricen: Anneke 
Hegger, Nieske Verheijen, Anneke 
Tax en omringd door de maagden: 
Mia Korsten, Nelly Lommen en Annie 
Vosbeek.

Herinnering aan de Kindsheid.
Hoogtepunt was de optocht waar alle kinderen aan 
deelnamen. Zij verkleedden zich als Indiaan, Chinees, Neger 
of Javaan. Natuurlijk ontbraken de missiepaters en -zusters 
niet. De statige zelatricen droegen het Kindsheidbeeldje. De 
Kindsheiddag begon in de kerk. Kinderen zongen het hoogste 
lied al wuivend met palmen. Na de middag trok de grote 
optocht, waar ook praalwagens bij waren. Zo trokken de 
kinderen, priesters, zusters, onderwijzers, Fanfare, Ruiterclub 
en de rest van Velden in een bonte feestelijke stoet langs 
de straten omzoomd met toeschouwers. Feestversiering 
langs straten en vlaggen en wimpels gaven aan alles een 
vrolijk aspect. Indrukwekkend plechtig klonken daarbij de 
processiemarsen.

Kindsheidsbeeld
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van pastoor Joosten. In december 1962 werd voor de 
laatste keer een Missieweek gehouden. In zijn oproep 
om massaal aan de bijeenkomsten deel te nemen, 
schreef pastoor Linssen: ‘Voor velen zal het de laatste 
maal zijn dat zij een H. Missie kunnen bijwonen’. Ach-
teraf zou het voor iedereen de laatste uitvoering zijn. 
Verenigingen kregen in 1962 nog de opdracht van de 
pastoor (tevens hun geestelijk adviseur) om tijdens de 
Missieweek geen vergaderingen te houden.

Een andere regelmatig terugkerend gebeuren was de 
retraite. Van tijd tot tijd werden dan enkele bezin-
ningsdagen in een klooster doorgebracht. Er waren 
aparte retraites voor meisjes en vrouwen, verloofden 
en mannen. Als retraitehuis diende Manresa in Venlo, 
dat hiermee regionaal bekend is geworden.

H. Missie en Retraite
Om nog even bij de missie te blijven: van tijd tot tijd 
werd een zogenaamde H. Missie gehouden. Gedurende 
meerdere dagen hielden paters dan boetepreken met 
als doel het geloof te versterken. Iedereen moest en 
zou hiervoor naar de kerk komen. Er waren aparte bij-
eenkomsten voor gehuwden, ongehuwden van 17 jaar 
en ouder, voor de schooljeugd en voor de bejaarden. 
Tijdens dergelijke dagen werden de uit de overleve-
ring bekende ‘donderpreken’ gehouden, waarin hel en 
verdoemenis in het vooruitzicht werden gesteld voor 
iedereen die zich niet strikt aan de kerkelijke regels 
hield. In Velden waren deze Missies in 1921, 1931, 
1940, 1942, 1949 en 1962. Ze werden als regel gehou-
den door paters Redemptoristen, soms door de Pas-
sionisten. De Missie in september 1940 werd gehouden 
tot besluit van de viering van het gouden priesterfeest 

Retraite 1956. Voor de namen 
zie: ‘Kent u ze nog …de Veldense 
Kiêszek’, deel 2 nr. 143
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Bedevaarten
In vroegere dagen gingen Veldense vrouwen met ‘d’n 
toër op’ (een oude hoofdtooi) ter bedevaart naar Tien-
ray. Ook Kevelaer mocht en mag zich in de belangstel-
ling van Veldense bedevaartgangers verheugen. Daar-
naast was er jaarlijks in oktober een georganiseerde 
bedevaart naar de H. Gerardus in Wittem.

Lourdescomité Velden
Het op bedevaart naar Lourdes gaan kwam in zwang in 
de loop van de jaren ’20. In 1921 was in Maastricht de 
Stichting Limburgse Bedevaarten naar Lourdes opge-
richt. Vanaf 1933 zijn regelmatig mensen uit Velden 
naar Lourdes gegaan. Na verloop van tijd is er een 
Lourdes – liefdewerk opgericht. Met een jaarlijkse col-
lecte wordt geld ingezameld om voor zieke Veldenaren 

een Lourdesreis mogelijk te maken. Dit liefdewerk, 
georganiseerd in het Lourdescomité Velden, is opge-
richt door Sjaak Hegger (Mârtesboer) en Sjaak Thee-
len (Sjaak van Hermes Piet). Hegger is -evenals zijn 
broer Antoon (Smid Toën)- vele malen als brancardier 
in Lourdes actief geweest. Jarenlang was Sjaak Thee-
len het boegbeeld van het Lourdescomité, totdat hij dit 
werk overdroeg aan Noud Ewals. Sinds 2003 is Paul 
Berden contactpersoon voor bedevaarten naar Lourdes 
en Banneux.

Kerkzang

Kerkelijk Zangkoor St.-Andreas
We mogen gerust aannemen, dat er al eeuwenlang 
(Latijnse) gezangen hebben geklonken in de kerk van 
Velden. Het bestaan van een kerkkoor is met zeker-
heid terug te voeren tot 1843. In dat jaar werd voor 
het zangkoor een reglement opgesteld. Dat was vooral Doop en kerkgang

Een kindje werd vroeger gewoonlijk daags na de geboorte 
gedoopt. De vroedvrouw droeg de baby, gefl ankeerd door 
peter en meter, naar de kerk. De priester ontving hen achter 
in de kerk en leidde hen naar de doopvont. Na de doop stond 
thuis de koffi etafel klaar. De grootouders, peter en meter en 
natuurlijk ook de vroedvrouw lieten zich de ‘pruumkeswek’ 
(rozijnenbrood) en de ‘schink’ (ham) goed smaken. De dagen 
dat de jonge moeder nog in het kraambed lag, kwamen de 
buurvrouwen op bezoek. Traditiegetrouw brachten ze altijd 
iets mee om aan te sterken. Ongeveer drie weken na de 
geboorte van een baby volgde voor de moeder de kerkgang. 
Dat was het eerste kerkbezoek van de moeder na de geboorte 
van haar kind. Zij ging dan met een of twee buurvrouwen 
naar de kerk. Ze werd achter in de kerk afgehaald door de 
priester. Na de zegening ging de moeder naar het Maria-
altaar. Na thuiskomst kwamen de buurvrouwen ‘op de 
kiendjeskoffi e’. Aansluitend werden een paar borreltjes 
boerenjongens gedronken.

De buren waren altijd nauw betrokken bij alle gebeurtenissen 
in een gezin. Dat werd ‘naoberplich’ genoemd. Vooral bij 
doop, huwelijk en overlijden hielp men elkaar waar het kon. 
Dat versterkte de onderlinge band. 

Het kerkkoor op bezoek in Bakel bij 
pastoor Linssen in 1968.
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bedoeld om de onrust op het oxaal in te dammen, 
maar ook om duidelijkheid te scheppen over de ver-
plichtingen van de koorzangers. De samenstelling van 
het koor is eveneens vermeld in het reglement.: A. v/d 
Hombergh, koster, G. v/d Hombergh, organist (tevens 
schoolmeester), J. Wilders, G. Rutten, L. Linssen, J. 
Heldens, A. Keltjens, A. van Hees en J. Broekmans. In 
totaal 9 leden, inclusief de organist. Vele generaties 
zou het koor in deze formule (alleen mannen) blijven 
bestaan. Jarenlang geleid door telgen uit de familie 
Van den Hombergh (de tak ‘van de köster’). Het ambt 
van koster en organist was daarbij overigens niet in 
één hand. Toen Alphons van den Hombergh (Funs) zijn 
taak als koster neerlegde, werd hij opgevolgd door Piet 
Berden. Hij was niet alleen koster, maar ook organist 
en dirigent van het Kerkelijk Zangkoor. Formeel is de 
pastoor voorzitter van het koor, maar het dagelijks 
bestuur wordt als regel door een van de leden uitgeoe-
fend. In 1956 werd Piet Berden als koster en organist 
opgevolgd door zijn zoon Jan Berden, die beide func-

ties ruim 42 jaar tot 1998 heeft uitgeoefend. Meester 
Jan Kroonenberghs -zelf koorzanger- begon na zijn be-
noeming tot onderwijzer in 1929 met een jongenskoor. 
Zo werd tevens voor jonge aanwas bij het kerkkoor 
gezorgd. Tot het begin van de jaren ’70 was het koor 
een mannenaangelegenheid. Jan Berden bracht daar 
verandering in en startte in het voorjaar van 1971 met 
het dameskoor. Het kerkkoor kreeg daardoor een ge-
mengd karakter en kon daardoor meer variëteit bieden 
in de muzikale opluistering van de diensten. Tot zijn 
pensionering in 1998 bleef Berden het koor leiden. Na-
dat Piet Duikers uit Helden enkele jaren als dirigent en 
organist fungeerde, nam Jan Berden het dirigentschap 
in 2001 weer op zich en bleef dit doen tot zijn over-
lijden op 5 maart 2007. Zelf zeer muzikaal en kenner 
van kerkmuziek, componeerde hij enkele missen en 
arrangeerde verschillende composities voor het koor. 
Jan Sevriens en daarna Truus van den Kroonenberg 
- Crooymans leidden het koor enkele jaren en sinds 
2009 is Lars Nelissen de vaste dirigent en organist.

Naast het jongenskoor van meester Kroonenberghs 
had ook Jan Berden een jongenskoor opgericht. Dit 
was een van de taken die hoorde bij zijn benoeming 
als koster-organist in 1956. Het was alleen moeilijk 
om tijd te krijgen voor de repetities omdat de jongens 
ook na school franse les kregen. Om dat probleem te 
omzeilen is Berden begonnen met een meisjeskoor. De 
meisjes hebben diverse musicals opgevoerd waarvoor 
de vrouw van Berden en anderen de pakjes maakten.

Ouderenkoor Ons Genoegen
Op 13 oktober 1966 werd het ouderenkoor -in Velden 
beter bekend als ‘het bejaardenkoor’- opgericht. Deze 
zanggroep luisterde vooral jubileummissen en uit-
vaartdiensten op. Er waren nogal wat huwelijksjubilea 
van 25, 40, 50 en soms zelfs 60 jaar te vieren. Ook 
verenigingsfeesten werden met een gezongen H. Mis 
ingezet. Bij gouden bruiloften was het gebruikelijk, dat 
het koor ook de receptie bezocht. Er werden dan en-
kele stukken gezongen en vervolgens feestte de club 
gezellig mee. De eerste jaren van zijn bestaan werd 
het koor geleid door Jan Verberne, o.a. dirigent van 

Andreaskoor (jongerenkoor) 
omstreeks 1974
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Animo. Daarna was Jan Berden jarenlang dirigent. In 
2001 hield het koor op te bestaan en een aantal van 
de overgebleven zangers sloot zich aan bij het Kerk-
koor.

Jongerenkoor
Bij de vernieuwing in de kerk hoorde ook een nieuw 
geluid. Niet alleen in woorden, maar ook in klank. In 
1968 werd het Jongerenkoor opgericht, waarin al snel 
zo’n 70 jongens en meisjes actief waren. Kapelaan 
Kiggen was de stimulator van dit jeugdkoor. Jaren-
lang verzorgde het Jongerenkoor de muzikale omlijs-
ting van de Jongerenmissen onder leiding van Frans 
Vergeldt. In latere jaren was de leiding van het koor in 
handen van Annie Dirkx waarbij Jan Berden de bege-
leiding verzorgde. Ook zijn neef Edward Berden heeft 
enige tijd het koor begeleid. Het koor veranderde in de 
loop van de tijd zijn naam in: ‘Clari Voces’.

Kinderkoor De Eigenwijsjes
In 1982 komt kinderkoor De Eigenwijsjes tot stand 
met als doel het muzikaal verzorgen van de gezinsmis-
sen. Het initiatief hiervoor is genomen door pastoor 
J. Hendrix, samen met de werkgroep Gezinsmissen. 
Sraar Klaassens uit Venlo is in het begin dirigent van 
De Eigenwijsjes geweest. Hij werd opgevolgd door 
Annie Dirkx met begeleiding van Jan Berden. Op die 
manier was het ook eenvoudiger dat kinderen van het 
kinderkoor doorgingen naar het jongerenkoor. Toen 
zij stopten heeft Klaassens de leiding weer op zich 
genomen. Niet alleen in de kerk werd gezongen, maar 
ook andere optredens volgden, al dan niet samen met 
andere koren. In het zicht van het 25-jarig bestaan is 
het kinderkoor in 2006 ter ziele gegaan. Enkele jeug-
dige zangers zijn nog een tijdje doorgegaan onder de 
naam “Andreasgirls”, maar ook deze groep was geen 
lang leven beschoren.

Bedevaart Kevelaer - Velden
Elk jaar komt vanuit Kevelaer een groep mannen als 
pelgrim naar St.-Andreas. Dat gebeurt rondom het 

patroonsfeest op 30 november. Aangenomen wordt, 
dat deze pelgrimstocht teruggaat tot 1570. Hoewel er 
geen bewijs is, dat sinds dat jaar naar Velden wordt 
getrokken ter verering van de H. Andreas, zijn hier-
voor wel aanknopingspunten. Zo zou op een oorkonde 
uit het jaar 1435 in het archief van Kevelaer het 
patroonsfeest van de H. Andreas in Velden vermeld 
zijn. Dat wijst in ieder geval op een Andreasverering. 
In 1559 was het nieuwe diocees Roermond ontstaan, 
waartoe zowel Velden als Kevelaer behoorden, waar-
van de laatste als de meest noordelijke parochie. 
Enkele jaren later brak de 80-jarige oorlog (1568) uit. 
Naast een politieke strijd had die tevens het karakter 
van een godsdienstoorlog. In de jaren daarna werd 
Kevelaer geplunderd en platgebrand. Rond dezelfde 
tijd heerste ook nog de pest. De inwoners sloegen op 
de vlucht en hielden zich jarenlang schuil in de bossen 
van Walbeck en rondom Arcen. Aangenomen wordt, 
dat zij door al deze ontberingen tijdens hun vlucht 
naar deze omgeving de weg naar de H. Andreas in Vel-
den hebben gevonden. Hoewel fors minder, zijn er nog 
altijd mannen, die de tocht te voet afl eggen.

Kinderkoor De Eigenwijsjes bij het 
25-jarig huwelijk van Jan en Toos 
Lenders-Hoeijmakers in 1989.
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Kosters
Door de week dagelijks de missen voorbereiden, de 
klokken luiden, in de oude kerk nog met touwen, in de 
winter de kerk warm stoken, kruiwagens cokes aan-
voeren. Zondags was het helemaal druk om nog maar 
niet te spreken van de Kerstdagen, de Goede Week 
en Pasen en de processies. Daarnaast het aanbren-
gen van de rouwversiering, het schoonhouden van 
kerk en meubilair en onderhoud van het linnengoed 
was allemaal werk, dat op het bordje van de koster 
kwam. Generaties lang is in Velden het kostersambt 
vervuld door telgen uit de familie Van den Hombergh 
- van de köster. Hoe lang weten we niet, maar in 1836 
werd Johannes Antonius van den Hombergh als koster 
aangesteld. Telkens werd een opvolger in de familie 
gevonden totdat Alphons van den Hombergh – Funs in 
1919 zijn ambt neerlegde. Hij werd per 1 januari 1920 
opgevolgd door Piet Berden, die tevens fungeerde als 
organist en koordirigent. Tot 1948 werkte hij ook als 
ontvanger voor het kerkbestuur. Hij inde de pachtgel-

Communicanten met begeleiders en 
pastoor op weg naar de kerk voor de 
Eerste Communie in 2011

Eerste Communie
Een bijzonder gebeuren in het kinderleven is het voor 
de eerste keer ontvangen van de H. Communie. Aan de 
voorbereiding werd op school ruimschoots aandacht besteed. 
De kapelaan gaf daarvoor de nodige godsdienstlessen. Als 
de tijd daarvoor rijp was ging hij met de hele klas naar de 
kerk om te oefenen. Je kreeg daarbij een ongewijde hostie. 
Nog altijd is de Communieviering een mooie plechtigheid. 
De communicanten met hun ouders en familie komen bij 
de St.-Sebastianusschool (vroeger bij het klooster) bij elkaar. 
Onder begeleiding van de fanfare worden ze naar de feestelijk 
versierde kerk begeleid. Vroeger was de viering van de Eerste 
Communie op Hemelvaartsdag, tegenwoordig is dat op een 
zondag in april of mei. Tijdens de evacuatie in de laatste 
oorlogsmaanden (1945) heeft een aantal Veldense kinderen 
in het noorden van ons land de Eerste Communie ontvangen. 
Mies Reijnders heeft 40 jaar na dato in 1985 zijn herinneringen 
aan zijn Eerste Communie te Roden op schrift gesteld. Zijn 
boekje ‘Mijn Eerste H. Communie tijdens de evacuatie te 
Roden’ is uitgegeven door de Historische Werkgroep.

Biecht
Het was gebruikelijk om regelmatig te gaan biechten. De 
schooljeugd werd er al vroeg vertrouwd mee gemaakt 
doordat elke twee weken het biechten klassikaal werd 
georganiseerd. Bij kapelaan of pastoor werden dan de 
‘zonden’ opgebiecht. Je kreeg een ‘penitentie’ van enkele 
Onze vaders en Weesgegroeten en opgelucht en wel kon je 
dan je weg weer vervolgen. Het was niet altijd gemakkelijk 
om enkele ‘zonden’ te bedenken: je moest tenminste wel 
een paar dingen hebben gedaan, die niet helemaal in 
de haak waren. Elke zaterdag was er biechtgelegenheid 
voor volwassenen. Dat leidde soms tot lange rijen voor de 
biechtstoelen. Op een keer vond pastoor Joosten het welletjes 
en deelde mee, dat de mensen die ‘dagelijkse zonden’ op 
hun geweten hadden, vergeving kregen en direct naar huis 
konden. Degene, die een ‘doodzonde’ had begaan, werd 
verzocht te blijven. Niemand bleef in de kerk achter… Ook 
kwam het voor, dat iemand had vergeten een zonde op te 
biechten. Hij ging direct terug naar de biechtstoel om er zeker 
van te zijn niet met die zonde belast huiswaarts te moeten 
keren.

Biechtstoel. Deze bevindt zich links 
achter in de kerk.
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den voor percelen van de kerk en de bankenpacht. 
Zijn zoon Jan trad in vaders voetsporen en volgde 
hem in 1956 op. Net als zijn vader betrok hij het hele 
gezin bij het poetsen van de kerk. Het wassen van de 
paramenten (het kerkelijke linnengoed), het maken en 
herstellen van kleding en misgewaden, tot 1957 een 
taak van de zusters, werden tot gezinstaak verheven: 
dat werd door zijn vrouw Joke gedaan. Evenals het 
poetsen van het koperwerk, dat met de bolderwagen 
mee naar huis werd genomen. Na zijn pensioen in 
1998 is het kosterwerk overgegaan op vrijwilligers. In 
2003 ontving Jan Berden de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifi ce. 

Veldense priesters
Vanaf ongeveer 1700 hebben voor zover bekend 30 
Veldenaren ervoor gekozen om als priester te werken 
in ’s Heren wijngaard. Onderstaand het overzicht.

Ludovicus Heynes
* Velden
 Kapelaan te Twisteden
† Velden 2 januari 1739 (?)
 Heeroom van Petrus Verbeek

Petrus Verbeek
* Velden 18 augustus 1723
 Priesterwijding 1752
 Kapelaan te  Twisteden
 Kapelaan te Velden 1756 - 1796
† Velden 4 december 1796

Jacobus van den Hombergh
* Velden 29 december 1793
 Priesterwijding Münster 20 september 1828
 Priester te Smakt 1828 -1830
 Kapelaan te Baarlo 1830 - 1847
† Baarlo 3 april 1847

Jan BerdenJan Berden

Trouwen
Het kerkelijk huwelijk – ‘trouwen voor de kerk’ was een 
belangrijk gebeuren. Het burgerlijk huwelijk werd nauwelijks 
gevierd en werd gezien als een formaliteit om voor de kerk 
te kunnen trouwen. Het bruidspaar en de familie kregen 
bij de kerk veel bekijks van dorpsgenoten. De verenigingen 
waar bruid of bruidegom lid van waren, zorgden voor een 
feestelijke begeleiding: ze vormden een erehaag of escorte 
bij het binnengaan en verlaten van de kerk. Het leverde 
prachtige plaatjes op van het bruidspaar met Ruiterclub, 
Jonge Boeren, IVO of Swift. Na de huwelijksmis kon het feest 
beginnen; vroeger als regel bij het ouderlijk huis van de bruid 
en later in een van de Veldense zalen, waar ook de receptie 
werd gehouden. Ook bij een huwelijksjubileum: 25 – 40 – 50 
of zelfs 60 jaar getrouwd, werd de feestdag begonnen met 
een H. Mis uit dankbaarheid.

Overlijden en begrafenis
Als iemand kwam te overlijden leefde de hele gemeenschap 
mee. ’s Avonds werd de rozenkrans gebeden in het huis van 
de overledene of in een kapelletje in de buurt. Later werd de 
rozenkrans ook wel in de kerk of bij de Lourdesgrot gebeden. 
Had men reeds drie dagen de rozenkrans gebeden voor 
iemand die ‘bediend was’ d.w.z. het H. Sacrament van de 
zieken had ontvangen, zo werd dit na het sterven nog eens 
herhaald. De timmerman maakte de kist en de overledene 
werd thuis opgebaard. Velen kwamen dan op bezoek om 
afscheid te nemen. Daarbij werd met een palmtakje, gedoopt 
in wijwater een kruisteken gemaakt om de overledene ten 
afscheid te zegenen. De buren boden de hulp die nodig was. 
Ze zorgden ervoor, dat er zes mensen waren om de kist te 
dragen. Daarom werden altijd zes buren aangezocht (de 
‘naobere’). Mensen die veraf woonden, gingen met paard 
en wagen naar de kerk. Ook hiervoor zorgden de buren. De 
kar werd schoongemaakt en er werden bussels gevlochten 
stro op de kar gelegd. Daarop werd de kist geplaatst. Na de 
begrafenis werden deze bussels op de terugweg naar huis 
op een plek langs de ‘kerkenweg’ in de vorm van een kruis 
neergelegd. Het stro bleef liggen tot het vergaan was. Dan 
was ook de rouwtijd om. Op de zondag na het overlijden ging 
de familie met de buurt naar het kapelletje van Genooi om 
daar drie rozenkransen te bidden.
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Joannes Hendriks
* Velden (Hansenhof) 29 augustus 1797
 Priesterwijding Münster 20 september 1828
 Kapelaan te Herkenbosch 1828 -1830
 Kapelaan te Melick 1838 - 1852
 Pastoor te Ittervoort 1851 - 1861
 Pastoor te Baexem 1861 - 1878
† Baexem 27 januari 1878

Jacobus Verhaag
* Velden (Enderhof) 6 oktober 1831
 Priesterwijding Roermond 24 maart 1855
  Missionaris te Nederlands Indië (Padang) 1856 - 

1863
† tijdens terugreis 12 december 1863
 zie Missionarissen

Joannes Willemsen
* Velden (Thissenhof) 8 augustus 1847
 Priesterwijding Mechelen (B) 17 december 1870
 Docent en prefect aan het Amerikaans
 College te Leuven 1870 - 1898
 Benoemd tot Huisprelaat van de Paus 1895
 Werkzaam te Rome vanaf 1898
 Consultor der Sacramenten 1910
 Laatste bezoek aan Velden in 1924
† Rome 1 februari 1932

Joannes Mathias Verbeek
* Velden 25 januari 1858
 Priesterwijding Roermond 2 april 1881
 Kapelaan te Horn 1881 - 1884
 Kapelaan te Roermond 1884 - 1889
 Kapelaan te Mook 1893 - 1899
† Velden 23 maart 1900

Petrus Johannes Verbeek
* Velden 9 december 1863
 Priesterwijding Roermond 3 april 1889
 Kapelaan te Middelaar 1889 - 1891
 Kapelaan te Kessel 1891 - 1904
† Kessel 14 mei 1904

Henricus Mathias Wijnhoven
* Velden (Rieterhof) 4 juni 1867
 Priesterwijding Roermond 22 maart 1890
 Kapelaan te Wanssum 1890 - 1893
 Kapelaan te Linne 1893 - 1899
 Rector te Castenray 1899 - 1903
 Rector te Leunen 1903 - 1910
 Pastoor te Wanssum 1910 - 1945
† Venlo 11 maart 1947

Conrad Haanen O.F.M. (Ordo Fratrum Minorum = 
Minderbroeders Franciscanen) 
Franciscaan - Pater Sebastianus
* Velden (Conrate) 2 april 1867
 Priesterwijding Roermond 1893
 Kapelaan te Rotterdam 1893 - 1901
 Kapelaan te Leiden 1901 - 1910
 Gardiaan te Weert 1910 - 1913
 Gardiaan te Venray 1913 - 1916
 Pastoor te Rotterdam 1916 - 1934
 Pastoor te Vorden 1934 - 1941
† Venray 19 oktober 1954

Henricus Conradus Verbeek
* Velden 17 december 1869
 Priesterwijding Roermond 10 maart 1894
  Professor Handelswetenschappen te Rolduc 1894 - 

1924
† Rolduc 22 augustus 1924

Petrus Jacobus Jansen
* Velden (Conenhof) 24 januari 1890
 Priesterwijding Roermond 1915
 Kapelaan te Venlo 1915 - 1927
 Rector te Venlo 1927 - 1932
 Professor Groot Seminarie Roermond
 in de Kerkgeschiedenis 1932 - 1956
† Roermond 22 januari 1960

Herman Anton Joseph Rieter
* Velden (Wilshof) 22 maart 1902
 Priesterwijding Roermond 20 maart 1926
 Kapelaan te Arcen 1926 - 1932
 Kapelaan te Ospel 1932 - 1936
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 Kapelaan te Neer 1936 - 1941
 Pastoor te Castenray 1941 - 1953
 Pastoor te Boshoven 1950 - 1957
 Pastoor te Swolgen 1957 - 1967
† Weert 21 mei 1982

Jacobus Franciscus Peeters
* Velden 2 mei 1901
 Priesterwijding Roermond 24 maart 1928
 Kapelaan te Mook 1928 - 1935
 Kapelaan te Gennep 1935 - 1944
 Pastoor te Broekhuizen 1944 - 1947
 Pastoor te Bergen 1947 - 1965
† Venlo 23 februari 1981

Joannes Leonardus Steegh S.C.J. (Sacerdotes 
a Sacro Corde Jesu = Priesters van het H. Hart van 
Jezus)
* Velden 22 september 1907
  Ingetreden bij de  Priesters van het H. Hart van 

Jezus
 Geprofest te Asten 8 september 1927
 Priesterwijding Nijmegen 15 juli 1934
 Missionaris in Belgisch Kongo 1936 - 1946
† Nijmegen 20 mei 1946
 zie Missionarissen

Antonius Joseph (Josef) Kroonenberghs O.S.A. 
(Ordo Sancti Augustini = Orde van de Augustijnen)
* Velden 19 januari 1909
 Ingetreden bij de Augustijnen te Venlo
 12 september 1929
 Priesterwijding 25 juli 1934
 Werkzaam in het Augustijnenklooster Venlo
† Venlo 29 december 1991

Antonius Gerardus (Gir) Theelen O.Carm (Ordo 
Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo = 
Carmelieten)
* Velden 11 maart 1910
 Pater Carmeliet; geprofest 18 september 1930
 Priesterwijding Baarlo 14 juli 1935
  Werkzaam als leraar natuur- en scheikunde tot 1976
† Venray 6 december 1988

Petrus Joannes Martinus Henricus (Jan) Linssen 
S.S.S. (Societas Sanctissimi Sacramenti = Congregatie 
van de Paters van het Allerheiligst Sacrament)
* Velden 23 maart 1909
 Paters van het H. Sacrament
 Priesterwijding Baarlo 21 juli 1935
 Leraar wiskunde te Stevensbeek 1935 - 1946
 Missionaris in Mozambique 1946 - 1975
 Pastoor in Portugal 1975 - 1980
† Nijmegen 21 juni 2002
 zie Missionarissen

Leonardus Wilhelmus Hubertus (Lei) Linssen 
S.C.J. (Sacerdotes a Sacro Corde Jesu = Priesters van 
het H. Hart van Jezus)
* Velden 6 oktober 1910
 Ingetreden bij de Paters van het H. Hart
 Geprofest te Asten 8 september 1930
 Priesterwijding Nijmegen 19 juli 1936
 O.a. werkzaam in diverse parochies
† Asten 7 mei 1991 Neomist Jan Linssen te midden van 

zijn familie op 28 juli 1935.
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Coenradus Henricus (Coen) Beeker S.V.D. (Socie-
tas Verbi Divini: Gezelschap van het Goddelijk Woord)
* Velden (Kamperhof) 9 december 1912
 Ingetreden bij de Congregatie SVD Steyl 1933
 Priesterwijding Teteringen 22 augustus 1937
 Missionaris te Flores 1937 - 1956
† Watuwawer - Flores 19 april 1956
 zie Missionarissen

Franciscus Joseph (Frans) van der Haghen
* Sevenum 5 juni 1914
 Priesterwijding Roermond 2 april 1938
 Kapelaan te Heijen 1938 - 1940
 Kapelaan te Beesel 1940 - 1944
 Kapelaan te Gennep 1944 - 1949
 Kapelaan te Tegelen 1949 - 1955
 Rector te Boekend 1955 - 1961
 Pastoor te Middelaar 1961 - 1962
 Rector te Hees-Nijmegen 1962 - 1963
 Pastoor te Bingelrade 1963 - 1981
† Roermond 27 november 1994

Jan Willem (Jan) Hafmans
* Velden 15 juni 1916
 Priesterwijding Roermond 9 maart 1940
 Kapelaan te Leunen 1943 - 1943
 Kapelaan te Venlo 1943 - 1955
 Legeraalmoezenier Venlo 1955 - 1965
 Pastoor te Roermond 1965 - 1970
 Pastoor te Venlo 1970 - 1987
† Venlo 15 september 1996

Gerard (Srèr) van Hees
* Velden 23 september 1918
 Priesterwijding Roermond 25 maart 1944
 Docent te Rolduc 1944 - 1949
 Kapelaan te Blerick 1949 - 1961
 Pastoor te Weert 1961 - 1971
 Pastoor-deken te Heythuysen 1971 - 1983
† Haelen 27 maart 2007

Leonardus Henricus (Lei) Brueren
* Velden 15 januari 1925
 Priesterwijding Roermond 10 maart 1951
 Kapelaan te Kerensheide 1951 - 1957
 Kapelaan te Venlo 1958 - 2012
† Venlo 12 januari 2012

Versiering aan de kerk voor de neomist Srèr van Hees voor diens 
1e H. Mis op 9 april 1944.

Deze foto is gemaakt op 5 september 
1937. Bovenste rij v.l.n.r. Jos 
Kroonenberghs, kapelaan Meijs, Gir 
Theelen, Lei Linssen, Frans van der 
Haghen en Jan Hafmans.
Vooraan pater van Enckevort 
(S.V.D.) uit Sevenum, pastoor 
Joosten, Coen Beeker, prof. Jac. 
Jansen en Jan Linssen.
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Johannes Conradus Josef (Koen) Geurts
* Velden 28 december 1928
 Priesterwijding Roermond 3 april 1954
 Kapelaan te Gennep 1954 - 1963
 Kapelaan te Venlo 1963 - 1972
 Gestopt als priester
† Bunde 23 oktober 1994

Lambertus Antonius Marinus (Lambert) Arts
*  Velden 3 september 1937
 Priesterwijding Roermond 7 april 1962
 Student te Parijs 1962 - 1966
 Student te Nijmegen 1966 - 1971
 Docent te Sittard 1971 - 1982
 Pastoor te Herkenbosch 1982 - 2003
 Emeritus te Beuningen

Andreas Gerardus (André) Kuijpers
* Velden 5 juni 1940
 Priesterwijding Roermond 3 april 1965
 Kapelaan te Hoensbroek 1965 - 1969
 Docent te Maasticht 1969 - 1970
 Gestopt als priester

Laurentius Marie Henricus (Lau) Engels
* Velden 25 augustus 1944
 Priesterwijding te Velden 9 september 1972
 Student te Rome 1972 - 1976
 Kapelaan te Maastricht 1976 - 1981
 Pastoor te Sittard 1981 - 1987
 Pastoor te Heugem 1987 - 1991
 Gestopt als priester

Jan Hafmans C.Ss.R. (Congregatio Sanctissimi Re-
demptoris = Congregatie van de Allerheiligste Verlos-
ser = Redemptoristen)
* Venlo 18 november 1948
 Ingetreden als Redemptorist te Wittem 1974
 Priesterwijding te Velden 24 mei 1980
 Docent te Heerlen 1980 - 1989
 Diverse ordefuncties te Wittem 1989 - 2005
  Regionaal Overste Redemptoristen Nederland 
 2005 - 2010
  Lid provinciaal bestuur Clemensprovincie vanaf 2011

Johannes Wilhelmus (Hans) Janssen
* Velden 3 januari 1962
 Priesterwijding Roermond 20 mei 1989
 Kapelaan te Heer 1989 - 1992
 Kapelaan te Brunssum 1992 - 1994
 Pastoor te Roggel 1994 - 1997
 Pastoor Nederland Antillen 1997 - 2005
  Pastoor te Nunhem, Buggenum en Horn 
 2005 - 2006
 Pastoor te Amby vanaf 2006 en Scharn vanaf 2010

Gebruikelijk draagt de neomist -pasgewijde pries-
ter- zijn Eerste H. Mis op in de parochiekerk van zijn 
geboorteplaats. Het is een feestelijk gebeuren waar 
vrijwel het hele dorp bij betrokken is. De buurt zorgt 
voor de feestversiering en het oprichten van erebogen 
vanaf het ouderlijk huis naar de kerk. De Fanfare haalt 
de neomist aan huis af en begeleidt hem en zijn familie 
naar de kerk en brengt in de avonduren een serenade. 
Dat gebeurt ook bij de viering van priesterjubilea.

1e H. Mis Lambert Arts 22 april 1962.
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Veldense missionarissen

Jacobus Verhaag
Geboren in 1831 op de Enderhof in Schandelo. Pries-
ter gewijd in 1855 en nog hetzelfde jaar vertrekt hij 
als missionaris naar Nederlands Oost-Indië. De reis 
met het schip ‘Herman’ duurt 4,5 maanden. Verhaag 
komt op het eiland Java aan en wordt later pastoor te 
Padang op Sumatra. Verhaag heeft in de afmattende 
tropische hitte een hard leven. Dagelijks maakt hij 
vele kilometers om zieken in een hospitaal te bezoe-
ken. Hij onderneemt lange, moeilijke en gevaarlijke 
land- en zeereizen in zijn missiegebied. Verzwakking 
en uitputting zijn het gevolg. Hij gaat op medisch 
advies terug naar Velden, maar komt nooit thuis aan. 
Op de boot ‘Frans Elisa’ bezwijkt Verhaag, pas 32 jaar 
oud. Hij wordt op zee begraven in de Indische Oceaan, 
500 kilometer uit de kust, ter hoogte van Bloemfon-
tein, Zuid-Afrika. Zijn miskelk met inscriptie is nog in 
het bezit van de St.-Andreasparochie.

Leo Steegh S.C.J.
Geboren in Schandelo op 22 september 1907. Hij trad 
in bij de paters van het H. Hart en werd op 15 juli 
1934 priester gewijd. Na de inzegening van de nieuwe 
kerk droeg hij op zondag 22 juli het allereerste Misof-
fer op in de nieuwe kerk. Hij vertrok in januari 1936 
naar Belgisch Congo. Jaren werkte hij daar in de Lowa-
missie. Ziek geworden keerde hij in het voorjaar van 
1946 terug naar Nederland. Helaas was genezing niet 
meer mogelijk en overleed hij in het Canisiuszieken-
huis te Nijmegen op 20 mei 1946. Hij werd begraven 
op 24 mei op het kloosterkerkhof van Hees-Nijmegen.

Coen Beeker S.V.D.
Geboren te Velden op 9 december 1912. Ingetreden in 
1933 bij de Congregatie van het Goddelijk Woord (So-
cietas Verbi Dei) te Steyl. Priester gewijd te Teteringen 
22 augustus 1937. 20 september 1937 vertrok hij 
naar zijn missiepost Lomblen op het eiland Flores. De 
oorlog ging niet zonder slag of stoot aan hem voorbij: 
van 1942 tot 1945 werd hij geïnterneerd door de Ja-
panse bezetter. Na deze afmattende jaren kon hij pas 
in 1949 voor herstel en vakantie terug naar Nederland 
komen. Zijn herstel vergde 2 jaar en in 1951 ging hij 
weer naar Flores, waar hij pastoor werd van Lerek. Op 
19 april 1956 was hij in Watuwawar, een bijstatie van 
Lerek, voor de voorbereidingen van het communie-
feest. In de avonduren kwam hij op tragische wijze om 
het leven als gevolg van een moordaanslag. Zaterdag 
21 april werd pater Beeker begraven op het priester-
kerkhof van Larantuka, waarbij de apostolisch vica-
ris van zijn diocees, mgr. Gabriël Manek, de absoute 
verrichtte. Ter nagedachtenis aan pater Coen Beeker 
werd op 11 mei 1956 in Velden een plechtige H. Mis 
opgedragen door de pater provinciaal van de S.V.D. 
uit Teteringen. In 1957 was mgr. Manek enige tijd in 
Europa en bij die gelegenheid bezocht hij Velden, waar 
hij op 10 februari 1957 een plechtige Hoogmis heeft 
opgedragen.

Op Flores blijft pater Beeker nog steeds in de herinnering 
voortleven. Door velen wordt hij gezien als een martelaar. 
Er is een standbeeld voor hem opgericht en iedere vijf 
jaar wordt aan zijn sterfdag extra aandacht besteed.

Processie op weg naar de kerk voor 
de herdenkingsdienst voor pater 
Beeker op 10 februari 1957
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Jan Linssen S.S.S.
Geboren op 23 maart 1909 in Velden. Na opleidingen 
in Weert, Rolduc en bij de paters van het H. Sacra-
ment (Societas Sanctissimi Sacramenti) werd hij in 
Baarlo priester gewijd. Hij droeg op 28 juli 1935 zijn 
eerste mis op in de parochiekerk. Na zijn priesterwij-
ding werkte pater Linssen elf jaar als wiskundeleraar 
aan het seminarie van de paters in Stevensbeek. Vanaf 
1946 was hij missionaris in Mozambique, waar hij 
werkte in de sloppenwijken. In 1975 werd hij benoemd 
tot pastoor van een parochie in Portugal en in 1980 
vestigde hij zich in Nijmegen in het klooster Brakken-
stein. Van tijd tot tijd deed hij nog wat parochiewerk in 
het Duitse Neuss. Zijn 50-jarig priesterfeest vierde hij 
in Velden. Op 21 juni 2002 overleed hij in het Berch-
manianum te Nijmegen en werd hij begraven op het 
kloosterkerkhof van Brakkenstein op 26 juni 2002.

Anna Boonen – Zr. Hieronymo
Geboren te Velden (schandelo) 28 mei 1908, in 1935 
ingetreden bij de Liefdezusters van de H. Carolus Borro-
meus te Maastricht (zusters onder de Bogen) en geprofest 
in 1936. Werkte tot 1948 als verpleegster in een Maas-
trichts ziekenhuis en vertrok als verpleegster-missionaris 
naar Indonesië. Teruggekeerd in 1972 en daarna met 
emeritaat te Rijckholt. Overleden te Rijckholt 10 juli 1991.

Grada Goemans – Zr. Marcellina
Geboren te Velden (Oude Venloseweg) 3 augustus 
1909, ingetreden in 1931 bij de Liefdezusters van 
de H. Carolus Borromeus te Maastricht, geprofest in 
1933. Zij werkte van 1936 – 1972 in de verpleging in 
Indonesië. Tijdens de Japanse bezetting verbleef ze 
tussen 1942 en 1945 in een Jappenkamp. Na haar te-
rugkeer in Nederland in 1972 ging ze met emeritaat in 
Maastricht. Aldaar overleed zij op 17 december 1996.

Fien Jansen (Fien van Pômpe Piet) – 
Zr. Petronelli
Geboren in Velden op 31 juli 1928 en ingetreden bij de 
congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid te Steyl 
in 1950, geprofest in 1958. Werkte vanaf 1967 een 

aantal jaren in de missie in Malawi – Afrika. Na haar 
terugkomst deed ze sociaal werk in Blerick.

Veldense Religieuzen

Een aantal Veldenaren -vrouwen en mannen- is in de loop 
van de tijd als zuster of broeder ingetreden in een Con-
gregatie of kloosterorde. Aan de hand van de beschikbare 
gegevens is het navolgende overzicht opgesteld.

Kloosterzusters
-  Maria van Leipsig, geboren te Velden (Genooi) op 4 

december 1886. Ingetreden in 1915 in de orde van 
de Kleine Zusters van de H. Joseph. Haar klooster-
naam was Zr. Angelica. Ze deed verpleeg- en verzor-
gingswerk in diverse jeugdhuizen die de congregatie 
beheerde. Overleden te Heel op 14 januari 1963.

-  Hubertina Vermeulen (Zr. Martini). Geboren op 19 
oktober 1901 te Velden (Genooi). Ingetreden in 
1922 bij de zusters van de Goddelijke Voorzienig-
heid te Steyl. Werkte in een aantal huizen van de 
congregatie en overleed te Wijbosch – Schijndel op 
7 augustus 2002.

-  Gertruda Geelen (Zr. Gustavo). Geboren te Velden 
(Bong) op 16 april 1904. Ingetreden bij de Kleine 
Zusters van de H. Joseph in 1934. Ze overleed op 
20 mei 1995.

-  Petronella Thiesen (Zr. Dionyse). Geboren te Velden 
in 1908 en ingetreden in 1926 bij de zusters van de 
Goddelijke Voorzienigheid te Steyl. Was werkzaam 
als onderwijzeres en docente. Overleden in Wij-
bosch op 15 maart 1997.

-  Anna Boonen (Zr. Hieronymo). zie missionarissen
-  Bertha Beeker (Zr. Hubertien). Geboren te Velden 

(Kamperhof) 16 februari 1909. Ingetreden in 1936 
bij de Zusters van Liefde (klooster Mgr. Zwijsen-
straat) te Venlo. Overleden 11 oktober 1993.

-  Grada Goemans (Zr. Marcellina). zie missionarissen
-  Paula Thijssen (Zr. Gabriela). Geboren te Velden 

(Oude Heerweg 68) 14 januari 1912. Van beroep 
was zij onderwijzeres en heeft nog in Velden les 
gegeven. In 1943 ingetreden bij de Monialen Do-
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minicanessen van Mariadal. Werkte jarenlang als 
docente en econome in het ordeklooster te Berg en 
Dal. Is op 20 februari 2005 overleden in Nijmegen.

-  Mia Schreurs (Zr. Theresie), geboren 4 juli 1914 
te Velden. Ingetreden in 1940 in de congregatie 
van de H. Carolus Borromeus te Maastricht. Was 
werkzaam in een aantal ziekenhuizen. Overleden te 
Venlo op 7 november 1979.

-  Grada Geelen (Zr. Christiënne). Zij was een zus van 
Getruda Geelen en geboren te Velden (Bong) op 17 
september 1915. Ingetreden bij de Kleine Zusters 
van de H. Joseph in 1939. Werkzaam als verpleeg-
ster in sanatoria en ziekenhuizen. Overleden te 
Horst op 7 februari 1985.

-  Anneke Tax (Zr. Alfonsien). Geboren te Velden (Ge-
nooi) 1916. Ingetreden 1945 bij de zusters Domini-
canessen. Werkzaam geweest als groepsleidster van 
voogdijkinderen. Overleden te Venlo op 12 septem-
ber 1992.

-  Fien Jansen (Zr. Petronelli). zie missionarissen
-  Jo Arts (Zr. Edith). Geboren te Velden in 1936 en 

ingetreden in 1960 in de congregatie van de God-
delijke Voorzienigheid te Steyl. Was directrice van 
Maria Roepaan te Ottersum en docente aan de ver-
pleegstersopleiding te Nijmegen.

Kloosterbroeders
-  Henricus van den Hombergh, geboren te Velden 6 

september 1850 (zoon van schoolhoofd G. van den 
Hombergh). Ingetreden bij de Carmelieten onder 
de kloosternaam broeder Laurentius. Overleden in 
de Karmel in het Twentse Zenderen bij Borne op 22 
februari 1923.

-  Sjang van Haeff, geboren te Velden (Rijksweg 23) 
op 5 april 1894. Ingetreden in 1927 bij de Domini-
canen te Nijmegen. Overleden in het Berchmania-
num aldaar op 6 november 1986.

-  Antoon Berden (van de köster). Geboren te Velden 
20 januari 1937. Ingetreden als frater Matthias in 
1957 bij de Trappisten van Uelingsheide te Tegelen. 
In 2005 verhuisd naar de abdij Lilbosch te Echt.

Overzicht in sierschrift van de Veldense pastoors vanaf 1600 tot 1944
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Overzicht pastoors

Naam geboorteplaats geboren wijding van  tot overleden plaats
Eller, Conradus    1600 1614 1614 Velden
Berg, van den Willem Velden   1614 1636 1636 Velden
Werner, Antonius Gladbach   1636 1659 1659 Velden
Comans, Martinus Helden   1660 1678 1678 Velden
Aertnijs, Arnoldus Tessenderlo   1678 1702 1702 Velden
Besançon, Simon Henricus  1650  1703 1719 1719 Velden
Duchemin, Joannes Luxemburg 1685  1719 1729 1729 Velden
Wolters, Joannes Spaubeek 1698 1722 1729 1749 1772 Opheers
Hollands, Otto Xanten   1749 1792 1792 Velden
Gartz, Franciscus Leonardus Lobberich 1753  1793 1807 
Schaetsge, Joannes Nieuwkerk 1767 1793 1807 1826 1827 Velden
Elsen, van den Cornelius Zeeland 1793 1820 1827 1867 1870 Velden
Daemen, Gerardus H. Well 1820 1845 1867 1873 1886 Afferden
Raedts, Cornelius Sevenum 1822 1852 1873 1877 1877 Velden
Aerssen, van J.A. Aijen 1828 1855 1877 1882 1882 Velden
Schrijnen, L.F.J.H. Venlo 1827 1852 1882 1905 1905 Velden
Baltesen, J.G.H. Sambeek 1847 1873 1905 1919 1921 Sambeek
Joosten, P.G.W. Beesel 1864 1890 1919 1944 1949 Beesel
Kessels, J.H. Heythuysen 1895 1919 1944 1953 1969 Nijmegen
Linssen, P.R. Gr’vorst 1898 1924 1953 1966 1968 Bakel
Engelen, J.H.F. Linne 1916 1947 1966 1972 1988 Roermond
Hendrix, J.J.J.M. Boxmeer 1932 1957 1972 1999 2005 Venlo
Ven Van der, J.J.M. Reuver 1961 1992 1999

Pastoor Baltesen.

Pastoors in de voorbije eeuw

Joannes Gerardus Hubertus Baltesen
Geboren te Sambeek, 6 april 1847. Priester gewijd te 
Roermond 29 maart 1873. Achtereenvolgens kapelaan 
te Swolgen, Helden en Arcen. Pastoor te Siebengewald 
1890 en te Broeksittard in 1895. Benoemd te Velden 
in december 1905. Liet meteen zien dat er wat ging 
veranderen in Velden, te beginnen met de pastorie-
tuin. Hij rooide de voortuin geheel, die volgens hem 
vol stond met ‘onooglijk houtgewas’ en plantte er 
‘heesters en coniferen’. De achtertuin was eenzelfde 
lot beschoren. In zijn eerste jaren stichtte hij diverse 
congregaties en de Broederschap van de H. Familie. 
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Als voorvechter van het bijzonder onderwijs stichtte hij 
met medewerking van het Gilde een nieuwe school en 
het klooster. In 1913 kwam hij met een plan voor het 
bouwen van een nieuwe kerk. Nadat hij in 1916 het 
Groene Kruis mee had opgericht, werd het stiller rond 
de pastoor, die in oktober 1919 zijn ambt neerlegde en 
op 6 september 1921 in zijn geboorteplaats overleed.

Petrus Godefridus Wilhelmus (Peter) Joosten
Geboren te Beesel op 17 november 1864. Priester 
gewijd te Roermond op 22 maart 1890. Kapelaan te 
Meerlo van 1890 tot 1892. Kapelaan te Velden 1892 
tot 1907. Rector te Steyl van 1907 tot 1911. Pastoor 
te Griendtsveen van 1911 tot 1919. Eind 1919 werd hij 
benoemd tot pastoor in Velden, de parochie waaraan hij 
zijn hart had verpand. De basis daarvoor lag in zijn ka-
pelaanstijd van 15 jaar. Hij deed in die tijd al onderzoek 
naar de kerkgeschiedenis van Velden. Hij stelde een lijst 
op van alle Veldense pastoors en kapelaans vanaf 1600, 
deed uitgebreid verslag van het gouden priesterfeest 
van pastoor Schrijnen en legde in 1905 de samenstel-
ling van alle gezinnen vast in een boek, dat hij tijdens 
zijn pastoraat bleef bijhouden. Hij was de stimulator van 
de bouw van de nieuwe kerk. Al zijn correspondentie 
met het bisdom sloot hij steeds af met: “Gaarne spoe-
dig antwoord”. De inwijding en de consecratie van de 
nieuwe kerk waren voor hem de zichtbare bekroning 

van zijn werk. Na 25 jaar pastoor te zijn geweest nam 
hij op 25 juni 1944 afscheid van Velden en keerde terug 
naar zijn geboortedorp Beesel. In totaal had hij van zijn 
werkzame priesterleven van 54 jaar er 40 in Velden 
doorgebracht. Veel oudere Veldenaren hebben nog her-
inneringen aan hem en een aantal daarvan is opgete-
kend in de boekjes ‘Kent u ze nog…de Veldense Kiêszek’. 
Op bijna 85-jarige leeftijd overleed hij te Beesel op 25 
juli 1949. In het ‘In Memoriam’ in het Dagblad voor 
Noord-Limburg wordt vermeld, dat eenvoud kenmer-
kend was voor zijn levenswijze en zijn omgang met zijn 
parochianen. Aan hem hebben wij heel veel historische 
informatie over Velden te danken.

Josephus Hubertus (Jos) Kessels
Geboren te Heythuysen op 24 maart 1895. Pries-
ter gewijd te Roermond op 5 april 1919. Kapelaan 
te Velden van 1919 tot 1923. Kapelaan te Sevenum 
van 1923 tot 1930. Rector te Kronenberg van 1930 
tot 1938. Pastoor te Kronenberg van 1938 tot 1944. 
Pastoor te Velden van 1944 tot 1953. Als gevolg van 
de oorlog kon hij pas eind maart 1945 naar Velden 
komen. Naast het parochiewerk heeft hij veel werk be-
steed aan het herstel van de kerk, het regelen van de 
oorlogsschadevergoeding en de voorbereidingen voor 
de herbouw van de toren en de aanschaf van nieuwe 
klokken. Pastoor Kessels stond bekend als een vroom 

Links
Pastoor Joosten.

Rechts
Pastoor Kessels.
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priester, die in alles zeer nauwgezet was. Hij is de 
initiatiefnemer van het St.-Andreasklokje, dat voor het 
eerst in het najaar van 1945 werd uitgebracht. Toen 
het eerste, maar belangrijkste herstel van de kerk was 
afgerond, werd hij pastoor in Nederweert. Daar bleef 
hij tot 1964. Na zijn emeritaat was hij nog actief in de 
parochie van het Woord Gods te Swalmen. Na een ver-
keersongeval overleed hij in het Radboud-ziekenhuis 
te Nijmegen op 20 april 1969.

Petrus Robertus (Rob) Linssen
Geboren te Grubbenvorst op 8 juni 1898. Priester ge-
wijd te Roermond op 5 april 1924. Kapelaan te Witte-
vrouweveld van 1924 tot 1934. Kapelaan te Venray (H. 
Petrus Banden) van 1934 tot 1939. Pastoor te Broek-
huizenvorst van 1939 tot 1953. Door de Duitse bezet-
ter gearresteerd op 18 november 1944 na beschul-
diging van ontvreemding van dynamiet uit de kerk. 

Gevangen in Venlo en Kaldenkirchen. Daar ontsnapte 
hij op 28 december 1944 uit de gevangenis.
Op 9 november 1953 werd hij tot pastoor in Velden 
benoemd. Hij was goedaardig en blijmoedig van ka-
rakter, een levenskunstenaar. Vanaf de pastorie had 
hij uitzicht op Grubbenvorst en kon nog zien waar hij 
in zijn jeugd aan de appelen had gezeten. Door zijn 
altijd goede humeur en zijn kwinkslagen wist hij veel 
gedaan te krijgen. Hij zette zich in voor het herstel 
van de toren en de bouw van nieuwe scholen (An-
dreasschool en Sebastianusschool). In 1964 vierde 
pastoor Linssen onder grote belangstelling zijn 40-ja-
rig priesterfeest. Door een ongeval in het najaar van 
1966 moest hij de laatste jaren van zijn leven worden 
verpleegd. Hij overleed in St.-Jozefsheil te Bakel op 19 
oktober 1968 en werd begraven te Velden.

Johannes Hubertus Franciscus (Jan) Engelen
Geboren te Linne op 11 januari 1916. Op 15-jarige 
leeftijd trad hij in bij Societeit voor de Afrikaanse 
Missiën (SMA) te Cadier en Keer. Op 22 maart 1947 
priester gewijd. Eerst was hij kapelaan in Thorn van 
1947 tot 1957 en daarna rector te St.-Joost tot 1966. 
Tot pastoor van Velden benoemd en op 22 januari 1967 
geïnstalleerd. In zijn vrije tijd bekwaamde hij zich als 
amateurschilder. Het groeiende Velden vergde geleide-
lijk te veel van hem en daarom vroeg hij om overplaat-

Links
Pastoor Linssen met naast hem zijn 
broer Leo Linssen bij de viering van 
het 40-jarig priesterfeest in 1964.

Rechts
Pastoor Engelen, gefl ankeerd door 
deken Kluijtmans en burgemeester 
Linders, op weg voor zijn installatie 
op 22 januari 1967.
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sing naar een kleinere parochie. Dat werd Banholt waar 
hij eind november 1972 tot pastoor werd benoemd. In 
1984 keerde hij terug naar St.-Joost. De laatste drie 
jaar van zijn leven was hij nog actief als waarnemend 
priester in Neeritter. Hij overleed te Roermond op 30 
september 1988 en werd begraven in St.-Joost.

Johannes Jacobus Joseph Maria (Jan) Hendrix
Geboren te Boxmeer op 19 april 1932. Priester gewijd 
te Roermond op 6 april 1957. Kapelaan te Gennep van 
1957 tot 1962. Secretaris van het bisdom Roermond 
van 1962 tot 1972. Op 16 december 1972 werd hij 
geïnstalleerd als pastoor van Velden. Na het vertrek 
van kapelaan Van Hoef kwam er geen nieuwe kapelaan 
meer en stond hij alleen voor het parochiewerk. Hij 
organiseerde veel werkzaamheden in vrijwilligersgroe-
pen. Pastoor Hendrix initieerde belangrijke renovatie-
werkzaamheden aan het kerkgebouw. Hij stond open 
voor ieders positieve inbreng en hij stimuleerde het 
nemen van medeverantwoordelijkheid voor taken in 
de parochie. Voor veel mensen was hij een steun, met 
name voor zieken en nabestaanden. In 1999 nam hij 

na 27 jaar afscheid van Velden. Daarbij bleek hoezeer 
de pastoor werd gewaardeerd. Hij ging wonen op de 
Hamert in Wellerlooi. Op 26 augustus 2005 overleed 
hij te Venlo. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 3 
september 2005 in Velden.

Jozef Johannes Maria (Jos) Van der Ven
Geboren te Reuver op 16 december 1961. Priester 
gewijd op 13 juni 1992 in Roermond, waarna hij in 
dezelfde stad van 1992 tot 1993 kapelaan was. Ver-
volgens kapelaan te Gulpen van 1993 tot 1997 en 
administrator van de parochie in Vijlen van 1994 tot 
1997. Pastoor te Vijlen, Holset en Lemiers van 1997 
tot 1999. In de zomer van 1999 werd hij benoemd tot 
pastoor van Arcen en Velden en geïnstalleerd op 27 
november 1999. Tevens pastoor te Lomm met ingang 
van 1 december 2007.Pastoor Hendrix op weg naar 

de kerk voor de viering van zijn 
zilveren priesterfeest op 25 april 
1982. Van links naar rechts: Mevr. 
Hendrix-Reijnen (moeder van 
pastoor), pastoor Hendrix, deken 
J. Kluijtmans en Anny Mathiesen, 
huisgenote van pastoor.

Pastoor Van der Ven met misdienaar Jorg Hagens.
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Overzicht kapelaans

Naam geboorteplaats geboren wijding van tot overleden plaats
Hoets, Andreas    1670 1691 1691 Velden
Rullen, Willem    1692 1693 
Rullenvaet, Willem    1693 1694  
Struyken, Mathias    1694 1708 1708 Velden
Scheben, Henricus    1718 1719 
Ruben, Joannes Chr. Keulen   1721 1730 
Verbeek, Petrus Velden 1723  1756 1796 1796 Velden
Kennis, S. B.    1797 1820? 
Van den Elsen, Cornelius Zeeland   1821 1827 1870 Velden
Sleurs, Norbertus S. Venlo 1805 1829 1829 1840 1878 Middelaar
Simons, Petrus Simon Weert 1815 1840 1840 1842 1890 Swalmen
Cremers, Petrus Joh. Groeningen 1811 1835 1842 1850 1889 Baarlo
Beckers, G.W.Th. Well 1822 1845 1850 1859 1897 Well
Daemen, G.H. Well 1820 1845 1859 1867 1886 Afferden
Janssen, Jacobus Horst 1840 1867 1867 1887 1918 Tegelen
Soons, Joannes Jac. Lutterade 1854 1882 1887 1892 1923 Roggel
Joosten, P.G.W. Beesel 1864 1890 1892 1907 1949 Beesel
Schmitz, H.J.H.J. Venlo 1877 1903 1907 1909
Seegers, Joannes H. Stevensweert 1871 1898 1910 1919 1933 Echterbosch
Kessels, J H. (Jos) Heythuysen 1895 1919 1919 1923 1969 Nijmegen
Vervoort, J.G.B. (Gustave) Maastricht 1894 1923 1923 1932 1971 Eindhoven
Meijs, J.H. (Jos) Merkelbeek 1899 1926 1932 1945 1967 Sittard
Engelen, Th.G.A. Tegelen 1918 1945 1945 1948 1968  Maastricht
Canjels, J.A.L.J. (Jo) Venlo 1923 1947 1948 1955 1999 Venlo
Adriaans, R.H.L.M. (René) Weert 1931 1955 1955 1959 2006 Weert
Aendekerk, E.G.H. (Hub) Stramproy 1933 1959 1959 1961 2006 Cadier/Keer
Kiggen, S.P.J. (Sjiel) Tungelroy 1931 1958 1961 1970 2011 Weert
Hoef, van J.H.W. (Wiel) Weert 1936 1962 1970 1981

Kapelaan Kiggen
Zonder de andere kapelaans te kort te doen mag wel 
een extra woord aan het werk van kapelaan Kiggen 
worden besteed. Negen jaar, van 1961 tot 1970, is hij 
in Velden kapelaan geweest. Op veel fronten was hij 
actief en door zijn inzet en enthousiasme heeft hij veel 
tot stand gebracht, met name in het jeugdwerk. Onder 
andere de jeugdclub JFK, de jeugdinstuif, het kinder-
vakantiewerk en sportverenigingen kwamen mede 
door zijn initiatief van de grond. In 1968 was hij de 

grondlegger van het jeugdkoor, 
dat in het begin ongeveer 70 
leden telde. Hij stond bekend als 
een harde werker en zijn inzet 
werd alom gewaardeerd. Op 22 
november 2009 was hij aanwezig 
bij de opening van het nieuwe 
gebouw van de JFK aan de J.F. 
Kennedylaan in Velden. Hij over-
leed te Weert op 26 mei 2011. Kapelaan Kiggen
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Ontwikkelingen 1960 – 2012 in vogelvlucht
Velden tot begin 60-er jaren: het ‘rijke roomse leven’ 
fl oreert nog volop. Twee geestelijken zijn werkzaam in 
de parochie. Tussen begin 1964 en medio 1967 zijn er 
op zondag vier H. Missen, de kerk wordt druk bezocht, 
veel kerkgangers staan achter in de kerk. ’s Middags 
is er lof, congregatie of een bijeenkomst van de H. Fa-
milie. Door de week zijn er missen om 7.00 uur en om 
7.45 uur. De laatste is vooral bedoeld voor de school-
jeugd. De onderwijzers houden toezicht. Verenigings-
jubilea beginnen steevast met een H. Mis. Elke ver-
eniging heeft een geestelijk adviseur, ofwel de pastoor 
ofwel de kapelaan. De priesters hebben een spilfunctie 
in het gemeenschapsgebeuren en zijn initiatiefnemers 
voor de oprichting van nieuwe verenigingen. Maar een 
nieuwe tijd tekent zich af. In Rome wordt van 1962 
tot 1965 het Tweede Vaticaans Concilie gehouden met 
als een van de belangrijkste doelstellingen: de kerk bij 
de tijd brengen. Merkbaar wordt dit o.a. dat besloten 
wordt dat voortaan de liturgie in de eigen landstaal 
gevierd mag worden. Eind november 1964 wordt in de 
kerk een nieuwe liturgie ingevoerd: de priester gaat 
in de diensten voor met het gezicht naar de kerkgan-
gers. Voor dat doel heeft meubelmaker Thei Rieter een 
houten altaartafel gemaakt. Het Latijn maakt plaats 
voor het Nederlands. Daarna gaat de ontwikkeling in 
sneltreinvaart. In mei 1965 besluit de pastoor om het 
zondagse lof achterwege te laten. Ook het biechten 
raakt in onbruik. In plaats daarvan worden gedurende 
een aantal jaren vóór Pasen en Kerstmis boetevierin-

gen gehouden. In 1966 verschijnt de Nieuwe Katechis-
mus van de Nederlandsche Bisschoppenconferenie die 
in veel talen vertaald zal worden en veel reacties op 
zal roepen. In de zomer van 1967 wordt de H. Mis op 
zaterdagavond ingevoerd. Op zondag worden dan nog 
drie diensten gehouden. Begin jaren 70 is er nauwelijks 
nog belangstelling voor de processies, zodat deze in 
het vervolg achterwege blijven. Geleidelijk neemt ook 
de deelname aan de weekenddiensten af . Als kapelaan 
Wiel van Hoef in 1981 uit Velden vertrekt om pastoor 
te worden in Lottum, komt er geen opvolger meer. 
Vanaf dat moment staat pastoor Hendrix alleen voor 
de parochie. Hij krijgt bij de kerkelijke diensten hulp 
van pater Marcel (Harry Noten) van Missiehuis St.-Paul 
te Arcen en vanaf 1985 van Zr. Margo Verspeek van 
het klooster Albertushof. Op zondagen zijn er twee 
diensten, op zaterdagavond één en ook een dienst op 
elke dag van de week. Pastoor Hendrix weet veel werk 
te organiseren in vrijwilligersgroepen. Zo ontstaan er 
groepen voor teksten, lectoren, gezinsmissen, bloem-
versiering, het opbouwen van de kerststal en de voor-
bereiding van de Eerste H. Communie. Als Zr. Verspeek 
in 1997 naar het moederhuis van haar congregatie in 
Zuid-Afrika verhuist, betekent dat opnieuw het afstoten 
en reorganiseren van taken. Het moment komt in zicht 
waarop de drie parochiepriesters van Arcen, Lomm 
en Velden -allen de 65 reeds gepasseerd- hun taken 
gaan neerleggen. Duidelijk is, dat de drie posten niet 
meer afzonderlijk worden ingevuld. In 1998 wordt de 
opvolging voorbereid, die gepland staat voor 1999. De 
Arcense pastoor Martens treedt in april terug en in juli 
wordt bekend, dat er één opvolger komt voor de drie 
parochies: pastoor Jos Van der Ven, op dat moment 
werkzaam als pastoor van Vijlen, Lemiers en Holset in 
het Zuid-Limburgse Heuvelland. In september neemt 
pastoor Hendrix afscheid van Velden. Hij blijft de dien-
sten waarnemen tot de installatie van zijn opvolger 
op 27 november 1999. De nieuwe pastoor moet zijn 
aandacht verdelen over Arcen en Velden. Als de Lom-
mse pastoor Noud Mooren in december 2006 overlijdt, 
krijgt pastoor Van der Ven ook deze parochie onder zijn 
hoede: met ingang van 1 december 2007 is hij tevens 
pastoor van Lomm. Tijdens de weekeinden is er vanaf 
dat moment in elke parochie één dienst. 

Bier drinkende kapelaan
Schmitz is van 1907 tot 1909 maar 1,5 jaar kapelaan in 
Velden geweest. In het Bierboek van brouwerij ‘Het Anker’ 
(Grubbenvorst) staat vermeld dat er iedere maand bij de 
kapelanie vaatjes van 40, 50 of 60 liter bier afgeleverd 
werden, in totaal 1.000 liter bier in 1,5 jaar. Toen was het 
feestvieren afgelopen. In zijn bakkersboek vermeldt ‘d’n 
Alden Bekker’ kort en bondig: “Kapelaan de laan uit”. 
Nadien is hij niet meer als priester in het Roermonds diocees 
gesignaleerd.



145Kerk en parochie

In het parochiecluster wordt al veel samengewerkt 
en in 2008 komt er één parochiebestuur voor de drie 
kernen, waarbij elke parochie een eigen administratie 
blijft houden. In plaats van vijf priesters voor de drie 
dorpen in het begin van de jaren 60 is er één priester 
voor het cluster. Veel werk is gelegd bij vrijwilligers.

Kerk en geloof hebben intussen een heel andere invul-
ling gekregen. Waren er in de jaren ’60 gemiddeld zo’n 
30 huwelijken per jaar, nu -anno 2012- zijn dat er één 
of twee. Het aantal doopsels is gedaald van 70 naar 
ongeveer 20 (schatting). Van de kinderen in groep 4 
neemt 2/3e deel aan de Eerste Communie en de voor-
bereiding daarvan. Steeds vaker wordt gekozen voor 
een niet-kerkelijke uitvaart.

Toch zijn er naast de wekelijkse Eucharistieviering in 
het weekend, de kerkelijke hoogtijdagen als Kerstmis 
en Pasen, die met luister worden gevierd en door velen 
worden bezocht. Er zijn ook enkele kerkelijke vierin-
gen, die zijn uitgegroeid tot een vaste waarde of dat 
zijn gebleven. Zo wordt nog elk jaar in de 3e week van 
januari de jaarlijkse viering van de Gildedagen begon-
nen met een H. Mis, die door de gildebroeders wordt 
voorbereid. De Wuilusmis op de zondag vóór Gekke 
Maondaag wordt sinds 1986 gehouden en vindt plaats 
in het dialect. Veldenaar pater Jan Hafmans gaat in 
deze dienst voor en verzorgt de voorbereiding samen 
met de tekstgroep van De Wuilus. De Ravenvennerka-
pel zorgt voor de muzikale opluistering. Een bijzonder 
feest is de viering van de Eerste Communie, waarbij 
de Communicanten door de Fanfare worden afgehaald 
bij de St.-Sebastianusschool en naar de kerk worden 
begeleid. Eind november begint de Fanfare haar Ceci-
liafeest met een H. Mis en met ‘Sintendris’ komen de 
Pilger uit Kevelaer.

De St.-Andreaskerk blijft ondanks alle veranderingen 
beeldbepalend voor ons dorp. Gebouwd door onze 
voorouders, die hiervoor de nodige offers hebben 
gebracht. Op deze plaats zijn verleden en heden met 
elkaar verbonden.

Kerkenpaadjes Velden
Kerkenpaden waren voetpaden die 
dwars over landerijen een korte 
verbinding boden tussen buurtschappen 
en de kern van het dorp.
Op het kaartje zijn enkele van deze 
paadjes ingetekend en genummerd.
1  Vanaf de Bong achterlangs de 

Turfkoelen via de Molendijk richting 
het adres Rijksweg 23, waar de 
Rijksweg werd overgestoken;

2  Bij Enderhof via de weilanden tot 
achter de voormalige betonfabriek 
van Litjens. Vanaf de Vilgert werd 
het pad gevolgd dat uitkwam op de 
Rijksweg tussen de huisnummers 
Rijksweg 53 en 55;

3  Vanaf Boonen (Schandelo 36) aan 
de noordzijde langs het Schandels 
Broek richting de Vilgert en via het 
Vilgerderpaadje dat uitkwam op de 
Rijksweg tussen de huisnummers 
85 en 87;

4  Uit Genooi en het Vorst via 
het pad, dat de weilanden 
diagonaal doorkruist tot aan de 
tegenwoordige splitsing Vorstweg / 
Genooierweg;

5  Het knotwilgenpaadje vanuit 
de Stappersstraat langs de 
pastorietuin naar de Kloosterstraat;

6  Hasselt werd met het dorp 
verbonden door een pad 
achterlangs ‘de Kamp’ over de 
landerijen naar de Paaweg.

6

5

4

3

2

1
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promsconcert 208 jaar gemeente Arcen en Velden
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Inleiding
Daar waar mensen samenleven, ontstaat niet alleen de 
behoefte om gemeenschappelijke belangen te behar-
tigen, maar ook de noodzaak om individuele rechten 
af te bakenen. Er moeten geschillen worden beslecht, 
overeenkomsten worden gesloten en leefregels worden 
vastgelegd. En er is controle nodig op de gemaakte 
afspraken. Want het samenleven verloopt lang niet 
altijd in pais en vree. Afgunst, frustratie, misdaad en 
gewapende conflicten kleuren een gemeenschap im-
mers evenzeer. De veelkleurigheid van de samenleving 
stoort zich niet aan tijd en plaats. In elk tijdsgewricht 
zijn de componenten ervan terug te vinden, ook in 
Velden.
In dit hoofdstuk komt vooral aan de orde hoe Velden 
in de loop der eeuwen is bestuurd. Een alomvat-
tend overzicht kan niet worden geboden omdat onze 
historische kennis nog te veel lacunes vertoont. Er 
moet hier dus worden volstaan met het belichten van 
een beperkt aantal aspecten, die echter tal van we-
tenswaardigheden opleveren. Dan blijkt ook dat de 
bestuursgeschiedenis van Velden nauw verweven is 
met de sociale historie van het dorp en zijn omgeving. 
Vandaar dat in dit hoofdstuk ook onderwerpen als on-

derwijs en gezondheidszorg enige aandacht krijgen.
De caleidoscoop van de bestuurs- en sociale geschie-
denis van Velden begint in de late Middeleeuwen, op 
een moment dat de eerste schriftelijke bronnen impli-
ciet getuigen van de aanwezigheid van een gemeen-
schap op het Veldense grondgebied. Het einde ligt bij 
1 januari 2010, toen de gemeente Arcen en Velden 
ophield te bestaan en Velden deel ging uitmaken van 
de gemeente Venlo. Daartussen liggen duizend jaar 
geschiedenis. Verschillende onderdelen van de be-
stuurlijke en sociale historie worden in andere hoofd-
stukken meer uitvoerig behandeld. Om doublures te 
vermijden, zullen ze bij vermelding in dit hoofdstuk 
slechts worden aangestipt en vindt er verwijzing plaats 
naar de plaatsen waar meer informatie te vinden is.

Middeleeuwen en Ancien Régime 
(Voor de Franse tijd)
In Velden zijn bewoningssporen en -resten uit tijdvak-
ken die voor het jaar 1000 liggen aangetroffen; zie 
hoofdstuk 2 Graven in de geschiedenis. De aantoonba-
re vroege aanwezigheid van mensen in onze contreien 
en enige kennis van wat ze hier deden, betekenen 

Hoofdstuk 5
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eren, meesters en burgers
Aspecten van duizend jaar bestuurlijke en sociale geschiedenis
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dat in 1339 tot hertogdom zou worden verheven.
In 1360 wordt een akte opgemaakt waarin de grenzen 
van het oude Straelen worden vastgesteld. Onenig-
heid tussen de abt van Siegburg en hertog Reinoud III 
van Gelre leidde ertoe dat met hulp van personen die 
goed in het gebied thuis waren de territoriale afbake-
ning van Straelen moest worden gedocumenteerd. De 
geraadpleegde inwoners van de regio vertelden hoe 
volgens hen al vele eeuwen lang de grens gelopen 
had. Ze gebruikten daarvoor vooral aanknopingspun-
ten in het landschap als bomen, beken en rivieren. 
In de akte begint de grensbeschrijving bij het Duitse 
Kriekenbeck. Via een ‘Kruitzboum’ ten noorden van 
Leuth en de ‘Leuseike’ (ook Lusseike en Loeseyck 
genoemd) tussen Herongen en Venlo, volgt de grens 
de ‘Hambecke’ (Hambeek) naar de ‘Gruitberg’ ten 
zuiden van Velden. Op oude kaarten wordt die zand-
heuvel ook Grooteberg of Gruetberch genoemd. Hij ligt 
naast de Ketelberg ten zuiden van de Venkoelen; de 
Groetbergweg komt er bij uit. In het document staat 
dat de grens hierna naar Schandelo loopt: ‘ende van 
den gruitberg bis ahn dat alde velt tho schandle, ende 
van schandle bis tho boedunck ahn die moelen’ (En 
vanaf de Groetberg tot aan het oude veld bij Schan-
delo en van Schandelo tot aan de molen op de Bong). 
De grens lijkt de terrashoogte, de weg Schandelo, te 
volgen tot aan een locatie op de Bong waar ooit een 
molen moet hebben gestaan. Erg duidelijk is de tekst 
hier niet over. Vanuit de Bong loopt de grens via een 
beek naar de Maas: ‘Van boedunck die beeke in bis in 
die mase’. De naam van de beek wordt helaas niet ge-
noemd. De Maas vormt vervolgens de grens tot aan de 
Roobeek, noordelijk van Arcen. Dan volgt de grenslijn 
de loop van de beek landinwaarts naar het oosten en 
gaat via de Niers weer naar het zuiden.
Uit de tekst is op te maken dat de buurtschappen 
Schandelo en Bong ooit tot Straelen hebben behoord, 
terwijl dat met de rest van Velden niet het geval lijkt 
te zijn geweest. In de literatuur is de akte van 1360 
lange tijd beschouwd als een beschrijving van het 
grondgebied dat tot Straelen behoorde, de marke, of 
van een oud rechtsgebied. Enige tijd geleden is naar-
voren gebracht dat het document de grenzen van de 
oerparochie van Straelen beschrijft. Deze zienswijze 

evenwel nog niet dat we ons ook een beeld kunnen 
vormen van hun onderlinge verhoudingen. Om daar 
enig zicht op te krijgen, zijn ook schriftelijke bron-
nen noodzakelijk. Deze zijn voor Velden pas vanaf de 
elfde eeuw voorhanden. Ze kunnen ons – aanvankelijk 
vooral tussen de regels door, maar later allengs steeds 
explicieter – gegevens verschaffen over hoe de men-
sen met elkaar omgingen. Er dringen zich vragen op 
als: Wie was de baas en wie speelde de baas? Welke 
zaken konden niet door de beugel en dienden te wor-
den gecorrigeerd? Welke relaties waren van belang om 
gezag en aanzien te verwerven? Wat was de invloed 
van buitenstaanders op het functioneren van de dorps-
gemeenschap?
De bestuursstructuren waarin het grondgebied van 
Velden en zijn bewoners functioneerden, waren in hun 
basis eeuwenlang hetzelfde. De fundamenten ervan 
werden gelegd in de Middeleeuwen. In de 16e, 17e en 
18e eeuw vond bestendiging plaats. Onder invloed van 
de Franse revolutie kwam in het laatste decennium 
van de 18e eeuw een einde aan de oude gezagsver-
houdingen, het Ancien Régime, ook in Velden.

Een band met Straelen
De bestuurlijke geschiedenis van Velden kunnen we la-
ten aanvangen in 1064. In dat jaar werd in het bisdom 
Keulen door bisschop Anno II de Benedictijnse abdij 
van Siegburg gesticht. Voor het onderhoud van de 
abdij verwierf de kerkvorst onder meer boerderijen en 
stukken land in een wijdverspreid gebied. Bezittingen 
in een plaats genaamd Strala kreeg hij voor het nieu-
we klooster van graaf Bruno van Heimbach en gravin 
Irmgardis van Aspel. De graaf had zijn machtsbasis in 
de Eifel en de gravin was afkomstig uit het stadje Rees 
aan de Rijn, in de buurt van Xanten. Met Strala werd 
een ruim territorium in de nabijheid van het latere 
stadje Straelen bedoeld. Velden heeft vermoedelijk tot 
dit gebied behoord. In elk geval mag hier niet onver-
meld blijven dat een nevenvestiging van de Siegburg-
se abdij in het Duitse Millen bij Sittard in 1144 een 
‘mansus’ (grote hoeve) bezat in een dorp genaamd 
‘Velden’. Het Straelense gebied maakte trouwens al 
spoedig deel uit van de kern van het graafschap Gelre, 
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konde van 1330, maar ook in Gelderse documenten 
uit 1389 en 1420. Het is belangrijk de eenheid van de 
heerlijkheid te benadrukken en het feit dat Arcen en 
Velden dus één heer hadden. In de historische litera-
tuur wordt dit namelijk niet altijd onderkend, hetgeen 
heeft geleid tot tal van onduidelijke en ten dele on-
juiste beschrijvingen van territoriale en persoonlijke 
verhoudingen. Deze verwarring is vermoedelijk een 
gevolg van het feit dat er binnen de heerlijkheid in de 
loop van de tijd meerdere rechtskringen zijn geweest, 
die wat betreft hun territoriale bevoegdheid niet altijd 
eenduidig zijn. Uit 1377 dateert een document van 
“Didderic Bolle, Richter, Claes van Boydoch ende Hen-
neken Noymann, scepen van Boydonch”. Met ‘Boy-
doch’ wordt de Bong bedoeld en mogelijk beschikte 
dit buurtschap enige tijd over een eigen rechtscollege. 
Daarnaast hadden Arcen en Velden elk een eigen sche-
penbank. 

In oude documenten is een aantal malen sprake van 
een heerlijkheid Velden. In een oorkonde uit 1412, die 
bewaard wordt in het Archief van het Venlose Kruis-
herenklooster, is de vermelding ’heirlicheit van velden’ 
te vinden. In het contract van het nimmer voltrokken 
huwelijk tussen de Arcense erfdochter Aleid Schenck 
van Nijdeggen en Reynalt van Aeswijn, opgesteld in 
1501, is ook een heerlijkheid Velden terug te vinden. 
Vermoedelijk heeft die expliciete vermelding te maken 
met het feit dat vóór de samenvoeging met Arcen 
Velden deel uitmaakte van de heerlijkheid Grubben-
vorst. Wanneer de relatie tussen Velden en Grubben-
vorst is ontstaan en wat die precies inhield vraagt nog 
nader onderzoek. In elk geval wordt in de loop van de 
15e eeuw duidelijk dat zowel de heer van Grubbenvorst 
als de heer van Arcen en Velden rechten hadden in 
Velden en dat ze die gezamenlijk uitoefenden. In 1515 
verwierf Reynier van Gelder, heer van Arcen en Velden, 
een deel van de heerlijkheid Grubbenvorst. In 1524 
kocht de eerder genoemde Aleid Schenck van Nijdeg-
gen, inmiddels twee jaar Reyniers weduwe, de rest 
van de heerlijkheid aan. Bij haar huwelijk met Dirk van 
der Lippe genaamd Hoen in 1530 werd bepaald dat 
Arcen en Velden als geheel zouden toevallen aan de 
kinderen uit haar eerste echtverbintenis.

laat de mogelijkheid open dat het kerkelijke Straelen 
wellicht beperkter van omvang is geweest dan het 
elfde-eeuwse Strala.
In het midden latend of de akte van 1360 een we-
reldlijke of kerkelijke situatie weergeeft, twee dingen 
wordt uit de tekst duidelijk: er liep ooit een grens 
door het huidige Veldense gebied en Schandelo en de 
Bong behoorden bij Arcen. Met deze conclusies in het 
achterhoofd is interessant hier te vermelden dat in 
1420 een oorkonde werd ondertekend door de ‘sce-
penen van Arssen van Scanlo ende van Lomme’. De 
gerechtskring van de Arcense schepenbank reikte toen 
klaarblijkelijk tot in Velden. Maria van Gulik, de we-
duwe van Johan van Buren II, die in het begin van de 
vijftiende eeuw heer van Arcen en Velden was, noem-
de zich in 1432 ‘Vrou toe Schanlo’.Vermoedelijk duidt 
deze benaming erop dat ze na de dood van haar man 
op de Schandelose boerderij woonde die later ‘Aen gen 
end’ en Enderhof werd genoemd.

De vorming van een heerlijkheid
In 1330 werd Velden samen met Arcen tot een be-
stuurlijke eenheid gesmeed. Graaf Reinoud II van 
Gelre legde in genoemd jaar op het feest van St.-
Egidius, 6 september, in een oorkonde vast dat hij de 
broers Arnt en Otto van Buren bedeelde met het vrije 
bezit van Arcen en Velden. Zij kregen zelfs de hoge en 
lage rechtsmacht in de nieuw gevormde heerlijkheid, 
waardoor de gehele civiele en criminele rechtspraak, 
tot aan de doodstraf toe, onder hun gezag viel. Ook 
gaf Reinoud hun het volle vruchtgebruik van het ge-
bied. Dat betekende onder meer dat zij het recht van 
jacht en visserij kregen, het recht tot het heffen van 
tol, het innen van belastingen op grond (cijnsrecht) en 
het heffen van accijnzen op verschillende goederen. 
Formeel hielden de gebroeders Van Buren Arcen en 
Velden en de daaraan verbonden rechten in leen van 
de graaf, maar feitelijk konden ze ermee doen en laten 
als ware het hun eigendom.
De heerlijkheid omvatte het gebied gelegen tussen de 
Roobeek en Venlo, en tussen de Maas en de Lingsfort, 
een doorgang in het woeste veengebied tussen Arcen 
en Straelen. Dat is niet alleen vastgelegd in de oor-
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gezetenen zijn van het gebied dat onder hun bevoegd-
heid viel. Dat zij slechts zelden een juridische achter-
grond hadden, werd niet als bezwaarlijk ervaren. Hun 
benoeming was bijna altijd afhankelijk van de instem-
ming van de heer. De schepenbank werd voorgezeten 
door een scholtis of schout. In Velden werd die aange-
wezen door de heer van Arcen en Velden. 
Binnen hun ressort hadden schepenen een grote 
bevoegdheid. Ze namen kennis van strafrechterlijke 
zaken en van geschillen over onroerend goed, schul-
den en nalatenschappen. Ze spraken recht in criminele 
en civiele processen, waarbij de scholtis als open-
bare aanklager en strafuitvoerder optrad. Daarnaast 
verzorgden de schepenen de overdracht van huizen, 
stukken land en grondrenten. Notarissen werden bij 
dergelijke transacties in het Overkwartier van Gelder 
niet betrokken.
Een schepenbank had ook tal van bestuurlijke taken. 
Op geërfdendagen, bijeenkomsten van inwoners die 
eigendommen bezaten, bespraken de schepenen het 
dorpsbeleid. Daarnaast organiseerden ze de belas-
tinginning van de heer, droegen ze zorg voor de aan-
stelling van onderwijzers en vroedvrouwen en hadden 
ze een taak in het begaanbaar, respectievelijk open-
houden van wegen en waterlopen. Ook het beheren 
van gemeenschappelijke gronden en het verzekeren 
van de veiligheid van het dorp was aan hen toever-
trouwd.
De bevoegdheden van een schepenbank zijn vooral 
bekend vanaf de late Middeleeuwen. Toen werden in 
toenemende mate protocollen en registers aangelegd 
waarin de schepenen hun handelingen vastlegden. 
Lange tijd werden rechterlijke uitspraken niet geno-
teerd, omdat de processen tot in de zestiende eeuw 
veelal mondeling werden gevoerd. Documenten waarin 
Veldense schepenen optreden zijn wat de Middel-
eeuwen betreft op een hand te tellen, maar worden 
daarna talrijker.
Een schepenbank liet zich voor het schrijfwerk vaak 
bijstaan door een secretaris. Een gerechtsbode werd 
aangesteld voor het rondbrengen van dagvaardi-
gingen, het bekendmaken van ordonnanties en het 
uitvoeren van tal van andere opdrachten.

Een herinnering aan de relatie met Grubbenvorst 
biedt wellicht een archeologische vindplaats aan de 
Vorstweg nabij nummer 34. Hier ontdekten in maart 
1985 twee scholieren, Jos Verbeek en Stefan Schee-
pers, 14e- en 15e-eeuwse scherven in de oever van 
een beek. Nader onderzoek wees uit dat ze afkomstig 
waren uit een put. Aangezien het aardewerk niet van 
inheemse makelij was, maar een Duitse en Zuid-
Limburgse herkomst had, werd geconcludeerd dat de 
put behoorde tot een aanzienlijk gebouw. De suggestie 
werd gedaan dat het een laathof van de heren van 
Grubbenvorst geweest zou kunnen zijn. Een laathof 
is een grote hoeve, die in een heerlijkheid vaak een 
functie had inzake het regelen van geschillen en het 
innen van belastingen. Gezien de putvondsten zou de 
laathof niet langer dan tot het begin van de 16e eeuw 
gefunctioneerd hebben. Mogelijk dat de belegering die 
Venlo in 1511 moest doorstaan, heeft geleid tot de 
verwoesting van het gebouw. Bekend is dat de ver-
geefse poging tot inname van de Maasstad werd ver-
gezeld door de militaire bezetting van de stad Straelen 
en kastelen in Grubbenvorst, Arcen en Baarlo. Dat de 
soldaten daarbij plunderend het platteland afstroop-
ten, mag zondermeer worden aangenomen.
Het Venlose klooster der Annunciaten had bezittingen 
in Velden, waaronder een hofstede ‘In de Luttel(s)
vorst’. Verschillende documenten uit de jaren 1574-
1791 hebben betrekking op het gebouw, de landerijen 
en de inkomsten uit verpachtingen. Daaruit is afgeleid 
dat de hofstede in het Vorst heeft gelegen, iets ten 
zuiden van de plaats waar de laathof wordt vermoed. 
Mogelijk dat die kloosterboerderij in de tweede helft 
van de 16e eeuw de plaats heeft ingenomen van de 
verwoeste hoeve van de heren van Grubbenvorst.

Schepenbank
Een schepenbank was ten tijde van het Ancien Régime 
op locaal niveau het belangrijkste gerechts- en be-
stuurscollege. Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
de heer van een heerlijkheid graag grote invloed had 
op de samenstelling ervan. Meestal bestond een sche-
penbank uit zeven rechters, schepenen genaamd. Ook 
in Velden was dat het geval. Schepenen moesten in-
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Schepenzegels
In tijden waarin nog maar weinig mensen konden 
lezen en schrijven en handtekeningen als waarmerk 
nog nauwelijks voorkwamen, was een zegel het meest 
verspreide middel om de inhoud van een document 
te bekrachtigen. Een zegel is een afdruk van een 
zegelstempel in was. Het werd door middel van een 
perkamenten strook aan een eveneens op perkament 
geschreven akte gehangen of gewoonweg op een op 
papier geschreven tekst gedrukt. Door het zegel kreeg 
de inhoud van het document bewijskracht. Aanvan-
kelijk werden zegels alleen gebruikt door gezagheb-
bende wereldlijke en geestelijke personen, later ook 
door kloosters en steden. Vanaf de dertiende eeuw 
gebruikten ook schepenbanken zegels. Het oudste 
zegel van de Veldense schepenbank dateert van 1460. 
Vermoedelijk beschikte men vóór die tijd niet over een 
eigen waarmerk. Uit de oudste akte op naam van de 
Veldense schepenen, opgesteld in 1431, en ook uit een 
document uit 1437 blijkt dat er geen eigen zegel was. 
In 1447 werd een akte van de schepenbank door twee 
richters bekrachtigd. Het is onduidelijk of er toen nog 
geen eigen schepenbankzegel was of dat de schepe-
nen het stempel niet bij de hand hadden.
In het archief van het Venlose Kruisherenklooster 
bevindt zich een oorkonde van 25 januari 1460 en 

daaraan hangt het oudste zegel van de Veldense 
schepenbank. De wasafdruk van de stempel laat een 
wapenschild zien met een tak van vijf eikenbladeren 
en twee eikels. De ruimte tussen het schild en het 
randschrift is met takken opgevuld.
Tussen 1492 en1518 was een nieuw zegel in gebruik 
dat een wapenschild met een Andreaskruis en twee 
takken laat zien. Dit zegel verwijst naar de kerkpa-
troon van Velden, de H. Andreas. Een derde zegel 
werd aangetroffen op papieren stukken uit de jaren 
1662-1765. Ook nu weer staat een heraldisch wa-
penschild met een Andreaskruis in het midden van de 
stempelafdruk. In de literatuur wordt nog een vierde 
zegel vermeld, maar daarvan is nog nimmer een ori-
ginele afdruk gevonden. Afgezien van de naam Velden 
zou dit zegel identiek zijn geweest aan dat van de 
schepenbank van Arcen.

Scholtishuis
Het is aannemelijk dat de Veldense schepenbank een 
vaste locatie had waar vergaderd en recht gespro-
ken werd. Helaas ontbreekt over gebouw en ligging 
tot in het begin van de achttiende eeuw elk gegeven. 
In 1713 liet schout Nicolaas Voogt een woning voor 
zichzelf bouwen naast de Veldense kerk. Dat werd de 
plaats waar sindsdien de schepenbank bijeenkwam. Of 
het huis van Voogt een oude woning van zijn voorgan-
gers verving, is niet bekend, maar lijkt niet onwaar-
schijnlijk.
Het nieuwe zogenaamde Scholtishuis zou in de loop 
van de tijd uitgroeien tot een complex dat naast een 
woonhuis met twee verdiepingen uit een café, een 
boerderij en een bierbrouwerij bestond. Tot de gron-
den van de boerderij behoorde een groot deel van 
de huidige bebouwde kom van Velden. Ook de hoeve 
Wilshof, gelegen aan de Schandeloseweg, maakte deel 
uit van de onroerende goederen van het Scholtishuis. 
De onontbeerlijke grondstof voor bier, hop, schijnt 
men verbouwd te hebben op akkers gelegen langs de 
tegenwoordige Wilhelminastraat.
Het centraal gelegen Scholtishuis nam in de Veldense 
dorpsgemeenschap van de 18e eeuw een belangrijke 
plaats in. Ook in de Franse tijd heeft het nog dienst Oudste Veldense schepenzegel uit 1460
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gedaan als vergaderplaats voor het locale bestuur. 
Daarna verloor het zijn publieke functie.
In de 19e eeuw werd het huis bewoond door de fami-
lie Van Lipzig met als bekendste telg Scholtsen Ties, 
(Mathias Van Lipzig), die jarenlang bier leverde aan 
Schandelose cafés, de familie Lucassen en later de 
familie Duijf. Pieter Duijf, kan zich noch goed herin-
neren dat in de jaren zestig van de vorige eeuw het 
Scholtishuis weer opnieuw een spilfunctie in het dorp 
vervulde:
‘Bij het Scholtishuis hingen vooral ‘s zomers de no-
zems op hun ronkende Berini’s en Zündapps rond. De 
nozems zouden we nu het predicaat hangplekjongeren 
geven. Helemaal van God los komt er niets van hun 
verdere leven terecht. Een vermanend woordje van 
de dorpsveldwachter deed wonderen, want zijn zonen 
hoorden ook bij dat groepje, dat eigenlijk alleen maar 
luidruchtig was. Eerlijk gezegd was ik zelf ook een 
beetje huiverig voor deze ongeregelde bende, maar ik 
kan me niet herinneren, dat ze ooit een vlieg kwaad 
hebben gedaan. Het zijn uiteindelijk brave huisvaders 
geworden. Het Scholtishuis was een klein monumen-
taal gemeenschapslokaal, waar onder andere huis-
vrouwen af en toe een avondje gingen kienen en de 
ouderen een kaartje legden. Aan de kalkwitte gevel 
hing het wedstrijdprogramma van IVO’.
De nostalgische gevoelens die bovenstaand citaat 
oproepen, mogen niet verhullen dat de jaren zestig 
van de 20e eeuw ook een tijdperk waren van vernieu-
wing. Het door oorlogsschade en een ondeskundige 
verbouwing aangetaste Scholtishuis werd door velen 
niet meer beschouwd als een sieraad voor de Veldens 
dorpskern. Toen het in toenemende mate in verval 
raakte, besloot men tot afbraak. Deze beslissing leidde 
tot protesten van een groot deel van de bevolking. De 
afbraak kon er echter niet door tegengehouden wor-
den. In 1969 maakte een historisch pand plaats voor 
een nieuw plantsoen.

Oude en nieuwe landsheren
Zoals reeds eerder vermeld, maakte Velden in de Mid-
deleeuwen deel uit van het graafschap, later hertog-
dom Gelre. Officieel heette dat belangrijke gebied 

sinds het midden van de 14e eeuw ‘Hertogdom Gelre 
en Graafschap Zutphen’ en bestond het uit vier kwar-
tieren. De drie noordelijkste daarvan, samen ook wel 
Neder-Gelre genoemd, vormen thans de provincie 
Gelderland. Velden behoorde tot Opper-Gelre of het 
Overkwartier van Gelre, dat grote delen van Noord- en 
Midden-Limburg omvatte, alsmede stukken van de 
Nederrijn, met name in de huidige Kreis Kleef. Roer-
mond, Venlo en Geldern waren de belangrijkste steden 
van het Overkwartier.
Het hertogdom wist lange tijd zijn zelfstandigheid te 
bewaren. De Bourgondische en Habsburgse vorsten 
die in de 15e en 16e eeuw ijverden voor de vereni-
ging van alle Nederlandse territoria onder hun gezag, 
kregen lange tijd bij de Gelderse hertogen geen voet 
tussen de deur. Eerst Karel V, die ook keizer van Duits-
land en koning van Spanje was, lukte het in 1543 het 
hertogdom Gelre aan zijn bezittingen toe te voegen. 
Hij kon zich sindsdien Heer der Nederlanden noemen, 
want het was hem gelukt de zogenaamde ‘Zeven Pro-
vinciën’ in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
te verenigen. Alleen het prinsbisdom Luik bleef een 
zelfstandige enclave binnen dit bestel.
Lang zou de vereniging van Noord en Zuid niet duren. 
De Nederlandse Opstand – bij velen beter bekend 
als de Tachtigjarige Oorlog – leidde tot een splitsing 
tussen die landsdelen die hun legitieme vorst trouw 
bleven en die welke zelfstandig en zonder centraal 
gezag verder wilden. Het hertogdom Gelre werd door 
de Opstand gespleten. De drie noordelijke kwartie-
ren sloten zich in 1579 bij de opstandelingen aan en 
zouden later als het gewest Gelderland deel gaan uit-
maken van de Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen. Opper-Gelre bleef de opvolger van Karel V, de 
Spaanse koning Philips II, trouw. Dit leidde ertoe dat 
het Overkwartier deel ging uitmaken van de Zuidelijke 
Nederlanden, die ook wel de Koninklijke of de Spaanse 
Nederlanden werden genoemd. Bij de Vrede van Mun-
ster, die onder meer de Republiek officieel erkenning 
als statenbond bracht, werd deze situatie geconsoli-
deerd.
Het kinderloos overlijden van de Spaanse koning Karel 
II in 1700 leidde tot een internationaal conflict over 
zijn troonopvolging. Deze Spaanse Successieoorlog 
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werd beëindigd door de Vrede van Utrecht in 1713. 
Opper-Gelre werd bij dit vredesverdrag verdeeld tus-
sen Pruisen, de Nederlandse Republiek, Oostenrijk 
en het hertogdom Gulik. Het koninkrijk Pruisen kreeg 
met Geldern en omgeving én een belangrijk deel van 
Noord-Limburg het grootste deel van de koek. De 
heerlijkheid Arcen en Velden ging deel uitmaken van 
Pruisisch Opper-Gelre. Het naburige Venlo daarente-
gen werd toebedeeld aan de Republiek. De gezags-
verhoudingen van 1713 zouden blijven bestaan tot 
de verovering van de Zuidelijke Nederlanden door de 
Fransen aan het einde van de 18e eeuw.

Confl icten over woeste gronden
Aan de grenzen van de heerlijkheid Arcen en Velden 
bevonden zich woeste gronden, alwaar de dorpsge-
meenschappen turf mochten steken en in waterlopen 
en poelen konden vissen. Waar echter de eigen woeste 
gronden overgingen in die van de buren was vaak niet 
duidelijk. Toen door het toenemen van de bevolking 
er meer behoefte ontstond aan turf als gemakkelijk 
winbare brandstof staken confl icten over de plaatsen 
waar sommigen wel en anderen geen rechten hadden 
steeds vaker de kop op.
Van de 16e eeuw tot in de Franse Tijd zijn er pro-
blemen geweest over de moerassige overgang tus-
sen Velden en Venlo. In processtukken is sprake van 
gebieden die worden aangeduid als Vaelven of ’t Vael 
Ventjen (beter bekend als de Venkoelen) en Fried-
genven. Dit laatste ven is overigens tot op heden op 
geen enkele kaart terug gevonden. Als met Friedgen 
het Duitse woord voor vrede, Frieden, wordt bedoeld, 
zou het om het Vreewater kunnen gaan. Vooral het 
turfsteken in het Vaelven bleef tot de ondertekening 
van een akkoord met Venlo hierover, op 29 juli 1680, 
een bron van confl icten. Zelfs onderdanen van de heer 
van Grefrath vertoonden zich in het gebied om turf te 
steken en te vissen. Ze werden beboet en hun paarden 
en karren in beslag genomen.
Uit processtukken blijkt ook Straelen tussen 1773 en 
1788 nog rechten te claimen bij het Vaelven. Zonder 
toestemming zou door inwoners van Arcen, Lomm en 
Velden turf gestoken zijn in dit veengebied.

Uiteindelijk zou omstreeks 1800 de grens tussen de 
gemeenten Velden en Venlo defi nitief worden vastge-
legd. Wat betreft de woeste gronden werd het eerlijk 
delen: de grens werd door beëdigde landmeters mid-
den door de Venkoelen getrokken.

Zinloos geweld in 1633
In de Voort staat aan de oostkant van de Rijksweg een 
klein kruis uit natuursteen met de volgende inscriptie: 
‘IHS Anno 1633 den 15 april is hyr verdroncken Jacop 
Walraven. Got trost die siel’. Over de achtergrond 
van dit gedenkteken is een mondeling verhaal over-
geleverd. Op 15 april 1633 ging Jacob Walraven, een 
welvarende boer uit Lomm, met zijn wagen, getrokken 
door twee paarden, naar Venlo om daar een vracht 
rogge af te leveren. De weg naar Venlo was destijds 
zeer slecht. In de Voort waren nog moerassen en de 
Lommerbeek was toen veel breder en dieper dan nu, 
getuige de naam ‘De Diept’. Nadat Jacob de rogge had 

Gedenkteken voor Jacop Walraven in 
de Voort.
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afgeleverd, verborg hij het ontvangen geld veiligheids-
halve in de voederzak van de paarden, waarin het na 
zijn dood ook werd gevonden. Het was al vrij laat toen 
hij de terugreis aanvaardde. Ter hoogte van de Voort 
werd hij onverwacht overvallen. Zwaar mishandeld 
werd Jacob in de beek geworpen, waarna hij verdronk. 
De paarden gingen er vandoor en kwamen zonder 
geleide thuis. Hier was men intussen al ongerust ge-
worden. Ongetwijfeld werd een zucht van verlichting 
geslaakt, toen men eindelijk de wagen hoorde aan-
komen. Vrouw en kinderen liepen naar buiten om te 
helpen bij het uitspannen en stallen van de paarden. 
Tot hun grote schrik misten zij hun man en vader. Nog 
lang en luid werd zijn naam geroepen, maar vergeefs! 
Antwoord kwam er niet. De volgende morgen in alle 
vroegte gingen de gealarmeerde buren op zoek en in 
de beek vonden ze het mishandelde lijk. Ter herin-
nering aan deze moord werd toen op de onheilsplek 
een kruis geplaatst. Jacob Walraven was een van de 
voorvaderen van de Veldense familie Verbeek.

Velden in 1780
Belastinglijsten zijn mooie bronnen om inzicht te krij-
gen in het financiële reilen en zeilen van een dorps-
gemeenschap. Zij zijn echter zeker zo informatief als 
het gaat over de sociale status van mannen en vrou-
wen, de beroepen van de inwoners en de omvang en 
aard van het vee dat ze houden. Uit een overzicht dat 
heet ‘lijste van capitatie en consumptie’ van 11 janu-
ari 1750 komen we te weten dat er in Velden toen 80 
gezinnen waren. Aan capitatie- of kopgeld, een soort 
personele belasting, betaalde een compleet gezin 1 
pattacon (ter waarde van 8 schellingen), een weduw-
naar 5 schellingen en een weduwe 3. Voor een knecht 
waren 2 schellingen verschuldigd en voor een ‘marte’ 
(dienstmeid) 1 schelling. Er waren vijf vergunningen 
voor een biertap en zes voor een ‘wachteltap’ (jene-
vertap); voor elk moest 1 pattacon worden betaald. 
Verder waren er vier brouwketels voor bier en een 
distilleerketel voor het stoken van jenever. Hiervoor 
moesten de eigenaars anderhalve pattacon per ketel 
betalen. Het dorp telde twee timmerlieden, twee sme-
den en een uitbater van een ‘cremerije’(winkel). Zij 

betaalden ieder 4 schellingen voor het uitoefenen van 
hun bedrijf. Ook voor het vee moest belasting betaald 
worden: voor een koe 4 schellingen, voor een ‘rind’ 
of os 2 schellingen, voor een schaap, een gans of een 
bijenvolk 2 stuivers. De Veldense veestapel telde 186 
‘coyen’, 119 ‘rinder’, 829 schapen, 314 ganzen en 266 
bijenvolken. Paarden waren er onder de boerenbevol-
king zeer weinig. Er hoefde tenminste geen belasting 
voor betaald te worden. Voor het ploegen en ander 
boerenwerk gebruikte men koeien of ossen. Ook de 
kippen waren belastingvrij; de controle daarop zal wel 
vrijwel onmogelijk zijn geweest.

Franse Tijd 1794-1814 
In 1789 was in Frankrijk de revolutie uitgebroken. 
Grote mogendheden als Oostenrijk en Pruisen volgden 
de ontwikkelingen in Parijs met argusogen omdat ze 
vreesden dat de revolutionaire geest gemakkelijk naar 
andere delen van Europa kon overwaaien. Verzet te-
gen autoriteiten, sociale en economische ongelijkheid 
en de vastgeroeste bestuurlijke kaders waren immers 
reeds eerder in de tweede helft van de achttiende 
eeuw in allerlei landen voorgekomen. Oorlog met de 
Franse republikeinen – de koning werd in augustus 
1792 afgezet – bleek onafwendbaar. Hun troepen 
veroverden de Zuidelijke Nederlanden, die sinds 1715 
onder Oostenrijks gezag stonden, en delen van het 
Rijnland, dat tot Pruisen behoorde. In 1794 stonden 
alle gebieden ten zuiden van de Waal en ten westen 
van de Rijn onder Frans gezag. Ook Velden behoorde 
tot het bezette gebied al is hier destijds geen Franse 
soldaat gesignaleerd.
In de geannexeerde gebieden werd onder het revo-
lutionaire motto ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ 
direct begonnen met het doorvoeren van maatrege-
len die een einde zouden maken aan de eeuwenoude 
verhoudingen. Aan de verweving van kerk en staat, 
de bevoorrechte positie van de adel en het staatsrech-
telijke verschil tussen stad en platteland kwam een 
einde. De burgerlijke stand en de militaire dienstplicht 
werden ingevoerd. Die dienstplicht en de antiklerikale 
houding van het nieuwe regime riepen onder de bevol-
king nogal wat weerstand op.
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Heerlijkheden en schepenbanken verloren hun rechten 
en een sterk centraal gezag kwam ervoor in de plaats. 
Op lokaal niveau werden er ‘communes’, gemeenten, 
gevormd. Velden werd een eigen gemeente, naast Ar-
cen en Lomm. De commune Velden was aanvankelijk 
onderhorig aan het kanton Geldern, maar werd later 
ingedeeld bij het kanton Wankum. Dit maakte op zijn 
beurt weer deel uit van het arrondissement Kleef, één 
van de hoofdonderdelen van het in 1798 gevormde 
Departement van de Roer. Pas in maart 1801 werd het 
departement, dat onder meer het voormalige Pruisisch 
Opper-Gelre en grote delen van het Rijnland omvatte, 
formeel van zijn bezettingsstatus ontdaan en defini-
tief ingelijfd bij Frankrijk. De hoofdstad van de jonge 
provincie was Aken.
De leiding van een commune berustte bij de munici-
pale agent. In Velden werd deze functie vervuld door 
Jean Haenen. Hij werd bijgestaan door ‘adjoint’ van 
Franse herkomst: Pierre Decoursieux. Zij maakten 
in 1798 de eerste officiële geboorte-, huwelijks-, en 
overlijdensakten op. Eind 1799 beschreef Haenen de 
omvang van zijn gemeente. Hij onderscheidde toen 
Velden-dorp en de buurtschappen Schandelo, Has-
selt, Voorst (Vorst), Genoie (Genooi), Boong (Bong) en 
Vergaert (Vilgert).
Tegen het einde van het jaar 1800 verdwenen de 
kleine communes en kwamen er grotere bestuurlijke 
eenheden voor in de plaats, de ‘mairies’. De ‘Mairie de 
Velden’ bleek ook Arcen en Lomm te omvatten. Jean 
Haenen en Matheus Hafmans, die tot dan toe leiding 
had gegeven aan de commune Arcen, werden de 
eerste maire en adjoint-maire (onderburgemeester). 
De gemeente telde toen 857 inwoners. De nieuwe 
gemeenteraad vergaderde voor het eerst op 9 februari 
1801. Plaats van samenkomst was het bekende Schol-
tishuis in Velden. In het zogenaamd Conseil Municipal 
hadden toen de volgden personen zitting: L. Hendrikx, 
H. Keltjens, J. Hafmans, J. Deckers, J. Cuypers, J. van 
den Bergh, A. van den Hombergh, A. Heldens, J. Rieter 
en C. Linskens.
In 1803 werden de eerste zeven inwoners van de ge-
meente gekeurd die hun dienstplicht in het Franse le-
ger moesten vervullen. Van vier Veldenaren ‘die onder 
Napoleon Bonaparte, de Corsicaan’ in 1804 de Franse 

republiek in een keizerrijk transformeerde, dienden 
zijn de namen bekend: M. Peeters (die zes jaar in 
Spanje verbleef), R. Kreinen (die in Spanje en Rusland 
werd ingezet), A. Linders en A. Thissen (gesneuveld op 
het slagveld in Rusland op 5 september 1812).
Jean Haenen werd in 1805 als burgemeester opge-
volgd door J.W.T. Kochs. Deze leidde de gemeente 
slechts twee jaar. In 1807 trad J.T.P. van Deelen aan 
als maire. Hij zou meer dan tien jaar aan het hoofd 
van de gemeente staan. De Burgemeester Van Deelen-
singel in Velden-Oost houdt tot op de dag van vandaag 
zijn naam levend.
Aan het Franse gezag kwam in 1814 een einde. Napo-
leon zag zich na militaire nederlagen op Russisch en 
Duits grondgebied in 1812 en 1813 genoodzaakt zijn 
expansiedrift te beteugelen en het Franse kerngebied 
te gaan verdedigen. Op 31 maart 1814 viel echter 
Parijs in handen van de geallieerde mogendheden en 
werd Napoleon gedwongen in ballingschap te gaan 
naar het Italiaanse eiland Elba. Reeds in het begin van 
genoemd jaar hadden de Franse troepen het Departe-
ment van de Roer ontruimd en was dit territorium in 
bezit genomen door de geallieerden. De politieke situ-
atie in Europa bleef evenwel nog enige tijd ‘ongere-
geld’, hetgeen de terugkeer van de verbannen Franse 
keizer naar Parijs mogelijk maakte. Pas nadat Napole-
on op 18 juni 1815 de Slag bij Waterloo had verloren, 
kon met succes aan een nieuw staatsbestel in Europa 
worden gewerkt. Intussen bleef op lokaal niveau het 
bestuursapparaat zijn werk doen. Burgemeester Van 
Deelen leidde zijn gemeente Velden ook in de over-
gang van het Franse naar het Nederlandse bestuur. 

Velden tussen 1814-1945
Toen de Franse troepen in 1814 het Departement van 
de Roer, waar Velden deel van uitmaakte, ontruimden, 
vroegen velen zich af hoe het nu verder moest. Van 
een terugkeer naar de bestuurlijke orde van de late 
achttiende eeuw kon geen sprake zijn; daarvoor waren 
de maatregelen die vanuit Parijs waren doorgevoerd 
te ingrijpend geweest. De grote Europese mogendhe-
den besloten een conferentie te beleggen waarin het 
staatkundig bestel van Europa definitief zou worden 
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vastgelegd. Dit zogenaamde Congres van Wenen 
kwam bijeen tussen het najaar van 1814 – een pre-
cieze begindatum is niet bekend – en 9 juni 1815, toen 
de besluiten werden voorgelezen. In afwachting van 
de nieuwe Europese orde was op lokaal niveau aan het 
bestuurlijk apparaat en de commissarissen van politie 
gevraagd hun taken te blijven voortzetten. De in 1807 
aangetreden Veldense burgemeester J.T.P. van Deelen 
zou nog tot 1818 in functie blijven.
Ten tijde van het Congres van Wenen bleek dat het 
koninkrijk Pruisen streefde naar de Maas als zijn 
westelijke staatsgrens. Indien men in Berlijn zijn zin 
kreeg, zou Velden dus terugkeren onder Pruisische 
heerschappij, een situatie die de inwoners nog goed 
kenden uit de 18e eeuw. De andere Europese mogend-
heden bleken weinig te voelen voor de Berlijnse aspi-
raties en zagen in het creëren van een Nederlands ko-
ninkrijk zowel een goede buffer tegen een toekomstig 
oorlogszuchtig Frankrijk als tegen een expanderend 
Pruisen dat naar natuurlijke grenzen zocht. Dit nieuwe 
koninkrijk, dat het grondgebied van het huidige Neder-
land en België zou gaan omvatten, kreeg een provincie 
Limburg die bestond uit het Departement van de Ne-
dermaas en delen van het Departement van de Roer. 
Op 800 Rijnlandse roeden ten oosten van de Maas, de 
afstand die een kanonschot kon overbruggen, kwam in 
Noord-Limburg de grens van de nieuwe provincie met 
Pruissen te liggen. Door Limburg de status van hertog-
dom te geven en deel te laten uitmaken van de Duitse 
Bond, een statenbond met weinig macht, werd de 
regering in Berlijn gepaaid voor het niet bereiken van 
de Maasgrens.
De connectie met de Duitse Bond was geen enkel 
beletsel om de provincie Limburg geheel in het Neder-
landse staatsbestel te incorporeren. Ook na negenjarig 
Belgisch intermezzo – Limburg sloot zich in de jaren 
1830-1839 bij de Belgische Afscheiding aan – werd het 
bestuursapparaat ‘gewoon’ gecontinueerd. De provin-
cie Limburg werd in 1839 weliswaar in tweeën ge-
splitst, maar daarmee werd zeer praktisch omgegaan. 
Het Nederlandse deel bleef als hertogdom deel uitma-
ken van de Duitse Bond, totdat deze relatie in 1866 
werd beëindigd. Vanaf dat moment had Nederlands 
Limburg geheel dezelfde status als de andere Neder-

landse provincies. Dat de Commissaris van de Konin-
gin in Limburg tot op de dag van vandaag Gouverneur 
wordt genoemd, kan worden beschouwd als een herin-
nering aan de gecompliceerde staatsrechtelijke positie 
van Limburg in de 19e eeuw.
Deze positie was echter van weinig belang voor het 
dagelijks leven in Velden. Het gezichtsveld van de in-
woners was veelal niet groter dan het eigen dorp of de 
regio waarvan het deel uitmaakte. De loyaliteit van de 
dorpelingen lag bij de mensen die daar woonden. Als 
er dan nog ergens een gevoel van saamhorigheid op 
een hoger niveau te ontdekken viel dan lag dat bij de 
Zuid-Nederlanders en de Belgen. Toen in 1848 in het 
hertogdom Limburg gestemd mocht worden ten be-
hoeve van een afvaardiging naar een Duits parlement 
in Frankfurt werd dit door sommigen als populariteits-
meter gezien van hen die het hertogdom van Neder-
land wilden afscheiden. De verkiezingen die in Arcen 
en Velden werden gehouden wezen echter uit dat het 
separatisme in deze gemeente geen enkele rol had 
gespeeld. De stemming die ten huize van schepen Jan 
Linskens in Lomm plaatsvond, leek vooral op een ge-
zellige bijeenkomst van jonge vrijgezellen en boeren-
knechten. Zij brachten op maar liefst 35 verschillende 
personen hun stem uit. Uiteindelijk werden de Velden-
se kapelaan Jan Cremers, de Arcense grondeigenaar 
Peter Christiaan Hafmans en de Veldense schoenmaker 
en vioolspeler Arnold van Hees afgevaardigd naar een 
bijeenkomst waar de Limburgse parlementsdelega-
tie van twee personen zou worden gekozen. Als deze 
heren ertoe hebben bijgedragen dat separatisten naar 
Frankfurt werden gestuurd, dan wisten ze zich geens-
zins gesteund door een gemotiveerde achterban.

Gemeentezaken
Toen de Fransen zich in 1814 terugtrokken vormde 
Velden met Lomm en Arcen de mairie de Velden. Ook 
in 1815 was er nog sprake van een gemeente Velden 
en kwamen inwoners van Arcen in Velden geboorte-
aangifte doen. Daarna veranderde de gemeentenaam 
in Arcen en Velden. De precieze datum van en moti-
vatie voor deze naamswijziging kon nog niet worden 
achterhaald. Opmerkelijk mag het heten dat er nog 
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archiefstukken uit 1820 voorhanden zijn waarin ge-
sproken wordt over een gemeente Velden.
Het gemeentebestuur was in de 19e eeuw nog verre 
van democratisch. Tot de invoering van het algemeen 
kiesrecht voor mannen in 1917 waren alleen de finan-
cieel draagkrachtigen in een gemeente gerechtigd om 
naar de stembus te gaan. In 1830 waren er 23 stem-
gerechtigden; in 1861 72.
De modernisering van bestuurlijk Nederland kreeg 
een impuls door de activiteiten van J.R. Thorbecke: 
de invoering van een nieuwe grondwet in 1848 en 
de gemeentewet in 1851. Deze wetten maakten de 
gemeenten tot de hoeksteen van het bestuurlijk bestel 
en bevestigden de gelijkwaardigheid van stedelijke en 
plattelandsgemeenten. Nederland werd verdeeld in 
1209 administratieve eenheden. In de praktijk lieten 
de door Thornbecke beoogde modernisering en demo-
cratisering nog lang op zich wachten. Burgemeesters 
bleken tot ver in de 19e eeuw een centrale plaats in te 
nemen in een ingewikkeld spel van toonaangevende 
families waarbij de samenstelling van kandidatenlijs-
ten, de benoeming van wethouders en de aanstelling 
van de gemeentesecretaris de inzet vormden. Hoe in 
de gemeente Arcen en Velden de verhoudingen lagen, 
moet nog worden onderzocht. Als voorschot daarop 
kan hier worden opgemerkt dat tussen 1818 en 1918 
er slechts drie personen het burgemeestersambt heb-
ben bekleed, namelijk P.C. Hafmans, J.T.van den Bergh 
en G. Derckx.
De gemeente Arcen en Velden kreeg pas in 1889 een 
eigen gemeentewapen. Dat werd gedomineerd door 
een gothische poort, die symbool stond voor Arcen, 
en een bijschild, dat het tussen 1543-1799 gevoerde 
wapen van het graafschap Gelre weergaf. Velden 
kwam er bekaaid af: slechts korenaren op het groene 
veld van de poort refereerden enigszins prozaïsch aan 
het dorp. Aan deze ongelijke behandeling kwam pas 
in 1977 een einde toen er een nieuw gemeentewapen 
werd ontworpen. Op de rechterhelft van het schild 
werd toen een eikenblad met twee eikels afgebeeld, 
hetgeen een herinnering vormt aan het oudst bekende 
schepenzegel van Velden uit 1460.

Dorpsgegevens uit de 19e eeuw
In de 19e eeuw geven plaatsbeschrijvingen en ver-
schillende andere bronnen tal van details over steden 
en dorpen. Zij zijn belangrijk voor onze beeldvorming 
van de toenmalige gemeenschappen. Ook van Velden 
zijn verschillende gegevens te vinden, al dan niet als 
onderdeel van de gemeente Arcen en Velden.
In de Dictionnaire Geographique du Limbourg uit 1836 
wordt vermeld dat de gemeente Arcen en Velden 1542 
inwoners telde. Dezen woonden in 36 boerderijen, 
120 middenstands- en landarbeiderswoningen en 20 
hutten. In de gemeente waren vier bierbrouwerijen te 
vinden, alsmede een distilleerderij, een watermolen 
waarin graan werd gemalen en olie geslagen, en een 
windmolen waar uitsluitend graan werd verwerkt. De 
gemeente telde twee mandenmakers, een touwslager 
en – heel opmerkelijk – een chocoladefabrikant. De 
Dictionnaire vermeldt ook dat een weg die Mook met 
Venlo verbindt door Velden loopt. Of die weg destijds 
veel voorstelde, mag worden betwijfeld. Bekend is dat 
eerst in de veertiger jaren van de19e eeuw de aanleg 
van een ‘grote weg’ langs de Maas door heel Noord-
Limburg haar beslag kreeg. In 1847 werd deze ‘Kiezel-
weg 1ste klasse Venlo-Nijmegen’ voltooid. Het was de 
voorloper van de latere Rijksweg.
De nieuwe grindweg vinden we terug in de beschrij-
ving van Velden in deel 11 van het 
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van 
A.J. van der Aa, uitgegeven in 1848. Daarnaast wordt 
er ontsluiting van het dorp door een voetveer tussen 
Velden en Grubbenvorst gesignaleerd. De beschrijver 
vermeldt verder: “Men telt in de kom van het dorp 31 
huizen en 160 inwoners en met de daartoe behorende 
gehuchten 153 huizen en 850 inwoners, die meest in 
den landbouw en veeteelt hun bestaan vinden. Ook 
heeft men er 1 brouwerij, 1 korenmolen en 2 steen-
bakkerijen. De inwoners welke op 3 na, allen Rooms 
Katholiek zijn, onder welke 610 communicanten, 
maken eene parochie uit, welke tot het Apostolisch 
Vicariaat van Limburg, dekenaat van Venlo, behoort 
en door eenen Pastoor en eenen Kapelaan bediend 
wordt. De kerk, aan den H. Andreas toegewijd is een 
zeer oud, doch goed gebouw met een orgel en eenen 
vierkanten toren met hooge spits. De drie Hervorm-
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den die hier wonen behooren tot de gemeente Venlo. 
De dorpsschool wordt gemiddeld door een getal van 
100 leerlingen bezocht. De kermis valt op den eersten 
Zondag na Pinksteren”.
Het inwoner- en scholierenaantal uit Van der Aa vindt 
men in 1851 terug in de 
Beschrijving van het Hertogdom Limburg, dat werd 
samengesteld door de Weertse onderwijzer G.M. Poell. 
Deze bracht ook kort de gemeente Arcen (Velden 
wordt in de naam vergeten) als geheel in beeld: 4170 
bunder groot, 1680 inwoners, vier brouwerijen, een 
looierij, een branderij, drie molens, twee steenbak-
kerijen en twee scholen. Poell meldde daarnaast dat 
Velden een dorp is en Schandelo, Vorst, Hasselt en 
Velgart (Vilgert) als gehuchten moeten worden beti-
teld. Weinig verrassend merkte hij op dat de meeste 
inwoners van de gemeente hun bestaan in de land-
bouw vinden.
Op 31 december 1861 heeft de gemeente zelf de ba-
lans opgemaakt. Er blijken dan 1816 inwoners te zijn 
geregistreerd. De burgemeester, gemeentesecretaris 
en gemeenteontvanger ontvingen jaarwedden van 
respectievelijk 100, 100 en 80 gulden. De gemeente-
raad telde zeven leden en het aantal kiesgerechtigden 
bedroeg 72. De fi nanciële toestand van de gemeente 
werd door Gedeputeerde Staten van Limburg als zeer 
gunstig beschouwd. De inkomsten bedroegen 10.749 
gulden en de uitgaven slechts 6.709 gulden. Dit laat-
ste bedrag was besteed aan onder andere het ge-
meentebestuur en de ambtenaren, openbare werken, 
onderwijs en armenzorg. Waardoor het grote exploita-
tieoverschot verklaard moet worden
(bijzondere inkomsten en/of weinig gemeentelijke acti-
viteit) blijft duister.

Eerste helft van de 20e eeuw 
Omdat er in de archieven van de gemeente Arcen en 
Velden nog geen systematisch historisch onderzoek 
betreffende de eerste helft van de 20ste eeuw is ge-
daan, kan er over het bestuur en de sociale verhou-
dingen in Velden in die periode weinig samenhangends 
worden gemeld. Er zijn slechts een handvol losse fei-
ten en wat anekdotes voorhanden. Dat er geen uitvoe-

riger studie is gemaakt van de eerste decennia van de 
vorige eeuw moet temeer worden betreurd omdat het 
een tijdvak was van belangrijke veranderingen. Het 
dorp kreeg steeds meer en snellere contacten met de 
buitenwereld en de nutsvoorzieningen verbeterden. Zo 
kwam in 1900 de eerste telefoonaansluiting tot stand 
en kon er vanaf 1913 gereisd worden via de nieuwe 
tramverbinding tussen Venlo en Nijmegen. In 1923 of 
1924 werd de eerste radio in het dorp gesignaleerd. 
Sjang Hoedemakers van de bekende kippenhouderij 
de Witte Leghorn mocht zich in 1925 de eerste auto-
eigenaar van Velden noemen. In 1929 werd elektrici-
teit aangelegd.
Aan het begin van de 20e eeuw was Velden echter nog 
in hoge mate een plattelandsdorp zoals er in Limburg 
vele te vinden waren. De pastoor, de burgemeester, 
onderwijzers, enkele grote boeren en de dorpsveld-
wachter maakten de dienst uit. De laatste was niet 
zelden een kleurrijk fi guur, die menige dorpeling te pas 
en te onpas tegen het lijf liep. Omstreeks 1910 was 
‘Koêb Thiesse’ (Cuub Thissen) veldwachter in Velden. 
Hij had een spraakgebrek – hij kon de ‘r’ niet uitspre-
ken – en werd daarom veel geplaagd. Er wordt van 
hem verteld dat hij op een zondag na de hoogmis op 
de kerktrappen de namen van de jongelui die in onder-
trouw gingen, moest afroepen in verband met even-
tuele huwelijksbeletsels. Toen hij luidkeels riep ‘Zullen 
zich begeven in den huwelijkse staat: Gegagd Notege-
mans en Petegenella Lenssen’ leidde dit tot grote hila-



159Bestuur, Onderwijs en Gezondheidszorg

riteit onder zijn toehoorders. Aan de rechtsgeldigheid 
van zijn afkondiging werd evenwel niet getwijfeld.
Zondagen waren trouwens voor veldwachters drukke 
dagen. De dorpsjongelui waren vrij en gingen graag de 
bossen in om te jagen of te stropen. De veldwachter 
trok er dan op uit om illegale activiteiten te bestrij-
den. Het schijnt te zijn voorgekomen dat tijdens een 
strooptocht de zoon van een politieagent werd achter-
volgd door zijn eigen vader, zonder dat de laatste wist 
wie hij op de hielen zat.
Bestuurlijk gezien was in de eerste helft van de vorige 
eeuw het vijftigjarig ambtsjubileum van burgemeester 
G. Derckx in 1916 een bijzondere gebeurtenis. Ook de 
Veldenaren droegen aan de festiviteiten voor de gou-
den jubilaris bij. Door zijn korte duur was het burge-
meesterschap van de opvolger van Derckx, L. de Lang 
Evertsen, al even bijzonder.
Hij trad aan in 1918 en weer af in 1919; hij fungeerde 
als tijdelijke burgemeester. In 1919 werd hij voor 
lange tijd gemeentesecretaris van Arcen en Velden.
De meest ingrijpende bestuurlijke gebeurtenis vond 
echter plaats op 1 september 1941. Toen werd de 
gemeenteraad door Maximiliaan graaf de Marchant 
et d’Ansembourg, een prominent NSB-lid die door de 
Duitse bezetter tot commissaris der provincie was 
benoemd, naar huis gestuurd. De wethouders Sjaak 
Boonen en Frans van de Kamp mochten aanblijven 
en namen samen met burgemeester Piet Gubbels het 
gemeentelijk bestuur waar. In september 1944, toen 
de eerste Limburgse gemeenten door de Amerikanen 
werden bevrijd en het provinciaal bestuur instortte 
door de vlucht van Graaf de Marchant naar Duits-
land, dook Gubbels onder. Na de bevrijding zou hij de 
gemeente echter nog vijftien jaar leiden. Voor meer 
informatie over de bezettingsjaren zij verwezen naar 
het hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog.

Bestuur en politiek sinds 1945

De gemeenteraadsverkiezingen van 1946-1947 
Na de bevrijding trad er in Arcen en Velden een tijde-
lijke gemeenteraad op. De eerste naoorlogse gemeen-
teraadsverkiezingen vonden plaats op 26 juli 1946. 

De uitslag was van groot belang, want het dorp dat 
de meeste stemmen behaalde, zou de plaats worden 
waar het nieuwe raadhuis zou worden gebouwd. Het 
oude gemeentehuis, gesitueerd naast de Arcense kerk, 
lag na de oorlog in puin. De locatie van het nieuwe 
gemeentehuis zou worden bepaald door het nieuwe 
gemeentebestuur. De verkiezingsuitslag viel in het 
voordeel van Velden uit. Er was echter sprake van een 
nipte voorsprong: Lijst 1 van Arcen en Lomm kreeg 
970 stemmen en vijf zetels, en Lijst 2 van Velden 
behaalde 971 stemmen en zes raadszetels. De Arcena-
ren vermoedden dat er in Velden gefraudeerd was en 
tekenden protest aan. Ook in Velden werd de verkie-
zingsuitslag niet vertrouwd, want men had een groter 
stemmenverschil tussen beide lijsten verwacht.
De Raad van State boog zich over de kwestie, maar 
had veel tijd nodig om tot een oordeel te komen. Pas 
bij koninklijk besluit van 23 september 1947 worden de 
eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen ongeldig 
verklaard “Daar op grond van de overlegde stukken 
vaststaat dat in het stemdistrict Velden door één kiezer 
twee stemmen zijn uitgebracht en dat dit feit invloed 
kan hebben gehad op de uitslag van de verkiezing”. 
Nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven voor maan-
dag 27 oktober 1947. In de Kiëskop, het contactblad 
voor Veldense militairen die in de jaren 1946-1950 in 
Indonesië verbleven, merkte columnist Frenske van de 
Kwartelemert (kapper Jan Schlooz) enigszins cynisch 
op: “Nu zeggen ze ook nog dat we weer opnieuw gaan 
stemmen want ze meene dat in aarse de dooije nog 
meegestemt hebben zoveel stemmen hadden ze daar. 
Alleen vinden ze het in velden jammer dat ze in aarse 
precies 6 stoelen met kussens hebben en 5 zonder en 
die zijn precies altijd voor velden”.
Voor de dorpslijsten was er een maand tijd om ver-
kiezingscampagne te voeren. In de Kiëskop werd een 
stemmenstrijd voorspeldt “zoals de gemeente die 
voordien noch naderhand ooit gekend heeft”. Er werd 
opgeroepen om geen stem voor Velden verloren te 
laten gaan: “Lammen, zieken, krommen, ouden. We 
roepen alle hens aan dek. Want winnen wij die ene ze-
tel. Dan is het vaderland gered”. Er schijnt inderdaad 
tot en met zondag 26 oktober stevig campagne te zijn 
gevoerd.
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Op de verkiezingsdag werd alles in het werk gesteld 
om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krij-
gen. ’s Morgens werden nog oproepen om te gaan 
stemmen in de brievenbussen geworpen en wie niet 
op eigen gelegenheid naar de stembureaus kon gaan, 
mocht zich verzekerd weten van gratis autovervoer. 
Toen de bureaus om 17.00 uur sloten en het tellen van 
de stemmen begon, was de spanning te snijden.
Op het hoofdstembureau in Arcen kwam als eerste 
de uitslag van Lomm binnen. Er waren 192 stemmen 
voor Lijst 1 (Arcen-Lomm) uitgebracht en 13 voor Lijst 
2 (Velden). Daarna volgde de uitslag van Arcen: 795 
stemmen voor Lijst 1 en 15 voor Lijst 2. Vanwege de 
Arcense stemmen voor de Veldense lijst viel in het 
hoofdstembureau een paar maal het woord ‘verraders’. 
De uitslag van Velden liet enige tijd op zich wachten, 
maar werd uiteindelijk toch geregistreerd: 23 voor Lijst 
1 en 968 voor Lijst 2. Daarmee kwam vast te staan dat 
de lijst van Velden met 996 stemmen tegen 1010 voor 
de lijst Arcen-Lomm het onderspit moest delven. Het 
was nu ook duidelijk dat het nieuwe gemeentehuis in 
Arcen zou verrijzen.
In het hoofdstembureau steeg na het bekend worden 
van de verkiezingsuitslag een luid gejuich op. Ook 
werd de kerkklok geluid. De cafés stroomden vol en de 
nog niet stemgerechtigde jeugd hoste door de straten 
van Arcen. ’s Avonds om negen uur trok een fakkelop-
tocht door het dorp, voorafgegaan door de harmonie. 
Het spreekwoord ‘Wie het laatst lacht, lacht het best’ 
werd op die verkiezingsavond uit vele Arcense monden 
gehoord. In Velden likte men z’n wonden. Enigszins 
verongelijkt schreef Frenske van de Kwartelemert in 
de Kiëskop aan de Veldense soldaten overzee: “Het 
is jammer dat jullie niet kunnen mee stemmen hier 
bij ons dan konden jullie precies zien hoe velden door 
aarse beduveld word maar wat ‘t is mag ik niet zeggen 
want dat is allemaal amtsgeheim zeggen ze in aarse”.
In de gemeenteraad namen Sjeng Coenders, Frans van 
de Kamp, Gerrit Keltjens, Jaap Kusters, Louis Timmer-
mans en Thies Vullings voor Lijst 1 zitting. Lijst 2 werd 
vertegenwoordigd door Sir Deenen, Jac Geurts, Wiel 
van Keeken en Handrie Soberjé en Piet van de Venne. 
De laatste zou meer dan 25 jaar actief zijn in de ge-
meentepolitiek, waarvan ruim 20 jaar als wethouder.

Terzijde zij hier gemeld dat met de bouw van het nieu-
we gemeentehuis in 1949 een begin werd gemaakt 
op een nieuwe locatie in het Arcense centrum, die 
Raadhuisplein werd gedoopt. De leiding van de bouw-
activiteiten had de Venlose architect P. Leusen, maar 
het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis was van 
de hand van A.J. Kropholler. Deze had ook tientallen 
andere Nederlandse raadhuizen op zijn naam staan en 

Procesverbaal uitslag gemeenteraadsverkiezingen 1947
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ontwierp voor Arcen niet alleen het gebouw, maar ook 
de directe omgeving en de inventaris. In 1950 kwam 
het gemeentehuis gereed. Door de samenvoeging van 
de gemeente Arcen en Velden met Venlo verloor het 
gebouw zijn oorspronkelijk functie, al dient het nog 
wel als trouwlocatie. Het uiterlijk aanzien en de inven-
taris van het Arcense raadhuis, die geïnspireerd zijn op 
het werk van de bekende architect H.P. Berlage, zijn 
zo goed bewaard gebleven dat er sprake is van een 
monumentwaardig ‘totaalkunstwerk’, dat uit cultuur-
historisch oogpunt aandacht en bescherming verdient. 

Trage wederopbouw
De Tweede Wereldoorlog had nogal wat schade aan-
gericht in Velden, maar de bestuurlijke perikelen van 
de jaren 1946-1947 verlamden de daadkracht van het 
gemeentelijke apparaat. Het herstel van straten en 
wegen vorderde slechts langzaam en in Velden heerste 
de opvatting dat bij het opknappen van de infrastruc-
tuur Arcen werd voorgetrokken. Asfalt arriveerde daar 
altijd eerder dan in Velden. De in 1948 gebouwde 
noodwoningen de ‘Twaalf apostelen’ bleven geruime 
tijd zonder goede watervoorziening. In 1949 wees 
Frenske van de Kwartelemert er in de Kiëskop op dat 
er wel geld was voor de bouw van een nieuw gemeen-
tehuis, maar niet voor de leniging van de Veldense 
woningnood.
Omdat in de gemeenteraad de dorpen Arcen en Lomm 
lange tijd een meerderheid hadden – daarin zou pas 
in 1966 verandering komen – voelde Velden zich 
regelmatig achtergesteld. Vooral het feit dat Velden 
net zoveel aan de gemeentelijke kas moest bijdragen 
als Arcen en Lomm samen, maar er heel wat minder 
profijt van trok, leidde tot openlijke ergernis. Er werd 
zelfs de opvatting geventileerd dat het wellicht beter 
zou zijn als het dorp aansluiting bij Venlo zocht. Zelfs 
Frenske werd besmet door de afscheidingsgedachte en 
schreef in de Kiëskop: “lief jonges, ut zal nu wel voor 
de laatste keer zein dat ik jullie schrief als Veldense 
wand de volgende keer dan zein we allemaal Vende-
lesse’ dat hadde jullie niet gedacht he”. De columnist 
mocht dan wel van oorsprong een Venlonaar zijn, 
maar dat hij daadwerkelijk de samenvoeging van het 

dorp met de grote stad als een reële optie zag, mag 
ernstig worden betwijfeld. Dit gold ook voor de meeste 
andere dorpelingen, maar dat de verhouding met Ar-
cen, dat sarcastisch ‘het deftige deel van de gemeente’ 
werd genoemd, moeizaam was, moge duidelijk zijn.
De dorpskern van Velden zag er omstreeks 1950 nog 
armzalig uit. Ook nu weer bleek het blaadje de Kiës-
kop het kanaal waarlangs de zorgen daarover werden 
geuit. In augustus 1950 werd een ingezonden ano-
nieme brief geplaatst, waarin te lezen valt:
“Zeker, Veldens omstreken zijn prachtig en onze V.V.V. 
getroost zich voldoende kosten noch moeite om de 
aantrekkelijkheden van Velden bij de toerist naar vo-
ren te brengen. Maar een blik in de kom van het dorp 
zelf moet de vreemdeling toch wel doen terugschrik-
ken om hier zijn vacantie door te brengen. Goed, er 
moeten oorlogsmusea zijn doch menen wij dat ons 
marktplein hiervoor toch wel het minst in aanmerking 
mag komen. Na vijf lange jaren bevrijding en na vijf 
nog langere jaren oorlog is iedereen in Velden het ge-
zicht op ons armzalig gehavend plein toch wel schoon 
zat en elke herinnering aan de voorbije oorlog - en 
daaraan doen ons de ruïnes en woestenij steeds weer 
herinneren - tempert onze vrolijkheid en last but not 
least doet de weinige vreemdelingen die eventueel de 
bedoeling zouden hebben om hier een rustige vacan-
tie door te brengen, afschrikken. De commissie welke 
hiertoe door het gemeentebestuur is aan gesteld moge 
wel haast maken met haar rapport. Hier kan toch 
werkelijk niets anders gedaan worden dan OP KORTE 
TERMIJN AANPAKKEN!!”.

Het begin van de straatnaamgeving
Vóór 1955 kende Velden geen officiële straatnamen. 
De woningen en andere panden werden geadresseerd 
met de letter C en een volgnummer. Deze aanduiding 
dateert uit 1888. Toch waren er in de eerste helft van 
de 20e eeuw wel straatnamen in Velden, maar die wa-
ren noch door de gemeente vastgesteld, noch werden 
ze gebruikt bij officiële verwijzingen. Pastoor Petrus 
Joosten somde in 1936 in een boekje dat verscheen 
bij de bouw van de nieuwe kerk de destijds gebruikte 
straatnamen op: Peddenweg, Koestraat, Ossenberg en 
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dat een straat juist niet of juist wel langs het huis van 
een vooraanstaande persoon of familie werd gelegd. 
Wat betreft de Schandeloseweg bestaat de anek-
dote dat die met opzet met een bocht langs Wilshof 
werd getraceerd. Oorspronkelijk zou de weg in een 
rechte lijn van Velden naar Schandelo lopen. Omdat in 
Wilshof een café werd uitgebaat, had de eigenaar er 
belang bij indien de weg langs zijn etablissement liep. 
Voor de omlegging van de weg zou hij honderd gulden 
hebben betaald.

Politiek in de jaren vijftig en zestig
Na de verkiezingen van 1947 bleven de twee dorpslijs-
ten nog een decennium lang de gemeentepolitiek van 
Arcen en Velden bepalen. Uit onvrede hierover deden 
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1958 maar 
liefst vijf groeperingen mee. Nieuwkomers waren de 
lijsten van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB), 
van de heer W. van Keeken (die al in 1949 een ver-
geefse poging had gedaan de hegemonie van de tradi-
tionele dorpslijsten te doorbreken) en van ‘mejuffrouw’ 
Maria Reintjes. De verkiezingsuitslag bepaalde dat 
alle partijen in de raad, die elf leden telde, vertegen-
woordigd zouden worden. Grote winnaar was de lijst 
van de KAB, die drie zetels in de wacht sleepte; grote 
verliezers waren de lijsten van Arcen-Lomm en van 
Velden, die respectievelijk twee en drie zetels moesten 
inleveren.
De KAB was landelijk in 1945 opgericht als belangen-
behartiger van de katholieke arbeiders. Het was een 
rechtstreekse opvolger van het Rooms Katholiek Werk-
liedenverbond, dat tussen 1925 en 1941 had bestaan. 
Daarvoor waren er een r-K. Vakbureau en werklieden-
verbonden per bisdom. In Velden startte de katholieke 
vakbeweging al in 1917. Daarom konden in 1957 vier 
KAB-leden worden onderscheiden voor hun 40-jarig 
lidmaatschap van de vakbeweging: Johan Könisser, 
Thei Gielen, Sjaak Clabbers en Jean Holthuisen. Voor 
de naoorlogse KAB hebben personen als Sjeng Flin-
senberg, Hay Duyf, Sir Deenen en Theo Lommen veel 
betekend. Duyf en Deenen kwamen namens de KAB 
in de gemeenteraad. Lommen kreeg in 13 april 1962 
de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifi ce’ 

Chanlo. Alle andere plaatsaanduidingen zijn gekoppeld 
aan boerderijnamen.
In juli 1955 ging het gemeentebestuur van Arcen en 
Velden over tot offi ciële straatnaamgeving en huis-
nummering. Besloten werd historisch gegroeide en 
diep gewortelde namen als de Bong, Rijksweg, Veer-
weg, Schandelo, Hasselt, Vilgert en Paddeweg te laten 
voortbestaan. De Kerkstraat en Koestraat moesten in 
Velden echter een andere naam krijgen omdat Ar-
cen al dergelijke straten had. In het besluit van 1955 
zijn de volgende namen vastgelegd: Julianastraat, 
Wilhelminastraat, Hasselt, Straelseweg, Schandelo, 
Molendijk, Rijksweg, Hogeweg, Kloosterstraat, Bong, 
Schoolstraat, Oude Heerweg, Markt, Veerweg, Schan-
deloseweg, Scholtisstraat, Oude Venloseweg, Genooi-
erweg, Dorpsstraat, Vorstweg, en Kranenveld. Alle an-
dere Veldense straatnamen zijn dus van later datum.
Sinds de introductie van de offi ciële straatnaamgeving 
ligt ook de loop van straten en wegen in de archieven 
vast. Meestal zijn de tracés effi ciënte verbindingen of 
ontsluitingen. Vroeger kwam het echter ook wel voor 

Verwoeste Markt
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opgespeld. Hij was medeoprichter van de KAB en was 
ruim 40 jaar bestuurslid.
Bij de verkiezingen van 1962 handhaafde de KAB zich 
op drie zetels. De lijsten van Velden en Arcen-Lomm 
verdeelden de overige acht zetels gelijkelijk. Aan de 
verkiezingen van 1966 deed de KAB niet meer afzon-
derlijk mee. Waarschijnlijk had men zich aangesloten 
bij de dorpslijsten. Mogelijk had dat de uitbreiding van 
het aantal raadszetels tot dertien, een gevolg van de 
naoorlogse bevolkingsgroei, daar iets mee te maken. 
De twee dorpslijsten beijverden zich zoveel mogelijk 
steun te krijgen. De verkiezingen leken vooral te gaan 
om welk dorp de meerderheid in de raad zou behalen. 
Met een verschil van 120 stemmen overtroefde de lijst 
van Velden de kandidaten van Arcen en Lomm, en 
mocht zeven zetels gaan bezetten.
Uit de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 
kan de ‘echte’ politieke voorkeur van de Veldenaren 
niet worden afgeleid. De uitslagen van de verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer in de gemeente Arcen en 
Velden bieden als politieke barometer meer soelaas. 
Vanaf de verkiezingen van 1946 stemden de inwoners 
van de gemeente gedurende een tweetal decennia in 
overgrote meerderheid op de Katholieke Volkspartij. 
In 1948 haalde deze partij haar hoogste percentage: 
ruim 94%. Bij de verkiezingen van 1966 zakte de 
aanhang van de KVP in Arcen en Velden tot bijna 81%. 
Bij de stemming voor de Tweede Kamer in 1971 werd 

de geleidelijke ontzuiling nog zichtbaarder: slechts 
69% van de uitgebrachte stemmen waren voor de KVP 
bestemd. Een breed scala aan andere partijen begon 
steeds meer aantrekkingskracht uit te oefenen op de 
kiezer.

Veranderingen in het tijdvak 1970-1982
Tot het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw 
was Velden nog een tamelijk rustige, agrarische ge-
meenschap van mensen die daar veelal geboren en 
getogen waren. In ruim een decennium zou het dorp 
echter transformeren in een forensenplaats die zich 
steeds nadrukkelijker op Venlo ging richten. Deze ont-
wikkeling liep parallel met een stormachtige periode in 
de gemeentepolitiek van Arcen en Velden. En daarin 
bliezen de Veldenaren een stevig partijtje mee.
Tot 1970 was het gemeentebestuur van Arcen en 
Velden vooral samengesteld uit dorpslijsten waarin de 
standsorganisaties stevig vertegenwoordigd waren. 
De raadsleden waren veelal op leeftijd. De gemeente-
raadsverkiezingen van 1970 veroorzaakten een kleine 
aardverschuiving. Niet alleen verjongde de Veldens 
raadsfractie fors, ook maakten drie leden van de pas 
opgerichte buurtvereniging Oude Heerweg er deel 
van uit. Die vereniging had actief meegedaan aan de 
verkiezingen, vooral uit onvrede over het gebrek aan 
speelmogelijkheden voor kinderen en de overlast die 

Overzicht uitslag gemeenteraad verkiezingen.

 2006   2002   1998  
Arcen en Velden Aantal % zetels aantal % zetels aantal % zetels
Totaal 4313 62,6 13 4719 69,0 13 4821 70,2 13
CDA 1810 41,97 5 2097 44,44 6 1821 37,77 5
PK 1515 35,01 5 858 18,18 2 1521 31,55 4
VVD 564 13,8 2 573 12,14 2 497 10,31 1
Leefbaar ALV 429 9,95 1 805 17,06 2
Gemeenschaps lALV 386 8,18 1 982 37 3

Per 01-01-2010 is de gemeente Arcen en Velden gefuseerd met Venlo
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plaats inzake woningbouw op de Hasselderheide en in 
Velden-Oost. Het Dagblad voor Noord-Limburg had al 
in 1969 geschreven dat er in het relatief korte tijdsbe-
stek van acht jaar “28 herenhuizen en 60 bungalows 
in de prijsklasse van ongeveer 100.000 gulden” in het 
bosgebied van de Hasselderheide zouden worden ge-
bouwd. In Velden-Oost werd aanvankelijk de bouw van 
600 woningen voorzien. Het was zondermeer duidelijk 
dat het karakter van Velden door de toestroom van 
nieuwe inwoners, die veelal buiten het dorp zouden 
blijven werken, drastisch zou gaan veranderen.
De ontwikkeling van Velden-Oost werd trouwens door 
de gemeenteraad op de voet gevolgd. Het hele plan 
was namelijk in handen gegeven van projectontwikke-
laar Bureau Ruyters. Bij de behandeling van het plan 
in de raad suggereerde de toenmalige wethouder dat 
goedkeuring door Gedeputeerde Staten alleen maar 
verkregen kon worden indien met deze projectontwik-
kelaar in zee zou worden gegaan. Weliswaar gingen de 
raadsleden daarmee akkoord, doch kritisch toezicht op 
de planuitvoering werd noodzakelijk geacht. Er werd 
een begeleidingscommissie Velden-Oost in het leven 
geroepen waarin naast de burgemeester en de ge-
meentesecretaris ook twee raadsleden zitting hadden. 
Op deze wijze poogde de gemeenteraad te waarborgen 
dat er niet getornd zou worden aan de uitgangspunten 
van het plan voor wat betreft openbare voorzienin-
gen, beplantingen en de afgesproken aantallen sociale 
woningen.
Een gezamenlijk optrekken van de raadsleden was ook 
gewenst toen er plannen werden ontwikkeld voor een 
gemeentelijke herindeling waarbij Arcen en Velden aan 
Venlo zou worden toegevoegd. Spontane protestacties 
vanuit de bevolking zouden aan kracht winnen indien 
ook het gemeentebestuur zich tegen de inlijving zou 
verzetten. Eensgezind besloten de raadsleden het bur-
gerprotest te steunen. In het gewest Noord-Limburg, 
een in het begin van de jaren zeventig in het leven 
geroepen bestuurlijk overlegorgaan, werd fel van leer 
getrokken tegen de Venlose expansiedrang. De her-
indelingsplannen verdwenen mede dankzij het brede 
verzet in de ijskast.
De groeiende samenwerking tussen Veldense en 
Arcense raadsleden laat onverlet dat de Arcense 

een te kleine riolering veroorzaakte door de aansluiting 
van nieuwe woningen.
De verkiezingen gaven de Veldenaren weer een meer-
derheid in de gemeenteraad: zij kregen zeven van 
de dertien zetels. De Arcenaren bleven ondanks hun 
minderheidspositie vasthouden aan een eigen wethou-
derskandidaat, Piet Coenders. Deze was om diverse 
redenen voor de Veldense fractie niet acceptabel, 
waarna er met een nipte meerderheid twee Veldense 
wethouders werden gekozen, Piet van de Venne en 
Sraar Peters. Dit druiste volgens veel Arcenaren in te-
gen het historisch gegroeide bestuurlijke evenwicht in 
de gemeente. Hevige protesten waren het gevolg.
Er kwamen echter nog meer veranderingen. De raad 
besloot adviescommissies samen te stellen die niet 
zoals tot dan toe gebruikelijk door een lid van het 
College van Burgemeesters en Wethouders werden 
voorgezeten, maar door een gewoon raadslid. Hiermee 
werd feitelijk vooruitgelopen op het duale stelsel, dat 
sinds 2002 op gemeentelijk niveau werd ingevoerd. 
De besluitvorming in de gemeenteraad werd nadruk-
kelijk in de adviescommissies voorbereid. Zakelijke 
argumenten wonnen het steeds meer van de tradi-
tionele dorpspolitiek. Het College onder leiding van 
burgemeester W.P.G. Linders bleek met de veranderde 
aanpak weinig moeite te hebben.
Ondanks alle vernieuwingen bleef de sfeer tijdens de 
vergaderingen ten gemeentehuize net zo informeel 
als vóór 1970. Zo kon het gebeuren dat het probleem 
van het ontbreken van koffie tijdens een avondverga-
dering (het gemeentepersoneel was al naar huis) op 
een praktische manier werd opgelost. Met een Arcense 
kastelein werd namelijk afgesproken dat hij ieder half 
uur een blad bier voor dorstige commissieleden zou 
aanreiken door het openstaande raam van de College-
kamer.
Van een hechte Veldense raadsfractie was in het begin 
van de jaren zeventig nog geen sprake. Dit vergemak-
kelijkte de samenwerking met raadsleden uit Arcen 
en Lomm nadat hun aanvankelijke boosheid over de 
opstelling van de Veldenaren was geluwd. Die samen-
werking was noodzakelijk omdat er enkele belangrijke 
beslissingen genomen moesten worden die om een 
breed draagvlak vroegen. Zo vond er besluitvorming 
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berg werd overgedragen aan het Limburgs Landschap, 
een provinciale natuurbeschermingsorganisatie.
Per 16 januari 1974 kreeg de gemeente Arcen en 
Velden een nieuwe burgemeester, Rie van Soest-
Jansbeken. In 1973 mocht de gemeenteraad een 
profielschets maken voor de opvolger van burgemees-
ter Linders en kwam gouverneur Charles van Rooy 
naar Arcen om te horen welk soort burgemeester de 
raad wenste. Aan het einde van zijn gesprek met de 
raadsleden vroeg Van Rooy terloops of ook een vrouw 
voor de functie in aanmerking zou kunnen komen. 
Als enkele maanden later de Venlose wethouder Van 
Soest-Jansbeken tot burgemeester wordt benoemd (ze 
was de eerste vrouw die in Limburg voor deze func-
tie in aanmerking kwam ) werd het de gemeenteraad 
duidelijk dat de benoeming was voorgekookt en de 
inspraak min of meer als een wassen neus kon worden 
aangemerkt.
Mede onder invloed van de nieuwe burgemeester 
veranderde de gemeentepolitiek van karakter. Er werd 
zakelijker vergaderd en over de dorpsbelangen heen 
werden beleidsprioriteiten gesteld. Mede hierdoor werd 
de weg vrijgemaakt voor landelijke politieke partijen 
om de arena van de gemeentepolitiek te betreden. 
Dat zou in 1982 ook daadwerkelijk gebeuren. Aan het 
einde van de jaren zeventig kwam Van Soest-Jansbe-
ken regelmatig in aanvaring met de fractievoorzitter 
van de Progressieve Kombinatie Arcen en Velden, Paul 
Nagels. Hoogoplopende discussies, vaak over procedu-
rele zaken, zoals het wel of niet gebruiken van opna-
meapparatuur tijdens de raadsvergaderingen, zorgden 
regelmatig voor krantenkoppen die het gemeentebe-
stuur niet altijd in een positief daglicht plaatsten. De 
burgemeester kon zich sindsdien niet meer ontworste-
len aan het imago van een autoritaire persoonlijkheid.
Tijdens het burgemeesterschap van Van Soest-Jans-
beken maakte Velden een forse groei van het aantal 
inwoners door. Het was dan ook niet verbazingwek-
kend dat het met elkaar in overeenstemming brengen 
van inwonertal en voorzieningenniveau steeds een 
belangrijk aandachtspunt was in de gemeentelijke po-
litiek. De raad die in 1974 werd gekozen, en waarin de 
Veldenaren weer zeven van de dertien zetels bezetten, 
zorgde ervoor dat er een nieuwe gymzaal kon worden 

bevolking nog enige tijd behoorlijk wantrouwend 
stond tegenover het politieke Veldense machtsblok. 
Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in de ‘scholenkwes-
tie’. Vanuit Arcen waren plannen ingediend voor een 
nieuwe school. De Veldense raadsleden vonden dat een 
nieuwe school in Velden, waar een fikse bevolkingstoe-
name werd voorzien, een hogere prioriteit had. Het 
Arcense plan werd aangehouden, ook al omdat uit de 
bouwtekeningen op te maken viel dat er wellicht een 
ruimte was gereserveerd voor de realisering van een 
zwembad. In Arcen was men erg verontwaardigd over 
deze manoeuvre en de Veldense raadsleden werden 
op het matje geroepen. Zij kwamen echter niet terug 
op hun beslissing. Om uit de impasse te komen werd 
besloten om in overleg met de afdeling financiën van 
de gemeente te bekijken of het misschien mogelijk zou 
zijn twee scholen te realiseren. Het onderzoek leverde 
groen licht op voor beide schoolplannen. Vanaf dat 
moment vonden de dorpsfracties elkaar gemakkelijker. 
De toentertijd zeer gezonde financiële positie van de 
gemeente, waardoor een groot aantal investeringen 
kon worden gedaan, bleek goede smeerolie.
In het begin van de jaren zeventig speelde ook de 
opkomst van de milieubeweging een rol in de gemeen-
tepolitiek. Bij het aantreden van de nieuwe gemeen-
teraad in 1970 lag een nieuw bestemmingsplan voor 
het buitengebied op goedkeuring te wachten. Dit bood 
onvoldoende beschermingsmogelijkheden voor de 
waardevolle natuurgebieden in Arcen en Velden. De 
onervaren raad keurde het plan echter goed. Voor het 
College van Burgemeester en Wethouders maakte dit 
de weg vrij voor het opstellen van een recreatief ont-
wikkelingsplan dat een forse aanslag zou zijn op de na-
tuurwaarden in de gemeente. Een belangrijk onderdeel 
van het plan was het aanleggen van een toeristische 
weg tussen de grens met Duitsland en de natuurgebie-
den, met daaraan gekoppeld dagrecreatieve voorzie-
ningen. Inmiddels was in de gemeente een werkgroep 
Milieubeheer opgericht en daarin zaten enkele gemeen-
teraadsleden. Dezen wendden hun invloed aan om een 
meerderheid van de raad zover te krijgen dat die tegen 
het toeristische plan stemde, tot teleurstelling van de 
burgemeester. De grotere aandacht voor natuurbehoud 
leidde er ook toe dat het gebied Zwart Water/Ossen-
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lijke lijst, die zich wel op de gehele gemeente richtte. 
Het was de Gemeenschapslijst Arcen Lomm Velden, 
die werd geleid door het Arcense raadslid Ber Achten. 
Bij de verkiezingen van 1998 werd de lijst aangevoerd 
door Veldenaar Frans Aerts. In 1998 deden de ‘leef-
baren’ voor het eerst mee aan de gemeenteraadsver-
kiezingen in Arcen en Velden. De lijst Leefbaar ALV 
stond onder aanvoering van Jan Busser uit Lomm. 
Haar belangrijkste actiepunt was het verzet tegen de 
hoogwatergeul in Lomm. 
De grootste politieke rel in de gemeente sinds de 
verkiezingen van 1946-1947 vond plaats rondom de 
kerstdagen van 1993. Niet alleen veel inwoners, maar 
ook de gemeentepolitiek haalde toen een nat pak. 
De aanpak van de hoogwaterproblematiek ontmoette 
nogal wat kritiek, die zich – al dan niet terecht – richt-
te op burgemeester Engelbert Mooren. Nadat enkele 
raadsleden zich negatief over hem uitlieten tijdens een 
bijeenkomst in gemeenschapshuis De Kiësstolp en in 
Dagblad de Limburger was dat voor Mooren aanleiding 
om een persoonlijke time-out in te lassen. De bestuur-
lijke perikelen rond de wateroverlast zijn uitvoerig 
beschreven in het hoofdstuk Mooder Maas.
Een ander heet hangijzer was het Veldense centrum-
plan ‘Velden Vitaal’. De planvorming vond plaats in de 
periode 1994-1998, de realisatie kreeg haar beslag in 
de jaren 2002-2006. CDA enerzijds en PvdA/PK en Ge-
meenschapslijst Arcen Lomm Velden (GALV) anderzijds 
dachten verschillend over dit plan. PvdA/PK en GALV 
maakten zich vooral sterk voor het behoud van super-
markt Jan Linders in Velden-Oost en van diverse pan-
den aan de markt. Ook onder de Veldense bevolking 
waren de meningen verdeeld. Bij velen bestond scep-
sis ten aanzien van de voorziene grote bouwmassa in 
de dorpskern. Anderen vreesden dat het marktplein 
zou veranderen in een ‘blikveld’, een parkeergelegen-
heid voor de supermarkt en de andere winkels. Aan-
vankelijk bevatte het centrumplan sociale woningbouw 
in combinatie met een zorg - en ontmoetingsruimte en 
winkels. Later werden de huurwoningen omgezet naar 
koopappartementen en werd de zorg- en ontmoetings-
ruimte geschrapt. Kostenoverwegingen lagen aan deze 
aanpassingen ten grondslag.

gebouwd aan de Kloosterstraat, de bibliotheek een on-
derkomen kreeg aan de Veerweg, Velden-Oost kan in 
1977 rekenen op een nieuwe St.-Andreasschool en de 
riolering in de dorpskern werd vernieuwd. Op initiatief 
van de Veldense raadsfractie werd in 1979 het jaarlijk-
se dorpsfeest met braderie (in het eerste weekend van 
september) in het leven geroepen en stelde de raad 
een krediet beschikbaar voor de verfraaiing van de 
Markt in Velden , inclusief de plaatsing van een kunst-
werk dat een melkmeisje en een koe voorstelt. De 
gemeenteraad die in 1978 aantrad maakte zich sterk 
voor de verbouwing van de voormalige St.-Andreas-
school aan de Schoolstraat tot gemeenschapshuis (De 
Kiësstolp), de realisering van een grote sporthal (De 
Visgraaf), de aansluiting van Schandelo op het riole-
ringsstelsel en de uitbreiding van Velden-Oost met een 
tweede fase.
De gemeenteraadsverkiezingen van 1978 markeerden 
de professionalisering van de gemeentepolitiek. Zeker 
in Velden wilde men zich goed op deze verkiezingen 
voorbereiden en werd er een politieke vereniging op-
gericht, de Veldense Gemeenschaps Lijst (VGL). Deze 
vereniging behaalde zeven zetels en ging duidelijker 
dan voorheen als een echte raadsfractie functioneren. 
Er werd een voorzitter gekozen, Ger Vosbeek, en er 
werd regelmatig vergaderd vóór raadsbijeenkomsten 
en commissievergaderingen. Er ontstond ook een ach-
terbanorganisatie die de fractie voedde met informatie 
vanuit de bevolking en inspraak leverde op raadsvoor-
stellen en beleidsplannen. De samenwerking met de 
Arcense en Lommse raadsleden werd steeds verder 
ontdaan van dorpspolitieke belangen.

Hete hangijzers in de periode 1982-2010
De gemeenteraadsverkiezingen van 1982 markeer-
den de overgang van de dorpspolitiek naar zakelijke 
gemeentepolitiek. Afdelingen van landelijke partijen 
verschenen op de kieslijsten: PvdA/Progressieve 
Kombinatie (PvdA/PK), VVD en CDA. In Velden bleef 
daarnaast de Veldense Gemeenschaps Lijst (VGL) een 
rol spelen. In 1990 ging een deel van de VGL op in het 
CDA en nam onder deze nieuwe vlag aan de verkiezin-
gen deel. In 1994 ontstond echter een nieuwe plaatse-
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Over kosten gesproken: de Veldense wethouder Frans 
Aerts kreeg na zijn ambtsperiode (1998-2002) lan-
delijke publiciteit in het televisieprogramma ‘Over de 
balk gegooid’ naar aanleiding van grondaankopen. De 
verwerving van percelen nabij de Oude Venloseweg, 
bedoeld als een strategische ruimtelijke reserve, zou 
te duur zijn geweest vanwege de ligging van de gron-
den in het winterbed van de Maas en de aanwezig-
heid van een ondergrondse olietransportleiding. Anno 
2009 bleek dat een bescheiden deel van de verworven 
gronden toch mocht worden bebouwd. Dankzij een 
veranderde opstelling van Rijkswaterstaat realiseerde 
de John F. Kennedyclub er een nieuw clubgebouw.
Op 7 mei 2007 nam de gemeenteraad een bijzonder 
ambitieus besluit: de realisering van een Brede Maat-
schappelijke Voorziening. Dit is een multifunctioneel 
gebouw waarin een groot aantal activiteiten op het 
gebied van cultuur, onderwijs en sport worden sa-
mengebracht. Om zo’n nieuwe voorziening te kun-
nen financieren, moesten er inkomsten komen uit 
een tienjarig woningbouwplan, dat voorzag in nieuwe 
woningen in Vilgert Noord, aan de Schandeloseweg 
(op de plaats van de huidige Andreasschool), aan de 
Schoolstraat (op de plek waar nu nog gemeenschaps-
huis De Kiesstolp staat) en aan de Veerweg (op de 
plek van de Sebastianusschool en de bibliotheek). De 
kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande stagnatie 
in de woningbouw maakten het plan erg onzeker. Na 
de gemeentelijke herindeling is alles wat met de Brede 
Maatschappelijke Voorziening samenhangt nog eens 
kritisch onder de loep genomen. Versoberde plannen 
waren daarvan het resultaat.
In en direct rond het dorp zijn er in de afgelopen de-
cennia veel nieuwe ontwikkelingen geweest; denk bij-
voorbeeld aan de woningbouw in Velden-Oost, Solin-
gerhof en de Hasselderheide. Maar ook in het Veldense 
buitengebied hebben zich ingrijpende veranderingen 
voorgedaan. Gedacht moet worden aan het bevorde-
ren van natuurontwikkeling langs de Maasoever, waar-
over in het hoofdstuk Natuurlijk Velden een en ander 
te lezen is, en aan het versterken van natuurwaarden 
op vrijkomende agrarische gronden. De laatste kon-
den veelal door het Limburgs Landschap in eigendom 
worden verworven.

Hoe lastig het is om een goede verhouding te vinden 
tussen natuur en landbouw kan worden afgelezen uit 
de plannen voor de vestiging van tuinbouwbedrijven 
in Schandelo. In het kader van het Provinciaal Omge-
vingsplan Limburg (POL) uit 2006 werd de mogelijk-
heid gecreëerd om een glastuinbouwconcentratiege-
bied in Schandelo tot stand te brengen. Het POL hield 
nog enigszins rekening met de smalle, kwetsbare 
Ecologische Hoofd Structuur (EHS) langs de Duitse 
grens door een royale bufferzone aan te houden tus-
sen de glastuinbouw en de EHS. De gemeente Arcen 
en Velden rekte het concentratiegebied echter hele-
maal op tot aan de EHS. Zo hoopte men meer moge-
lijkheden te bieden aan Veldense bedrijven die in het 
kader van het plan Ruimte voor de Rivier uit 1998 uit 
het winterbed van de Maas zouden moeten verdwij-
nen. Bedrijven die voor ‘uitplaatsing’ in aanmerking 
kwamen en zich elders in de gemeente zouden willen 
vestigen, konden dan in Schandelo terecht. Door trage 
procedures, slechte bedrijfsresultaten in de tuinbouw 
en een ontoereikende ontsluiting van het beoogde 
nieuwe concentratiegebied bleef de animo van de 
tuinders tot nu toe achter bij de verwachtingen van de 
locale politici en plannenmakers. Achteraf gezien was 
het wellicht beter geweest te kiezen voor een klein-
schaliger ontwikkelingsgebied, waardoor meer van het 
karakteristieke agrarische landschap gespaard was 
gebleven en de EHS versterkt had kunnen worden.

Samenwerking en uitwisseling
De gemeente Arcen en Velden ging in 1975 een 
vriendschapsband aan met de Oostenrijkse stad Lan-
deck, gelegen in het westen van Tirol. Vooral in de 
beginjaren waren de contacten bijzonder intensief en 
vonden er veel uitwisselingen van verenigingen plaats. 
Vanuit Velden reisden onder andere de Fanfare, IVO en 
de KBO naar Oostenrijk. Op dit moment leidt de jume-
lage een slapend bestaan.
Ook de relatie met de Duitse gemeente Salzhem-
mendorf, gelegen in het zuidoosten van de deelstaat 
Nedersaksen, was lange tijd intensief. De vriend-
schapsbanden werden in 1990 aangeknoopt, waarna 
vele verenigingen en de gemeentebesturen elkaar 
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over en weer bezoeken hebben gebracht. De organi-
satie van activiteiten lag in handen van een jumelage-
comité, een particulier initiatief dat door de gemeente 
Arcen en Velden financieel werd ondersteund. Na het 
samengaan van Arcen en Velden met Venlo besloot 
dit comité slapende te gaan. De gemeente Venlo heeft 
geen partnersteden en zal dus geen steun verlenen. 
Bovendien was al eerder geconstateerd dat de belang-
stelling voor de uitwisselingsactiviteiten sterk terug-
liep. Enkele bestaande contacten in Salzhemmendorf 
zullen zelfstandig worden voortgezet.
Op 11 januari 1996 ging de gemeente Arcen en Velden 
een samenwerkingsverband aan met de Duitse buur-
gemeenten Geldern en Straelen. Doel hiervan was 
het uitventen en uitbouwen van gemeenschappelijke 
kenmerken en voorzieningen, die werden samengevat 
in de trits ‘Kuur, Natuur en Cultuur’. De samenwerking 
in de zogenaamde AGS-Regio kreeg tot nu toe vooral 
vorm op toeristisch-recreatief gebied. Zo werden er 
voor het gebied waar resten en sporen van de Fossa 
Eugeniana te vinden zijn twee grensoverschrijdende 
fietsroutes ontwikkeld, die mede door Europese subsi-
dies werden gefinancierd.

Fusie met Venlo
Vanaf het jaar 2000 werd het steeds duidelijker dat 
een kleine gemeente als Arcen en Velden steeds meer 
moeite kreeg met het adequaat afhandelen van allerlei 
nieuwe taken die op haar afkwamen. Daardoor werd 
de samenwerking met de grote buurgemeente Venlo 
al snel steeds intensiever. Een voorbeeld daarvan was 
het onderbrengen van de afdelingen Sociale Zaken 
en Openbare Werken bij de gemeente Venlo. In 2006 
werden de historische archieven van Arcen en Velden 
opgenomen in de depots van het Gemeentearchief 
Venlo. Beheer en dienstverlening inzake deze archie-
ven werden uitbesteed aan de medewerkers van de 
Venlose archiefbewaarplaats.
Een samengaan van de gemeenten Arcen en Velden 
en Venlo leek slechts een kwestie van tijd. Reeds in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw waren er van-
uit de grote buurgemeente vraagtekens geplaatst bij 
de zelfstandigheid van Arcen en Velden, vooral nadat 

Velden zich steeds meer ging ontwikkelen als een fo-
rensenplaats voor Venlo. In een interview in 1981 liet 
burgemeester Van Soest-Jansbeken duidelijk blijken 
niets te voelen voor een herindeling. Haar standpunt 
was helemaal het tegenovergestelde van haar opvat-
ting toen zij nog wethouder van Venlo was.
“We streven naar behoud van onze zelfstandigheid en 
daarvoor hebben we een geschikt aantal inwoners. 
De ruimte die wij hier zo rijkelijk hebben is niet voor 
Arcen, Lomm en Velden alleen, maar dat wil nog niet 
zeggen dat we het zullen laten afpakken”.
Ruim 25 jaar later waren de kaarten anders geschud. 
In het kader van de gemeentelijke herindeling van 
Noord-Limburg besloten de gemeenteraden van Arcen 
en Velden en Venlo op 13 maart 2008 unaniem te 
gaan fuseren. Aan deze beslissing waren drie bewo-
nersavonden in Arcen, Lomm en Velden voorafgegaan. 
Hier kon men vrijelijk van gedachten wisselen over 
de vraag hoe om te gaan met het vraagstuk van de 
gemeentelijke herindeling. Dat de gemeente Arcen en 
Velden zou ophouden te bestaan was geen discussie-
punt meer, maar wel de vraag bij welke gemeente het 
beste aansluiting kon worden gezocht: Bergen, Horst 
aan de Maas of Venlo. Er bleek onder de bevolking een 
grote voorkeur voor samengaan met Venlo te bestaan. 
Op 7 juli 2009 keurde de Eerste Kamer het herinde-
lingsvoorstel goed, waarna de gemeente Arcen en 
Velden per 1 januari 2010 ophield te bestaan.

Dorpsraad Velden
Op 13 november 2009 werd een dorpsraad opgericht 
die tot doel heeft de Veldense gemeenschap in stand 
en leefbaar te houden. Vanaf het begin werd het van 
groot belang geacht dat de dorpelingen met de raad 
communiceren en niet andersom. Het Andreasklokje 
en een eigen website zijn voor de berichtgeving vanuit 
de dorpsraad van groot belang. Voor de publicatie van 
een actuele kalender van dorpsactiviteiten wordt door 
de raad zorggedragen. In 2011 werd besloten een 
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) samen te stellen dat 
enerzijds zou moeten bijdragen aan het behoud van 
het eigen karakter van Velden en anderzijds nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk moet maken.
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Slotconcert ‘Same Verder’ 
Eind 2009 werd op muzikale wijze afscheid genomen 
van de gemeente Arcen en Velden. Dat gebeurde 
met het Promsconcert ‘Same Verder’, dat op 19 en 
20 december 2009 in de Maaspoort in Venlo werd 
uitgevoerd. Negen muziek- en zangverenigingen uit 
de gemeente hebben hieraan deelgenomen. Samen 
vormden zij een orkest met koor dat bestond uit ruim 
450 musici, zangers en zangeressen, dirigenten en 
solisten. De artistieke leiding was in handen van Nard 
Reijnders. Dit muziekspektakel was niet alleen het 
afscheid van de 208-jarige gemeente Arcen en Velden, 
maar vormde tevens de opmaat naar de fusie met de 
gemeente Venlo.Zie openingsfoto.

Kunstwerk als aandenken aan de gemeente 
Arcen en Velden
Ter herinnering aan de opgeheven gemeente is in 
2010 in elk van de drie kerkdorpen een kunstwerk ge-
plaatst. De maker van deze kunstwerken, die de naam 
‘VeLoAr’ meekregen, is de Tegelse kunstenaar Huub 
Rossel. Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking 
met de drie dorpsraden. De kunstwerken zijn gemaakt 
uit cortenstaal, waarin drie ‘eikenbladmannetjes’ zijn 

uitgesneden als symbool voor de drie dorpen en hun 
inwoners. De eikenbladeren verwijzen naar het ge-
meentewapen. De onthulling vond plaats in november 
2010. In Velden staat het ‘VeLoAr-kunstwerk’ op de 
splitsing Bernhardstraat – Oude Venloseweg.

Lijst van burgemeesters van de gemeente Arcen en Velden vanaf de 
totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden

Naam Periode
J.T.P. van Deelen 1807-1818
P.C. Hafmans 1818 - 1836
J.T. van den Bergh 1836 - 1866 
G.J. Derckx 1866 - 1918
L. de Lang Evertsen 1918-1919
M.W.J. Coenders 1919 - 1923
P.H. Gubbels 1923 - 1 augustus 1960
W.P.G. Linders 1960 - 1974
Mw. M.H.G. van Soest-Jansbeken 16 januari 1974 - 1 september 1986
E.A. Mooren 16 september 1986 - 29 december 1993
L.J.P.M. Frissen 8 juli 1994 - 1 januari 2001
Mw. J.W. Kersten (waarnemend) 8 januari 2001 - 1 juni 2001
A.H.M.J. Tans 1 juni 2001 - 28 augustus 2006
P. van der Zwaag (waarnemend) 28 augustus 2006 - 1 januari 2007
A.H.M.J. Tans 1 januari 2007 - 31 december 2009

Lijst van Veldense wethouders van de 
gemeente Arcen en Velden sinds de Tweede 
Wereldoorlog

Naam Periode
Sjaak Boonen …..... - 1949
Piet van de Venne 1949 - 1966 en 1970 - 1974
Sraar Peters 1966 - 1982
Pierre Hafmans 1982 - 1994
Ger Koopmans 1994 - 1998
Wim Geurts 1994 - 1998 en 2002 - 2006
Frans Aerts 1998 - 2002
Ine Jacobs 2002 - 2006
Sraar Geelen 2007 - 2010

vlnr, Henk Peters, Ai Kruijzen, Joke Geelen, Huub van Eijck, 
Ad Matthijs, Ger Lommen, Gerard van Luijn, Roger Hamelers, 
Josephien Tillemans-Geuns (griffi er), Fons Tans (burgemeester), 
Ton Drissen, Jan Schuurman.
zittend, Bob Vorstermans, Marlijn Martens, Jo Geraedts.

vlnr Wil Verberkt wethouder, Fons 
Tans burgemeester, Sraar Geelen 
wethouder en Ger Timmermans 
secretaris.
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Onderwijs

Leren schrijven, lezen en rekenen was tot de 18e eeuw 
voorbehouden aan een kleine groep kinderen. Gere-
gelde onderwijsvoorzieningen waren er op het plat-
teland destijds nauwelijks te vinden en ouders vonden 
het vaak niet van belang dat hun kroost anders dan 
door de praktijk wijzer werd. Wie leergierig was, kon 
het geluk hebben dat hij zich onder de hoede van een 
geestelijke het hanteren van pen en telraam eigen 
mocht maken. Verder richtte het onderwijs zich vooral 
op het memoreren van gebeden en het aanleren van 
geloofswaarheden. Slechts aan een enkeling was het 
voorbehouden om zich verder te bekwamen aan een 
school van een nabijgelegen stad

18e eeuw
In de 18e eeuw blijkt er in Velden onderwijs te zijn 
verzorgd door functionarissen die aan de parochiekerk 
waren verbonden. Volgens een aantekening in een 
kerkboek trad de kapelaan in 1723 als schoolmeester 
op. Daarvoor ontving hij van de ‘gemeijnt’ jaarlijks een 
bedrag van twaalf Hollandse guldens en vijf stuivers. 

Of zijn salaris nog aangevuld werd met een school-
bijdrage van iedere leerling, een praktijk die elders 
wel gebruikelijk was, is niet bekend. Op 6 maart 1736 
tekende koster Ludovicus van Hees een verklaring 
om les te geven aan arme kinderen, waarvoor hij een 
vergoeding van het parochiële Armenfonds kreeg. 
Daardoor hoefden deze kinderen geen lesgeld te be-
talen. Van Hees was ook in de periode 1744-1750 nog 
als schoolmeester actief. In de jaren 1756-1789 wordt 
kapelaan Petrus Verbeek als onderwijzer genoemd.
Van het plattelandsonderwijs destijds moeten we ons 
niet te veel voorstellen. Het lezen werd geleerd aan 
de hand van spelborden, ABC-boekjes en religieuze 
vraag- en antwoordteksten. Het schrijfonderwijs richt-
te zich op schrijfhouding, lettervormen en het kunnen 
schrijven van eenvoudige brieven. Voorbeeldboeken 
waren hierbij de leidraad. Bij het rekenonderwijs draai-
de alles om het populaire boek Cijfferinghe van Willem 
Bartjes, dat aan het begin van de zeventiende eeuw 
voor het eerst was verschenen en tot 1839 veelvuldig 
werd herdrukt.
Aan het einde van de achttiende eeuw telde de Vel-
dense school ca 80 leerlingen. Bij een dergelijk getal 
moeten we er ons rekenschap van geven dat een 
schoolmeester niet al deze leerlingen tegelijkertijd on-
der zijn hoede had. De schoolgang was namelijk sterk 
afhankelijk van het seizoen en van het inzicht van de 
ouders. Dezen leefden immers in een tijd waarin men 
geen leerplicht kende en gewend was aan kinderar-
beid. Zodra er werk op het land of in het huishouden 
te doen was, hielden de huisvaders en -moeders 
hun zonen en dochters thuis. Bovendien vonden veel 
ouders dat enkele jaren onderwijs meer dan genoeg 
was voor hun kinderen. Terzijde zij hier opgemerkt dat 
de eerste leerplichtwet in Nederland pas per 1 januari 
1901 in werking zou treden.

19e eeuw
Tot aan het begin van de 19e eeuw zaten leerlingen 
van verschillende leeftijden en onderwijsniveaus door 
elkaar in één ruimte. De meester gaf te midden van 
deze schoolgangers zonder veel structuur les op al-
lerlei niveaus. Men mag aannemen dat met ordehand-

Oude jongensschool geheel rechts 
Meestershuis links later bijgebouwd 
voor de hoogste klassen en de 
kleuterschool
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elkaars overburen waren, spraken zij kennelijk niet met 
elkaar. In plaats daarvan werden brieven gewisseld. 
Baltesen had met zijn ellenlange epistels het grootste 
aandeel in deze correspondentie. Voor pesterijen schrok 
de pastoor ook niet terug. Zo schijnt hij de dagelijkse 
ochtendmis zo lang te hebben gerekt, dat de kinderen 
een kwartier te laat op school kwamen. 
Baltesen nam al spoedig het initiatief voor het stichten 
van een nieuwe, bijzondere school voor onderricht aan 
meisjes. Van het bisdom Roermond kreeg hij hiervoor 
goedkeuring, mits een kloosterorde zou worden aan-
gezocht voor het verzorgen van het onderwijs en de 
kloosterlingen passende huisvesting zou worden ge-
boden. Er moest dus niet alleen een school, maar ook 
een klein klooster worden gebouwd. Meteen kwam de 
vraag op hoe dit alles zou moeten worden bekostigd? 
Uiteindelijk vond de pastoor het St.-Sebastianusgilde 
bereid als financiële partner op te treden. Dit partner-
schap vereiste wel dat het gilde rechtspersoonlijkheid 
zou verwerven. Bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 
1911 werd die status verkregen en werden tevens de 
statuten goedgekeurd. Niet lang daarna werd met de 
bouw van de nieuwe school annex klooster gestart op 
het terrein waarop nu woonzorgcentrum de ‘Blaeckhof’ 
is gelegen . In 1912 werd de ‘R.K-. Bijzondere School’ 
voor meisjes opgeleverd. Het bestuur van deze onder-
wijsinstelling bestond uit dezelfde personen als het be-
stuur van het gilde; de pastoor trad als voorzitter op.
Voor het geven van onderwijs werd op 16 juni 1913 
een overeenkomst gesloten met de Zusters van de 
Goddelijke Voorzienigheid, een van oorsprong Duitse 
congregatie die sinds 1876 in Steyl haar Nederland-
se moederhuis had. Overeengekomen werd dat de 
kloosterorde zorg zou dragen voor de begeleiding van 
jongens en meisjes tot en met 5 jaar in een bewaar-
school en voor het onderricht in de catechismus, hand-
werken en andere vakken aan meisjes vanaf 6 jaar in 
een lagere school. Kloosterlingen zou zonder kosten 
huisvesting beschikbaar worden gesteld. Onder leiding 
van een moeder-overste vestigden zich vier leerkrach-
ten en enkele andere zusters in Velden. Zij namen 
hun intrek in een nieuw woongebouw met kapel, dat 
de naam St.-Jozefklooster kreeg. Daarmee was het 
bijzonder onderwijs in het dorp een feit geworden.

having meer tijd was gemoeid dan met het overbrengen 
van vaardigheden. Pas rond 1800 kwam de onderwijzer 
voor de klas te staan en kwam er een indeling in leef-
tijdsgroepen tot stand. In de Franse Tijd werd ook wet-
geving uitgevaardigd die beoogde de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Vanaf toen gold dat kinderen 
moesten worden opgeleid tot deugdzame burgers, die 
vanuit christelijke waarden een bijdrage zouden kunnen 
leveren aan de maatschappij.
Rond 1850 had Velden een school die gemiddeld 100 
leerlingen telde. Een schoolgebouw met bijbehorende 
onderwijzerswoning werd in die tijd aan de Klooster-
straat gebouwd. De Veldenaar Gerard van den Hom-
bergh was sinds 1841 in functie als hoofdonderwijzer. 
In 1858 moest ieder kind 18 cent schoolgeld per maand 
betalen. Het onderwijs droeg destijds een openbaar 
karakter. In de grondwet van 1848 werd weliswaar het 
bestaansrecht van bijzonder onderwijs (d.w.z. onder-
richt op godsdienstige grondslag) erkend, maar de 
financiële gelijkberechtiging daarvan zou pas in 1920 
haar beslag krijgen. Openbaar onderwijs kon in de 19e 
eeuw rekenen op financiële steun van de staat, doch het 
bijzonder onderwijs moest aanvankelijk geheel en later 
nog ten dele in zijn eigen middelen voorzien. Zeker na-
dat de katholieken in 1853 hun gelijkberechtigde positie 
in Nederland hadden gekregen (na vele eeuwen werd 
de bisschoppelijke hiërarchie in genoemd jaar hersteld) 
kwam er een roep om over te gaan tot het stichten van 
katholieke scholen. Vanuit het dekenaat Venlo werd er 
in de tweede helft van de 19e eeuw sterk geijverd voor 
bijzonder onderwijs door het realiseren van klooster-
scholen. In Velden bleef de dorpsschool echter nog lang 
een openbaar karakter dragen.

Bijzonder onderwijs van start
Een groot voorvechter van bijzonder, katholiek, onder-
wijs was Karel Marres, deken van Venlo van 1892-1905. 
Ongetwijfeld geïnspireerd door deze regionale kerkleider 
liet de Veldense pastoor J. Baltesen al direct na zijn aan-
treden in 1906 merken dat hij het openbaar onderwijs 
verfoeide. Met meester Handrie Janssen, schoolhoofd 
in Velden eveneens sinds 1906, lag hij herhaaldelijk in 
de clinch. Hoewel de pastoor en de hoofdonderwijzer 
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Openbare school wordt katholieke school
Met de totstandkoming van een katholieke meisjes-
school kwam er een einde aan het gemengde karak-
ter van de openbare school: die werd uitsluitend een 
jongensschool. Toen in de jaren twintig van de vorige 
eeuw het openbaar en bijzonder onderwijs fi nancieel 
geheel gelijkgeschakeld werden, opteerde men er 
in Velden voor de jongensschool ook een katholieke 
signatuur te geven. Mede door de druk vanuit het 
bisdom Roermond werden in 1928 de schoolregle-
menten aangepast. Kerkbestuurders namen de plaats 
in van gemeentelijke bestuurders en de pastoor trad 
in de voetsporen van de burgemeester. De katholieke 
St.-Andreasschool was in een handomdraai een feit. 
Het kerkbestuur kreeg daarmee volledig grip op het 
onderwijs in Velden. Voor leerkrachten betekende dit 
in de jaren dertig van de vorige eeuw ook dat van hen 
werd verwacht dat zij ook buiten de schooluren een 
wakend oog hielden op de Veldense jeugd. Ook traden 
ze op als toezichthouder op de schooljeugd in de kerk 
en tijdens processies.

De katholieke jongensschool, gelegen aan de Klooster-
straat, werd in 1930 uitgebreid met een nieuwe kleu-
terschool. Voor dat project werd net zoals eerder bij de 
stichting van de meisjesschool een beroep gedaan op 
de steun van het St.-Sebastianusgilde. Reeds eerder 
had de jongensschool een uitbreiding van drie naar 
vier klaslokalen ondergaan.
Na de Tweede Wereldoorlog kampte de jongensschool 
door de sterke groei van de dorpsbevolking opnieuw 
met ernstig ruimtegebrek. Als noodoplossing werden 
enkele klaslokalen ingericht in het leegstaande brou-
werijgebouw aan de Scholtisstraat. De slechte staat 
van dat tijdelijke onderkomen zorgde voor de nodige 
beperkingen. De schooljongens van toen weten nog te 
vertellen, dat het dak zo lek was als een mandje. Bij 
regen moest er in de klas geschoven worden om niet 
in de drup te zitten. Als het fl ink regende, werden de 
lessen zelfs gestaakt. Deze situatie was onhoudbaar en 
daarom werd besloten een nieuwe school te bouwen 
aan de Schoolstraat. Als architect trad Harry Koene uit 
Maastricht op; aannemer was de fi rma Stappers uit 
Arcen. Het zou de 166e na-oorlogse school worden die 
in Limburg werd gebouwd. Dat de kelder werd uitge-
rust als schuilplaats in geval van oorlog was met het 
oog op de recente Duitse bezetting en de dreiging van 
de Koude Oorlog niet onbegrijpelijk.
Bij de ingebruikneming van het gebouw in 1956 werd 
in een krantenartikel opgemerkt dat “De moderne 
school geen kinderpakhuis is maar een lichte en ruime 
verblijfplaats met een prettig aandoende sfeer. De 
acht lokalen zijn in aangepaste pastelkleuren gehou-
den, waarbij het voorfront de krachtigste expressie 
kreeg. Een spreekkamer en toiletten en garderobes 
op de beneden- en bovenverdieping completeren het 
geheel. De grote hal leent zich bij uitstek voor het 
geven van toneelopvoeringen, het houden van interne 
schoolfeestjes e.d. terwijl er een grote kelderruimte 
is gebouwd, die speciaal op de doeleinden van de 
bescherming van de burgerbevolking is afgestemd. 
De glazenier Jac. Vonk te Houthem vervaardigde een 
groot raam in de hal met voorstellingen van St.-An-
dreas en diens leven, terwijl in vier kleinere ramen, 
die het grote fl ankeren, de vier jaargetijden met hun 
symbolen zijn uitgebeeld.”

Klooster en meisjesschool
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Voor de oude jongensschool was er vanaf 1956 nog 
jarenlang een tweede leven als gymnastieklokaal. Om-
streeks 1978 is dit gebouw afgebroken. 

Het beeld van de St.-Andreasschool is in het derde 
kwart van de twintigste eeuw sterk bepaald door de 
aanwezigheid van een aantal markante leerkrachten. 
De meesters Jan Koppers, Piet van den Heuvel, Siem 
Kort en Jan Kroonenberghs staan zowel met hun inzet 
voor de Veldense jeugd als met hun eigenaardigheden 
in het geheugen gegrift van menige Veldenaar. Jan 
Kroonenberghs, sinds 1929 aan de onderwijsinstelling 
verbonden, was van 1933 tot 1972 schoolhoofd. Hij 
werd opgevolgd door Jan Hendrickx, die deze functie 
zou vervullen tot 2005.

Van r.K.- bijzondere meisjessschool naar 
St.-Sebastianusschool
Na de feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van 
het bijzonder onderwijs in Velden in 1937 hebben de 
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid nog twintig 
jaar een bijdrage geleverd aan het meisjesonderwijs 
in Velden. In 1957 verlieten ze het dorp als gevolg van 
een gebrek aan roepingen. Bovendien had het verbin-
den van leken als leerkrachten aan de meisjesschool 
toen reeds zijn beslag gekregen. Deze nieuwe school-
juffen moesten trouwens ongehuwd zijn of ouder dan 
45 jaar.
Het vrijkomen van het kloostergebouw, het feit dat 
de nieuwe St.-Andreasschool duidelijk maakte dat 
de meisjesschool niet meer aan de eisen van de tijd 
voldeed en het groeiend leerlingenaantal leidden ertoe 
dat over verbouwing of nieuwbouw moest worden na-
gedacht. Concrete plannen voor de realisering van een 
nieuwe school werden voor het eerst in 1961 gemaakt. 
De goedkeuring van het Rijk voor nieuwbouw werd in 
december 1966 verkregen. De nieuwe school verrees 

Karnavalsfoto van kinderoptocht
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aan de Veerweg in de voormalige kloostertuin. Bij de 
opening en inzegening op 6 september 1969 kreeg zij 
de naam ‘St.-Sebastianusschool’, verwijzend naar het 
gilde waaraan het bijzonder onderwijs in Velden zoveel 
te danken heeft.
In de overgang van zusterschool naar St.-Sebastianus-
school was schoolhoofd Riet Konijnenburg een beeld-
bepalende persoonlijkheid. Maar ook de juffrouwen 
Mina Koopmans en Mien Zeelen zijn blijven voortleven 
in het geheugen van veel oudere Veldenaren.
De oude meisjesschool werd eind jaren zeventig af-
gebroken. Het kloostergebouw kon zijn bestaan wat 
langer rekken. In 1985 werd het afgebroken om plaats 
te maken voor de ‘Blaeckhof’, een meerlaags gebouw 
met eigentijdse wooneenheden voor senioren.

Nieuwe winden
De jaren zestig van de vorige eeuw lieten in Velden 
op onderwijsgebied naast de bouw van de St.-Sebas-
tianusschool nog andere interessante ontwikkelingen 
zien. Zo werd onder regie van het kerkbestuur in 
1966/1967 het initiatief genomen om een kleuter-

school in Schandelo te stichten vanwege de verwachte 
uitbreiding van jonge gezinnen aldaar. Deze kleuter-
school, die overigens geen lang bestaan beschoren 
was, werd op 18 maart 1967 in gebruik genomen. 
Zij kreeg de naam ‘Robli’, een verwijzing naar pas-
toor Robert Linssen, die zich gedurende zijn pastoraat 
(1953-1966) bijzonder had ingezet voor de bouw van 
scholen in Velden. Belangrijk was ook dat de Veldense 
scholen in 1967 een gezamenlijk bestuur kregen. Het 
kerkbestuur kreeg in dit nieuwe gremium slechts één 
afgevaardigde. Daarnaast werd het lager onderwijs 
in Velden met ingang van het schooljaar 1968/1969 
gemengd. De scheiding tussen een meisjes- en een 
jongensschool werd na bijna zes decennia weer opge-
heven.
In 1972 kregen de kleuters een nieuw onderkomen: 
bij de St.-Sebastianusschool werd kleuterschool ‘Basje’ 
in gebruik genomen en bij de St.-Andreasschool kleu-
terschool ‘Dreeske’. De oude kleuterschool werd vanaf 
dat moment door verenigingen benut als club- of 
repetitielokaal.
Omdat vanaf 1970 twee grote woningbouwprojecten 
werden ontwikkeld aan de oostkant van de Rijksweg, 
Velden-Oost en Hasselderheide, groeide het aantal 
kinderen dat dagelijks deze verkeershobbel moest ne-
men aanzienlijk. Daarom werd door het schoolbestuur 
besloten de St.-Andreasschool te verplaatsen naar 
Velden-Oost. Aan de Schandeloseweg verrees een 

Onderwijzers St.-Andreasschool 
vlnr Hoofd van de school Jan 
Kroonenberghs, Siem Kort, Piet van 
den Heuvel, Jan Koppers, zittend Bep 
Kroonenberghs.

Kleuterschool Robli in Schandelo
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Nationaal Kampioens elftal van de 
St.-Sebastianusschool in 1987

nieuw schoolgebouw. De oude St.-Andreasschool aan 
de Schoolstraat werd in 1985 door de Veldenaren als 
gemeenschapshuis ‘De Kiësstolp’ in gebruik genomen. 
In augustus 1978 werden de leerlingen van de beide 
lagere scholen verdeeld naar woongebied: alle kinde-
ren woonachtig aan de westkant van de Rijksweg wer-
den toebedeeld aan de St.-Sebastianusschool en alle 
kinderen uit het oostelijk deel van Velden aan de nieu-
we St.-Andreasschool. In oktober 1978 werd de over-
steek gemaakt naar het nieuwe schoolgebouw aan de 
Schandeloseweg. Ook de leerlingen van kleuterschool 
‘Dreeske’ en de kleuterschool ‘Robli’ uit Schandelo kre-
gen in de St.-Andreasschool een plek. Daarmee werd 
vooruitgelopen op de Wet op het Basisonderwijs uit 
1985, die voorzag in het samenvoegen van kleuter- en 
lagere scholen tot basisscholen. Al snel bleek de St.-
Andreasschool te klein. De schoolbevolking nam toe 
tot 500 leerlingen eind jaren tachtig. De huisvestings-
problemen werden opgevangen met noodlokalen en de 
bouw van een nieuwe vleugel aan de Ellerstraat. Begin 
jaren tachtig kwam de St.-Andreasschool landelijk in 
het nieuws door een tv-programma van de uitzend-
organisatie Teleac waarin aandacht werd besteed aan 
de begeleiding van zorgleerlingen op deze school. Op 
initiatief van het schoolhoofd Jan Hendrickx werkte 
de St.-Andreasschool gedurende vier jaar samen met 
een LOM- en een ZMOK-school uit Venlo. Doel van dit 
experiment was om te kijken op welke wijze kinderen, 
die leerproblemen of een bepaalde handicap hadden, 
beter begeleid zouden kunnen worden op een ‘ge-
wone’ school. In 1992 werd het idee om alle kinderen 
die speciale ondersteuning nodig hebben toch zoveel 
mogelijk naar een reguliere basisschool te laten gaan 
landelijk beleid onder de naam ‘Weer Samen Naar 
School’.
De St.-Sebastianusschool liet zich in de jaren zeventig 
en tachtig voorstaan op haar buitenschoolse activi-
teiten. Vooral op sportgebied legde dit de onderwijs-
instelling geen windeieren. Zowel op provinciaal als 
nationaal niveau werd succesvol deelgenomen aan 
atletiek- en voetbalkampioenschappen. 

Aan de zelfstandigheid van de Veldense scholen kwam 
in 2000 een einde. In dat jaar werden ze opgenomen 

in de Stichting Fortior die aan het begin van de 21e 
eeuw elf basisscholen in Venlo en vier in de gemeente 
Arcen en Velden exploiteerde. Op 1 augustus 2011 
fuseerden beide Veldense scholen en werd het gebouw 
van de St.-Andreasschool als enige schoollocatie geko-
zen. De basisschool van Velden telt momenteel ruim 
400 leerlingen. In de voormalige St.-Sebastianusschool 
heeft de St.-Andreasschool tijdelijk nog enkele klassen 
in gebruik. De rest van het gebouw staat leeg. De tijd-
geest heeft er trouwens toegeleid dat het voorvoegsel 
‘St.’(Sint) al enige tijd niet meer in het spraakgebruik 
wordt gebezigd.

Peuterspeelzaal
Toen in 1972 na een enquête onder Veldenaren bleek 
dat er behoefte was aan een peuterspeelzaal begon-
nen Joke Koppers en Will Dings met het zoeken van 
een geschikte ruimte, het aanvragen van vergun-
ningen en fi nanciën, het inzamelen van speelgoed en 
het werven van leidsters. De gemeente besloot jaar-
lijks een kleine subsidie te geven. In augustus 1973 
ging peuterspeelzaal ’t Hummelke van start met Thea 
Peters als eerste hoofdleidster. Zij bleef deze functie 
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uitoefenen tot 1981. Huisvesting werd in die beginperi-
ode gevonden in een lokaal van de oude kleuterschool 
aan de Kloosterstraat. Inkomsten waren er destijds 
bijna niet en de vergoedingen voor de leidsters waren 
laag. Mede dankzij een jaarlijkse oliebollenactie kreeg 
’t Hummelke de broodnodige fi nanciën toch rond. De 
inzet om het voortbestaan van de peuterspeelzaal 
mogelijk te maken was groot. Christien Kortenoeven 
kreeg in 2010 een koninklijke onderscheiding omdat 
ze vanaf het begin leidster en een actieve vrijwilliger is 
geweest. Inmiddels is de peuterspeelzaal, die thans de 
naam ‘De Speeldoos’ draagt en aan de Schoolstraat is 
gevestigd, opgegaan in een grote kinderopvangorgani-
satie: de Stichting Kinderopvang Arcen-Lomm-Velden, 
die ook peuterspeelzaal ‘De Blokkendoos’ aan de J. 
Verschurensingel onder haar hoede heeft. Met deze 
stichting, die ook voor-, tussen- en naschoolse opvang 
van kinderen verzorgt, werkt de Andreasschool inten-
sief samen.

Gezondheidszorg in de 20e eeuw 

Hoe het met de medische zorg voor de Veldenaren tot 
het begin van de 20e eeuw was gesteld?, is een vraag 
die eerst na nader onderzoek kan worden beantwoord. 
Kijkend naar hetgeen over andere plattelandsplaat-
sen bekend is, mag de verwachting worden geuit dat 
ook in onze contreien lokale bestuurders het tot hun 
verantwoordelijkheid rekenden om een geneesheer en 
een vroedvrouw te faciliteren bij de uitoefening van 
hun beroep. Veelal betekende dit dat de salarissen 
van deze functionarissen, of althans een belangrijk 
deel daarvan, uit een gemeenschappelijke kas werden 
bekostigd. Dit staat los van het feit dat bij de bestrij-
ding van kwalen en epidemieën veel patiënten bleven 
vertrouwen op zelfmedicatie, traditionele volksgenees-
kunde en natuurlijk op God.

Dokter en apotheker
Zover bekend was Josef Thielen de eerste gemeen-
tearts van Arcen en Velden. Hij was actief vanaf de 
twintiger jaren en woonde in Arcen. Zijn werkgebied 
omvatte echter ook Lomm en Velden. Tielen was niet 
alleen huisarts, maar ook keel-, neus- en oorarts. Hij 
schroomde niet patiënten van wie hij vond dat die in 
het ziekenhuis te Venlo behandeld moesten worden 
zelf bij het hospitaal af te leveren. Zijn opvolger in 
1952 was de Veldenaar Twan Roefs.
Velden kreeg op 1 januari 1956 zijn eerste eigen 
huisarts: Fons Allard. Deze woonde met zijn gezin 
aan de Rijksweg en had een praktijk aan huis. Allards 
vroege dood op 23 december 1978 – hij werd 54 jaar 
– schokte de Veldense gemeenschap. In Velden-Oost 
is een plein naar hem vernoemd.
Allards compagnon Joep Jansma volgde de geliefde 
huisarts op. Vanaf 1975 hadden ze samen de prak-
tijk gerund aan de Rijksweg. In 1976 hadden ze een 
nieuwe praktijk geopend aan de Oude Venloseweg. Na 
het overlijden van Allard ging Joep Jansma verder met 
Jos van Iersel. Toen zij hun samenwerking beëindigden 
kreeg Velden twee huisartspraktijken. Jansma bouwde 
een nieuwe praktijk aan de Kloosterstraat en ging een 
werkverband aan met Rob Schonck. Toen hij in 2006 

Vroedvrouw met paard en kar op 
weg naar de kerk met een dopeling.
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stopte als huisarts vond Schonck een nieuwe compag-
non in Frank Pepels. In 2011 verhuisden zij hun prak-
tijk naar de Pastoor Kesselsstraat. Jos van Iersel bleef 
vanuit de Oude Venloseweg patiëntenzorg verlenen. 
Na zijn plotselinge overlijden op 8 mei 1997 werd hij 
opgevolgd door Toos Goddijn-Wessel. 
Jaren lang hadden de Veldense huisartsen een eigen 
apotheek aan huis, per 1 September 1990 werd apo-
theek St.-Andréas van de familie Baalman in Velden 
gevestigd. Na verloop van tijd was het door over-
heidsingrijpen voor huisartsen niet meer mogelijk om 
apotheek aan huis te houden. Sindsdien verloopt de 
uitgifte van medicijnen via de apothekers.

St.-Andreasfonds
Het ziekenhuis (voor de Veldenaren vaak in eerste in-
stantie dat in Venlo) is heden ten dage een belangrijke 
schakel in de medische zorg. Voor, tijdens en kort na 
de Tweede Wereldoorlog kwam een bezoek aan of een 
opname in een ziekenhuis heel wat minder frequent 
voor dan in de laatste halve eeuw. Als destijds een 
hospitaalopname noodzakelijk was, dan waren de kos-
ten daarvan voor de betrokkene bijna niet te dragen.
Ten einde het risico van hoge ziekenhuiskosten en 
daarmee verband houdende dokterskosten af te dek-
ken, besloot een aantal Veldenaren op 30 oktober 
1934 het St.-Andreasfonds, een onderlinge ziektekos-
tenverzekering, in het leven te roepen. Uit nog aanwe-
zige aantekeningen kan worden afgeleid dat de maan-
delijkse verzekeringspremie in het begin 1 gulden en 
75 cent per verzekerde bedroeg. Het schijnt dat er tot 
maximaal drie maanden aan kosten werd vergoed of 
totdat een bepaald maximumbedrag was bereikt. Be-
stuurders van het eerste uur waren H. Brueren (Brue-
ren Bèr), die als voorzitter optrad, F. Theelen (Aarde 
Frans) en H. Simons (Simons Handrie). Zij waren ook 
op 24 maart 1960, toen het 25-jarig bestaan van het 
fonds werd gevierd, nog in functie.
Vanaf het begin van de zestiger jaren van de vorige 
eeuw namen de ziekenhuiskosten fl ink toe en moest 
het bestuur enkele keren een extra premieheffi ng 
doorvoeren. Uit de notulen van de bestuursvergade-
ringen blijkt dat er regelmatig zorgen waren over de 

betaling van het bedrag dat vooral grotere gezinnen 
moesten ophoesten. In een bepaald jaar moest name-
lijk 40 gulden per verzekerde worden bijbetaald. De 
vrees van het bestuur voor een fi nancieel tekort bleek 
evenwel ongegrond, want alle leden betaalden hun 
extra bijdrage zonder mopperen. Hieruit kon de secre-
taris geen andere conclusie trekken dan dat de leden 
goed begrepen hadden dat een reguliere maandpre-
mie van 2 gulden per lid wel een erg laag bedrag was 
en volstrekt ontoereikend om alle kosten te dekken. 
Financiële zorgen verhinderden het bestuur trouwens 
niet om van de bestuursvergaderingen gezellige bij-
eenkomsten te maken. Bij bijzondere gelegenheden, 
zoals een verjaardag of huwelijksjubileum, stonden 
steevast een doos sigaren en een fl es cognac op tafel.
Met enerzijds het toenemen van de uitgaven en an-
derzijds de mogelijkheid van de leden van het fonds 
om zich elders beter te verzekeren, kwam het einde 
van het St.-Andreasfonds snel in zicht. In januari 1968 
volgde de fi nanciële afwikkeling van de vereniging. 
Hierbij werd aan 74 leden een bedrag van 1 gulden 
en 33 cent terugbetaald wat uiteindelijk leidde tot een 
negatief saldo van 6 cent. Voor wiens rekening dat 
verlies is gekomen, staat niet in de boeken vermeld.

Groene Kruis
De Zuid-Hollandse arts Wilhelm Poolman pleitte in sep-
tember 1900 tijdens een vergadering van de Neder-
landse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde 
in Woerden voor het oprichten van een vereniging 
die zich actief zou richten op het verzorgen en ver-
plegen van zieken en het verbeteren van de hygiëni-
sche leefomstandigheden van de leden, ongeacht hun 
godsdienstige levensbeschouwing. Deze vereniging 
ging nog hetzelfde jaar van start en tooide zich met 
de naam ‘Groene Kruis’. Feitelijk zou het een verzame-
ling van lokale verenigingen worden die alle de zorg 
voor zieken en gewonden, en de ziektepreventie hoog 
in het vaandel hadden staan. Het kruiswerk, ook wel 
wijkverpleging genoemd, omvatte een groot scala 
van activiteiten zoals zwangerschapszorg, kraamzorg, 
jeugdgezondheidszorg, verpleging en verzorging van 
zieken en gehandicapten, ouderenzorg, voedingsvoor-

Fons Allard de eerste huisarts in 
Velden
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lichting en dieetadvisering, gezondheidsvoorlichting 
en -opvoeding, en de uitleen van verpleegartikelen 
en hulpmiddelen. In Velden werd in 1916 een Groene 
Kruisvereniging opgericht.
Omdat het archief van het Veldense Groene Kruis is 
zoekgeraakt, zijn er over de beginperiode van deze 
organisatie weinig feiten te melden. Wel is bekend dat 
in 1924 Maria op de Kamp als eerste gediplomeerde 
vroedvrouw in de gemeente werd aangesteld. Voor die 
tijd waren er in Velden alleen maar ongediplomeerde 
vroedvrouwen werkzaam. Ook weten we dat vereni-
ging lange tijd verstoken bleef van een eigen gebouw. 
De eerste consultaties van de kinderen jonger dan 
4 jaar werden in 1936 gehouden in het voormalige 
café Mooren aan de Markt door gemeentearts Tielen. 
Vanaf 1947 functioneerde het Groene Kruis vanuit een 
gebouw naast de pastorie. Daar was ook een open-
bare douchegelegenheid. Het Groene Kruis was in die 
tijd bijzonder zuinig. Penningmeesteres Mien Zeelen, 
onderwijzeres aan de meisjesschool, schijnt het fi nan-
cieel jaaroverzicht wel eens op de achterkant van een 
kalender geschreven te hebben.
Pas in 1960 kreeg het Groene Kruis een eigen nieuw 
gebouw aan de Scholtisstraat naast de kapelanie. 
Op 21 augustus werd na een plechtige mis dit zoge-
naamde wijkgebouw ingezegend door pastoor Robert 

Linssen en geopend door de burgemeester van Arcen 
en Velden Piet Gubbels. Voor het verenigingsbestuur 
onder leiding van Sjeng Flinsenberg was het een heug-
lijke dag. Zes jaar later vierde men weer feest, want 
toen bestond de vereniging vijftig jaar. De traditionele 
plechtige hoogmis werd gevolgd door een receptie in 
café-restaurant ‘De Blokhut’. De grote publieke be-
langstelling voor dit jubileum getuigde ervan dat het 
Groene Kruis inmiddels geheel verankerd was geraakt 
in de Veldense gemeenschap.
Het gebouw aan de Scholtisstraat voldeed aan het 
einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw niet 
meer aan de eisen van de tijd. Daarom werd er een 
nieuw pand gebouwd aan de Kloosterstraat. Op 19 mei 
1980 werd dat offi cieel in gebruik genomen. Pastoor 
Jan Hendrix verzorgde de inzegening en de burge-
meester van Arcen en Velden Rie van Soest-Jansbeken 
de opening. Het nieuwe onderkomen was niet alleen 
een uitvalsbasis voor Groene Kruisactiviteiten, maar 
bood ook onderdak aan maatschappelijk werk, fysio-
therapie en logopodie. In het oude wijkgebouw aan 
de Scholtisstraat vestigde zich de eerste tandarts van 
Velden: Piet Driessen.
Het beeld van het kruiswerk is altijd sterk bepaald 
door de vrouwen die als wijkverpleester zijn opgetre-
den. Zij waren samen met de huisarts de kern van 
de basisgezondheidszorg. In 1940 werd Thea Frijns, 
de latere echtgenote van Anton van den Hombergh, 
als eerste wijkverpleegster in Velden aangesteld. Tot 
aan haar benoeming werd de plaatselijke ziekenzorg 
waargenomen door de Zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid, die zich met het oog op het onderwijs 
aan meisjes in 1913 in Velden hadden gevestigd. Een 
of twee nonnen maakten zich met het desinfecte-
rende boorwater, eenvoudige medicijnen en de nodige 
verbandmiddelen verdienstelijk voor de verpleging van 
zieken, zowel in twee kamers van het klooster als bij 
patiënten thuis. De zusters hadden ook tot taak de 
doden af te leggen.
In 1946 werd Thea Frijns opgevolgd door Gonnie 
Clevis uit Broekhuizenvorst. Zij zou dertig jaar lang 
een stempel drukken op het kruiswerk, niet in de 
laatste plaats door haar beminnelijke omgang met de 
inwoners van Velden, die zij op een gegeven moment 

De zusters van het Groene Kruis
Thea Frijns Gonnie Clevis en Miep 
op ´t Root

Gonnie Clevis Miep op ´t Root
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nagenoeg allen persoonlijk kende.
De beginjaren waren voor zuster Clevis niet de gemak-
kelijkste. Direct na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog was de ‘Hulp Actie Roode Kruis’ (HARK) gestart 
waarbij beoogd werd in binnen- en buitenland inge-
zamelde hulpgoederen zo goed mogelijk te verdelen 
onder de Nederlandse bevolking die van de oorlog te 
lijden had gehad. Aan zuster Clevis werd het verdelen 
van spullen aan Veldense baby’s en kinderen toever-
trouwd. Tegelijkertijd moest ze het kruiswerk gaande 
houden, vaak in geïmproviseerde situaties. Zo vond de 
consultatie van baby’s en peuters enige tijd ten huize 
van koster Piet Berden plaats. Inentingen tegen allerlei 
ziekten gebeurden met spuiten die herhaaldelijk her-
gebruikt werden en daarom steeds goed gesteriliseerd 
moesten worden. De kraamzorg was in de eerste na-
oorlogse jaren behoorlijk intensief, want inzake voort-
planting had menige Veldenaar na 1940-1945 iets in 
te halen. Op een gegeven moment had zuster Clevis 
maar liefst zeven kraamvrouwen tegelijk te verzor-
gen. Iedere kraamverpleging duurde negen dagen en 
kostte 5 gulden. Door de fiets was zuster Clevis met al 
haar ‘klanten’ verbonden. Het verhaal gaat dat zij op 
winterse dagen een kachelpook onder haar snelbinder 
meenam. Overal waar ze kwam verwarmde ze die, zo-
dat ze indien nodig sneeuw en ijs van haar fietswielen 
kon slaan. Haar salaris ging zuster Clevis ook per fiets 
ophalen. Elke week meldde ze zich bij de penning-
meester van de Groene Kruisvereniging en nam haar 
loonzakje in ontvangst.
Zuster Clevis had niet alleen de zorg voor jonge men-
sen, maar ook voor ouden van dagen. Vaak moest 
ze dezen een wasbeurt geven. Dat was het moment 
waarop ze allerlei persoonlijke verhalen te horen 
kreeg. Zo ook van iemand die al jaren de wens had om 
uit het leven te stappen. De zuster beloofde bij een 
volgende bezoek iets mee te brengen wat zou zorgen 
voor een zachte dood. Zo gezegd, zo gedaan. Bij een 
nieuwe ontmoeting met de bejaarde stelde zuster Cle-
vis met een zekere ironie de vraag: “Ben je nog niet 
dood?” Het antwoord was: “Het ligt nog in de kast”. 
Klaarblijkelijk was de beschikbaarheid van een ‘eutha-
nasiepil’ zodanig rustgevend dat het doodsverlangen 
sterk was geluwd. Dat de pil slechts een aspirientje 

was, heeft de wijkverpleegkundige wijsheidshalve 
maar niet bekend gemaakt.
In 1977 ging Gonnie Clevis, die bekend stond als ‘De 
zuster’, met pensioen. Ze werd opgevolgd door Miep 
op ’t Roodt. Deze heeft vijftien jaar als wijkverpleeg-
kundige gewerkt en in die tijd voor een belangrijk 
deel het gezicht van het Veldense Groene Kruis be-
paald. Met haar kordate, zakelijke aanpak was ze een 
goede gesprekspartner voor het bestuur. Haar warme, 
zorgzame kant reserveerde ze voor haar klanten. Veel 
kritiek had ze op de schaalvergroting in het kruiswerk, 
die zich in haar actieve jaren al onafwendbaar aan-
diende. Met een vooruitziende blik vreesde ze dat de 
zorg er niet beter op zou worden en de bureaucratie 
fors zou toenemen.
In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw 
was het Groene Kruis nauw betrokken bij pogingen 
om in Velden een gezondheidscentrum van de grond 
te krijgen. Het was de bedoeling dat alle eerstelijnsge-
zondheidswerkers hierin nauw zouden samenwerken. 
Zo mogelijk zou worden gestreefd naar een gezamen-
lijke huisvesting. Veel verder dan de vorming van een 
zogenaamd ‘home team’, een overlegplatform, kwam 
het idee van het gezondheidscentrum echter niet. Het 
Groene Kruis bleef echter op de bres staan voor meer 
samenwerking in de basisgezondheidszorg. Een suc-
cesje werd geboekt toen in het ‘home team’ een plan 
werd geopperd om een speciale woonvoorziening voor 
ouderen in Velden te realiseren. Een initiatiefgroep uit 
het ‘home team’, aangevuld met een vertegenwoor-
diger van de Veldense woningstichting, besloot onder 
leiding van Mat Meelkop, toenmalig voorzitter van het 
Groene Kruis, de bouw van een woonzorgcomplex 
daadwerkelijk te gaan voorbereiden. De opening van 
de ‘Blaeckhof’ in 1988 was de beloning voor de inzet 
van de groep. Hierdoor konden ouderen langer in Vel-
den blijven wonen.
Terzijde zij hier gemeld dat in 2000 door de Veldense 
woningstichting een nieuwe impuls werd gegeven 
aan speciale woonvoorzieningen voor senioren met 
de realisatie van Rozenhof I. In 2004 werd Rozenhof 
II gerealiseerd. Door deze woonzorgcomplexen werd 
voorzien in de behoeften van ouderen om zo lang mo-
gelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen dorp. 
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Ze verrezen op hetzelfde terrein waar in 1974 al een 
klein aantal bejaardenwoningen waren gebouwd.
Vanaf ongeveer 1990 werd steeds duidelijker dat er 
inzake het kruiswerk geen zelfstandige rol meer was 
weggelegd voor de vele kleine plaatselijke verenigin-
gen. Opgaan in districts- en later ook regionale vereni-
gingen leek de enige overlevingskans voor de wijk-
verpleging. In Velden werd de plaatselijke vereniging 
tijdens een speciale algemene ledenvergadering op 5 
juli 1994 opgeheven. Het wijkgebouw werd overge-
dragen aan de regionale kruisvereniging, maar behield 
zijn functie voor de Veldense gemeenschap. Volgens 
een akkoord tussen de Nationale Kruisvereniging (het 
landelijke Groene Kruis was hierin reeds in 1978 opge-
gaan) en het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheids-
zorg mochten plaatselijke kruisverenigingen 15% van 
hun vermogen vrij besteden; de rest werd toebedeeld 
aan het basispakket kruiswerk van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om die 15% goed 
te besteden riep het bestuur van het Veldense Groene 
Kruis op 6 december 1994 de Stichting Aanvullende 
Ondersteuning (SAO) in het leven. Deze organisatie, 
waaraan de laatste bestuursleden van het Groene 
Kruis twaalf jaar leiding hebben gegeven, steunde een 

groot aantal kleinschalige initiatieven op het gebied 
van gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverle-
ning en cultuur in Velden. Het vermogen dat eind 2006 
resteerde, werd besteed aan een opvangproject voor 
kinderen van aidsslachtoffers in Malawi, een land in 
zuidelijk Afrika, en aan het in oprichting zijnde hospice 
Mariaweide in Venlo. In januari 2007 kon SAO worden 
opgeheven en kwam er defi nitief een einde aan de 
Groene Kruisactiviteiten in Velden.

Rode Kruis
Wie aandacht besteedt aan zorg en welzijn in Velden 
mag niet voorbijgaan aan de Afdeling Arcen-Lomm-
Velden van het Rode Kruis. Dit is weliswaar geen 
specifi ek Veldense club (de vroegere gemeente Arcen 
en Velden vormde het basisgebied), maar wel een 
vereniging die veel voor het dorp heeft betekend en 
die in 1955 door de Veldenaar Jac. Theelen, destijds 
gemeentesecretaris, werd opgericht. Het verlenen van 
humanitaire hulp door vrijwilligers, in den vreemde 
en dichtbij huis, staat in het werk van het Rode Kruis 
centraal.
De basis van de afdeling Arcen-Lomm-Velden vormde 
de Bescherming Bevolking, een niet-militaire orga-
nisatie die in 1952 in het leven was geroepen om 
de Nederlandse bevolking tegen oorlogsdreiging te 
beschermen. Naast een kleine kern van medewerkers 
van overheden, maakten vooral vrijwilligers deel uit 
van de Bescherming Bevolking. Theelen zocht tus-
sen de vrijwilligers uit de gemeente Arcen en Velden 
EHBO-ers met wie hij het werk van het Rode Kruis zou 
kunnen ondersteunen.
Bij Koninklijk Besluit van 13 april 1955 kon de Rode 
Kruisafdeling Arcen-Lomm-Velden worden opgericht. 
22 vrijwilligers begonnen met het opzetten van een 
lokale organisatie, het geven van cursussen noodhulp-
verlening en het houden van EHBO-oefeningen. Al na 
enkele jaren werd deze voorbereiding op assisten-
tie bij calamiteiten aangevuld met het verlenen van 
sociale hulp, zoals het organiseren van uitstapjes voor 
invaliden en bejaarden, het beleggen van wekelijkse 
contactbijeenkomsten voor ouderen (het zogenaamde 
Welfarewerk) en het voorbereiden van aangepaste va-

Rode Kruis in actie vlnr Marion 
Munten, Rob Willemsen en Chrit 
Janssen.
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kanties voor chronisch zieke inwoners van de gemeen-
te. Daarnaast waren de afdelingsvrijwilligers ook actief 
als verzorger van de gasten op het bekende hospitaal-
schip J. Henri Dunant, chauffeur van voedseltranspor-
ten naar Boedapest tijdens de Hongaarse opstand en 
hulpverlener voor Indonesische repatrianten in een 
opvangkamp in Budel. Verder nam men graag deel aan 
wedstrijden tussen de afdelingen, ook internationaal, 
om de opgedane kennis en ervaring in de praktijk te 
toetsen. Menigmaal werd een eerste of tweede prijs in 
de wacht gesleept.
De afdeling was gevestigd in Arcen. Ruim twintig jaar 
na de oprichting kreeg de Veldense tak van de afdeling 
echter een eigen onderkomen. De gemeente stelde in 
1975 een klaslokaal van de voormalige St.-Andreas-
school beschikbaar.
De afdeling nam in de loop der jaren ook deel aan ver-
schillende door het Rode Kruis georganiseerde acties 
zoals geld inzamelen voor Poolse kinderziekenhuizen, 
het verzorgen van basishulp voor Kroatische bejaarden 
en het verlenen van assistentie bij de noodopvang en 
verzorging van honderden ex-Joegoslaven in de Ernst 
Casimirkazerne in Roermond. In de eigen gemeente 
richtten tien vrijwilligers in 1985 in samenwerking met 
de toenmalige wijkverpleging, de plaatselijke huisart-
sen en de Algemene Hulpdienst de Veldense en Arcen-
se telefooncirkels op. Een telefooncirkel is een groep, 
vooral oudere mensen, die elkaar dagelijks bellen om 
te informeren of alles goed gaat. Het bevorderen van 
een gevoel van veiligheid en het voorkomen van soci-
aal isolement liggen aan dit initiatief ten grondslag.
Terug bij haar oorspronkelijk taak – het verlenen 
van hulp bij calamiteiten –, was de afdeling in 1993. 
Tijdens een hoogwaterperiode stelden 25 vrijwilligers 
zich dagenlang beschikbaar om hulp te bieden waar 
dat maar nodig mocht zijn. En dat was niet overbodig, 
want ruim 1750 inwoners van de gemeente Arcen en 
Velden moesten hun woning verlaten.
Tot op de dag van vandaag is de afdeling op tal van 
terreinen actief. Er worden met grote regelmaat con-
tactbijeenkomsten georganiseerd in Arcen en Velden. 
Ook bij het faciliteren van aangepaste boot- en hotel-
vakanties en het ondersteunen van de telefooncirkel 
in Arcen . (in Velden is de cirkel opgeheven nadat de 

Rozenhof zijn inwoners verwelkomde, hier kan worden 
gerekend op vrijwilligers). Daarnaast is het verlenen 
van EHBO-bijstand bij grote en kleine evenementen 
in de gemeente en in de regio een belangrijke, steeds 
terugkerende taak voor de afdeling.

Van ziekencomité tot Zonnebloem
De Veldense pastoor maakte er in de laatste helft van 
de vorige eeuw een gewoonte van zijn zieke parochi-
anen in met name het Venlose ziekenhuis wekelijks te 
bezoeken. Om hem bij deze bezoeken te ondersteu-
nen vormde een aantal dames het ziekencomité. Zij 
bezochten ook veel patiënten thuis en collecteerden 
jaarlijks om de zieken rond Kerstmis een fruitschaal te 
kunnen overhandigen. Toen ziekenhuizen besloten aan 
derden geen patiëntinformatie meer te verstrekken 
stopte het hospitaalbezoek en werden zieken voortaan 
alleen nog thuis bezocht.
In 1995 besloot het ziekencomité verder te gaan als 
afdeling Velden van de Zonnebloem, een in 1949 
opgerichte nationale vrijwilligersorganisatie die zich 
inzet voor mensen met een lichamelijke beperking 
door ziekte, leeftijd of handicap. De Veldense afdeling 
concentreert zich sindsdien op het afleggen van huis-
bezoeken, het verzorgen van ontspanningsmiddagen 
en het organiseren van een jaarlijkse busexcursie. Op 
landelijk niveau kunnen Veldenaren die tot de doel-
groep van de Zonnebloem behoren, deelnemen aan 
boottochten, culturele uitjes en aangepaste vakanties 
in binnen- en buitenland.
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Van links naar rechts: R. Roefs, eigenaar van machines om boomstronken mee te rooien, Hannes Willems uit Siebengewald, knecht van weduwe Keltjens, en Hay Keltjens (Klefsen 
Hay), liggend, genieten van de middaglunch rond 1947 in Schandelo op het veld ‘in de Beu’.
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De eerste boeren
In Europa wonen 250.000 jaar voor Christus al 
mensen, rondtrekkende groepen. Ze maken van 
stenen gereedschap en wapens en leven van visserij, 
jacht en verzamelen. De nomaden vestigen zich 
langzaam maar zeker op vaste locaties. De mesthoop 
is het eerste teken van cultuur. Bandkeramiekers, 
genoemd naar hun eigengemaakte en met band 
versierde potten, bouwen in de regio Geleen rond 
5000 voor Christus de eerste boerderijen, sommige 
van wel 35 meter lang. De landbouw wordt beoefend: 
gewassen worden geteeld, er is veeteelt en er zijn 
huisdieren. Beter gereedschap wordt uitgevonden en 
de handel in mineralen, voedsel en dieren ontstaat. Uit 
bodemvondsten valt te concluderen dat in Schandelo 
en op de Bong de eerste boerengemeenschapen 
ontstaan.

Het grondbezit is sinds de ijzertijd (800 voor Christus 
tot 50 voor Christus) in handen van de Keltische 
aristocratie die grond verpacht aan de lagere 
boerenstand. De Romeinen veranderen hier nauwelijks 
wat aan. Van graan wordt brood en pap bereid en 
veeteelt levert vlees, melk, wol en eieren op. Van 

huiden wordt leer gemaakt. Runderen en paarden 
zorgen voor trekkracht. Onze voorouders maken, 
door de komst van de Romeinen, kennis met een 
groot aantal onbekende mediterrane producten zoals 
druiven. Ook luxe aardewerk wordt geïmporteerd en  
pottenbakkers nemen Romeinse baktechnieken over. 
Op het gebied van de landbouwtechniek valt weinig 
te leren van de Romeinen. De Germanen en Kelten 
zijn technisch ver gevorderd en kennen bijvoorbeeld 
al de zware wielploeg, het gebruik van primitieve 
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et agrarische verleden begint als de mens voor het eerst gaat zaaien en oogsten. Vaak wordt 
van een andere professie gezegd dat die ‘het oudste beroep van de wereld is’, maar het vak 
‘agrariër’ is zeker één van de alleroudste beroepen. Rond 1950 is de Veldense beroepsbevolking 

voor zeker 80 procent nog agrariër. De boerengeschiedenis krijgt daarom veel aandacht.

De moeder van Had Vosbeek heeft 
in haar weiland aan de Putterweg de 
koe gemolken.
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silo’s en kunstmatige bemesting, met onder andere 
het gebruik van mergel. Ook een maaimachine, de 
vallus, is al uitgevonden. Afbeeldingen zijn gevonden 
op poortgebouwen en grafstenen. De schrijver Plinius 
de Oudere zegt over de oogstmachines: ‘Op hun grote 
akkers gebruiken de Kelten krachtige maaimachines 
op twee wielen en met tanden. Zij worden door een 
trekdier dat op tegendraadse wijze is ingespannen 
door het maaiveld geduwd en trekken het koren uit.’ 
De inheemse boerennederzettingen zijn vooral gericht 
op zelfvoorziening. Ze kunnen niet voldoen aan de 
Romeinse vraag naar levensmiddelen, paarden en 
vee die groter wordt door de bouw van legerkampen, 
wachtposten en stedelijke nederzettingen langs 
de Rijn en de Maas. Het Romeins gezag laat in de 
eerste eeuwen na Christus villa’s, grootschalige 
landbouwbedrijven, bouwen. Daar ontstaat de  
productie, vooral graan, in hoofdzaak rogge, voor de 
militaire en stedelijke markt. De landbouw en veeteelt 
maken een grote ontwikkeling en bloei door. 

Recept voor Fluiterskiës
Uit een oud receptenboek: Neem 1 liter melk. Laat 
die langzaam zuur worden. Giet de zure melk door 
een katoenen doek of zakje en laat dit ongeveer 
24 uur uitlekken. Voeg zout naar smaak toe en 
eventueel wat fi jngesneden bieslook.

Romeinse fl uiterskiës
Archeologen, die de Schandelose villa in 1975 
opgraven, vinden tussen de duizenden scherven 
drie fragmenten aardewerk met ronde en vierkante 
gaatjes. Sommige openingen zijn via ingekraste lijnen 
met elkaar verbonden. Het zijn zeldzame scherven 
van kleine ronde kaaspersen. Met de persen moeten 
in Velden kleine ronde kaasjes gemaakt zijn met een 
diameter van 12 tot 13 centimeter en een dikte van 
6 tot 7 centimeter. Vergelijk ze met kaasjes die nu 
nog in Gouda worden gemaakt. Misschien wonen op 
de villa in Schandelo de eerste ‘Veldese kiësköp’ en 
maken ze naast kaasjes ook al ‘fl uiterskiës’.

‘Dae zoren driet ging in d’n dook, 
moos ziepe in d’n hook’. Op deze 
foto vindt het ‘ziepe’ plaats in de 
buitenlucht.

Als de Romeinen hun macht verliezen, nemen ook 
de omvang van de bevolking en het bouwland af. 
Bos overwoekert het eerder ontgonnen gebied. Onze 
zandgronden zijn van ongeveer 250 tot het jaar 
600 vrijwel onbewoond. Er groeit weer eiken- en 
berkenbos op de schrale gronden. Pas in de zevende 
eeuw neemt de bevolking langzaam toe. Ontbossing 
vindt weer op grote schaal plaats in de periode 1000 
tot 1300. Uit die tijd stammen plaatsnamen die 
eindigen op ‘lo’ of beginnen met ‘holt’. Oorspronkelijk 
is het landbouwareaal verkaveld in stroken, later 
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De Fluiterskiës 

Couplet:
Ut waas enne schoëne zomerdaag, ik weit ut nag 
hiel good
Ik waas mar enne groete blaag, vergaete doon ik 
ut noeijt
Det potje met wat zoren driet, mien tante woeij 
det kwiet
Mien mooder zag, gaef mich det zeg, goeij mich 
det toch noeijts weg.

Refrein:
Daovan make weej ôzze fl uiterskiës, fl uiterskiës, 
fl uiterskiës
daovan make weej ôzze fl uiterskiës, òzze Veldese 
fl uiterskiës.

Couplet:
Dae zoren driet ging in d’n dook, moos ziepe in d’n 
hook
Zoë ote weej dan fl uiterskiës, wae vind det now 
nag fi es
Kump se in ut dorp dao op d’n tòmp, de kiës steit 
op de pòmp
Ut waope van òs Veldes land, van Maas toet Duitse 
kant.

Tekst: Louis Lenssen. 
Muziek: Noud Hermkens

raken die versnipperd. De dorpseconomie steunt 
in hoge mate op het bezit en het vrije gebruik van 
‘gemene’ gronden. Zonder dat is een enigszins redelijk 
bestaan voor de dorpelingen niet mogelijk. De gronden 
worden gebruikt als gemeenschappelijke weide, als 
leverancier van plaggen voor akkerbemesting, voor 
de bijenhouderij en andere doelen. Als ook maar even 
iemand het vrije gebruik van de gemene gronden 
in gevaar brengt, leidt dat tot twist en strijd. De 
gezamenlijke gronden verdwijnen uiteindelijk in de 
loop van vele eeuwen.

De dries
Tot aan de opkomst van kunstmest, begin twintigste 
eeuw, zijn vooral de hoeveelheid mest en andere 
organische stoffen, die verzameld kunnen worden om 
de akkers te bemesten, bepalend voor de grootte van 
de te betelen oppervlakte grond. Vee wordt overdag 
veelal op de gemeenschappelijke gronden geweid en 
‘s nachts opgestald. In zogenoemde potstallen wordt 
zoveel mogelijk organisch materiaal gebruikt als 
strooisel dat met mest vermengd wordt. Het strooisel, 
plaggen, hei, bladeren, dennennaalden en ander 
organisch materiaal, is in Velden volop aanwezig. 
De boeren wonen op veilige afstand van de grillige 
regenrivier maar hun akkers liggen in de uiterwaarden 
van de Maas. De rivier laat na een overstroming 
vruchtbare grond achter op de landerijen. In de zomer 
overnacht het vee op een dries, een driehoekige lap 
grond die met hekken afgesloten kan worden. Vanuit 
één hoek kan het vee naar de gemeenschappelijke 
weidegronden worden gedreven. In Velden gaat dat 
lange tijd via de Koestraat, nu de Schoolstraat. Veel 
Noord-Limburgse dorpen kennen nog een Koestraat 
of Koeweg maar ook een Veestraat of Driftweg. In 
Velden heeft de dries waarschijnlijk tussen de kerk, 
wooncomplex ’t Centrum en café de Bascule gelegen, 
de voormalige markt. Hier is het toezicht op het vee 
optimaal en bij groot gevaar kunnen de dieren het 
kerkhof op en biedt de kerkhofmuur bescherming. 

Aangenomen mag worden dat tot de late Middel-
eeuwen er vooral sprake is van een zelfvoorzienende 
landbouw. De kleine bedrijfjes kunnen weinig meer 
produceren dan voor het eigen gezin nodig is. 
Waarschijnlijk zijn jacht, stropen en visserij belangrijke 
aanvullingen op de voedselbehoefte. De grotere 
agrarische bedrijven produceren ook voor de markt. 
Alles wijst er op dat die meestal niet eigendom zijn 
van de boer maar van de machthebbers, adel, kerken 
of kloosters. De boeren mogen de gebouwen en 
akkers pachten. De Keulse akte uit 1144, waarin voor 
het eerst de plaatsnaam Velden staat, spreekt over de 
opbrengsten van een ‘mansus’, een hoeve of agrarisch 
domein. 

De Fluiterskiës

Couplet:
Ut waas enne schoëne zomerdaag, ik weit ut nag 
hiel good
Ik waas mar enne groete blaag, vergaete doon ik 
ut noeijt
Det potje met wat zoren driet, mien tante woeij 
det kwiet
Mien mooder zag, gaef mich det zeg, goeij mich 
det toch noeijts weg.

Refrein:
Daovan make weej ôzze fl uiterskiës, fl uiterskiës, 
fl uiterskiës
daovan make weej ôzze fl uiterskiës, òzze Veldese 
fl uiterskiës.

Couplet:
Dae zoren driet ging in d’n dook, moos ziepe in d’n 
hook
Zoë ote weej dan fl uiterskiës, wae vind det now 
nag fi es
Kump se in ut dorp dao op d’n tòmp, de kiës steit 
op de pòmp
Ut waope van òs Veldes land, van Maas toet Duitse 
kant.

Tekst: Louis Lenssen. 
Muziek: Noud Hermkens

De dries, geprojecteerd op de kadas-
terkaart uit 1811 met de dorpskern 
van Velden. 
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De halfman
Het halfman-systeem dient lang als pachtnorm. Twan 
Verbeek, die ruim dertig jaar genealogisch onderzoek 
heeft gedaan naar de familie Verbeek en zijn vondsten 
samenvat in het boek ‘De geschiedenis van de familie 
Verbeek 1600 – 2000’, ontdekt in archieven enkele 
pachtovereenkomsten van boerderij Lamershof in 
‘t Vorst. De halfman, de pachter, moet ongeveer de 
helft van zijn opbrengst afstaan aan de eigenaren van 
Lamershof, de ‘Zusters des Cloosters Annunciaten’ 
van het klooster Trans Cedron (over de Beek) aan 
de Kleine Beekstraat in Venlo. Van de andere helft is 
ongeveer 10 procent nodig voor zaaizaad en daarnaast 
moet vaak nog een soort belasting van ongeveer 10 
procent, de zogenoemde tienden, betaald worden aan 
de overheid. Voor de boer blijft slechts 30 procent 
over voor eigengebruik en verkoop. Bovendien kan 
de oogst mislukken of geroofd worden zodat zelfs 
die 30 procent niet altijd haalbaar is. In akten van 
de schepenbank staat dat de jaren 1739 en 1740 
desastreus zijn voor de boeren. Veel ‘vruchten sijn 
bevroren ende verdroncken’. Uit het kriebelhandschrift 

Een Gekke Maondaagsclown in 
de Schoolstraat, de voormalige 
Koestraat met op de achtergrond de 
witte gevels van het Scholtishuis.

In 1762 is in kleine letters aan de 
overeenkomst toegevoegd dat de 
halfman van Lamershof jaarlijks 
een ‘vet Calf aan het Clooster’ moet 
leveren.
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in een pachtovereenkomst van 1754 tussen het 
Venlose klooster en de halfman van Lamershof is op 
te maken dat de boer de kloosterlingen fl ink moet 
onderhouden. Zo eisen de nonnen jaarlijks haver, hout, 
100 balen stro, 30 pond boter, kaas, suiker en peper. 

De ijzeren ploeg 
Het toenemend gebruik van ijzer zorgt voor technische 
vernieuwingen. De eenvoudige haakploeg, die niets 
anders doet dan een voor trekken in de grond, 
wordt opgevolgd door de ijzeren keerploeg. Dit 
landbouwwerktuig snijdt een zode los en stort die 
omgekeerd terug. Zeer geschikt voor de koude, 
vochtige Nederlandse kleigronden. De aardkluiten 
zijn gemakkelijker te verkruimelen en er wordt nu 
vaker geploegd. Meer ontginningen volgen. Omdat 
de opbrengst van het graan verbetert, neemt het 
aantal inwoners toe. Niet iedereen hoeft meer boer te 
worden, een minderheid kan ook een ander beroep 
kiezen. De allerarmste boeren hebben een geit, 
een groentetuin en producten voor eigengebruik. 
Keuterboertjes bezitten vaak een koe en een varken. 
Een koe of een os dient ook als trekdier. De koe wordt 
in de zomermaanden op de gemeenschappelijke 
gronden geweid en het varken wordt vooral in de 
herfst in de bossen gehoed om daar zijn kostje, eikels, 
beukennootjes en kastanjes bijeen te scharrelen. Ook 
hebben de kleine boeren bijen, ganzen, schapen of 
geiten, een groentetuin en een boomgaard. 

Revolutionaire vooruitgang
In de geschiedenisboeken wordt de periode na 1750 
als ‘revolutionair verbeterend’ betiteld. Er komen 
andere eigendomsverhoudingen, betere rassen van 
granen en vee en andere pacht- en belastingsystemen. 
Ook nieuwe machines, ontginningen, een betere 
waterhuishouding en de opkomst van kunstmest 
maken het de boer gemakkelijker. Veel later komen 
daar ook nog gewasbeschermingsmiddelen en 
bestrijdingsmiddelen tegen onkruid bij, evenals 
antibiotica voor de veehouderij.

Een archiefstuk uit 1732 vertelt over een ziekte onder ‘peerden ende hoorne-beesten, alsmede oock onder 
de verckens’. De ziekte openbaart zich in de vorm van blaasjes onder de tong van de dieren. Als de blaasje 
opengaan, blijft er een ‘kanckerachtige sweer’ over die zich uitbreidt naar de wortel van de tong. Uiteindelijk 
zal de tong eraf vallen en het beest sterven. ‘Dit kan binnen 24 uur gebeuren’, aldus het archiefstuk dat 
veel weg heeft van een pamfl et om boeren te waarschuwen en te helpen. Boeren kunnen zelf via een recept 
een medicijn samenstellen om de blaasjes te behandelen. De kruidendrank bestaat onder andere uit een 
mengeling van wijn of bier met kruidnagel, kaneel, peper, gember, jeneverbessen en nootmuskaat. Op het 
pamfl et staan in de zijlijn geschreven aantekeningen, misschien wel van de pastoor, die een ander advies 
geeft om de blaasjes te bestrijden. Hij adviseert een mengsel van azijn, knofl ook en peper.
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Uit 1780 stamt een lijst met 80 namen van Veldense 
agrariërs die aan de gemeente belasting moeten 
betalen over hun vee. De ontvanger krijgt 121 pathons 
en 7 schilling. Een pathon is 8 schilling en een schilling 
bedraagt 6 stuivers. Opvallend is dat slechts drie 
Veldenaren geen koe of ander vee hebben. Een bewijs 
dat in Velden bijna iedereen zelf koeien heeft voor 
de eigen melkproductie. Ook de andere aantallen 
vee wijzen in de richting van een grote mate van 
zelfvoorziening. 

Er zijn in 1780:
-35 bedrijven of gezinnen met 1 koe
-25 bedrijven of gezinnen met 2 koeien
-13 bedrijven of gezinnen met 3 koeien
-7 bedrijven of gezinnen met 4 koeien
-1 bedrijf of gezin met 5 koeien

Uit de lijst blijkt dat zelfs de grote bedrijven maar 
weinig koeien hebben. Graanteelt is de belangrijkste 
bron van inkomen. Ook valt op dat over paarden, 
geiten, varkens en kippen geen belasting betaald 
hoeft te worden maar over koeien, runderen, schapen, 
ganzen en bijen wel. Op de lijst staan familienamen 
die nu nog in Velden voorkomen, al worden enkele 
namen anders geschreven. 

Met behulp van archiefstukken kan de Veldense 
veestapel van 1750 vergeleken worden met die van 
1780. In 1780 zijn er in Velden 77 bedrijven met 
153 koeien. In 2008 zijn er overigens nog maar 5 
professionele melkveehouders maar wel met ongeveer 
400 koeien. Opvallend is dat de veestapel in 1750 
hoger is dan in 1780:

 Koeien Runderen Schapen Ganzen Bijenvolken
1750 186 119 829 314 266
1780 153 82 387 122 88

De oorzaak van de achteruitgang is onbekend. 
Omdat alle diersoorten zijn afgenomen is de meest 
waarschijnlijke oorzaak plunderingen als gevolg van de 
7-jarige oorlog tussen 1756 en 1763. 

Franse investeringen
De Franse tijd (1792-1814) brengt een wezenlijke 
vooruitgang in de landbouw. De Fransen eisen zeer 
hoge landbouwbijdragen, schaffen de heerlijke rechten 
af en beperken het eigendom van de adel, kerken 
en kloosters. De mensen krijgen meer eigen grond. 
Ook zetten de Fransen zich in om voor veeteelt en 
akkerbouw betere rassen, betere soorten en een beter 
vruchtwisselingsysteem te ontwikkelen. Aardappelen 
worden tot aan de Franse tijd hoofdzakelijk op kleine 

Een deel van de lijst met 80 namen 
van Veldense agrariërs die aan 
de overheid in 1780 belasting 
moeten betalen over hun vee.  Over 
paarden, geiten, varkens en kippen 
hoeft geen belasting betaald te 
worden maar over koeien, runderen, 
schapen, ganzen en bijen wel.
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schaal als veevoer geteeld door keuterboeren. Pas in 
de Franse tijd wordt de aardappel volksvoedsel. Maar 
als in 1845, 1846 en 1848 de aardappeloogst mislukt, 
volgt er een grote hongersnood met als gevolg zeer 
hoge prijzen voor voedingsmiddelen. In juni 1849 
komt daar nog een strenge nachtvorst overheen 
met veel schade aan de aardappelen en boekweit. 
De keuterboeren profi teren nauwelijks van de hoge 
voedselprijzen omdat zij amper genoeg hebben voor 
het eigen gezin. 

Rogge en boekweit
De meeste eigen boerenbedrijven zijn rond 1800 
kleiner dan 5 hectare. Rogge is het meest geteelde 
gewas. Ongeveer 40 procent van het akkerland wordt 
hiermee bebouwd. Rogge geeft met weinig of geen 
bemesting toch nog een opbrengst van 10 tot 15 
maal de gebruikte hoeveelheid zaaizaad. Tarwe is 
een luxe graansoort die bijna alleen verbouwd kan 
worden op de betere gronden langs de Maas. Tarwe 
wordt nauwelijks geteeld voor eigen gebruik maar is 
voornamelijk bestemd voor de verkoop. Haver, een 
ander graangewas, geeft bij middelmatige bemesting 
nog een opbrengst van 20 tot 25 maal de hoeveelheid 
zaaizaad. Boekweit wordt vooral geteeld voor eigen 
gebruik (pannenkoeken en balkenbrij). De opbrengst 
van boekweit is zeer wisselvallig. Dit gewas wordt 

soms geteeld op een afgebrand stuk heideveld. Gerst 
wordt onder andere geteeld voor het brouwen van bier 
en het maken van gerstebrood. Een vergelijking in 
opbrengst per hectare rond het jaar 1800 en het jaar 
2003 staat in de onderstaande tabel:
 
Jaar 1800 2003
rogge 1000 kg 5000 kg
tarwe 1200 kg 8200 kg
gerst 1200 kg 6000 kg
haver   900 kg wisselend 5300 kg
boekweit 1000 kg zeer wisselend niet meer geteeld

Kippen, koeien en paarden
Ook de productie door dieren is de afgelopen twee 
eeuwen behoorlijk toegenomen. De jaarproductie van 
een kip is in het jaar 1800 ongeveer 50 eieren. Nu legt 
een gemiddelde kip 300 eieren. Rond 1800 levert een 
kip nog vlees en eieren. Nu zijn er gespecialiseerde 
vleesrassen en zuivere legrassen. Broedmachines 
zorgen ervoor dat een kip geen tijd meer verliest aan 
het broeden en grootbrengen van de kuikens. Een kip 
wordt nu minder oud maar legt wel veel meer eieren 
vooral omdat de hokken worden verlicht waardoor de 
daglengte in de winter hetzelfde lijkt als in de zomer. 
De eierenproductie van vogels wordt vooral geregeld 
door de daglengte en minder door de temperatuur. 
Kippen worden bij de eerste rui geslacht. Omdat alle 
kippen in een hok van dezelfde leeftijd zijn, kunnen 
ze precies op behoefte gevoerd worden, zodat de 
eerste rui zo lang mogelijk uitblijft. Kwalitatief beter 
voer en hybride rassen dragen ook bij aan een betere 
productie.

De melkgift per koe is rond 1800 iets minder dan 
2000 liter per jaar. In 2003 is dat al gestegen naar 
bijna 8000 liter. De koe uit 1800 is dan ook een 
dubbeldoel ras en moet melk en vlees opleveren. 
De tegenwoordige melkkoeien leveren nog maar 
heel weinig vlees. In 1800 telt Velden 857 inwoners, 
overwegend agrariërs. In 1808 en 1809 bedraagt het 
totaal aantal paarden in het kanton Venlo 256 stuks. 
Deze paarden staan vooral op grotere bedrijven en 

Mia Korsten in ’t Vorst tussen de kalfjes.
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worden veel gebruikt voor vervoer. Vanwege militaire 
en logistieke activiteiten staan de meeste paarden 
in en rond de stad Venlo. In 1816 zijn er volgens het 
archief in de gemeente Arcen en Velden 102 paarden, 
725 runderen, waaronder 88 trekossen, 522 schapen, 
148 varkens, 131 geiten en 1 ezel (op 4 benen).

Het boek ‘Geschiedenis van de Landbouw in Limburg 
1750-1914’ toont aan dat in het kanton Venlo in 
1812 veel producten worden geteeld. Hieronder 
staat een vergelijking met de geteelde producten in 
de gemeente Arcen en Velden in het jaar 2003. Alle 
producten staan in procenten van de oppervlakte 
akker- en tuinbouw:

  1812 2003
Tarwe 0.3 4
Rogge 40.7 0
Gerst 10.4 7.5
Boekweit 16.8 0
Haver 9.2 0
Mais 0.0 46
Totaal granen 77.4 57.5

Koolzaad 1.7 0 
Rapen 3.9 0
Aardappelen 12.7 6.5
Paardenbonen 0.3 0
Witte bonen, erwten 1.2 2
Bieten 2.7 13
Groenten, fruit, bloemen ? 21 
en kleine teelten
Totaal 22.5 42,5
 
In 1812 wordt op slechts kleine schaal groenten 
geteeld maar het areaal daarvan is niet bekend. 
Vandaar het vraagteken. Uit de tabel blijkt dat bij het 
begin van de Franse tijd de oppervlakte aardappelen 
stijgt. Rond 1800 is het aandeel rogge in Velden meer 
dan 40,7 procent en het aandeel aardappelen minder 
dan 12,7 procent. Dit wil zeggen dat rond 1800 het 
aandeel rogge nog groter is. Het opvallendste in deze 
vergelijking is dat rogge voor korrelwinning in 1812 
meer dan 40 procent van de oppervlakte akkerland 
beslaat en nu geheel is verdwenen. Rogge is niet meer 
lonend op ruim bemeste gronden. Wel wordt er nu 
veel rogge gezaaid als groenbemesting na de teelt van 
mais, een gewas dat er in 1812 nog niet is. In 2003 
staat in onze gemeente 46 procent van het akkerland 
vol met mais. Rogge, boekweit, haver, koolzaad, rapen 
en paardenbonen worden in 2003 nagenoeg niet meer 

Kippen op een boerenerf met op de 
achtergrond ‘enne schoeëne berm’ 
ofwel graanmijt.

Boerderij De Krosselt van de familie 
Kusters rond 1936.



191Boeren en tuinders

geteeld. In 1812 zijn bijna alle granen, uitgezonderd 
haver, bedoeld voor menselijke consumptie. In 
het begin van de 21e eeuw wordt nagenoeg al het 
geteelde graan gebruikt voor veevoer.

Vanaf de Franse tijd neemt in Velden heel langzaam 
de beroepsactiviteit buiten de landbouw toe. De 
bedrijven en beroepen zijn vaak nog dienstbaar 
aan de landbouw. Voorbeelden zijn melkfabriekjes, 
veehandelaren, wagenmakers, tuigenmakers en 
bierbrouwerijen. Maar ook de smid en de timmerman 
leven voor een groot deel van de werkzaamheden die 
ze voor de landbouw verrichten.

Kunstmest

In 1870 al gingen mensen verder kijken om werk te 
vinden. Twee Veldense broers Steegh togen naar Duitsland 
en werkten daar een tijd bij de fabrieken Krupp en 
Tengelwerken. Toen hun vader stierf, moest één van hen, 
‘Schelle Frenske’, naar huis komen om op de boerderij te 
werken. In de Duitse plaats waar hij gewerkt had, was 
al elektriciteit. Hij vertelde in Velden dat ze daar maar 
een knop om hoefden te draaien om licht te hebben, 
maar hij werd door niemand geloofd. Zoiets bestond 
niet, dachten ze in Velden en men zag hem als een grote 
opschepper. Ook toen hij kunstmest kocht en dat over het 
land strooide, zei men: ‘Hij is weer geld in de lucht aan het 
smijten’.

In 1821 is ieder huisgezin verplicht de hoeveelheid vee aan 
te geven. De autoriteiten hebben de aantallen nodig voor de 
weidegang op de gemeentegronden. Wie niet meewerkt wordt 
aangegeven bij ‘Den Heer Procureur des Konings bij de regbank’. 
Uit een brief van de commissaris van het Arrondissement 
Roermond blijkt dat niet alle Veldenaren het eens zijn met 
de regel. De ‘opstandelingen en verzetters’ worden bij naam 
genoemd. Het zijn Lenard Hendrix, Peter Vosbeek, Laurens 
Janssen, Jacob Engels, Jacob Hoever en ene Wilhelm met een 
onleesbare achternaam. De commissaris vraagt om een onderzoek 
en een bezoek van de marechaussee aan de opstandelingen.

Een foto uit 1921, helaas van slechte 
kwaliteit, van Hoenderpark ‘De 
witte Leghorn’ van J. Hoedemakers 
op de hoek Rijksweg – Nieuwe 
Schandeloseweg. Het park was tot 
ver buiten de landsgrenzen bekend.

Kunstmest

In 1870 al gingen mensen verder kijken om werk te 
vinden. Twee Veldense broers Steegh togen naar Duitsland 
en werkten daar een tijd bij de fabrieken Krupp en 
Tengelwerken. Toen hun vader stierf, moest één van hen, 
‘Schelle Frenske’, naar huis komen om op de boerderij te 
werken. In de Duitse plaats waar hij gewerkt had, was 
al elektriciteit. Hij vertelde in Velden dat ze daar maar 
een knop om hoefden te draaien om licht te hebben, 
maar hij werd door niemand geloofd. Zoiets bestond 
niet, dachten ze in Velden en men zag hem als een grote 
opschepper. Ook toen hij kunstmest kocht en dat over het 
land strooide, zei men: ‘Hij is weer geld in de lucht aan het 
smijten’.
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Rond 1875 ontstaat een landbouwcrisis: Een grote 
invoer van landbouwproducten uit verre landen, zoals 
Noord-Amerika, Rusland, Indië en Argentinië komt 
op gang, onder andere door verbeterde productie- en 
transportmethoden. De prijzen dalen in hoog tempo en 
de Nederlandse regering is niet bereid beschermende 
maatregelen te treffen. Als gevolg daarvan schakelen 
(te) veel bedrijven om van akkerbouw naar veeteelt, 
waardoor in die sector overproductie ontstaat. De 
zuivel- en vleesprijzen dalen en de landbouwcrisis 
breidt zich over het gehele land uit.

Pioniers tegen uitbuiting
De agrarische sector beleeft zware tijden. Op 
aandringen van enkele geestelijken en andere 
pioniers worden rond 1900 in Velden, net als in veel 

andere plaatsen in die tijd, een Boerenleenbank en 
een Boerenbond opgericht. De coöperaties dragen 
veel bij aan de welvaart en de saamhorigheid in de 
agrarische sector. De oprichters en bestuurders van 
de coöperaties geven de agrariërs een fl inke steun 
in de rug. Ze proberen vooral de uitbuiting van 
kleine boeren te voorkomen. Bijvoorbeeld door het 
gezamenlijk in- en verkopen van landbouwspullen en 
het verstrekken van fi nanciële leningen op basis van 
een redelijke rente. Het is jammer dat veel boeren en 
tuinders de idealen van deze pioniers in de huidige 
agrarische coöperaties nauwelijks nog terug kunnen 
vinden. Veel boeren zien de huidige coöperaties min of 
meer als zelfstandige ondernemingen met een eigen 
belang en veel minder gericht op de vooral kleinere 
boeren.

Op 16 juni 1925 werd Antoon 
van den Hombergh, ‘d’n alden 
Bekker’, 80 jaar en dat mocht 
niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Hij kreeg deze foto aangeboden 
die is gemaakt in het kantoor van 
de Boerenleenbank. De opgezette 
vogels verraden duidelijk de kamer 
van schoolmeester Sjaak Brueren. 
Van links naar rechts zitten meester 
Brueren, Louis Wijnhoven, pastoor 
Petrus Joosten, J. Vermeulen, 
jubilaris Antoon van den Hombergh, 
Handrie Bouten en Bert Sanders. 
Staand van links naar rechts Sjang 
Hoedemakers, Driek Geurts en 
Nolles Verheyen. 
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Boerenorganisaties
In 1849 wordt de Limburgse Maatschappij van 
Landbouw opgericht. Daarmee lijken de boeren in 
Limburg zich voor het eerst te gaan organiseren. Toch 
is de maatschappij een provinciale organisatie vooral 
voor de adel en grote bedrijven. Op lokaal niveau 
lukt het de elitaire club niet agrarische netwerken in 
beweging te brengen. De Christelijke Boerenbond, 
opgericht in 1896, krijgt dat wel voor elkaar en trekt 
veel leden, vooral kleine boeren. 

Het voortouw voor de Limburgse landbouworganisatie 
wordt genomen door een groep grote boeren, de 
geestelijkheid, ondernemers en vertegenwoordigers 
van de wereldlijke overheid. De nadruk ligt niet 
zozeer op het ‘christelijk zijn’ (alle Limburgse boeren 
zijn katholiek) maar op economische aspecten. De 
bestaansbasis van de grote groep keuterbedrijven 
moet worden verbeterd door een rigoureuze 
aanpassing van de agrarische structuur, zo vindt de 
bond. Zo komen er eerlijke prijzen voor zaaizaad 
en andere benodigdheden en betere prijzen voor de 
producten van de boer. Bij het opzetten van de bond 
wordt sterk ingespeeld op een Limburgs fenomeen: 
de gesloten dorpsgemeenschappen. Het initiatief 
wordt genomen door de plaatselijke elite, waartoe 
de burgemeester, de geestelijkheid, de onderwijzer 
en de grote boeren behoren. Zij zijn het die de 
boerenbevolking weten te mobiliseren. Daardoor 
groeit de Limburgsche Christelijke Boerenbond uit 
tot de grootste landbouworganisatie in Limburg. Eind 
1897 telt de Maatschappij van Landbouw bijna 1900 
leden. Bij de Limburgsche Christelijke Boerenbond 
hebben zich dan al ruim 7000 boeren aangesloten. In 
de dagelijkse praktijk ontplooien beide organisaties, 
weliswaar op verschillende schaal, ongeveer dezelfde 
activiteiten: Het bevorderen van coöperatieve aan- en 
verkoop, het verbeteren van de prijzen voor de boer 
en het organiseren van voordrachten en cursussen. De 
economische verheffi ng van de kwijnende boerenstand 
staat voorop. Tekortkomingen in de agrarische 
structuur moeten worden weggewerkt. Het is dus niet 
onlogisch dat al snel de mogelijkheid van een fusie 
wordt onderzocht. Op 15 januari 1901 ontstaat zo de 

Limburgsche Landbouwbond. De naam wordt in 1919 
gewijzigd in Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de 
LLTB.

De Boerenbond en de Limburgse Land- en 
Tuinbouwbond 
De Veldense boerenbond wordt opgericht in 1901. De 
eerste vestiging is ‘t Lager’ op het adres Rijksweg 106, 
waar nu een autobedrijf ligt. In 1955 wordt een nieuwe 
Boerenbond gebouwd aan de Rijksweg 45. De bond 
moet de geestelijke en maatschappelijke belangen van 
de boeren behartigen. Geestelijke belangen wegen in 
het begin heel zwaar. De pastoor of kapelaan is mede 
initiatiefnemer bij de oprichting en is als geestelijk 
adviseur vrijwel altijd op de vergadering aanwezig en 
voert ook bijna altijd het woord. De oprichters en veel 
van de bestuurders van de boerenbond zijn mensen 
met een visie en idealen. Handrie van den Hombergh 
is één van de eerste zaakvoerders. Ook ‘Clabbers Jan’ 

Het boerenbondsgebouw, in de 
volksmond ‘t Lager, gebouwd in 
1955. 
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is als secretaris van 1937 tot 1969 het gezicht en 
de motor van de Boerenbond - LLTB. Zijn doel is zo 
goedkoop mogelijk producten te leveren. Als hij hoort 
dat boeren ergens anders voor minder geld producten, 
bijvoorbeeld meel of plastic, kunnen krijgen, regelt 
Clabbers dat de boerenbond de producten ook in prijs 
verlaagt of zelfs onder de prijs van de concurrent gaat 
zitten. In 1910 telt de bond 98 leden. Het aantal stijgt 
tot 190 in 1960. In 1970 is het ledenaantal 175. De 
LLTB-afdelingen van Wellerlooi, Well, Arcen, Lomm en 
Velden fuseren later en tellen aan het begin van de 
21ste eeuw 147 leden. 
De boerenbond richt zich vooral op kleine en 
middelgrote bedrijven. De meeste grote bedrijven 
en de adel zijn al georganiseerd in de Limburgse 
landbouwcasino’s. De kleine boerenbedrijven worden 
bij aankoop van zaaizaad, pootgoed, kunstmest, 
veevoer en brandstof vaak door de handel uitgebuit 
en hieraan maakt de boerenbond met succes een 
einde. Ook de verkoop van producten als granen 
en suikerbieten loopt vaak via de boerenbond 
waardoor de prijs voor de boeren verbetert. De 

boerenbond is aanvankelijk een standsorganisatie 
en handelsonderneming waarbij later de productie 
van veevoer een zeer belangrijke plaats zal innemen 
en nog later de winkelverkoop. De productie 
van mengvoeders verschaft aan verschillende 
medewerkers werk. In 1967 zijn er ongeveer zeven 
medewerkers. Na 1970 neemt landbouwbelang een 
steeds groter deel van veevoerproductie voor zijn 
rekening. Landbouwbelang levert met bulkwagens 
veevoer in voedersilo’s. De Veldense boerenbond 
maakt alleen nog maar kleine hoeveelheden veevoer in 
zakken. Rond 1985 stopt de productie van veevoer en 
is de LLTB weer een stands- en handelsonderneming. 
In de laatste bloeiperiode van de boerenbond krijgen 
leden jaarlijks een winstuitkering die in verhouding 
staat tot de afname.

Specifi eke tuinbouwbedrijven zijn er bij de oprichting 
van de Boerenbond nog niet. Tuinders tellen daarom 
aanvankelijk helemaal niet mee. Maar na de 
Tweede Wereldoorlog wordt de tuinbouw in Velden 
steeds belangrijker. De LLTB verkoopt aan tuinders 
gewasbeschermingsmiddelen en stelt een loods ter 
beschikking voor het sorteren van augurken. Na de 
oorlog is ook het afsluiten van verzekeringen een 
belangrijke activiteit van de LLTB. In 1973 wordt de 
verzekeringsportefeuille min of meer met het mes op 
tafel voor het grootste deel verkocht aan de Rabobank. 
Later wint de LLTB toch weer een steeds groter deel van 
deze verzekering terug. In de jaren 60 en begin jaren 
70 bestaat het grootse gedeelte van het inkomen van 
de zaakvoerder van de LLTB uit de verzekeringsprovisie. 
Er is een tijd dat de zaakvoerder een aanzienlijk bedrag 
als borg moet storten voor hij met zijn werkzaamheden 
kan beginnen. De laatste twee decennia is de 
oorspronkelijke LLTB opgedeeld in vier takken, te 
weten veevoederproductie en distributie (Cehave 
Landbouwbelang), verzekeringen (Vegio Summa), 
winkels (Boerenbond) en de LLTB als standsorganisatie. 
Opgemerkt kan worden dat Cehave Landbouwbelang 
bijna alleen nog werkt voor de grote afnemers en dat 
de kleine afnemers net als voor 1900 zijn aangewezen 
op de vrije handel. Zeker kan worden gezegd dat de 
Boerenbond LLTB tijdens zijn bestaan een enorme 

De Boerenleenbank viert feest 
en de heren van het bankbestuur 
verzamelen zich voor de ingang van 
de meisjesschool in de Kloosterstraat 
bij de leden van de fanfare. Dirigent 
J. Rinket heeft het stokje in de hand.
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bijdrage heeft geleverd aan de welvaart van de boeren 
en tuinders in Velden.

In het begin van de 20e eeuw zijn de meeste 
boerenbedrijven in Velden nog steeds klein, veelal 
kleiner dan 5 hectare. Maar de veebezetting is toch al 
veel groter. Er zijn meerdere koeien, varkens en ook 
wat kippen. De koeien worden in het begin van de 20e 
eeuw gedeeltelijk gevoerd met geïmporteerd voedsel, 
onder andere sojaschroot uit de Verenigde Staten. 
Veel Veldense boeren kopen in die tijd drachtige of pas 
gekalfde koeien in noordelijke dorpen. Deze koeien 
worden hier dan afgemolken en vetgemest. Er wordt 
in die tijd in Velden nog weinig rundvee gefokt. In de 
eerste helft van de 20e eeuw telt het dorp een paar 
kleine melkfabrieken, onder andere de Fuu van Duyf. 
Hier wordt melk verwerkt tot andere zuivelproducten. 
Meer daarover staat in het hoofdstuk Handel en 
Nijverheid.

De Boerenleenbank
De geschiedenis van de boerenleenbanken begint in 
1864 als de Duitse plattelandsburgemeester Friedrich 
Raiffeisen de eerste boerenleenbank opricht. Zijn 
voornaamste doel is de kleine boeren beschermen 
tegen de macht van de grote geldschieters die met 
woekerrentes de werkers op het platteland in hun 
greep houden. Het duurt nog tot het einde van de 
19e eeuw voordat ook in Nederland op uitgebreide 
schaal dit soort banken wordt opgericht. De oprichting 
in 1903 van de Boerenleenbank Velden verloopt 
aanvankelijk niet erg soepel, getuige het verslag van 
de Algemene Vergadering van 1903: ‘In het jaar 1902 
werden door het Bestuur van den Landbouwbond 
van Velden pogingen aangewend tot het oprichten 
van eene Boerenleenbank alhier. Alhoewel deze 
pogingen in den beginne niet het gewenschte resultaat 
hadden, was men in 1903 toch zoover gevorderd, 
dat men defi nitief besloot tot het oprichten van eene 
Boerenleenbank’. 
De openingstijden van de bank zijn in het begin 
tamelijk beperkt. Op zondagmorgen tussen de twee 
heilige missen door en op woensdagmiddag van 

één tot twee kunnen boeren er terecht. Het is toch 
voldoende om in het eerste bestaansjaar een bedrag 
van ƒ17.767,63 aan spaargeld als inleg te ontvangen. 
Er zijn 84 inleggers met als laagste som een bedrag 
van 25 cent en als hoogste 800 gulden.

De kassier
De eerste voorzitter, in die tijd directeur genoemd, is 
bakker Antoon van den Hombergh, bekend als ‘d’n 
alde Bekker’. Als voorzitter van de Raad van Toezicht 
wordt pastoor Laurent Schrijnen gekozen. Kassier 
Sjaak Brueren is één van de onderwijzers van de 
school in Velden. In zijn huis is ook het bankkantoor 
met een brandkast vlakbij het raam. Kassier zijn bij 
de boerenleenbank is kennelijk een gewilde baan 
want de eerste twee personen die deze functie 
uitoefenen, vervullen samen 71 jaar deze taak. Van 
1903 tot 1939 Sjaak Brueren en van 1939 tot 1974 
Jan Geurts, beter bekend als ‘Kônraten Jan’. Ook 

Op 8 februari 1928 viert de 
Boerenleenbank haar 25-jarig 
bestaan. De feesttafel is gedekt in 
een lokaal van de meisjesschool. 
Aanwezig zijn het bestuur, de Raad 
van Toezicht, pastoor, adviseur, 
kassier, de feestcommissie en 
genodigden.
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zijn opvolger, Wim Berkers, oefent lange tijd zijn 
functie als kassier/directeur uit, al is het dan ‘maar’ 
23 jaar. Zeker voor de tuinbouwsector is Berkers een 
stimulator van bedrijfsuitbreidingen, moderniseringen 
en vernieuwingen.
 
Kort na de oorlog wordt de Boerenleenbank voor 
vrijwel iedereen belangrijk als de zogenoemde 
geldzuivering van minister Lieftinck plaatsvindt. 
Om zwart geld en woekerwinsten uit de oorlog te 
kunnen traceren, moet in september 1945 alle geld 
ingeleverd en geregistreerd worden. Als tijdelijke 
overbrugging krijgt iedereen tien gulden, het tientje 
van Lieftinck, om van te kunnen leven. Één week 
lang is in Nederland iedereen even rijk of arm. Die 
eerste ontmoeting met de bank is voor velen het 
begin van een blijvende binding met diezelfde bank. 
Bovendien trekt de economie in de jaren vijftig fl ink 
aan met meer sparen en meer lenen als gevolg. In 
het woonhuis van de kassier worden tot 1962 alle 
fi nanciële zaken afgehandeld. Pas dan krijgt Velden 
een bankgebouw op de plek waar nu de parkeerplaats 
naast de Rabobank is. Het zijn goede tijden voor de 
bank, zo goed dat in 1976 een nieuw bankgebouw 
gerealiseerd wordt, het huidige pand aan de 
Kloosterstraat.

Rabobank
De Boerenleenbank doet aanvankelijk vooral zaken 
met de agrarisch sector. Maar ook geldleningen aan 
niet-agrarische ondernemingen en particulieren, zeker 
voor woningbouw, worden steeds belangrijker. Wat in 
zuidelijk katholiek Nederland de Boerenleenbank is, 
heet in het protestantse noorden de Raiffeisenbank. In 
1972 vormen die twee banken samen de Rabobank, 
de grootste coöperatieve bank. Behalve geld lenen 
en sparen levert de bank ook andere diensten, zoals 
verzekeringen, reizen en oudedagsvoorzieningen. 
De verzekeringsportefeuille is oorspronkelijk 
ondergebracht bij de plaatselijke boerenbonden. De 
overname ervan door de banken verloopt niet zonder 
slag of stoot, want er bestaat nogal wat huivering 
bij de verzekeringnemers om naar de bank over te 

Uit een krantenadvertentie van 18 
februari 1880 blijkt hoeveel waarde 
hout in die tijd heeft. In verschillende 
herbergen en koffi ehuizen in Velden 
worden gekapt dennenhout, eiken 
slaghout, brandhout en zelfs strooisel 
openbaar verkocht door notaris W. 
De Lom De Berg.

stappen met hun verzekeringen.
Hoewel de bank steeds verder groeit, is een fusie 
met Rabobank Arcen het onvermijdelijke en logische 
gevolg van de ontwikkelingen in de maatschappij. In 
1992 worden beide banken tot één gezamenlijke bank 
omgevormd. Fusie en samenwerking zijn nodig om 
de kosten te drukken en zodoende aantrekkelijk te 
blijven voor een groot aantal klanten. In 2003 volgt 
een veel grotere fusie met Rabobank Venlo. In de 
loop van de jaren zijn in Velden nog enkele andere 
banken actief zoals de CVB-bank en de SNS-bank. De 
Boerenleenbank/Rabobank neemt toch het overgrote 
deel van de fi nanciële dienstverlening voor haar 
rekening. 

Venlose indringer
De Gemeente Spaarbank van Venlo, een ‘stadse’ 
bank in de ogen van enkele Veldenaren, opent op 1 
september 1970 een fi liaal op de hoek van de Markt 
en de Rijksweg in het pand van kapper Schlooz. 
Volgens oud bankmedewerker Frans van Neer nemen 
veel Veldenaren de verkoop van het pand de eigenaar 
van de dames- en herenkapsalon niet in dank af. 
‘De Venlose bank wordt in de jaren zeventig toch 
als indringer gezien’, aldus Van Neer. Omdat Velden 
in die jaren al veel Venlonaren herbergt, zeker 
na de woningbouw in Velden-Oost, krijgt de bank 
toch veel klanten. Na de fusie met de Gemeente 
Spaarbank van Maastricht wordt de naam gewijzigd in 
Bondsspaarbank Limburg, later Spaarbank Limburg. 
Naarmate de tijd verstrijkt en de fusies landelijk een 
begrip worden, ontstaat uiteindelijk de SNS bank. 
Tot 2005 doet het kantoor dienst maar vanwege 
landelijke reorganisaties gaat ook ‘Velden’ uiteindelijk 
op slot. Ongetwijfeld hebben de banken heel veel 
bijgedragen aan de groei van de economie. Anderzijds 
zijn dezelfde banken ook groot geworden juist door 
de enorme economische groei in de naoorlogse jaren. 
Mede dankzij de ondersteuning van de banken zijn 
veel plannen van Veldense bedrijven en particulieren 
doorgegaan en uitgevoerd.

Uit een krantenadvertentie van 18 
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Een kersvers bezoek aan de Veldense 
boerderij Solingerhof

Waar de naam van boerderij Solingerhof vandaan 
komt, is niet exact bekend. In kerkarchieven van 
Velden en Venlo komt de familienaam Soelongen 
regelmatig voor. Mogelijk zijn ze ooit vanuit het Duitse 
Solingen hierheen verhuisd. In latere documenten 
staan personen met de naam Saelings en Salinghs. 
Maria Catharina Wilhelmina Schillings - Van Dionant 
(1888 - 1967), oud eigenares van boerderij Solingerhof, 
noteert in 1948 in een schrift een verhaal over een 
bezoek aan haar oud- en peetoom W.E.H. Opgenoordt 
in de Solingerhof in het voorjaar van 1900. Haar relaas 
is een op zichzelf weinig spectaculaire gebeurtenis en 
geschreven in een Venloos dialect zoals zij zich dat 
herinnerde uit haar jeugdjaren. Toch is het verslag van 
het uitstapje naar Velden een fraaie illustratie van de 
gang van zaken in die tijd. De spelling en interpunctie 
van mevrouw Schillings zijn overgenomen.

Zoewals ik al schreef bezoot mien oom vuul 
landerieën, en in Velden eine schoene boerenhof dè al 
100 jaor in de familie waar. Eeder jaor, in de kersentied, 
nuudigde oom os familie oet, dô kersen te gaon ete. 
Dèt waar ein boetegewoen feit. ‘s Morgens eum 8 
oor, kwaam den boer, mit ein pas geverfde greun kèr 
wao op steul stonden, ein schoen gepoets perd, mit 
blinkend koper en belle aan ut geschier, os aafhaole. 
Dit waar ein alde traditie. En zoe waar ut noow ok. 
Oom daè oet de stad meus komen, leet zich mit ein 
rietuig bies de Postwagenbeek bringen. Ik zeen ut nog 
gebeuren. Johanna mit ein stief gestreken katoenen 
kleid aan en eine korte witte scholk um, op den bok, 
neven den koetzeer Berden. Weej woende ein half 
oor van de stad, en os hoes hoot ‘de postwagen’. Dao 
stapte mien oom oet ut rietuig mit ein gezicht wie ein 
hommelschoor (onweer) want Berden waar 5 minuten 
euver tien mien oom komen aafhaole, en now leep 
alles in ut honderd. Ut is wal rèje um lillik te kieken. 
Den boer stond veur te wachte, daè waar God zij dank 
op tied. Den toch kos beginnen. Op de beurrie’s loog 
ein plank, dao op zooten den boer en mien breurke. 

Op de ierste rie, op eine stool apart Z.M. Wullum IC mit 
ein gezicht wie zes daag raègen. Dao achter zooten 
nèvenein Mama en Johanna, twiej vleugeladjudanten, 
en dao achter mien Zusterke en ik (toen 9 en 12 jaor), 
als twiej koeriers in afwachting de bevelen van Zijne 
Majesteit vleegensvlug op te volgen. Mama waar in 
eur beste stumming. Papa waar al vruug vertrokken, 
en ging langs eine groeten omwèg nao Velden te 
voot, want Papa waar ein nateurvrind. Ut waar 
einen onvergêteliken toch, ein oor lank op ein kèr te 
hobbelen. Eederein vond ut plezeerig. De onwèrsbui 
van oom, woel èvel neet optrekken. Intelik waren we 
op de boerderie ‘Solingerhof’ aangeland. De vrouw 
woel jus komen begroeten, toen oom einen dorren tak 
gewaar woort, daè in den kersenbaum hing. Woedend 
wie eine stier klauterde haè van de kèr, greep den 
boer beej zienen erm en bulderde um toe: ‘Wannier 
zullen die dor tek ens oet die bäüm verdwienen? Der 
oet mit den tak, en dadelik’. En veur we allemaol van 
de ker aafwaren, meus den boer, mit zien gooie boks 
en zienen besten blauwen keel, den baum in en den 
tak der oet zagen. Vrouw Aan de Bruk, die de koffi e 
al klaor had, en jus eur uterste bes had gedaon ut den 
Hier nao ziene zin te maken, waar door dit incident 

totaal van streek geraak. Ze zoog wit van de schrik 
en kreet mit de scholk veur de aügen. Mama truuste 
eur en dèt holp gelukkig. Hoe kump zonne koetzeer 
now vief minuten te laat, dao kwaam det allemaol 
door. Enfi n, ut fèt kos beginnen. De vrouw had lekkere 
mik gebakken, kies en eier, en eine gooje koffi e mit 
kleuntjes. Papa waar gelukkig ok op tied gearrivierd 
en de vrouw nieujde maar um good te ète. Kersen 
stonden der, manden vol, en allemaol deje we de toffel 
ier aan. Eeder waar mier dan voldaon. Waal bleef 
oom lillik kieken. Op eins stond hè van de toffel op en 
einen tied later zoogen wé oom laupen, mit groete 
stappen, langs zienen bosch, daè ein ind verder loog. 
Papa, makte de opmerking: ‘Precies de kluuzener van 
het Sackenwald’. Gelukkig verleep den daag zondere 
verdere incidenten. ‘s Aovends kregen we riestepap, 
en dao nao woorten we door den boer weer na hoes 
gebracht. ‘Danke waal vrouw a/d Bruk’, hadden we 
allemaol gezag. Now ging Oom laupen, want der 
waas niks mier aan te merken en kôs hè dus neet 
mier mopperen. Papa ging now op de kèr. Ut woort 
ein algemeine, gezellige conversatie. Den daag waar 
jaommer genog weer um.
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Tophengsten
Van 1912 tot 1916 zijn er maar liefst drie 
hengstenassociaties actief. Lid zijn de meer 
draagkrachtige mensen die betere hengsten kunnen 
kopen. De boeren fokken zo betere paarden. Het 
aantal associaties zegt iets over het belang van de 
paardenhouderij in het begin van de 20e eeuw. De 
Coöperatieve Hengstenhouderij ‘Hou en Trouw’ begint 
in 1912 en is een initiatief van mensen uit Venlo en 
Velden. De hengstenassociatie De Toekomst heeft 
tophengst Robert de Windeke in haar bezit. En de 
hengstenassociatie Venlo en Omstreken is eigenares 
van de hengst Landmann die op de stal staat van 
Thissen in Hasselt. 

Verzekerde paarden
Het bezit van paarden is in het begin van de 20ste 
eeuw onder keuterboeren gering. Er is wel een vorm 

De oude boerderij Kuebkes op de 
Bong stond tegenover het adres 
Bong 14, gebouwd in 1787 en 
afgebroken in 1924. De laatste 
bewoner was de familie Geelen 
(Kuebkes).

De tophengst Landmann, geboren 
in 1916. ‘Zooals men ziet is de 
afstamming van buitengewoon 
edel bloed, hetgeen zich niet 
verloochent, daar Landmanns 
veulens buitengewoon grof, breed, 
diep, kort en zwaar zijn. Zijn zwaar 
en grof beenderstelsel maakt hem 
tot een eerste klas vaderpaard. Waar 
is nog een hengst te vinden die 33 
centimeter in de pijp meet? Het is 
daarom niet te verwonderen dat zijn 
zonen overal de aanhoudingspremies 
veroveren en dat zijn dochters 
gaarne ingeschreven worden in het 
stamboek’, aldus de reclamefolder 
van Hengstenassociatie Venlo en 
Omstreken.
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van gemeenschappelijk bezit. ‘Kuebkes Hannes’ en 
zijn broer ‘Martiene Frans’ (Hannes en Frans Geelen) 
bijvoorbeeld hebben op de Bong 14 en 22 ieder een 
eigen boerenbedrijfje. Maar ze hebben wel samen 
één Poolse pony die ze om beurten een week moeten 
voeren. Degene die moet voeren heeft voorrang bij 
de inzet van de pony. Veel collega-boeren hebben een 
soortgelijke overeenkomst met familie of buren. Veel 
kleine boeren gebruiken een paard van grote boeren 
in ruil voor hulp bij de oogst. De paardenhouderij 
is in die tijd van groot belang. Een paard is 2 tot 3 
koeien waard. Niet voor niets komt er in 1898 de 
Onderlinge Paardenverzekering. Er is dus eerder een 
paardenverzekering dan een verzekering voor zieke 
mensen. Dat zegt genoeg. 

De onderlinge paardenverzekering
De onderlinge paardenverzekering is op 8 juni 1898 
in Arcen, Velden en Lottum opgericht. In 1904 sluit 
Grubbenvorst zich aan. Volgens artikel 1 van het statuut 
vergoedt de verzekering paarden die door ‘ziekte of een 
ongeval ongeschikt worden voor den dienst, terwijl een 
veearts bovendien constateert dat ze ongeneesbaar 
zijn’. De kosten hiervan worden gezamenlijk door de 
leden gedragen. De vergoeding wordt niet uitgekeerd 
als het paard door brand of bliksem verongelukt, 
zo blijkt uit het reglementenboekje uit 1899. Ook 
ongevallen tijdens het castreren van dekhengsten of 
veulens worden niet vergoed. Als een paard ziek is 
wegens mishandeling en de eigenaar wil een uitbetaling, 
wordt er zelfs een ‘algemeene vergadering’ gehouden 
en volgt alleen uitbetaling als ‘drie vierden der stemmen 
van het bestuur zijn goedgekeurd’. Zo’n vergadering 
wordt ook uitgeschreven als twee of drie paarden 
sterven aan een besmettelijke ziekte. Twee keer per 
jaar, in het voorjaar en de herfst, wordt de waarde van 

De 80-jarige Jaap Rothoff in 
1995 met een vierspan Belsen 
waaronder Vera van Wilshof die in 
1988 Nederlands Kampioen bij de 
trekpaarden werd. Ook Kelly van 
Stappershof van Pierre Theelen werd 
Nederlands Kampioen in 1984.
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het paard bepaald door schatters, meestal leden van 
het bestuur. In Velden gebeurt dat in Schandelo en in de 
Dorpsstraat. Een commissie van drie schat de waarde 
van het paard na een stukje stappen en een eindje 
draven. De schatters krijgen als vergoeding voor een 
middag f 1,50 uit de kas. De secretaris-penningmeester 
krijgt f 40,00 per jaar. In de loop der jaren verandert 
er veel. In de eerste 50 jaar van de vereniging zijn het 
puur werkpaarden die verzekerd worden, veelal het 
Belgisch type dat voor de kar en de ploeg staat. Rond 
1930 komen de luxe paardentypen meer in beeld die 
dan als werkpaard en ‘s zondags eventueel als rijpaard 
gebruikt worden. Bij de opkomst van de tractor rond 
1950-1960 krijgt het paard een luxueus leven en is het 
soms de omgekeerde wereld. Vroeger werkte het paard 
voor de boer; nu de boer, of paardenliefhebber, voor 
het paard. De vereniging viert in september 1998 het 
100-jarig bestaan maar is nu aan het einde van haar 

Stappers Piet (Piet Theelen) maait 
rogge.

Henk Fitten van Loonbedrijf Fitten, 
kleinzoon van Piet Theelen, maait 
het graan met zijn combine nu 100 
keer sneller.
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Wiebelende bontjasjes 
Was de merrie hengstig, dan ging de boer met de merrie 
naar de hengst. Bij ‘Hube Jeu’ stonden dan de paarden 
te wachten achter de groene poort. Tegenover de poort 
was de speelplaats van de school vol met nieuwsgierige 
kinderen. Wat zou er toch achter die poort gebeuren? 
Ook als een boer met het varken naar de beer ging bij 
Willemsen in Hasselt ging dat aan de schooljeugd niet 
onopgemerkt voorbij. Het was een komisch gezicht. De 
boer dreef met zijn stok het beest langs het Maaspad 
naar Hasselt. Het varken sukkelde al snuffelend voort. In 
de buurt van de boerderij kreeg het beest blijkbaar in de 
gaten waar het om ging. Het varken zette dan de sokken 
erin en de boer had de grootste moeite om het bij te 
houden. Een Veldense jongen moest met zijn konijn naar 
de remmel. Dat kon alleen maar in de vooravond omdat 
de konijnenfokker overdag elders werkte. Maar ’s avonds, 
direct na het eten, werd meestal de rozenkrans gebeden. 
De jongen kon aan de deur wachten met zijn konijn in 
een boodschappentas totdat de rozenkrans uit was. De 
konijnenfokker nam het dier mee naar een schuurtje. ‘Blijf 
jij maar buiten’, werd er dan gezegd. Natuurlijk probeerde 
de jongen te gluren. Hij zag dan wel die bontjasjes wat 
wiebelen, maar het fi jne ervan heeft hij toen nooit kunnen 
ontdekken. Kinderen werden overal buitengehouden. 
Praten over seks, voorbehoedmiddelen, voortplanting en 
geboorte was nog lang taboe.

Latijn. In de jaren ’50 is het aantal verzekerde paarden 
400 à 500, nu nog 100. De tractor vervangt het paard 
en mensen krijgen meer inkomsten waardoor ze het 
risico durven nemen het paard niet te verzekeren. De 
paardenverzekering sterft een zachte dood.

De eiervereniging 
De eiervereniging St.-Andreas Velden is rond 1920 
opgericht en stelde in het begin niet veel voor; 
weinig kippen dus ook weinig eieren. In de jaren 
1935-1940 breidde de kippenstapel zich snel uit 
en werd de aanvoerplek aan de Rijksweg 122 nog 
bijna te klein. Het doel is verzamelen, sorteren, en 
schouwen. Eieren werden onder lampen bekeken en 
uitgesorteerd. Daarna ging het met de tram in kisten 
naar de veiling in Venlo. ‘Eier-Tinus’, Tinus Berden, 
voerde het bewind. Hierna nam Jan Vosbeek de taak 
van hem over met hulp van de zussen Marieke en Kitty 
Martens. Ook heeft de vereniging nog enkele jaren 
gebruik gemaakt van het huidige boerenbondgebouw 
als aanvoerplek. Jan Vosbeek is secretaris gebleven 
tot 1960, het jaar dat de vereniging is opgeheven. 
Frans Engels uit Schandelo was lange tijd voorzitter. 
Een tijd lang ontvingen Veldense boeren net zo veel 
eiergeld als melkgeld wat aangeeft hoe belangrijk de 
kippenhouderij is geworden. Nu is er in Velden geen 
enkele professionele kippenboer meer. 

De Veebus
Velden telt in de loop der jaren verschillende 
rundveeverzekeringen. De eerste verzekering, de 
Oude Veebus, wordt in 1856 gesticht en is voor 
kleine boeren, met één of twee stuks vee, die niet 
draagkrachtig genoeg zijn om hun eigen risico te 
dekken. De verzekering heeft het fi nancieel niet 
altijd gemakkelijk. In een artikel, bij gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van de Oude Veebus in 1956, 
schrijft de krant dat de fanfare in 1895 te hulp werd 
geroepen en een benefi etconcert organiseerde. Met 
de opbrengst worden de schulden afbetaald. Steeds 
vaker sluiten grotere boeren zich aan bij de Veebus 
omdat ze het nut inzien van een verzekering. Interne 

moeilijkheden blijven niet uit en in 1906 volgt een 
afscheiding. De Nieuwe Veebus werkt met een ander 
uitbetalingssysteem. In 1925 komt er zelfs een derde 
verzekering, bekend onder de naam ‘Funbus’, die 
weer andere richtlijnen aanhoudt. In 1950 komen de 
leden van de ‘bussen’ tot inzicht dat het beter is om 
te fuseren. Na onderhandelingen gaan de verzekerde 
agrariërs verder in één vereniging, de ‘Oude Veebus’. 
De club heeft in 1956 100 leden en 650 stuks vee in 
verzekering. Twee maal per jaar wordt alle rundvee 
van de leden geschat door twee of drie schatters. Het 
zijn meestal oudere boeren die dit werk als erebaantje 
beschouwen. De schatters hebben de opdracht het 
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Melken was een heel karwei en 
zeker het vervoer van de ‘tuite’. 
Het is vermoedelijk Mia Gommans 
- Theelen die op het punt staat om 
weg te fi etsen.

Op de ladder gespannen 
In de jaren twintig telde Velden nog geen slagerij. Dat 
was ook niet nodig want de boeren slachtten zelf. Nou 
ja, zelf. Als het zover was, kwam Kelkes Toën (Keltjens) 
of Slechter Graad (Peeters) die, het onheil vermoedende, 
tegenspartelende en luid schreeuwende varken met 
een lang mes de doodsteek toebracht. Het bloed van 
het dier werd in pannen opgevangen en vormde een 
hoofdbestanddeel van de ‘kerboêt’. Zo zag je in de 
slachtmaand bij de boerderijen vaak een opengesneden 
varken ondersteboven op een ladder hangen om verder 
te besterven. Een ‘proof’ van het beest ging altijd naar 
de pastorie. Burgers die niet zelf slachtten, kochten vlees 
in de stad of kregen dit thuisbezorgd door één van de 
jongens van slager Joosten uit Grubbenvorst. Sommigen 
kochten bij de boer ook wel een half varken dat ze 
thuis zelf verwerkten. Als moeder bloed- en leverworst 
maakte, mochten de grote kinderen dikwijls aan het 
worstmachientje draaien waaraan echte darmen waren 
geschoven.

Een schattingsbriefje uit 1964 van 
Jac Lommen (Knopse Sjaak) die is 
aangesloten bij de Oude Veebus. De 
nummers 1 t/m 8 zijn melkkoeien, 
de rest is jongvee. Onder de streep 
staat de verzekeringspremie in 
guldens.
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Een voorbeeld van een moderne 
koeienstal. Hier die van de 
Maatschap Van Wylick aan de 
Straelseweg. In de stal wordt net 
zo veel melk geproduceerd als alle 
Veldense koeien in het jaar 1800 
samen deden.

vee op ongeveer 90% van de werkelijke waarde te 
schatten en bij een sterfte wordt de geschatte waarde 
uitbetaald. Als de veebedrijven tussen 1970 en 1980 
snel groter worden, kunnen de boeren het verlies van 
een rund wel zelf dragen. Ook zijn er geruchten dat 
sommige boeren misbruik maken van de verzekering. 
Hierdoor haakt een aantal leden af. Rond 1980 komt 
de Rabobank met een catastrofeverzekering voor 
rundvee en is de ‘Veebus’ ten dode opgeschreven.

Meer ontginningen
Naast de opkomst van de kunstmest zijn ook 
de verbeterde afwatering van de Vree via 
de Vreewaterlossing in 1930 en in 1950 het 
Schandelsbroek via de Latbeek (plaatselijk bekend 
als de Molenbeek) van belang voor de uitbreiding van 
het areaal grasland in Velden. Woeste grond wordt in 

de 19e eeuw hoofdzakelijk ontgonnen voor aanplant 
van dennenbossen. Het hout hiervan gaat in die tijd 
vooral naar de mijnbouw in Zuid-Limburg. Later wordt 
er meer ontgonnen voor uitbreiding van het areaal 
cultuurgrond, onder andere op de Schandelose heide. 
Rond 1950 wordt, als vorm van werkverschaffi ng, 
georganiseerd door de toenmalige Dienst Uitvoering 
Werken, de waterlossing in de Vree nogmaals 
verbeterd. Het gebied wordt geëgaliseerd en geschikt 
gemaakt voor de akkerbouw. Het Schandelsbroek is 
tijdens de ruilverkaveling van 1980 tot 1990 opnieuw 
aangepakt en bruikbaar gemaakt voor akkerbouw en 
boomteelt. De Stichting Het Limburgs Landschap is 
aan het begin van de 21e eeuw begonnen met een 
deel van de Vree zoveel mogelijk terug te brengen in 
zijn oorspronkelijke staat als natuurgebied. Ook het 
afgraven van klei zorgde voor een toename van het 
areaal landbouwgrond.
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Grote gezinnen
Ondanks de uitbreiding van cultuurgrond wordt de 
grootte van de bedrijven tot een aantal jaren na de 
Tweede Wereldoorlog eerder kleiner dan groter. In 
veel (grote) boerengezinnen stichten vaak meerdere 
kinderen een eigen bedrijf. Dat kan alleen door 
deling en afsplitsing. Omdat de oppervlakte grond op 
veel bedrijven te klein is, nemen de tuinbouw en de 
intensieve veehouderij fl ink toe. Zo krijgen boeren 
met een kleinere oppervlakte grond toch een redelijk 
inkomen.

Voor de Tweede Wereldoorlog werken slechts enkele 
mensen in de industrie, daarna begint de sector 
in korte tijd snel te groeien. Geschat wordt dat in 
Velden direct na de oorlog zo’n 80 procent van de 
beroepsbevolking werkzaam is in de agrarische sector. 
In 2010 is dat percentage minder dan 20 procent. De 

overgrote meerderheid is werkzaam op de ongeveer 
25 tuinbouwbedrijven die Velden rijk is. Het dorp telt 
nu nog vijf professionele melkveehouderijen, enkele 
mestveebedrijven en een vijftal varkensmestbedrijven 
en fokkerijen. Ze hebben naast dieren ook vaak 
een akkerbouwtak. Al met al zijn er ca. veertig 
ondernemers die hun hoofdinkomen in de veeteelt en 
land- of tuinbouw verdienen. De vijf melkveebedrijven 
hebben samen ongeveer 400 melkkoeien. Vergelijk 
dat maar eens met de periode rond 1800, als de 
gemiddelde veebezetting twee koeien is. De koeien 
geven in die tijd ongeveer een kwart van de huidige 
melkproductie. Om dezelfde hoeveelheid melk te 
halen die nu op die vijf bedrijven geproduceerd wordt, 
zouden in het jaar 1800 ongeveer 700 bedrijfjes nodig 
zijn geweest. De huidige melkveebedrijven zijn vaak 
zeer gespecialiseerd. Op de bedrijven is in 1800 de 
rundveehouderij bijzaak. Van het grote aantal kleine 

De moeder van Had Vosbeek aan het 
melken.



205Boeren en tuinders

Mevrouw Peters-Strücks aan de Rijksweg voert de kippen op 
het erf. Dit beeld is volkomen verleden tijd.
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Martesboer
Anneke Brueren - Hegger, Martes Anneke (1914 - 2004) 
leefde in Hasselt op een boerderij die Marte(n)shof 
genoemd werd. ‘Onze naam is Hegger maar omdat 
we daar woonden, werd vader gewoon Martesboer 
genoemd. Ik had een broertje dat mank was. Dat kwam 
omdat iemand hem, zoals ze dat noemde, ‘had laten 
zwiepen’ en hierdoor had hij een beschadiging opgelopen. 
Moeder waarschuwde dan ook altijd als iemand wild of 
ondoordacht met kleine kinderen omging. Ik herinner me 
dat ik vroeger een tante had die leed aan tbc. Zulke zieken 
mochten niet in huis blijven en daarom bouwde men een 
houten huisje in de tuin en daar moesten die arme mensen 
blijven liggen. Dag en nacht, zomer en winter. Voor een 
moeder met kinderen was dat extra zwaar. Gelukkig deed 
haar moeder het huishouden voor haar. Toen mijn moeder 
als enige dochter op de boerderij was, vond men het beter 
dat ze ging trouwen. Dat spaarde een knecht uit. Daarom 
trouwde ze. Op de boerderij kwam vaker een smid met een 
veldsmidse. Dan werden de paarden opnieuw beslagen. 

Dat was een vak apart en vereiste vakkennis. Eens stierf 
een zeug van 12 biggetjes. Ik heb de arme diertjes met 
de fl es grootgebracht, een heel karwei. Ze zagen er zo 
grappig uit als ze in hun mandje lagen met de pootjes over 
de rand, dat ze de krant gehaald hebben. Moeder werd 
lichtelijk dement. Daarom was het beter om in het dorp te 
gaan wonen. Er werd een mooi huis gebouwd dichtbij de 
kerk, dat was voor mijn ouders heel voornaam. In het dorp 
hadden we minder te doen en er kwamen verschillende 
baantjes op me af. Ik was zelatrice van de kindsheid. Ook 
heb ik omstreeks 1936 meegeholpen toen het groene 
kruis een consultatiebureau voor baby’s oprichtte bij 
Mooren in het café. Dat was erg leuk werk met al die kleine 
hummeltjes. Dat heb ik jaren gedaan. In de oorlog werden 
er elke zondag boterhammen opgehaald voor de mensen 
die in Vught gevangen zaten, Joden met hun kindertjes 
en ondergrondse werkers die opgepakt waren door de 
Duitse S.S. Die boterhammen werden bij ons ingepakt 
en verzonden. Vader en moeder gingen eens in de week 
bij pastoor koffi e drinken. Dat mocht dan ook wel want 
pastoor kreeg tweemaal per jaar een goede ‘proof’ als we 
een varken slachtten. De pastoor was een man apart. Hij 
had heel wat eigenaardigheden, vooral door zijn Midden-
Limburgs accent. Een keer in de maand was tijdens de mis 
een speciale collecte voor de kerk. Die deed hij zelf. Pastoor 
ging dan de rijen banken langs en zei telkens ‘God zal u 
lonen’. Maar als er iemand niets gaf dan zei hij ‘God zal 
u…’. 

Dorsen in Schandelo met rechts 
op ‘d’n berm’ Cor Verheijen. De 
namen van de jongens links zijn niet 
bekend.

gemengde bedrijven, waar koeien, varkens en kippen 
rondlopen en daarnaast nog wat akkerbouw bestaat, 
is er niet één overgebleven. De concurrentie van de 
grote bedrijven wordt te fel. Nadeel voor veel kleine 
boerenbedrijven in de dorpskern is ook de toename 
van de woningbouw. Inwoners die woongenot eisen, 
klagen over de stank van varkens- en koeienmest. Het 
draagt niet bij tot het behoud van de kleine Veldense 
boerenbedrijven. In veel gevallen bemiddelt de 
gemeente zodat bedrijven kunnen verhuizen.
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Boeren in de Tweede Wereldoorlog
De bewoners van Velden, en zeker ook de boeren, 
krijgen tussen 1940 en 1945 te maken met een aantal 
morele dilemma’s. Veldenaren worstelen bijvoorbeeld 
met de vraag in hoeverre het plegen van verzet, als 
men al durft, verantwoord is ten opzichte van het 
eigen gezin en de samenleving? Dit met het oog op 
eventuele represailles van de Duitse bezetter. Enkele 
boerenzonen, onder anderen Jan Theelen, zitten in het 
actieve verzet en worden op boerderijen verborgen. 
Maar ook vele andere onderduikers kunnen zich daar 
redelijk veilig verstoppen. Op diverse boerderijen zijn 
onderduikers te vinden, of beter gezegd, juist niet 
te vinden. Ook verschillende Joodse kinderen vinden 
hier een plek. Op het eind van de oorlog dient zich 
een nieuw dilemma aan. Hoe moeten boeren omgaan 
met de vele hongerige mensen die aan de deur komen 
voor eten? Moet men hen voor dit eten laten betalen? 
Moet men als boer royaal geven met het gevolg dat 

Jac Geurts (Jac van Deeper Piet) en 
Jan Mos, een Amsterdammertje die 
bij Geurts moest aansterken omdat 
direct na de Tweede Wereldoorlog 
in de regio Amsterdam weinig eten 
was.

Magere kippen
Het eten in Venlo werd in 1944 steeds slechter en de 
porties kleiner. Hele groepen mensen gingen ‘de boer op’. 
Meestal vrouwen of meisjes want de mannen durfden de 
straat niet op. Razzia’s waren aan de orde van de dag. 
Twee meisjes zagen in die tijd bij een boer in Schandelo 
wat kippen lopen. ‘Verkoop ons toch één van die kippen, 
dan hebben we tenminste weer wat soep en vlees’. De 
boer liet zich ompraten en gaf hun twee magere kippen 
die toch van de leg waren. Dolgelukkig gingen de meiden 
met hun buit naar Venlo. Twee Duitse soldaten die bij de 
boer zaten ingekwartierd, vroegen waar die twee magere 
kippen waren gebleven? Zij hadden waarschijnlijk de 
verkoop gezien. Of ze nu zelf zin in die kippen hadden of 
dat ze gewoon een geintje met die boer wilden uithalen, 
is niet bekend. Maar toen de boer vertelde dat hij de 
kippen aan twee meisjes uit de stad had meegegeven, 
hieven ze dreigend hun vinger en zeiden: ‘Das wird Ihnen 
leid tun, denn wenn die Leute davon essen werden sie 
sterben’. De boer schrok zich een ongeluk. De soldaten 
waren medische studenten en erg zeker van hun zaak. 
Misschien hadden ze wel proeven op die dieren gedaan? 
Je hoorde zoveel. Zouden die kippen daarom zo mager zijn 
geweest? Hadden die Duitsers de beesten wat ingespoten 
of gevoerd? De boer zat er behoorlijk mee. Wat moest hij 
doen? Hij kende die meisjes niet en had geen adres. Na 
de oorlog, tijdens de Veldense kermis, kwam opeens een 
jongedame op hem af en omhelsde hem onstuimig. Hij 
vond dit best leuk maar vroeg zich toch af waaraan hij dit 
te danken had. ‘Ken je me niet meer?’, riep de meid, ‘jij 
hebt me in die beroerde tijd twee kippen verkocht. Deze 
zoen heb je te danken aan die kippen, we hebben er 
heerlijk van gegeten’. De boer vond dit natuurlijk prachtig 
omdat hij nu het bewijs in zijn armen had dat er met die 
kippen niets aan de hand was geweest. Gelukkig kan een 
oorlogsverhaal ook wel eens goed afl open. 
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“Zien auge stare in de verte en in gedachte zuut 
hae weer, 
de lange riej vermuujde minse, ze bleve komme 
stieg maar weer.
Ze kwame laupend oet de steeje, enne barre 
tocht, de veut zoë zier.
Och boer, heb ge veur os wat aete, mien kind 
verhongert, help os hier.
En van ’t weinige wat hae nog had, deilde hae oet 
wat spek, wat broed.
En doch toen men det neet vergoot, det hae eur 
redde van den doed.
D’r rolt ein traon euver zien wang, want alles haet 
me um aafgenaome.
Zien trots, zien ier, me ging eure gank want 
recreatie mos d’r komme.
Want aete is d’r nou genog, de welvaart kwaom 
en deej vergaete.
Ut barre leid det men toen droog, en det me 
baedelde um wat te aete.
Enne nieje oorlog is begonne, eine tusse boer en 
maatschappij.
Beej veurbaat hebbe zeej gewonne, want de 
regering hölp gaer mei.
De stried waas kort, de inzet hoëg en ’t ging zoë 
as altiëd um ’t land.
En kiek d’n boer zoë as hae boog, veur ut stadse 
volk en vaderland.
Wet men dan neet, det d’r gen land zonder zien 
boere kan bestaon.
Allein eemus met gezond verstand, beseft det dit 
noeit good kan gaon”.

De nonnen en de paarden van Bertus
Heijligers Bertus werkte op het landbouwbedrijf van Bèr 
Brueren. ’s Morgens liet hij de paarden uit de wei, die 
aan de Oude Heerweg lag. De paarden galoppeerden 
dan zonder begeleiding via de Kloosterstraat naar de 
Dorpsstraat op een tijdstip dat de nonnen naar de 
vroegmis gingen. Zij vlogen dan van schrik van de weg af 
en vluchtten bij de pastorie in de ruimte voor de voordeur. 
Welke schietgebeden de zusters dan baden, is onbekend. 
De paarden liepen rechtstreeks naar hun stal waar hun 
voerbak met haver gevuld was. Ze deden niemand kwaad. 
Maar Bertus had iedere keer de grootste lol aan dit spel.

De nonnen en de paarden van Bertus
Heijligers Bertus werkte op het landbouwbedrijf van Bèr 
Brueren. ’s Morgens liet hij de paarden uit de wei, die 
aan de Oude Heerweg lag. De paarden galoppeerden 
dan zonder begeleiding via de Kloosterstraat naar de 
Dorpsstraat op een tijdstip dat de nonnen naar de 
vroegmis gingen. Zij vlogen dan van schrik van de weg af 
en vluchtten bij de pastorie in de ruimte voor de voordeur. 
Welke schietgebeden de zusters dan baden, is onbekend. 
De paarden liepen rechtstreeks naar hun stal waar hun 
voerbak met haver gevuld was. Ze deden niemand kwaad. 
Maar Bertus had iedere keer de grootste lol aan dit spel.

voor anderen of zelfs voor het eigen gezin te weinig 
overblijft? En welke mensen hebben de hulp het hardst 
nodig? Hoewel de honger in Velden en Venlo niet zo 
erg is als in het westen van het land, is dit toch een 
probleem. De meeste boeren volgen hun geweten en 
maken geen misbruik van de situatie.

Enne niejen oorlog
Als enige jaren na de oorlog de welvaart toeneemt 
en er van voedselgebrek geen sprake meer is, kan 
of wil een deel van de bevolking zich deze moeilijke 
tijd niet meer herinneren. Men lijkt zich weinig tot 
niets aan te trekken van het leed bij boeren die 
het economisch niet meer kunnen bolwerken. Dit 
veroorzaakt bij een aantal boeren een zekere wrok 
tegen de maatschappij. Bijgaand gedicht komt van 
een boerin uit de Achterhoek die de gemoedstoestand 
van een aantal collega-boeren treffend weergeeft 
tijdens de laatste varkenspestepidemie en de mond- 
en klauwzeeruitbraak. De Veldense cabaretgroep 
de Moorbleumkes heeft het gedicht vertaald in het 
Veldens dialect en brengt het soms tijdens optredens:

De paarden uit Groningen worden 
via de Rijksweg in 1945 feestelijk 
ingehaald. De foto is gemaakt op 
de grens van Arcen en Lomm. In 
de berm liggen munitie en ander 
materiaal van het bevrijdingsleger.
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Getouwtrek om paarden uit Beerta 
Na de bevrijding zijn in Velden en Lomm vrijwel geen 
paarden meer. Het voedselbureau vraagt in augustus 
1945 een groep jonge boeren paarden op te gaan 
halen in het Groningse dorp Beerta. Het is de regio 
waar veel Noord-Limburgers zijn opgevangen tijdens 
de evacuatie. Controleurs van het voedselbureau gaan 
mee. Met een vrachtwagen van Simons rijden ze naar 
Groningen en dezelfde vrachtwagen begeleidt de groep 
ook op de terugweg. Ongeveer 70 paarden worden 
opgehaald. Ze zijn achtergelaten door het Duitse 
leger en erg mak. Eén van de jonge mannen, Fried 
Haanen, draagt een broek die van een Duitse soldaat 
is geweest en die door ‘Gritje’ tot rijbroek is vermaakt. 
Naast de paarden worden er ook tuigen en wagens 
opgehaald. De meeste wagens worden getrokken door 
twee paarden en twee andere paarden worden achter 
aan de wagen gebonden en die kunnen onder het 
lopen hooi eten. Van tijd tot tijd worden de voor- en 
achterpaarden gewisseld. Overdag wordt regelmatig 
gestopt om de paarden te laten drinken en rusten. 
Voor de kreupele paarden is het een zware tocht.

Er is weinig verkeer. De oversteek van rivieren moet 
wel eens ’s avonds of ’s morgens vroeg gebeuren 
omdat het leger de bruggen overdag nodig heeft. 
Dan heeft de tocht iets weg van een avontuur in het 
Wilde Westen. De bemanning van de vrachtwagen 
brengt iedere dag de spullen van de paarden en de 
begeleiders naar de volgende overnachtingsplaats, 
meestal een boerderij. Ze verzorgen ook de 
slaapplaatsen, het weiden van de paarden en het eten. 
De mannen slapen in het hooi of stro en soms buiten 
omdat het weer prachtig is. Jeu Hegger uit Lomm, 
Jan Kuijpers en de gebroeders Haanen zeggen op de 
boerderijen lekker gegeten en geslapen te hebben. 
‘De wortelenstamp met worst is erg lekker, maar de 
rode kool van de gaarkeuken is niet te vreten’, zo 
herinnert zich één van hen. Eén keer wordt onderweg 
een restaurant aangedaan. Voor de mannen een 
deftige bedoening. Ook de jonge meisjes van de boer 
of uit de omgeving krijgen volgens Fried Haanen 
de nodige aandacht. De voorlaatste nacht wordt in 
Ottersum doorgebracht en de contacten met de lokale 

De fanfare met vlag en de dikke 
trom voorop in de stoet met paarden 
uit Beerta. Op de achtergrond de 
vernielde torenspits van de kerk van 
Lomm.

De jonge Fried Haanen in zijn sjieke 
rijbroek.

meisjes zijn zodanig dat ze op de zondag hierna 
in Velden op het paardenbal verschijnen. De stoet 
vertrekt op dinsdagmorgen vanuit Beerta en de laatste 
overnachting is van zaterdag op zondag op St.-Paul 
in Arcen. Op zondag trekt de optocht glorieus Velden 
binnen en de paarden gaan in Genooi een weiland in. 
Er wordt een paardenfeest georganiseerd en leden van 
de fanfare spelen het Wilhelmus. 

Haanen zet twee paarden op stal maar moet ze al snel 
teruggeven. De Groningse paarden zijn blijkbaar niet 
alleen bedoeld voor Lomm en Velden. Onderweg zijn 
enkele tuigen zoekgeraakt en volgens de controleurs 
hebben de jonge boeren die voor zichzelf gereserveerd 
door ze te verstoppen. De jonge mannen zijn 
teleurgesteld en er volgt met de voedselcommissaris 
nog een behoorlijke strijd om de verdeling. Uiteindelijk 
komt een groot deel van de paarden in andere dorpen 
terecht. Voor Fried Haanen is de tocht naar Beerta zijn 
mooiste vakantie ooit. ‘En ik kreeg er ook nog voor 
betaald’, aldus Fried. De jonge Fried Haanen in zijn sjieke 
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Intensieve veehouderij
Net vóór de Tweede Wereldoorlog groeit, door de 
komst van kuikenbroederijen, de pluimveehouderij. 
De betekenis van de varkenshouderij neemt vooral na 
de oorlog fl ink toe. Als de invoer van restproducten 
uit het buitenland opgang komt, ontwikkelt de 
varkenshouderij zich in enkele tientallen jaren tot een 
zeer grootschalige en intensieve bedrijfstak met goede 
inkomsten. Deze intensieve veehouderij wordt door 
tegenstanders bio-industrie genoemd. In het begin 
van de zeventiger jaren komt er heel veel kritiek op 
de intensieve veehouderij en moderne, grootschalige 
landbouwmethodes, die vooral op hoge productie 
gericht zijn en minder op de belangen van dieren en 
natuur. Mede door de kritiek en een betere prijs voor 
natuurlijke producten schakelen in Velden bedrijven 
over op het produceren van scharrel- of biologische 
producten. De biologische ondernemers krijgen in het 
begin vervolgens weer veel kritiek van collega-boeren 

en -tuinders. Intussen zijn deze vormen van land- en 
tuinbouw ook in de agrarische sector min of meer 
geaccepteerd. 

Scharrelvarkens in het nieuws
De eersten die in Velden met scharrelvarkens beginnen 
zijn de gebroeders Lei en Sraar Geelen in Schandelo. 
Hun vader start in 1956 al met varkens fokken die 
de naam scharrelvarkens krijgen en die in 1982 met 
een offi cieel keurmerk worden erkend. Deze wijze 
van varkens houden is rond 1975 ontstaan. De broers 
Geelen baseren zich op de gedachte dat men niet te 
veel in de natuur moet ingrijpen. Drachtige zeugen 
moeten in de ogen van deze varkensboeren buiten 
lopen. De zeug kan dan een nest maken en dat zorgt 
voor een betere hormoonhuishouding bij de bevalling 
van het dier. De weeën komen beter opgang en 
hoeven nooit via injecties te worden opgewekt. De 
biggen zijn vitaler en zwaarder. De biggen zijn ook 
gezonder en hebben geen bloedarmoede want ze 
halen ijzer uit de grond. IJzer kunnen pasgeboren 
biggen niet uit voer halen maar wel uit grond. De 
ideeën van Geelen leveren veel publiciteit op. Ook 
geven de gebroeders in die tijd af en toe lezingen over 
de scharrelvarkens op universiteiten en op andere 
plaatsen. Jaarlijks worden vaak meer dan 1000 
bezoekers en nieuwsgierigen op het bedrijf ontvangen. 
Als de Maasduinen de A-status van natuurgebied 
krijgt, komt er een verscherpte regelgeving voor 
varkensbedrijven in de omgeving van de Maasduinen. 
Concurrerend produceren is dan voor Geelen niet 
meer mogelijk. Door middel van een fi nanciële 
tegemoetkoming van het Rijk kunnen de broers in 
1999 stoppen met de scharrelvarkensbedrijven.

Mechanisatie 
In Europa staat de tijd wat mechanisatie betreft lang 
stil. Tot ongeveer 1900 gaan het vervoer van mensen, 
zeker over kortere afstanden, en vervoer in de 
landbouw hoofdzakelijk met paard en wagen. Voor de 
langere afstanden zijn er al treinen en de scheepvaart 
over de Maas is belangrijk. Voor de grondbewerking 

Het laden van een originele 
biggenkorf op een kar bij het 
Hoogwaterhuis in Hasselt.
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Lei Geelen in Schandelo met zijn 
hafl inger en veulen en op de 
voorgrond een scharrelende zeug 
met biggen.

Het eerste gebouwtje op de Bong 
van het landbouwmechanisatiebedrijf 
van Jan Geelen rond 1960.

In Arcen en Velden was in:
- 1820 0,6% bebouwd
- 1930 2,4% bebouwd
- 1997 9,9% bebouwd
 
In 1997 was in Arcen en 
Velden:
- ± 2500 ha landbouw 
- ± 1240 ha natuur
- ± 410 ha bebouwd

zijn er al eeuwenlang ossen, koeien of paarden. Bijna 
iedere boer heeft een ploeg, een eg en ook vaak een 
kar. Andere werkzaamheden, zoals zaaien, poten, 
verplegen van gewassen en oogsten, zijn tot 1945 nog 
voor het grootste deel handwerk. Voor 1945 zijn er 
wel enkele maaimachines en er zijn ook door paarden 
aangedreven dorsmachines. Enkele boeren hebben 
zelfs al dorsmachines die aangedreven worden door 
een benzinemotor. De monteur van deze motoren is 
tot 1945 Lei Thissen, beter bekend als ‘Coëb Tisse 
ziene Lei’.

Tractoren
Voor het oogsten van graan gebruikt de boer eerst nog 
gewone maaimachines. Maar al snel doet de zelfbinder 
zijn intrede, een maaimachine die het graan maait en 
automatisch de schoven bindt. De schoven worden in 
hokken (oppers) gezet en later in schuren opgeslagen 
of tot korenmijten opgebouwd, waarna het graan in 
de winter gedorst en schoongemaakt wordt. Na de 
zelfbinders en dorsmachines verschijnt de maaidorser 
die de totale bewerking in één keer doet. Omdat het 
graan bij maaidorsen niet altijd voldoende droog is 

om te bewaren, worden graandrogerijen gebouwd. 
Duurt voorheen het oogsten van 1 hectare graan 
met zicht en pik enkele dagen, nu duurt dit slechts 
één uur. Kort na de oorlog kopen de Veldense boeren 
ook de eerste tractoren. De voertuigen betekenen 
een enorme vooruitgang ook al zijn ze nog heel 
wat kleiner en eenvoudiger dan de tractoren van 
nu. Teun Geelen, Graad Geelen en Harrie van der 
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Haghen hebben al vroeg een tractor. Hun trekkers 
hebben slechts een vermogen van 10 pk (7,5 kw). De 
moderne landbouwtrekkers hebben nu bijna allemaal 
een vermogen van meer dan 100 pk, die van de 
loonwerkers zelfs al meer dan 200 pk. Tegenwoordig 
wordt er daardoor 100 keer sneller gemaaid als in de 

tijd van de zeis. Ook de loonwerker doet zijn intrede. 
De moderne en vaak grote machines zijn te duur voor 
één boerenbedrijf. Enkelen van de eerste loonwerkers 
zijn Gir Willemsen, Handrie Heldens, Heinz Evers, 
Sraar Tax, Frans Brueren en de gebroeders Fitten. 

Cyclomaaiers
Voor het rooien van aardappelen en bieten komen 
tussen 1960 en 1970 de eerste volautomatische 
rooiers. Ook het melken, tot kort na de oorlog nog 
bijna geheel handmatig, wordt rond 1955-1960 voor 
het grootste gedeelte gemechaniseerd. Momenteel 
zijn er melkrobots die dat werk automatisch en 
computergestuurd verrichten. Voorbeelden van kleine 
mechanisaties zijn onder andere zaaimachines, 
schoffelmachines en betere grondbewerkingsmachines. 
Maar ook schoonmaakapparatuur als hogedrukspuiten, 
frezen en sorteermachines komen op de markt. De 
messenbalk voor het (gras)maaien wordt ingeruild 
voor de cyclomaaier. De messenbalk knipt het gras af 
maar de cyclomaaier slaat het gras af met roterende 
messen. De cyclomaaier is ook veel sneller en minder 
storingsgevoelig. Voor de hooibouw en het stro komen 
persen. Het meeste hooi en stro worden geperst 
in balen tot 400 kg die alleen maar machinaal te 
verplaatsen zijn. Door de automatisering verdienen 
steeds minder mensen hun boterham in de landbouw. 

Martijn, kleinzoon van Piet van Lipzig, ruim 60 jaar later op een 
moderne tractor met cyclomaaier die het gras meer dan 100x 
sneller maaid.

Teun en Graad Geelen met kinderen 
rond 1956 maaien graan met een 
tractor en zelfbinder. Aan de trekker 
zit een messenbalk voor het maaien 
van gras.

De gebroeders Michel en Piet van 
Lipzig maaien rond 1940 het gras.  
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D’n berm wordt opgebouwd.

Van de meer dan 200 boerenbedrijven van amper een 
halve eeuw geleden, is nu nog maar een klein deel 
over. Ook door de chemische onkruidbestrijding, die 
vanaf 1950 steeds belangrijker wordt, vermindert de 
behoefte aan arbeidskrachten. 

Jonge boeren en boerinnen
Twee jongerenverenigingen die hun oorsprong 
vinden in de agrarische sector zijn de Jonge Boeren 
en Tuinders Bond (JBTB) en de Meisjes Beweging 
Limburg (MBL). De JBTB is opgericht in 1922 vooral 
op initiatief van de toenmalige kapelaan Kessels, die 
later pastoor wordt in Velden. De vereniging heeft 
aanvankelijk vooral tot doel de vakkennis en de 
algemene ontwikkeling van de leden te bevorderen 
door onder andere het geven van cursussen en 
lezingen, het aanleggen van proefvelden en het 
organiseren van excursies. Aan het bestuur van de 
JBTB zijn een geestelijk adviseur toegevoegd, veelal 
de plaatselijke kapelaan, en een afgevaardigde van de 
Limburgse Land- en Tuinbouw Bond LLTB. Ze hebben 
geen stemrecht maar hun invloed op de activiteiten 
van de vereniging is toch erg groot. De JBTB wordt 
na de oorlog ook ingezet bij het verlenen van gratis 
bedrijfshulp bij zieke boeren en tuinders. Er zijn 
in de boerengezinnen vaak meerdere kinderen die 
meewerken op de boerderij, zodat er meestal wel 

iemand beschikbaar is om te werken op plaatsen waar 
die hulp hard nodig is. Vanaf de jaren zestig nemen 
ontspanning en sport steeds meer de plaats in van 
verbreding van de vakkennis. Er wordt een sportclub 
opgericht die twee of drie maal per jaar zowel op 
regionaal als op provinciaal niveau aan wedstrijden 
deelneemt. De sport bestaat vooral uit diverse vormen 
van atletiek en ritmische oefeningen.

In 1959 wordt vanuit dezelfde agrarische achtergrond 
een vergelijkbare vereniging voor meisjes opgericht, 
de BJB, de Boerinnen Jeugd Bond. Enkele jaren later 
wordt dat de MBL, de Meisjes Beweging Limburg. Ook 
bij de MBL is de sportclub de belangrijkste afdeling. 
Hoewel de JBTB en de MBL twee aparte verenigingen 
zijn, is er wel een nauwe band tussen die twee. Ze 
gaan gezamenlijk naar de provinciale sportdagen waar 
in de hoogtijperiode wel zo’n 700 à 800 agrarische 
jongeren actief deelnemen aan wedstrijden. Jo Muysers 
is als technisch adviseur en als sportleider vele jaren 
van grote betekenis voor de JBTB. Vele jaren worden 
uitstapjes georganiseerd naar onder 

De piramide en erehaag van de KPJ 
aan de voorzijde van de kerk bij het 
huwelijk op 24 april 1968 van Cor 
van de Zanden en Ien Engels. 
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Varkentje wassen 

Rond de kerst is het voor boswachters altijd topdrukte. 
Mensen proberen dan wel eens op slinkse en illegale wijze 
aan wild te komen. De boswachters van het Limburgs 
Landschap parkeren op een regenachtige nacht eind 
1988 hun dienstauto diep in het bos van de Ravenvennen 
om niet op te vallen. Bij de Luld herkennen ze een auto 
die vanaf Jagersrust met groot licht hun kant op komt, 
eigendom van een Venlose stroper. Ze besluiten het 
autobandenspoor over het zand en grindpad te voet te 
volgen. Vlak onder de Wittenberg gaan de sporen naar 
links in de richting van een onbewoond zomerhuisje. Er 
gaan voetafdrukken recht de weg over, via prikkeldraad 
het natte gras in van de wei en het aanliggende bosje in 
de richting van de varkensweiden van de familie Geelen. 
Daar zitten veel zeugen met biggetjes in nachthokken. 
De voetsporen gaan die kant op. In het schijnsel van de 
nachtlantaarns zien de boswachters negen gespeende 
biggetjes, dus zonder zeug. Of die aantallen kloppen, weet 
alleen de familie Geelen. Plotseling komt een patrouilleauto 
van de Rijkspolitie aanrijden. Samen gaan ze naar Geelen 
om te vragen hoeveel biggetjes in hok 23 aanwezig 
moeten zijn. De familie is nog niet in bed en heeft zelf de 
politie gebeld nadat ze licht bij de varkenshokken heeft 
gezien. De vermoedens worden bewaarheid. Er hadden 10 
biggetjes in het hok moeten zijn. Er volgt snel een bevel 
tot huiszoeking bij de Venlose stroper. De verdachte auto 
staat voor de deur en in het huis van de eigenaar brandt 
volop licht, maar er wordt niet open gedaan. Één van de 
agenten weet via de achterdeur binnen te komen. Op het 
aanrecht ligt een vers opengesneden big. De ingewanden 
en de kop in een emmer er onder. Alles is keurig schoon 
gewassen en klaar om gedeeld te worden. In de diepvries 
wordt een partij ingevroren wild gevonden en in de kelder 
hangt een dode, illegaal verkregen, buizerd. Alles wordt 
in beslag genomen en middels een proces-verbaal worden 
alle varkentjes gewassen.

meer de Eifel, Monschau en Königswinter. Voor veel 
agrarische jongeren is het de eerste kennismaking 
met het buitenland. Eind jaren zestig gaan de twee 

verenigingen samen verder onder de naam K.P.J., 
Katholieke Plattelands Jongeren. Na een relatief korte 
bloeiperiode neemt aan het einde van de vorige eeuw 
de interesse in de activiteiten van de K.P.J. geleidelijk 
af. De Kennedyclub wordt de belangrijkste Veldense 
jongerenvereniging en de K.P.J. sterft een zachte dood.

Toekomst
De toekomst van de intensieve veehouderij hangt 
voor een groot deel af van de mogelijkheden om 
de mestproblematiek op te lossen. Dat kan wellicht 
door methodes van vergisten of drogen. Zonder een 
goede oplossing wordt bij een steeds afnemende 
oppervlakte landbouwgrond de mestafzet te duur 
en zal de concurrentiepositie verslechteren. Dier- en 
milieuvriendelijk produceren wordt in toenemende 
mate belangrijk voor de bedrijfsvoering. Voor de 
akkerbouw en de melkveehouderij is van belang in 
hoeverre de afname van agrarische grond voor natuur, 
huisvesting, wegen en recreatie doorzet. De kansen 
voor grondgebonden bedrijven liggen onder andere 
in verbreding van teelten, in de verkoop aan huis 
van agrarische producten en misschien op toeristisch 
gebied als boerderijcamping. Ook de opkomst van de 
zorgboerderij is mogelijk een belangrijke ontwikkeling.

Voor de toekomst van grondgebonden bedrijven is het 
van belang dat de productie van bio-energie door de 
politiek mogelijk wordt gemaakt. Bio-energie zorgt 
voor minder CO²-uitstoot en is beter voor het milieu. 
Als er meer grond wordt gebruikt om gewassen, 
zoals koolzaad, bieten en mais, te telen voor bio-
energie kan er een evenwicht ontstaan tussen vraag 
en aanbod van consumptieproducten. Daardoor komt 
de opbrengstprijs van deze producten dichter bij 
de kostprijs te liggen en zal er dus minder subsidie 
voor de landbouw nodig zijn. Bij calamiteiten zal 
hierdoor de voedselvoorziening gewaarborgd zijn en 
de afhankelijkheid van de olieproducerende landen 
verminderen. Een eigen bio-energievoorziening is ook 
veel moeilijker te saboteren. Of de productie van bio-
energie toekomst heeft, hangt dus vooral af van de 
politiek.

Varkentje wassen 

Rond de kerst is het voor boswachters altijd topdrukte. 
Mensen proberen dan wel eens op slinkse en illegale wijze 
aan wild te komen. De boswachters van het Limburgs 
Landschap parkeren op een regenachtige nacht eind 
1988 hun dienstauto diep in het bos van de Ravenvennen 
om niet op te vallen. Bij de Luld herkennen ze een auto 
die vanaf Jagersrust met groot licht hun kant op komt, 
eigendom van een Venlose stroper. Ze besluiten het 
autobandenspoor over het zand en grindpad te voet te 
volgen. Vlak onder de Wittenberg gaan de sporen naar 
links in de richting van een onbewoond zomerhuisje. Er 
gaan voetafdrukken recht de weg over, via prikkeldraad 
het natte gras in van de wei en het aanliggende bosje in 
de richting van de varkensweiden van de familie Geelen. 
Daar zitten veel zeugen met biggetjes in nachthokken. 
De voetsporen gaan die kant op. In het schijnsel van de 
nachtlantaarns zien de boswachters negen gespeende 
biggetjes, dus zonder zeug. Of die aantallen kloppen, weet 
alleen de familie Geelen. Plotseling komt een patrouilleauto 
van de Rijkspolitie aanrijden. Samen gaan ze naar Geelen 
om te vragen hoeveel biggetjes in hok 23 aanwezig 
moeten zijn. De familie is nog niet in bed en heeft zelf de 
politie gebeld nadat ze licht bij de varkenshokken heeft 
gezien. De vermoedens worden bewaarheid. Er hadden 10 
biggetjes in het hok moeten zijn. Er volgt snel een bevel 
tot huiszoeking bij de Venlose stroper. De verdachte auto 
staat voor de deur en in het huis van de eigenaar brandt 
volop licht, maar er wordt niet open gedaan. Één van de 
agenten weet via de achterdeur binnen te komen. Op het 
aanrecht ligt een vers opengesneden big. De ingewanden 
en de kop in een emmer er onder. Alles is keurig schoon 
gewassen en klaar om gedeeld te worden. In de diepvries 
wordt een partij ingevroren wild gevonden en in de kelder 
hangt een dode, illegaal verkregen, buizerd. Alles wordt 
in beslag genomen en middels een proces-verbaal worden 
alle varkentjes gewassen.
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De broers Roland en Guido Verbeek in één van hun varkensstallen.

De grote varkensverhuizing

De varkenssector maakt de laatste vijftig jaar een 
enorme ontwikkeling door. Ook het bedrijf van Sef en 
Truus Verbeek-Van Melick in ‘t Vorst dat inmiddels is 
overgenomen door twee van de vier zoons, Roland 
en Guido. Ze runnen in 2009 een bedrijf met 240 
zeugen en 1700 vleesvarkens, verdeeld over drie 
locaties in Velden. Het einde van de groei is nog niet 
in zicht want stilstand wordt in de varkenssector 
gezien als achteruitgang. Er ligt een plan voor een 
stal met 1400 biggen en 2900 vleesvarkens. Daarin 
is ook de verhuizing van het bedrijf naar Sevenum 
opgenomen. Met de verhuizing van Verbeek, één van 
de grootste varkensbedrijven in het dorp, blijven er in 
Velden nog vier varkensbedrijven over. Sef Geurts, Theo 
Lommen, Ben Aerts en ‘Hendriks Pietje’ zijn de laatste 
varkensboeren van Velden.

‘Als Sef in 1960 van zijn familie het boerenbedrijf 
op Lamershof overneemt, is het nog een gemengd 
veebedrijf zoals de meeste boerenbedrijven in die tijd’, 
vertelt Truus, moeder van Roland en Guido. ‘Door de 
verspreide ligging van percelen en weilanden was 
het een eerste aanzet om hier één tak als specialisatie 
te kiezen met ernaast nog akkerbouw’. In 1961 
worden de kippenstal en varkensstal omgebouwd 
tot vleesvarkensstal. Rond 1975 komt dan de eerste 
zeugenstal voor 100 dieren. In die tijd was dat erg veel. 
Sef specialiseert zich steeds verder in de varkenssector. 
‘In 1967 gingen alle koeien aan de kant. Het getrek 
met de koeien van stal naar weilanden was ook geen 
doen meer voor pap’, legt Roland uit. ‘Er was nog geen 
ruilverkaveling geweest en hij had hier en daar weien 
liggen, een hoop gedoe’. In 1985 neemt Verbeek de 
stal van Caris in Hasselt over.
Sef, Roland en Guido stappen in 1991 in een 
maatschap en bouwen twee jaar later een nieuwe 
zeugenstal met kraamstal en biggenstal. Een paar 
jaar later is er al weer plaatsgebrek en kan er ruimte 
gevonden worden in ’t Vorst en opnieuw in Hasselt 
bij Conenhof. De watersnoden van 1993 (vele 
varkens verdrinken) en 1995 (de gehele veestapel 

wordt tijdig geëvacueerd) gaan niet zonder schade 
en verlies aan het bedrijf voorbij. De varkenspest van 
1997 waait in ’t Vorst gelukkig over maar de strenge 
overheidsmaatregelen na de pest komen hard aan. De 
regering kondigt nieuw beleid aan om verspreiding 
van ziektes in de toekomst zoveel als mogelijk te 
voorkomen. Nederland krijgt varkensvrije en begrensde 
zones. De Maas is zo’n grens. De varkens van Verbeek 
liggen plotseling in de weg want varkensbedrijven 
moeten minimaal op 500 meter afstand liggen van de 
Maas. ‘Vanwege de risico’s met hoogwater mochten 
we al niet meer uitbreiden dus zijn we op zoek gegaan 
naar andere locaties in Velden’, zegt Guido. Vanuit het 
provinciehuis in Maastricht wordt het Reconstructieplan 
Noord- en Midden-Limburg gemaakt waarin de 
natuur en veehouderij in Limburg verdeeld worden. 
‘Al snel is duidelijk dat we uit Velden weg moeten’, 
vertelt Roland. In het plan is ruimte voor de natuur in 
zogenoemde extensiveringsgebieden. Een combinatie 
van natuur en veebedrijven zonder uitbreiding 
is er voor de zogenoemde verwevingsgebieden 
en de toekomst voor grote veebedrijven ligt in 
de landbouwontwikkelingsgebieden. Sevenum 
en Siebengewald hebben ruimte voor grotere 
veebedrijven. ‘Vanuit Lamershof ligt Sevenum op een 
acceptabele afstand’, legt Guido uit. In 2006 kopen 
de Verbeeks in Sevenum een perceel. ‘In de omgeving 

liggen een kalkoenbedrijf en een nertsenfokker, dus 
is de ziektedruk minder aanwezig. Van de gemeente 
Sevenum komt alle medewerking. Met 1400 biggen 
en 2900 vleesvarkens zijn we geen megastal, die telt 
vaak meer dan 7000 varkens’. De nieuw te bouwen 
varkensstal zal worden uitgerust met de laatste 
technieken op het gebied van milieu en dierenwelzijn. 
‘Zo komt er een luchtwasser waarmee we de stallucht 
door een waternevel halen’. Ammoniakdeeltjes en 
fi jnstof fi ltert het apparaat eruit. Een lichtinstallatie 
zorgt voor een dag- en nachtritme voor de dieren. 
Een varken speelt graag dus komen er, net als in 
onze huidige stallen, kettingen en houtblokken. We 
bouwen een vloer die voor 40% dicht is en de rest 
worden roosters. ‘Wel vreemd’, zegt Roland, ‘want 
hier een paar honderd meter vandaan, over de 
grens in Duitsland mag je stallen bouwen met 100% 
roostervloeren’.
Lamershof krijgt in de toekomst een natuurlijke 
omgeving. ‘De plannen liggen er om ook hier een 
hoogwatergeul aan te leggen die overtollig Maaswater 
gaat opvangen’, zegt Roland. Een boterham verdienen 
in de varkenssector kan alleen als je in de toekomst 
verder kunt uitbreiden. De vleesprijs zal blijven dalen 
en de kostprijs blijft stijgen. ‘Alleen als we kunnen 
verdubbelen, blijft het op de lange termijn fi nancieel 
interessant’, meent Guido.

De broers Roland en Guido Verbeek in één van hun varkensstallen.
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Historische boerderijen

Tot de komst van de Fransen zijn veel grote Veldense 
boerderijen nog eigendom van kloosters, kerk en 
adel. De eigenaren bezitten de zogenoemde ‘heerlijke 
rechten’, zoals het jacht- en visrecht, het veerrecht 
over de Maas en het molenrecht. Ze hielden de boeren 
ook aan hun maalplicht. Uit archiefstukken blijkt 
dat een boer, die zijn graan niet bij een ‘heerlijke 
molen’ liet malen, voor straf een greppel moest 

graven rond Wolters bos, gelegen tussen de Bong en 
de Wittenberg. Na de Franse revolutie worden veel 
Veldense goederen van kerken en kloosters onteigend 
en komen in handen van burgers en speculanten, 
veelal uit Venlo. De nieuwe eigenaren blijven tot ver 
in de 19e eeuw in het bezit van deze goederen. Een 
aantal boerderijen is uiteindelijk in handen gekomen 
van de voormalige pachters. Van enkele bekende oude 
Veldense boerderijen zijn gegevens bewaard gebleven. 

Interieur van een Schandelose 
boerderij uit 1720-1727, bewoond 
door de familie A. Verheijen.
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Lamershof, gelegen in ’t Vorst aan de Vorstweg 40. 
In een archiefstuk uit 1739 wordt gesproken over 
‘den Hoff genoemt Luttelvorst ofte Lamers Hoff’. 
De boerderij wordt genoemd naar de halfman Peter 
Lamers, volgens een akte uit 1754 bekend ´van den 
hoef genant Lûetervors´, die met zijn huisvrouw 
Mechteldis Verbeek de boerderij pacht. Luttelvorst 
betekent klein Vorst. Tot aan de Franse tijd is de 
boerderij in het bezit van de Zusters Annunciaten 
uit Venlo. Daarna komt Lamershof in handen van de 
familie Crienen - Van Wijlick. Eén van de erfgenamen, 
Maria Crienen, trouwt met Jacobus Verbeek en 
sinds die tijd wonen de Verbeeks onafgebroken op 
Lamershof.

Conenhof of Koenenhof ligt in Hasselt op het adres 
Hasselt 16. De oorspronkelijke hoeve heeft iets lager 
en verderop in de richting van museum Hansenhof 
gelegen. De funderingen van de ‘oude’ Conenhof lopen 
in 1880 bij een rampzalige overstroming onherstelbare 
schade op. De hoeve wordt afgebroken en iets 
hogerop opnieuw gebouwd. De hof is ooit genoemd 
naar de familie Conen of Koenen die er heeft gewoond. 
In een naamlijst van het kasteelarchief Arcen uit 
ongeveer 1400 worden al Henken Conen van Hasselt 
en Jacob Conen soen (zoon) van Hasselt genoemd. 
Het Kruisherenarchief heeft aktes uit 1502 en 1541 die 
handelen over een hoeve te Hasselt. In 1530 is in een 
akte sprake van ‘den Hof ter Hasselt’. In 1546 staat in 

Lamershof in ‘t Vorst.
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het Veldens kerkarchief de naam Jacop Coene. In 1748 
zijn Laurentius Heldens en Joanna Catharina Geelen, 
afkomstig uit Maasbree, pachters op Coenenhof. Hun 
dochter Maria, gehuwd met Henricus Janssen, is in 
1816 pachter op deze boerderij. Ten tijde van de 
Franse revolutie komt de boerderij in bezit van de 
heren Van Wissen en Heuts, renteniers uit Venlo die 
de boerderij verpachten. Erfgenamen van beide heren 
verkopen ‘Coenenhof’ in 1863 bij openbare verkoop 
aan Bernard Bos rentmeester uit Arcen voor 11.600 
gulden. Deze verkoopt Conenhof vervolgens in 1872 
voor 14.800 gulden aan het echtpaar Peter Antoon 
Janssen en Maria Verbeek. Later wonen op Conenhof 
achtereenvolgens de families Haenen, Peters (Cone 
Jeu), Caris, Theelen en Berendsen.

Haoveshof (Hovershof) ligt in ’t Vorst aan de 
Vorstweg 55. Haoveshof is voor 1820 eigendom van 
het klooster St.-Nicolaas in Venlo, de thuishaven van 
de Venlose Kruisheren. De Kruisheren schrijven in hun 
oude boeken steeds over bezittingen ‘Van onssen hoiff 

toe Velden geheite te Hoefhuijs’ en ook over de hoeve 
gelegen ‘te Hoefhusen’. Wellicht zijn het de oudste 
benamingen voor Haoveshof. Maar zeker is dat niet. In 
het Kruisherenarchief zit een overdrachtsakte van de 
schepenbank Velden uit 1334 waarbij de heren Johan 
en Goetsen Storm rechten hebben op een hoeve ‘te 
Haves’. In een kerkdocument uit 1492 staat de naam 
‘Heynken aen gen Hoeves’. In een akte uit 1501 staat 
dat twee gravinnen van Bentheim afstand doen van 
hun lijfgewinsrechten op de ‘hoeve ten Haves’. Er zijn 
tal van documenten te vinden uit de 16e en 17e eeuw 
die wijzen op Haoveshof en zijn bewoners. ‘Heinken 
Havis’, ‘Tryneken opten Hovis’, ‘den hoff toe Haevis’ 
en ‘in gen Haevis’, de namen mogen onderling iets 
afwijken, alles wijst in de richting van één van de 
belangrijkste boerderijen van Velden; Haoveshof. In 
een akte uit 1632 klaagt procurator Wilhelmus Brun 
van de Kruisheren in Venlo dat huursoldaten van 
het leger van Graaf Willem van Nassau, ritmeester 
Van Stakenborke en kolonel Harry, die met hun 
ruiterij en troepen bij Velden lagen, een huis en twee 
schuren in Velden genaamd ‘Opgenhaeves’ hebben 

De bewoners van Conenhof in 
Hasselt rond 1930.
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vernield en afgebroken. Op kadasterkaarten is de 
naam ‘Groêt Hôaves´ te lezen en aan de overkant 
van de weg is een gebouw met de naam ´Klein 
Hôaves´ getekend. Ook gaat er een verhaal, maar 
misschien is het een verzinsel, dat vanuit ´Haôves´ 
een onderaardse tunnel loopt onder de Maas door 
naar het Gebroken Slot in Grubbenvorst. Op `Haoves´ 
wonen geen onbelangrijke dorpelingen. In kerkaktes 
van 1551 en 1555 wordt ene Goris aengen Hoeffes 
en in 1558 Goris aen gen Haeffes als kerkmeester 
genoemd. Al in 1735 is de familie Janssen pachter 
en blijft dat meerdere generaties. Joachim Janssen 
wordt dan ook Joachim Hoaves genoemd.  In 1685 
is deze Joachim kerkmeester in Velden. De witte 

hoeve, zoals die er nu bij ligt, is gebouwd in 1778, 
net als het bakhuis. In 1820 wordt Haoveshof door 
de St.-Nicolaaskerk verkocht aan Johan Otten. Uit 
de gegevens van het gemeentelijk bouwarchief blijkt 
dat in 1846 een nieuwe boerderij gebouwd wordt. 
De boerderij is voor de Franse revolutie eigendom 
van het Kruisherenklooster Venlo en gaat eerst over 
naar de staat om vervolgens verkocht te worden aan 
de familie Bontemps-Receveur uit Venlo en blijft tot 
na 1868 in het bezit van deze familie. Later staan in 
archieven ook de families Haanen, Valize - Receveur 
en Lodewijk Berger als eigenaar genoteerd. In 1955 
koopt het pas getrouwde echtpaar Sjraar Peters en 
Fien Verwijlen uit Echt Haoveshof. Sjraar is geboren 

Haoveshof in ‘t Vorst.

Den hoff op gen haevess die toebehoort aan 
het klooster St.-Nicolaas te Venlo betaalt 
o.a. vijf pond olie.

Den hoff op gen haevess die toebehoort aan 
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op de hoeve Zwaantjeshof in Berkelaar. Zijn vader, 
Wullumke Peters, is een bekend trekpaardenhandelaar. 
De familie Peters maakt mee dat de boerderij en 
aangrenzende stallen in 1965 door brand grotendeels 
worden verwoest. Voor het huis staat sinds 1975 de 
oude Veldense dorpspomp die vroeger op de Markt 
stond en waar mensen, voordat er waterleiding was, 
gingen wassen en water halen. In oktober 2009 is 
de pomp teruggeplaatst in het dorpscentrum. Nu is 
Hovershof, nog altijd in bezit van de familie Peters, een 
minicamping waar toeristen een overnachting boeken. 

De Raorhof ligt in Schandelo op het adres Schandelo 
42. In het archief van het Kasteel Arcen zit een 
document uit 1377 waarin gesproken wordt over de 
schepen van de Bong: ‘Henneken Rayman, scepen 
van Boydonck’. In een document met namen rond 
1400 staan ‘Deric Rayman van Scanlen’ en ook ‘Heyn 
ingen Ray van Scanlen’ waarschijnlijk verwijzend 
naar de hoeve ‘In gen Raij’, ofwel Raorhof. Ook in het 
Veldens kerkarchief staan vanaf het begin van de 16e 
eeuw regelmatig personen die de achternaam ‘In gen 
Raij’ dragen. Een kerkakte van 1532 toont de naam 
‘Goessens ingen Ray’. Een akte uit 1546 gaat over 

‘Henrisken ingen Ray’ en zijn zoon Henrick. Ook wordt 
gesproken over de erfgenamen van den ‘hoff inghen 
Ray tho Schanlo’. In een kerkakte uit 1682 is de ´Rayer 
Hoff tot Schandeloo gelegen´ en in een kerkakte 
van 1685 wordt ‘Kerst in gen Ray’ als ‘kirckmeyster’ 
genoemd. Het kerkregister van Velden toont dat de 
oudst bekende pachter Conradus in gen Ray gehuwd 
is met Joanna Engels. Conradus is ook schepen. Via de 
vrouwelijke lijn blijft deze familie pachter op Raorhof. 
Eerst is dat het echtpaar Maria in gen Ray gehuwd 
met Hermanus van Wylick afkomstig uit Arcen en 
vervolgens hun dochter Gertrudis van Wylick gehuwd 
met Petrus Crienen. Voor 1800 wordt Raorhof, in 
een kerkakte van 1776 nog altijd ‘Raijer Hoff’, onder 
anderen bewoond door ene Conr. van Wijlick en 
Eleonora Steger. Na 1810 verlaat deze familie Raorhof. 
Ook deze boerderij komt in de Franse tijd in handen 
van speculanten. In de lijst van grondeigenaren, 
opgemaakt in 1801, wordt ene Jan Janknecht en 
consorten als eigenaar vermeld. Zijn familie blijft tot 
1857 eigenaar van deze hoeve. In 1876 is de eigenaar 
van het kasteel van Arcen bezitter van de boerderij. 
Barones Von Weimar krijgt Raorhof toegewezen. De 
boerderij wordt in 1856 verpacht voor 800 gulden 
aan Jan M. Beeker uit Lottum. Sinds 1911 is Raorhof 
bewoond door de familie Theelen. 

Raorhof in Schandelo.

In de buitengevel van Raorhof zit een muursteen met de Latijnse 
inscriptie: ‘Mathieu Custers, nat. 1872 hanc posuit 20.mars 1884’. 
Mathieu Custers, geboren in 1872, heeft deze steen geplaatst op 
20 maart 1884.
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Enderhof, ook Aan gen Eyndt of Einderhof genoemd, 
ligt in Schandelo op het adres Schandelo 13. De hoeve 
is vanaf het begin eigendom van de Heren van Arcen. 
Het is mogelijk dat de hof zijn naam dankt aan het 
feit dat dit de boerderij is die het verst (aan het einde 
van de heerlijkheid) gelegen is van het kasteel. De 
benaming kan ook verband houden met de typische 
lintbebouwing in Schandelo, een lange straat met aan 
weerszijden boerderijen. Vaak krijgt de boerderij aan 
het einde van de langgerekte straat de naam ´Aen 
gen Endt´. In 1377 schenkt Otto van Buren, heer 
van Arcen, ‘den auden hof tot Schanle’ aan de vrouw 
van zijn broer Johan. In die tijd ligt de hoeve, zoals 
veel boerderijen, nog aan de lage kant van de weg 
Schandelo. Op een namenlijst in 1398 van Arcense 
schepenen staat ‘Peter Claes van ghijn Endt’. In 
1432 blijkt, uit het archief van het Kasteel Arcen, de 
weduwe van Johan van Buren te zijn hertrouwd. Ze 
noemt zich ‘vrou tot Schanlo’ en woont waarschijnlijk 
ook in Schandelo. Misschien woont ze op Enderhof, 
al is daar geen enkel bewijs voor. De hoeve bestaat 
zeker al in 1511-1512 want dan is er volgens het 
archief een schuur bijgebouwd. In een kerkakte van 
1558 wordt ene ‘Derick aen gen Indt’ als kerkmeester 
genoemd. In een pachtcontract uit 1771, gevonden 
in het archief van het Kasteel Arcen, worden Willem 
Raemers en Catherina Roet als pachters van de 
´Eenderhooff´ genoemd. In stukken van 1777 komt 
de naam W. Cupers - Raemers voor. In 1840 is Gerard 

Hermkens pachter. In 1871 verkopen de kasteelheren 
van Arcen de boerderij, 28 hectare groot, voor 26.000 
gulden aan Jean Custers, koopman uit Venlo. De latere 
bewoners van Enderhof zijn de families Roefs, Soberjé 
en Den Otter.

Maoshof ligt in Schandelo op het adres Schandelo 16 
en is in bezit van de familie Koopmans. Afgaande op 
het kerkregister is de oudst bekende pachter van deze 
hoeve het echtpaar Gerardus Schaffels, of Schaffers, 
uit Lomm en Elisabeth Janssen alias Maes. Zij worden 
in 1735 als zodanig vermeld bij de doop van hun zoon 
Joannes Laurentius. Hij neemt de pacht van zijn vader 
over en wordt in 1801 nog steeds vermeld als pachter. 
De Maoshof is tot 1871 van de kasteelheren van Arcen 
en is evenals Enderhof in 1871 verkocht aan Jean 
Custers. Hij betaalt er 25.000 gulden voor. Ook de 
families Aerts en Geurts wonen er lange tijd.

Andere oude boerderijnamen
Over de geschiedenis van andere oude boerderijen is 
niet zoveel bekend. De vroegste boerderijen ontstaan 
in Genooi, ‘t Vorst, Hasselt, de Voort, rondom de kerk, 
op de Vilgert en als lintbebouwing in Schandelo en de 
Bong. Als na 1820 op grote schaal wordt overgegaan 
tot ontginning van gemeentegronden groeit het aantal 
boerderijen. Ook de aanleg van de Rijksweg zorgt 

Enderhof in Schandelo.
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voor nieuwbouw. Veel boerderijnamen zijn bewaard 
gebleven, andere verdwijnen in de loop der tijd. Dit 
geldt ook voor de gebouwen. Voorgangers van de 
boerderij die vandaag de dag nog de naam draagt, 
boerderijnamen verhuisden mee. Veel boerderijen 
hebben in de directe omgeving van het huidige gebouw 
gelegen. Links of rechts ervan, dan wel aan de overkant 
van de straat. De schrijfwijze van de naam is in de loop 
der tijd verschillend, maar bijna altijd herkenbaar. 

In een paar oude Veldense akten komen ‘Blaeck 
hoeff’, het Blaeckhoof en ‘Blaickhoff’ voor. Op de 
lokatie van het huidige verzorgingscomplex aan de 
Kloosterstraat heeft wellicht een hoeve gelegen want 
een 16e eeuwse kerkakte zegt dat Tilman Engelen en 
zijn vrouw eigenaar zijn van de ‘Blaickhoff’. Vraagtekens 
over de exacte lokatie zijn er bij de ‘Gasthuys hoff 
toe Hasselt gelegen’. In oude aktes ook ‘Gasteshoeff’ 
genoemd. De naam gasthuis verwijst mogelijk naar 
een van de eerste ziekenhuizen van Venlo die gerund 
werden door geestelijken en die mogelijk bezittingen 
in Hasselt hadden.Verder is in het kerkarchief een 
oude akte te vinden waarin gesproken wordt over 
de Coelhoff, een goed dat in de Bong moet hebben 
gelegen. Ook worden ‘de Weemhoff’ en ‘Gruters 
hoff’ genoemd in vroege 16e eeuwse lijfgewinaktes. De 
laatste zou in de buurt hebben gelegen van een stuk 
land dat Langendonck wordt genoemd. 

Van Thissenhof in Hasselt is bekend dat die in 1881 
nog eigendom is van de R.K. Godshuizen van Venlo. 
In documenten komt Godfried Willemsen voor als 
pachter. In 1921 is Willemsen eigenaar van Thissenhof.  

Martenshof in Hasselt gaat tijdens de 80-jarige 
oorlog waarschijnlijk in vlammen op, zo staat in een 
akte van 1632. In het archief zitten documenten uit 
de jaren 1749 – 1756 waaruit blijkt dat de hoeve, 
‘den Bouhoff genoempt Mertens-Hoff’, in het bezit 
is van de eerwaarde paters ‘Cruijts Heeren van 
Venlo’. Het huidige gebouw is van 1858. Rieterhof 
in Schandelo is lange tijd in het bezit van de families 
Rieter en Wijnhoven, die er ook woont. Als de familie de 
agrarische sector verlaat, wordt Rieterhof verpacht aan 
Lenders. Nu is Rieterhof van de Stichting Winters Van 
den Speulhof in Baarlo, genoemd naar de gelijknamige 
familie die in 1936 een beeldje van de heilige Joseph 
laat inbouwen in een gemetseld baldakijn tegen de 
muur van Rieterhof. Stappershof in de Stapperstraat 
10 is rond 1735 gebouwd en genoemd naar de 
bewoners Jan Verstap en Joekens Hoeve. In oudere 
archiefstukken komen namen als ‘Aen gen Stap’ en ‘Van 
der Stap’ voor. Van 1820 tot 1934 woont de familie Van 
Montfort er en daarna de families Theelen en Fitten. 
In 1935 komt er aan de noordzijde een huis bij. In de 
Tweede Wereldoorlog wordt het huis gebombardeerd. 
Op het adres Stapperstraat 22, nu Bed & Breakfast 
‘de Stapper’, staat in 1700 al een boerderij. Na een 
brand in 1936, waarbij de hele veestapel verloren gaat, 
is de boerderij in de huidige staat herbouwd. Boerderij 
De Slangert, Schandelo 111, is van 1836 zo blijkt 
uit tekens op de ankers van het pand. De Slangert is 
vermoedelijk gebouwd met stenen gemaakt in een 
veldbrandoven in de buurt. Sinds 1920 woont de familie 
Van Lipzig er. In 1964 was er een grote brand. Jan 
Houben uit Genooi heeft in de archieven onderzoek 
gedaan naar oude boerderijen en boerderijnamen aan 
de Genooierweg. Tot de afbraak in 1932 heeft ‘Den 
Boschhoff’ bestaan aan de Genooierweg 42. De 
panden links en rechts van de oude hoeve, op nummer 
40 het huis dat nu Bosch Hennen heet en op nummer 
44 boerderij Bostlenen, zijn gerelateerd aan Boschhoff. 
Bosch Hennen verwijst naar ene Henricus (Hennes) 
Jansen en Bostlenen en is vernoemd naar Leonardus 
(Leen) Jansen, beid oudbewoners van Den Boschhoff. 
In een kerkakte uit de 16e eeuw wordt ene Lenart op de 
Boss van ‘dat Goet op de Boss’ al genoemd.

Maoshof in Schandelo.
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Een deel van de bezittingen van 
het Kasteel Arcen worden op 24 juli 
1871 via een openbare verkoop in 
zaal Tielens aan de Markt in Venlo 
van de hand gedaan. Daarmee is een 
redelijke verdeling van de erfenis 
mogelijk tussen de verschillende 
erfgenamen, de ‘hoogwelgeboren’ 
heren Von Weimar en Von Dalwigk 
Lichtenfels. In Velden gaan naast 
de boerderijen Enderhof, Maoshof 
en Conenhof ook nog de heimolen 
(wind-graanmolen met woning) 
en ongeveer 45 hectare bouw- en 
hooiland, bos en hakhout in de 
verkoop.
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Historische boerderijen en woningen op de 
kaart van Verbeek 
Door de uitgebreide inventarisatie van Veldense veld- 
en boerderijnamen van Twan Verbeek en grondig 
archiefonderzoek naar vroegere eigenaren en pachters 
van Veldense boerderijen door Rob Lommen (zoon 
van Knopse Piet) is een groot aantal boerderijen te 
lokaliseren. De aantekeningen in het kerkarchief van 
pastoor Wolters komen daarbij van pas. Wolters kwam uit 
Spaubeek en had moeite met de vele Veldense bijnamen. 
Daarom maakte hij enkele notities in het kerkregister, 
waarschijnlijk voor zichzelf, om verwarring te voorkomen. 
Van nog bestaande maar ook van inmiddels afgebroken 
boerderijen staan hieronder de namen en adressen. Via 
de coördinaten zijn de panden te vinden op de kaart van 
Verbeek die is toegevoegd aan dit boek. 

Genooi
H2 Stepkes/Stepkenshof - Genooierweg 47
H2  Rademaekers/Radmaeckershof/Ramakers/Rattmaekers 

- Genooierweg 55 (afgebroken)
H2  Thönissen (Teunisse) - Genooierweg 59 (bouwjaar 

1788, verbouwd)
H2  De Foêt/Futh - Genooierweg 63 (bouwjaar 1834)  
G1 Carissen/Karissenhof - Genooierweg 32
H2  Lankers - Fazantweg 14 
H2  Bostlenen - Genooierweg 44 (afgebrand 1936 en 

herbouwd)
H2  Aen Boss/Bos/Den Boschhoff, Genooierweg 42 

(afgebroken in 1942)
H2 Bosch Hennen, Genooierweg 40
G2 De Laorberg/Laarberg - Genooierweg 22

Krosselt
G2 Ledant - Rijksweg 162
G2 De Slink - Weerdweg 22 (afgebroken)
G2 De Krosselt - De Krosselt 6

‘t Vorst
F1  Hoefhuijs/Op gen Haeves/Haoveshof/Groot Hovens/

Hovershof - Vorstweg 50
F1  Klein Haoves/Klein Hovens - Vorstweg, tegenover 

Haoveshof (afgebroken)
F1  Laemers/Lamershof - Vorstweg 40
F1 Rodden - Vorstweg 46
F1 Linksen - Vorstweg 36a
F1 Neulishof/Nöllen/Neulis - Vorstweg 34a
E1 Sieben - Vorstweg 28
E1 Deckers/Dekkers - Vorstweg 24
F1 De Kamp/Kamper - Vorstweg 42
E1 Eggers - Stapperstraat 22
F1 Schniers - Vorstweg 30
F2 Dams - Genooierweg 10
E2 Benders - Vorstweg 18

Velden (centrum, omgeving kerk)
E2 Conrate - Oude Venloseweg 15
E2 Schmidt/Smeetsboer - Dorpsstraat 5 
E2 Kemkens - Wilheminastraat 10
E2 Küpershof - Dorpsstraat 10 (in de oorlog vernield)
E2 De Klef - Dorpsstraat 1 (afgebroken)
E2 Aen Cüsters/Cüstershof - Markt 7
E2 Scholtsen/Scholtishuis, 
 (bouwjaar 1713, afgebroken 1969)
E2 -  Boerderij Schoolstraat 11 (bouwjaar 1847, 

afgebroken 2010) 
E2 - Boederderij Schoolstraat 16 (bouwjaar 1856)

E1 Stappershof - Stapperstraat 14
E2 Aen Custers/Koster - Kloosterstraat
E2 Huben - Veerweg 2 (bouwjaar 1904)
D2 Bumkes/Buimkes - Oude Heerweg 68
E2 Op Hillen - Markt 10 (afgebroken)
E2 De Klip - Kloosterstraat 34
D2  Willemen - bij Oude Heerweg 20 (afgebroken)
D2 Huize Weltevree - Oude Heerweg rechts van nr 51
D2  Doeresen - Oude Heerweg ter hoogte van 26b 

(afgebroken)
D2 Fratsken - Rijksweg 42
D2 Koekoek - Oude Heerweg, op zandpad kerkhof
D2 Tuutjes - Rijksweg 36
E2 Driënen - Bernhardstraat 42 (afgebroken) 

Hasselt
C2 Thissenhof - Hasselt 5
C2 Conenhof/Koonen - Hasselt 16
C2  Hansenhof - Hasselt 10 (afgebrand, nu museum)
C2 Rumkens/Ruumkens/Aen Rumkens - Hasselt 2
C2 Martenshof/Aen Mertens - Ebberstraat 2
C2 Nellenhof - Hasselt 11

De Voort
B2 Aen Wevers - Weverstraat (afgebroken)
B2 Heiligershof - Ebberstraat 35
B2 Klompe - Rijksweg 4
B2 Bos - Voort 1
C2 Achten - Rijksweg 9

De Bong
B3  Brugeshof/De Berg/Berger/Op de Berg - Rijksweg 

1 (huidige boerderij staat niet op oorspronkelijke 
plaats)

Sieben - Vorstweg 28 Thönissen (Teunisse) - Genooierweg 59 Brugeshof/De Berg/Berger/Op de Berg - Rijksweg 1 Klefse - Schandelo 37
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C3 Aen Basten - Bong (afgebroken)
B3 Martinenhof/Martiner - Bong 22
C3 De Vlees - Bong 2
C3  Knopse - Bong 6 (‘alt Knopse’ lag aan overzijde weg)
C3  Kuebkes/Kuubkes - Bong 14 (‘alt Kuebkes’ aan de 

overkant is afgebroken in 1924) 
C3  Smits - Bong 12 (‘alt Smits’ lag aan de overzijde)

Schandelo
C4 Hermens/Hermeshof - Schandelo 19
C4  Maoshof/Aen Maes - Schandelo 16 
C3 Op Harsten/Aan Hart - Schandelo 3 (afgebroken)
C3 Piete - Schandelo 7
C4 Japiks - Schandelo 10
C4 Aengen Endt/Enderhof - Schandelo 13
C4 Linskenhof/Lingsehof/den Hoeffslinxke - Schandelo 18
D4 Aen Drabbenhof - Schandelo 39
C4 Beekerhof/Beëk/Aan Beck - Schandelo 20
D4  Klefse - Schandelo 37 (gebouwd rond 1732, 

afgebroken in 1979)
D4 Nelissen Schandelo 41
D4 Deep/Deeperhof - Schandelo 45
D4 Manissen/Manusse - Schandelo 47
D4 Bij Hermien - Schandelo 46
D4 Raaierhof/Raorhof - Schandelo 42 
D4 Aardenhof - Straelseweg 2
D4 Aen gen Steegh/Stegerhof - Schandelo 36
D4 Jentjens - Straelseweg 6
D4 Zankerd - Straelseweg 4
C5 De Vliegenkamp - Straelseweg 33a
D5 Anna Hoeve - Straelseweg 40
D4 Aen Heines - Schandelo 57 (afgebroken)
D4 Rieterhof/De Riët/Aen gen Riet - Schandelo 50
D4 Schellen/Schellehoes - Schandelo 64

D4 Gossens - Schandelo 71 (afgebroken)
D4 Karbinsk (oud) - Schandelo 73
D4  Pietersen - Schandelo 77 (met de naam ‘t Hetje op de 

gevel)
D4  Aan Hegger/Hek - Schandelo 83 (afgebroken, het 

huidige pand heet Villa d’Este)
E4/E5  Karbinsk (nieuw) - Schandelo 89
E4/E5  Langen/Langendonk - Schandelo 93 

(afgebroken)
E5  Aen gen Stert/Sterterhof/Aan Start/Aen gen Staert - 

Schandelo 100
E5 Slangert - Schandelo 111
E5 De Brem - Schandelo 113
F4 De Knos - Paddeweg 26

Vilgert
E3 Medsen/Medzehof/Coppershof - Vilgert 9 
E3 Aen Vreezen - Vilgert 1
E3 Mariahoeve - Schandeloseweg 31
E3 Wils/Wilshof - Schandeloseweg  56
E3 Salings/Solingerhof - Solingerhof 32
E3 Naaten - Vilgert 20
E3 Aen Schmitz - Vilgert 15
D2 Bekkers - Vilgert 25
D3 Stoffelen - Vilgert 23
D2 Kranen - Vilgert 52
D3 Heier - Vilgert 42 
E3  Onze Lieve Heers Pieterke - Schandeloseweg 47 

(afgebroken)

Kraneveld
F2 Hurstjens/Hursjes/Aen Heurstjens - Putterweg 12
F2 Sjange - Putterweg 6
F3 Jannenhof - Heideweg 9

F3 Bouten - Heideweg 10 (afgebroken)
F3  Kerkehof - hoek Heideweg - Kranenveld (afgebroken) 
F3 Heiboer - Kraneveld 23 (afgebroken)
F3 Pompe - Paddeweg 21
F2  Kraneveld - in de buurt van Lepelaarstraat 11 

(afgebroken)
F2  Mieë/Mieën - Tussen Lepelaarstraat 1 en Jan 

Verschurensingel 19 (afgebroken)
F2  Schoemaker of Frenkenhof - Rijksweg 157 (in de 2e 

wereldoorlog vernield) (oorspronkelijke boerderij lag 
evenwijdig aan Rijksweg)

F2  De Donk - Putterweg 14 (de oorspronkelijke Donk 
moet in ‘t Vorst gelegen hebben)

F2 Nüren - Rijksweg 140
F3 Schrôt - Putterweg 36 (afgebroken)
F2 Fermetet - Rijksweg 161 (afgebroken) 

De Foêt/Futh - Genooierweg 63 Linksen - Vorstweg 36a Lankers - Fazantweg 14

De Zwartwaterhof op de grens van Velden en Venlo lag op de 
Nijmeegseweg 90 waar nu het Van der Valk Hotel Venlo staat. 
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De Tuinbouwgeschiedenis

De tuinbouwgeschiedenis van Velden is veel jonger 
dan de landbouw- en veeteelthistorie. Er zijn in de 
loop van de tijd altijd wel groenten geteeld maar 
dat gebeurt vooral thuis voor eigen gebruik. Dat er 
groenten geteeld worden, blijkt uit het feit dat in het 
afgelopen millennium de boon in haar vele soorten 
en toepassingen het belangrijkste volksvoedsel is 
geweest, naast de diverse soorten granen.

Duits achterland
De beroepsmatige kant van de groenteteelt komt in 
onze omgeving pas in de tweede helft van de 19e 

eeuw op gang. Vooral vanuit Venlo groeit de interesse 
in de verkoop van groenten aan het Duitse achterland 
met zijn sterk groeiende bevolking. Ondernemende 
personen zien daar een goede boterham in en 
trekken met paard en kar of met hond en kar, naar de 
consument in de Duitse steden. Ook Veldense boeren 
en tuinders trekken de grens over, bijvoorbeeld naar 
Geldern en Krefeld. Het is vaak een tweedaagse reis 
en als de verkoop goed is, wordt er wel eens een extra 
biertje gedronken. Sterke verhalen beweren dat in 
die tijd het paard zelf de weg terug kan vinden als de 
voerman een glas te veel gedronken heeft. 

Sommige tuinders geven hun producten in commissie 
aan exporteurs mee. Maar de prijs die ze daarvoor 

Van links naar rechts: Grada, Toon, 
Frans en Nelly van den Hombergh 
(Adolf). Ze plukken augurken aan de 
Maas.
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krijgen is nogal onzeker en er moet een fl ink bedrag 
aan provisie betaald worden. De ontevredenheid 
daarover neemt hand-over-hand toe. Om de belangen 
van de tuinders te behartigen wordt in Venlo in 1883 
een Tuin- en Landbouwcasino opgericht. Het is een 
voorloper van de Venlosche Veiling Vereeniging (V.V.V.) 
die in 1908 het levenslicht ziet. Sinds 1898 worden er 
al augurken geveild om tot een betere prijsvorming 
te komen. Dit gebeurt in Venlo bij de Piottewei 
(het huidige Rosarium) langs de Ponywaeg (eerst 
Hamburgersingel, nu Deken van Oppensingel). 

De veiling
Vanaf de oprichting van de Venlose veiling kunnen 
ook tuinders uit omliggende dorpen hun groenten op 
de veiling verkopen. Maar ze moeten wel een hogere 
provisie betalen en hun producten worden pas geveild 
nadat die van de Venlose tuinders verkocht zijn. Uit 
onvrede richten enkele Blerickse tuinders samen 
met een aantal tuinbouwverenigingen uit de dorpen 
rond Venlo in 1915 een eigen veiling op. Het wordt 
de Coöperatieve Veiling Vereniging (C.V.V.). De strijd 
tussen de Venlose ‘gerdeneers’ en de ‘boerenveiling’ 
van de dorpse tuinders duurt vele decennia. In 1946, 
vlak na de oorlog, gaan de twee veilingen uiteindelijk 
samen onder de naam Coöperatieve Venlose Veiling. 
Maar dertien jaar later al, in 1959, vindt er opnieuw 
een splitsing plaats als de Venlose tuinders weer 
een eigen groenteveiling stichten, de V.G.V., de 
Coöperatieve Venlose Groente Veiling, die uiteindelijk 
in 1991 weer fuseert met de C.V.V. Vanaf dat moment 
onder de naam Veiling ZON, de Coöperatieve  Veiling 
Zuid-Oost-Nederland. Veel verschillende namen voor 
eigenlijk hetzelfde belang.

De Coöperatieve Tuinbouwvereniging Velden 
In 1913 wordt de Coöperatieve Tuinbouwvereniging 
Velden opgericht. Die sluit zich in 1915 aan bij de 
C.V.V. Er zijn ongeveer 40 leden ingeschreven. Maar 
omdat de archiefstukken in de Tweede Wereldoorlog 
verloren gaan, zijn de juiste oprichtingsdatum en 
de ledenlijst niet meer te achterhalen. Bekend is 

wel dat Paul Haenen uit ‘t Vorst van 1913 tot 1929 
secretaris en zaakvoerder is. Daarna breekt een 
lange periode aan waarin vader en zoon Brueren deze 
functie vervullen. Van 1929 tot 1961 is dat vader Lei 
en na zijn dood van 1961 tot 1998 zoon Hay. Samen 
bijna 70 jaar. De eerste jaren gaan de groenten 
naar de Venlose Veiling Vereniging. De leden van de 
tuinbouwvereniging hebben voornamelijk gemengde 
bedrijven met enkele koeien, wat varkens, kippen, 
landbouw en een kleine tak van tuinbouwproducten. 
Het vervoer van producten naar de veiling en de 
verzorging en begeleiding daarvan zijn belangrijke 
taken voor de secretaris/verzorger. Tot 1973 vindt dat 
vervoer plaats via een extern transportbedrijf, daarna 
wordt dat in eigen beheer uitgeoefend. Het wagenpark 
groeit van één vrachtauto in 1973 naar vijf in 1998.

Aanvankelijk worden er vooral vollegrondsgroenten 
geteeld zoals prei, bonen, erwten, witlof en kool. Later 
worden de drie A’s, asperge, aardbeien en augurken 
steeds belangrijker. Maar de groenteteelt in de 
vollegrond wordt geleidelijk verdrongen door de teelt 
in kassen. Sla, augurken en tomaten zijn lange tijd de 
hoofdteelten. 

In de beginjaren van de tuinbouwvereniging bestaat 
het verpakkingsmateriaal nog overwegend uit 
manden en zakken. De Veldense tuinders brengen 
de veilingproducten bijeen ‘onder in ‘t dörp’ ofwel op 

Een vooroorlogse foto van de 
toenmalige Kerkstraat genomen 
vanaf de Kwartelemert, nu hoek 
Dorpsstraat - Wilhelminastraat. De 
dikke zwerfkei rechts op de foto 
ligt er nog. Op de foto staan v.l.n.r. 
Theike Gielen, Piet Paar, Marie 
Verbeek, Anna en moeder Verbeek, 
H. Brueren, Van den Hombergh, Bert 
Vosbeek, Wum Smits, Graat Verbeek 
en Jos Peeters (Pieëters Joep).
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de Kwartelenmarkt. De exacte locatie is op de plek 
waar de Dorpsstraat, Wilhelminastraat en Vorstweg 
bij elkaar komen. Aan de overkant van het adres 
Wilhelminastraat 1 is fl ink wat stoepruimte om de 
producten te parkeren. De ruimte voor het woonhuis 
Dorpsstraat 5, waar nog lange tijd de opslag van kolen 
ligt, heeft wat weg van een marktpleintje. Vanaf deze 
‘Kwartelemert’ worden producten met paard en kar 
naar de veiling in Venlo vervoerd. Later gebeurt dat 
met vrachtwagens van onder anderen Simons, Bouten 
en niet te vergeten Roelofs, die zelfs in de oorlogsjaren 
en zeker de eerste twee jaar na de oorlog ‘met veel 
plezier’ het paard voor de wagen spande.

Na de oprichting van de C.V.V. openen aan de 
Havenstraat in Venlo, vlakbij de bedrijvige haven, 
de eerste loodsen. Daar gaan dus ook de Veldense 
groenten naartoe. De tuinbouw is in die tijd nog 
maar een (klein) onderdeel van het gemengde 
landbouwbedrijf. Er worden naast de eerder genoemde 
bonen als belangrijke producten onder andere erwten, 
augurken, spinazie, vroege aardappelen (die ook 
onder groenten gerekend worden) en diverse soorten 
kool geteeld.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) betaalt 
de consument goede prijzen voor de groenten. Maar 
onmiddellijk na de oorlog is dat afgelopen omdat 

de verarmde Duitsers te weinig geld hebben voor 
zo’n luxe product als groente. De middentwintiger 
jaren zijn weer veel beter, maar in de crisisjaren 
tussen 1930 en 1940 zijn de prijzen zo laag dat veel 
tuinders met moeite het hoofd boven water houden. 
Door een gebrek aan koopkracht stokt de uitvoer van 
groenten en zijn de prijzen veel te laag. Met prijzen 
van ƒ2,00 per 100 kilo voor erwten, bonen, kool en 
tomaten wordt de tuinder wel erg slecht beloond, 
terwijl appelen en peren ook maar 50 cent per 100 kilo 
opbrengen. Armoe troef dus. Concurrentie komt er ook 
nog van boeren die in de crisistijd groente gaan telen. 
De tuinders protesteren hevig. De regering verleent 
de tuinders fi nanciële steun om te kunnen overleven. 
Om overproductie van groenten tegen te gaan, wordt 
er een teeltbeperking ingesteld, de zogenoemde 
teeltvergunning. Die bestaat uit twee delen: een 
erkenning, wat een bewijs van vakbekwaamheid is, en 
daarnaast een vergunning om bepaalde oppervlakten 
met groenten te betelen. Deze teeltvergunning blijft 
tot de eerste helft van de jaren zestig bestaan.

De eerste kassen
In 1908 wordt in Venlo aan de Stalbergweg de 
eerste glazen kas in onze omgeving gebouwd. Het 
is een soort demonstratiekas, waar de tuinders in 
hun zondagse pak komen kijken hoe er bijvoorbeeld 

De eerste broeikas bij de Krosselt 
aan de Rijksweg van Sef van 
den Hombergh (Sef van de 
Slink) gebouwd in 1925-1926 en 
afgebroken in 1947.
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tomaten groeien. Een vrucht die ze niet kennen en 
dus ook nog nooit gegeten hebben. Vele tientallen 
jaren later zijn dezelfde tomaten de voornaamste teelt 
in de kassen rond Venlo. In Velden bouwt de familie 
Van den Hombergh in 1925 de eerste tuinderskas 
aan de Rijksweg ter hoogte van de Krosselt. De 
oppervlakte is ruim 2000 m2 en er worden tomaten 
en komkommers geteeld. De kas heeft een ketelhuis 
voor de verwarming. Het ketelhuis wordt beneden het 
maaiveld gebouwd zodat het warme water via een 
natuurlijk proces door verwarmingsbuizen in de kas 
stroomt. Elektriciteit, om een pomp te laten draaien, 
komt pas enkele jaren later. Als brandstof worden 
kolen gestookt, die via een aftakking van de tramrails 
worden aangevoerd. Voor de oorlog komen er in 
Velden nog enkele kassen bij, onder andere bij Houben 
in Genooi en bij Van Wylick op de Straelseweg.

De tuinbouw wordt stilaan belangrijker. Maar door 
de oorlog van 1940–1945 stokt de ontwikkeling. In 
de oorlogsjaren werkt de tuinbouwvereniging niet 
of nauwelijks, mede door een verbod op allerlei 
verenigingen door de bezetter. Wel worden er tijdens 
de oorlog goede prijzen voor de groenten betaald, 
net als voor andere levensmiddelen. En als het 
voedselgebrek nog meer toeneemt, stijgen de prijzen 
verder. De kassen lopen fl inke oorlogsschade op 
die na de oorlog weer gauw genoeg hersteld wordt. 
Met een algemene vergadering in 1945 beleeft de 
vereniging een herstart. Eind veertiger begin vijftiger 
jaren gaan tuinders op iets grotere schaal kassen 
bouwen. Zo wordt er aan de Vorstweg ter hoogte 
van Plantencentrum Velden en bij Verbeek in de 
Dorpsstraat een kas gebouwd. Binnen enkele jaren 
verrijzen er van Genooi tot Schandelo en van de 
Straelseweg tot de Ebberstraat glazen gebouwen. De 
oppervlakte van zo’n kas is met ongeveer 1000 tot 
1500 m2 naar huidige begrippen heel erg klein. Het 
zogenoemde platglas en de rolkas vormen een tijdlang 
een onderdeel van sommige bedrijven. Een rolkas 
bestaat uit twee gedeelten en is half bedekt met glas. 
Dat glas kan door middel van een rolconstructie van de 
ene naar de andere helft geschoven worden. Door het 
belangrijker worden van de tuinbouw in Velden groeit 

het aantal leden van de tuinbouwvereniging. Begin 
jaren 60 zijn dat er ongeveer 150, alleen al uit Velden. 
Ondanks fusie met Lomm en Arcen is dat aantal in 
1998 geslonken tot hooguit 60 leden uit deze drie 
kerkdorpen. In dat jaar volgt een fusie met de VEO, de 

Sjaak Geelen emigreert in 1952 
met zijn vrouw Lies en 10 kinderen 
naar Canada. Een groot deel van de 
familie reist met de bus mee naar 
Rotterdam om Geelen vanuit de 
haven uit te zwaaien.

Een kaart van rond de Tweede 
Wereldoorlog toont dat er in en 
rond Venlo een grote concentratie 
vollegrondsgroenteteelt is.
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Venlose Tuinbouwvereniging en omstreken. Ook deze 
fusie is nog niet de laatste want in 2002 komt in het 
Limburgse tuinbouwgebied een grote samenwerking 
tot stand tussen de tuinbouwverenigingen van 
Venlo, Horst, Helden en Midden-Limburg. Mede 
door deze grote organisatie, maar ook het groeien 
van de bedrijven en het individuele lidmaatschap 
op de veiling, is het belang van de plaatselijke 
tuinbouwvereniging sterk verminderd tot een min 
of meer formele organisatie, die nog maar op 
bescheiden schaal de belangen van de leden kan 
vertegenwoordigen.

Vollegrondstuinbouw
Een van de redenen van de toenemende belangstelling 
voor de tuinbouw is het groeiende besef in de 
agrarische sector dat in de grote gezinnen niet alle 
zonen boer kunnen worden. Sommige agrariërs 
emigreren naar onder meer Australië, Canada en 
Amerika. Anderen stappen over op de intensieve 

veehouderij. Maar ook de tuinbouw heeft een grote 
aantrekkingskracht. Want ook daarvoor geldt, evenals 
voor de intensieve veehouderij, dat er op een veel 
kleinere oppervlakte grond toch een boterham te 
verdienen valt. Het aantal tuinbouwbedrijven neemt 
nu snel toe. Naast de groenteteelt in kassen groeit 
aanvankelijk vooral de vollegrondstuinbouw omdat 
daar met betrekkelijk weinig investeringen maar 
met veel (eigen) arbeid toch een rendabel bedrijf 
te beginnen is. Asperge wordt een heel belangrijk 
product, want de fi nanciële resultaten daarvan zijn 
goed. Bovendien valt die teelt, vooral in de jaren 70 
niet onder de al eerder gememoreerde teeltvergunning 
en kan dit gewas dus vrij verbouwd worden. Veel 
Veldense agrariërs maken dan ook dankbaar gebruik 
van de mogelijkheid om met de teelt van het witte 
goud een gedeelte van hun inkomen te behalen.
Het telen van groenten onder glas wordt vaak nog 
gecombineerd met de vollegrondsgroenteteelt. 
Maar door specialisatie en het groter worden 
van de kassen is het voor veel tuinders op den 
duur niet meer aantrekkelijk om zo’n bedrijf te 

Handmatig augurken sorteren in 
Genooi met onder anderen Wiel 
Beurskens en Marie Beurskens-
Lommen.

Maria Rothoff snijdt ‘slangkomkommers’ in de kas.
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runnen. Bovendien is door de slechte fi nanciële 
resultaten van de akkerbouw juist in die sector 
behoefte aan een teelt die meer geld in het laatje 
brengt. Geschikte grond is er voldoende bij de 
akkerbouwers en door verdergaande mechanisatie 
groeit de belangstelling voor de zogenoemde grove 
tuinbouw. Bij veel tuinbouwbedrijven verdwijnt 
de vollegrondsgroenteteelt geheel of bijna geheel 
uit het teeltplan. Momenteel worden gewassen als 
erwten, bonen, tuinbonen, spinazie, maar ook prei 
en ijsbergsla overwegend op de akkerbouwbedrijven 
geteeld. Veel van deze producten worden op 
contractbasis geteeld, vaak voor de verwerkende 
industrie.

Fruit
In die tijd worden, naast de groenteteelt, op enkele 
bedrijven ook appels en peren geteeld. Naast dit 
zogenoemde ‘hard fruit’ komt de teelt van ‘zacht 
fruit’ op, vooral aardbeien. Die worden in de jaren 
zestig op veel bedrijven in het teeltplan opgenomen. 
Het zijn overwegend fabrieksaardbeien, die in de 
conservenfabrieken verwerkt worden tot jam. De 
aardbeienoogst vindt plaats vanaf half juni. Meestal 
wordt in de ochtend geplukt en kan het geoogste 
product nog dezelfde dag naar de veiling. Naast de 
fabrieksaardbeien worden er ook aardbeien voor de 
verse consumptie geteeld, maar lang niet op zo’n 
grote schaal. Veel jongeren verdienen met de pluk van 
aardbeien een aardig zakcentje bij, net zoals dat nu 
met het werken in de kassen gebeurt.

Augurken
Ondertussen komt vanaf de tweede helft van 
de vijftiger jaren de bouw van kassen in een 
stroomversnelling. Ze rijzen als paddestoelen uit de 
grond omdat veel ondernemers een goede toekomst 
zien in de teelt van diverse soorten glasgroenten. Een 
bouwvergunning krijgen voor zo’n kas is min of meer 
een formaliteit, zodat er vaak al gebouwd kan worden 
na een bouwaanvraag bij de gemeente. De vergunning 
komt dan later wel. De belangrijkste gewassen onder 

glas zijn aanvankelijk tomaten en sla. Maar rond 
1965 is er door selectie een augurkenras gekweekt 
dat erg geschikt is voor de kasteelt. Vanaf die tijd 
vindt dan ook op grote schaal een omschakeling 
plaats van de tomatenteelt naar augurken onder 
glas. De werkzaamheden en de dienstverlening 
van de Veldense tuinbouwvereniging worden op de 
augurkenteelt aangepast zoals het sorteren van 

Nicole Caris (links) en Michelle 
Vercoulen (rechts) aan 
het werk bij een moderne 
komkommersorteermachine op het 
bedrijf van de familie Rothoff op de 
Bong.

Tuinder Lei Lommen vraagt in 1966 een vergunning aan 
voor de bouw van een kas. Hoewel de provincie hiervoor 
haar goedkeuring moet geven, krijgt hij van de gemeente 
alvast toestemming te bouwen. Als de kas een half jaar in 
gebruik is, komt een ambtenaar van de provincie kijken 
waar dat bouwwerk moet komen. Lommen heeft niet 
volgens de geldende regels gehandeld. Wegens bouwen 
zonder offi ciële vergunning veroordeelt de kantonrechter 
hem tot een boete van 10 gulden. Omdat de gemeente 
echter nalatig is geweest in deze kwestie, mag de 
desbetreffende vergunning niet uitgereikt worden, en 
hoeft er dus ook geen legesgeld betaald te worden. In 
alle jaren nadien dat de kas er heeft gestaan kun je aan 
de groei van de gewassen niet merken dat de bouw heeft 
plaatsgevonden zonder de vereiste papieren.

Tuinder Lei Lommen vraagt in 1966 een vergunning aan 
voor de bouw van een kas. Hoewel de provincie hiervoor 
haar goedkeuring moet geven, krijgt hij van de gemeente 
alvast toestemming te bouwen. Als de kas een half jaar in 
gebruik is, komt een ambtenaar van de provincie kijken 
waar dat bouwwerk moet komen. Lommen heeft niet 
volgens de geldende regels gehandeld. Wegens bouwen 
zonder offi ciële vergunning veroordeelt de kantonrechter 
hem tot een boete van 10 gulden. Omdat de gemeente 
echter nalatig is geweest in deze kwestie, mag de 
desbetreffende vergunning niet uitgereikt worden, en 
hoeft er dus ook geen legesgeld betaald te worden. In 
alle jaren nadien dat de kas er heeft gestaan kun je aan 
de groei van de gewassen niet merken dat de bouw heeft 
plaatsgevonden zonder de vereiste papieren.
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augurken vanaf midden jaren vijftig. Dat gebeurt eerst 
in de schuur bij ‘Roef Graad’ aan de Rijksweg 113 en 
later in een loods bij de boerenbond aan de Rijksweg. 
In de topjaren 1979, 1980 en 1981 rollen er ieder jaar 
ruim 2 miljoen kilo augurken over de sorteermachine. 
Enkele Veldense tuinders die lid zijn van de V.G.V. 

laten hun augurken op het sorteerstation van die 
veiling sorteren. In 1989, als tomaten, komkommers 
en paprika de augurken nagenoeg hebben verdrongen, 
stopt na 35 jaar deze dienstverlening. 

Bloemen
In tegenstelling tot het Westland is in onze omgeving 
de bloementeelt lange tijd van beperkt belang. Net 
als voor groenten is ook voor de bloementeelt een 
vergunning vereist. In onze omgeving heeft vrijwel 
niemand zo’n vergunning. Maar door de goede 
fi nanciële resultaten van de sierteeltsector groeit 
ook in Limburg de belangstelling voor deze tak van 
de tuinbouw. Om aan de eis van vakbekwaamheid 
te kunnen voldoen, wordt in Venlo de zogenoemde 
schakelcursus bloementeelt gegeven waarin tuinders 
geleerd wordt over te schakelen van groente- naar 
bloementeelt. Tot 1962 is tenminste een diploma 
Middelbare Tuinbouwschool nodig om in het bezit te 
komen van een erkenning en een teeltvergunning 
voor de bloementeelt. Later is een schakelcursus 
bloementeelt al voldoende. Een teeltvergunning geldt 
voor 400 m2 verwarmd glas, 600 m2 koud glas of 
5000 m2 vollegrond. Hoewel veel jonge Veldense 
tuinders deze cursus volgen, neemt de oppervlakte 
met bloemen eerst nauwelijks toe, ook mede doordat 

Het rozenbedrijf van Ron Pingen aan 
de Straelseweg. Ralf van de Kerkhof, 
Rob Kuijpers en Liedke Knippenberg 
zijn aan het ‘pluuze’, het weghalen 
van overtollige scheuten.

Gedeeltelijk machinaal sorteren 
van augurken in de loods van de 
boerenbond aan de Rijksweg. 
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de afzet nogal verdeeld is over de diverse veilingen. 
Er gaan bloemen naar de C.V.V., naar de veiling in 
Straelen en naar de grote bloemenveilingen in het 
Westland. 
Deze verdeeldheid blijft lange tijd bestaan, 
vermoedelijk ten koste van de prijsvorming. Maar 
in 2008 gaan, na een fusie, de grote Westlandse 
bloemenveilingen VBA en Flora Holland, waarbij de 
veiling in Grubbenvorst inmiddels is aangesloten, 
als één veiling verder. Er volgt een aantal pogingen 
om ook over de grenzen heen tot samenwerking te 
komen. Dat mislukt, waarschijnlijk omdat de tijd er 
nog niet rijp voor is. Uiteindelijk komt er in 2009 
toch een samenwerking op gang tussen de grote 
Nederlandse bloemenveiling en veiling Landgard net 
over de Duitse grens in Herungen. Daardoor zullen de 
(klok)activiteiten bij Flora Holland in Grubbenvorst op 
termijn in Herungen plaatsvinden.

Omstreeks 1964 wordt de teeltvergunning voor 
groenten afgeschaft en in 1967 wordt ook voor 
bloemen de teeltbeperking opgeheven. Mede daardoor 
groeit langzaam het areaal met onder glas geteelde 
sierteeltgewassen. In 2000 telt onze gemeente ruim 
62 hectare kassen en daarvan is rond 16 hectare 
sierteeltgewas. Dat is dus zo’n 25 procent van de 
totale glasoppervlakte. De teelt van rozen neemt 
daarvan het grootste deel in beslag, maar ook de 
gerbera, orchidee, chrysant, anthurium en amarillus 
worden geteeld.

Aardgas, staal en aluminium
Tussen 1960 en 2000 neemt het areaal kassen, 
ondanks enkele onderbrekingen, regelmatig toe. 
Zo’n onderbreking is er bijvoorbeeld in 1973 als 
de eerste oliecrisis uitbreekt. Op de wereldmarkt 
stijgt de prijs van olie in korte tijd met 70 procent. 
Hierdoor gaat de prijs van de voornaamste brandstof 
in de kassen binnen een jaar met ongeveer 27 cent 
(12 eurocent) per liter omhoog. Als gevolg van het 
dreigende olietekort is in Nederland op 4 november 
1973 de eerste autoloze zondag en gaat de benzine 
op de bon. Omdat de prijs van aardgas aanmerkelijk 

lager is, worden ook in de buitengebieden, waar 
de meeste kassen liggen, aardgasleidingen gelegd. 
Vanaf dat tijdstip heeft (bijna) elk tuinbouwbedrijf de 
mogelijkheid met aardgas de kassen te verwarmen. 
Wel wordt al spoedig de aardgasprijs gekoppeld aan 
de olieprijs, maar er is toch veel meer zekerheid 
over het prijspeil en de beschikbaarheid van deze 
brandstof. In deze periode worden veel kassen die 
eerder als paddestoelen uit de grond schoten, weer 
afgebroken. Dat komt deels door de energieprijzen 
maar ook omdat ze economisch verouderd zijn. De 
nieuwere kassen hebben geen houten onderbouw en 
houten kasroeden meer, maar de kassenbouwers zijn 
overgegaan op staal en aluminium. Sterker, duurzamer 
en minder schaduw gevend. Vanaf de tweede helft 
van de zeventiger jaren is er weer uitbreiding van 
het areaal kassen. Van 40 hectare in 1980 groeit de 
oppervlakte naar 54 hectare in 1990 en vervolgens 
via ruim 60 hectare in 2000 naar ongeveer 65 hectare 
eind 2009. De laatste jaren blijft de groei beperkt 
omdat nieuwbouw enerzijds en afbraak van relatief 
kleine en verouderde kassen anderzijds elkaar 
enigszins in evenwicht houden. 

Luchtfoto van biologisch 
tuinbouwbedrijf Gebroeders Verbeek 
BV aan de Muldersweg in Schandelo.
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Steenwol
Omstreeks 1980 komt er een belangrijke verandering 
van de teeltwijze. Aarzelend beginnen de eerste 
tuinders met het telen op een kunstmatige 
voedingsbodem zoals steenwol. Het grote voordeel 
daarvan is dat de tuinder de groei van het gewas 
veel beter kan sturen en bodemziektes sterk 
kan verminderen. Ook het verbod op chemische 
grondontsmetting is van invloed op de toename van de 
steenwolteelt. Binnen 10 jaar is deze vorm van telen al 
bijna gemeengoed geworden. Zeker voor de bedrijven 
die zogenaamde jaarrondteelten in hun kassen 
hebben. Na enkele jaren komt als reactie daarop, 
mede door de groeiende belangstelling voor dat soort 
producten, de teelt van biologische groenten opgang. 
In Velden is de familie Bayens de eerste die zich met 
deze manier van telen bezighoudt, later gevolgd door 
de gebroeders Verbeek, die met hun bedrijf van ruim 
8 hectare volledig overschakelen naar deze vorm van 
groenteteelt. Ze hebben een soort voorbeeldbedrijf en 
winnen daar ook enkele keren een prestigieuze prijs 
mee. Aanvankelijk krijgen deze bio-tuinders, net als 
hun collega’s in de landbouw, veel kritiek van collega-
tuinders. Nu de belangstelling en de consumptie van 
die biologische producten, zij het in een langzaam 
tempo, toenemen, wordt het biologisch telen meer 
geaccepteerd.

Computers en techniek
In onze moderne samenleving doet behalve 
mechanisatie en automatisering ook het digitale 
tijdperk zijn intrede. Die ontwikkeling gaat 
uiteraard ook aan de tuinbouwsector niet voorbij. 
Klimaatregeling voor verwarming, luchten, regeling 
van luchtvochtigheid, watergift met benodigde 
voedingsstoffen maar ook een gedeelte van het intern 
transport en de sortering gebeuren voor een belangrijk 
gedeelte computergestuurd. Deze techniek ontwikkelt 
zich zeker nog verder. De fi rma Agrimatic uit Velden is 
op dat vlak een belangrijk toeleveringsbedrijf in onze 
omgeving. Enkele Veldense ondernemers begeven 
zich op het terrein van de kassenbouw. Jan Hegger, 
‘Jan van Smid Toeën’, en de gebroeders Verhaegh. De 

laatsten bouwen zelfs kassen tot in Zuid-Frankrijk en 
Zwitserland toe. Hoewel de technische ontwikkeling 
steeds verder gaat, blijven werkzaamheden als 
gewasverzorging en oogsten voorlopig handenarbeid. 
Daardoor zal ook in de toekomst het werk in de 
tuinbouw voor een fl inke groep Veldenaren een bron 
van inkomsten blijven.

Italianen, Turken, Marokkanen en Polen
De tuinbouw biedt ook werkgelegenheid aan veel 
buitenlandse werknemers. Al sinds de jaren vijftig 
komen gastarbeiders om in allerlei sectoren van 
onze samenleving werkzaamheden te verrichten. 
Eerst zijn het vooral Italiaanse arbeiders, daarna 
Marokkaanse en Turkse. Vooral deze laatste groep 
is ook in de tuinbouw actief. Vanaf midden jaren 
negentig neemt het aantal Poolse seizoensarbeiders 
sterk toe. Aanvankelijk zijn er nog allerlei 
beperkende maatregelen die het verkrijgen van 
een werkvergunning bemoeilijken. Geleidelijk wordt 
het overheidsbeleid soepeler en komen er grote 
groepen Polen om hier met hun arbeid een inkomen 
te verwerven. Een aantal bedrijven ziet in deze 
ontwikkeling een kans om via uitzendorganisaties 
Poolse werknemers bij Nederlandse tuinbouwbedrijven 

De moderne agrariër, hier John Rothoff, brengt vele uren achter 
de computer door om het bedrijf aan te sturen. 
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te detacheren. Denk aan de fi rma Otto in Venray 
en in Velden aan Verbeek Uitzendbureau. De 
bureaus zoeken huisvesting voor de grote groepen 
arbeidskrachten en dan rijzen er weer andere 
problemen. Op een fatsoenlijk onderdak voor grote 
groepen Polen is onze samenleving niet ingesteld. Een 
groot aantal van hen komt terecht op de zogenoemde 
Polencampings. De leefomstandigheden voldoen daar 
niet altijd aan redelijke eisen en de politiek gaat zich 
ermee bemoeien. Zo komt er geleidelijk ook voor 
dit probleem een oplossing. De gemeente Arcen en 
Velden geeft in 2006 toestemming om op camping 
De Maasvallei maximaal 550 Poolse werknemers in 
stacaravans te huisvesten.

Warmtekrachtkoppeling
Een andere ontwikkeling die van belang kan zijn 
voor de hele tuinbouwsector is de W.K.K., de 
warmtekrachtkoppeling. Met behulp van een generator 
wordt door verbranding van aardgas stroom opgewekt, 

die dan, tegen vergoeding, aan het openbare 
elektriciteitsnet geleverd wordt. Ongeveer 40 à 45 
procent van de verbruikte energie wordt omgezet 
in stroom, terwijl de restwarmte, zo’n 55 procent, 
wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. Zo gaat 
er nauwelijks energie verloren. Bovendien wordt de 
vrijgekomen en gezuiverde CO2 in dezelfde kassen 
gebruikt om het groeiproces te bevorderen. In Venlo 
loopt een proefproject om met overtollige warmte uit 
de kassen de gebouwen van zorginstelling Zorggroep 
Noord-Limburg te verwarmen.

Champignons
Een andere agrarische tak is de champignonteelt. 
Gedurende een periode van ongeveer vijftig jaar kent 
Velden een aantal bedrijven dat de kost verdient 
met de teelt van paddestoelen. Eén van de eerste 
champignonkwekers in Velden is Anton Steegh, 
‘Schellen Tun’, die in de winter van 1955-1956 aan 
de Straelseweg een champignonkwekerij bouwt. 
Al gauw zien ook andere ondernemers daar brood 
in. Omdat de fi nanciële resultaten erg goed zijn, 
komt er al snel een fi kse uitbreiding van de beteelde 

Ton van de Venne steekt asperges.

Het machinaal oogsten van 
champignons op het bedrijf 
van Tom Somhorst, de laatste 
champignonkweker van Velden. 
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oppervlakte. Er verschijnen complete nieuwe cellen 
maar ondernemers maken ook schuren of stallen 
geschikt voor deze teelt. Het fermenteren van de 
benodigde champignonmest gebeurt eerst nog door de 
kweker zelf maar al spoedig komen er professionele 
bedrijven die het leveren van champignonmest en 
andere bijproducten verzorgen. Doordat de bedrijven 
steeds groter moeten worden, willen ze rendabel 
zijn, is de champignonteelt omstreeks 1980 niet 
meer winstgevend voor kleinere bedrijven. Een 
ontwikkeling overigens die in de hele agrarische sector, 
maar ook daarbuiten, hand-over-hand toeneemt. De 
bedrijven worden veel groter en de mechanisatie van 
onder meer de pluk gaat steeds verder. Bovendien 
is ook het buitenland in staat een prima product te 
telen, zeker voor de conservenindustrie. Zodoende 
vallen de kleine bedrijven af en worden de grote 
almaar groter. In het begin van de 21e eeuw, om 
precies te zijn in 2003, sluit de laatste Veldense 
champignonteler zijn bedrijf en daarmee komt 
er een einde aan de champignonteelt in Velden. 
Het champignonverwerkende bedrijf Lutèce is wel 
nog in Velden actief in zijn vestiging aan de Oude 
Venloseweg.

Toekomst
Door al deze ontwikkelingen is in Velden de teelt 
van groenten en bloemen onder glas vrijwel de 
enige tuinbouwactiviteit die nog op redelijk grote 
schaal wordt uitgeoefend. Op andere plaatsen 
in de omgeving, zoals in het Maasbreese gebied 
Siberië en Californië in Grubbenvorst, wordt ruimte 
gecreëerd voor zogenaamde projectvestigingen. 
Daar kunnen de mammoetbedrijven van de toekomst 
naartoe. In Schandelo lijkt de laatste jaren ook 
een ontwikkeling opgang te komen die een fi kse 
uitbreiding van enkele kassen, met een maximale 
grootte van 10 hectare per bedrijf, mogelijk 
maakt. Eén en ander leidt tot een botsing tussen 
belangen van enerzijds tuinbouwondernemers en 
werkgelegenheid in die sector en anderzijds de 
belangen van de buurtbewoners en het verloren 
gaan van de open vlakte in Schandelo. Het is een 
probleem dat niet specifi ek voor de landbouw of voor 
Velden geldt. Ondernemers die hun bedrijf willen of 
moeten verplaatsen, hebben grote moeite om elders 
een nieuw bedrijf te beginnen. Buurtbewoners en 
belangengroeperingen tekenen vaak – al dan niet 
terecht – bezwaar aan tegen de komst van deze vaak 
grote bedrijven. Voor de toekomst ligt er een plan 
om tuinbouw- en veebedrijven uit de Maascorridor te 
verplaatsen en zo ‘ruimte voor de rivier’ te scheppen. 
Alleen op die manier blijft een aantal ondernemingen 
rendabel en levensvatbaar. Over het algemeen zullen 
bij ons recreatie en toerisme meer aandacht krijgen 
en neemt het aantal tuinbouwbedrijven verder af. Het 
sterke agrarische karakter van ons dorp, tot ver in de 
20e eeuw zo belangrijk voor het levensonderhoud, zal 
steeds verder aan belang inboeten.

Een betrekkelijk nieuwe teelt: 
orchideeên op het bedrijf van Geert 
Geelen

Een betrekkelijk nieuwe teelt: 



237Boeren en tuinders

Eikenbladeren van gekleurd glas bewegen met de richting van de wind mee. Het kunstwerk op de rotonde op de Rijksweg ‘Een ode aan de 
Veldense glastuinbouw’ gemaakt door Frank Heinemans, is onthuld op 22 juni 2000.
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De grillige natuur op de Wittenberg.
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Het bijzondere van de natuur rondom Velden is 
de grote diversiteit aan biotopen, natuurgebieden 
met een uniform landschapstype waarin 
bepaalde organismen goed kunnen gedijen. 
Naast vennencomplexen zijn er heideveldjes, 
naaldbossen, loofbossen en oude maasmeanders. 
Ook zijn er overblijfselen van kleinschalige landbouw, 
weidegebieden en sinds kort landgoederen en 
agrarisch natuurbeheer. Door de Stichting Het 
Limburgs Landschap is de afgelopen jaren, soms in 
samenwerking met het Waterschap Peel en Maasvallei, 
een aantal herstel -en beheersprojecten uitgevoerd 
dat een duidelijk positief effect heeft gehad. Niet 
alleen is het landschap op diverse plekken, zoals bij de 
Venkoelen en Ravenvennen, aantrekkelijker en opener 
geworden, maar ook de biodiversiteit is verbeterd. 
Bijna verdwenen planten- en diersoorten keren terug 
of nemen in aantal toe. De plaatselijke natuur- en 
milieuvereniging IVN Maasduinen heeft vanaf de jaren 
zeventig regelmatig inventarisaties verricht die dit 
aantonen. Een goed voorbeeld is de roofvogelstand. 

Hoofdstuk 7

Natuurlijk Velden 

et mooiste van Velden is ongetwijfeld zijn buitengebied. De buurtschappen ’t Vorst,
Schandelo, De Bong en Hasselt, met hun grotendeels intact gebleven karakteristieke 
boerderijen en de kleinschalige agrarische landschappen, zijn nog zeer authentiek en 

waardevol. De twee grote natuurgebieden, het Zwart Water – Venkoelen - Ossenberg in het zuiden 
en de Schandelosche Heide – Ravenvennen - Vreewater in het noordoosten, zijn ecologisch en 
landschappelijk van grote waarde en huisvesten zeldzame planten- en diersoorten. Het gehele 
grondgebied van Velden langs de Duitse grens maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van 
Nederland. In het westen is de Maas met haar uiterwaarden eveneens onderdeel van die structuur. Dit 
hoofdstuk is een fotografi sche wandeling door de Veldense natuur.

Bloemenwei in Hasselt. Op de 
achtergrond de St.-Andreaskerk.
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Deze natuurwandeling begint in Genooi bij de Laorberg 
die in 1555 in het kerkarchief al wordt genoemd als 
Laurberg. Het is een restant van een langgerekte 
stuifduin die vanaf deze plek in de richting van de 
dorpskern liep. Het vormt nu een beboste enclave in 
het verder vrijwel open landschap in het Maasdal ten 
zuiden van Velden.

Winters beeld met de knotwilgen 
langs het Pastoorspad.

Vanaf 1995 is het buitengebied van Velden uitgegroeid 
tot één van de belangrijkste roofvogelgebieden in 
Limburg. Aangezien de roofvogel aan de top van de 
voedselpiramide staat, is dit een goede indicatie voor 
de toestand in de hele piramide.

Winters beeld met de knotwilgen 
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O Laorberg

Paries haet zienen Eiffeltore
Maastrich haet ziene Sint Servaas
Mar ween in Velde is gebore
Vind det ’t moeiste plekske aan de Maas
Door akkers en door wei umgeve
Met dennebuim en struuk daorneve
Zoë rijs dan vur och blikke op
Met eikebuim hiel hoeg van top

O Laorberg, o Laorberg, wat bis dich toch schoën
Van allemaol det moeie, spans dich toch de kroén, spans 
dich toch de kroén

O Laorberg, o Laorberg, zoë as dich dao steis
Jao, ik hald van dich wal ’t allermeis
O Laorberg, o Laorberg, zoë as dich dao steis

De ieuwe haet haen getrotseerd
Door Bataviere al geëerd
Die hebbe dao in praal en prach
Soldaote al naor toe gebrach
De veugel zinge eur refrein
’t is as ’n oaas in de woestijn
Dan zeet me stil en zônder erg
Ik hald van dich, d´n Laorberg

Tekst: Hay Vermeulen

De Laorberg.
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De witte hoeve Haoveshof in ‘t Vorst 
is gebouwd in 1778.

De fraai gebouwde schuur van 
Haoveshof maakt onderdeel uit van 
de minicamping Hovershof.
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Een landweg door ‘t Vorst. 

Gezicht op de Maasoever ten 
noorden van het veer bij Velden.

Buurtschap ‘t Vorst is nu nog een open agrarisch 
gebied in het Maasdal. Volgens het plan Maascorridor 
komt hier in de toekomst een kleine nevengeul van 
de Maas en zal er nieuwe riviernatuur ontstaan 
naar het voorbeeld van het gebied Laerbroek - 
Romeinenweerd tussen Baarlo en Blerick. Ook de 
Maasoever ten noorden van het veer bij Velden zal 
deel gaan uitmaken van het plan Maascorridor dat een 
aaneengesloten natuurgebied wordt langs de Maas 
tussen Belfeld en Arcen.
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Gezicht op de rivierbocht in de Maas bij Hasselt.

Uitzicht op de Maas en het veer 
vanaf de dijk bij Velden.
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Koeien in de wei van Thissenhof in Hasselt. Jammer genoeg een steeds zeldzamer wordend beeld. Koeien in de wei van Thissenhof in Hasselt. Jammer genoeg een steeds zeldzamer wordend beeld. 
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Grootschalig agrarisch landschap 
langs de eeuwenoude Ludzweg ten 
noorden van Hasselt. Het grootschalig agrarisch landschap ten noorden 

van Hasselt zal in de toekomst ontgrond worden als 
onderdeel van de hoogwatergeul Lomm. Daarna zal 
het worden heringericht als natuurgebied.
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Gezicht op de Brugesberg bij de 
Hasselderheide.
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Twee foto’s van de Ravenvennen.
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Via Hasselt en de Hasselderheide gaat het richting de 
Ravenvennen. Dit gebied met stuifduinen en vennen is 
een beschermd natuurgebied. Het maakt deel uit van 
de gordel van paraboolduinen die zich uitstrekt aan de 
oostzijde van de Maas van Gennep tot aan Venlo. 

Een goed voorbeeld van een paraboolduin is de Witten-
berg, één van de hoogste duinen in het gebied. Aan 
de voet van de berg ligt het grootste vennencomplex, 
de Ravenvennen. Verspreid over het gebied liggen nog 
veel andere vennen. De afgelopen jaren is er door het 
kappen van bos meer ruimte ontstaan voor de vennen 
en omliggende heide. Het gebied herbergt een rijke 
fl ora en fauna. Zeldzame planten zijn onder andere 
witte en bruine snavelbies, veenpluis, kleine en ronde 
zonnedauw, klokjesgentiaan, moerasorchis, gevlekte 
orchis, moeraswolfsklauw, moerasherfsthooi en klein 
blaasjeskruid. Veel vogels zoals ganzen, eenden 
(dodaarzen, kuifeenden, wintertalingen), witgatjes, 
oeverlopers, bosruiters, haviken, buizerds, sperwers, 
wespendieven en wielewalen leven in het gebied. Ook 
zijn er de in deze streken voorkomende zoogdieren 

als de das en het ree en een groot aantal amfi bieën 
en enkele soorten reptielen zoals de hazelworm en de 
levendbarende hagedis.

De Wittenberg vanaf twee 
verschillende posities.
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De meest gefotografeerde naaldboom op de Wittenberg.De meest gefotografeerde naaldboom op de Wittenberg.
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De Luld, restant van een oude Maasarm, is in gebruik als viswater.
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Het Vreewater. Het Vreewater. 

De boomkikker balanceert op een braamstruik.

Bij het Vreewater bij Jagersrust hebben Stichting 
Het Limburgs Landschap en het Waterschap 
Peel en Maasvallei de afgelopen jaren een serie 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd die het gebied in 
zijn oorspronkelijke staat, namelijk moeras, terug zal 
brengen. Ook is met medewerking van IVN Maasduinen 
een herintroductieprogramma in gang gezet om de 
boomkikker terug te brengen.
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Het open agrarische landschap in 
Schandelo op twee verschillende 
plekken vastgelegd.

Het nu nog open agrarische landschap in Schandelo 
zal, als de huidige plannen doorgang vinden, de 
komende jaren worden ingericht als concentratiegebied 
voor de glastuinbouw. Er komt ruimte voor 
tuinbouwbedrijven die misschien vanuit het Maasdal 
verplaatst moeten worden.
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De Venkoelen is een restant van een oude Maasarm 
en is onderdeel van het natuurgebied Zwart Water/
Ossenberg op de grens van Velden en Venlo. De 
Venkoelen is in 2001 uitgebaggerd waardoor het 
wateroppervlak veel groter is geworden en het hele 
gebied nu ruimer en doorzichtiger is en een veel 
fraaier panorama biedt. Door de hoogteverschillen 
in het gebied komt er een grote variatie aan fl ora 
en fauna voor. Zeldzame planten zijn onder andere 
moeraswederik, waterdrieblad, adderwortel en 

moeraskartelblad. Ook voor vogels is dit gebied 
interessant. Het is het broedgebied voor het 
blauwborstje, de ransuil, de waterral en buidelmees. 
In 2010 heeft Stichting Het Limburgs Landschap 
tussen de Ossenberg en de Ketelberg tunnels laten 
aanleggen onder de weg Schandelo/Schandeloselaan 
die dwars door het gebied loopt. Kleinere dieren, vooral 
amfi bieën, kunnen zo veilig de weg oversteken. 

De Venkoelen
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Strix Aluco

In de natuur- en milieuvereniging Strix Aluco 
(bosuil) gaan in 1988 twee oudere clubs, de 
Natuurstudievereniging Strix Aluco en de vereniging 
Werkgroep Milieubeheer Arcen en Velden samen 
verder. De leden willen de overheden kritisch 
volgen, geven voorlichting, participeren in natuur en 
landschapsbescherming en beheer, doen natuurstudies, 
publiceren hierover en bevorderen natuurstudies. In 
1987 verschijnt het wetenschappelijk verantwoord 
‘Inventarisatierapport 1984 – 1986 Zwart Water’. 
Later volgen nog de studies ‘De Ravenvennen, een 
mozaïek van biotopen’ in 1993, ‘Beheersinventarisaties 
in de gemeente Arcen en Velden’ in 1995, ‘Het 
broedvogelverslag’ in 1997, ‘Natuurgebieden in de 
gemeente Arcen en Velden’ in 1999, en een ‘Beknopt 
roofvogelverslag’ in 2001.

De ‘beheersgroep’ van de vereniging werkt vooral 
in het najaar en in de winter onder meer aan het 
dunnen van bospercelen, het schoonhouden van 
vennen en het knotten van wilgen. Ook wordt de 
hoogstamboomgaard van ‘D’n Alden Bekker’ achter 
de Rozenhof onderhouden. De gemeente Arcen en 
Velden maar vooral Stichting Het Limburgs Landschap 
profi teren van de menskracht, kennis en vaardigheid 
die de leden zich door cursussen en ervaring eigen 
maken.
De ecologiegroep die zich bezighoudt met de 
bescherming van en advisering over natuur en 
milieu, heeft vanaf het begin een moeizame relatie 
met overheden en bedrijven die niet gewend zijn 
aan ‘pottenkijkers en dwarsliggers’. De relatie met 
bedrijven ontwikkelt zich heel gunstig. De verhouding 
met de ‘ontgronders’ is gegroeid van achterdocht en 
vijandschap naar een positiefkritische, plezierige en 
vooral functionele omgang. De adviezen aan bedrijven 
worden over het algemeen zeer gewaardeerd.

De adviezen aan de gemeente Arcen en Velden 
vallen niet altijd in goede aarde. De doelstellingen 
van de vereniging geven maar al te vaak aanleiding 

de plannen van de gemeente te willen veranderen 
of zelfs te verhinderen. Zo stelt de vereniging 
consequent en succesvol alles in het werk om de 
uitbreiding van het industriegebied in Lomm richting 
het natuurgebied tegen te houden. De confl icten over 
verschillende zaken worden soms zelfs voor de rechter 
gebracht. Strix Aluco streeft er wel steeds naar goed 
beargumenteerd, open en correct, vorm te geven aan 
het verzet tegen overheden. Het langdurig verzet tegen 
de grootschalige glastuinbouw in Schandelo wordt, 
mede door een procedurefout in 2001, verloren maar 
daarna is positief meegewerkt aan de realisatie van een 
integraal plan voor het gebied. Soms malen de molens 
van het gemeentebestuur heel langzaam. Daarom 
besluit de vereniging een voorstel van de gemeente 
uit 1985, om wegen in het buitengebied die niet meer 
functioneel zijn aan de openbaarheid te onttrekken, 
in 2000 maar zelf ter hand te nemen om meer ruimte 
voor de natuur te creëren. Een aardig succes wordt 
geboekt in 2005 als de provincie en de gemeente bij 

de verbetering van de provinciale weg N271 vrijwel alle 
bomen willen rooien. Met een snelle actie en goede 
argumenten worden de overheden overtuigd dat het 
alternatief van Strix Aluco, waarbij het merendeel van 
de bomen gespaard blijft, beter is en zo wordt het 
uiteindelijk ook uitgevoerd.

Strix Aluco probeert de politieke besluitvorming 
ook te beïnvloeden door bijdragen te leveren aan 
beleidsnotities van de gemeente. In 2004 verschijnt 
de notitie ‘Langs de Maas in Arcen en Velden, schakel 
in de Maascorridor van Venlo tot Bergen´. In 2006 
volgt een notitie over het belang van de kleine 
ecologische verbindingen in het zuidelijk deel van 
de gemeente. In 2007 is in samenwerking met een 
aantal landgoedeigenaren en de Stichting Veldense 
Volkscultuur een nieuwe wandelroute uitgezet en 
ingericht. Strix Aluco gaat in 2009 op in een nieuwe 
afdeling van de IVN: IVN-Maasduinen.

Leden van de beheersgroep van Strix Aluco werkend in de geadopteerde bongerd van D’n Alden Bekker.
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1  Reebok  2 Haas 3 Dassen
4 Vos 5 Eekhoorn 6 Reegeit

De volgende collages geven een impressie van het rijke dierenleven in de natuur rondom Velden. 

1 2 3

654
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7  Tjiftjaf  8 Pimpelmees 9 Geelgors 10 IJsvogel
11 Putter 12 Kneu 13 Heggemus 14 Winterkoninkje
15 Zwarte Roodstaart 16 Grasmus 17 Blauwborst 18 Roodborst
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19
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19  Blauwe kiekendief  20 Blauwe kiekendief vechtend 21 Bonte specht 22 Zwarte specht
23 Buizerd 24 Fazant 25 Nijlganzen 26 Kwikstaart
27 Ooievaar 28 Patrijs 29 Ransuil 30 Steenuil
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De Kleikoel in de winter
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Harrie Hermkens maakt op 14 januari 1945 een foto van de evacués uit Velden op weg naar het treinstation Straelen. De foto, met op de voorgrond de familie Dirkx-Zeelen, krijgt 
landelijke bekendheid.
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Krijgsvolk 
Brandsporen, gevonden bij de opgraving van de 
Romeinse villa in Schandelo, gedateerd omstreeks 250 
na Christus, zijn misschien wel de oudste bewijzen van 
strijdgeweld in Velden. De Romeinse grensbewaking 
trekt zich in de derde en vierde eeuw terug, groepen 
plunderaars teisteren de omgeving. De hertogen 
van Gelder weten enkele eeuwen later enige rust te 
brengen in de regio. Totdat het hertogdom in 1473 
wordt geplunderd en bezet door de Bourgondische 
hertog Karel de Stoute. In de 16e en 17e eeuw is 
Velden regelmatig frontgebied. Uit oktober 1561 
stamt een protest van het Gelders Hof tegen de 
inkwartiering van soldaten in de heerlijkheid Velden. 
Uit een aantekening in een dagboek van de Utrechtse 
Staatse militair Splinter Helmich is op te maken dat 
het dorp ook in 1586 met soldaten krijgt te maken: 
‘1586 Den 3en Junij is der van Houtepenne, van die 
Graeff commende, met etlicke vanen ruyteren ende 
etlicke regiment voetknechten neffens Well getogen 
tot Velden toe bij Venlo.’ Weer een ander bewijs 
van oorlogsgeweld zit in het Veldens kerkarchief. De 
pastoor schrijft in 1599 dat het ‘Kerken goet tot bongs 
is afgebrandt door dat krijgsvolk.’

Bedorven vruchten
Als in de 80-jarige oorlog (1568 - 1648) de 
protestante machthebbers van de Republiek der Zeven 
Nederlanden een onafhankelijkheidsstrijd voeren 
tegen de katholieke Spaanse Koning, vormen de 
verschillende mogendheden nieuwe coalities. Allerlei 
vreemd krijgsvolk trekt rond: ruwe huursoldaten uit 
diverse landen. Tijdens de Maasveldtocht van Prins 
Frederik Hendrik in 1632 raakt het Kasteel Arcen 
op 1 juni in Staatse handen. Uit het dagboek van 
Constantijn Huygens, secretaris van de Prins, blijkt dat 
het leger twee dagen later in Venlo aankomt. De route 
gaat via Velden. De schade in de omgeving, aangericht 
door de troepen en ruiterij van graaf Wilhelm van 
Nassau, ritmeester Stakenbroeck en Kolonel Horry, 
is groot, blijkt uit een getuigenverhoor in 1634. 
Wilhelmus Brun, procurator van de Kruisheren in 
Venlo, verklaart dat hun huis en twee schuren in 
Velden, genaamd ‘Opgenhaeves’ (Hovershof) zijn 
afgebroken en ‘alle vruchten bedorven.’ De provisoren 
van het Manhuis in Venlo verklaren dat een huis, 
schuur, bakhuis en schaapskooi zijn afgebrand en 
dat ‘alle vruchten op hun hof te Hasselt onder Velden 
(zeer waarschijnlijk Martenshof) waren bedorven.’ 

Hoofdstuk 8

Oorlog

e Veldenaren die de Tweede Wereldoorlog bewust meemaken, ervaren die tijd veelal als 
de meest aangrijpende en indrukwekkende periode van hun leven. De herinneringen aan 
de oplopende spanning in 1939 en 1940, de inval, het verzet, de voedselbonnen, fronttijd, 

jodenvervolging, evacuatie, bevrijding en tenslotte de terugkeer naar Velden zijn onuitwisbaar. Velden 
is door de eeuwen heen vaak met oorlog geconfronteerd. Regelmatig is het dorp door legers bezet en 
zijn eigendommen van inwoners geplunderd, zo zal blijken uit dit hoofdstuk. 
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Beroemde foto in de sneeuw 

Harrie Hermkens maakt regelmatig foto’s van 
oorlogsgebeurtenissen in Velden. ‘Ik heb vanaf het begin 
bewust foto’s gemaakt om de oorlog te documenteren. 
Ik maakte ook aantekeningen in een agendaboekje’, 
zegt Hermkens in 2010 tijdens een interview in zijn 
woonplaats Tilburg. Tijdens de barre evacuatietocht stapt 
hij kort uit de rij mensen en maakt aan de kant van de 
weg halverwege Schandelo en Straelen een foto van de 
Veldense evacués op weg naar het station Straelen. ‘Ik 
denk dat het op Duits gebied is maar zeker weet ik dat 
niet. Ik ben op een zijweg gaan staan. Mijn familie was al 
voorbij gelopen en ik kon niet gauw genoeg mijn toestel 
klaar krijgen vanwege de kou. Dit is de enige foto die ik 
tijdens de tocht heb gemaakt. In de veewagens was het 
te donker. Ik durfde in de wagon niet te fotograferen, de 
ellende was daar zo verschrikkelijk. Je stond met wel 50 
of 80 mensen in die wagen en je had niet eens voldoende 
plaats om beide voeten op de vloer te zetten. En iedereen 
moest plassen of erger en liet het maar lopen. Plassen 
deden we bij de deur, die we met veel moeite wisten te 
bereiken en dan lieten we het onder door de reet van de 
deur weglopen. De gemoedstoestand van de mensen was 
verschrikkelijk, puur wanhoop.’ Als Hermkens na de oorlog 
terugkomt in het klooster in Valkenburg laat hij de rolletjes 
bij een plaatselijke fotograaf ontwikkelen. Samen met 
zijn aantekeningen worden de foto’s bijeengebracht en 
gebundeld in het klooster. ‘Ik vond het resultaat geweldig, 
een klassieke opname. Maar niemand heeft geweten dat ik 
het gedaan had. Zet dat maar in dit boek recht.’

Hermkens stuurt de foto in januari 1946 naar koningin 
Wilhelmina. Hij schrijft: ‘Aan Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden. Mevrouw, daar wij weten hoe Uwe 
Majesteit in alle wetenswaardigheden van haar volk heeft 
meegeleefd en nog meeleeft, dachten wij Uwe Majesteit 
een plezier te doen door het zenden van de ingesloten 
foto. Ze geeft weer de evacuatie van het dorp Velden 
(5 km. boven Venlo) op 14 januari 1945, en is genomen, 
toen we de Duitse grens reeds enige tijd waren gepasseerd. 
De stoet van zwaarbepakte mensen met kruiwagens, 
boerenkarren en geïmproviseerde sleeën was ongeveer 1 

km lang. Achter ons hoorden we de granaten nog kraken 
tussen de huizen, waar de Duitsers ons met achterlating 
van goederen en vee hadden uitgedreven, nadat we reeds 
gedurende enkele maanden de lasten en gevaren van 
het front hadden doorstaan. Na een ellendige treinreis 
vanuit het grensplaatsje Straelen, bereikten we tenslotte 
Groningen, waar een hartelijk onthaal en een langdurig 
verblijf vaste banden heeft gelegd tussen Noord en Zuid, 
ondanks alle verschil van godsdienst, aard en zeden. Voor 
zover ik kan nagaan, is dit een uitzonderlijke, misschien 
zelfs exclusieve opname, zodat wij niet geheel ten onrechte 
meenden Uwe Majesteit hiermee een aangenaam zij het 
dan gering bewijs van onze aanhankelijkheid te geven. 
Gedachtig het Gezag, Uwe Majesteit door de Goddelijke 
Almacht geschonken, verblijf ik steeds van Uwe Majesteit 
de gehoorzame en meest toegewijde dienaar.’
Het Koninklijk Huis reageert op de Veldense zending. Op 21 
januari 1946 stuurt de particulier secretaresse van H.M. de 
Koningin J. Geldens de volgende brief: 

‘Hare Majesteit de Koningin verzoekt mij u te danken voor 
uw schrijven met ingesloten foto. De Koningin was zeer 
geroerd door de aanblik die uwe foto bood en die zoo 
duidelijk de ramp der evacuatie demonstreert. Het deed 
de Koningin voorts genoegen uit uw brief te lezen dat 
hoe ellendig de evacuatie voor u ook was, de ontvangst 
in het Noorden zoo spontaan en hartelijk is geweest, dat 
dit, ondanks verschil van godsdienst, aard en zeden, vaste 
banden heeft gelegd tussen Noord en Zuid. De Koningin 
spreekt de hoop uit dat deze vriendschapsbanden van 
blijvenden aard zullen zijn.’ De Veldense foto wordt 
waarschijnlijk door het hof doorgestuurd aan het Bureau 
voor Oorlogsdocumentatie van oorlogshistoricus Lou de 
Jong en belandt zo in allerlei publicaties en op allerlei 
tentoonstellingen, meestal met de foute vermelding 
‘evacuatie van Venlo.’
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Johan Beel, ‘rentmeester der stad Venlo’, verklaart dat 
‘zijn hof ‘Kraenenven’ onder Velden tot den grond toe 
afgebroken was en alle vruchten bedorven.’ Boerderij 
Craene Venne wordt genoemd op een kaart uit 1650. 

De Schandelose vluchtschans
De dorpelingen doen hun best zich te verdedigen. 
In de 17e eeuw wordt aan de Schandeloseweg een 
vluchtschans gebouwd. Veel Noord- en Midden-
Limburgse dorpen hebben in die tijd schansen. Meestal 
zijn het strategische plekken, onopvallende, natte, 
drassige, moeilijk begaanbare plaatsen. Vaak is de 
schans omgeven door een gracht en een aarden wal, 
begroeid met doornig struikgewas. Mensen, vee en 
goederen ‘verschansen’ zich. De mannen worden vaak 
in groepen verdeeld en houden wacht. Niet duidelijk is 
of de Veldense schans met wapens verdedigd wordt.

Amateurarcheologe Jo Stoel vindt in het 
gemeentearchief een aantal 19e eeuwse stukken over 
de openbare verpachting van een terrein genaamd 
de Schans. Het is een stuk bouwland van 80 are 
dat regelmatig van pachter verwisselt. Opvallend is 
dat alle pachters op de Vilgert wonen. Tijdens een 
fi etstocht ontmoet Stoel Frans van der Haghen die de 
locatie precies weet aan te wijzen en nog verhalen van 
vroeger over de schans kent. ‘De verhalen moeten 
eeuwenlang van mond-tot-mond zijn gegaan, want 
de schans is al in 1731 als bouwland verpacht’, zegt 
Stoel. Als jonge man heeft Van der Haghen de schans 
vaak geploegd en krijgt hij regelmatig de opdracht om 
‘goed af te ploegen’ omdat het terrein niet vlak is. In 
het stadsarchief Straelen vinden Stoel en een ander 
lid van de Historische Werkgroep, André Geurts, een 
kaart van de Heerlijkheid Arcen en Velden uit 1650. 
De schans wordt als een stervormig bolwerk, een 
bastion, aangegeven. Dat is vreemd want dan zou het 
ook een militaire schans geweest kunnen zijn en niet 
alleen een vluchtschans. De kaart is gemaakt door 
de Gelderse landmeter Lambert Jacobs van Eijck in 
opdracht van Marsilius van Gelder, heer van Arcen. 

De Veldense schans ligt in het Schandelose Broek 
aan de noordzijde van de Schandeloseweg, een 
klein stukje voorbij de afslag naar de Vilgert, in 
de richting van Schandelo. Het terrein wordt aan 
de linkerkant begrensd door een weggetje met 
struikgewas. De boerenschans is alleen bereikbaar 
via de Schandeloseweg. Van de oude wallen is niets 
overgebleven. Ondanks het vele ploegen is nog 
duidelijk te zien dat het schansterrein 80 tot 100 cm 
hoger ligt dan omliggende gronden. De Historische 
Werkgroep doet in april 1981 proefboringen. Uit 
verschillende boorgaten komt humus naar boven, 
een bewijs voor de aanwezigheid in het verleden van 
een gracht. Ook treffen archeologen een stuk hout 
aan. De voornaamste conclusie is dat de schans niet 
door mensenhand is opgehoogd maar dat gebruik 
is gemaakt van een diep in het Schandelose Broek 
dringende zandrug.

Ook op de Tranchotkaart van 1803 
staat de Schandelose schans nog 
ingetekend.
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in als het Beleg van Venlo en duurt van 10 tot 29 
oktober 1646. Het kampement van Prins Hendrik, circa 
één hectare groot, wordt opgeslagen tussen Genooi en 
Velden ongeveer daar waar nu Karissenhof ligt. Er zijn 
nog sporen in de grond te vinden van dat versterkte 
legerkamp. Er zijn ook verschillende graven gevonden. 
Tussen Genooi en het Gebroken Slot bij Grubbenvorst 
wordt over de Maas een tijdelijke (ponton?) brug 
aangelegd. Met deze schipbrug is contact mogelijk met 
andere onderdelen van het Staatse leger, gevormd 
door Duitse en Schotse troepen, die zich aan de 
Grubbenvorster zijde hebben ingegraven, ongeveer 
tussen hoeve Raayeind en het Gebroken Slot. Resten 
van loopgraven zijn in december 2009 in Grubbenvorst 
in akkers langs de Maas door archeoloog Xavier van 
Dijk gevonden.

Beleg mislukt 
Maar het beleg mislukt. Ondanks de indrukwekkende 
coalitie lukt het niet om de stad volledig te isoleren. 
Na 12 dagen wordt de strijd gestaakt en vertrekken de 
troepen naar hun winterkwartieren in Den Haag. Voor 
de Veldense dorpelingen zal de veldtocht een korte 
maar hevige periode zijn geweest. Het leger zal eisen 
hebben gesteld ten aanzien van geld, onderdak, vee 
en oogst. Uit oude rekeningen blijkt dat Velden tussen 
1621 en 1663 in totaal 4125 gulden heeft moeten 
lenen om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. 
Voor een kleine gemeenschap is dat een schuldenlast 
die zwaar op het dorp moet hebben gedrukt. Behalve 
overlast zal de Veldense boerenbevolking ook wel eens 
geprofiteerd hebben van alle vreemdelingen. Bepaalde 
beroepsgroepen zullen in opdracht van het leger werk 
in de vorm van reparaties hebben verricht en dat bleef 
niet altijd onbetaald.  
In 1648 wordt de Vrede van Münster getekend en 
eindigt de 80-jarige oorlog. Het Overkwartier, inclusief 
Velden, blijft onder Spaans gezag. Ondanks de vrede 
blijft het nog lange tijd onrustig in de streek door 
troepenverplaatsingen, plunderingen en inkwartiering 
van soldaten.

De Prins logeert in Velden
Op het einde van de 80-jarige oorlog, in de zomer van 
1646, onderneemt prins Frederik Hendrik van Oranje, 
zoon van Willem van Oranje, een nieuwe veldtocht 
in een poging Antwerpen in te nemen. Op het laatste 
moment ziet hij af van een aanval en trekt zich met 
zijn troepen in oostelijke richting terug. Via Den 
Bosch, Grave, Gennep en Afferden, komt de Prins op 9 
oktober in Velden aan. Frederik Hendrik overnacht in 
Velden, zo blijkt uit het 17e eeuwse dagboek van zijn 
secretaris, de dichter en toneelschrijver Constantijn 
Huygens die in dienst van de Prins de veldtochten van 
dag tot dag kort en bondig beschrijft. De aantekening 
is vanuit het Latijn vertaald door Veldenaar Harrie 
Hermkens, gepensioneerd neerlandicus en docent 
Middelnederlands. Hermkens, woonachtig in Tilburg 
en een autoriteit op het gebied van het werk van 
Huygens promoveert op de taal van Huygens en 
schrijft een wetenschappelijke en populaire uitgave 
over het toneelstuk Trijntje Cornelis, door Huygens 
in het Antwerps dialect geschreven. ‘Huygens vond 
het prachtig om mee te reizen maar aan de andere 
kant moest hij dit werk doen, hij was in dienst van 
de Prins’, meent Hermkens. De duizenden brieven die 
Huygens als secretaris tijdens veldtochten schreef zijn 
bewaard gebleven. ‘De Prins en zijn gevolg hebben 
ongetwijfeld de nacht doorgebracht in Velden’, denkt 
Hermkens. ‘Een deel van het leger heeft in tenten of 
boerderijen geslapen en de prins en secretaris zullen 
in de plaatselijke Veldense herberg zijn ondergebracht. 
Verzet van inwoners is er niet geweest, het leger was 
de baas.’ 

Legerkamp aan de Genooierweg
Frederik Hendrik probeert op 10 oktober Venlo in 
te nemen, een laatste poging van de kant van de 
Republiek der Zeven Nederlanden om de stad op 
de Spanjaarden te veroveren. Prins Willem en graaf 
Maurits arriveren vanuit het zuiden. Ze hopen Venlo 
met een verrassingsaanval te kunnen innemen. Als dat 
mislukt, leggen ze loopgraven aan en treffen ze andere 
voorzieningen om de stad langdurig te blokkeren. De 
blokkade van de Staatse troepen gaat de geschiedenis 
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Een veldtekening van de stellingen in 1646 tijdens het Beleg van Venlo. De kaart is als bron gebruikt door de schilder Lambert de Hondt die van het beleg een groot schilderij 
heeft gemaakt. Het kamp van Frederik Hendrik ligt in gebied A. Linksboven bij de letter D staat de kerk van Velden afgebeeld. ‘Village de Velden’ staat in de legenda. Bij E ligt de 
Kapel van Genooi. De tijdelijke brug tussen Velden en Grubbenvorst heeft letter B en het Gebroken Slot in Grubbenvorst heeft letter V. N is het fort St. Michel in Blerick. 
K is Venlo.
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Een deel van het schilderij van het Beleg van Venlo in 1646 van Lambert de Hondt. Beneden zijn de loopgraven aan de Genooise en Grubbenvorster zijde van de Maas te zien. 
Linksboven het dorp Velden en rechtsboven huizen in ‘t Ven. Helemaal bovenin het kanaal Fossa Eugeniana. Hans van der Beele uit Sevenum fotografeert op 27 juni 1988 in 
opdracht van het Limburgs Museum het schilderij in Beloeil. 

Een deel van het schilderij van het Beleg van Venlo in 1646 van Lambert de Hondt. Beneden zijn de loopgraven aan de Genooise en Grubbenvorster zijde van de Maas te zien. 
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Loopgraven in olieverf
Hoewel de strijd in 1646 maar kort is, worden vele 
honderden meters loopgraaf aangelegd. Die zijn samen 
met de opgestelde troepenkampen, de bruggen en 
andere stellingen op een tekening en een schilderij 
vastgelegd. Op het olieverfschilderij is de aankomst van 
Spaanse hulptroepen op 21 oktober 1646 te zien onder 
leiding van de Spaanse legeraanvoerder prins De Ligne. 
Hij geeft schilder Lambert de Hondt opdracht tot het 
maken van een schilderij. Het hangt in het Belgische 
kasteel Beloeil, bij Mons (Bergen) in Wallonië, dat in 
bezit is van nazaten van de prins De Ligne. 

Pest
De hygiënische toestanden in de 17e en 18e eeuw 
zijn miserabel. Geen wonder dat de pest uitbreekt, 
de zwarte dood. Niet alleen onder soldaten maar ook 
onder burgers vallen talloze slachtoffers. De Doop-, 
Trouw- en Begraafboeken in het Veldens kerkarchief 
melden in 1627 als gevolg van een pestuitbraak 
25 doden. In 1635 weten de Spanjaarden Arcen te 
heroveren met hulp van troepen van de Duitse keizer. 
De keizerlijke veldheer Piccolomini heeft Kroatische 
vechtersbazen in zijn gelederen. De hele streek lijdt 
onder de groep bandieten. Het plunderen van dorpen 
en boerenhoven wordt door de legerleiding toegestaan 
en maakt zelfs onderdeel uit van de beloning. 
De Kroaten roven naar hartelust en vermoorden 
honderden mensen. In Kevelaer herinnert nog een 
‘Kroatenkreuz’ aan de misdaden. Opnieuw breekt de 
pest uit. Het aantal doden in 1635 en 1636 in Arcen en 
Lomm is ongeveer 200. Het aantal doden in Velden is 
niet bekend. Het blijft onrustig in deze streek. Van tijd 
tot tijd zwalken er Kroatze, Duitse en Franse troepen 
rond. In de loop van 1702 trekt een leger van Engelse, 
Staatse en Pruisische troepen van noord naar zuid. 
Weer met een besmettelijke ziekte als gevolg. In dit 
geval is het dijzentrie die zorgt voor 54 doden in 3 
maanden tijd 

Trouwen als uitvlucht
Velden is vanaf 1702 ingedeeld bij Pruisisch-Gelder. 
Soldaten van de Pruisische koning struinen de dorpen 
af in een poging vele jongemannen tot krijgsdienst 
te dwingen. Veel mannen duiken onder in Venlo waar 
een ander regime heerst. Pastoor Wolters krijgt op 
30 oktober 1729 onverwacht bezoek van Mechtildis 
Verbeeck (20 jaar) en Petrus van den Hombergh (24-
jaar). Het stel smeekt pastoor om ter plekke in de 
pastorie het huwelijk te voltrekken om te voorkomen 
dat Petrus in dienst moet. Ook is een brief bewaard 
gebleven waarin de pastoor van Velden in 1736 
gesmeekt wordt om geen roet in het eten te gooien 
bij het huwelijk van Godefridus Hoeves en Anna Aen 
gen Stap. Op de voorkant staat dat ‘deze breef besteld 
moet werden aen den heer pastoer van Velden de 
welck nu loegeert in vernoemde op de meerdt ten 
hoek van vrambach zaliger.’ Pastoor wordt verzocht op 
korte termijn en het liefst tegen een fi nanciële korting 
akkoord te gaan met het huwelijk van beide geliefden 
zodat Godefridus kan voorkomen dat hij in dienst moet 
van het Pruisische leger, in de brief de ‘Brandeborgers’ 
genoemd. De achternaam Hoeves verwijst naar 
boerderij Hovershof en Aen gen Stap is een oude 
naam voor Stappers.

Eerste gedeelte belastinglijst met 
‘Werbefreyheitsgelder’ uit 1750 
laat zien dat een gehuwde man of 
weduwnaar in Velden 1 gulden en 10 
stuivers Cleefs betaalt. Een gehuwde 
vrouw of weduwe 15 stuivers, 
terwijl voor ‘knegs’, grote zoons of 
knechten, het meeste betaald moet 
worden, namelijk 2 gulden en 15 
stuivers per persoon. Dochters en 
dienstmeiden genieten vrijstelling 
van deze belasting. Opvallend is dat 
koster Ludovicus van Hees en de 
huishoudens of huishoudsters Marij 
Coenen en Arijean Hermes vrij van 
belasting waren. De achternamen 
verwijzen vaak naar de boerderij of 
gehucht waar ze wonen.

Genooi 

De weduwe Stepkes huishouden, 2 knegs 5-15-0
Gossen Ottiens man, vrouw, 2 knegs 2- 5-0
Hendrick aen gen Oeij man, 2 knegs 2- 5-0
Dirick van Lipsigh man, vrouw 2- 5-0
Hendrick aen gen Boss huishouden 1-10-0
Lindert aen gen Boss man, vrouw 2- 5-0
Hendrick Carissen man, vrouw 2- 5-0
Poulus Laerbergh man, vrouw 2- 5-0

De complete lijst voor heel Velden is te raadplegen op de 
Hansenhof 
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Soldaat Antonius Verbeek sterft
In het begraafboek kondigt pastoor Wolters in 1745 
de dood aan van soldaat Anton Verbeek. Hij sterft in 
Bohemen, het huidige Tsjechië. ‘Vanuit de stad Breslau 
is op 2 februari 1745 door een soldaat uit Well, 
Godefridus Beltjens, aan ons geschreven dat Antonius 
Verbeek afkomstig uit Velden, op 28 december 1744 
in Bohemen is overleden. Hij was voorzien van de 
gebruikelijke sacramenten en is op katholieke wijze 
begraven. Antonius is een goedaardig jonkman. Hij 
werd buiten zijn wil gedwongen om dienst te doen in 
het Pruisische legioen van destorie, onder centurio 4 
van kapitein Nauman 14e salvadum. In 1743 trok dit 
legioen uit Wesel naar Silezië en Breslau. De koning 
van Pruisen verplaatste zijn leger in augustus 1744 
vanuit Silezië naar Bohemen. Het legeronderdeel 
waarvan sprake was, bestond voor het grootste deel 
uit jongens van (Opper) Gelder en was later bij de 
hoofdmacht aangesloten. De bedoeling was om Praag, 
de hoofdstad van het rijk, te bezetten. De koning van 
Pruisen nam haar ook in. Toen echter op 16 september 
1744 Karel van Lotharingen zijn leger van de kust 
naar Bohemen stuurde, verlieten de Pruisen de stad 
hetzelfde jaar in december. Zij lieten bij hun aftocht 
de zieke soldaten en het oorlogsmateriaal achter. Daar 
was ook deze zieke Antonius bij. Ze werden door de 
Poolse Ulunen gevangengenomen. Van alles beroofd 
werden de soldaten van het zevende legioen in een 
smerige gevangenis op water en brood gezet. Hij is 
uiteindelijk in grote angst gestorven.’

Velden betaalt 2600 Reichsthaler 
Als de Pruisische koning Frederik de Grote in 1756 
opnieuw een poging doet om Silezië te veroveren, 
breekt de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) in grote 
delen van Europa uit. Het Franse leger rukt op 
tegen de Pruisen en verovert in april 1757 Pruisisch-
Gelder. Een deel van het leger overwintert in Gelder 
en heeft Kleve als hoofdkwartier. De bestuurders 
van de Gelderse dorpen en steden moeten het leger 
onderhouden. De Franse Hertog van Brissac eist 
220.000 Reichsthaler. Het Veldense aandeel hierin is 
2.600 Reichsthaler. Velden zal er vele jaren over doen 

om de geleende bedragen terug te betalen. De Fransen 
eisen naast enorme geldbedragen ook grote delen van 
de oogst en het vee. Dat blijkt ook uit een rekening 
die Jacob Verbeek in het voorjaar van 1759 indient. 
Op 12,13 en 14 april 1758 is hij op bezoek geweest 
bij de Hoogedele Welgebore Vrijheer van Gelder en 
ontvangt daarvoor 6 Hollandse guldens. Op 18 oktober 

Wat er met de dienstplichtige soldaat Jacob Rutten exact 
gebeurd is, is onbekend. Op een bewaard gebleven ex voto staat 
ingegraveerd: ‘Weggevoerd Jacob Rutten, jongman, geboortig van 
Velden, bij nacht door de Pruisische soldaten naar Wesel, aldaar 
overleden 15 nov.’ Uit een brief uit 1726 van pastoor Duchemin 
blijkt dat Veldenaar Jacob op gen Beeck, geboren in 1706, nog 
een schuld heeft van 100 guldens aan Jacob Rutten die voor hem 
in dienst was gegaan. Het bedrag wordt aan de armen geschonken 
en uit blijk van dankbaarheid wordt een zilveren ex voto (vertaald: 
krachtens een belofte) in de vorm van een hart geplaatst bij een 
altaar of heiligenbeeld in de kerk. 
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moeten 200 pakken hooi klaar staan voor de Franse 
passerende ruiterij. Op 23, 24 en 25 oktober overlegt 
hij in Straelen met de Franse commissarissen en de 
gemeente over het leveren van hooi en haver. Op 14 
oktober, 7 november, 27 juni en 13 februari is Verbeek 
voor leveranties naar Walbeck en Venlo geweest waar 
hij 27 Hollandse guldens voor zal ontvangen. Ook uit 
1772 is een Veldense oorlogsrekening bewaard. ‘Den 
Scholtis heeft vijf vagebonden in huis. Vijf dagen lang 
drank, licht en vuur worden gedeclareerd.’ Leonardus 
Verbeek, schatheffer, heeft de vagebonden onder 
zijn hoede gehad en moet zichzelf uitbetalen. Uit 
1797 is een oorkonde bewaard van het bestuur van 
de Heerlijkheid Velden waarin wordt vastgelegd dat 

de ‘gemeente’ 100 gulden Cleefs leent van het St.-
Sebastianusgilde ‘voor gedane leveringen ten behoeve 
der Franssen.’ 

In dienst van Napoleon
Als Velden door de Franse troepen onder leiding 
van Napoleon Bonaparte wordt ingelijfd bij de 
Franse Republiek worden in 1802 de wetten voor de 
conscriptie gepubliceerd. In 1803 ondergaan voor 
het eerst 7 inwoners van de gemeente een militaire 
dienstkeuring. Het zijn jongemannen geboren tussen 
23 september 1779 en 22 september 1781. De twee 
kleinsten, kuiper Jean Louis Teeuwen (157 cm) en 

Soldaten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog bij café Coppes, nu het 
Wapen van Velden, tevens tramhalte 
van de MBS.
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hoefsmid Jean Mulders (158 cm) worden afgekeurd 
omdat de minimumlengte voor het leger 159,8 cm 
bedraagt. In 1805 wordt die lengte verlaagd naar 
154,4 cm. De diensttijd die aanvankelijk twee jaar is, 
wordt geleidelijk verlengd tot vijf jaar en is in feite 
soms nog langer. In het Limburgs tijdschrift voor 
Genealogie staan namen van Veldense soldaten die 
gediend hebben in het leger van Napoleon en met hem 
meegaan in 1812 op veldtocht naar Rusland. Het is R. 
Krienen (Krijnen) die in Spanje en in Rusland verblijft 
en verder Anton Linders, Anton Thissen en Mathias 
Peeters. De laatste is 6 jaar soldaat in Spanje. Thissen 
sterft op het slagveld in Rusland op 5 september 1812 
volgens de inscriptie op zijn herinneringsschild.

Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) brengt leven in 
de brouwerij. Nederland blijft neutraal en versterkt in 

1914 de grenzen. Dwars over de Rijksweg, ter hoogte 
van de Oude Schandeloseweg, wordt bij de tramhalte 
een aarden wal opgeworpen. Dankzij de neutraliteit 
leiden bewakingstroepen in Velden een rustig bestaan. 
Ze zijn ondergebracht in een houten barak en hebben 
een wachthuisje ter hoogte van restaurant de Chinese 
Muur (voorheen café-zaal de Blokhut) op het adres 
Rijksweg 99. 
Deze periode was een gouden tijd voor Veldense 
smokkelaars.

Crisis en malaise
Het wordt in de jaren dertig steeds moeilijker voor 
de gewone man en vrouw het hoofd boven water te 
houden. Velen zijn zonder werk en diegenen die wel 
werk hebben, verdienen het zout in de pap niet. Daar 
tegenover staat dat iemand die geen werk heeft bij de 
gemeente terechtkomt. Daar worden voorzieningen 
getroffen zoals een werkverschaffi ng. De werkloze 
verdient dan een paar cent en heeft recht op bepaalde 
regelingen in natura; bijvoorbeeld bonnen voor 
brood of vlees in blik. Echt werk is dit niet, het is een 
noodoplossing. Blik was in die tijd nog niet zo bekend. 
De man van mevrouw Christaan Engels kreeg vlees in 
blik. ‘Det aet ik neet want dao hebbe ze doeje soldaote 
in gedaon’, meende zijn vrouw (kempkes Leen).

De Tweede Wereldoorlog
Hoe Velden en zijn inwoners de Tweede Wereldoorlog 
doorkomen, is in 1947 zeer uitgebreid en soms op 
indrukwekkende wijze beschreven in het boek ‘Velden 
1940-1945.’ Bij het uitkomen is het boek meteen 
uitverkocht en de reacties zijn zeer positief. Een 
woordvoerder van het Koningshuis schrijft dat de 
koningin het werk met veel belangstelling gelezen 
heeft en een plek in haar boekenkast heeft gegeven. 
Het boek is nu te vinden in de Veldense bibliotheek. 
Niet alleen de onderdrukking, diefstal en vernielingen 
van de Duitse bezetter worden gedetailleerd 
beschreven. Ook bedenkelijke geallieerde acties, 
zoals de granaatbeschietingen vanuit Grubbenvorst 
en het feit dat direct na de bevrijding Amerikaanse 

De pony van de familie Keltjens in 
Schandelo draagt in 1939 een helm 
van het Nederlandse leger dat langs 
de grens gemobiliseerd is. Van links 
naar rechts; Mia en Annie Keltjens, 
dochters van Handrie Keltjens, de 
pony en Truus Keltjens, dochter 
van Herman Keltjens. De boerderij 
‘Klefse’ rechts op de achtergrond.

De pony van de familie Keltjens in 
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en Engelse militairen niet met hun handen van 
Veldense bezittingen af kunnen blijven, staan in het 
boek genoteerd. Srèr van Hees, priester-leraar op 
het Kleinseminarie Rolduc, drs. Sef Janssen, leraar 
aan het St.-Thomascollege en de priestersstudenten 
Leo Brueren en Harrie Hermkens zijn de schrijvers. 
Brueren, was kapelaan van de St.-Martinuskerk 
in Venlo en oprichter van de Jongerenkerk Venlo, 
brengt in 1995 onder meer zijn ‘Dagboek van 
een camoufl agepriester’ uit. Ook hierin staan veel 
Veldense oorlogsverhalen. Anneke Knaapen bewerkt 
verschillende oorlogsherinneringen en vat ze samen 
in de bundel ‘Wij willen vergeven, doch kunnen niet 
vergeten’, uitgegeven door de Historische Werkgroep 
Arcen-Lomm-Velden. De werkgroep laat ook een 
cahier maken over het schijnvliegveld in Schandelo. 

Daar komen ze

9 Mei tegen de avond steeg de spanning. Mannen werden 
opgeroepen om te helpen versperringen aan te brengen 
op de toevoerwegen naar de Maas. Het weer was prachtig 
en vrijwel iedereen zat die avond buiten. Tegen twaalf uur 
gingen we naar bed, allesbehalve gerust op de gang van 
zaken. Tegen half vier werden we opgeschrikt door geweldige 
knallen. De prachtige bomen op de Schandeloseweg werden 
opgeblazen. Mijn moeder schrok vreselijk, temeer omdat 
direct daarna een paar krolse katten begonnen te jammeren. 
Nog maar net uit de slaap meende zij in dat geluid menselijk 
jammeren te horen. Zij riep: ‘Er is geschoten en er zijn 
gewonden gevallen; ik heb ze horen schreeuwen.’ Zij was 
totaal overstuur. Iedereen was inmiddels wakker en uit bed. 
Even later ging met een geweldige klap de Maasbrug in Venlo 
de lucht in. Wij voelden dat de oorlog een feit was. Hele 
drommen vliegtuigen kwamen over. En zoals de radio meldde: 
van oost naar west. Plotseling riep een buurman, die achter 
zijn huis vrij zicht had op het oosten: ‘Daar komen ze.’ Eerst 
dachten we nog dat het de grenswacht was. Maar het aantal 
en de even later duidelijk te herkennen helmen vertelden 

ons dat de Duitsers waren binnengedrongen. Moeder, 
intussen van de schrik bekomen, begon meteen maatregelen 
te treffen. Vader moest de kelder stutten. Hij zag het nut 
daarvan wel niet in maar moeder redeneerde: ‘Beter iets dan 
niets.’ Alles wat eetbaar was, werd in de kelder gebracht. 
Zij zette een grote kan koffi e en alle eieren, die we in huis 
hadden, werden gekookt. Zelfs in het kippenhok werden de 
eieren nog vlug weggehaald. Dekens en beddengoed werden 
naar beneden gesleept. Zij redeneerde: ‘Misschien moeten we 
wel dagen in de kelder blijven.’ Nog zie ik haar de keldertrap 
af komen. In één arm een levensgroot brood en in de andere 
arm het kruisbeeld uit de woonkamer. De gedachte hieraan 
bezorgt mij nu nog een brok in de keel. Inmiddels waren de 
Duitsers op de grote weg gekomen en slopen in ganzenmars 
onder de bomen langs de Rijksweg. De neergelaten rolluiken 
bevielen hun maar matig. Logisch eigenlijk. Ik weet niet wie 
de meeste angst had, zij of wij. Eén van mijn broers was 
niet thuis. Hij was die nacht in Venlo gebleven. Bij de eerste 
tekenen was hij meteen op de fi ets gestapt om naar huis 
te komen. Dwars door de Duitse troepen heen. Tegen zijn 
verwachting in lieten ze hem gewoon verder fi etsen. De 
opluchting was groot toen hij thuis aankwam. De 56e divisie van het Duitse leger 

en in het bijzonder het 192e regiment 
rukken in de vroege morgen van 
10 mei 1940 op richting Velden en 
Grubbenvorst.
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Nederlandse weerstand
Het Nederlandse leger heeft wegversperringen 
gemaakt bij de Drie Dennen in Schandelo, op de 
T-splitsing Schandelo-Straelseweg, op de Molendijk en 
op de Rijksweg bij de tramhalte van café de Molen bij 
Hasselt. Ook zijn er barricades opgeworpen. Maar die 
houden de Duitse troepen niet of nauwelijks tegen. 
De Nederlandse grenswachtposten vluchten daarom 
haastig de Maas over. Twee Nederlandse soldaten 
weten in de vroege ochtend van 10 mei met hulp van 
kapelaan Meijs, die met de eerste Duitse militairen 
een tijdrekkend praatje maakt, net op tijd de overkant 
van de rivier te bereiken. Drie andere Nederlandse 
militairen verstoppen zich op de Bong in een 
varkenshok, krijgen de volgende morgen burgerkleding 
en weten zo te ontkomen. Velden is al om 7.45 uur in 
Duitse handen. Pas bij de Maas stoot het Duitse leger 
rond 10.00 uur voor het eerst op echte weerstand. 
Notities in oorlogsdagboeken van de 56e divisie uit het 
Militärarchiv Freiburg bewijzen dat: ‘Der holländische 
Soldat hat in diesen Tagen an einzelnen Stellen sehr 
hartnäckigen Widerstand geleistet. Der Widerstand 
dem Regiment 192 bei Grubbenvorst zeigte dass der Holländer kämpfen kann.’ De Nederlanders openen pas 

het vuur als de Duitse soldaten met opblaasboten de 
Maas proberen over te steken. Door mitrailleurvuur 
sneuvelen en verdrinken nogal wat Duitsers. ‘Die 
Division hat an diesem Tage 2 Offi ziere und 42 
Unteroffi ziere und Mannschaften verloren. 3 Offi ziere 
und 94 Unteroffi ziere und Mannschaften wurden 
verwundet. 1 Offi zier und 1 Mann werden vermisst.’ 
De tientallen graven, met kruisen en een helm er op, 
langs de Maas in ‘t Vorst en Hasselt getuigen hiervan. 
‘Die Truppe ist noch unvorsichtig, daher Verluste’, 
schrijft de legerleiding in het dagboek. Het ‘Hollandse’ 
verzet vanuit Grubbenvorst is heftig maar om half 
één ‘s middags is de Nederlandse tegenstand volledig 
gebroken. Omdat in Venlo de Maasbrug is opgeblazen, 
worden pontonbruggen gebouwd, ook op de plek waar 
nu de veerpont Grubbenvorst-Velden vaart. Er zijn wat 
bouwtechnische problemen waardoor de brug pas om 
21.00 uur klaar is in plaats van om 18.00 uur. Dan 
steken de soldaten, vrachtwagens en tanks massaal de 
Maas over.  

Duitse oorlogsgraven bij het veer.

Het Duitse leger via de Veerweg en het veer naar Grubbenvorst.
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Eten op de bon
Vanaf de eerste oorlogsdag worden Veldense 
jongens en mannen al gedwongen te helpen bij 
het opruimen van versperringen van het gevluchte 
Nederlandse leger. Ook moeten ze met paard en 
wagen Duitse soldaten vervoeren naar de Peel. De 
eerste weken van de bezetting verlopen redelijk 
rustig. Maar omdat Nederland mee moet helpen aan 
de voedselvoorziening van Duitsland komt al spoedig 
een aantal levensmiddelen op de bon. Het begint met 

koffi e, thee en suiker maar snel volgen steeds meer 
voedingsmiddelen deze weg. Vanaf november 1940 
krijgt één persoon vier ons vlees, één ons vleeswaren 
en één ons kaas per week. In een dorp als Velden 
met een grote boerenbevolking is meestal wel een 
oplossing te vinden voor het voedselgebrek. Maar 
door de langdurige bezetting wordt het geleidelijk toch 
moeilijker om alle inwoners van voldoende voedsel 
te voorzien. Ondanks strenge controle zien de beide 
molenaars, Lei Jansen (Mölders Leike) en Rub van den 

Chocolade en worst 

De Duitsers hadden de Maas bereikt. We hoorden 
machinegeweren ratelen en er werd ook geschoten met 
geweren. Hoe gevaarlijk het was, drong nog niet tot ons 
door, totdat een kogel terechtkwam onder onze waranda. 
We schrokken vreselijk en doken de kelder in. Het duurde 
niet lang. Snel genoeg waren de Duitsers over de Maas. En 
toen kwamen de troepen. Duitse voertuigen en oorlogstuig 
reden over de Veerweg. Ze kwamen bij ons op de plaats en 
installeerden zich in de werkplaats. Het was nog steeds vroeg 
in de morgen. De Duitse soldaten hadden het koud, waren 
moe en bang. Ze waren ook nog zo jong, kinderen haast. 
Moeder zag in hen op dat ogenblijk geen vijanden, maar 
doodgewone angstige jongens. Ze gaf hun warme koffi e. 
Mijn andere broer met zijn vrouw en hun drie weken oude 
baby kwamen ook bij ons, want hun huis lag in de vuurlinie. 
De hele dag stonden, lagen en zaten Duitsers in en om het 
huis. Het schieten was opgehouden. Er werd een praatje 
gemaakt met de soldaten. Ze waren ervan overtuigd dat ze, 
eenmaal over de Maas, ook meteen in Rotterdam zouden zijn. 
Ze hadden nauwelijks tijd gehad om de school af te maken 
toen ze al in militaire dienst moesten. Karren, auto’s, troepen 
en later tanks reden de hele dag over de weg. De Duitsers 
kochten in eerste instantie alles in de winkels wat eetbaar 
was. In de ene hand chocolade en in de andere hand worst. 
En maar eten. Vooral koffi e, chocolade, snoep en dergelijke. 
Later kochten ze niet meer maar namen ze het gewoon mee. 
Het werd zogenaamd gevorderd. Ook ons fi etswagentje, ze 
namen het gewoon mee.

De Duitsers hebben in de ochtend van 10 mei 1940 een 
pontonbrug aangelegd over de Maas en trekken Grubbenvorst 
binnen.

Tabaksbladeren te drogen hangen ter vervanging van het zo fel 
begeerde rokertje in de oorlog.
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Schijnvliegveld Schandelo
Niet de distributie van levensmiddelen maar Engelse 
bommenwerpers en Duitse jachtvliegtuigen vormen de 
ergste bedreiging. Geert van Helden, onderwijzer uit 
Grubbenvorst, beschrijft dit deel van de oorlog in 1990 
nauwgezet in opdracht van de Historische Werkgroep 
Arcen-Lomm-Velden in het werkstuk ‘Luchtoorlog’, 
verkrijgbaar in museum Hansenhof. 
In Venlo is op de Grote Heide door de bezetter tussen 
oktober 1940 en maart 1941 vliegveld Fliegerhorst 
aangelegd. Van hieruit stijgen de jachtvliegtuigen op 
die moeten voorkomen dat Engelse bommenwerpers 
hun vernietigende last op de Duitse steden laten 
neerdalen. Als afl eidingsmanoeuvre wordt in 
Schandelo in 1942 tussen de Leikoelseweg en de 
Lingsendijk een schijnvliegveld aangelegd met twee 
landingsbanen, landingslichten en bij de Luld een nep-
hangar. Bij het naderen van geallieerde vliegtuigen 
navigeert vanuit de hangar een namaakvliegtuig 
met behulp van elektriciteit en een 500 meter lange 
rails op één van de landingsbanen in de hoop dat 
daar gebombardeerd zal worden in plaats van op het 
vliegveld in Venlo. Het nepvliegtuig heeft kop- en 
staartlampen. De techniek wordt vanuit een bunker, 
achter het adres Schandelo 33, door Duitse soldaten 
bediend. De bouw kost 40.000 gulden en is op 22 juli 
1942 gebruiksklaar. Dat de geallieerden op de hoogte 
zijn van het nepvliegveld blijkt uit een rapport van 
april 1944 waarin de exacte locatie van de ‘dummy’, 
zoals de Engelsen de landingsbaan betitelen, in ‘miles’ 
wordt verklapt. Omdat de apparatuur vaak storingen 
vertoont en er ook regelmatig kabels en lampen 
vernield worden, is het schijnvliegveld nauwelijks 
functioneel. Wel moeten Veldenaren als gevolg van 
de sabotage-vernielingen regelmatig op bevel van de 
Wehrmacht, en voor 50 cent per uur, dag en nacht 
wachtlopen. 

Het Rode Kruis houdt in 1943 een 
oefening op de hoek van de Markt 
(Markt 9) en Schoolstraat.

Hombergh, toch kans om illegaal graan te malen. Ook 
bij enkele boerenbedrijven, zoals Heijligershof, draait 
een molen waarbij bepaald niet altijd op geoorloofde 
manier de verzegeling wordt verbroken. De distributie 
van levensmiddelen gaat al maar verder en in 1942 
komen ook sigaretten, sigaren en tabak op de bon. 
Emancipatie is er nog niet want de mannen krijgen 
een rantsoen van 40 sigaretten, 10 sigaren of 50 
gram tabak per week, terwijl de vrouwen slechts op 
40 sigaretten of 300 gram snoep per máánd kunnen 
rekenen. De ‘eigenteelt’ van tabak komt goed op gang 
waardoor het misschien wel de meest gerookte sigaret 
of pijptabak wordt. 
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Op de achtergrond Bunker ‘Villa Borstelman’ met een camoufl agedak en geschilderde 
ramen, nog altijd aanwezig oostelijk van het adres Schandelo 33.

Overblijfselen van wat eens een bunker was behorende bij het schijnvliegveld. Een 
overgebleven oorlogsaandenken.

Luchtfoto schijnvliegveld Schandelo door een Amerikaans verkenningsvliegtuig (U.S. 
Air Force Photograph). Over een rail midden door het veld rijdt op het schijnvliegveld 
in Schandelo een namaakvliegtuig.

Wehrmachtshuisje in Schandelo. Hier wonen in de oorlog de Duitsers die in Schandelo 
gelegerd zijn voor de bewaking van het schijnvliegveld. Jammergenoeg is dit huisje 
enkele jaren geleden afgebroken. 
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Bommen op Schandelo en Hasselt
Aanvankelijk worden de Engelse bommenwerpers 
in Velden nog met gejuich begroet. Duitse steden 
bombarderen is het verdiende loon voor de bezetter, 
zo is de mening. Maar als Engelse vliegtuigen, op de 
vlucht voor Duitse jachtvliegtuigen, hun bommen boven 
het dorp loslaten, zit de schrik er goed in. Er vallen in 
Velden honderden bommen, gelukkig ontploffen de 
meeste in het open veld of in de bossen. Maar enkele 
brand- en fosforbommen zorgen er in de nacht van 2 

op 3 juni 1942 voor dat de boerderijen van de families 
Theelen en Geurts (Deeperhof) in Schandelo en op 
5 juni de boerderij van Bouten (nu huisnr. Hasselt 2) 
en twee andere woningen in Hasselt in brand vliegen. 
Ooggetuigen zeggen dat Duitse vliegtuigen de bommen 
op 5 juni hebben gedropt. Hoe het ook zij, er vallen 
ernstig gewonden. Onder anderen de zoons van boer 
Geurts die enkele weken met brandwonden in het 
ziekenhuis liggen.

De dood van Pierre Geurts
Pierre Geurts is nog maar nauwelijks hersteld van 
zijn brandwonden als zich in de nacht van 25 op 26 
juli 1942 een volgend drama voltrekt. Tegen half één 
loeien in Duitsland de sirenes als waarschuwing voor 
de komst van geallieerde bommenwerpers. Pierre 
en Sjaak Geurts lopen met Hay Keltjens wacht en 
waarschuwen de inwoners van Schandelo. Als het 
geronk van vliegtuigen nadert, zoekt Sjaak alvast 
een onderkomen in de schuilkelder van de familie 
Keltjens. Een Duitse nachtjager neemt de Engelse 
bommenwerper van het type Blenheim IV onder 
vuur. Na een hevig luchtgevecht boven Schandelo 
stort het vliegtuig brandend neer op een boom ter 
hoogte van het adres Schandelo 45. Hay Keltjens is 
weggedoken achter een stenen drinkbak en raakt 
gewond en de 21-jarige Pierre Geurts, die op zijn 
knieën achter de boom probeert te schuilen, wordt 
dodelijk getroffen. Wat rest is een zee van brandende 
benzine. Ook daken van twee boerderijen vatten vlam. 
De afgeworpen bommen exploderen in een weiland 
en op een landweg in de buurt. Pierre Geurts wordt 
op 29 juli in Velden begraven. ‘Wie zou niet weenen 
bij de schamele resten van dit jonge leven’, staat op 
zijn doodsprentje, ‘dit geliefde kind, dezen ijverigen 
en energieken jongeman, die temidden der zorgen en 
kommernissen van deze sombere tijden zoo plotseling 
van ons werd weggerukt.’ Ook de driekoppige 
bemanning van het vliegtuig, piloot L. Causley, 
schutter L. Gray en navigator G. Spencer, komt om het 
leven. De consternatie is groot. Vanaf die dag gaan de 
Veldenaren bij het naderen van vliegtuigen nog eerder 
naar de schuilkelders. 

De verwoeste Deeperhof van de 
familie Geurts.

Coen, Sjaak en Pierre Geurts in het 
Venlose ziekenhuis.
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Resten van de bommenwerper die in 1943 crasht Velden. Buurtbewoners bouwen een schuilkelder in de Neulisberg, omdat de angst voor 
overkomende vliegtuigen met bommen verder toeneemt.

De plek in Schandelo waar op 26 juli een Engels vliegtuig neerstort en waarbij de 
drie bemanningsleden en de achter de boom schuilende Pierre Geurts om het leven 
komen. Links en rechts is men bezig met herstelwerkzaamheden aan boerderijen die 
brandschade oplopen na de crash.

Op 4 maart 1946 wordt een herdenkingsplaat onthuld op de plaats waar Pierre Geurts 
om het leven komt. In 1995 werd de tragedie herdacht. 
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mening dat ze bewoners beter kunnen dienen en 
beschermen door te blijven. Ze voorkomen daarmee 
dat hun posten door N.S.B.’ers of Duitsgezinden 
worden bezet. Aan de andere kant zal wellicht ook 
hebben meegespeeld dat er geen ontslag genomen 
hoefde te worden waardoor burgemeester en 
wethouders hun salaris behouden. Pro-Duits is Gubbels 
niet. Noch in zijn opvattingen noch in zijn functioneren 
als burgemeester. Hij doet zeker wel eens concessies 
aan de bezetter. Zo ‘übersetzt’ hij rapporten van 
veldwachter Joseph van de Ven over vernielingen aan 
bezittingen van de Wehrmacht. Ook drie parachutisten 
van wie boven Velden het vliegtuig is neergeschoten 
en die door burgers worden opgevangen, helpt hij mee 
op te sporen en draagt hij over aan de autoriteiten. Er 
is enig gevoel voor stuurmanskunst nodig om politieke 
problemen te kunnen omzeilen. De discussie over 
hoe dat het beste kan en wat het beste is voor de 
bevolking zal regelmatig op het gemeentehuis in Arcen 
gevoerd zijn.

Verzet
In de eerste jaren van de bezetting is er over het 
algemeen alleen sprake van passief verzet. Als de 
Duitsers vaker met bruut geweld optreden, wordt 
dat anders. Zeker als steeds meer jongemannen 
verplicht worden om voor de Duitsers te werken. Op 
24 september 1944 worden alle mannelijke inwoners 
van 16 tot 60 jaar opgeroepen voor de Wehrmacht te 
werken. Het aantal onderduikers groeit en er moet een 
organisatie worden opgericht om uit handen te blijven 
van de Sicherheitsdienst en de Gestapo. Zo ontstaat 
de L.O., de Landelijke Organisatie voor Onderduikers. 
Kapelaan Naus en Jan Hendrikx uit Venlo zijn hiervan 
in deze regio de pioniers. Het gewest Limburg van 
de L.O. is onderverdeeld in districten en rayons. Het 
rayon Velden, Arcen, Lomm en Wellerlooi valt onder 
het district Venlo. De rayonleider, Jan in ‘t Zandt, 
woont in Velden. Bij Gerard Duyf aan de Rijksweg 
wordt vergaderd. Arcen, Lomm en Wellerlooi hebben 
ieder een eigen duikhoofd. Samen zorgen ze voor 
onderduikplaatsen, de verdeling van onderduikers, 
bonnen, geld, kleding en de verspreiding van illegale 

Vliegtuigen storten neer
Het is niet het eerste vliegtuig dat in Velden neerstort. 
Al op 9 juli 1941 ‘s nachts om 01.51 uur komt een 
Brits vliegtuig van het type ‘Whitley’ in ‘t Vorst terecht. 
Drie van de vijf bemanningsleden springen met 
parachutes het vliegtuig uit en landen bij Lomm. Ze 
worden later opgepakt door de politie. De twee andere 
vliegeniers storten met het vliegtuig neer. Eén van hen 
overlijdt, de ander raakt zwaargewond. Op 14 februari 
1943 stort een Engels vliegtuig van het type Halifax 
neer op de Neulisberg bij de betonfabriek van Litjens 
Jan, nu Schoolstraat 40. Het vliegtuig raakt net niet 
een schuilkelder waarin enkele Veldenaren zitten. Van 
de zeven bemanningsleden verongelukt één piloot 
op het voetbalterrein in Hasselt omdat de parachute 
waarschijnlijk hapert. Vijf anderen landen in Schandelo 
en worden opgepakt. De zevende komt net over de 
grens in Duitsland terecht, weet zich te verstoppen en 
kan enkele dagen later veilig over de Maas wegkomen. 
Op 6 september 1943 komen twee Duitse toestellen 
van het type Messerschmitt tijdens een oefenvlucht 
boven Velden in botsing. De piloten verlaten de 
toestellen met parachutes. Eén van de jachtvliegtuigen 
komt op de Bong neer. De ander stort in de Maas bij 
het veer Lomm-Lottum. Resten van het toestel liggen 
waarschijnlijk nu nog in het water.  

Het gemeentehuis in oorlogstijd
Op 1 september 1941 wordt in de Nederlandse 
gemeenten het ‘leidersbeginsel’ ingevoerd. De 
gemeenteraden worden naar huis gestuurd. 
Wethouder Frans van de Kamp en loco-burgemeester/
wethouder Sjaak Boonen behouden hun titel. 
Burgemeester Gubbels wordt in feite ‘leider’ en 
moet de bevelen opvolgen van de commissaris 
van de provincie, de N.S.B.’er Graaf Marchant et 
d’ Ansembourg uit Amstenrade aan wie Gubbels 
ook verantwoordelijkheid verschuldigd is. Vijftien 
Limburgse burgemeesters nemen op staande voet 
ontslag maar over het algemeen blijven de colleges 
van Burgemeester & Wethouders in functie. Gubbels, 
Boonen en Van de Kamp zijn, volgens de schrijvers 
van het boek ‘Arcen, ‘n dorp in oorlogstijd’, van 
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lectuur. De L.O. krijgt veel spullen van een Knokploeg 
die brandkasten van gemeentehuizen kraakt, 
distributiekantoren overvalt en magazijnen leeghaalt. 
De L.O. vervoert tijdens de oorlog veel geallieerde 
krijgsgevangenen en piloten richting België waar 
andere verzetsorganisaties hen opvangen.

Vervalste persoonsbewijzen
Een aantal persoonlijke dossiers uit de jaren 
1973 en 1977 van Arcenaren en Veldenaren, die 
tegengas hebben gegeven en dus risico hebben 
gelopen is bewaard gebleven. Ze geven een redelijk 
beeld van de ‘illegale’ activiteiten in 1940-1945. 
Op het gemeentehuis in Arcen speelt de Veldense 
gemeenteontvanger Sjaak Theelen een centrale 
rol. Hij komt via zijn broer Jan, een ondergedoken 
politieagent, in aanraking met het verzet. Theelen 
levert, in de periode voordat hij zelf moet onderduiken, 
persoonsbewijzen en distributiekaarten met zegels 
en stempels aan ondergrondse werkers, zodat ze 
goede persoonsbewijzen kunnen laten zien maar 
dan met andere namen, beroepen of geboortedata. 
Theelen verstrekt ook persoonsbewijzen aan joden 
zonder de letter ‘J’ in het document. Op 13 mei 
1943 worden alle in beslag genomen radiotoestellen 
in het gemeentehuis in Arcen opgeslagen. Daar 
luistert Theelen, in opdracht van burgemeester 
Gubbels, iedere dag naar Radio Oranje. Hij maakt 
aantekeningen en geeft die aan de burgemeester. Ook 
zorgt Theelen ervoor dat de illegaliteit de beschikking 
krijgt over de beste radio’s. Vanaf 1940 mogen duiven 
niet meer uitvliegen en in 1942 komt het bevel dat 
alle duiven afgemaakt moeten worden. Toch duiken er 
ook duiven onder. Als Theelen in april 1943 hoort dat 
er een razzia wordt gehouden op duiven geeft hij dit 
bericht telefonisch door aan enkele duivenmelkers. De 
huiszoekingen in Arcen en Velden leveren daardoor 
niets op.

André Gubbels
André Gubbels, de 23-jarige zoon van de 
burgemeester, werkt als student in het verzet. Als hij 

met twee koffers vol wapens voor de L.O. onderweg 
is, wordt hij gepakt. In het kamp Vught wordt hij op 
11 augustus 1944 gefusilleerd. Burgemeester Gubbels 
hoort pas na de bevrijding hoe het met zijn zoon is 
afgelopen. Theelen weet in 1973 dat Gubbels het 
nog altijd erg moeilijk heeft met de dood van zijn 
zoon. Gubbels zou zich ook schamen omdat hij in de 
oorlogsdagen ‘een echte schijtebroek was, die wars 
was van alles wat met verzet te maken had. Wel liet 
Gubbels oogluikend toe dat zijn ambtenaren op het 
gemeentehuis mensen uit Duitsland thuis hielden, 
bonkaarten verdonkeremaanden en falsificaties op 
persoonsbewijzen aanbrachten’, zo vertelt Sjaak 
Theelen na de oorlog. 

Bevolkingsregister begraven
Theelen geeft eind augustus 1944 de gehele 
kaartenbak van het bevolkingsregister mee aan de 
Arcense verzetsman Ber Reivers. De documenten 
worden in zakken gestopt en in de grond begraven. 
Volgens Reivers was Theelen ‘doodsbang voor 
represailles, maar toch deed hij het.’ Het verstoppen 
van de gemeentelijke administratie is aanleiding voor 
burgemeester Gubbels en zijn gemeentesecretaris 
De Lang Evertsen voorlopig onder te duiken. Dat is 
wellicht ook voor Theelen het moment om zicht schuil 
te houden.

Jan Theelen en de ‘Schrik van Venlo’  
Bij het oppakken van verzetslieden en onderduikers 
is Johan Berendsen vaak betrokken. Berendsen is in 
1912 in Overijssel geboren en doet van augustus 1943 
tot mei 1944 dienst bij de Venlose gemeentepolitie. 
Dan wordt opperwachtmeester Berendsen door de 
Duitsers aangesteld als leider van de Arbeits Kontroll 
Dienst, ook wel de Ommen-politie genoemd, voor 
Venlo en omstreken. Hij wordt dan de zeer gevreesde 
‘Schrik van Venlo’ omdat hij zijn taak om mannen 
die de Arbeitseinsatz ontlopen bijzonder ruim opvat. 
Bij zijn jacht op onderduikers en joden treden 
Berendsen en zijn Ommen-agenten ongekend bruut 
op en terroriseren de bevolking. Alleen al het gerucht 
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dat Berendsen in Velden rondrijdt, zorgt ervoor dat 
vrijwel niemand zich op straat durft te vertonen. 
Wachtmeester van de Venlose politie Jan Theelen, 
afkomstig uit Schandelo, weet meestal als eerste 
wanneer Berendsen met zijn mannen in aantocht is. 
Hij geeft telefonisch het wachtwoord ‘Ommen’ door 
waardoor in een mum van tijd onderduikers hun 
schuiladres opzoeken en de mensen die risico lopen 
van straat verdwijnen.  

Aanslag op Berendsen
Jan Theelen moet in de loop van de oorlog zelf ook 
onderduiken. Hoewel hij door de Duitsers gezocht 
wordt, lukt het hem toch steeds uit de handen van 
de bezetter te blijven. Berendsen heeft Theelen al 
verschillende malen bij huiszoekingen in Velden 

proberen op te pakken. Een fi etsrit op 16 juli 1944 
over de Venloseweg van Grubbenvorst naar Blerick 
wordt hem bijna fataal. Ter hoogte van boerderij 
Grubbenhof komt Johan Berendsen met een 
handlanger op een motor aanrijden. Als Berendsen 
Theelen opdracht geeft af te stappen, ontstaat er 
een vuurgevecht waarbij Theelen Berendsen in zijn 
voet schiet. Theelen wordt ook geraakt. Hij heeft 
een schampschot in zijn linkerhand maar weet te 
ontkomen. Volgens een krantenartikel van november 
1946 verliest Theelen tijdens het vuurgevecht een 
kerkboek dat hij later via de autoriteiten terugkrijgt. 
Theelen ontsnapt nog een keer ternauwernood 
in de Voort tijdens een schotenwisseling met een 
Duitse ‘Feldwebel.’ De bevolking steunt uiteraard 
de verzetsmensen maar er is wel grote vrees voor 
represailles. Vooral na de schietpartij in de Voort is 
dat gevaar zeer reëel, maar gelukkig blijven de zo 
gevreesde reacties uit.

Onkruid van het tarwe scheiden
In één van de boeken van kapelaan Leo Brueren komt 
verzetsman Jan Theelen aan het woord: ‘De laatste 
maanden van de oorlog hebben de Gestapo en de 
Landwacht intensief geprobeerd me in te palmen en 
dan te fusilleren. Ik heb echter geluk gehad. Iedere 
keer ben ik de dans ontsprongen. Twee keer was het 
bijna raak in de laatste winter. Bij mij thuis en in de 
Voort. Door het oprukken van de geallieerden werden 
de vierkante meters waarop ik moest opereren kleiner 
en gevaarlijker. Toen het me in januari 1945 te eng 
werd en de overgang naar de Tommies onmogelijk, 
ben ik in Duitsland beland, want daar zochten ze 
me beslist niet. Maar spoedig achtte ik het beter om 
naar Groningen te gaan. Daar ging ik onder een valse 
naam bij de centrale keuken werken. Ik heb daar 
ook de bevrijding afgewacht. Na de bevrijding ben 
ik onmiddellijk bij de politieke recherche ingedeeld. 
Door mijn ondergronds werk wist ik ontzettend veel 
over het gedrag van veel Duitsers en landgenoten, 
maar het was toch ontzettend moeilijk om objectief te 
oordelen over mensen, die wel of niet strafbaar waren 
of gezuiverd moesten worden. Eigenlijk was mijn werk Jan Theelen. 
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als verzetsman makkelijker. Ik weet dat er hier en 
daar grote fouten zijn gemaakt, maar om vlak na de 
oorlog het onkruid van het tarwe te scheiden was zeer 
moeilijk voor iedereen die daar bij betrokken was.’

Een gevoel van onrechtvaardigheid
Oud-Venlonaar Gerrit van der Vorst doet al enige tijd 
onderzoek naar de rol van politiemensen in de Tweede 
Wereldoorlog. In het culturele Jaarboek de Buun van 
2010 beschrijft hij het bewogen leven van Theelen. 
‘Ik kwam Theelens naam vaker tegen in de archieven 
en bij zijn levensverhaal bekroop me een gevoel van 
onrechtvaardigheid’, zo vertelt Van der Vorst. ‘Als ik 
ouderen in Velden spreek over de oorlog, beginnen 
ze meteen Jan Theelen te verketteren, want die nam 
te veel risico. Dat is gewoon niet waar’, zegt Van der 
Vorst. ‘Hij was dapper en verzet bracht nu eenmaal 
risico’s met zich mee. Het is gewoon de angst die vele, 
minder dapperen hebben gehad. Maar daarmee mag 
men iemand als Theelen niet tekort doen.’ Theelen 
kreeg na de oorlog geen medaille. Door een korpschef 
wordt Theelen in 1946 op een zijspoor gezet. Er 
volgt een arrestatie nadat hij wordt aangegeven door 
collega’s die menen dat hij spullen van NSB’ers zou 
hebben achtergehouden. De rechter oordeelt dat de 

Het lot van Mary en Annie   

Van der Vorst loopt ook al een paar jaar rond met het verhaal 
van zijn vader die in de oorlog korte tijd gearresteerd zou 
zijn door de Sicherheitspolizei als hij weigert twee meisjes 
naar het kamp Westerbork te brengen. Bij toeval ontdekt hij 
wie de meisjes zijn geweest. Van der Vorst schrijft in 2008 
een indrukwekkend verhaal over de lotgevallen van Annie 
en Mary, twee Joodse meisjes die in 1944 in Velden worden 
opgepakt. Ook dit artikel verschijnt in het cultureel jaarboek 
De Buun. Van der Vorst baseert zijn verhaal op uitgebreid 
archiefonderzoek en op gesprekken met onder anderen 
familieleden van de meisjes en een aantal (ex-)inwoners 
van Velden. De geschiedenis van de meisjes is volgens het 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het NIOD, 
een bijzonder en uniek verhaal. Er is volgens het NIOD weinig 
bekend over de lotgevallen van kinderen in de oorlog. In ‘Het 
einde van twee sterrekinderen’ beschrijft Van der Vorst de 
tragische geschiedenis van de twee Amsterdamse meisjes die 
in de oorlog ondergedoken zitten bij de families Nielissen in 
het Kraneveld en Heuvelmans op de Vilgert. Verzetsman Jan 
Theelen heeft de onderduikadressen geregeld. Mary Winnik 
en Annie Koekoek, respectievelijk 6 en 8 jaar oud, worden 
verraden en op dinsdagmiddag 4 juli 1944 op hardhandige 
wijze opgepakt door Johan Berendsen en een onbekend 
gebleven compaan. De N.S.B.’ers rijden op een motor met 
zijspan naar het adres Vilgert 42 waar mevrouw Heuvelmans 
de doodsbange Mary nog probeert te verstoppen in een 
korenveldje. Maar Berendsen heeft dat gezien. Mevrouw 
Heuvelmans roept nog ‘Neem mij maar mee.’ Het kleine 
meisje klampt zich zo stevig vast aan mevrouw Heuvelmans 
dat diens schort scheurt als Mary wordt losgetrokken en naar 
de motor wordt gesleept. Mary schreeuwt en huilt hard als 
Berendsen met haar wegrijdt. Mary wordt zolang opgesloten 
in een cel van het Veldense politiebureau aan de Rijksweg 
waar omwonenden haar horen roepen en huilen. Vervolgens 
wordt de woning van de familie Nielissen op de hoek 
Kraneveld - Heideweg doorzocht. Annie Koekoek is verstopt 
in het veld maar als Berendsen de familie met een revolver 
bedreigt en in de lucht schiet, wordt Annie uit de schuilplek 
geroepen. Ook dit doodsbange kind gaat geweldig tekeer, 
krijgt een uniformjas over zich heen gegooid en wordt tussen 
de beide mannen in op de motor meegenomen. 

Rijksweg 51a, het huisje met de drie ramen waar de witte auto 
voor geparkeerd staat, was het oude politieburo waar Mary en 
Annie korte tijd zijn vastgehouden.
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andere Joodse onderduikers in Velden opgepakt. Het 
zijn de 22-jarige Walter Rosenthal en zijn 62-jarige 
stiefvader Otto Grünthal uit Blerick. Beiden worden 
na hun arrestatie naar het politiebureau van Venlo 
gebracht en even later in Hout-Blerick doodgeschoten 
door SD’er Conrad en SS’er Schut. 

Veldenaar niet toerekeningsvatbaar is als gevolg van 
de spanningen tijdens de oorlog. Theelen komt in een 
psychiatrische inrichting terecht. De Franse consul is 
nog een tijd naar hem op zoek omdat er een Franse 
onderscheiding voor hem klaarligt maar de Franse 
overheid krijgt van de politie te horen dat Theelen 
onvindbaar is. In 1948 keert hij terug naar Schandelo 
waar hij trouwt, een gezin sticht en aan de slag gaat 
als chauffeur. Op 9 januari vindt hij op 36-jarige 
leeftijd de dood wanneer zijn bestelbus wordt geramd 
door een Duitse vrachtwagen. Van der Vorst vindt in 
archieven nog een aantekening van Theelen: ‘Ik heb 
al lang spijt van al het verzetswerk dat ik verricht 
heb. We zijn er thuis ons hele hebben en houden 
door kwijtgeraakt. Moeder en anderen hebben 
doodsangsten voor mij uitgestaan, en waarvoor?’ 

Westerbork en Auschwitz
Na ruim acht dagen opsluiting in het politiebureau 
van Venlo gaan de meisjes in de nacht van 12 op 
13 juli op transport naar kamp Westerbork. Op 3 
september worden ze met hetzelfde treintransport als 
Anne Frank naar het concentratiekamp Auschwitz in 
Polen afgevoerd waar ze op 6 september aankomen 
en diezelfde dag nog in de gaskamers sterven. Het is 
het laatste transport van Westerbork naar Auschwitz, 
voordat het kamp opgeheven wordt. Tegenwoordig 
wordt het verhaal over Annie en Mary aan groepen 
Limburgse jongeren, die Kamp Westerbork bezoeken, 
verteld. Ook zijn de namen van de meisjes opgenomen 
in de permanente projectie van de ‘Namenwand’ in 
het Herinneringscentrum Westerbork. In het archief 
is het (Festnahmebericht) bewaard van de Gemeinde 
Polizei Venlo, ondertekend op 14 juli 1944 door Polizei-
Hauptmann O. Couperus. Johan Berendsen wordt na 
de oorlog opgepakt en moet zich op 11 maart 1946 
verantwoorden voor het Bijzonder Gerechtshof in 
Roermond voor drievoudige moord, verraad, zware 
mishandeling en plundering in dienst van de vijand. 
De ‘Schrik van Venlo’ krijgt de doodstraf, die op 2 
mei 1947 wordt voltrokken. De geschiedenis van de 
meisjes speelt overigens geen rol bij de bepaling van 
de strafmaat. Op 1 november 1944 worden nog twee 

Johan Berendsen, de ‘Schrik van 
Venlo’, wordt na de oorlog opgepakt 
en ter dood veroordeeld.

Johan Berendsen, de ‘Schrik van 

Hay Bouten 

Ook Veldenaar Hay Bouten zit in het verzet: ‘Een van de 
meest dramatische momenten speelde zich af op woensdag 
21 juni 1944. Ik was bij een Limburgse knokploeg en zwierf 
door Midden- en Noord-Limburg. Op die bewuste dag 
moest ik met Annie Verlaak uit Helden voor herbewapening 
van het verzet wapens gaan halen in Hengelo. We kregen 
wantrouwen en gingen naar een hotel. Daar wilden ze Annie 
als jodin arresteren maar dat mislukte, met medewerking van 
de politie. Met de eerste trein gingen we terug naar Venlo en 
daar hoorden we dat een deel van de knokploeg waar ik bij 
hoorde, en onder anderen ook kapelaan Naus en Hendriks, 
in Weert gearresteerd was en toen gedeporteerd. Ik had 
dus geluk gehad maar het was wel een enorme dreun. Ik 
bleef in het verzet tot het einde van de oorlog die voor mij 
enkele maanden eerder was afgelopen omdat ik al in bevrijd 
gebied was. Onmiddellijk na de bevrijding meldde ik mij bij 
de stoottroepen en daar functioneerde ik als kapitein. We 
opereerden achter de in opmars zijnde geallieerden. 

Kogels vliegen om de oren  

Jan Steegh uit Schandelo beleeft ook een hoop spannende 
en gevaarlijke momenten. ‘Ik stond als statenloos genoteerd 
en de Duitsers wilden me in het leger. Eén keer schoot een 
N.S.B.’er die me wou ophalen door de gang om me schrik 
in te boezemen maar ik weigerde. Ik dook onder en bij een 
razzia vlogen weer de kogels om me heen maar ik werd niet 
getroffen. Uit Venlo moesten joden opgenomen worden. 
Dat deden we. Bij de evacuatie zeiden we dat ze onze ouders 
waren. Ze hebben de oorlog overleefd.’
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doen? Teruglopen zal argwaan wekken en de kapelanie 
binnengaan staat gelijk met zelfmoord. Daarom loopt 
Meijs rustig de kapelanie voorbij en doet alsof het hele 
geval hem niet aangaat. Regelrecht gaat hij naar het 
klooster en na het ontbijt loopt hij via de achtertuin 
naar Stappershof om twee weken lang onder te duiken. 
Omdat de kapelaan even uit beeld is, doet Srèr van 
Hees vanaf dat moment de twee dagelijkse missen. 
Overigens blijkt uit een interview in 1985 dat Joep 
Leupers in de oorlog ook foto’s heeft gemaakt van het 
schijnvliegveld. Jammer genoeg verkoopt hij net voor 
de evacuatie het toestel inclusief rolletje aan Duitsers.

Het dagboek van Ger Jansen
Als op 3 september 1944 de geallieerden het Venlose 
vliegveld bombarderen en de Duitsers werklui nodig 
hebben om de start- en landingsbanen te herstellen 
is Ger Jansen (1919 - 1992), woonachtig op de 
Broekweg in de Vilgert, één van vele mannen die op 
4 september worden opgepakt tijdens een razzia. In 
Genooi besluit hij er met twee andere mannen vandoor 
te gaan. Eén van hen wordt meteen neergeschoten, de 

De kerk in verzet
De Duitse bezetter kan niet verdragen dat de 
katholieke bisschoppen zo openlijk protesteren tegen 
het vele onrecht. Ook vanaf de kansel in Velden 
worden brieven van het Nederlandse episcopaat 
voorgelezen. De kerk is nog de enige plaats waar 
openlijk stelling wordt genomen tegen de Duitsers. 
De Duitsers vaardigen een processieverbod uit met 
de motivering dat processies een makkelijk doelwit 
zijn voor Engelse vliegtuigen. Alle processies worden 
voortaan binnen de kerk gehouden. Openbaar 
feestvertoon is verboden, maar als neomist Srèr van 
Hees op 9 april 1944 zijn eerste Plechtige Heilige 
Mis opdraagt, wordt zijn ouderlijk huis toch versierd. 
Ook worden die dag na de Hoogmis even de vlaggen 
uitgestoken. En ‘s avonds komt de fanfare achterom 
een serenade brengen. De kapelanie doet in de zomer 
van 1944 enkele weken dienst als verblijfplaats van 
de Orde-Dienst van generaal Jans. Pastoor Joosten 
neemt 25 juni 1944 afscheid vanwege zijn hoge 
leeftijd waardoor kapelaan Meijs maandenlang de 
pastoorstaken waarneemt. 

Kapelaan Meijs neemt risico
Meijs neemt regelmatig risico. Zo zorgt hij ervoor dat 
verzetsstrijder Jan Theelen tijdig kan onderduiken als 
de Sicherheitspolizei hem wil arresteren. Ook wordt 
Meijs op het schijnvliegveld in Schandelo betrapt terwijl 
hij tussen de mais foto’s maakt van het terrein. De 
Duitse onderoffi cier Fritz Montenart houdt de kapelaan 
aan. Montenart is berucht, hij kan het de mensen 
fl ink lastig maken. Eén van de omwonenden, Joep 
Leupers, bemiddelt tijdens de aanhouding en weet 
Meijs uit handen van de militairen te redden door 
te zeggen dat de kapelaan niet goed bij zijn hoofd 
is en daarom niet weet dat het schijnvliegveld voor 
burgerbevolking verboden gebied is. Maar Meijs heeft 
ze wel degelijk op een rij. 16 September 1944 doen de 
N.S.B.-landwachters Lammen en Betzel een inval in de 
kapelanie terwijl kapelaan Meijs nog in de kerk is. Meijs 
wordt door de N.S.B. gezocht omdat hij onderduikers 
zou hebben geholpen. Als Meijs de kerk uitloopt, ziet 
hij in één oogopslag wat er aan de hand is. Wat te 

De oude kapelanie in de 
Kloosterstraat met op de voorgrond 
kapelaan J. Meijs.
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ander opnieuw opgepakt. Jansen weet ternauwernood 
de dans te ontspringen. Vanaf dat moment duikt hij 
onder en houdt hij een dagboek bij dat door de familie 
Jansen is bewaard. Zijn verhaal is interessant omdat 
hij met enkele andere Veldenaren onderduikt in een 
zelfgebouwde bunker bij de Wittenberg. De groep 
beleeft spannende momenten en weet de laatste 
maanden van de oorlog te overwinteren midden in 
de natuur. Zo ontkomen de onderduikers ook aan 
de evacuatie. De durfals - Ger Jansen heeft ook in 
oorlogstijden gevoel voor humor en noemt hen in zijn 
dagboek holbewoners, bosduivels en bosnegers - bij 
de Wittenberg leven zo teruggetrokken dat ze bijna 
nog de bevrijding van Velden missen. 

Nep burgemeester
Als Arcen en Velden in september 1944 zonder 
burgemeester komt te zitten, meldt zich nog in 
diezelfde maand bij loco-burgemeester Sjaak Boonen 
plotseling ene W.J. Beckers die zich voorstelt als 
de nieuwe burgemeester. Hij vestigt zich met zijn 
gezin in het kasteel Arcen. Beckers, fanatiek lid van 
de N.S.B., is burgemeester van Nieuwenhagen tot 
18 september 1944 wanneer deze Zuid-Limburgse 
gemeente wordt bevrijd. De Ortskommandant in 
Velden bevestigt dat Seyss-Inquart Beckers benoemd 
heeft tot burgemeester. Beckers steekt in oktober en 
november 1944 vooral veel energie in pogingen om 
zijn burgemeesterssalaris te innen. Daarvoor wordt 
5.000 gulden van de gemeente Venlo geleend, maar 
Beckers slaagt er niet tijdig in dat geld te incasseren. 
Even onverwacht als hij kwam, verdwijnt hij weer. 
Autoriteiten proberen Beckers na de oorlog op te 
sporen wegens vermoedelijke oplichting en afpersing. 
De ‘blitz-burgemeester’ van Arcen en Velden wordt 
bij verstek veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. 
Beckers zit op het moment van de uitspraak ergens 
ondergedoken in Essen.

Rijksduitser Hermann Franken
Eind 1944 willen de Duitsers wethouder Sjaak Boonen 
benoemen als tijdelijk burgemeester. Maar Boonen zegt 

dat hij ziek is. Hoofdonderwijzer Jan Kroonenberghs 
van de St.-Andreasschool is de volgende die gevraagd 
wordt, maar ook hij wil niet. Het is de in Velden 
woonachtige Rijksduitser Hermann Franken die de 
druk bij Kroonenberghs wegneemt door zelf de rol 
van plaatsvervangend burgemeester tot half januari 
1945 op zich te nemen. Een Rijksduitser is een Duitser 
die buiten het ‘Reich’ woont, in het buitenland dus. 
Franken helpt gedurende de oorlog regelmatig mensen. 
Maar over de achtergronden van die hulp bestaan vele 
jaren tegenstrijdige verhalen. Over de vraag of Franken 
‘eine gooje of foute Pruus’ is geweest, wordt tot ver na 
de oorlog gediscussieerd en geprocedeerd. 

Razzia’s en de tram  

De ‘Grüne Polizei’, gestationeerd in Velden, trok regelmatig 
in alle vroegte met bussen naar de overkant, uiteraard altijd 
op zondag. Ze omsingelden de kerken in de Maasdorpen 
om alle mannen en jongens er uit te halen. Op 17 november 
1944 reden ca vijftien open tramwagons door ons dorp, 
getrokken door een Duitse tank. De mensen werden via Venlo 
naar Duitsland getransporteerd. Om onverklaarbare redenen 
bleef de tram hier een poosje staan. De mensen werden in 
een zaal bij elkaar gedreven. Van het Rode Kruis kregen we 
de gelegenheid een beetje te helpen. Er werd gevraagd om 
warme kleren, brood, scheergerei en rozenkransen. Brieven 
en adressen werden afgegeven. Dit alles gebeurde in heel 
korte tijd, zodat we ons als razenden repten voor brood en 
dergelijke. Terwijl de mensen alweer in de wagons gestopt 
werden, liepen we nog met manden brood langs de tram, die 
inmiddels met enkele wagons vol mensen was verlengd. Dank 
aan allen die aan deze brooduitdeling mee hielpen. Vooral de 
bakkers, die ons spontaan brood gaven. Enkele mensen zijn 
de dans ontsprongen door van de tram af te springen tijdens 
een zware regenbui. Geholpen door dorpsbewoners werden 
zij diezelfde avond in Genooi weer over de Maas gezet. 
Helpen zonder aanzien des persoons stond in die dagen groot 
geschreven. Ongetwijfeld één van de weinig goede kanten 
van de oorlog. Helpen en de mond houden waren in die 
dagen broodnodig.
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De invloed van Franken
Franken redt tijdens de bezetting regelmatig 
dorpsbewoners en anderen uit grote problemen met 
de Duitse bezetter. Een getuige verklaart dat hij op 
het station Venlo met hulp van Franken ontsnapt is 
aan transport naar Duitsland. Als gemeentesecretaris 
J. Vissers van Wanssum en ambtelijk secretaris 
H. de Mulder van Broekhuizen in 1944 door het 
Obergericht veroordeeld worden voor het aanmaken 
en verspreiden van Duitsvijandige pamfletten haalt 
Franken ze uit de nesten. Math Jansen, electriciën, 
wonende op de Molendijk verklaart dat hij gearresteerd 
is door NSB`ers nadat een Schandelose vriend, de 
voortvluchtige verzetsman Jan Theelen, bij hem op 
bezoek was geweest. De familie Jansen roept de hulp 
in van Franken die ervoor zorgt dat haar zoon snel 
vrijkomt. Franken regelt verder dat de broer van Math 
Janssen niet voor de Duitsers hoeft te werken zodat 
hij samen met zijn vader het molenaarsbedrijf kan 
voortzetten. Toon Simons woont als de oorlog uitbreekt 
op een boerderij in Grubbenvorst en wordt opgepakt 
tijdens een razzia. Simons weet via via een brief bij zijn 
ouders in Velden te bezorgen waarin hij de arrestatie 
meldt. Samen met een bij Simons ingekwartierde 
Duitse soldaat gaan Toons ouders Franken om hulp 
vragen. ‘Franken heeft ervoor gezorgd dat Toon 
weer vrijkwam’, aldus de oorlogsnotities van de 
familie Simons. Als er graszoden nodig zijn voor de 
camouflage van het schijnvliegveld in Schandelo 
beginnen Duitse soldaten de weilanden van de weduwe 
Rieter bij Hube aan de Veerweg te vernielen. Belasting-
inspecteur C. Bentlage wijst er na de oorlog op dat 
Franken de Wehrmacht toen onmiddellijk heeft laten 
stoppen met dat werk. Franken heeft flink wat in de 
Duitse melk te brokkelen, al is niet duidelijk wat, hoe 
en waarom.

Spion?
Om meer van Frankens verleden te weten te komen, 
krijgt de redactie van dit boek hulp van de al eerder 
genoemde Gerrit van der Vorst. Hij weet de weg bij 
het Nationaal Archief. Daar ligt het Centraal Archief 
van de Bijzondere Rechtspleging na de oorlog, en 
daarin bevindt zich ook een CABR-dossier van Franken. 

Hermann Franken wordt in 1895 in Winnekendonk, 
over de Duitse grens bij Gennep, geboren. Van 1920 
tot 1932 werkt hij bij een firma in Sterkrade, bij 
Duisburg, als bureaubeambte. In verband met de 
slechte economische toestand wordt Franken in 1932 
ontslag aangezegd. Opvallend is dat hij de firma 
dan, midden in een crisistijd, meteen verlaat voordat 
zijn laatste officiële werkdag is aangebroken. Enkele 
jaren later duikt hij op in de gemeente Bergen. Het 
bosrijke grensgebied van Bergen is vóór de oorlog 
een smokkelgebied waar afdoende controle vrijwel 
niet mogelijk is. De invalide, mank lopende Franken 
heeft geen duidelijk beroep en wordt in Bergen sterk 
gewantrouwd. Op 7 december 1936 laat hij zich 
samen met zijn vrouw Helene Thissen en later dochter 
Maria inschrijven in het bevolkingsregister van Arcen 
en Velden. Het gezin gaat wonen aan de Rijksweg 
in Velden op het adres C95, nu Rijksweg 77. Het 
bevolkingsregister vermeldt dat Franken winkelier 
van beroep is maar in Bergen verdenkt men hem van 
smokkelen en spioneren. De veldwachter van Bergen 
waarschuwt daarom Procureur-Generaal baron Speyart 
van Woerden in Den Bosch maar die stelt vast dat er 
geen bewijs voor spionage is en ziet geen mogelijkheid 
om Franken een woonvergunning in Velden te 
weigeren. Op verzoek van de Procureur-Generaal 
geeft Burgemeester Gubbels de Veldense veldwachter 
Joseph van de Ven opdracht om Franken nauwlettend 
in de gaten te houden. Maar de Rijksduitser beschikt 
over een motorfiets met zijspan. De veldwachter kan 
hem daarom buiten het dorp lastig volgen.

 
Geen razzia’s in Velden
Opvallend is dat Velden in de oorlogsjaren regelmatig 
is gewaarschuwd voor razzia’s maar dat uiteindelijk 
nooit op georganiseerde wijze Veldense mannen 
zijn opgepakt om voor de Duitse oorlogsindustrie te 
gaan werken. In zijn oorlogsdagboek maakt Harrie 
Hermkens hier een opmerking over: ‘Sommigen 
denken dat wij van deze slavenjacht zijn bevrijd 
gebleven door bemiddeling van den goedgezinden 
Rijks-Duitser, die in deze weken het plaatselijk bestuur 
in handen had. Ik voel er echter meer voor aan te 
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nemen dat de Duitsers deze drastische maatregel 
voor onze streek overbodig vonden.’ Ook verzetsman 
Jan Theelen staat positief tegenover Franken. Hij 
acht de Rijksduitser politiek betrouwbaar. ‘De heer 
Franken gaf in de bezettingstijd waarschuwingen 
door aan onze illegale organisatie en wist klaar te 
spelen dat meerdere gearresteerde illegale werkers 
en onderduikers weer op vrije voeten werden gesteld’, 
zegt Theelen in een verklaring op 22 Juni 1945.

Nooit verraden
Na de arrestatie ondertekenen tientallen Veldenaren 
een uitgebreide handtekeningenlijst voor Franken. Vier 
Veldense leden van het rayon Velden van de Landelijke 
Organisatie voor Onderduikers, Jan in ‘t Zandt, 
Gerard Duyf, Hay Duyf en Jac. Knaapen, verklaren in 
november 1945 dat Franken op de hoogte is geweest 
van hun verzetsactiviteiten. Hij heeft hen nooit 
verraden maar telkens gewaarschuwd als er gevaar 
dreigde. Oud-wethouder Boonen meent desgevraagd 
dat Franken als burgemeester veel goeds heeft 
gedaan. Een uit Duitsland gevluchte Joodse advocaat, 
Berthold Mosheim, verklaart vanuit Londen veel hulp 
te hebben gehad van zijn voormalige cliënt Franken. 
Veldwachter Van de Ven daarentegen zegt dat enkele 
positieve verklaringen afkomstig zijn van mensen 
die in één of andere afhankelijke relatie stonden met 
Franken. 

Onteigenen van woningen joodse Venlonaren
De Rijks-Duitser doet op 7 februari 1946 een verzoek 
aan de burgemeester van Arcen en Velden, als 
hoofd van de plaatselijke politie, om zijn vervolging 
onvoorwaardelijk te laten stoppen. Volgens Franken is 
elke verdenking tegen hem ongegrond, heeft hij geen 
schuld en zijn daarom straf of andere maatregelen niet 
op hun plaats. Maar dat is niet in overeenstemming 
met bepaalde getuigenverklaringen, want er is meer. 
Uit vervolgonderzoek blijkt dat Franken een hoofdrol 
heeft gespeeld bij de onteigening van de woning van 
minstens drie joodse Venlose huishoudens. Het huis 
van Mozes Schönbach in de Van Schelbergenstraat 

wordt door Franken in februari 1941 bezichtigd en 
gevorderd. Franken geeft Schönbach opdracht binnen 
24 uur weg te zijn. Het echtpaar Lambertz-Willner en 
Martha Cohen worden in maart 1941 uit hun woningen 
aan de Van Meckelenburgstraat en Goltziusstraat 
gezet. Franken komt beide huizen inventariseren. In 
zijn weerwoord zegt Franken dat hij opdracht heeft 
gekregen van de Duitsers om de in beslag te nemen 
woningen van joden te inventariseren. De juistheid 
van deze bewering van Franken hebben we niet 
kunnen achterhalen.

Imago
De geschiedenis van Rijks-Duitser Franken is en blijft 
grotendeels duister ondanks uitgebreide naspeuringen 
van Gerrit van der Vorst. De geheimzinnigheid rondom 
Franken maakt het begrijpelijk dat hij verdacht wordt 
van spionage en lidmaatschap van de Gestapo, al zijn 
daar geen harde bewijzen voor. Als die verdenkingen 
enige grond kennen, is het ook begrijpelijk dat 
Franken buiten zijn directe woonplaats strafbare feiten, 
want dat zijn onteigeningen van Jodenwoningen, niet 
schuwt. En dan is het evenzeer begrijpelijk dat hij een 
imago van betrouwbaarheid opbouwt in zijn directe 
omgeving. De talrijke Veldense pro-verklaringen 
doen daardoor soms wat naïef aan. De vraag waarom 
Franken zoveel mensen heeft kunnen waarschuwen 
en vrijkrijgen, wordt kennelijk maar door een enkeling 
gesteld. In de ogen van enkele Veldense gezinnen die 
in de oorlog zwaar in de problemen hebben gezeten 
en zijn geholpen door de Rijks-Duitser is die vraag ook 
minder van belang. Blijft overeind dat het vreemd en 
verdacht is dat deze invalide man, zonder duidelijke 
status en inkomen, zoveel macht en invloed heeft 
gehad. In 1946 besluit uiteindelijk de Procureur-Fiscaal 
bij het Bijzonder Gerechtshof in Den Bosch Franken 
onvoorwaardelijk buiten vervolging te stellen. Maar de 
gerezen verdenkingen tegen Franken worden gegrond 
verklaard en het beroep van Franken daartegen wordt 
afgewezen. 
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Fronttijd
Met de geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 
begint de eigenlijke fronttijd. Voor Velden is dat half 
augustus, als Britse bommenwerpers een grote aanval 
op het Venlose vliegveld uitvoeren. Op 4 september 
sluiten de twee Veldense basisscholen, het gevaar 
wordt te groot. Begin september lijken de bezetters op 
de vlucht te slaan. De Duitsers bouwen aan de Maas 
in ‘t Vorst een bruggenhoofd. Tanks worden daar de 
Maas overgezet en rijden via een pad, gemaakt van 
boomstammen, tussen de Maas en de boerderijen de 
Kamp en Lamershof, in alle haast richting Duitsland. 
Als terugtrekkende Duitse troepen in Schandelo 
spelende kinderen op straat een kinderwagen afnemen 
roept Lies Roefs, één van de kinderen, de Duitsers 
toe: ‘As ge meint daomei d’n oorlog te kinne winnen, 
vooruit dan maar.’ Toch is er enkele dagen later 
weer orde bij de troepen. In de maanden september, 
oktober en november wordt de Venlose Maasbrug vaak 
gebombardeerd met veel dodelijke slachtoffers en 
enorme schade. De hoop op een spoedige bevrijding 
blijkt voorbarig. Het ergste van de oorlog moet nog 
komen. Het oprukken van de geallieerde troepen heeft 
tot gevolg dat de gevechten verhevigen. Vanuit het 
westen worden geleidelijk steeds meer dorpen aan de 
overzijde van de Maas bevrijd. Op 26 november wordt 
Grubbenvorst bevrijd en op 3 december, na een zware 

beschieting, volgt Blerick. De Maas is de linie waar de 
Duitsers nog standhouden.

Benauwd
Veldenaar Harrie Hermkens studeert in augustus 
1944 aan een priesteropleiding in Valkenburg. Hij 
moet de stad verlaten omdat de Duitsers het gebouw 
opeisen en keert terug naar Velden. Als de eerste 
berichten komen over terugtrekkende Duitsers wil 
pater overste dat zijn Veldense student terugkeert. 
Maar Hermkens komt het dorp niet uit vanwege de 
chaotische troepenbewegingen. Door de beschieting 
van treinen vanuit de lucht is reizen niet mogelijk. 
Hermkens maakt de gehele oorlog aantekeningen en 
enkele foto’s. Eén van de foto’s krijgt na de oorlog 
landelijke bekendheid. ‘De omstandigheden in Velden 
waren niet plezierig’, schrijft Hermkens in zijn boek 

Rijks-Duitser Hermann Franken en familie.

Dre en Dien Kuijpers staan boven 
op een gedeeltelijk afgegraven 
schuilkelder aan de Rijksweg, 
gemaakt door de families Kuijpers en 
Vosbeek. Rechts houdt To Kuijpers 
de hand vast van broertje Sraar en 
beneden staan Sjaak en Herman 
Kuijpers.
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‘Tussen Madonna en Aphrodite.’ ‘Vooral de razzia’s 
en de strooptochten van de Duitsers benauwden ons 
voortdurend. Op hun ordeloze terugtocht hadden 
ze behoefte aan werklui, voertuigen en vee; dat 
moesten wij leveren, zonder vergoeding. Ook de 
bombardementen op de verbindingswegen brachten 
schrik en ellende. In oktober kwam het Overmaze 
front steeds dichterbij. Al gauw daverden de Engelse 
granaten ons om de oren. De Duitse kanonnen 
bulderden op honderd meter afstand.’ In zijn dagboek 
‘Oorlog van nabij’ schrijft hij dat op 19 september 
1944 een groot gedeelte van de Veldense paarden en 
koeien wordt gestolen. ‘Het vee is voor de boer niet 
enkel een kapitaalbelegging of een productiemiddel: 
het is vergroeid met zijn leven, met zijn gedachten 
en gevoelens. Daarbij kwam nog die verschrikkelijke 
psychische marteling: je gehele natuur in bruisende 
opstand te voelen tegen zulk een schreeuwend 
onrecht, en dit gevoel te moeten smoren in het 
bewustzijn van je absolute machteloosheid.’

Granatentijd
Op 24 november vallen de eerste granaten op Velden. 
Vanaf dat ogenblik biedt de kelder van de kerk 
aan zeventig dorpelingen, die het thuis niet meer 
veilig vinden, een onderkomen. Op 26 november 
1944 raakt de eerste granaat de kerk en treft het 
hart van het Angelus klokkentorentje. Bewoners 
van ‘t Vorst moeten evacueren omdat het langs de 
Maas te gevaarlijk wordt. In de vroege ochtend van 
27 november wordt de laatste mis opgedragen. 
Kapelaan Meijs, die boerderij Stappershof weer heeft 
durven te verlaten, en de koster staan er alleen 
voor. Kerkgangers zijn er die dag niet. Velden wordt 
vanaf 9.00 uur vanuit bevrijd Grubbenvorst onder 
vuur genomen. Netty Jansen uit Venlo wordt dodelijk 
getroffen in het huis van Smid Thei, achter café ‘Het 
wapen van Velden.’ Het meisje wordt ’s avonds in stilte 
op het kerkhof begraven. Kapelaan Meijs zoekt contact 
met de Duitse overheid en vraagt of Veldenaren 
kunnen evacueren de Maas over. Een Duitse officier 
zegt toe dat hij de volgende dag een onderhandelaar 
stuurt om met de Engelsen de zaak te regelen. In de 

kapelanie wordt een lijst opgesteld met mensen die 
weg willen. Het overleg met de Engelsen gaat niet 
door omdat er een harde wind op de Maas staat en er 
niet naar Grubbenvorst geroeid kan worden. Het plan 
mislukt omdat de Duitse autoriteiten een dag later 
besluiten dat niemand de Maaslinie mag passeren 
vanwege het gevaar voor verraad.

Kerktoren als uitkijkpost
Het lijkt er eind november op dat de opmars van 
geallieerde troepen gestaag verder gaat, maar met 
het Ardennenoffensief is Duitsland weer even aan de 
winnende hand. De kerk is inmiddels flink beschadigd. 
De Duitsers hebben op 1 december in de kerktoren 
een uitkijkpost geïnstalleerd. Er loopt ook een 
telefoonlijn richting de toren. ‘Omstreeks tien uur valt 
er een granaatregen op de kerktoren’, zo herinnert 
Leo Brueren zich die dag. ‘Onze buurman beweert dat 
er Duitsers in zitten. De toren zou als observatiepost 
dienen. Door de galmgaten zou je een goed zicht 
hebben op de Maasoever. Tegen het vallen van de 
avond zijn alle kerkelijke kostbaarheden, zoals de 
kelken en de monstrans, in veiligheid gebracht. Dit om 
te voorkomen dat ‘geïnteresseerde’ soldaten zich die 
waardevolle zaken zouden toe-eigenen zoals dat, naar 
we vernomen hebben, elders is gebeurd.’

Idiote knalpartij
Op 2 december schieten de Engelsen vanuit 
Grubbenvorst de torenspits van de kerk af. De 
schrijvers van het boek Velden 1940-1945 spreken 
van een ‘idiote knalpartij.’ Brueren: ‘De torenspits 
ligt volkomen aan diggelen, de haan ligt zielig op 
de grond. Verwonderlijk is dat het Heilig Hartbeeld 
nog altijd niet geraakt is. De Duitsers barricaderen 
de weg naar de Maas.’ Na heftige beschietingen 
door duikbommenwerpers op 3 december verlaten 
de Duitsers de kerktoren. Het kerkdak vertoont een 
enorm gat, de schade aan veel huizen in de dorpskern 
is groot. Een paar woningen, waaronder de kapelanie, 
zijn compleet verwoest. Enkele mensen raken bij de 
aanval gewond. Het paard van Sef Peeters is op slag 
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dood als het geraakt wordt door mitrailleurkogels. 
Op 4 december blijven de Tommies schieten vanuit 
Grubbenvorst. De bevolking zit de hele dag in de 
kelders. Op 6 december beschieten vliegtuigen met 
mitrailleurvuur de Vilgert. Enkele mensen raken 
lichtgewond. De beschietingen zijn zo hevig dat de 
dorpsbewoners op sommige dagen nauwelijks uit 
de schuilkelder komen. Het besef groeit dat het te 
gevaarlijk wordt om in de dorpskern te blijven.

Schandelo als vluchtoord
Op 10 december komt de boodschap dat iedereen op 
11 december voor 12 uur het dorp moet verlaten en 
naar Schandelo moet verhuizen. Bewoners worden 
zelfs onderweg beschoten. ‘Dat hele geschiet van de 
Engelsen vonden wij trouwens grote onzin. Het was zo 
onzinnig heftig en op zulke punten gericht, dat haast 
alleen maar burgers als slachtoffer konden vallen.’ 
Alle Schandelose woningen zitten al snel propvol en 
op diverse boerderijen worden zolder, schuur, stallen 
en kippenhokken ingericht als verblijfplaats voor de 
gevluchte dorpelingen. Schandelo zou veilig moeten 
zijn, maar die middag worden er al huizen getroffen 
door granaten. De Engelsen reageren op Duits 
geschut dat in de Kleikoel staat opgesteld. Er zijn 
overigens ook bewoners die in de dorpskern blijven. 
Harrie Hermkens: ‘Vader en ik bleven in het ouderlijk 
huis, illegaal. Van mijn geestelijke oefeningen kwam 

weinig meer terecht; ik had het te druk met aardse 
beslommeringen. De granaten en bommen die voor de 
Duitsers bedoeld waren, teisterden ons dag en nacht, 
zodat ik wel wat anders te doen had dan het vervullen 
van de kloosterplichten.’

Tussen de koeien en kippen
Jo Stoel komt in juli 1944 als onderwijzeres naar 
Velden waar ze onderdak krijgt in het dorpscentrum bij 
de familie Roelofs. De evacuatie naar Schandelo maakt 

Herinneringen  

Grada van Wijlick - Boonen - herinnert zich dat onder een 
koebak in de stal gouden en zilveren voorwerpen uit de 
St.-Andreaskerk werden verstopt. ‘Gelukkig is dat allemaal 
teruggevonden. Helaas waren onze eigen spullen weg. 
Tijdens een luchtaanval brak er brand uit in een stal en schuur. 
Allereerst werd het vee naar buiten gebracht. Men stuurde 
het gewoon de straat op. De koeien zochten hun weg, in 
ieder geval weg van de brand. Eén koe wilde niet weg en 
bleef achter vader aanlopen tot in de slaapkamer. Ze moest 
van armoe helemaal naar de wei achter het huis gebracht 
worden. Het was een trouw beest dat echt bij de mensen 
wilde blijven.’

Veldense koeien in het ziekenhuis

Mia van Soest-Bartels uit Venlo bundelt in 2008 haar 
oorlogsherinneringen in het boekje ‘Mien erm Vendeloo’: 
‘Op een gegeven moment kwam er een Rode Kruisman uit 
Velden. Hij vroeg of het ziekenhuis zolang zijn koeien wilde 
hebben. Hij zou ze dan melken. Dit was voor de baby’s 
natuurlijk prachtig. Maar waar moest je met vijf koeien naar  
toe? Achter het ziekenhuis kon het niet. Daar konden de 
Engelsen de koeien zien. Er werd daar geschoten, dat zouden 
de koeien niet overleven. Dus de koeien (niet te geloven) 
werden in de gang op de benedenverdieping gezet. Deze 
familie Steegh is altijd vriend van ons gebleven.’

Schade huis Hermkens
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ze van dichtbij mee: ‘Meer dan zeventig mensen, 
onder wie 28 kinderen, vonden onderdak bij de familie 
Boonen. Onder hen was Marie Litjens van restaurant 
‘Het Centrum.’ Zij besliste dat er één pot gekookt 
zou worden. Iedereen bracht in wat hij meegenomen 
had aan levensmiddelen en inmaakvoorraad. Er 
waren nog wat koeien en kippen, die melk en eieren 
leverden. Omdat er geregeld varkens en koeien door 
granaten getroffen werden, was er ook nog aan 
vlees te komen. De oudere mensen zaten in de beste 
kamer aardappelen te schillen, bonen en erwten uit te 
zoeken of een kaartje te leggen. De jongeren deden 
het noodzakelijke stal- en buitenwerk en ik had de 
opdracht de kinderen bezig te houden. Geslapen 
werd er op de stal, waar de bedden pal naast elkaar 
stonden. Achter het laatste bed stonden nog enkele 
koeien, waarvan er eentje ‘s morgens vroeg eens 
losbrak en dwars over de bedden sprong. Behalve wat 
blauwe plekken viel de schade mee.’

Nieuwjaar in de kelder
De beschietingen gaan in alle hevigheid verder. Op 
24 december luidt voor het laatst de eeuwenoude 
kerkklok uit 1419. ‘Als een doodsklok is haar galm. 
Onheilspellend kaatsen haar slagen over de kapotte 
daken van ons dorp. Een half uur lang wordt de klok 
gemarteld door vertrekkende soldaten die met verhit 

hoofd het afscheid hebben gevierd. Een salvo van de 
Tommies op de toren verjaagt de Duitsers’, aldus het 
boek Velden 1940-1945. Kerstmis van 1944 wordt in 
drie schuren in Schandelo gevierd met geïmproviseerde 
missen. In één van de schuren speelt tijdens de mis 
iemand op een piano. Voor de illegale bewoners van het 
dorpscentrum worden nog twee missen opgedragen in 
kelders. Op 31 december breekt een ware hel los. De 
Engelsen beschieten het ‘neutrale’ Schandelo. Er is veel 
paniek. Om twaalf uur ‘s nachts wil een Duitse luitenant 

Jan Hermkens brengt zijn hele hebben en houden op 11 december 
vanuit het dorp naar Schandelo. Harrie Hermkens maakte de foto.

Herinneringen  

Beschoten in neutraal gebied - Eénmaal in de week ongeveer 
kwam dokter Poulissen uit Venlo de ernstig zieken opzoeken. 
Ook in Schandelo hadden we een Rode Kruisvertrek. Daar 
lagen enkele lichte zieken of kraamvrouwtjes met hun baby. 
Ernstige zieken en gewonden werden naar het Venlose 
ziekenhuis gebracht. Vaak per brancard, te voet of met 
paard en wagen, soms onder hevig granaatvuur. Een eervolle 
vermelding is op zijn plaats voor de mannen en vrouwen 
van het Rode Kruis, die met gevaar voor eigen leven zich 
inzetten. De toestand werd inmiddels steeds ernstiger, zo niet 
ondraaglijk. Het geschut van de Duitsers stond hier in neutraal 
gebied, waar ongeveer 2000 mensen waren ondergebracht. 
Er werd over en weer geschoten. Wij durfden amper meer 
de straat op. En toch kwam elke ochtend bij ons in de buurt 
bakker Fleuren met brood, dat hij in de nacht gebakken had. 
Je moest toch eten.
Bij H. Lenders (Rieter lange) werd dan dat brood uitgedeeld. 
Je stond  een poosje in de rij met de nodige angst. Bij Piet 
Aerts (Maos Piet), in de buurt van het Rode Kruislokaal dat 
in een kamer bij H. Beurskens was, werd mevrouw Stroux uit 
Venlo, moeder van vier kinderen, getroffen door een granaat 
en ze was vrijwel op slag dood. Alle hulp kwam te laat. 
Ziekten namen hand over hand toe. Schurft of krets, difterie, 
vreselijke zweren en luizen. De Duitsers die in de boerderijen 
waren geweest, hadden ook nog gasten achtergelaten. 
Iets dat wij nog niet kenden, de lijf- of platluis. Een vrijwel 
onoverwinnelijk beestje als je niet de goede middelen hebt 
om het te bestrijden. 
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de kerkklok gaan luiden maar de Engelsen zenden 
een paar minuten voor twaalf hun Nieuwjaarsgroet 
in de vorm van granaatbeschietingen. ‘Een half uur 
lang hield de orkaan van granaten aan. Het leek wel 
of de Tommies smoordronken waren. Duizenden 
projectielen suisden door de lucht. Geen straat, geen 
huis, dat vannacht geen schade opliep. De betekenis 
van die idiote beweging is ons nooit duidelijk geworden. 
Misschien zijn we daar te dom voor’, zo luidt het 
kritische oordeel van de schrijvers van het boek Velden 
1940-1945. Na de oorlog bekennen Grubbenvorstenaren 
dat zij in ruil voor drie eieren van de Engelsen op Velden 
mochten schieten. Opvallend is dat het oorlogsboek van 
Grubbenvorst hier niets over schrijft. Na de oorlog deelt 
de redactie van het militaire contactblad ‘De Kiëskop’ 
een sneer uit naar Grubbenvorst: ‘De kerktoren is 
ook weer aan ‘t herrijzen. Ze kunnen aan de overkant 
van de Maas alweer bijna eieren gaan sparen voor de 
volgende oorlog.’

De jonge priesterstudent Harrie Hermkens komt 
het gezin Rothof tegen in Straelen zo schrijft hij in 
zijn dagboek. ‘Ik voelde een groot medelijden in me 
opkomen en toen één van de jongetjes naar me toe 
kwam lopen, zette ik me over mijn aarzeling heen 
en voegde me bij den Vader met zijn stoet kinderen. 
De man stond geslagen onder de gebeurtenissen der 
laatste dagen. En daar ik me in mijn woorden al even 
onbeholpen voelde als hij in zijn houding, volgde ik 
de blinde impuls van het instinct en reikte hem een 
sigaar aan. Met onbehouwen hand omvatte hij deze. 
Het beeld van dien Vader temidden van zijn starende 
kinderen en zijn stapel bagage heeft zo’n diepe 
indruk op me gemaakt, dat ik het heel mijn leven zal 
meedragen.’ 

Evacuatiebevel
Heinrich Himmler laat in januari 1945 een telex-bevel 
uitgaan naar zijn SS-gemachtigden om de Noord-
Limburgse bevolking te evacueren. De volgende 
woorden komen letterlijk in zijn instructies voor: ‘Doch 
behandeln Sie die Menschen gut, denn denken Sie 
immer daran: es sind Germanen, die später einmal 
zum Reich gehören werden.’ Op 14 januari 1945 volgt 
de totale evacuatie van Velden.
‘s Nachts om 1 uur bonst de Grüne Polizei, 300 man 
sterk en getraind in mensenjacht, op de deuren van de 
Schandelose woningen. Iedereen moet om 8 uur 

Heilige Mis in de kelder.

Herinneringen  

Ziektes en zweren - We kwamen bij een paar zieken die in 
een aardappelkelder lagen. Een kleine deur was de enige 
toegang en het kleine getraliede raampje aan de overkant 
in de muur veroorzaakte een ijzige tocht. We trokken de 
deur snel achter ons dicht. Even bleven we staan om aan de 
duisternis te wennen. Een lange smalle tunnel was het, met 
als enige uitgang de deur. Naast een hoop aardappelen onder 
wat dekens lagen een oudere vrouw met zware bronchitis 
en een meisje met keelontsteking. Soms konden we voor 
een beter onderkomen zorgen maar dat lukte niet altijd. 
Een ander geval was in een schaapskooi. Hier woonden vijf 
gezinnen, waarvan er een hevig te lijden had door scabiës. 
Evenals een ander gezin op een grote boerderij, een gezin van 
elf kinderen die allen lelijke zweren hadden. De enige remedie 
was schoonmaken met verdunde waterstofperoxide en dan 
insmeren met zwavelzalf. Een pijnlijk iets voor de zieken. Op 
een andere boerderij lag een vrouw met een gesprongen 
spatader. Alleen verbinden, want verder kon er niet veel aan 
gedaan worden 
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‘s morgens klaarstaan, zo klinkt het bevel. Per persoon 
mag 25 kilo worden meegenomen. De Veldenaren 
verstoppen de waardevolle zaken en bakken ‘s nachts 
nog wafels als proviand voor onderweg. De bewoners, 
veel huilende kinderen, vertrekken te voet in een stoet 
van 2 kilometer lang naar Straelen. Als de Veldenaren 
uit het zicht zijn, halen de Grünen het vee en de 
bruikbare meubels weg. 
Kapelaan Meijs loopt mee naar Straelen: ‘Het bevel 
van evacuatie klonk als een moordaanslag in mijn 
oren. Het was het tweede evacuatiebevel. Eerst 
vertrekken naar Schandelo en nu vertrekken naar 
Straelen. Als vee werden we uit de huizen gedreven 

Herinneringen  

Mia is dood - 13 Januari 1945. Vader kwam naar de boerderij 
waar ik werkte. Het verwonderde mij wel, want het was 
fronttijd en herhaaldelijk vielen er granaten in Schandelo. 
Mijn eerste vraag was dan ook: ‘Wat komt U doen? Hij zei 
eerst gewoon: ‘Je moet naar huis komen.’ Natuurlijk merkte 
ik toen dat er iets mis was. Hij vertelde me dat moeder in het 
ziekenhuis lag en toen kwam het hoge woord er uit: ‘Mia 
is dood, getroffen door een granaat. Moeder had Mia vast 
voor in de kamer toen de granaat insloeg. Moeder is ernstig 
gewond.’ Helpers van het Rode Kruis hadden haar naar 
het ziekenhuis gebracht. Ik kon het niet begrijpen. Moeder 
gewond en mijn zusje dood. Totaal verslagen gingen we terug 
naar de Bong. Daar gekomen vond ik mijn zusje, het hoofd 
omzwachteld lag ze op de bank. Nog weet ik precies wat ze 
aan had, een truitje en een plooien rokje van een Schotse 
ruit. Hoe het met moeder ging, wisten we niet. Direct daarna 
kregen we bevel : Inpakken en naar Straelen. Ik zei: ‘Maar we 
kunnen haar toch niet hier laten liggen?’ Van planken werd 
een kistje gemaakt. Op deze harde ruwe planken heb ik toen 
een fl anellen laken gelegd en een opgevouwen kussensloop. 
De kist werd dichtgetimmerd. Samen met mijn vader zijn 
we toen met de kist op de fi ets naar het dorp gelopen, naar 
het kerkhof. We hebben aan de achterkant van het kerkhof 
een gat in de heg gemaakt, want we durfden niet over het 
hele kerkhof te lopen. Een behulpzame jongeman hielp ons 
gelukkig. De grond was bevroren en er lag sneeuw. Moeizaam 
werd er een gat gegraven. Toen we dat klaar hadden, 
werd de kist er snel ingelegd en het graf dichtgemaakt. 
Het was levensgevaarlijk om lang op het kerkhof te blijven. 
Het lag in de vuurlinie. Met witte lakens om zijn we toen 
snel teruggegaan naar Schandelo. Wat nu? Vader was 
terneergeslagen en tot weinig meer in staat. We waren met 
nog vier kleine kinderen en we moesten evacueren. Snel werd 
het noodzakelijkste ingepakt en we vertrokken naar Straelen. 

Het evacuatiekruis bij de Drie 
Dennen aan de Straelseweg 
herinnert aan de zware tocht door 
de sneeuw, die vele Veldenaren 14 
januari 1945 moesten maken. Het 
kruis is op 19 januari 1947 geplaatst.

om op weg te gaan naar het station in Straelen. Het 
was bar en boos. Het vroor dat het kraakte en de 
sneeuw ‘knierste’ onder onze voeten. Nog nooit heb 
ik zoveel ellende gezien. De Duitsers dreven ons voort 
als slaven.’
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Rijdend urinoir
‘Een lange reis zonder oponthoud brengt haar 
eigenaardige moeilijkheden mee’, noteert Harrie 
Hermkens in zijn dagboek, ‘de natuur schorst haar 
normale werking niet op, doch laat ook haar behoeften 
gevoelen wanneer ons dat niet gunstig uitkomt. Dit 
openbaarde zich het eerst bij de kinderen. Ze werden 
dan van hand tot hand getild totdat ze bij de deur 
stonden. Daar deze echter gesloten moest blijven 
vanwege de compacte massa kostbare mensenlevens, 
zat er niets anders op dan de bodem als urinoir te 
gebruiken, in de hoop dat het lastige vocht door 
de deurspleet naar buiten zou lopen. Welk een 
onaangename toestand dit betekende voor degenen 
die tegen de deur aan zaten, kan men licht begrijpen. 
Er werd echter geen enkele klacht gehoord.’

22 uur in de trein
Onderwijzeres Jo Stoel: ‘Ik was ‘s morgens in 
Schandelo gebleven bij een oude vrouw en een ziek 
meisje die niet te voet naar Straelen konden gaan. 
We zouden door vrachtwagens worden opgehaald. 
De oude vrouw was doodsbang dat ze ons zouden 
vergeten en daarom moest ik de hele tijd aan de 
straat gaan staan. Door de sneeuw trokken overal 
loeiende koeien die niet gemolken waren en door 
soldaten werden weggevoerd. Ik heb me zelden in 
mijn leven zo verlaten gevoeld. Het was al donker 
toen we eindelijk werden opgehaald. We werden met 
verscheidene zieken en oude mensen in de laatste 
wagon gestopt. Later bleek dat we met 84 mensen in 
één veewagen zaten. Iedereen probeerde het zich een 
beetje gemakkelijk te maken maar voor acht jongelui 

Mijn lief, ziek, oud moedertje

Fragment uit dagboek Ger Jansen - Ook in de bunker bij 
de Wittenberg, waar enkele broers van de families Jansen 
en Lommen zijn ondergedoken, dringt het nieuws van de 
evacuatie door. De onderduikers evacueren niet mee. Ger 
Jansen noteert in zijn dagboek: ‘….want nu moet Velden 
evacueren. Om half negen moeten alle inwoners in Schandelo 
bij elkaar zijn om dan via Duitsland naar Friesland te gaan. We 
vertrouwen dat zaakje niet want we vrezen dat de mannen 
in Duitsland vastgehouden worden om te werken. We willen 
ons dan ook zo lang mogelijk schuilhouden. Maar eerst nog 
wat van ‘t een en ‘t ander inslaan; vooral levensmiddelen en 
kleding. Allen maken zich klaar en gaan twee en twee naar de 
Vilgert, want anders kunnen de moffen wel argwaan krijgen. 
Handrie (Jansen) blijft achter want hij heeft last van zijn voeten. 
Als allen vertrokken zijn, gaat hij voor het middageten zorgen. 
Als Jeu (Lommen) en ik de huizen van Schandelo in zicht 
krijgen en de inwoners van Velden met groepjes over de straat 
zien trekken dan voelen we ons toch niet meer op ons gemak. 
Iedereen, groot en klein, gaat met een zware rugzak moeizaam 
door de sneeuw naar de verzamelplaats. Waar men ook ziet 
of kijkt, het is allemaal ellende en nog eens ellende. Hebben 
we nog niet genoeg geleden? Hoe kan de Heer hierboven 
zoiets toelaten? Maar ach! De mens wikt, maar God beschikt. 

We zetten al deze gedachten opzij, want we hebben geen tijd 
om te piekeren, we moeten nog verder. Als de moffen met 
hun grijnslach op het gezicht, want zij denken nergens anders 
aan dan aan roven en plunderen, ons maar niet dwingen om 
met die droeve stoet mee te gaan. Het geluk is met ons en we 
komen dan ook spoedig in de ouderlijke woning aan. Als ik 
goed en wel binnen ben en denk dat mijn oud ziek moedertje 
ook nog moet evacueren, komen de gedachten bij me op om 
ook mee te gaan. Maar de gedachten aan Duitsland houden 
mij ervan terug. Broer Pierre die eerder thuis was dan ik, is al 
druk bezig om een grote zak te vullen met de zondagse kleren, 
ondergoed en dan nog wat vlees. Vader en mijn zusters zijn 
allen druk bezig om hun rugzak te vullen. De kleren en de 
dekens die niet meegenomen kunnen worden en het porcelein 
worden in het schuilhok geborgen achter het stookhutje. 
Ondertussen heb ik ook een zak gevuld en ben ik dan ook 
klaar voor de terugreis. Na allen de hand gedrukt te hebben, 
neem ik afscheid van mijn ouders, broer Wiel en mijn zusters 
Bertha, Annie, Fien en Narda. Bij de deur gekomen, kijk ik nog 
even de kamer rond en dan blijven mijn ogen rusten op mijn 
lief, ziek, oud moedertje. Ze staart me aan of ze zeggen wil: 
‘Ga jij niet met ons mee, wat moet dat toch met ons worden.’ 
Met kloppend hart verlaat ik dan de ouderlijke woning met de 
gedachten ‘Zullen we ons nog allemaal terugzien en hoe zullen 
we alles weer terugvinden.’
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was er geen lig- of zitplaats. We stonden in een 
kringetje, de armen om elkaars schouders geslagen. 
Maar goed dat we niet wisten dat we dit staan 22 uur  
moesten volhouden.’

Groningen
Na een even angstige als bizarre reis komt de trein in 
de avond van 15 januari in de stad Groningen aan. De 
eerste opvang is in De Korenbeurs, De Harmoniezaal 
en Ons Tehuis. Van hieruit worden de volgende twee 
dagen de mensen naar hun nieuwe verblijfplaatsen 
gebracht. Zo komen er in Roden omstreeks 600, in 
Leek 300, in Peize 250 en in Norg 70 Veldenaren 
terecht. Niet alle Veldense gezinnen stappen op 14 
januari in de trein. Sommigen hebben familie in 
Straelen wonen en brengen daar de nacht door. Zij 
gaan een dag later met een personentrein naar het 
noorden. 
Voor de katholieke zuidelijke evacués is het even 
wennen want ze komen in overwegend protestantse 

Brullend, woedend en terneergeslagen  

Brullend, woedend en terneergeslagen verwerkt landbouwer 
Baer Brueren het evacuatiebevel: ‘Tientallen malen keek 
ik om naar het dorp. Ik kon niet geloven dat ons vertrek 
defi nitief zou zijn. Dat de Duitsers zulke beesten zouden zijn 
en duizenden mensen door sneeuw en ijskoude wind de 
geboortegrond afdreven. In Schandelo aangekomen wist ik 
dat alles ging gebeuren. Overal stond men gepakt en bezakt. 
Kinderwagens en karretjes waren volgeladen. De Grünen 
liepen kriskras door de straten en sommeerden het spoedige 
vertrek. Mam was ten einde raad omdat ik zonder mijn zoon 
(Leo Brueren) kwam. Ik zei: ‘Hij komt nog wel.’ Maar ik wist 
dat het niet zo zou zijn. Zonder hem gingen we op weg naar 
Straelen in een ellendige, lange processie. Er werd gehuild, 
gevloekt en verwenst en sommige ouderen zeiden dat ze 
liever dood waren. Anderen waren zeer gelaten. Het wachten 
op het station Straelen duurde uren. Alles was even ellendig 
en wreed. Vooral de oudenvandagen en kinderen wisten niet 
hoe ze het hadden. Eindelijk werden we in wagons gezet 
en zette de trein zich in beweging naar een onbekende 
bestemming. Onderweg hadden veel mensen schrik voor 
duikvliegtuigen. We verwarmden ons aan elkaar. De stank in 
de wagens was afschuwelijk. Soms werd de behoefte zo maar 
in een hoek gedaan.’

Hermkens evacuatiekaart heenreis
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Herinneringen  

Zutphen, gezegende stad - Toen we de grenspaal 
passeerden, draaide ik me nog eenmaal om. Vaarwel mijn 
dorp, vaarwel mijn Limburg, wanneer zie ik je weer? Zie ik je 
eigenlijk ooit nog weer? Tranen sprongen ons in de ogen. De 
kinderen schreiden van de kou en de soldaten op wacht aan 
de grens waren duidelijk verlegen. Zij behoorden tot het leger 
dat dit tot stand gebracht had. Hier in de grensstreek spreken 
we immers bijna hetzelfde dialect. Een poos waren we in 
de school van Straelen maar toen moesten we verder naar 
het station. De bevolking van Straelen zag dit met lede ogen 
aan, maar ook zij kon niet veel doen. Op het station werd het 
een eindeloos wachten. Ouders waren bang dat hun kleine 
kinderen verloren gingen in die drukte. Sommigen knoopten 
hun kroost met sjaals aan elkaar. Toen kwam de trein. 
Allemaal veewagons. De zieken, kinderen en oudenvandagen 
werden er eerst ingestopt. Ja waarachtig gestopt als vee. 
Daarna de rest. De bagage kwam vaak in een andere wagon 
terecht. De wagons werden gesloten en de trein vertrok. 
‘s Nachts om twintig over twaalf. Waar zal deze reis eindigen? 
Velen hadden hun bagage in een andere wagon. Zij hadden 
niet eens wat te eten. Maar wat is honger vergeleken bij 
dorst. Uren gingen voorbij. De kinderen huilden van dorst. Er 
was maar weinig water en dat was voor de zuigelingen. Die 
kregen koude melk en een beetje water. De trein denderde 
verder. Af en toe hoorden we luchtalarm. Soms stond de trein 
stil. Waar zouden we eigenlijk rondzwalken? Weer werd er 
even gestopt en de deuren gingen open. We raapten snel wat 
sneeuw op, voor de dorst hielp dat wel even. En weer verder 
ging de trein en weer vroegen we ons af, waar zal deze reis 
eindigen? Monotoon denderden de wielen onder ons verder. 
Vele malen stonden we stil, maar het was aardedonker, je 
kon geen hand voor ogen zien als je naar buiten keek. We 
konden ook niet allemaal zitten, laat staan liggen. Ofschoon 
we inmiddels twee dagen niet geslapen hadden. 
Maar de natuur eiste haar rechten op en oververmoeid, half 
staande, leunend tegen mijn rugzak viel ik in slaap. Niet 
lang, een uurtje misschien, toen schrok ik wakker. Verkleumd 
en stijf van de kou en de ongemakkelijke houding. Het 
was ondertussen morgen geworden ongeveer acht uur. De 

deur werd geopend en toevallig stond er een man naast de 
spoorbaan. We riepen: ‘Waar zijn we hier?’ ‘Winterswijk’ was 
het antwoord. Een kreet van vreugde klonk op. We hadden 
weer Nederlandse bodem onder de voeten. Dat gaf ons weer 
moed. Maar toch, waar zal deze reis eindigen? Nu het licht 
geworden was, konden we zien waar we waren. Deventer, 
Zutphen. Zutphen, gezegende stad. Hier kregen we water. 
Hoe hebben we ooit kunnen dromen dat gewoon water zo 
heerlijk kan zijn? Maar we moesten meteen verder. De trein 
ging voort. We waren nog niet op de plaats van bestemming. 
We moesten verder. Zwolle, we waren er nog niet. Verder, 
al maar verder de middag door en weer de avond in. Waar 
zou de reis eindigen? Assen en toen eindelijk Groningen. 
Uitstappen werd ons gezegd. Groningen, wat zou ons 
wachten? Zouden we hier blijven of moesten we straks weer 
verder? Wat kan een volk gastvrij zijn. Het was inmiddels 
laat in de avond. Zodra we op het station uitgestapt waren, 
kwamen mensen van het Rode Kruis en hielpen ons met onze 
spullen, droegen de kinderen en zorgden voor de zieken. In 
rijen ging het nu naar de evacuatiecentra. Herhaaldelijk werd 
er gevraagd: ‘Zijn we er nog niet?’ ‘Nog even geduld we zijn 
er bijna.’ We waren dood- en doodmoe. We hadden hooguit 
een kwartier gelopen maar het leek ons een eeuwigheid. 
Onze groep kwam aan bij de Harmoniezaal. Zou dit gebouw 
deze massa kunnen bergen? Langzaam werd de stoet voor 
ons minder en verdween in het gebouw. Bij ons aangekomen 
stopte het plotseling. Was het gebouw vol? Moesten we 
weer verder? Ongetwijfeld heeft het gehuil van de kinderen 
ertoe bijgedragen dat we er nog in mochten. Eenmaal binnen 
kwamen meisjes van het Rode Kruis ons tegemoet. De één 
droeg een kind, de ander ondersteunde oude mensen of 
droeg tassen en rugzakken. Ze waren zeer behulpzaam. 
Iedereen kreeg een bed toegewezen. En toen kregen we 
koffi e en boterhammen. Toen ik dit pakje boterhammen 
aannam, kwamen mij de tranen in de ogen. Heel sterk 
kwamen mij de woorden van die jongen weer voor de geest, 
die jongen die op transport gesteld was naar Duitsland, hij 
zei: ‘Juffrouw, u kunt beter geven dan ontvangen.’ Ik was 
het toen wel met hem eens. Maar nu kon ik het me levendig 
voorstellen, nu ik zelf moest aannemen, drong het pas echt 
tot mij door. Nooit smaakten boterhammen zo lekker.
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gezinnen terecht. Harrie Hermkens schrijft: ‘Na 
een kort verblijf in de stad Groningen werd ons 
gezin op een boerenwagen naar Leek vervoerd. In 
Leek was geen katholiek kerkgebouw, zelfs geen 
katholieke inwoner. Ik liep er nogal in de gaten 
in mijn wapperende toog; het waaide er altijd. 
Voor de eredienst moesten we naar de uloschool, 
richting Tolbert. Daar had pastoor Asselbergs uit 
Siebengewald een altaartafel laten neerzetten in het 
gymnastieklokaal.’

In het Drentse Roden, waar de meeste Veldenaren 
terechtkomen, is een evacuatie-commissie ingesteld 
die contacten onderhoudt met gezinnen die evacués 
hebben opgenomen. Onderwijzeres mej. J. van 
Balsvoort kan zich in 1985 nog herinneren dat de 
Veldenaren met de tram vanuit Groningen in Roden 
aankwamen. De eerste opvang is in café hotel Van der 
Molen. Eén van de evacués heeft een natte ontvangst. 
‘Hij liep vanuit het café naar buiten in het donker 
regelrecht de Bitse in die toen nog door het dorp 
stroomde.’ Van Balsvoort moet in actie komen als een 
gezin klaagt dat haar evacué onder het ongedierte 
zit. ‘Dat bleek een Jood te zijn, die in Velden 
ondergedoken was geweest. Hij was erg vervuild. Hij 
heeft zich gewassen en kreeg van ons nieuwe kleren. 
Hij is de oorlog goed doorgekomen.’ 

Leven gaat verder
Er zijn zeker Veldense gezinnen die het niet goed 
treffen met hun gastgezin, maar de meesten kunnen 
het na enige tijd toch wel redelijk met de protestantse 
gastgezinnen vinden. Het belangrijkste is dat de 
Veldense gezinnen ver weg zijn van het front. De 
rust keert voor een paar maanden terug. Het ritme 
van leven en dood gaat in het noorden gewoon 
verder, getuige het feit dat in de evacuatietijd 23 
Veldense baby’s worden geboren en vijf medemensen 
overlijden. Bijzonder is dat het echtpaar Koopmans 
zijn zilveren bruiloft viert en dat op 8 april 1945 een 
aantal Veldense kinderen in het noorden de eerste 
Heilige Communie doet. 

De communie van Mies vaan Pierke  

Michel Reijnders, Mies vaan Pierke, is in 1945 zeven jaar 
oud en één van de vele Veldense kinderen die in veewagons 
geëvacueerd worden naar het noorden. Zijn vader, moeder, 
nog vier andere kinderen en een 18-jarig Russisch meisje 
Weera Madelarenko, bij de familie Reijnders ondergedoken, 
komen in Roden terecht. ‘De enige ruimte die ons ter 
beschikking stond, was een kleine keuken. We sliepen daar 
ook, in een muurkast. Overdag stond ik letterlijk overal in 
de weg. Geen wonder dat ik me meestal op straat bevond. 
Elke zondagmorgen werd er door de kapelaan (Meijs, red.) 
een Heilige Mis gelezen in de bovenzaal van Zuiderveld. De 
kapelaan was van mening dat onder alle omstandigheden 
het katholieke geloof in zijn bloei moest blijven. Maar de 
volwassenen lieten hem in de kou staan en stelden al hun 
huwelijksfeesten uit tot betere dagen. Zo bleef er voor de 
kapelaan niet veel anders over dan de kleine kinderen maar 
bij hun kladden te grijpen.’ Alle kinderen die nog niet de 
communie gedaan hadden en tenminste zeven jaar oud 
waren, werden door hem opgespoord en uitgenodigd deel 
te nemen aan de voorbereidingslessen voor de eerste Heilige 
Communie.
Ik had nauwelijks schoolles gehad. Door de beschietingen 
op Velden was de school al een half jaar dicht. Het woord 
‘communie’ kende ik van horen zeggen maar ik had niet het 
geringste vermoeden wat het inhield. Terecht veronderstelden 
mijn ouders dat het voor mij nog een jaar te vroeg was. De 
verrassing was dan ook groot toen de kapelaan voorstelde mij 
aan het groepje kandidaten toe te voegen. Daarop begonnen 
mijn ouders maatregelen te treffen om het gebeuren toch 
enigszins een feestelijk tintje te geven. Veel konden ze niet 
doen, de middelen daartoe waren gewoon niet voorhanden. 
De bakker was wel genegen zo goed en zo kwaad als het 
kon een taart te bakken, maar dan moesten we zelf voor 
de nodige eieren zorgen en die waren op legale wijze niet 
verkrijgbaar. De buren zaten met hetzelfde probleem. Uit 
bittere noodzaak sloegen de moeders de handen in elkaar en 
zij besloten op bedeltocht te gaan om zodoende de nodige 
eieren bij elkaar te krijgen.’
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De kerktoren sneuvelt
Ofschoon Velden op 2 maart wordt bevrijd, duurt het 
voor de overgrote meerderheid der Veldenaren nog 
tot mei voordat ze het hoge noorden kunnen verlaten 
om weer naar de eigen woonplek terug te keren. Een 
woonplek die in veel gevallen leeggeroofd, ernstig 
beschadigd of zelfs totaal verwoest is. Een kleine 
veertig dorpsgenoten slaagt erin om aan de evacuatie 
te ontkomen. Zo zitten in twee bunkers bij de 
Wittenberg nog enige mensen. De leefomstandigheden 
zijn primitief, de voedselvoorziening moeilijk en 
het gevaar alsnog ontdekt te worden is steeds 
aanwezig. Want de bezetters zoeken nog steeds naar 
onderduikers. Als het dorp geëvacueerd is, blazen de 
Duitsers de toren van de kerk op, ergens tussen 15 
januari en 26 februari 1945. Het is een teken dat de 
wanorde en angst bij de Duitse troepen toenemen.

Alleen in een verlaten dorp
Uit het dagboek van Leo Brueren: ‘26 februari, 
het gaat van mond-tot-mond. Er is een geheime 
troepenafl ossing van Duitse militairen in de 
Maasdorpen ten noorden van Venlo. Dat betekent dat 

Kapelaan deelt een klap uit

‘Wij gingen ons samen met de kapelaan voorbereiden op de 
biecht. Eerst gingen we samen nog wat bidden. Onder het 
gebed kreeg ik plotseling een harde klap op mijn hoofd, die 
me over de vloer deed rollen. Tweemaal heb ik de vloer en 
het plafond gezien alvorens ik stil lag. Verbijsterd krabbelde 
ik weer overeind om dan te ervaren wat de oorzaak was. 
De kapelaan stond met opgeheven wijsvinger voor me. Dit 
was al de tweede keer die morgen dat hij gezien had hoe ik 
met de linkerhand het kruisteken maakte. Tijdens de biecht 
vraagt kapelaan of er wel eens iets mis gaat? ‘Dat ik alles met 
de linkerhand doe’, antwoordde ik. ‘Dat je links bent, kun je 
niks aan doen, dat is toch geen zonde’, zei kapelaan waarna 
hij inzag dat zijn oorvijg bij mij de schrik er behoorlijk had 
ingejaagd. ‘Zo had ik het ook niet bedoeld’, zei kapelaan.’
De communie verloopt prima. ‘Na de plechtigheid werden 
we eerst gefeliciteerd door de kapelaan en de schooljuffrouw 
en elk van ons kreeg een prentje in de hand geduwd. Toen 
stelden we ons op in een rij voor het altaar om het ‘Waar in 
ons bronsgroen eikenhout’ te zingen. Het was de bedoeling 
dat wij het eerste couplet alleen zouden zingen maar bij de 
tweede regel zongen allen uit volle borst mee en wat een 
emotie dat opwekte. Vrouwen zongen met de zakdoek voor 
hun ogen. Bij stoere mannen zag ik de tranen zo maar over 
de wangen rollen. Hoe klein ik ook was, dit schouwspel liet 
me niet onberoerd. Daar in het noorden was het Limburgs 
volkslied voor ons een kostbaar bezit.
Weera gaf me een kus en trok tegelijkertijd kleren van mijn 
hals en liet er graankorrels inglijden.
‘Da swiedanje Mischa’, zei ze zachtjes, gevolgd door een reeks 
Russische woorden waar ik niets van begreep en streek de 
andere korrels die ze vasthield door mijn haar. Ik heb nooit 
kunnen achterhalen wat deze ‘geheime’ zegening feitelijk 
inhoudt. Op het einde van mijn Heilige Communiedag werd ik 
in bed gestopt met de belofte dat het feest na de bevrijding 
nog eens groots zou worden overgedaan met geschenken, 
nieuwe kleren en vulling voor in de spaarpot. Tot mijn grote 
spijt moet ik meedelen dat deze beloftes tot op heden niet 
zijn nagekomen.’

Geëvacueerd in het noorden van ons 
land, vierde de Fam. G. Koopmans  
in Tolbert haar zilveren bruiloft, 
met inwoners van Tolbert, vele 
medegeëvacueerde Veldenaren en 
andere lotgenoten.
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Schandelo en ‘t Hanik zonder gevaar voor arrestatie 
te bereiken zijn. De granaten van de Engelsen 
moet je dan maar voor lief nemen. Ik verneem dat 
veel mannen en vrouwen morgen een kans willen 
waarnemen om op voedseltocht te gaan. Ik neem het 
besluit om morgen ook op verkenning te gaan, niet 
alleen naar ‘t Ven maar ook naar Velden. Ik ben er 
sinds de evacuatie op 15 januari niet meer geweest. 
Ik wil weten hoe het dorp eruitziet, vooral het centrum 
waar onze kapotte boerderij staat.’ 
Brueren maakt vervolgens op dinsdag 27 februari in 
zijn eentje een bizarre fi etstocht naar Velden: 
‘Gespannen tot het uiterste spring ik op mijn 
bandenloze ratelkast en rijd vanaf de Stalberg naar 
het Ven en dan de Ossenberg op. Twee Engelse 

gevechtstoestellen suizen over mijn hoofd. Ik huiver 
en buk me! Voorbij! Gelukkig! Mijn karretje ratelt 
over de weg, harder en harder. De spanning stijgt! 
Halloo!! Wat? Een Veldens gezicht! Stop….Meester 
Van den Heuvel recht voor mij. Waarheen? Naar 
het dorp natuurlijk, er gaan geruchten over een 
regimentswisseling! Ik ga eens kijken! Hou je! Weer 
ratelt mijn fi ets. Iets van ‘succes’ klinkt me na. In de 
verte liggen de huizen van Swaghoven en Janssen; 
ook enkele meisjes zie ik bij de soldaten. Even 
afstappen; 5 minuten, 10 minuten. Daar gaan de 
soldaten naar binnen! Een trap op de pedaal! Rang, 
als een pijl uit de boog vooruit! Granaten gieren in de 
verte, doch ik ben langs de wachtposten. Velden ligt 
voor mij! Kaal en doods is het uitgestorven dorp. Op 

Brandnetels in de mond

De communie krijgt voor Michel Reijnders nog een staartje 
als hij enkele maanden na de bevrijding weer in de schoolklas 
zit. Hij is de enige van zijn klas die de communie gedaan 
heeft. Er zijn heel wat kinderen, ook in hogere klassen, die 
de communie nog niet gedaan hebben en dat wekt zo nu 
en dan wat afgunst op. Pastoor Kessels en kapelaan Engelen 
zijn nieuw in de parochie en zijn geen getuigen geweest 
van de communie in Roden. Het oorlogsboek ‘Velden 1940-
1945’ komt uit en alle namen van kinderen die in Roden de 
communie hebben gedaan zouden erin komen. In die dagen 
is het iets bijzonders als je naam in een boek staat. 
Reijnders: ‘Nog voor dat ik de speelplaats op kwam, zag ik al 
dat er iets gaande was. De jongens die de communie hadden 
gedaan, werden als helden door de andere kinderen vereerd. 
Ik was ijdel genoeg om mijn deel op te eisen maar tot mijn 
grote teleurstelling stond mijn naam niet in het boek. Dat 
was een zware slag voor mij. Ik nam een poging om mijn 
eer te herstellen door aan één van de ‘helden’ te vragen 
de waarheid te bevestigen maar hij haalde zijn schouders 
op. Hiermee was ik een paria en als bedrieger en leugenaar 
vogelvrij verklaard. Na school werd ik door een paar jongens 
in elkaar geslagen. Ik werd geschopt en geslagen en ze 
stopten brandnetels in mijn mond. Zelfs toen ik op de grond 

lag, werd tegen mijn achterwerk geschopt. Achteraf viel het 
wel mee, ik kon een stootje verdragen. De ware schuldigen 
zijn zij die het boek samenstelden. Vader was woedend. Voor 
hem was het boek waardeloos geworden. Hij zei dat er geen 
probleem was. Ik hoefde de volgende morgen maar naar de 
communie te gaan en daarmee zou de zaak zijn opgelost. 
In de kerk kreeg ik de tweede zware klap te verwerken. De 
pastoor sloeg me over, allen hadden het gezien. Met een 
vuurrood hoofd van schaamte keerde ik terug naar mijn 
plaats. Wat hebben ze me bespot en uitgelachen na de 
heilige mis. Ik was feitelijk blij dat de misdienaar zei dat ik 
meteen naar de pastorie moest komen. Pastoor had het boek 
gelezen en geruchten gehoord. Hij schold me de huid vol. Ik 
was een schande voor het dorp, voor mijn ouders en voor 
hem. Ik vertelde hem dat mijn ouders konden bewijzen dat 
ik de communie had gedaan. Zij bezaten een prentje waar 
mijn naam wel op stond. Bij mijn ouders is hij nooit geweest. 
Wel moest ik na het speelkwartier alweer naar de pastorie 
komen. Witheet van woede ging ik er heen, angst had ik ook 
niet meer. Pastoor bood zijn verontschuldigingen aan. Uit een 
blinkend doosje haalde hij een hostie. Maar ik zei hem dat ik 
alleen te communie wilde gaan waar alle jongens bij waren en 
niet stiekem ergens achteraf. Maar dat deed pastoor niet. Hij 
bedreigde me zelfs dat hij bij mijn ouders zou gaan klagen als 
ik dit niet aannam. Toch heb ik dat botweg geweigerd.’  
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het Vilgerterveld stropen hongerige Venlonaren rond. 
Iedere aardappel- of bietenkuil wordt omgewoeld, 
iedere korenmijt geplunderd. Ja alles wat eetbaar 
kan zijn, wordt meegesjouwd om thuis hongerende 
familieleden vanavond iets te bezorgen. Och, het 
is geen wonder, ik ken hun nijpend gebrek, hun 
ellende en vergeef hun alles. Wie zou anders doen? 
Nog honderd meter Paddeweg en dan ben ik op de 
Rijksweg. Ik aarzel. Zouden de Duitsers weg zijn? 
Met een fl inke schok schiet ik de Rijksweg op. Berden 
Tinus, Lucassen, Duyf Cuub voorbij en spring dan van 
mijn fi ets. Met een smak gooi ik het ding op de grond 

en ren bij Fleuren binnen. Wat een chaos. Over een 
mestvaalt van bedorven broden, koloniale waren, 
meel, bevuilde kleren en kapotte meubels dring ik 
de bakkerij binnen. Walgelijk is de lucht en na drie 
minuten sta ik weer buiten om bij de ‘snieer’ Van 
Hees te gaan kijken! Religieuze voorwerpen slingeren 
hier tot in de gang en strooppotten, staalkaarten, 
schilderijen liggen tussen de benodigdheden van de 
‘noodkapel’ in alle kamers. Kazuifels of andere Mis-
benodigdheden vind ik niet meer dus naar buiten. 
Reeds ratel ik het lager voorbij, naar de kelder van de 
kerk, de opslagplaats van de Kerkstraat. Een fl inke 
trap is nodig om de gammele kelderdeur te openen. 
Een muffe lucht komt uit het volkomen donkere lokaal. 
Ik steek een lucifer aan en door het wazige licht zie 

De Duitse militaire autoriteiten verspreiden 3 dagen voor de 
bevrijding nog een bevelschrift waarin staat dat Velden-Schandelo 
spergebied is en dat oversteken van de grens zonder geldige 
papieren strafbaar is.

Lei Brueren
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ik een volslagen ruïne van kapotte tafels en stoelen, 
stukgetrapte beelden, borden, flessen, omvergeworpen 
fornuizen en kachels, vertrapte boeken, tijdschriften, 
tapijten, lakens enz. Het is bar! Het geheel is 
overgoten met zand, kapok, aardappelschillen, kolen, 
hout. Alles, letterlijk alles is verbrijzeld wat binnen 
het bereik van de barbaren lag. Een flauwe hoop rest 
me nog: Zou het geheime gat onder de verwarming 
gevonden zijn? Ik gooi alles wat in de weg ligt opzij. 
Ik kijk…..alles gestolen!! Verduiveld!! Pats. De deur 
vliegt achter me dicht en weg ben ik weer. Nu naar 
de markt en het klooster. De kleren plakken me op 
het lijf en de helm drukt zwaar tegen mijn slapen. 
Een onheilspellende angst bekruipt me. Wat zal de 
expeditie verder aan het licht brengen? Scharrelend 
over brokken steen, stukken muur en granaattrechters 
beland ik op de markt. Onbeschrijflijk is de ravage. 
Het huis van Scholsen Tieske door tientallen granaten 
doorzeefd; de huizen van An van de Mulder en Mientje 
Brueren door bommen gedeeltelijk weggeslagen; 
bij Roelofs is geen dak meer te zien en dan… de 
kerk. Door een geweldige barricade van bomen, 
doorvlochten met prikkeldraad, zie ik een opgeblazen 
torenstomp met grote stukken gewapend beton er 
langs en even verder steken nog de kale muren van 
Vosbeeks doorkogelde en vervallen woning akelig 
omhoog. Wanhopig ga ik de Koestraat in, nauwelijks 
nog lettend op de vele onherstelbaar beschadigde 
huizen. Voor ik het weet, sta ik voor het klooster. Eén 
trap en het onderste gedeelte vliegt uit de deur. Ik 
maak open en ga naar binnen. De rommel die ik er 
aantref, maakt me nog moedelozer. In alle lokalen 
ligt zo’n 30 cm zand, kippenveren, inmaakglazen, 
zuurkoolpotten en schilderijen. Het aantal kapotte 
stoelen is niet meer te schatten. Ik duizel van zo’n 
janboel. Nu sta ik voor de zusterskamer. ‘n Ferme ruk 
en de deur is open. Gekraak en gedonder. Tuimelt de 
hele zaak in elkaar? Nee, toch niet. Door een wirwar 
van opeengestapelde voorwerpen tuur ik verslagen 
over de speelplaats in een geweldige krater. Een bom 
heeft de hele buitenmuur weggeslagen. Ik ga naar de 
tuin en kijk richting Grubbenvorst. De hele Maasvallei 
is omgewoeld en alles om me heen is doods, akelig, 
angstaanjagend. Er is kat noch hond, die de barre 

eenzaamheid verstoort; alleen ben ik in het dorp met 
onze dierbare doden op het kerkhof en de kapotte 
huizen in het rond. M’n ogen branden, m’n hele lijf 
doet pijn.’
Later schrijft Brueren in een van zijn dagboeken: 
‘Risico’s nemen, doorzetten en niet teveel omkijken 
zat in mijn karakter. Omdat alle controle om je heen 
weg was, voelde ik me in die oorlogstijd goed in mijn 
element. De woorden van superieuren ‘Dat kan niet, 
dat doet men niet, dat kun je niet, daar moet je voor 
oppassen’, klonken niet. Ik handelde vanuit mezelf.’ 

Sjouwen met aardappels en koren
De dorpskern mag dan uitgestorven zijn, op de akkers 
en velden lopen veel mensen rond die wanhopig op 
zoek zijn naar eten. De Venlose Corry van Munster is 
met kennissen en familie op 27 februari in Velden op 
zoek naar iets eetbaars. ‘Er waren massa’s mensen uit 
Venlo op de wegen. Overal zag je ze in korenvelden 
zitten of staan, bezig de aren eraf te knippen en zelf 
te dorsen. Het leek wel of heel Venlo was leeggelopen. 
Allen sjouwden met aardappels en koren. Het was 
prachtig weer en er was geen mof te zien. Geregeld 
vloog er laag een vliegtuig over ons heen maar het 
gevaar ervan drong niet echt tot ons door.’

Bevrijd
Op 2 maart, een dag na de bevrijding van Venlo, 
keren de eerste inwoners naar het geheel verlaten, 
desolate dorp terug. Pierre Simons, Alex Könisser, 
Hoedemakers Sjang, de familie Tax, Holthuizen Pietje, 
den Dieke, Jeu Simons en Jan Schreurs maken mee 
dat de Duitsers weg zijn en de Amerikanen nog niet 
gearriveerd. Rond 16.00 uur rijden enkele tanks 
van de stootkolonne van het 9e Amerikaanse leger 
voorzichtig door het dorp. Velden is op dat moment 
bevrijd.  

Majoor en camouflagepastoor
Op 3 maart tegen 15.00 uur rijdt de Amerikaanse 
majoor James K. Chenault in een jeep het 
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Vernielingen aan de Veldense Kerk.



302  Hoofdstuk 8

dorpscentrum binnen. Chenault komt uit Elk City, 
Oklahoma, en krijgt na 1945 nogal wat medailles 
voor zijn verdiensten tijdens de oorlog. In Velden 
wordt een deel van de Markt na de bevrijding enkele 
jaren het Chenaultplein genoemd. De majoor maakt 
een praatje met wat inwoners. Priesterstudent Leo 
Brueren heeft in de kerk een toog gevonden en komt 
als ‘camoufl agegeestelijke’ de kerk uit. Chenault 
stapt meteen op hem af en gaat de kerk binnen. Hij 
bezichtigt het beschadigde Godshuis. Hij is verheugd 
als blijkt dat de kluis in de sacristie onbeschadigd is 
gebleven. 

Brueren: ‘Chenault is een slanke man in velduniform. 
Hij zegt me dat dadelijk de hoofdkolonne, waarover 
hij commandant is, naar Velden zal komen om daar 
kwartier te maken. Als hij hoort dat ik de situatie 
ter plaatse goed ken, wil hij eerst met mij het dorp 
inspecteren. We bezoeken samen de kerk, bekijken 
de straten waar eventueel mijnen kunnen liggen en 
dan zoeken we nog een paar niet te zeer beschadigde 
huizen, die geschikt zijn om er de commandopost en 
administratie in onder te brengen. Tegen het vallen 
van de avond is Velden ‘rest-center’, een Amerikaans 
dorp, vol jeeps, tanks en ambulancewagens. Een 
paar auto’s met stroomgeneratoren zorgen ervoor dat 
overal elektrisch licht is. Als ik naar Venlo terugrijd, 
beladen met verrukkelijke blikgroenten, vers vlees, 
potten ananas, sigaretten en nog meer, zie ik 
tientallen Amerikanen een carnavalsstoet formeren. 
Op halve fi etsen en met hoge hoed op rijden ze door 
Velden. Er zijn er die met kinderwagens rondsjouwen. 
Anderen hebben hun helm verwisseld voor de gekste 
dameshoedjes van Mientje van meister Brueren. Uit 
de radio spetteren de klanken van een Amerikaanse 
jazzband door het dorp.’

Wild west op de Wittenberg
Ook de ‘bosnegers’ van de Wittenberg ontvangen 
het blijde nieuws. Ger Jansen noteert op 3 maart 
1945 in zijn dagboek: De takken der bomen kraken 
ontzettend. Zullen de moffen ons toch nog gevonden 
hebben? Het wordt stil in de bunker. Welk gevaar zal 
er nu weer dreigen? Maar neen! 
Het zijn niemand anders dan Jan en Gerrit die ons 
het blijde nieuws komen vertellen. Ze zijn nog niet 
binnen of ze schreeuwen ons toe: ‘Hoe gaat het jullie 
nog? Leven ze nog allemaal? Alles nog goed gezond?’ 
Het eerste wat ze van moeder Lommen en de meisjes 
ten antwoord krijgen is ‘Hou toch de mond, moeten 
jullie ons nog verraden door dat geschreeuw?’ Dan 
schateren beiden het uit van het lachen en roepen 
tegelijk: ‘We zijn bevrijd. Kom toch uit de bunker. 
Geen mof is er meer te bespeuren.’ Zou het dan toch 
waar zijn? Maar als ze ons vertellen hoe het gisteren 
in Straelen gegaan is en dat zij onze bevrijders de 

De zwaar beschadigde St.-Andreas 
kerk met links de Lourdesgrot.
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hand hebben gegeven, moeten we het toch geloven. 
Eindelijk! Eindelijk is dan het uur aangebroken waar 
we zolang op gewacht hebben. Het fluisteren en stil- 
zijn zijn voorbij. Eerst wordt het Wilhelmus gezongen 
en daarna gaan allen naar buiten. De eerst zo stille 
bosbewoners hebben nu nog meer leven dan de 
moffen. Het is nu precies wildwest.

Foto van Hitler vertrapt
Truus Aerts - Soberjé heeft haar oorlogsherinneringen 
opgeschreven en herinnert zich de verhalen over 
de eerste dagen na de bevrijding van Toon Schoofs, 
meesterknecht op de Enderhof in Schandelo:
‘Toon Schoofs die in Venlo ondergedoken was, 
kwam daags na de bevrijding van Venlo terug op de 
boerderij. Samen met een kennis was hij te voet op 
verkenning uitgegaan en in ons huis aangekomen, 
hebben ze een foto van Hitler, die op een ingelijst 
diploma van pa geplakt was, op de grond gegooid 
en vertrapt. Ze gingen de kelder in, die door Duitse 
militairen als bunker werd gebruikt, de kachel was nog 
warm, zo kort geleden waren ze vertrokken. Ze wilden 
er even rusten maar plots kwamen er geallieerde 
soldaten de trap af met het geweer in de aanslag om 
hen gevangen te nemen. Zij toonden de militairen de 
vertrapte foto, waarmee ze konden aantonen dat zij 
niet Duits minnend waren.’

Koeien terughalen uit Straelen
Op zondag 4 maart wordt midden tussen de puinhopen 
van de kerk aan een zijaltaar de eerste Heilige Mis 
opgedragen. 39 personen die zich aan de evacuatie 
hebben onttrokken en zich in Venlo of nabije Duitse 
dorpen hebben schuilgehouden, zijn aanwezig. De 
stalen kudde van pantsers, jeeps en bulldozers staat 
nog steeds in het dorp. Leo Brueren: ‘Ik verneem 
dat een groep Veldenaren naar Straelen is om daar 
het weggevoerde vee, dat nog niet geslacht is, bij 
de boeren terug te halen. Ze brengen inderdaad op 
6 maart een twintigtal paarden en koeien mee. Zo 
komt ook de melkvoorziening weer op gang. Ook 
lopen er enkele Veldenaren rond met een geweer en 

een rode band om hun arm. Ze beschermen wat nog 
intact is tegen roof. Ze noemen zich ordedienst ter 
bescherming van het particulier bezit.’  

Die verdomde Hollenger
Op welke manier de groep in Duitsland vee heeft 
teruggehaald is afgelopen zestig jaar nergens 
beschreven. Gelukkig is Ger Jansen, één van de 
bunkerbewoners bij de Wittenberg, er nog. Hij 
behoort tot de Veldense groep die in Duitsland vee 
gaat terughalen. In zijn nog nooit eerder gepubliceerd 
oorlogsdagboek staat: ‘6 maart. Om kwart voor 
negen vertrekken Nand (Lommen) en ik naar ‘t 
Ven en vandaaruit vertrekken we met ‘n man of 12 
naar Duitsland, begeleid door een paar gewapende 
politiemannen uit Venlo. In Straelen staat hier en 
daar nog een Hollandse koe. Maar we fietsen door 
tot Wachtendonk en Wankum. Nog voor Wankum 
vallen we een grote boerderij binnen. Daar is nog 
genoeg terug te halen. Zes paarden, een paar 
karren, een vierwielige wagen op luchtbanden en drie 
koeien. De boer is blij dat hij van het vee verlost is, 
zegt hij. Maar in zijn eigen zal hij wel denken ‘Die 
verdomde Hollenger.’ Vier mannen van onze groep 
zijn een eindje verder gegaan en brengen ook nog 
verschillende paarden mee. Dan begint de terugtocht 
naar ‘t Ven. In Wankum willen de militairen ons 
niet doorlaten. Na een oponthoud van anderhalf uur 
zet de karavaan zich weer in beweging. Als we dan 
ongeveer weer de grens genaderd zijn staan daar een 
paar kameraden te wachten met paarden en koeien. 
Bij Steeghs, een Duitse boer die vlak aan de grens 
woont, worden twee Hollandse paarden uitgespannen. 
De boer spuwt water en vuur maar het kan hem niet 
baten. De viervoeters gaan weer mee terug. In ‘t Ven 
wordt de buit ondergebracht. Nand en Fr. v.d. Haghen 
nemen een paard mee naar de Vilgert. Bij Lommen 
waar de gebroeders Janssen nog steeds in de kost 
zijn, zijn ze aan het eten als Nand en ik aankomen. 
Maar als ze horen dat we een paard meegebracht 
hebben, komen ze even allemaal kijken. Maar als het 
bruintje gestald is, vliegen Nand en ik als uitgehongerd 
op het avondeten.’
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Rooftocht mislukt
Op 8 maart doet de groep een tweede poging. ‘We 
gaan weer op roof uit in Duitsland’, schrijft Jansen in 
zijn dagboek. Maar aan de grens ontstaan problemen 
omdat de juiste persoonsbewijzen ontbreken. De 
jonge boeren die wel een bewijs hebben, onder wie 
Nand Lommen, gaan de grens over maar worden 
opgepakt. Lommen weet een dag later terug te keren 
naar Velden. Sraar Tax regelt de dagen erna bij het 
distributiebureau Venlo grenspapieren. Op woensdag 
14 maart volgt een nieuwe poging om vee terug te 
halen uit Duitsland. De Veldenaren Ger Jansen, Sraar 
Tax, Handrie Tax, Leo (Faessen) en Herman Cruzer 
uit ‘t Ven steken per fi ets bij Schandelo de grens 
over en ontdekken al snel ‘Hollandse’ paarden. Een 
eindje achter Straelen houden Amerikaanse soldaten 
de groep aan. Cruzer, die een beetje Engels spreekt, 
moet met de jeep mee naar de commandant. Als 
hij terugkomt roept hij; ‘Jongens, we gaan er op 
los.’ Maar even later worden de Veldenaren opnieuw 
aangehouden door Amerikanen. ‘Een der soldaten 
loopt met een grote dolk in de hand om ons heen 
terwijl we door een ander gevisiteerd worden.’ De 
paarden worden afgenomen en na een lang oponthoud 
en via omwegen weet de groep terug te komen in 
Velden. Met lege handen.

In de zoektocht naar gestolen vee herkennen de jonge 
boeren in Duitsland hun ‘Hollandse’ koeien en paarden. 
Dat het dier ook zijn baasje herkent, blijkt wel uit 
een grappig fragment uit de oorlogsherinneringen 
van Truus Aerts - Soberjé die opgroeit in één van de 
oudste boerderijen van Schandelo, de Enderhof: ‘Toon 
Schoofs hoort dat er nog een paard van ons in Venlo 
stond op een boerderij dicht bij de grens. Het paard 
herkende direct Toons stem en begon te hinniken 
zodra hij Toon hoorde praten. Dat vond Toon geweldig 
en hij moest dat later nog vaak vertellen.’

Wisseling van de wacht
Als de Amerikanen verder trekken en de Engelse 
soldaten Velden binnenkomen, is op zondag 11 maart 
een H. Mis in de kerk. Het is halfvasten. Veertig mensen 
staan opgepropt in de sacristie om het geïmproviseerde 
altaar. Pater Herraets leest de mis en Lei Brueren 
is misdienaar. Hoedemakers Sjang is kerkmeester. 
Brueren: ‘De zang ontbreekt: jammer. De inzet van 
de Introïtus is zo toepasselijk vandaag: Laetare, 
verheugt U. De pater houdt een daverende preek, 
waarin hij vooral de barmhartigheid en de eerlijkheid 
benadrukt. Tijdens de mis hoort men het ratelen van 
honderden tanks over de Rijksweg.’ Op 21 maart lukt 

Pand Anna van den Hombergh dat na de oorlog geheel is geruimd.

Schade aan pand thans Markt 9
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Pand van Hub Vosbeek (Benders Bert) na de oorlog afgebroken.

Kwartelenmarkt

Verwoestingen in de Dorpsstraat

Pand Markt 7

Gezicht op zaal “’t Centrum”.
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het pastoor Kessels om vanuit Kronenberg met een 
bootje de Maas over te steken. De dag erna is zijn 
eerste mis. Op 28 maart is er voor het eerst weer een 
uitvaart. De kerkramen zijn dan dichtgetimmerd. Op 
13 maart is het nog even spannend als boven ’t Vorst 
twee Duitse jachttoestellen opduiken. Het geschut van 
de Messerschmitts ratelt en knalt alle kanten op. Het 
loopt met een sisser af, de vliegtuigen komen niet meer 
terug. Als in Lomm een mijnenkaart gevonden wordt, 
kunnen de mijnenruimers aan de slag. 

Fietsen en brandkasten
Op 15 maart komt burgemeester Gubbels in Velden 
een kijkje nemen. Hij weet met hulp van twee 
Arcenaren, die hem in Nederweert oppikken, al op 3 
maart Arcen te bereiken. Onderweg wordt het nog 
even spannend als bij Hasselt één van de autobanden 
met een flinke knal kapotspringt. De Amerikanen 
komen met het geweer in de aanslag van achter een 
transformatorhuisje op hen af.
Brueren houdt in eerste instantie een nare smaak over 
aan het weerzien met de burgemeester. ‘Hij gebiedt ons 
dat we onze fiets moeten inleveren. Die kerel is mesjokke, 
denk ik bij mezelf. De oorlog is voorbij, ik laat me door 
niemand mijn fiets afnemen, ook door de burgemeester 
niet. Dat ie maar eens eerst vraagt wie ik ben.’ Op 17 
maart betrapt Brueren de Tommies op heterdaad als ze in 
Velden de brandkast van de Boerenleenbank willen laten 
springen. ‘Ze denken zeker dat er moffen inzitten?’ Die 
dag verdwijnen er ook op onverklaarbare wijze particuliere 
goederen uit verschillende huizen. ‘We stellen de MP ervan 
op de hoogte en verzoeken beter toe te zien dat hun 
mannen zich niet te buiten gaan aan illegale handelingen. 
Ze zitten in Nederland en niet in Duitsland.’ Er zijn genoeg 
MP’ers want Velden is één grote opslagplaats van benzine. 

Woede
Ook Nederlandse jongens van het regiment 
Stoottroepen en van de Prinses Irenebrigade trekken 
via Velden mee naar het front. Een paar Veldense 
soldaten schieten van woede hun stengun leeg op 
de kapotte kerk als ze hun in puin geschoten en 

leeggeroofd ouderlijk huis zien. Hay Bouten en Jan 
Brueren zitten bij de stoottroepen en zien de ravage 
in Velden. Bouten: ‘Het weerzien met Velden maakte 
me ontzettend woedend en het duurde lang voordat 
ik deze opwelling kwijt was.’ Brueren: ‘De ravage in 
Velden deed me veel pijn. Ik was erg aan het ‘echte’ 
Veldense gebonden. Velden was niet meer. Velden zou 
nooit meer worden zoals het was.’ 

Diefstal in Schandelo
Op 20 maart maakt Leo Brueren een tochtje naar 
Schandelo. Schandelo is leeg. ‘Tot onze grote 
verbazing zien we hoe Tommies en enkele andere 
lui huizen aan het leegruimen zijn en hoe ze spullen 
buiten in brand steken. Het maakt me woedend, maar 
dat interesseert de Tommies allerminst. Had ik mijn 
toog nog maar aan en had ik dat speciale paspoort 
nog maar, denk ik, dan kon ik die Tommies tot de orde 
roepen, net zoals ik andere mensen tot de orde kon 
roepen die bezig waren goederen te vernielen of te 
stelen. We zijn bevrijd van de Duitsers maar nog niet 
bevrijd van alle ongerechtigheden.’ 

Chenaultplein
Opvallend is dat in Velden niets herinnert aan de 
bevrijding door de Amerikanen of de Engelsen. In veel 
andere plaatsen zijn straten of pleinen naar bevrijders 
genoemd of staan gedenktekens of monumenten. 
Enkele jaren na de oorlog is een deel van het Veldense 
marktplein wel Chenaultplein genoemd maar in de 
latere straatnaamgeving is de Amerikaanse majoor 
niet teruggekeerd. Het feit dat geallieerde soldaten in 
de eerste dagen van maart 1945 de laatste bezittingen 
van gevluchte Veldenaren hebben vernield of verkocht, 
is door ooggetuigen niet gewaardeerd. Ook de 
roekeloze beschietingen op Velden door de Tommies 
vanuit Grubbenvorst kunnen tijdens en na de oorlog 
op weinig begrip rekenen. De vernielingen en schade 
zijn te groot geweest voor de dorpsbevolking. Bij al die 
wrok is er geen ruimte en al helemaal geen behoefte 
geweest om het bevrijdingsleger te danken. 
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De bevrijding van Groningen
Harrie Hermkens en Srèr van Hees maken in 
Groningen en Drenthe de bevrijding mee. ‘Op 10 
april werden de gehele dag ontploffi ngen gehoord. 
Het bleek dat de Duitsers een munitietrein opbliezen. 
We konden ook zien hoe de NSB’ers vluchtten in 
de richting van Groningen. Op fi etsen en karren 
trokken ze voorbij om hun vrijheid nog enkele 
dagen te rekken. De Canadezen waren Assen reeds 
gepasseerd en ze waren al waargenomen in de bossen 
bij Norg. 13, 14 en 15 april bracht voor de meeste 
geëvacueerde Veldenaren het grote geluk van de 
eerste Canadees te zien. Laaiend van enthousiasme 
zongen we voor het raadhuis of in de kerk ons 
Limburgs volkslied toen het tot ons doordrong dat 
onze bevrijding een feit was. De nerveuze spanning 
was gebroken. Menig Limburger pakte nog diezelfde 
dag zijn bundeltje samen om tegen de avond in 
zuidelijke richting te verdwijnen. Een enkeling lukte 
het om via vele omzwervingen Velden te bereiken. De 
rest moest nog even wachten.’

72 kilometer per dag lopen
Teun Theelen, Mart Nelissen en de gebroeders 
Martens hebben geen zin om te wachten. Vanuit 
Roden gaan ze te voet naar Velden. ‘We liepen 72 
kilometer per dag. In Zevenaar werden we ontsmet. 
Met een vrachtwagen zijn we daags daarna in Velden 
aangekomen. Het laatste stuk hebben we dus niet 
meer gelopen. We waren vijf weken voor de rest van 
de familie thuis.’
Ook agrariër Frans Leupers kan het niet langer 
volhouden: ‘Met de fi ets ben ik in het noorden 
vertrokken. Ik bereikte Schandelo na een avontuurlijke 
tocht. Geen Nederlander, geen Amerikaan, geen 
Tommie was in staat mij tegen te houden. In 
Schandelo aangekomen kreeg ik een koude douche 
toen ik de verlaten, leeggeplunderde en smerige 
huizen zag. Wat de Duitsers hadden laten staan, was 
door de Tommies geroofd of kapotgemaakt.’ 
Smid Sir Hegger mag van de autoriteiten eerder naar 
Velden. ‘De grote bazen in het noorden meenden dat 
het goed was als de ambachtslieden voorop gingen.’ Hermkens evacuatiekaart terugreis

Louis Boonen uit Schandelo zit tweederde van de reis 
van Groningen naar Velden op het spatbord van een 
vrachtwagen. ‘Zo vol was de laadbak dat ik er bijna 
niet bij kon. Ik ben erg geschrokken van de chaos in 
Arnhem en omgeving. De kapotte koeien en paarden 
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lagen nog in het veld. Blij was ik toen ik van het 
spatbord af kon in Velden.’

Eén bewoonbaar vertrek
Gemeenteambtenaar Sjaak Theelen, die mee naar 
Groningen evacueert, probeert zo snel mogelijk 
papieren te regelen om de evacués thuis te krijgen. 
Met de evacuatieadressen van de inwoners en een 
doorlaatpaspoort in de hand weet hij in Velden terug 
te komen. In het gemeentehuis worden de lijsten 
van de geëvacueerde inwoners van Arcen, Lomm en 
Velden overgetypt. De handwerkslieden worden als 
eerste teruggehaald om voor ieder gezin minstens 
één woonvertrek bewoonbaar te maken. Wethouder 
Frans van de Kamp regelt vervolgens vrachtwagens. 
Benzine ligt er genoeg in grote stapels jerrycans 
langs de Rijksweg en daarvan wordt genomen wat 
nodig is. Burgemeester Gubbels tekent ervoor dat 
ieder huisgezin één bewoonbaar vertrek heeft, al is 
dat op dat moment niet in overeenstemming met de 
waarheid. De handtekening van het Militair Gezag in 
Venlo is dan nog een formaliteit. Zo komen de meeste 
inwoners eind mei 1945 terug naar Velden. Een 
dorp dat een hoge tol heeft moeten betalen tijdens 
de oorlog. Acht Veldenaren komen om, velen raken 
ziek of gewond. Tal van woningen en bedrijven zijn 
verwoest en bezittingen verdwenen. 

Direct vlieg ik de lucht in
Joep Peeters keert vol angst terug naar zijn bedrijf 
in de Dorpsstraat 5: ‘Toen ik de eerste keer door de 
straten van Velden liep en mijn huis naderde, bekroop 
me een geweldige angst. Als er maar geen mijnen 
meer liggen. Bij iedere stap dacht ik ‘direct vlieg ik 
de lucht in.’ Ik heb dat gevoel nog dagelijks.’ Sjaak 
van Hees ontdekt dat er niets meer in huis staat. 
‘Onmiddellijk gingen we op zoek naar matrassen want 
we hadden geen zin om de eerste nacht in Velden op 
de grond te slapen.’

Opruimen
Nelly Brueren herinnert zich dat ‘het leven bestond 
uit opruimen en mensen helpen die in nood waren. 
Veel grote gezinnen verkeerden in de meest barre 
omstandigheden. Het was met alles behelpen. Denk je 
maar eens in als je in een geruïneerd huis komt met 
vijf, zes of zeven kinderen en er is nog geen teil om 
ondergoed in te wassen.’
‘Ons huis was erg beschadigd maar toch een beetje 
bewoonbaar’, weet W. Roelofs nog. ‘Dat deed me 
goed. Bij een van mijn eerste wandelingen door het 
dorp trof ik Brueren Baer. Ik vroeg hem of hij al 
onderdak had voor zijn vrouw en kinderen. Dat had hij 
nog niet waarop ik hem zei dat hij bij ons kon wonen. 
Ik kon hem niet op straat laten staan met zijn gezin.’ 
De toen 16-jarige Baer Brueren werd bij de familie 
Roelofs ondergebracht. ‘Ik sliep op een zolderkamertje 
dat er nog gehavend uitzag maar er was een bed. De 
muizen konden er door de gaten naar binnen en soms 
hebben ze me in mijn tenen gebeten. Muizen en ratten 
leefden volop in de puinhopen in de buurt.’

Mijnwerkershulp
De tijd van wederopbouw breekt dan aan. Behalve van 
eigen mensen komt er ook hulp uit andere dorpen en 
steden waar men niet zo zwaar door het oorlogsgeweld 
getroffen is. Eerst zijn het mijnwerkers uit Hoensbroek 
die de straten weer begaanbaar maken, puin ruimen 
en reparaties aan huizen uitvoeren. Het herstel van 
de woningen is prioriteit nummer één. 35 huizen 

Op de fi ets naar huis  

Toon Simons is vlak na de bevrijding samen met Jeu Simons en 
Sjaak en Toon van Hees vanuit Groningen naar huis gefi etst. 
Ze zijn in een dag van Groningen naar Zevenaar gefi etst en 
werden daar na een dag rust door Engelse militairen met een 
vrachtauto bij Kleef over de Rijn gebracht. De Veldenaren 
werd door andere mensen aangeraden tegen de militairen te 
vertellen dat ze rechtstreeks uit Duitsland kwamen. Anders 
kwamen ze niet de Rijn over.
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zijn zodanig beschadigd of verwoest dat ze gesloopt 
moeten worden, 76 zijn ernstig beschadigd, maar 
kunnen nog wel hersteld worden en 200 woningen zijn 
matig tot licht beschadigd. Vele gezinnen delen samen 
een woning of wonen tijdelijk in een kippenhok of een 
oud schuurtje. 

Vaals helpt Velden
Op 1 juli arriveert een aantal vaklui uit Vaals om de 
kerk te herstellen. De pastoor van Vaals heeft van 
mijnwerkers, die in Velden puin hebben geruimd, 
vernomen hoe verschrikkelijk de toestand is. Hij houdt 
een inzameling van huisraad en gebruiksvoorwerpen 
in Vaals onder het motto ‘Vaals helpt Velden.’ Dat 
motto staat ook op de Vaalser vrachtwagens die in 
Velden arriveren. Ook de H.A.R.K., Hulp-Actie-Rode-

Kruis, zorgt voor allerlei ontbrekende benodigdheden. 
De gemeente Nootdorp adopteert onze gemeente en 
zendt vee, huisraad, glas en dergelijke. Uit Beerta 
worden paarden gehaald. Het puin ruimen in de kerk 
duurt weken. Regeringsinstanties wijzen materiaal 
toe en na vier maanden ingespannen en soms 
gevaarlijk werk is het beschot voor het leien dak en de 
leibedekking voor het grootste deel hersteld. De leien 
komen van alle kerken uit de buurt die onherstelbaar 
verwoest zijn. Veertig procent van de gewelven moet 
worden vernieuwd, de westgevel gerestaureerd, de 
noordgevel deels opnieuw opgetrokken. De toren is 
geheel vernield. Alle ruiten zijn gebroken, het orgel 
evenals de eeuwenoude klok van 1419 zijn totaal 
vernield. Kerstmis 1955 zijn de kerk en toren weer 
herbouwd. 

Sir Deenen, Pierre Janssen en Toon 
Vosbeek herstellen de noodwoning 
Kuijpers.



310  Hoofdstuk 8

Mijnen
De herstelwerkzaamheden van huizen en de kerk, het 
mijnenvrij maken van wegen en landerijen zorgen 
ervoor dat het dagelijkse leven weer langzaamaan 
opgepakt kon worden. De scholen gaan weer open, 
het vee loopt in de wei en het land kan worden 
bewerkt. De landerijen zijn omgewoeld en vol bom- en 
granaattrechters. Mijnen liggen overal. Een gevaarlijk 
overblijfsel van de oorlog zijn de tank- en landmijnen 
die langs de weg of op de akkers liggen. Thiesse Gir 
(Willemsen) uit Hasselt en Sjeng van Melick uit Genooi 
worden door zo’n ontploffende mijn getroffen met 
als gevolg een levenslange handicap. To van Melick-
Boonen vertelt over het ongeluk van haar man. ‘Sjeng 
was na de bevrijding met paard en kar naar de Maas 
gereden en stootte daar op landmijnen die met elkaar 
verbonden waren. De kar vloog in spaanders uit 
elkaar. Het paard kreeg een scherf in zijn achterste 
maar het ergste was dat mijn man aan beide benen 
getroffen werd. Later moesten deze geamputeerd 
worden omdat er infecties waren opgetreden. Er waren 
nog geen goede medicijnen hiertegen. Ons gezin 
moest de bevrijding door dat ongeval duur betalen. 
Binnen twee maanden zaten we weer diep in de 
ellende. Een schipper, die bij ons ondergedoken was, 
heeft ons goed geholpen. Met de kinderen hebben wij 
veel gebeden dat mijn man niet zou sterven en dat 
gebed is gelukkig verhoord. Dat was een troost. De 
verdere tijd was hard maar we waren door de oorlog 
wat gewend en we moesten door.’ Jaren na de oorlog, 
in 1953 bijvoorbeeld, zorgt achtergebleven munitie 
nog voor een dodelijk slachtoffer als de 10-jarige Peter 
van der Plas bij het spelen met oorlogstuig door een 
ontploffende granaat wordt gedood.

De keuze van Peter Peeters
In Estland in de stad Wesenberg, het huidige 
Rakvere, ligt in de Tweede Wereldoorlog een Duits 
militair ziekenhuis met eigen kerkhof. Er liggen nu 
1456 soldaten begraven onder wie Veldenaar Peter 
Peeters die op 19 september 1923 in Velden wordt 
geboren. Hij staat als kolensjouwer bij de burgerlijke 
stand ingeschreven op het adres Karbinderstraat 24 

in Venlo als hij in aanloop naar de oorlog besluit in 
dienst te gaan bij het Duitse leger als Obergefreiter. 
Hij raakt in 1944 aan het Russische front gewond en 

Dit is van mij

‘In sommige huizen hadden de doortrekkende troepen 
varkens en kippen gehouden in de kamers. De inmaakglazen, 
al of niet vol, lagen overal. Stenen potten met resten 
zuurkool of bonen stonken afschuwelijk. Het was een 
smerige boel. In andere huizen had men blijkbaar bunkers 
gemaakt. Daar lagen zand en mijnhout tot ongeveer aan het 
plafond. Loopgraven door het hele dorp, vaak gestut met 
de deuren uit de huizen in de buurt. Praktisch alle pompen 
stonden droog. Poetsartikelen waren er niet, zelfs bezems, 
schrobbers en emmers waren schaars. Maar het voorjaar was 
prachtig, zonnig en warm. Moeizaam werden de materialen 
voor de wederopbouw aangesleept. Van het vliegveld in 
Venlo kwamen stenen, pannen, hout, cement etc. Zoveel 
mogelijk werden de gaten in de muren dichtgemaakt. Het 
zag er wel wat opgelapt uit, maar dat hinderde niet. In 
de ramen werd tuindersglas gebruikt. Je had dan wel een 
beetje een wiebelbeeld als je naar buiten keek, maar het 
hield de regen buiten en de warmte binnen. In de huizen 
die nog intact waren, stonden soms vreemde spullen, 
bijeengebracht door soldaten en burgers. Pastoor Kessels 
adviseerde vanaf de preekstoel om alle goederen die geen 
eigendom waren, buiten aan de straat te zetten. Het werd 
een grote kijkdag. Velen hebben toen gelukkig nog het een 
en ander teruggekregen. Het was wel moeilijk, men had de 
spullen al een poosje in gebruik en ze waren haast onmisbaar 
geworden. In de meeste gezinnen had men in die tijd heel 
veel gebruiksvoorwerpen, waarvan onmogelijk gezegd 
kon worden: ‘Dit is van mij.’ In de winkels waren inmiddels 
weer levensmiddelen te koop. De bakkers bakten ook weer. 
Langzaam maar zeker kwam het gewone leven weer op gang. 
De geldontwaarding die toen volgde, maakte van de mensen 
met de meeste kinderen even de rijksten van het dorp. Men 
kreeg immers per persoon een bepaald bedrag toegewezen. 
Het is onbegrijpelijk dat mensen zich zo kunnen aanpassen als 
de nood aan de man is.’
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sterft op 12 maart 1944 in Rakvere in het ziekenhuis. 
De Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die 
het kerkhof onderhoudt, meldt dat zijn naam wordt 
vermeld op een gedenktafel op het ‘Soldatenfriedhoff 
II’ in het zuidelijke stadsdeel Tammik.

Roden
In het oude centrum van het Drentse Roden staat 
sinds 27 februari 1946 een dorpspomp. Een geschenk, 

een herinneringsmonument, van de inwoners van 
Velden als dank voor de opvang in 1945. Op de 
pomp staat: ‘Aandenken van de evacués uit Velden 
Limburg. Dankbaar aangeboden aan de bevolking 
van de gemeente Roden voor de genoten huisvesting 
tijdens hun evacuatie van 16-1 tot 1-6 1945.’ 
Tijdens een bezoek aan Roden in de zomer van 1984 
constateert iemand dat de pomp door de tand des tijd 
is aangetast. De Historische Werkgroep neemt contact 
op met de gemeente Roden en draagt zorg voor het 
herstel. De versleten delen worden gedemonteerd en 
in Horst en Velden gerepareerd. Zo ontstaat ook het 
plan om in 1985 aan de evacuatie een herdenking te 
wijden. Omdat de fanfare op zondag 14 september in 
het Groningse Leek een optreden heeft gepland, wordt 
besloten de herdenking in dat weekend te organiseren 
zodat de Veldense fanfare de bijeenkomst muzikaal 

De politie van Velden is niet mak

De bevrijding steeg ons zeventien- en achttienjarigen naar 
het hoofd en bracht ons een beetje uit evenwicht. We wilden 
dansen, zingen, blij zijn. Zo ook die zomerse middag. Een 
leuke vent met  accordeon, een vrije ruimte in het lager van 
de boerenbond, een stel jongelui uit een kinderrijke buurt en 
alles was aanwezig voor een heerlijke  weliswaar clandestiene 
danspartij. Op het hoogtepunt van dit plezier kwam 
veldwachter Van de Ven: ‘Jullie moeten hiermee ophouden, 
dit is verboden.’ Hij verhief zijn stem. Maar het enthousiasme 
waarmee wij bezig waren, was zo maar niet te stoppen. We 
waren door het dolle heen en negeerden het gezag lachend 
en joelend. Dat was te veel voor de gezagsdrager die zijn 
ambt zeer serieus nam. Hij trok vertwijfeld zijn pistool en 
schoot tot tweemaal toe door het plafond. Geschrokken 
kregen we in de gaten dat het echt menens was en namen 
de pleitemars. Wij stoven alle kanten op en waren letterlijk 
gevlogen. De accordeon van speelman Wim Hagens werd 
helaas in beslag genomen. Maar door bemiddeling van An 
Hermkens kreeg hij zijn accordeon weer snel terug. Deze 
teleurstelling en ergernis uitten zich in het maken van een 
spotdicht op de toen zo populaire melodie ‘Aja jippi jippi jee’ 
op de politie: 

De politie van Velden is niet mak, want hij schiet met zijn 
pistolen door het dak, 

de politie van Velden, de politie van Velden, die schiet met zijn 
pistolen door het dak.

De gedenkplaat  ter nagedachtenis 
aan diegenen  die vielen door 
oorlogsgeweld in 1940 – 1945. 
De steen is aangebracht aan de 
Noordzijde van de kerk. Mia Rothoff, 
14 jaar. Piet Heuvelmans 17 jaar. 
Sjaak vd Berg 24 jaar. Pierre Geurts 
21 jaar. Jan Geurts 29 jaar. Antoon 
Derks. Freerk Dijks.
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kan opluisteren. Veertig jaar na de bevrijding is er op 
zaterdag 13 september in Roden bij de dorpspomp een 
ontmoeting tussen oud evacués en inwoners. Als het 
hele gezelschap zich verplaatst naar het gemeentehuis 
is het gebouw bijna te klein. Burgemeester Verkerk 
krijgt een glas-in lood-raamhanger met het 
gemeentewapen van Arcen en Velden en burgemeester 
Van Soest - Jansbeken krijgt een foto van de pomp 
die later een plek krijgt in De Kiêsstolp. Een voorstel 
van de Rodense burgemeester om Velden en Roden 
partnerdorpen te maken wordt positief ontvangen. Ook 
ontstaan er opnieuw contacten tussen inwoners van 
Velden en Roden.

Truuk nao Tolbert
Op 1 mei 2010, 65 jaar na de bevrijding, organiseert 
de Stichting Oudheidkamer Fredewalda in het 
Groningse dorp Tolbert een ‘terugkomdag’ voor 
dorpsbewoners en Limburgse evacués, voornamelijk 
mensen uit Velden en de gemeente Gennep. Een paar 

honderd mensen komen bijeen in zaal De Postwagen 
in Tolbert. Het is de plek waar in 1944 een groepsfoto 
wordt gemaakt van de zilveren bruiloft van de familie 
Koopmans. De foto waarop de familie Koopmans, 
andere geëvacueerde Veldenaren en inwoners van 
Tolbert poseren, staat centraal tijdens een deel van 
de bijeenkomst. ‘Op het moment dat de foto werd 
genomen, was iedereen in Tolbert familie van elkaar’, 
vertelt de Veldense Mia van Wylick in 2010. Via een 
groot scherm wordt de zwart-wit-foto geprojecteerd 
en wijzen tal van inwoners en oud-evacués naar 
zichzelf en anderen op de foto. In een bijgebouw van 
de Postwagen heeft de Oudheidkamer een kleine 
expositie ingericht met vele documenten en foto’s 
uit 1944. Nieuwe en oude herinneringen worden  in 
Tolbert uitgewisseld.

Dilemma’s 

Lei Geelen: ‘Kort voor de oorlog mochten Duitse joden ook 
van de Nederlandse regering niet meer de grens over. Het 
helpen van deze joden was in strijd met de wet en kon ons 
land in gevaar brengen. Maar toch vonden mensen, mijns 
inziens terecht, dat deze joden geholpen moesten worden. 
In de oorlog was het de vraag in hoeverre men werk mocht 
doen voor de vijand? Onder dwang had je geen keuze. Als er 
wel een keuze was: werken voor de vijand of verkopen aan 
de vijand, was dit toch een gewetensvraag waar mensen mee 
worstelden. Een andere vraag was hoe ver je mocht gaan in 
het verzet tegen de Duitsers. Het helpen van joden en andere 
onderduikers werd positief beoordeeld door de gemeenschap. 
Ook verzetswerk als het stelen van voedselbonnen uit 
het voedselbureau. Ook het plegen van sabotage aan het 
schijnvliegveld in Schandelo werd door de gemeenschap 
geaccepteerd. Men was zeer bevreesd voor bommen die 
hierop afgeworpen konden worden. Zeer positief stond de 
Veldense gemeenschap tegenover het illegaal malen, bakken, 
slachten en het achterhouden van voedsel voor de illegaliteit. 
Als het over verzetsdaden ging waarbij Duitsers sneuvelden 
of konden sneuvelen was de mening voor een groot deel 
afkeurend omdat men represailles op burgers vreesde.’

De eerste dodenherdenking in mei 
1946 op de Markt.
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Berentrauma
Josje Schief is Venlose. De geallieerden proberen 
met bombardementen de Maasbrug te raken en de 
binnenstad ligt vaak onder vuur. In 1944 evacueert 
ze met haar familie naar Velden. ‘Eerst hebben we 
nog in een hut van de verkenners gezeten, daarna 
zijn we ondergebracht bij Boonen in Schandelo.’ In 
januari 1945 moet de familie Schief van de Duitsers 
mee naar het treinstation in Straelen. ‘Mijn zuster had 
een accordeon en ik een beer. Die hebben we net voor 
de grens moeten afgeven aan de Duitsers. Dat heeft 
me jarenlang gekweeld. De accordeon is na de oorlog 
teruggevonden in Velden. Van mijn teddybeer heb ik 
niks meer gehoord. Ik ben voor de rest van mijn leven 
gek geweest op beren.’  

1500 gram
Een babyfoto van Maria Kusters uit Velden is 
tentoongesteld in Tolbert. ‘Ik weeg daar 1500 gram 
en ben 2 maanden te vroeg geboren. Mijn moeder is 
hoogzwanger met de trein geëvacueerd. Ik vermoed 
dat ik door de stress te vroeg ben geboren.’ Kusters 
komt op 1 februari 1945 ter wereld in een tijdelijke 
kraamkamer, de kapper annex sigarenzaak van de 
familie Hovinga, het enige gebouw in Tolbert met 
elektriciteit. ‘Ze hebben zich veel zorgen om mij 
gemaakt, weet ik uit verhalen. Dan had ik het te 
koud en dan weer te warm. Ik mocht pas weg uit 
de kapperszaak als ik 2500 gram woog. In die tijd 

overleefden alleen de allersterksten.’ In een open 
vrachtauto gaat de in Groningen geboren Kusters na 
de bevrijding terug naar Velden. ‘Ons gezin heeft de 
hele terugreis in de vrachtwagen gestaan. Ik lag in 
de kinderwagen die mijn vader tussen zijn benen had 
ingeklemd. Ik ben hier om de dingen van toen nog 
eens te horen, het is een stuk eigen geschiedenis. 
Tolbert hoort bij mij, al kan ik me er niks van 
herinneren.’ Uiteindelijk vindt Maria Kusters een baan 
in de kraamzorg. ‘Misschien moest het wel zo zijn dat 
ik in de kraamhulp terecht ben gekomen.’ 

Indonesie
Nederlands-Indië, nu Indonesië, is van 1595 tot 1949 
een Nederlandse kolonie en door de rijkdom aan 
grondstoffen belangrijk. Maar de plaatselijke bevolking 
komt in opstand. Om het Nederlandse gezag te 
handhaven, wordt in 1830 het Koninklijk Nederlandsch 
Indisch Leger, het K.N.I.L., opgericht dat bestaat 
uit Nederlandse beroepsmilitairen en uit inlandse 
militairen.

Oorlog en onafhankelijkheidsstrijd
Begin 1942 bezet Japan Nederlands-Indië. Het 
Nederlandse leger is niet bestand tegen de Japanse 
overmacht en capituleert op 8 maart 1942. Alle 
Nederlanders worden door de Japanners in kampen 
geïnterneerd en moeten werken als dwangarbeider 
tot het einde van de oorlog. Direct na de capitulatie 

De kapel in zaal De Postwagen in 
Tolbert.

De familie Gommans en de familie Hilberts tijdens de evacuatie.
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van Japan op 17 augustus 1945 roepen Indonesische 
nationalisten eenzijdig de onafhankelijkheid uit. Er 
zijn dan nog maar weinig militairen beschikbaar 
voor de strijd tegen de onafhankelijkheidsstrijders. 
Daarom worden Nederlandse dienstplichtige 
militairen opgeroepen om hun dienstplicht te gaan 
vervullen in Indië. Tussen maart 1946 en september 
1950 vertrekken ongeveer 100.000 Nederlandse 
dienstplichtigen. De onafhankelijkheidsstrijd is een 
guerrilla van de nationalisten. Nederland neemt de 
wapens tegen hen op tijdens de politionele acties 
op Java en Sumatra. In augustus 1949 komt er een 
‘staakt het vuren.’ Onder internationale druk, vooral 
van de Verenigde Staten, wordt het land onder de 
naam Indonesië op 27 december 1949 onafhankelijk. 
6200 Nederlanders sneuvelen in de strijd om 
Nederlands-Indië; de meesten tijdens de Japanse 
bezetting.

Veldenaren als militair naar Nederlands-Indië
Er zijn vóór 1942 al Veldenaren als (beroeps) militair 
in Nederlands-Indië. Ze krijgen te maken met het 
Japanse oorlogsgeweld en het daarop volgende zware 
kampleven. In het boek Velden 1940-1945 doen Wiel 
Holthuisen en Wiel van Haeff op indrukwekkende wijze 
verslag van hun tijd in het Jappenkamp. De jonge 

Veldenaren die vanaf midden 1946 naar Nederlands-
Indië worden gestuurd, wacht een onzekere toekomst 
in een onbekende omgeving. Hun taak bestaat 
onder andere uit wacht houden, patrouille lopen, 
verkenningstochten uitvoeren en deelnemen aan 
risicovolle militaire acties. Steeds is er het gevaar om 
overvallen te worden of in een hinderlaag te lopen. 

Soldatenblad ‘De Kiëskop’
In oktober 1946 verschijnt het eerste nummer van ‘De 
Kiëskop’, het contactblad voor de Veldense militairen 
in Indonesië. Tussen 1946 en 1950 verschijnen maar 
liefst 93 nummers in 4 jaargangen. Aanvankelijk wordt 
het blaadje alleen gestuurd naar Veldense soldaten 
die in Nederlands-Indië gelegerd zijn. Later kunnen 
ook anderen een abonnement op de Kiëskop nemen 
zoals Veldense missionarissen en andere Veldenaren 
in het buitenland. Het blad wordt ook graag gelezen in 
Velden. Voor het abonnement wordt betaald. Hiermee 
kan de redactie de postzegels en papier betalen. 
Voor de soldaten in Indonesië is ‘De Kiëskop’ zeer 
belangrijk. Soldaat Jac Duijf schrijft in een ingezonden 
brief: ‘Hoeveel waarde dit blaadje voor ons heeft, kan 
de redactie zelf niet beseffen.’ 
Het blad is opgezet om brieven te beantwoorden 
die de soldaten schrijven aan geestelijken van 
de parochie. Al snel wordt het aantal brieven zo 
groot dat er hulp moet komen om ze allemaal te 
beantwoorden. Helemaal exact is niet te achterhalen 
hoe het contactblad vorm krijgt. In ieder geval kent 
het vaste rubrieken als ‘het inleidende woord van de 
redactie.’ Ook Veldense geestelijken schrijven stukken. 
Verder is er het ‘Jonge Boeren Nieuws’, verzameld 
door Jac van den Hombergh. Dan nog de ‘brevebus 
van de Kajotter’, in het Veldens dialect en vol met 
groeten, boodschappen en adressen geschreven door 
Hay Vosbeek. Jac Knaapen verzorgt het ‘Niejs van de 
Kiësmert’ en het Sportnieuws, vooral voetbalnieuws. 
Het blad schrijft niet aan politiek te willen doen. Maar 
op lokaal niveau is vooral de rubriek ‘Niejs van de 
Kiësmert’ regelmatig politiek gekleurd. De redacteur 
steekt zijn anti-Arcense gevoelens niet onder stoelen 
of banken. In 1949 roept de rubriek met koeienletters 

De eerste lichting die in 1945 naar 
Nederlands-Indië zou moeten. 
Staand: Sir keltjens, Wim Baltesen, 
Louis Janssen, Sraar Hagens, Mart 
Nielissen, Jan Vosbeek en Sef Duijf. 
Beneden: Sjaak Simons en Sjaak 
Fleuren.
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Veldenaren op om zich aan te sluiten bij Venlo als de 
verhouding tussen Arcen en Velden niet beter wordt.

Frenske van de Kwartelemert
Opvallend zijn de columns van ‘Frenske van 
de Kwartelemert’ die de soldaten steevast met 
‘liefe jongens’ begroet. De ‘Kwartelemert’, hoek 
Wilhelminastraat-Vorstweg, is rond 1900 het 
verzamelpunt van groenten en aardappelen die met 
paard en kar naar de markt in Venlo vervoerd worden.
Kapper Jan Schlooz verzamelt het meest actuele 
dorpsnieuws, dat hij waarschijnlijk hoort van klanten 
in zijn kapsalon en verschuilt zich in ‘De Kiëskop’ 
achter het typetje ‘Frenske van de Kwartelemert’, 
een dorpsjongen die verslag uitbrengt in belabberd 
Nederlands met hier en daar wat dialectwoorden. 
Interpunctie ontbreekt in de zinnen van Frenske. 
Veldenaren worden met hun bijnaam genoemd 
en ongelukken, branden, diefstal, vechtpartijen, 
Arcen, bruiloften, geboortes, sterftes, feesten en 
liefdesaffaires vormen de rode draad in zijn rubriek. 
Zijn ‘kammeraatje’ Joepie van de Koster wordt 
regelmatig opgevoerd in de avonturen en is het 
opvallend vaak met Frenske eens. 

Aarse is aan alles schuld
De verhalen van Frenske verschijnen pas vanaf editie 
11 van De Kiëskop, begin maart 1947. Ze lijken op 
het eerste gezicht vanwege de vorm onnozel en van 
weinig waarde. Maar tussen de regels door krijg je 
een goed beeld van de dorpsgemeenschap net na de 
oorlog. De opbouw van het zwaar gehavende dorp 
komt regelmatig voorbij: ‘Ik heb deze week al 3 keer 
een pak slaag gehad want ze zijn in ‘t dorp de weg aan 
‘t teeren en ik ben ieders keer zwart.’ Of: ‘Als jullie in 
indieje klaar zijn met vechte komen jullie maar hier 
naar toe want bij ons in Velden in de kazernestraat 
achter scholse (Scholtisstraat) moette 5 nieje huize 
verdeelt worden en daar zijn nu al 35 lieve hebbers 
voor.’ Arcen krijgt in de wederopbouwfase ook van 
Frenske de schuld van alle vertraging: ‘We kreige 
nu pragtige wegge in velden maar eers moet aarse 

helemaal klaar zijn want daar is ut getroffe gebiet en 
als er nog wat over bleiv dan make ze in velden de gate 
nog wel met puine toe.’ En: ‘De schandelseweg wort niet 
getert dat doen ze alleen in aarse behalve van smittei 
tot bruure lei dat stukje wort wel getert maar dat komt 
omdat bruure lei zein vrouw van aarse is.’

Frenske moet onderduiken
Grappig is dat Frenske in één van de bijdragen ook 
zijn geestelijk vader Jan Schlooz noemt. De kapper 
ligt met ‘40 grade koors in bed’ en vele anderen 
zijn door griep, ‘italijaanse invluwenza’, geveld. Jan 
Schlooz is er zich in het begin blijkbaar niet van 
bewust dat niet iedereen de schrijfsels van Frenske 
kan waarderen. Uitgave 12 van de Kiëskop begint zelfs 
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met de mededeling dat Frenske is ondergedoken na 
zijn eerste bijdrage. Een bijdrage die opvallend genoeg 
ontbreekt in het boekje waarin de 81 bijdragen van 
Frenske zijn gebundeld. De officiële lezing is dat editie 
11 van de Kiëskop nergens bewaard is gebleven. Ook 
de nummers 1, 2, 4, 6 en 9 ontbreken omdat het 
blaadje in het begin alleen naar de Veldense soldaten 
in Nederlands-Indië werd gestuurd. Na 82 ‘briefe’ lijkt 
Frenske toch wat geleerd te hebben. In zijn laatste 
bijdrage zegt hij: ‘as ik ooit iemand met schrijve heb 
pijn gedaan moete jullie ‘t me ech vergeve want dat 
heb ik nooit bedoeld.’ 

Ratten en Duits damesbezoek
De rubriek ‘Niejs v.d. Kiësmert’ geeft ook een 
redelijk beeld van Velden vlak na de oorlog. Editie 
14 meldt dat de eerste boerderij is aanbesteed. Het 
gaat om de Mariahoeve van de familie Brueren aan 
de Schandeloseweg. ‘Brueren Ber is de gelukkige 
(of ongelukkige) en kan t.z.t. de lieve som van 
f.36.000 aan H. en M. te Horst die het werk gegund 
werd, neertellen.’ In editie 16 van mei 1947 wordt 
vermeld dat ‘Schandelo de eer heeft gehad enkele 
malen door vrouwelijke onderdanen van het eens 
zo gevreesde Duitse Rijk te worden bezocht. De 
dames hadden honger en dachten die dumme 
Holländer wel te kunnen vermurwen. Schandelo is 
de 5 lange oorlogsjaren evenwel niet vergeten.’ Ook 
staat er dat Duitse vrijwilligers de laatste gevaarlijke 
overblijfselen in het dorp opruimen. ‘Beter vrijwillig 
mijn ruimen in Holland dan hongeren in Duitsland’, 
schrijft de redactie. De ratten hebben hun langste 
tijd in Velden gehad want De Kiëskop schrijft dat de 
Rijksopruimingsdienst binnenkort een laatste grote 
opruiming komt houden. 

IVO - DEV
Bij het doorlezen van De Kiëskop beseffen we hoe 
groot de rivaliteit tussen Arcen en Velden in die 
dagen is. Het ongeldig verklaren van de eerste 
naoorlogse verkiezingsuitslag van 1946 speelt 
daarbij een grote rol. In de editie van 1 december 

1946 wordt aangekondigd dat IVO op zondag 15 
december de Arcense tegenstander DEV op de koffie 
krijgt. ‘De gemoederen zijn ZEER ZWAAR geladen, 
vooral in verband met de nog steeds hangende 
gemeenteraadskwestie.’ Vanwege een bevroren veld 
wordt de wedstrijd afgelast. 23 Maart is het inhaalduel 
tegen DEV. Een uitgebreid sportverslag staat in 
Kiëskop nummer 12. 

‘Toen greekte heel aarse’
Ook Frenske v.d. Kwartelemert neemt ‘Aarse’ 
regelmatig op de hak: ‘Zondag gelejen zijn we allemaal 
naar aarsen geweest daar was een fiets ren wedstrijd 
en dat was beestig spannend want eerst hadden ze 
velden niet willen laten meedoen omdat wij niet bij 
aarsen en velden behoren maar later hebben ze die 
stomme flater toch maar ingezien en mochten we 
meerijden en in de eerste serie van 10 tot 15 jaar 
ziegde we al drek dat was joepie van simons wullum en 
toen kwam weer een nieuwe serie en die won schelle 
tun nog en toen greekte heel aarse en toen kwam de 
grootste toer en die won bijna lommen teike zijn zoon 
maar op ‘t laatste moment kreeg hij een opduvel van 
een aarsese maar dat zag niemand en toen kwam dirk 
zuitgeest die houwde er 3 banen uit en won alles en 
toen won er nog iemand van lomm en die kreeg een 
krans maar voor velden waren der geen bloemen maar 
ik eet toch liever veertig plus kaas dan keien.’ 

Katholiek Thuisfront
De afdeling Velden van het Katholiek Thuisfront werkt 
nauw samen met ‘De Kiëskop.’ Het Thuisfront zorgt 
voor giften voor surprises voor de soldaten en soms 
ook voor veel gevraagde gebruiksvoorwerpen die men 
in ‘de Oost’ ontbeert zoals rookwaren, filmrolletjes, 
zeep, pepermunt, kauwgum, scheermesjes en Zwitsal. 
Voorzitter is Piet van de Venne en secretaris is meester 
Siem Kort die ook als contactman van De Kiëskop 
fungeert. Op zogenoemde ‘lotingsdagen’ wordt 
bekendgemaakt welke jongemannen wel en welke 
niet naar Indië worden gestuurd. De Kiëskop doet 
kort verslag van zo’n loting die in Venlo op de Markt 
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begint ‘alwaar een kleine vergadering werd gehouden 
onder de lotelingen van Velden.’ Waarschijnlijk hebben 
de jongens een nummertje getrokken en hebben ze 
besloten naar de buitenwereld bekend te maken wie er 
wel en niet richting Indië zal vertrekken. De mannen 
met een laag nummer werden soldaat in Nederlands-
Indië en lieten dat via een roodlint om de hoed zien. 
De jongens met blauwe linten hadden hoge nummers 
getrokken en waren vrijgeloot. Voor de mannen met 
nummers in de middenmoot en de witte linten was 
er nog twijfel. Op weg naar huis doen de kersverse 
‘landsverdedigers’ nog een paar kroegen aan en in 
Velden worden door groepjes nieuwe soldaten huis-
aan-huis eieren opgehaald. Tegen de avond worden 
in kroegen de eerste eieren gebakken en verorberd. 
De lotelingen hielden de rest van de avond een 
kroegentocht en zongen liedjes als ‘Wij zijn soldaten 
van onze Koningin Wilhelmina.’ De lotingsdag werd de 
volgende dag nog eens dunnetjes overgedaan en ook 
de daaropvolgende zondag werd nog feestgevierd. 

De zogenaamde hel
Hoe vergaat het de jongens? Hoewel de soldaten 
fl ink wat post versturen naar Velden is daar in De 
Kiëskop niet heel veel van terug te vinden. Sjaak 
Duyf meldt in januari 1947 dat hij en zijn collega’s in 
tenten bivakkeren en dat alleen de muskieten lastig 
zijn. De redactie meldt wel wie er schrijven en in 
welke plaats ze zitten. Antwoord op vragen krijgen ze 
maar inhoudelijk wordt er niet of nauwelijks ingegaan 
op wat de soldaten meemaken. Toën Kuijpers gaat 
in zijn brief rond juni 1947 in op de berichtgeving 
in de Nederlandse kranten. Hij zit als marinier in 
Soerabaja en is net terug van een 14-daagse reis 
naar het front. ‘Met dat front is het maar half zo erg. 
Van een hel was niets te bespeuren. Op dat punt 
mochten de kranten wel wat voorzichtiger schrijven. 
De jongens zeiden onder mekaar dat het best vol te 
houden is in de zogenaamde hel’, aldus de brief aan 
De Kiëskop van Kuypers. In editie 13 van april 1947 
schrijft de redactie dat de toestand in Indië een weinig 
opgeklaard is en dat het vertrek van een volgende 
groep Veldense soldaten ‘niet meer zo zwaar en 

angstig zal zijn als van diegenen die er reeds verleden 
jaar of eerder heen getrokken zijn.’

Als de politionele acties in de zomer van 1947 
aanvangen, steunt de redactie de Veldense soldaten 
door te schrijven: ‘Nu dan het zolang verwachte 
politioneel optreden tegen de extremistische 
elementen op Java en Sumatra eindelijk is begonnen, 

Het beeld op de hoek 
Wilhelminastraat-Vorstweg stelt 
‘Frenske’ voor die uitkijkt over de 
Kwartelemèrt zodat hem er niets 
tussendoor gaat en hij alle nieuwtjes 
direct door kan brieven aan de 
jongens in Indië. ‘Frenske’ werd 
ontworpen door kunstenares Mieke 
Knaapen en de beeltenis is afgeleid 
van de oorspronkelijke tekening in 
De Kiëskop.
Op 27 december 2009 is het beeld 
onthuld in hetbijzijn van een aantal 
nog levende Indië-veteranen.
Samen met het informatiebord houdt 
het de herinnering levend aan de 
Veldenaren die als militair in Indië 
zijn actief geweest tussen 1946 en 
1950.
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gaan onze gedachten uit naar jullie soldaten uit 
Velden.’ In nummer 21 van De Kiëskop is de spanning 
voelbaar:

In editie 10 van april 1949 lijkt de redactie opnieuw 
een voorzichtige mening te willen geven over de 
politieke toestand in toekomstig Indonesië. Hoofdzaak 
volgens De Kiëskop is dat de Veldense jongens snel 
heelhuids thuiskomen.

Elke gerepatrieerde militair wordt bij zijn thuiskomst 
hartelijk verwelkomd door één of meerdere 
bestuurders van De Kiëskop, het Thuisfront, de 
gemeente en natuurlijk de fanfare. Voor zover bekend 
zijn 40 Veldenaren als militair in Nederlands-Indië 
geweest. Zij zijn geboren en getogen Veldenaar 
of door werk en wonen toen of later met Velden 
verbonden.

Dat niet iedere gerepatrieerde soldaat het gemakkelijk 
heeft blijkt uit Kiëskop nr 15 van juni 1948. ‘Doe geen 
domme dingen s.v.p.’ is de kop boven het verhaal. 

Een paar maanden later moet de redactie van 
De Kiëskop een pijnlijke mededeling plaatsen. In 
november 1948 vervalt de rubriek ‘de Brevebus’ door 
gebrek aan brieven van soldaten. Toch wordt in de 
inleiding ingegaan op een noodkreet van één van de 
Veldense jongens in Indië.

In november 1949 verandert de politieke situatie en 
opent De Kiëskop met de mededeling: ‘Het einde in zicht.’ 

In oktober 1950 volgt dan het einde van De Kiëskop. 
Zeven Veldense soldaten zijn nog onderweg naar huis. 
De redactie neemt alvast afscheid van haar lezers.

Ned.-Indië 
onderstaande personen hebben in oorlogstijd tussen 
1945 en 1950 in Ned. Indië gediend als militair.

Jan Simons in Indië met aapje.

Wim Baltesen  
Hay Haanen  
Jeu Lommen  
Frans Steegh 
Henk van Beest  
Wiel Holthuisen  
Gir Luijpers   
Thei Theelen
Jo Collin  
Pierre Holthuisen  
Thei Martens  
Hay Valize
Sraar Daniëls  
Rub van den Hombergh 
Sef Nellen  
Funs Verbeek
Jac Duijf   
Wiel Jansen  
Hay Peeters  
Frans Vergeldt

Jan Duijf   
Lowie Janssen  
Sjeng Peters  
Hay Verspay
Sjaak Fleuren  
Gir de Jong  
Hay Schattefor  
Wiel Verspay
Karel Fleuren  
Toën Kuijpers  
Sraar Schattefor 
Jeu Wilmer
Pierre Gielen  
Lowie Lenssen  
Jan Simons
Wiel van Haeff  
Pierre Lenssen  
Sjaak Simons
Wiel Janssen
Jan van Rensen
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Het uitzenden van Nederlandse militairen naar 
het buitenland houdt niet bij Nederlands-Indië op. 
Veldense jongens doen ook een tijd dienst in Nieuw-
Guinea. Hay van de Venne hoort veertien dagen voor 
vertrek dat hij als soldaat naar Nieuw-Guinea moet. 
Op 19 april 1962 vertrekt hij samen met Jan Engels 
met het schip de Zuiderkruis. De reis duurt ruim 
vier weken. Indonesië wil Nieuw-Guinea annexeren 
maar Nederland heeft de Papoea´s onafhankelijkheid 
beloofd. Deze belofte kan niet worden gehouden 
mede omdat Indonesië veel sneller en veel meer 
militairen kan sturen. ‘De Indonesische militairen 
werden meestal ´s nachts gedropt’, weet Van de 
Venne zich te herinneren. Hij heeft tot taak de aan- en 
afvoer van goederen te verzorgen. Bij vuurgevechten 

is hij niet betrokken. Bij zijn terugkeer in Velden, 
november 1962, wacht er geen fanfare en zijn er 
geen festiviteiten. Het contactblad De Kiëskop is 
er al lang niet meer. Ook Jan Deenen, Henk van 
Delft, Pieter Kort en Piet Vergeldt dienen in Nieuw-
Guinea. In 1958 en 1959 is Veldenaar Jan Bouten als 
vrijwillig militair in Suriname geweest, Bert Kort is 
als dienstplichtig militair in Suriname geweest. Weer 
later, van juli 1993 tot eind december 1993 is Nick 
Rijks vrachtwagenchauffeur in Bosnië. Rijks zal niet 
de laatste Veldense jongeman zijn die als militair van 
internationale brandhaarden wordt uitgezonden.
Ongetwijfeld zijn er militairen uit Velden geweest die 
niet genoemd zijn doordat om privacy redenen geen 
offi ciële lijsten beschikbaar worden gesteld. 
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Finale revue De Helde van Velde in 2000
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Oude benamingen en schrijfwijzen 
De plaatselijke benaming van huizen, wegen en 
buurtschappen dateert vaak van eeuwen her en deze 
namen blijven in de volksmond voortleven. In ‘Velden 
1933’ noemt pastoor Joosten er een aantal zoals we 
ze nu ook nog kennen: Aan Hansen in Hasselt, Aan 
Stappers, Lamershof, Aan Haeves Vorst. Aan Vreesen, 
Aan Solinx,Vilgert, Rieterhof, Aan de Slangert in 
Schandelo, Aan Martinen, Bong, Aan Heiligers, Voort, 
Aan Donck, Krosselt, Carishof, in Genooi, Huuben, Aan 
Scholtissen, in Dorp, Peddeweg, Koestraat, Ossenberg, 
Chanlo later Chandelo en Schandelo. Al deze 
benamingen zijn eeuwenlang mondeling van generatie 
op generatie overgeleverd. De schrijfwijze is soms 
veranderd, maar altijd herkenbaar gebleven. 

De Vuurman
De vuurman speelt de hoofdrol in een in deze 
contreien bekende sage. Door de eeuwen heen 
is er onenigheid over de eigendomsgrenzen in 
het veengebied tussen Arcen, Velden, Venlo en 
Straelen. Geen wonder dat de vuurman opduikt in 
de volksverhalen. Tussen Arcen en Velden dwaalt ’s 
nachts een vuurman rond, iemand die tijdens zijn 
leven de grensstenen van zijn eigendom heeft verlegd 
om onrechtmatig zijn grondgebied te vergroten ten 
nadele van zijn reingenoten (buren). Als men hem te 
middernacht tegenkwam, deed men er het beste aan 
niet te luisteren naar zijn gejammer van: “Waar leg ik 
hem neer de gloeiende steen? Waar leg ik hem neer?” 
Op een nacht kwam een jonge guit hem tegen. Hij 
hoorde het gejammer en zei: “Leg hem potverdomme 
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ls rondtrekkende groepen mensen voor langere tijd op een plek gaan wonen, ontstaat er 
op die plaats een bepaalde structuur. Leefregels, rangordes, rituelen en gebruiken vormen 
de basis voor het leven van alledag. We zien dit onder andere terug in gebruiksvoorwerpen, 

zoals potten en bekers, gemaakt van maasklei, grafgiften en crematie-urnen, een Romeinse villa in 
Schandelo. Na verloop van tijd wordt een kerkje gebouwd, een Andreasbeeld gemaakt en een klok 
gegoten. Zo ontwikkelt de samenleving haar eigen cultuur en geeft deze op haar beurt door aan een 
nieuwe generatie. Cultuur blijft veranderen en geeft identiteit aan onze samenleving. Kortom: cultuur 
is het verhaal van het leven zelf. Via volksverhalen, tradities en verenigingen vertelt dit hoofdstuk over 
de Veldense cultuur door de jaren heen. Als eerste het verhaal over de gildebroeders, daarna gaat het 
verder naar muziek, zang, toneel en jeugdwerk. Ook de sport komt uitgebreid aan bod. Ruim baan 
voor de vele Veldense verenigingen die rond 1900 en vooral na 1945 als paddenstoelen uit de grond 
schieten en zo de saamhorigheid bevorderen.

De vuurman moet voor straf een 
gloeiende steen dragen.
De vuurman moet voor straf een 
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neer waar je hem hebt weggehaald.” Toen vloog de 
vuurman op hem af, snel als de bliksem, en het zou 
zeker met de man gedaan zijn geweest als hij niet snel 
driemaal het kruisteken gemaakt had.

De sage is in 1877 op rijm gepubliceerd door rector 
Henri Welters (1839-1887) in zijn boek ‘Limburgse 
sagen, legendes, sprookjes en volksverhalen’. Welters 
was in die tijd rector van het Ursulinenklooster te 
Grubbenvorst. De Maastrichtse schrijver en dichter 
Pierre Kemp (1886-1967) nam het gedicht op in zijn 
boek ‘Limburgse sagen en legenden’, dat in 1925 is 
verschenen.

Een aantal bewegwijzeringsborden in Arcen en Velden 
is opgesierd met het beeldje van ‘de Vuurman’.

St.-Sebastianusgilde
Zonder twijfel de oudste nog bestaande vereniging 
is het St.- Sebastianusgilde, waarvan de oorsprong 
teruggaat tot 1439. Haar geschiedenis is in 1983 
-1984 onderzocht en beschreven in een cahier van de 
Historische Werkgroep Arcen, Lomm en Velden met 
als titel: ‘Het St.- Sebastianusgilde te Velden, grepen 
uit zijn Historie’. Kerk- en gemeentearchieven, boeken 
en andere bronnen zijn onderzocht. Aanvullend 
speurwerk buiten Velden was nodig omdat in de loop 
van de eeuwen veel historische gegevens verloren zijn 
gegaan. Het gilde is van grote betekenis geweest voor 
de Veldense gemeenschap.

Volgens de beschrijving van pastoor Wolters is op 
de vooravond van Onze- Lieve-Vrouw Hemelvaart 
(15 augustus) in het jaar 1439 een zuster- en 
broederschap opgericht ter ere van Onze-Lieve-
Vrouw, de heilige apostel Andreas en St.-Antonius. 
De pastoor haalde deze feiten in 1735 uit het ‘oudste 

De zigeunerbaby.

Op een zomerdag rond 1922 nadat de kerkklok twaalf uur 
had geslagen, kwamen de kinderen uit de school en holden 
naar huis. Bij Lucassen, op de hoek dorp – Rijksweg stond 
achter de meidoornhaag een zigeunerwagen. Nieuwsgierig 
wilde de jeugd gaan kijken. Dit was iets bijzonders, iets 
anders, iets nieuws in het dorp. De moeders waren er als de 
kippen bij: “Kom naar binnen, daar is niets te zien”. Maar de 
jeugd dacht daar anders over. Niets te zien? Wat deden dan 
die twee grote kerels met die hoogzwangere vrouw in hun 
midden? Die hopsten over de hele plaats en de rest stond er 
bij te kijken. “Evengoed meteen naar binnen, daar is niets te 
zien.” Intussen ging die hopserij door totdat na een poosje 
een baby geboren werd. Voor de zigeuners was het inpakken 
en wegwezen, net zo snel als ze gekomen waren. Veldense 
omstanders hadden hulp aangeboden maar de zigeuners 
wilden daar niets van weten. Volgens hun eigen ritueel mocht 
een baby niet in de wagen maar er onder of er naast geboren 
worden.  

Teeravond bij Bouten. Kitty Coppes-
Martens heeft haar vader Herman 
Martens naar de gildekamer 
gebracht. 
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gildeboek’. De oprichtingstijd, de voorschriften en ook 
de statuten van 1831 wijzen op vele vrome gebruiken, 
een diep geloof, een grote saamhorigheid en zorg 
voor de minderbedeelden. De hulp die geboden wordt, 
lijkt veel op ‘naoberschap’: de plicht om te helpen 
bij nood. Dit alles neemt niet weg, dat een goede 
maaltijd en een goed glas bier onverbrekelijk met 
het patroonsfeest verbonden zijn. Door de eeuwen 
heen is, tot op de dag van vandaag, de feestdag van 
St.-Sebastianus (20 januari) het middelpunt van de 
feestelijkheden.

Door deze vastlegging van pastoor Wolters is de 
inhoud van de oorspronkelijke oprichting bewaard 
gebleven.

Broederschappen en gilden
Hoewel de St.-Sebastianusvereniging, zoals de offi ciële 
naam luidt, het ‘gilde’ wordt genoemd, is het van 
oorsprong een broederschap. Broederschappen worden 
in de Middeleeuwen op kerkelijk initiatief opgericht. Als 
mensen zich aansloten bij zo’n Broederschap, konden 
ze door devotie en het zich verdienstelijk maken voor 
de medemens, een plekje in de hemel veilig stellen. 
Dat lijkt de gedachte te zijn geweest en het kan tevens 
verklaren waarom zowel mannen als vrouwen tot de 
broederschap konden toetreden. Mogelijk heeft de vrees 
voor de regelmatige pestepidemieën een rol gespeeld 
bij de oprichting. De patroonheiligen St.-Andreas en 
St.-Antonius Abt worden onder andere aangeroepen 
tegen besmettelijke ziekten onder mensen en vee, zoals 
de pest. De blijvende angst hiervoor blijkt uit allerlei 
vormen van devotie, zoals het stichten van jaargetijden 
voor overledenen, het beoefenen van armenzorg en 
ander sociaal werk en hulp bieden bij ziekte, overlijden 
en begrafenis van de leden. Voor dat doel had het gilde 
blijkens het gilde- en kerkarchief vroeger een eigen 
baardoek (het doek dat over de kist werd gelegd).

Naast de broederschappen bestaan er gilden. Grofweg 
worden ambachtsgilden en weerbaarheidsgilden 
onderscheiden. De ambachtsgilden, zoals kremers-, 
metselaars- en schippersgilden, ontstonden in grotere 
leefgemeenschappen vanaf de 12e en 13e eeuw. 
Weerbaarheidsgilden hadden vooral tot taak om in 
vestingsteden de orde te handhaven en te zorgen voor 
verdediging. Hieruit zijn de schutterijen voortgekomen. 
Voor zover bekend is aan het St.- Sebastianusgilde nooit 
een schuttersgilde verbonden geweest. In de dorpen 
namen de broederschappen de taak van verdediging 
en bescherming van vee en inwoners op zich vanuit 
hun sociale taak. Dat is ook bij het Veldense gilde het 
geval. Het heeft eens de bewaking op zich genomen 
van ‘de schans’ (Schandelsch Broek) toen plunderende 
huurlingen de bewoners en het vee bedreigden. In de 
verafgelegen weilanden was het vee niet meer veilig. 
Het gilde heeft toen de helpende hand geboden door 
het vee op ‘de schans’ bijeen te drijven en te bewaken. 
In de loop van de tijd zijn de broederschappen in de 
volksmond gilden gaan heten.

Extractum uuyt het alderaudste Gildeboeck. In den namen 
der heyliger Dryvuldigheit is een Suster ende broederschap 
aengenomen in die ere unser lieve vraue, ende des h. Apostel 
S. Andries en confessoren S. Antony, welcken aanvanck 
geschiet is Anno een duisent vierhondert negen en dertich 
op den avont Assumtionis Mariae Virg. Ende dat in sulcke 
maniere; dat men des Saterdahge een misse van onse lieve 
Vrouwe doen sal, als voor suster ende broeder levenachtig 
en dooden die in die broederschap zijn. En de voort alle jaere 
naer die vier quatuor tempora, sal men op een bequaemen 
dach susters ende broeders, die van leven ten doodt gekomen 
sijn begaen ende dan soo sullen die susters ende broeders, 
die noch in leven sijn, ter kercke komen ende winnen die 
misse ende bidden voor die geen die van aerdrijk gescheyden 
zyn met die geheele vigilie van negen lessen ende met een 
misse van reqieum. Daer beneven wanneer eene suster ofte 
broeder sterft, dan sullen die andere eerlijck ende wel begaen 
met de gehele vigil en de die misquiem, ende dit sal men tho 
alle wegen, ten euwigen daghe onderhalden, vermeerderen, 
ende verminderen niet. Ende voort sal men altijd sondaghs 
den priester doen gedencken der suster ende broederschap 
voor levende en de doode met eenen pater noster. Extractum 
hoc concordare cum suo original attestor, ego infra scriptus in 
Velden hac 18 January 1735.
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legt Wolters op 19 januari 1735 vast in samenspraak 
met de scholtis en de schepenen en de regerende 
broedermeesters. De gilden St.-Antonius en St.-
Sebastianus worden ineengesmolten tot één gilde 
met behoud van beide heiligen. De vierdag van de 
Broederschap wordt het feest van St.-Sebastianus 
op 20 januari wanneer ‘den gildebroeders alsulcke 
portie bier gelick deselve tegenwoordig sal wesen’ 
wordt geschonken. De nieuwe statuten worden op 
25 mei 1735 door Vrijheer Christian August van 
Gelder erkend, eigenhandig ondertekend en met 
zijn aangeboren ‘Pitschaft’ (beschermheerschap) 
bekrachtigd. De Vrijheer waarschuwt de gildebroeders 
dat ze zich in alle ernst aan de nieuwe regels 
moeten houden. De akte is bewaard gebleven in het 
kerkarchief.

Twee Veldense gilden
Mogelijk heeft het gilde een voorloper gehad in 
Schandelo. Een schilderij uit 1428 (volgens pastoor 
Joosten) met daarop een voorstelling van O.L. Vrouw 
van Zeven Smarten, St.-Antonius Abt, patroon van 
het ‘vroegere Schandelose gilde’ en St.-Andreas, 
patroon van de kerk, zou daarop kunnen wijzen. Het 
zijn immers de schutspatronen van de Broederschap 
uit 1439. Dit oude schilderij bevond zich tot 1929 
in de oude Schandelose Mariakapel. De naam ‘St.-
Sebastianus’ duikt voor het eerst op in een akte uit 
1508, die zich in het kerkarchief bevindt. Dit is het 
oudste document over het gilde dat de tand des tijds 
heeft doorstaan. Jan vander Schuyre (de bekende 
Jan Verschuren) en Peter Stijnen worden daarin 
genoemd als ‘dij brodermeisters van St.-Sebastianus 
broderschap’. In een kerkakte van 1599 blijkt dat de 
vicaris, voorloper van de pastoor, inkomsten krijgt 
voor het lezen van de ‘Vromesse’ die hij in opdracht 
van het St.-Antoniusgilde moet opdragen. In een 
lijfgewinboek van het Venlose klooster Maria Weide 
uit de 16e eeuw is sprake van bezittingen van ‘St.-
Sebastianus Broederschap toe Velden’. In 1617 is in 
een kloosterakte opnieuw sprake van ‘stuk land ten 
behoeve van de Sant Sebastianus Broderschap toe 
Velden’.

Er is dus sprake geweest van twee gilden in Velden. 
Het St-Sebastianusgilde is voor het dorp, het Vorst, 
de Vilgert en Genooi en het St.-Antoniusgilde voor 
Schandelo, de Bong en Hasselt. Het bestaan van twee 
gilden in zo’n kleine gemeenschap is opmerkelijk. 
Mogelijk is het te verklaren doordat een gedeelte van 
Velden destijds bij de Heerlijkheid Arcen hoorde en het 
andere deel bij Grubbenvorst.

Fusie
Een bijzonder feit doet zich voor in 1735. Na enkele 
eeuwen wordt besloten om beide gilden bij elkaar 
te voegen. Pastoor Wolters bereidt de fusie voor en 
stelt een nieuw reglement op. Hij is ook de eerste 
pastoor die de namen van gildeleden noteert in het 
kerkboek, een traditie die pas in 1934 stopt. De fusie 

Beelden van St.-Sebastianus en St.-Antonius

Het beeld van St.-Sebastianus in de kerk dateert van 
omstreeks 1700. Jarenlang stond dit beeld op het 
rechterzijaltaar. Sebastianus staat bekend als een van de 
‘pestheiligen’. In 1896 schenkt het gilde aan de kerk een 
beeld van St.-Antonius Abt. Deze is de beschermheilige 
van alle mensen die met vee te maken hebben en wordt 
aangeroepen tegen besmettelijke ziekten onder het vee. 
Voor de boerengemeenschap in Schandelo een perfecte 
patroonheilige. Zijn feestdag valt op 17 januari, enkele dagen 
voor de patroonsdag van de H. Sebastianus, 20 januari. Het 
beeld van St.-Antonius is tijdens de oorlog verloren gegaan.
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Gilderegels
Van de destijds opgestelde reglementen zijn alleen 
de artikelen 5 en 6 bewaard gebleven. Artikel 5 
komt woordelijk overeen met het laatste artikel in 
de statuten van het Arcense St.-Sebastianusgilde. 
Waarschijnlijk heeft pastoor Wolters, die ook kapelaan 
van Arcen is geweest, die regels overgenomen.

Artikel 5: “Hetwelcke oock sal geschieden in val 
jemant van de broeders door het jaar scandaleus 
leefde, ’t zije met krakelen, stoeten of slaen in sijn 
familie, droncken drincken ofte andersinds te bedrijven 
eenige scandaleuse feijten en sal als vooren uijt de 
gilde gesmeeten worden”.

“Wij Christian August, Vrijheer van Gelder, Heer van Arcen, 
Lomm, Velden, Bree, Frechen, Bachum en Vogtsbel hebben 
gesien en gelesen alle de voorstaende statuten en ordinantien 
tot het exact onderhouden der broederschap opgerecht in 
de parochiale kercke van Velden onder den titel van de H.H. 
Sebastianus en Antonius oordeelen deselve seer goet, noodig 
en loffelick tot geestelick welvaren der selve gilde; beveelen 
en willen wij daarom absolutelick in alle ernst, dat de selve 
sullen punctuelick onderhouden woorden en dientenhalve 
de deliquenten naer inhout desselfs gestraft woorden en in 
cas van oppositie verleene daertoe de stercke handt. Aldus 
gegeven tor Velden en met onsen aengebooren pitschaft 
becrachtigt den 25 mey 1735 Freij herr Von Gelder”.
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Artikel 6: “Soo wanneer den eenen of den anderen 
van de gildebroeders, ’t zije opentlijck, of achter rugge 
soude smeelen, murmuren, qualick spreecken of 
eenig verwijt doen aen de gildemeesters over hunne 
regeringe, bestier, ofte sorge betreffende het voordeel 
der gilde en het gemeijn welwesen der broeders soo 
in ’t geestelijck als het tijdelick, sullen verbeuren 
een pont wasch aan de kerck en daarbij van de 
gildemeesters naer goet duncken gestraft en in cas 
van obstinaetheijt sal hun geschien naer inhout des 4 
en 5 artikel hier voorens vermeldt.”

Uit de regels spreekt een zekere mate van sociale 
controle in het dorp. De dronken of nuchtere 
gildebroeder mag zijn vrouw of kinderen nooit slaan. 
En als hij openlijk kwaadspreekt over de broederschap 
kan hij uit het gilde verwijderd of zoals ze het zelf 
noemen: ‘gesmeeten’ worden.

Mannen en vrouwen
De rechtstreekse koppeling tussen de zuster- 
en broederschap van 1439 en het huidige St.-
Sebastianusgilde, is bij gebrek aan bronnen lastig 
te maken. De patroonheilige Sebastianus wordt niet 
vermeld bij de oprichting: de vereniging van 1439 
eert Onze-Lieve-Vrouw, St-Andreas en St.-Antonius. 
Van 1738 tot en met 1934 is een ledenlijst van het 
gilde in het kerkarchief bewaard gebleven waarin de 
betrokkenheid van de vrouw deels nog blijkt. In 1738 
worden weduwen apart als lid genoemd. Tot en met 
het jaar 1808 worden de gehuwde mannelijke leden 
met hun echtgenotes als gildelid genoteerd. In 1809 
is niets opgetekend en vanaf 1810 zijn alleen nog 
mannen als lid genoteerd. Wat de oorzaak hiervan is, 
kan nu niet meer worden achterhaald. De teerdagen 
en het bezoek van de tot gildekamers verheven 
kroegen zijn wellicht altijd een mannenzaak geweest, 
maar de vrouwen kregen tijdens de gildedagen van 
de portie bier ook een deel. Daar werd bierpap van 
gemaakt. In de statuten van 1911 staat dat de dames 
niet vergeten worden: zij mogen twee liter bier komen 
halen om zich thuis te troosten. Mogelijk schuilt hierin 
een verwijzing naar de oorspronkelijke ‘suster- en 

broederschap’. Het kan ook worden gezien als een 
uiting van de sociale opstelling van het gilde, in de 
eerste plaats ten opzichte van de vrouwen van de 
gildebroeders.

Rechtspersoonlijkheid
Vanaf 1907 is pastoor Baltesen druk bezig om zijn plan 
tot stichting van een bijzondere school te realiseren. 
Om zijn pogingen kracht bij te zetten, neemt hij het 
St.-Sebastianusgilde in de arm. Het is de bedoeling 
dat het gilde als financiële partner gaat optreden. 
Voor dat doel vraagt het gilde rechtspersoonlijkheid 
aan. Bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1911 wordt 
deze toegekend en worden de statuten goedgekeurd, 
waarna publicatie in de Staatscourant volgt op 14 
september 1911. Met deze constructie wordt de 
financiering van de bouw van zowel de school als het 
klooster geregeld.

Sociaal betrokken
In vroegere jaren bezat het gilde veel eigendommen. 
Deze bestonden uit landerijen en gelden, die 
door de leden waren ingelegd. Later kwamen 
daar de gebouwen bij: klooster, meisjesschool en 
kleuterschool. Het onderhoud van die gebouwen kostte 
veel geld. “Het gilde werd in de jaren vijftig straatarm” 
zijn de woorden van voorzitter Sraar Duijf in de krant 
bij het 550-jarig bestaan in 1989. “Daarom werden 
het klooster en de meisjesschool verkocht aan de 
gemeente. De opbrengst hiervan belegden we bij de 
bank en van de rente groeide een behoorlijk kapitaal. 
Hiervan betaalden wij elk jaar ons gildefeest.” Omdat 
het spaargeld niet opgaat aan deze feestavond wordt 
het gilde steeds rijker. “Onze geestelijke adviseur 
opperde het idee om in geldnood verkerende sociaal-
culturele verenigingen financieel te steunen”, vertelt 
Frits Berden. Het idee van de pastoor maakt een einde 
aan het negatieve imago als was het gilde niet meer 
dan een club van drinkebroers. Bovendien is het voor 
het gilde een manier om inhoud te geven aan zijn 
sociale betrokkenheid.
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Het gilde treedt in de historie van Velden regelmatig 
op als invloedrijke vereniging met vele bezittingen, die 
andere verenigingen fi nancieel bijstaat. In 1966 telt 
het gilde 116 leden, in 1989 177 en in 2000 telt de 
vereniging 210 leden.

Gildefeest
Oorspronkelijk is het gildefeest op 20 en 21 januari. 
Soldatenkrantje ‘De Kiëskop’ meldt in 1949 dat 
de gildemenkes op die dagen de blommetjes gaan 
buitenzetten. In 1977 is bepaald dat de gildefeesten 
op maandag en dinsdag tussen 17 en 23 januari 
gevierd zullen worden. Het feest begint met een 
H. Mis waarbij als vanouds alle leden aanwezig 
moeten zijn. Deze missen worden druk bezocht. 
Aanvankelijk worden jaarlijks zes broedermissen 
gelezen voor de overleden gildebroeders en voor elk 
lid dat sterft. Bij verzuim van deze diensten moet in 
1953 nog een gulden boete worden betaald. Als men 
verhinderd is een mis bij te wonen mag men zich 
wel laten vertegenwoordigen door zijn vrouw of een 
gezinslid boven de 15 jaar. Het boetesysteem is later 
afgeschaft. Het aantal missen is later verminderd tot 
vier per jaar en de deelname daaraan is in de loop 
der jaren behoorlijk teruggelopen. Tegenwoordig zijn 
er nog twee missen, allebei tijdens de gildedagen. 
Na de mis op de eerste dag van het gildefeest volgt 
de ledenvergadering. De secretaris-penningmeester 
legt rekening en verantwoording af van zijn beheer. 
Nieuwe bestuursleden worden benoemd en nieuwe 
leden worden aangenomen. Alleen gehuwde mannen 
en mannen ouder dan 30 jaar kunnen lid worden. Om 
het opgebouwd kapitaal niet te laten verdampen door 
de aanhoudende infl atie en de steeds maar hoger 
wordende kosten van onder andere het gratis bier, is 
in 2003 besloten een kleine jaarlijkse contributie van 
€ 10,- in te voeren. Een lidmaatschap kost eenmalig 
€ 20,-. Het bestuur zal: “Indien de kas zulks gedoogt 
en naar gelang de beschikbare gelden”, zoals het 
offi cieel heet, een som beschikbaar stellen die tot 
vermeerdering van de gezelligheid wordt besteed. 
Er zal echter niets anders dan bier verbruikt mogen 
worden. Drie cafés worden tot gildekamer verheven 

om na- en bij- te praten en een kaartje te leggen. 
Daar is dan enkele uren vrij bier.

Beeld van St.-Sebastianus tijdens de 
Gildemis in 2012.
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Het St.-Sebastianusgilde in 1937 
bij het 50-jarig lidmaatschap 
van Willem Theeuwen. De foto is 
gemaakt voor café De Molen (d’n 
Heimölder).
Bovenaan van links naar rechts: W. 
Heldens (Naten Helm), Tinus Simons 
(Voort), Sjeng Hermkens, Gir Zeelen 
(café De Sport), Piet Holthuisen 
(Rijksweg). Op de 2e rij: Kuüb 
Jeucken (Vilgert), Herman Cuenen 
(Rijksweg), Handrie Simons (Voort), 
Frans Thiesen (Schandelo), Nolles 
Verheijen, Jac. Boonen, Max. van 
Pol (Rijksweg), Bert Sanders, Toon 
Jeucken, Piet Litjens, Handrie van 
Wylick (Voort; Berger Hand), Antoon 
van Wylick (Berger Toën), Marie 
Jansen, caféhoudster en dochter 
van (‘d’n Heimölder’) en Th. Coppes 
(smid Thei). 3e rij: G. van Haeff 
(Vilgert), Frans Geelen (Kuëbkes 
Frans – Bong), Piet Schreurs 
(Vilgert), Willem Theeuwen, jubilaris 
(Voort), Graad Coppes (Vilgert), Piet 
Jansen (‘d’n Heimölder’) en Handrie 
Bouten, Hasselt.

Gekke Maondaag 1926.

Gekke Maondaag
Het ontstaan van de Gekke Maondaag is uitgebreid 
beschreven in het boek: ‘Gekke Maondaag Binneste 
Boete’ dat in 2009 is uitgebracht door de Stichting 
Veldense Volkscultuur. Als er in Velden gesproken 
wordt over de Gekke Maondaag, wordt meestal een 
direct verband gelegd met het St.-Sebastianusgilde en 
met name met de gildedagen in januari. Jongemannen 
-ongehuwd, jonger dan 30 jaar- kunnen geen lid 
van het gilde worden en zijn daarom uitgesloten van 
deelname aan de gildefeesten. Zij zien de teerdagen 
met lede ogen aan en besluiten om hun eigen feest 
te gaan houden. Dit ‘Sebastianus-protest’ van de 
jongeren wordt gezien als de ontstaansreden van de 
Gekke Maondaag. Het feest is ongeorganiseerd en 
ontstaat spontaan, zo blijkt uit de overlevering. De 
jongelui gaan rondtrekken om worst en geld op te 
halen en daarmee vieren ze in de avonduren in de vele 

Het St.-Sebastianusgilde in 1937 
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cafés die Velden rijk is, hun feest. Hoogstwaarschijnlijk 
is dit al eeuwen het geval, omdat de manier van 
feestvieren bestaat uit zeer oude gebruiken, die hun 
oorsprong hebben in de Middeleeuwen.

De oudst bekende berichten over de Gekke Maondaag 
dateren van rond 1890. In die tijd is Velden met zijn 
buurtschappen nog een echt agrarisch dorp. Vrijwel 
al het werk moet met de hand gebeuren. Daarom 
werken en wonen er op de grotere boerderijen veel 
knechten en meiden en is het aantal inwoners van 
Schandelo vrijwel even groot als van de dorpskern. In 
de winter is er op het land en op de boerderij niet veel 
te doen. De jongeren trekken veel met elkaar op en de 
cafés zijn ontmoetingsplaatsen voor ontspanning en 
vertier. Daarom is het meer dan waarschijnlijk dat de 
bakermat van de Gekke Maondaag in Schandelo ligt.

Rondtrekken en worst ophalen
De knechten trekken eerst langs de boerderijen en 
de huizen in de buurt om worst en geld op te halen. 
Te voet gaan de mannen dan in groepjes eerst in 
Schandelo en dan naar het dorp om ook daar geld en 
of worst op te halen en zingen dan: 

“Vrouw, vrouw, kiek is in de schouw 
Of der nag ein wurske hingt!

Al is det wurske nag zoe klein,
Ut zal wal lekker zijn!”

De Gekke Maondaagvierders, in het begin vooral 
jongemannen, verkleden zich als ludiek symbool van 
hun protest als ouderen. Maken hun gezicht zwart 
met houtskool en dragen hun jas het binnenste 
buiten: “Binneste boète” ofwel ‘Krangs um’. Stro in de 
klompen om de voeten een beetje warm te houden. 
Een opgeblazen varkensblaas aan een stok en een 
trommeltje of keteltje met stokjes dienen om fl ink 
wat kabaal te maken, een stok om de worst aan te 
hangen en een ‘klingelbuul’ om geld in te doen. Later 
wordt ook met paard en kar de tocht gemaakt. Vanaf 
circa 1930 ontpopt ruitervereniging ‘Zeldenrust’ zich 
als de gangmaker van de Gekke Maondaag. De groep 

wordt langzaam groter en er wordt ook wel eens een 
wanmolen op de kar meegenomen. Al draaiende aan 
de wanmolen wordt het kaf in het rond geblazen. Als 
de kans zich voordoet, wordt op openstaande ramen 
van slaapkamers gemikt. In 1935 trekt een optocht 
met drie karren door het dorp. Vanaf begin jaren ’30 
kan er op de middag van Gekke Maondaag tussen 
twee en vier uur worden gedanst. Bij café Coppus 
is een dansvloertje en fungeren fanfareleden als 
dansorkest. Je mag er pas naar toe als je 18 bent. Op 
het eind van de jaren ’30 kan er met Gekke Maondaag 
zelfs van 16.00 tot 22.00 uur worden gedanst. 

Eerste optochten na de oorlog
Geleidelijk krijgt de Gekke Maandag meer carnavaleske 
trekjes. Ook wordt de draak gestoken met de 
plaatselijke (politieke) situaties. Dat komt op gang in 
de jaren ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw. Het is echter 
niet vanzelfsprekend, dat er elk jaar een optocht 
wordt gehouden. In 1947 is er weliswaar dansen met 
Gekke Maondaag, maar verder nauwelijks activiteiten. 

Gekke Maondaag 1950

Contactblad de Kiëskop doet verslag: “Er was weer een 
optochtje georganiseerd waaraan een vijftal wagens 
deelnam. Ruiters met klingelbulen en losse fl odderaars die 
er maar voor spek en bonen bij liepen. We zagen de leden 
van de fanfare als “Bietenbouwers” lustig er op los toeteren 
en zeker wel wees het aan de wagen hangende opschrift 
“Naam zonder Orkest” op een bepaalde gebeurtenis. 
Een oud mannenhuis was ook present, al hopen wij onze 
oudedag nimmer in een dergelijk strogeval door te brengen. 
Een crepeergeval poogde verder nog de activiteit van 
Veldens wederopbouwdeskundigen op te wekken terwijl de 
uitbeelding van “Boeren in de Winter” ons werkelijk jaloers 
maakte, als we eraan denken dat wij elken dag weer en wind 
moeten trotseren om een schamele boterham te verdienen. 
En ´s middags was het appel voor de danslustigen. Er was op 
deze dag een uitermate groot vertier in Velden en danszalen 
en cafés waren druk bezet”.
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Rijvereniging Zeldenrust organiseert in 1948 een 
optocht, waarin de de groep ‘De Raod’ furore maakt. 
Contactblad ‘De Kieskop’ schrijft aan de Veldense 
militairen in Nederlands-Indië dat de Gekke Maondaag 
van 1949 een gewone dag is geworden als alle andere. 
Alleen het bal in de namiddag bracht een beetje 
stemming. Eerst onze jongens uit Indië terug en dan de 
bloemetjes buitenzetten. In 1950 trekt een optocht van 
vijf wagens vanuit Genooi naar het dorp.

De optocht van 1950 valt echter zo goed in de smaak 
dat de Veldense verenigingen zich voor de Gekke 
Maondaag gaan inzetten. Dat gebeurt eind 1950. In 
een vergadering, enkele dagen voor Gekke Maondaag, 
vinden zij dat er ook een prins op de wagen moet 
staan. Uit hun midden wordt Toën van den Berg 
gekozen om die taak op zich te nemen. Ook zijn er een 
Raad van Elf en een ceremoniemeester.
De eerste, offi cieel georganiseerde optocht van 1951 
is een schot in de roos. Er is meer dan voldoende 
belangstelling om door te gaan. In een gezamenlijk 
overleg met verenigingen en kasteleins wordt eind 1951 
besloten als offi ciële ‘Gekke Maondaagvereiniging De 

Wuilus’ verder te gaan. Deze vereniging is opgericht 
met als doel het organiseren van een gepaste 
Gekke Maondaagviering en eventuele aanverwante 
bijeenkomsten in Velden. De nieuwe vereniging moet 
een naam hebben en uiteraard aansprekend, origineel 
en karakteristiek voor Velden zijn. Verschillende 
mogelijkheden worden bekeken. Van oudsher worden 
Veldenaren als ‘Kiëszek’ betiteld. Dit als verwijzing 
naar de ‘Fluiterskiës’, die wordt bereid door gestremde 
melk te laten uitdruipen in een linnen zakje. De naam 
‘Kiëskop’ is in het leven geroepen door de makers van 
het soldatenkrantje voor de jongens die dienst deden 
in het toenmalige Nederlands Oost-Indië. Uiteindelijk 
wordt gekozen voor ‘De Wuilus’ als naam voor de 
nieuwe vereniging. Deze benaming is terug te voeren 
op de Andreasverering. Eeuwenlang komen mannen uit 
Kevelaer jaarlijks om die reden omstreeks 30 november 
naar Velden. Daarnaast komen uit omliggende plaatsen 
op die dag mensen naar Velden voor de St.-Andris- of 
winterkermis. Op de feestdag van de patroonheilige 
van Velden wordt de relikwie van St.-Andreas vereerd 
door deze te kussen. Venlonaren noemden dat zoals het 
Venloos woordenboek omschrijft: “Ze gaon de Wuilus 
kusse”. De naam ‘De Wuilus’ is eigenlijk een erenaam: 
het wordt gezegd van een goedaardig, vredelievend 
iemand. De visser Andreas, afgebeeld als een robuuste 
man met een stevige baard, staat indirect model voor 
de Wuilus. In afwijking van zijn voorkomen wordt 
hij aangeduid als een goedaardig mens, trouw en 
volgzaam. GMV De Wuilus heeft het ‘wuilusmenke’ als 
haar mascotte.

Wuiluspliessie
 In 1953 doet de eerste Wuiluspliessie zijn intrede 
met als taak het beschermen van de prins en de 
Raad van Elf. Omdat ze soms hun taak wat al te 
letterlijk opvatten, zijn ze na enkele jaren weer van 
het toneel verdwenen. De Veldense revue, waarin 
het fenomeen Wuiluspliessie fi gureerde heeft ervoor 
gezorgd, dat hun functie in 2001 in ere is hersteld. 
Sindsdien kwijten ze zich op een plichtsgetrouwe, 
maar zeer ludieke manier van hun taak tijdens alle 
bijeenkomsten van De Wuilus.

Gekke Maondaag 1959 - optocht in 
de Scholtisstraat. In onze gemeente 
was het aantal mannelijke inwoners 
ruimschoots in de meerderheid. 
Vandaar de oproep: “Ooievaar bring 
ôs mier megjes” met als advies aan 
de jongemannen om “in andere 
dörpe mit de megjes te gaon vreeje”

Gekke Maondaag 1959 - optocht in 
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Wuilus prinsen 

1951 Toën I (van den Berg)

1958 Theo II (Geurts)

1965 Herman I (in ‘t Zandt)

1972 Sraar II (Ewalts)

1952 Tonny I (Keltjens)

1959 Sraar I (Simons)

1966 Giel I (Paulus)

1973 Pierre I (Hafmans)

1953 Theo I (Lommen)

1960 Bèr I (Schlooz)

1967 Sef I (Geelen)

1974 Jan III (Geurts)

1954 Hay I (Theelen)

1961 Theo III (Beeker)

1968 Jan I (Fitten)

1975 Har I (van Wylick)

1955 Toën II (Kuypers)

1962 Joep I (Houben)

1969 Hay II (Geurts)

1976 Ger I (Crommentuyn)

1956 Frits I (Berden) 1957 Ben I (Hermkens)

1963 André I (Zeelen) 1964 Joep II (Otten)

1970 Hay III (van de Venne) 1971 Jan II (in ‘t Zandt)

1977 Carel I (Haanen) 1978 Peter I (Lommen)
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1979 Huub I (Geurts)

1986 Willem I (op ‘t Root)

1993 Rob I (Bouten)

2000 Roel I (Smits)

1980 Sjaak I (Verbeek)

1987 Ger IV (Koopmans)

1994 John II (Berden)

2001 Ron I (Deenen)

1981 Ger II (Lommen)

1988 Piet II (Vermeulen)

1995 Paul I (Simons)

2002 Arno I (Arts)

1982 Lei I (Jansen)

1989 John I (Rothoff)

1996 Mark I (Lommen)

2003 Sander I (Lommen)

1983 Piet I (Schattefor)

1990 Luuk I (Fleuren)

1997 Jan IV (Aerdts)

2004 Paul III (vanHommerig)

1984 Pieter I (Hoefnagels) 1985 Ger III (Heijligers)

1991 Stan I (Crommentuyn) 1992 Ruud I (Peeters)

1998 Rick I (in t zandt) 1999 Paul II (Fransen)

2005 Martijn I (Somhorst) 2006 Rolf I (Theelen)
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Gekke Maondaag is altijd op de eerste Maandaag na 
de gildefeesten, dus na 23 januari. De prins is een 
jonge vrijgezel en is daarmee de tegenhanger van het 
‘oudere’ gildelid. De Raad van Elf kiest jaarlijks een 
prins die wordt bekendgemaakt op het prinsenbal op 
de eerste of de tweede zaterdag van januari. De Raad 
koos in de beginjaren ook de adjudanten, maar sinds 
1984 kiest de prins zelf twee adjudanten uit zijn eigen 
vriendenkring. In 1976 wordt de Ald-prinsenvereniging 
opgericht en vanaf dat jaar treedt de oudprins af 
tijdens het prinsenbal. De adjudanten verenigen 
zich na hun aftreden sinds 1992 in de ‘Wuilus Ald 
Adjudanten.’ In 1964 zorgt de Jeugdinstuif voor het 
eerst voor een Jeugdprins, die met eigen adjudanten 
en een Jeugdraad van Elf aan de optocht meedoet. 
De Kleuteroptocht die eerst op zaterdag voor Gekke 
Maondaag door Schandelo trok, is uitgegroeid tot 
een grote kinderoptocht van de Veldense Scholen op 
de ochtend van Gekke Maondaag. In 1970 trekt de 
kinderoptocht voor de eerste keer door het dorp.

Zittingsavonden
Al snel worden er nieuwe activiteiten toegevoegd. 
In november 1952 is er de liedjesavond die bestaat 
uit een combinatie van zang en dans. Later worden 
de avonden verrijkt met sketches en optredens van 
buutreedners. Zo ontstaan de zittingsavonden. Het 
liedjesmatinee wordt verplaatst naar het najaar. De 
zittingsavonden bieden door de jaren heen ruimte aan 
zang en (vertel) kunsten van lokale carnavalsartiesten 
zoals de Slappe Spier, de Charly Sisters, Black and 
White, Binky, Spuit Elf, de Ald Prinse, Animo, Laot 

Maar, Gemale Pindroad, Piet vaan Pielekus en de 
Moorblumkes die ook geregeld buiten Velden optreden. 
Enkele artiesten beginnen hun ‘carriere’ bij de 
jeugdzittingen van de Jeugdinstuif.

Van eind jaren ’50 dateert de vriendschapsband met 
GKG Narrenschiff uit Straelen, dat elk jaar opnieuw 
acte de présence geeft in de Gekke Maondaagoptocht 
van Velden.

Brokke Dinsdaag
In de beginjaren gaat de Raad van Elf dinsdags na de 
Gekke Maondaag de opbrengst van de optochtcollecte 
tellen en daarna de cafés langs om de bijdrage van de 
kasteleins op te halen en de overgebleven slokjes en 
brokjes van de dag ervoor op te drinken en te eten. 
Steeds meer mensen gaan die dinsdag mee om hen 
te ‘helpen’. Ze trekken van café naar café. Het wordt 
steeds gezelliger en zo is de brokken dinsdag geboren. 
Het is minder druk dan op de Gekke Maondaag, maar 
voor velen wel veel leuker.

Wuiluskrant, prinsengarde en nog meer
De Wuiluskrant wordt voor het eerst uitgegeven in 
1969 als ‘Staatskrant oet ut Kiezeriek’. De krant bevat 
veel advertenties van de Veldense middenstand en 
aanverwanten. Advertenties die worden opgesierd met 
leuke komische tekeningen van Mieke Knaapen en 
anderen. De ingezonden grappen en foto’s worden gretig 
bekeken en gelezen. In 1957 loopt voor het eerst een 
aantal geüniformeerde meisjes, de prinsengarde, voor 

2008 Kenny I (Dorssers) 2009 Ruud II (Ripmeester)2007 Bas I (van Rens) 2010 Giel II (Geurts) 2011 Guus I (van Lipzig) 2012 Sjoerd I (Janssen) 2013 Remco I (Lommen)

Optreden van de moorblumkes op de 
Binneste Boète Zitting 2005.
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wagenbouwersfeest op zaterdag vóór Gekke Maondaag. 
Bij het 5x11- jarig jubileum in 2005 organiseert de Wuilus 
een bijzondere ‘Binneste Boete Zitting’ in de openlucht 
op de markt. Ook vanuit de Jeugdinstuif wordt een Prins 
en Raad van Elf in het leven geroepen en ook hier mag 
de prinsengarde niet ontbreken. Een kleurige groep in 
de optocht. De oude Gekke Maondaag heeft door al deze 
ontwikkelingen een carnavalistische inslag gekregen. In 
de loop van de tijd is dit feest uitgegroeid tot een prachtig 
gemeenschapsgebeuren.

Sneeuw en Maaswater
In 1963 hangt het doorgaan van de Gekke 
Maondaagoptocht aan een zijden draadje vanwege 
de strenge winter en zware sneeuwval. Met hulp van 
militairen uit de Blerickse kazerne lukt het de straten 
sneeuwvrij te maken. Tijdens de Golfoorlog in 1991 
gaat de optocht door ondanks alle discussies. Ook de 
optocht van 1994 gaat door ondanks grote schade 
door hoogwater rond Kerst en Nieuwjaar van 1993. 
Als de Maas een jaar later weer overstroomt, wordt 
de optocht uitgesteld. Eind januari 1995 gaat alle 
aandacht uit naar het aanleggen van nooddijken. 
De optocht trekt twee weken later op maandag 13 
februari.

de prinsenwagen. In 1962 zorgen de gidsen voor nieuwe 
aanwas en zijn de dames niet alleen in de optocht te 
zien maar ook als dansgarde tijdens de zittingsavonden 
en het prinsenbal. Vanaf 1974 wordt de prinsenreceptie 
gehouden en sinds 1975 bezoeken de Prins en de Raad 
van Elf het raadhuis in Arcen, voor de laatste keer in 
2009. In 1986 wordt begonnen met een H. Mis in Veldens 
dialect op de zondag voor Gekke Maondaag. Daarnaast 
komen er steeds meer festiviteiten: de uitreiking van 
de Kiëskop aan een verdienstelijk persoon op initiatief 
van de Joekskapel Noeijt Thoes. De toenmalige 
wagenbouwersgroep den “Drek” legt de basis voor het 

Wagen van ‘Boeit Neet’: ièrepries in 
d’n optoch van 2011.
Wagen van ‘Boeit Neet’: ièrepries in 

Foto’s kièke beej Dora in de keuke

Een paar dagen na Gekke Maondaag kun je de foto’s van 
de optocht bewonderen. In verschillende winkels liggen ze 
in de etalage. Zoeken waar je jezelf ergens kunt ontdekken. 
Ook in de winkel van Dora ligt de etalage vol foto’s. Je vindt 
hem niet en toch moet die foto er zijn want je hebt het 
bonnetje bij de hand. Dus naar binnen. Op de toonbank in de 
propvolle winkel tref je een fl inke stapel foto’s aan. Maar ook 
hier zit die van jou er niet bij. Geen probleem, Dora neemt 
je mee naar de keuken, waar nog een hele verzameling ligt 
te wachten. Binnen de kortste keren ligt de keukentafel vol 
foto’s. Met het nummer op het bonnetje zoekt Dora verder 
en jawel hoor, jouw foto komt voor de dag. Intussen heb je 
zoveel foto’s gezien, dat het weer even Gekke Maondaag is.
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Naast de Fanfare, die vanaf 1951 deelneemt aan 
de optocht, dragen ook de Veldense Joekskapellen 
hun steentje bij aan het Gekke Maondaaggebeuren. 
‘Noeit Thoes’ en ‘Wach effe’ zijn vooral in de 
Vastelaovesperiode actief. ‘Wach effe’ ontstaat uit 
het samengaan van joekskapel ‘Toet Zaat’ en de 
‘Trienkeskapel’. Vroeger was er ook nog ‘De Linken Hap’.

Trienkesdaag
Een spontaan initiatief, de daad bij het woord voegen 
en volop belangstelling om mee te doen. Dat vormt de 
basis voor een ‘nieuwe’ traditie. Zo is ooit de Gekke 
Maondaag ontstaan; zo is ook het fundament gelegd 
voor ‘Trienkesdaag’. 
Het begon op een zittingsavond in november 1977 
toen het trio ‘Black and White’ een act opvoerde over 
de vrouwenemancipatie. In die tijd een actueel thema. 
Met hun act vroegen ze op ludieke wijze aandacht voor 
het invoeren van een dag voor de Veldense vrouwen.

Als reactie daarop heeft Zus Allard in december 
1977 via een advertentie in het Andreasklokje de 
Veldense vrouwen opgeroepen voor een vergadering 
bij café Bouten. Het motto was: in Duitsland kennen 
ze Weiberfassnacht, in Blerick hebben ze inmiddels 
een Truujendaag en waarom kan dat in Velden niet? 
Er kwamen 80 vrouwen naar de vergadering en nog 
dezelfde dag (15 december) werd een stuurgroepje 
opgericht onder voorzitterschap van Zus Allard. Dit 
groepje ging de eerste vrouwendag organiseren. De 
leden van deze groep waren: Anneke Knaapen, Bep 
Steegh, Jo Simons en Mia Hermkens. Over een naam 
waren ze het gauw eens: op de Molendijk woonde 
vroeger Trienke van Rodde Sjeng (Thelen). Iedereen 
kende haar en zo is de naam ‘Trienkesdaag’ ontstaan.

De eerste Trienkesdaag was op 2 februari 1978 en 
deze werd offi cieel geopend door de burgemeester Van 
Soest-Jansbeken. Omdat deze specifi eke vrouwendag 
niet in het kader van de Gekke Maondaag kon worden 
gehouden, heeft men gekozen voor een andere dag: 
de donderdag voor carnaval. Weliswaar wordt in 
Velden geen carnaval gevierd, maar gezien het ludieke 

karakter van deze dag is er wel een zekere relatie met 
de aard van dit volksfeest. Het is een gezellige middag 
en avond voor de vrouwen. Het is de gewoonte tijdens 
deze dag de ‘Oppertrien’ van het dorp te kiezen. 
Een ‘trienke’ met bijzondere verdiensten of een trien 
met een hoge leeftijd wordt die avond met deze titel 
onderscheiden.
In 2011 was het 33 jaar geleden, dat de eerste 
‘Trienkesdaag’ werd gehouden. Alle reden om op 
een bijzondere manier aandacht te besteden aan 
dit heugelijke feit. Dat gebeurde door het plaatsen 
van een bronzen beeldje op de Markt dat symbool 
staat voor de emancipatie van de vrouwen in Velden. 
Het ontwerp is gemaakt door Mieke Knaapen en 
de realisatie van het project kwam tot stand in 
samenwerking met de Stichting Veldense Volkscultuur. 
Het beeldje van ‘Trienke’ werd op 3 maart 2011 
onthuld door Zus Allard, samen met burgemeester 
Bruls.

Onthulling beeld van ‘Trienke’
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Binky
Vele jaren maakte Gir Vosbeek als ‘Binky’ zijn 
opwachting tijdens de zittingsavonden met een 
Veldense buut. De gemeentepolitiek nam hij op een 
humoristische manier onder de loep. Politici en andere 
bestuurders hield hij een spiegel voor. Daarnaast 
zorgden het reilen en zeilen in het dorp en typisch 
Veldense onderwerpen elk jaar voor de nodige stof in 
zijn buut.

Rond 1979 kruipt Binky bij de Wuilus in de buut met 
een echt Veldens verhaal, doorspekt met tal van 
plaatselijke benamingen.

Binky in de fi nale van de 
zittingsavond met leden van Animo 
als clown.

Zitte der minse oet ut Ooste en vaan de Hei in de 
Zaal? As ik vraog: minse oet ut Ooste en minse vaan 
de Hei, bedoel ik natuurlik neet minse vaan achter 
ut iezere gordien en minse vaan de kleine Hei, maar 
minse oet ut Ooste en minse vaan de Hei. Dan bedoel 
ik natuurlik minse die in Velde Oost woene en minse 
die op de Hasselderhei woene. Maar ik zeg minse oet 
ut Oosten en vaan de Hei um TIED TE SPAREN. Zin der 
heej? Welkom, welkom. Want nou iddere vereniging 
enne veurzitter haet oet de goojen hook, dus ok de 
fanfaar, nou huurt geej der beej. (hoort u goed)
Waorum dees vertaling in ut Boetelands? Kiek, ik 
bin as dorpsbuut duk neet begrepe en Frits vaan 
de Koster, de veurzitter vaan de raod, daen achter 
mich zit, is nog dukker neet begrepe. (Dus ik ben dik 
niet begrepen, maar Frits vaan de Koster is dikker!!) 
Eigelik zuuje die garepape och Velden oetein mootte 
zette, maar die Höllewölle hebbe ut werm water ok 
neet oetgevoonde. (eigenlijk zouden die garepapen 
jullie uit Velden moet zetten, maar die kletsjes zuipers 
hebben het koud water uitgevonden!!)

Der is al vuul aan veurlichting gedaon. Geej kint 
allemaol ut Bukske ‘Welkom in Velde’ waor alle 
vereiniginge in geneumd zien en de helf vaan de 
midderstand. Daan is der nog det bukske: Kint ge 
ze nog de Veldes Kieszek, in twie deile. Deil ein is ut 
ierste deil! Zelf heb ik veur alle zekerheid enne brok 
veurlichting inein gefi esternöld waorse gen touw 
aan kins vastknuipe (Ik ben er zeker van dat je geen 
knoop in een touw kunt liggen als de verlichting uit 
is.)

Ik heb duk veur hoeggeplaatste persoene gespraoke, 
vandaag praot ik zelf PRO DEO !! Eigelik wil ik allein 
maar duudelik make euver wén ik waat neet meug 
zegge in dit dorp!! Enne mop euver ozze lieve Hier 
det meug, maar euver ut CDA det hebbe weej leever 
neet.

Maar euver nieje wieke meugse heej alles zegge. 
Volges ald dörpsgebroek zien det altied jembuurte 
of de “Ein oons biefl epkes, maar neet vaan die 
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groete hoompe, doew ze maar oonder de deur door” 
buurte. Det kump door det enne richtige Veldese 
pas good koffi e gedroonke haaij asse en pan spek, 
kerboet of kaoij op haaj. (een pan spek, kerbuit of 
kaaje op haaj). Asse der enne tége kumps met ein 
kleine kieps op ziene kiebus, daan ok nog luustert 
nao de naam: Hei-Veerkentige, daen is det genne 
jémvréter.

Maar dao in Oost make ze der ok wal en pötje vaan. 
Iers en gebaortegolf vaan ellefhoonderd en ellef 
kiendjes. Op de gemeinte noch nao gevraog. Is det 
neet waat veul ein nieje wiek? Maar daor wooste met 
zier groete stelligheid te verzekere: der zien mier nieje 
wieke verantwoordelik veur de bevolkingstoename, 
de Hasselderhei is en nieje wiek, de Roezenhof….. 
Zodoende!!

En daan det bouwtempo in Oost. De boere hebbe 
nog genne tied gehad al eur gereidschap vaan de 
plak te haole. Der schiene nog kerre roond te slingere 
in Oost, messchien steit nog wal örges en ploog op 
het daak. Maar waat kan ut schille, De Zaolings kaan 
zich ja op en brancard op ut daak zette.

Maar det gebouw daor tegeneuver de Zaolings, det is 
neet de niej schoel en ok neet de niej sporthal (want 
daor kump gen schuindaak op). Volges doorgaons 
wel ingelichte bron (Jao, de kapper haet mich det 
gezag!!) zuuj det of veur champignons zien of veur 
verkes. Det letste gluif ik neet, want as ut waor is det 
der in det dingk vaan Vreeze Piet en sexclub kump, 
daan gaon die dao naor toe!! Maar die sexclub bin 
ik op tége, per slot hoof Velde Oost neet allemaol de 
gemeinschapsvoorzieninge te kriege.

De name Zaolings en Vreeze (Zaalings en Vrieze) 
klinke nog netuurlik vremd in de oere. Det kump 
vaan vruujer oet. Ut stikde heej vaan de Theeles, de 
brooks de nek euver de vaan den Hoomberghs en de 
koos gen puupke laote of der waor wal en Geurtje 
(geurtsje) in de buurt. (je kon een puipje laten en dan 
hing er een Geurtje om je heen!!).

Um die oet ein te halde hebbe we enne truuk 
bedach: Die vaan Theelen hootte allemaol Aarde 
behalve die vaan Kraaneveld, Stappers Piet, de 
Slumme (Slimme), Raor, Hermes en Rodde Jacob en 
Rodde Sjeng.

Die Vaan den Hoomberghs waore der allemaol vaan 
de Mölders, oetgezoonderd Anna vaan Jemin, den 
Alde Bekker, Adolf en melk Sef. Adolf det waor zon 
ech ald Dörpswinkelke waor ze alles koos kriege, ut 
gekste vaan ut gekste. Helaas bestaon zon winkels nit 
mier. Nee… oké, Dora ziene winkel haet der wal iets 
vaan weg (oké, in Dora haar winkel is wel eens iets 
weg!)

En beej de Geurtse, daor leit ald Velde zich gaar 
neet verneuke. Den innigste Geurts dae Geurts hoot 
waor Geurts Bert en dat kwaom door zien sigare: 
De Geurtjes. De res vaan de Geurtse hootte Janne 
behalve de ierdere geneumde Zaolings, Deep, 
Konrate, Maos-Sjaak, neet te verwarre met zien 
zwaogers Maosnaat (Maas Nat) en Maos Piet, dae 
same met Schelle Frenske de wild-stand op peil heel 
op de groond achter de Pil en de Slangert. Maos-
Sjaak waor en broor van de Bachusse en den echte 
Backus daor zachte weej veldwachter tége en det 
kwaom good oet want dae waor ok veldwachter.

Toen waor ut nog gemakkelik. Prebeer nou is Janssen 
te belle, iers zes blaar oet de tillefoongids vaan boete 
liere en daan hesse nog de verkierde. Vruujer gingse 
naor Koone, den Heimölder, Pompe, Driene, Piete, 
Krane, jao toen haajse nog Joeks.
Der zien der nou heej in de zaal die meine det ze 
Lomme heite, maar det zien der vaan de Klef huur.

En zoe haet alles zien orde in dees gemeinte. Heej is 
ok enne keurig verzörgde gemeintegids oetgegève. 
Daorin steit alles waasse euver de gemeinte moos 
weite (daarin staat niet veel nobels) b.v. ; Waat is 
de gemeinte? De gemeinte is aangeslote op de 
waterleiding. Hoe zuut de gemeinteraod der oet? 
De gemeinteraod zuut der slummer oet. Waat doon 

gemeintewerkers? Gemeintewerkers grave koele veur 
eemus anders veur vierhoonderd gulde.

En toch meug ik der gaer mei op trekke, veural asse 
iets eupene. Neem nou die fi etsroute beveurbeeld. 
Vertrek op de mert. In vol ornaat, de reserveketting 
um de nek, de books strak um de batse, krant oonder 
de bloes, zieem in ut kruuts, brillantine in de haor, 
scheiing op ooneindig, haor op snelheid gekemd, en 
jeu, daor ginge we. Neet te snel, want der zien der 
beej die fi etse naovenant det ze praote.

Dae raod waor nog neet gans kompleet, zien we iers 
nog nève de Liesterweg gerèje, maar Lingse Willie 
haaij gen greun lich op de fi ets, dae meugde nog 
neet mei.
Op den Ossenberg veulde idderein zich zoe thoes, 
dao hebbe we gerus. Toen euver ut Hetje, nog effe 
stilgehalde beej de gedenkstein vaan de letste brand 
daen de vruujere Veldese brandweer zelfstandig haet 
geblus en neet oetgekrege. Det waor en prachtig 
korps, enne kommandant, 2 spuitgaste, 2 pompers, 
2 reserve en Pieters Joep. Daen ut letste aan kwaom 
moos altied op ut gaat zitte in de slang. En of den 
duuvel der mei speulde. Joep kwaom altied met enne 
naate baom thoes.

Vaan ut Hetje naor Schandelo, daor oet 
veiligheidseuverweginge op ut troittoir gerèje. Ik 
zeg nog tège de wethouder vuul hebbe die bordjes 
max 50 ok neet gebaat. “Nee, “zaette “Ich heb ok 
den indruk det der vuul mier daan vieftig….. auto’s 
tegelijk door Schandelo rieje.!!

Toen we op de huugte vaan Jagersrust nève de grens 
reeje, zoogge we nog net enne haas wie ennen haas 
de grens euver renne en dae vroog boeten oam aan 
zon koe: “bin ik euver de grens?’ “Ja”, zaet die koe. 
“Gelukkig” zag den Haas “want in Pruusse zien ze al 
ut Roed-boont vie aan ut aafmake.” “Jao maar daon 
hoofs dich haas doch neet bang te zien!” “Nou”, 
zaette, “de hes gen idee, waat ze daor veur foute 
make!”
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Daornao zien we nève de Luld gereje, det zoog der 
gans christelijk oet, en bietje troebel. Daor waor net 
en visconcours veur alle lede vaan de visclub oet 
Lomm, ze waore allebei daor. Ik zeg tège de langst 
: ën” Man zaette, enne vis gevange vaan vertig kilo, 
waat zeg ik vertig has wal twintig. “Maar ik”, zag de 
kortste “ik heb der en stallamp oetgehaold en die 
brandde nog”. Dae lange kiek um aan en zaet: “ Ik 
zal der 2 kilo aafdoon, maar daan moos tich de lamp 
oet blaoze.”

Beej de Wen hebbe we der nog enne gedroonke. 
Maar daor zit ze ok neet rustig. As der enne 
vrachtwage stop moosse opschuuve op Arce-aan.

Nève de Maajem truuk gereje. Loog der nog enne 
in ut water: Hilfe, hilfe. Ik zeg nog dae haet beter 
gedaon um zwemmen te liere in plaats vaan Duits.

Nao aafl oup vaan den toch waore ze allemaol koots 
muuj. Noeit mier zaet den Burgemeister, vaan ze lang 
zal te leve neet mier. Daor is Velde vuul te groet veur 
um daor kriskras door hèr te rieje met miene fi ets, det 
is gen doon. Jao, zonne fi ets heb ik ok gehad.

Jao euver de gemeinte moosse ok gooje veurlichting 
gève, anders wet ge der niks vaan. (Ja, de gemeente 
moet je goed voorlichten, anders weten ze niks). 
Maar wal hiel veurzichtig, want veurzichtigheid, zeg 
ik maar altied, veurzichtigheid is de mooder vaan …. 
Maar as veurzichtigheid al mooder is, moot ze iers 
toch enne kier oonveurzichtig… Jao. En de hès zoe 
en hiel femilie bejein geoonveurzichtigd. Behalve de 
allerierste femilie, die kump oet de rubbe vaan de 
man, ellef rubbe haet de man, daormei is duudelijk 
vast gelag waat oos rechte zien. Maar die rub haet 
ozze lieven Hier gestaole, waormee wer beweze is: 
Stèle loent zich neet.

Ut is netuurlik wal zoe det de vrouw de oase is in 
de keihaarde wereld vaan de man en de man de 
kemiel in de oase vaan de vrouw. Ut begint meistal 
met en nuutje. En nuutje det is den tied daen enne 
man neudig haet tot um den erm is ingeslaope. 
Daan kump de verloving. Maar neet alle verlovinge 
eindige oongelukkig, sommige wère nog net op tied 
verbrôke. Waorum nog trouwe. De kins ja ok vuul 
goods doon in en plezierige umgèving. En trouw is 
doch eigelik niks anders daan det de vrouw bereid 

is al die zorg met enne man te deile, die daen as 
vreegezel gaar neet haaj. Vreegezelle det zien minse 
die iedere morgen oet en andere richting op ut werk 
komme.

Eigelik zien weej mansluuj allein op de wereld um 
vrouwluuj en plezier te doon. Ik heb nog pas tège 
mien vrouw gezag: Netuurlik kins dich enne nerts 
kriege schat, op ein veurwaarde, desse zelf de 
kouw schoen halds. De kiek op ut getrouwd lève 
is erg verschillend. Der zien der die zwère beej den 
alderdoom. Ik huurde net aan de stamtaofel nog 
eemus zegge: Hoe alder mien vrouw wörd des te 
interessanter. Det waor enne archeoloog.

Met trouwe kriegse ok aangetrouwde femilie, 
schoenfemilie. Wet geej euveriges ut verschil tussen 
en schoenmooder en enne tijger. Den tijger haet 
strepe op ut vel.
Schoenbreurs det zien schatjes, veural de joongste. 
Toen ik vreejde goof daen 2,50 en zag: daor moosse 
mich en stuk haor vaan dien zuster veur bezörge. 
Geef mich en tientje, zaette, daan klauw ik de ganse 
proek.

Tot dan nog enne gooije raod: As ge ‘s nachts neet 
naor hoes dörf met en stuk in de laaj bang veur en 
scheldpartie, doon daan ut volgende : Riej met en 
rotvaart naor hoes, stop met piepende remme, doew 
op de toet, klats de deur toe, goeij de deur ope en 
schrieuw oonder aan de trap: Neet in slaop valle, ik 
bin zoe beej dich…. Nège vaan de tien kier duit ze 
net of ze slôp. ALAAF

Tot slot nog een goede raad van Binky:
Beste minse, ik wil eindigen met ein paar gooije 
winse,
Drink zonder zorge, de kater dae kump morge,
Hald God veur auge, de vrouw in den erm,
Ut ierste is zaliger, ut twiede is werm.
Uit het gedachtenisprentje – 13 februari 2010.

Gir Vosbeek krijgt van de Wuilus de orde van verdiensten uitgereikt. Als Binky heeft Gir zich zeer verdienstelijk gemaakt 
voor de Gekke Maondaag. Hij maakte deel uit van de groep De Slappe Spier, schreef teksten voor liedjes, stond in de 
buut en fungeerde als grimeur en coach voor plaatselijke artiesten.
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Schutterij St.-Andreas Schandelo
De meeste schutterijen ontstaan tijdens de 80-jarige 
oorlog (1568 -1648) om de katholieke zeden en 
tradities te beschermen tegen het oprukkende 
protestantisme. Uit vele onderzoeken en studies, 
die gedaan zijn naar de functies van schutterijen, 
is nergens gebleken dat schutters zijn ingezet 
gedurende gevechtsacties. De leden vallen onder 
de schutterijwetten die blijven gelden tot de 
totstandkoming van de landweerwet in 1901. Dan 
worden de schutterijwet en de schutterij afgeschaft. 
Op veel plaatsen gaan schutters als schiet- en 
folklorevereniging verder.

Op 1 april 1906 wordt in Schandelo schutterij St.-
Andreas opgericht met ongeveer dertig leden, een 
trommelkorps en twee koperen blaasinstrumenten. 
Sanders Bert, later nog gemeenteraadslid, is 
voorzitter. Bestuur en leden worden gekozen 
tijdens een ledenvergadering. Wie de vergadering 
niet bijwoont betaalt een boete van 12 cent. Als 
een schutter trouwt, wordt aan het bruidspaar 
een serenade gebracht en worden saluutschoten 
afgevuurd. Dat kost natuurlijk het nodige bier. Aan een 
overleden broeder wordt door bestuur en leden in vol 

ornaat de laatste eer bewezen, waarbij aan het graf 
een salvo ten afscheid gelost wordt. Op de dinsdag 
van de Veldense winterkermis, rond 30 november, 
werd vele jaren een mis gelezen voor de levende en 
overleden leden.

Schuttersfeest met “Schandelose kermis”
Het eerste schutterslokaal is café Renkens (Hoeve 
Raorhof) in Schandelo en later café Leupers. De 
kasteleins moeten de schutters voor hun klandizie 
jaarlijks op een half vat bier trakteren. Hoogtepunt 
van het jaar is het vogelschieten. De eerste jaren is 
het schuttersfeest bij Jac. Geurts op Deeperhof, later 
bij Roarhof en tenslotte Maoshof. Na de Hoogmis 
begeleidden de fanfare en de schutterij in vol ornaat 
de Sacramentsprocessie. In Schandelo werd de houten 
vogel meegedragen, begeleid door de Schutterij. 
Voorop de tamboermaitre, de twee tamboers en de 
beide trompetters. De vaandrig droeg het vaandel met 
de afbeelding van St.-Andreas. Dan volgden nog twee 
sergeants met hun korte sabels en de schutters, allen 
met witte broek, zwarte jas, platte schutterspet en 
gewapend met een geweer. En tenslotte het bestuur, 
met brede sjerpen om, in zijn midden de koning met 

Schutterij St.-Andreas uit Schandelo 
in 1926. Van links naar rechts: Sjaak 
Leupers, Joep Leupers, Piet Theelen 
(Aarde Piet), Harie Schreurs (Backus 
Harie), Nolles Verheijen, H. Geurts 
(Backus Bèr), Handrie Verheijen, 
M.Geelen (Tieske vaân de Bong), 
Graad Geelen (Kuübkes Graad), 
majoor H. Geurts (Backus Hand), 
Dris van de Ven, Graad Bouten, Piet 
Aerdts (Maos Piet), Chris Luijpers, 
Frans Theelen (Aarde Frans), Jos 
van der Haghen (Bèker Sef), Jan 
Geelen (de snier vaân de Bong), 
Sjang Aerdts (Maos Sjang), Sjang 
Bouten, Wiel Bouten, Hand Lommen, 
Piet van Opbergen en Sjeng Theelen 
(Aarde Sjeng). Op de voorgrond: 
Sjaak Geelen (Kuübkes Sjaak), Tuün 
Geelen, Thei Lommen en Sef Jansen 
(Sef van Pompe Piet).
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het schutterszilver. Naast de schutterij de majoor, 
fi er te paard getooid met een prachtige steek met 
pluimen en de kapitein die de commando’s gaf. Een 
indrukwekkend krijgshaftig geheel! In de namiddag 
kwam de fanfare naar het schutterslokaal, waar de 
schutters zich al verzameld hadden om te strijden 
om de hoogste eer: ‘het koningschap’. Voor het 
vogelschieten wordt een speciaal geweer, een twintig 
kilo zware schuttersbuks, kaliber12 gebruikt. De loden 
kogels hebben een doorsnede van 18 mm. Met de 
buks kan alleen opgelegd op een aanlegpaal geschoten 
worden. Toen de buks aan vervanging toe was, gingen 
de schutters rond om geld in te zamelen voor een 
nieuwe. Iedereen die een gulden gaf werd erelid en zo 
ontstond de merkwaardige situatie dat de schutterij 
veel meer ereleden had dan actieve schutters. Maar 
het doel werd bereikt, de nieuwe buks kon gekocht 
worden. De met groen en rozen versierde vogel, van 
knoestig hout, is aan de onderkant extra versterkt met 
een metalen plaat, zodat er meestal heel wat schoten 
nodig zijn om de laatste restanten van het gehavende 
dier van de hoge schietboom naar beneden te halen. 
De schutter die hierin slaagt, is de nieuwe koning. Hij 
wordt plechtig getooid met het koningszilver en moet 
de gildenbroeders trakteren op een half vat gerstenat. 
Aan het gilde moet hij een zilveren koningsplaat 
schenken, die volgens oud-koningen J. Theelen en L. 
Engels zo’n 18 a 20 gulden kost. In die tijd een forse 
uitgave.

Schuttersbuks aan de wilgen
In de jaren na de eerste wereldoorlog wordt er niet 
geschoten. Nederland is neutraal en de schuttersbuks 
bevindt zich in Arcen op het gemeentehuis. Het 
laatste vogelschieten is op 1 juli 1928. Concurrentie 
komt van de populaire voetbalsport. Fiets, tram en 
bus verruimen de wereld, de jeugd blijft niet meer in 
eigen buurt en de Schandelose schutterij Sint Andreas 
gaat geruisloos ter ziele. Werd in het verleden nog 
jaarlijks een H. Mis opgedragen voor de levende en de 
overleden leden van de schutterij, nu zijn er volgens 
het kerkbestuur geen aparte missen meer voor de 
schutterij.

Het zorgvuldig bewaarde Schutterszilver van Schutterij St.-Andreas uit Schandelo.
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Sintermerte
Op de vooravond van het kinderfeest St.-Maarten (11 
november) gaat een troshoop in de brand en wordt het 
levensverhaal van St.-Maarten verteld of nagespeeld. 
Voor de komst van de eerste christenen moet de 11e 
van de 11e al een belangrijke dag zijn geweest. Niet 
voor niets heeft de katholieke kerk een van haar 
belangrijkste heiligen op die datum gepositioneerd 
in een poging een oude heidense traditie, die met 
brandoffers gepaard ging, te vervangen. 

Troshoop
De brandstapels van onze tijd zijn decennia lang 
door de jeugd gebouwd. Meestal werd na de 
zomervakantie begonnen met ‘tobbe’; het verzamelen 
van afvalmateriaal voor de troshoop. De kinderen 
uit iedere buurtschap gingen langs de huizen om 
schansen te vragen. In Schandelo gingen de kinderen 
vaak zelf met een bijltje op stap en hakten hout en 
brem voor de troshoop. Op een leeg korenveld werd 

De koningen van de schutterij St.-Andreas:

1 L. Jansen Mulders Lei 14-06-1906
2 K. van Wylick Deeper Koen 30-05-1907
3 L. Aerdts Maos Naat 18-06-1908
4 F. Deckers Frens Deckers 10-06-1909
5 H. van Wylick Berger Hand 25-05-1910
6 A. van Wylick Berger Toen 15-06-1911
7 P. Janssen Piete Piet 06-06-1912
8 P. Aertdts Maos Piet 01-06-1913
9 F. Theelen Aarde Frans 11-06-1914
10 J. Geurts Maos Sjaak 04-07-1920
11 G. Steegh Schelle Gradje 10-07-1921
12 J. Theelen Aarde Sjeng 02-07-1922
13 H. Geurts Backus Hand 08-07-1923
14 B. Geurts Backus Ben 19-06-1924
15 A. van de Ven Dris van de Ven 19-07-1925
16 idem idem 04-07-1926
17 M. Jacobs Knopse Jeu 05-07-1927
18 L. Engels Hegger Loetje 01-07-1928
 

1925 Jongens bezig met tobben. 
Veldens jeugd vraagt om schansen 
in het Vorst, in de deur mevr. Jacobs 
(koekoeks An).

In 1921 werd een smokkelaar 
koning. Op zijn koningsplaat 
staat: Alles voor ome Willem 
(Keizer Willem van Duitsland)

Dris van de Ven had als 
stroper een haasje verschalkt 
en de veldwachter zat achter 
hem aan. Op zijn zilveren 
koningsplaat van 1926 
staat de afbeelding van een 
schietende politieman, lopend 
achter een stroper aan, die 
in de ene hand een geweer 
en in de andere hand een 
haas heeft. De volgende tekst 
staat er bij: ‘Hard lopen, niet 
vallen, laat den oude maar 
knallen.

1925 Jongens bezig met tobben. 
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dan de hele boel opgestapeld. Zaak was natuurlijk 
om de grootste hoop te hebben. De concurrentie 
was groot. De troshoop moest soms bewaakt worden 
omdat er weleens kapers op de kust waren en het 
kwam ook voor dat een of andere hoop te vroeg in 
brand vloog. In 1925 maakte het Polygoonjournaal 
opnames van het Sinter Mertes feest. We zien 
kinderen druk bezig met het verzamelen van schansen 
terwijl ze zongen van ‘Sinter Mertes veugelke, haet en 
roed keugelke, haet en blauw stertje, hoepsa Sinter 
Merte’. 

Zwarte gezichten
De troshoop (De Sinter Merteshoup) wordt op 10 
november ’s avonds in het bijzijn van de vaders 
aangestoken. Als de hoop fl ink brandt, is het voor de 
jongens een sport om zo snel mogelijk een geblakerde 
tak uit de troshoop te trekken, even in het zand te 
blussen en dan de handen fl ink zwart te maken om 
hiermee de meisjes het gezicht zwart te maken. Tot 
ongeveer 1980 had elke buurt wel een troshoop. Later, 
toen de brandvoorschriften aangescherpt werden 
en deze feesten een meer georganiseerd karakter 

kregen, was er een gezamenlijke troshoop. Auto’s 
brachten schansen en hout naar een bepaalde plek. 
Volwassenen maakten hiervan een fl inke troshoop en 
verzorgden het vuur. De kinderen stonden er rondom 
en zongen liedjes. Daarna trokken ze met fakkels door 
het dorp en kregen een zakje snoep. Vroeger gingen 
de kinderen echter naar huis. Handen en gezicht 
werden gewassen en dan had moeder de oliebollen 
klaar. Oliebollen gedoopt in suiker waren overheerlijk.

Wierikken
Bij het ‘tobbe’ hoort nog een ander gebruik, het 
‘wierikken’, het zwaaien met een ‘wierikspot’. Voor dit 
doel gebruikten de jongens ‘en kroetdoes’ of later een 
groenteblik. In de bodem van dit blik werden met een 
spijker enkele gaten geslagen. Ook aan de rand van het 
blik kwam links en rechts een gaatje, waardoor een stuk 
‘schansendraod’ (dunne ijzerdraad) werd gestoken. In 
de pot werden hars, dennenappels, stukjes hout, een 
beetje stro of droog gras gestopt. Een lucifer erbij en 
wat vochtige bladeren erop, die moesten ervoor zorgen 
dat het niet alleen goed brandde maar ook dat het goed 
rookte. En dan maar zwaaien. 

de jeugd krijgt mechanische hulp. de troshoup in de fi k.
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kwam op bezoek. Al dagen tevoren waren veel kinderen 
op de markt waar de kermis werd opgebouwd. Een 
spannende aangelegenheid. Je kon een blik werpen in 
de grote vrachtwagens, waar de paardjes, wagentjes en 
de fi etsjes half onder zeildoek stonden te wachten. De 
woonwagens van de kermismensen waren ook geweldig. 
Een blik door de kleine raampjes met de piepkleine 
gordijntjes en het interieur maakte je gelukkig. Je 
vond die kleine huisjes op wielen heel bijzonder. 
Zondags na de mis ging de kermis ‘open’. De specifi eke 
kermismuziek bracht je in verrukking. Schommelen, op 
de carrousel rondjes draaien en de kraampjes met al 
dat lekkers waren het einde. Thuis werd inmiddels het 
eten klaargemaakt: soep, vlees en pudding. Het water 
liep je uit de mond bij het zien van die lekkere pudding, 
gegoten in prachtige vormen. Nooit heb ik begrepen 
waarom daar altijd een vorm van een vis bij was. Wat 
had die pudding nu met een vis te maken? En dan de 
vlaai, de pruumkeswek, de kluntjeswek, heerlijk. Zelfs 
bier werd ingeslagen voor de ooms die dorst hadden. 
Vroeger werd hiermee gewacht tot zondagmorgen. 
Als het echt warm was, werd er bij een café in de 
buurt snel een kan bier gehaald. De tantes kregen 
een glaasje grenadine. Voor ons was de grenadine 
op de vanillepudding na het eten het einde. Zaterdag 

Kermis in de dertiger jaren
De week na Pinksteren is het in Velden vijf dagen 
kermis. De vijfde dag in die week was Sacramentsdag 
en daarom werd die feestdag maar bij de kermis 
getrokken. De kermis was een feest waar vroeger lang 
naar uitgekeken werd. De schoonmaak was dan achter 
de rug. Huis en tuin waren prima in orde want de familie 

Zwarte handen en melkbussen

Al gauw stonden de ‘SinterMertes huip’ uit alle 
buurtschappen in volle vlam. Het was een prachtig gezicht: 
die hoog oplaaiende vlammen in de donkere avondlucht. En 
dan begon het leukste gedeelte van de avond: De meisjes 
zwart maken. Natuurlijk zochten de jongens wel het meisje 
uit dat hun het beste beviel. Er volgde meestal dan ook wel 
een gezellige knuffelpartij. Maar ook de jongens onder elkaar 
gingen fl ink tekeer, want je kon niet met een schoon gezicht 
thuiskomen. Niet altijd ging dit allemaal zo onschuldig. Er 
werd weleens bij iemand die bekend stond als een eeuwige 
mopperaar op kinderen het poortje van de tuin in brand 
gestoken. Of de mensen werden opgeschrikt door het 
oorverdovende lawaai van een melkbus waarin carbid gestopt 
was met een beetje water of soms urine. Het deksel stevig 
erop, een lontje erin dat werd aangestoken, waarna met 
een enorme knal het deksel er afvloog. Niet altijd kwam de 
melkbus gaaf uit de strijd. De jongelui maakten het hele dorp 
onveilig. De veldwachter en de marechaussees hadden het er 
maar druk mee.

Niejaor haole

Op Nieuwjaarsdag na de mis trokken hele groepen kinderen 
door het dorp om bij familie, buren en in winkels een Zalig 
Nieuwjaar te wensen en snoep op te halen. Dat snoep 
bestond toen uit: een paar zelfgemaakte wafels, een appel, 
wat noten, kastanjes, later pinda’s, een sinaasappel, koekjes 
met zo’n lekker suikerlaagje en nog wat kleine snoepjes. 
Alles werd op een grote zakdoek of op een bord gelegd. 
Door de toen grote gezinnen werd er op die manier heel 
wat opgehaald. Moeder sorteerde wel wat, maar liet de 
jeugd toch de vrije hand. Het vele snoepen draaide soms 
op misselijk worden uit, maar dat was de beste leermeester. 
Zodra je de lagere school verlaten had, was het afgelopen. 
Bedelen voor wat snoepjes bij een broer of zus was geen 
probleem: die hadden toch snoep zat.
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voor de kermis gingen we maar al te graag in het dorp 
nog een boodschap doen. Want dan werd de muziek 
uitgeprobeerd, terwijl de kermismensen het koper 
poetsten van de schommel en de carrousel. Je kwam 
dan echt in kermisstemming. Zondagmorgen natuurlijk 
eerst naar de kerk. Zolang er een dienst was mocht de 
kermis niet open en daar hield men zich strikt aan. Na de 
hoogmis begon het feest. Van alle kanten stroomden de 
families naar de kermis. Want een goede kermistafel liet 
niemand zich ontgaan. Het was trouwens de gelegenheid 
om de familie weer eens te zien en te spreken. Men ging 
niet zo gemakkelijk van huis. Er moest altijd iemand 
voor de kinderen en het vee zorgen. Het waren meestal 
de enige uitjes die men had in het jaar. Met een paar 
centen liep je langs de snoepkraam. De keuze was 
moeilijk. Heerlijke spekjes, broodbabbelaars, suiker- 
en kaneelstokken, nogablokken, toverballen met de 
steeds wisselende kleur, wijnballen waarvan je ook 
nog limonade kon maken. Van schadelijke kleurstoffen 
hadden wij nog nooit gehoord. Enkele centen werden 
bewaard voor de schommel of de carrousel. Je 
probeerde met die schommel aan het dek te komen 

en dan moesten ze je afremmen en dat was echt ruig. 
Dan kon je trots zeggen: ”Ik ben aan het dek geweest.” 
Rond de middagpauze was er nog een extra attractie 
voor ons want dan mocht je schommelen voor een cent 
in plaats van vijf centen. Wel zonder muziek maar dat 
kon de pret niet drukken. Moe geschommeld gingen 
we naar huis eten. Dat kwam goed uit want de groten 
aten in de kamer en wij kinderen in de keuken maar dat 
ging heel goed. Trouwens, wij waren in die dagen onder 
een hoedje te vangen, want als alles thuis goed verliep 
was moeder allang tevreden en ging de portemonnee 
ook wat gemakkelijker open. Van de ooms en de tantes 
kreeg je ook een kermiscentje. Dus die hield je ook 
wel te vriend. Na het eten wandelde de familie over 
‘den hoofpaad’ om te kijken hoe mooi de petatte, de 
buuntjes, de slaai en het steelmoos er bij stonden. 
Bij boerenmensen moest ook het vee even bekeken 
worden. Als het kermisterrein niet te ver weg was gingen 
ze ook even naar de kermis kijken en wij zorgden dan 
wel dat ze ons zagen. Een ritje op de carrousel zat er 
gewoonlijk wel in.

Voor de oudere jeugd begon de kermis natuurlijk pas 
in de danszalen. Daar werd dan gedanst bij het leven. 
In die tijd had men nog danskaartjes. Er liep een kelner 
over de dansvloer die de kaartjes innam tijdens de 
pauze. De jongens waren de klos want die moesten 
de kaartjes kopen. De meisjes werden vrijgehouden. 
Dat was nu eenmaal zo. Daar stond tegenover dat de 
jongens het meisje van hun keuze konden vragen en de 
meisjes moesten maar afwachten. En jongens, die een 
wit voetje wilden halen bij deze of gene dame, kozen 
dan ook voor het meisje van hun dromen. Als meisje 
kon je natuurlijk weigeren maar de erecode hield in dat 
je dan deze hele dans moest blijven zitten. Werd dit 
met voeten getreden dan was een fl inke ruzie tussen 
de betreffende jongens niet denkbeeldig. Om tien uur 
was het dansen afgelopen en iedereen ging naar huis, 
tenminste de meisjes. Jongens mochten wel wat later 
thuis komen want die wilden natuurlijk graag een meisje 
naar huis brengen. En dat kon wel eens een heel eind 
zijn. Het was de manier om elkaar te ontmoeten en 
veel huwelijken vonden hun begin op de kermis of in de 
danszaal.

De foto is genomen na afl oop van 
een danscursus in 1957, die door 
de danslerares Jeanne van Rooij uit 
Venlo gegeven werd.

Vroeger werd in de danszalen geen 
entree geheven maar moesten de 
dansliefhebbers een kaartje van 5 
cent kopen.
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Muziekvereniging Fanfare Velden
Muziekvereniging fanfare Velden, onderscheiden met 
de koninklijke erepenning, is opgericht in 1864. Zij is 
present bij het geven van serenades aan verenigingen 
bij jubilea of kampioenschappen, maar ook bij 50-
of 60- jarige huwelijksjubilea, deelname aan de 
Gekke Maondaagoptocht, het begeleiden van de 
communicanten naar de kerk, koninginnedag, de tocht 
naar het kapelletje van Genooi, muzikale begeleiding 

bij de dorpsfeesten en de intocht van Sint Nicolaas. 
De fanfare treedt jaarlijks ca veertig keer aan. En dat 
wordt door velen op prijs gesteld. De vereniging heeft 
in 2010 ongeveer 90 leden.

Oprichting
De Veldense fanfare wordt opgericht op 26 
december 1864. Het gezelschap gaat van start 
met 8 commissieleden en 15 actieve leden. De 
eerste voorzitter is P.J. Verhaegh (zaalhouder, later 
café De Alde Mert) en secretaris is schoolmeester 
J. Deckers. De oorspronkelijke doelstelling is de 
“verdere beschaving en eerlijk vermaak der jonge 
lieden.” In die tijd worden in deze streek tal van 
muziekgezelschappen opgericht. Er komt steeds 
meer aandacht voor de ontwikkeling van de jeugd. 
Nieuwe blaasmuziekinstrumenten maken deze 
vorm van musiceren mogelijk en het wordt door de 
kerk gestimuleerd ter opluistering van kerkelijke 

Muziek in aantocht

Vanaf ongeveer 1850 worden in de omgeving van Venlo 
muziekgezelschappen opgericht. In juni 1855 trekt een 
jongeman met een schoolkameraad naar Venlo en raakt daar 
betoverd door de muziek. Er staat: “Herinnering uit 1855. Het 
was in de week van 12 tot 19 Juni 1855. Een schoolkameraad, 
de zoon van de chef der Rijksambtenaren verzocht mij 
om op Zondag 19 juni mede naar Venlo te gaan, waar ter 
gelegenheid van de kermis, een gratis concert gegeven werd 
door de Harmonie van Pharao. Ik vroeg thuis verlof en jawel, 
ik mocht naar Venlo en met eenige centen op zak trokken 
we met eenige kornuiten er op af. Bij aankomst aldaar werd 
eerst alles wat op de markt stond in ogenschouw genomen 
toen we omstreeks 4 uren n.m. muziek hoorden aankomen. 
Nu was er geen houden meer aan, met de Venlosche jeugd 
trokken we de Harmonie van Pharao tegemoet, en kwamen 
we weer op de Markt terecht. Doch daar deze zoals gezegd 
helemaal bezet was, bleef er geen plaats meer over, en stelde 
het gezelschap zich op, op de straat tegenover waar thans ’t 
Boekhuis ligt. Wij als echte dorpsbengels heel dicht bij den 
opgestelden kring, we moesten zien hoe die muziek gemaakt 
werd. Voor ons waren het allemaal horens of trompetten, 
waarbij er eenige waren die gaapten van het mondstuk tot 
aan den beker, later hoorden wij, waren dit klaphoorns. Nog 
enkelen waar drie centen op drie stiften zaten, de muzikanten 
drukten op die centen, bliezen in ’t mondstuk en de muziek 
kwam eruit, dit was onze opvatting van de eerste uitvoering 
van de Harmonie van Pharao de tegenwoordige Fanfare, die 
toen ook zoo genoemd werd, behalve door de schooljongens 
uit een dorp in de buurt van Venlo. (Velden).”

De eerste foto van de fanfare uit 
1887. Op het vaandel staat 1867, 
het jaar waarin het vaandel is 
gemaakt.

De eerste foto van de fanfare uit 
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plechtigheden, met name processies. Vanaf het 
eerste moment weet de fanfare zich gesteund door 
burgemeester Van den Bergh en pastoor Van den 
Elsen. Begin februari 1865 zijn er al 13 instrumenten. 
Rond die tijd moet er voor het eerst muziek geklonken 
hebben in het toen ongetwijfeld nog stille Velden.

Concerten, concoursen en festivals
Al in december 1866 wordt het eerste concert 
gegeven en op 30 juni 1867 neemt de Fanfare met 
andere verenigingen voor de eerste keer deel aan 
een festival in Steijl. In de loop der jaren worden vele 
concerten gegeven, zowel binnen als buiten Velden. 
Daarnaast wordt van tijd tot tijd deelgenomen aan 
(Bonds) concoursen. Eerste prijzen zijn er genoeg, 
vaak met onderscheiding of lof der jury, soms met 
promotie in 1921,1934,1935, 1938, 1953 en 1955. 
In 1961 promoveert de fanfare naar de afdeling 
Uitmuntend, tegenwoordig de 3e divisie. Er volgen 
meer eerste prijzen en in 2007 is er promotie naar 

Het jaartal op het vaandel is veran-
derd in 1864, het oprichtingsjaar. De 
Fanfare bestaat 40 jaar in 1904. Een 
foto voor het schoolmeestershuis in 
de huidige Kloosterstraat.

De fanfare in 2003

Het jaartal op het vaandel is veran-
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de 2e divisie en wordt de fanfare Limburgs kampioen. 
Ook de drumband, de tamboers, promoveren in 
achtereenvolgens 1995, 2000 en 2005 van de 
2e divisie naar de eredivisie. De fanfare viert in 
de beginjaren haar lustrum met een meerdaags 
muziekfestijn, waarbij tal van muziekgezelschappen 
een uitvoering verzorgen. Deze festivals worden 
gehouden in ‘Scholse wei’, waar de Rozenhof is 
gebouwd. Van latere datum zijn de speciale concerten, 
zoals het jaarlijkse Kuurconcert (vanaf 1997) en 
het tweejaarlijkse ‘Gekke Maondaag Konsert’ (vanaf 
2001). De publieke belangstelling is groot. Daarnaast 
staan er van tijd tot tijd muzikale uitwisselingen met 
andere verenigingen op het programma.

Uniformen en vaandel
Begin jaren 70 van de 19e eeuw is er nog geen 
uniform. De bestuursleden dragen wel een insigne 
zodat zij voor iedereen herkenbaar zijn. Later dragen 
de leden bij concerten en uittochten een speld in de 
vorm van een palmtak. Zij moeten die zelf bekostigen. 
In 1934 krijgt de fanfare haar eerste uniform. Een hele 
eer want behalve twee Venlose muziekverenigingen 
heeft geen enkel korps in de omtrek een uniform. In 
de oorlog gaat veel verloren en het duurt tot 1953 
voordat er nieuwe uniformen worden aangeschaft. Het 
eerste vaandel wordt in 1867 aangeschaft. Dat jaartal 
wordt ook op het vaandel weergegeven. Het huidige 
vaandel dateert van 1989 en het ontwerp is gebaseerd 
op de voorstelling van het eerste. Aan het vaandel is 
een aantal medailles bevestigd die zijn verkregen bij 
concerten en festivalbezoeken.

Ravenvennerkapel en jeugdkapel
Nadat in de jaren ’30 van de twintigste eeuw de 
fanfare wordt uitgebreid met een tamboerkorps, 
ontstaat in 1950 de ‘Hofkapel’. Een aantal leerlingen 
onder leiding van Alex Könisser verzorgt in dat jaar 
hun eerste optreden. Dat betekent het begin van 
het muzikale activiteiten bij Gekke Maondaag. Het 
repertoire van de Hofkapel bestaat grotendeels uit 
carnavalsmuziek. In 1977 wordt de naam veranderd 

in ‘Ravenvennerkapel’. De kapel heeft een eigen 
repertoire ontwikkeld, waarmee vanaf dat moment 
ook optredens buiten het carnavalsseizoen worden 
verzorgd. De muzikale leiding van de kapel is 
achtereenvolgens in handen van Alex Könisser, 
Frans Vergeldt, Jac Rothoff en Ger Lucassen. De 
Ravenvennerkapel verleent haar medewerking aan 
verschillende activiteiten binnen en buiten Velden. 
Onder andere de Gekke Maondaag, braderie, uitreiking 
van de ‘Kieskop’ en optredens voor ouderen en 
gehandicapten. Ook neemt zij deel aan festivals voor 
muziekkapellen.

In 1974 wordt een jeugdkapel opgericht om de 
aanwas van jonge leden te stimuleren en hun een 
goede muzikale vorming te bieden. Inmiddels is deze 
groep niet meer actief. De jeugdigen oefenen samen in 
het jeugdorkest ‘Alles Kids’ dat eigen optredens heeft.

Blazersgroep
Eind jaren ’80 van de vorige eeuw nemen enkele 
leden van de Fanfare het initiatief om in een kleine 
groep een eigen repertoire voor blaasmuziek te gaan 
spelen. Het is nog niet duidelijk wat het precies moet 

De Ravennerkapel bij het 60-jarig 
bestaan in 2010.
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worden; in elk geval geen joekskapel. In 1990 treden 
ze voor het eerst op als Blazersgroep. In het repertoire 
komt zowel klassieke blaasmuziek voor, maar ook een 
lichter en populair genre. De Blazersgroep verzorgt 
de muzikale opluistering van allerlei activiteiten. 
Enkele keren per jaar speelt de Blazersgroep tijdens 
de H. Mis en ook elders wordt gemusiceerd, zoals in 
‘D’n Horstgraaf’ te Venlo. Naast leden van de Fanfare 
zijn in de loop van de tijd ook andere enthousiaste 
muzikanten toegetreden tot de Blazersgroep. De groep 
staat vanaf het begin onder muzikale leiding van Sraar 
Geelen.

Toneel en oud papier
In de pioniersfase is het voor de fanfare moeilijk om 
de eindjes aan elkaar te knopen. Voor de aanschaf 
van instrumenten en het bekostigen van een dirigent 
moeten de leden diep in de buidel tasten. Concerten 
zorgden ervoor dat er geld in het laatje kwam. Van 
1887 tot 1954 is toneel een grote bron van inkomsten. 
De leden, aangevuld met niet-leden, verzorgden 
twee keer per jaar een voorstelling, waarbij tevens 
werd geconcerteerd. Er werden fancy-fairs gehouden 
en later komen belangrijke opbrengsten uit de 
oudpapieractie en de verkoop van donateurskaarten.

Opleiding
De jeugdige leden volgen een gedegen muzikale 
opleiding. Na het behalen van het A-diploma stromen 
de leerlingen via het jeugdorkest door naar het 
fanfarekorps.

Tradities en bijzonderheden
Diverse oude tradities zijn door de fanfare steeds 
in ere gehouden. In vroegere jaren werd met de 
jaarwisseling om klokslag twaalf uur een rondgang 
door het dorp gemaakt, beter bekend als ‘het niejaor 
aanblaoze’. Nu is dat op Nieuwjaarsdag om 13.00 
uur. Elk jaar op de tweede zondag van mei trekt de 
fanfare traditiegetrouw naar de kapel van Genooi om 
een H. Mis op te luisteren. Het jaarlijkse Ceciliafeest 
(voorheen Davidsfeest) rond 22 november is ook een 
oude traditie.
Bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 en 
bij haar huwelijk in 1901 neemt een delegatie van de 
fanfare deel aan het muzikale eerbetoon in Den Haag. 
Ook bij het bezoek van koningin Wilhelmina aan Venlo in 
1925 en de verloving van prinses Juliana in 1936 wordt 

Zowel de drumband van de fanfare als de Harmonie St.-Antonius 
Lomm zorgen voor een geweldige ontvangst bij de promotie van 
de fanfare in 2007. Zelfs de bierfontein wordt speciaal voor deze 
gelegenheid aangesloten voor een lekker pilsje.

Op 13 oktober 2007 promoveert de 
fanfare naar de 2e divisie. Dit wordt 
natuurlijk gevierd.
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acte de présence gegeven. Door een gemeentelijke 
band met het Oostenrijkse Landeck worden in 1978 
muzikale contacten gelegd met de Stadtmusikkapelle 
Landeck, die tot enkele concertreizen naar Landeck 
leiden. Bijzonder zijn ook de grote meerdaagse 
evenementen bij het 100-jarig bestaan (1964) en 
het 125-jarig bestaan in 1989 waarbij de fanfare de 
Koninklijke Erepenning wordt toegekend.

Gemengde zangvereniging Animo
De Veldenaren Sjeng Hermkens, Huub Crooijmans en 
Willy Kollee zijn de initiatiefnemers voor de oprichting 
van de Gemengde Zangvereniging Animo. Ze zijn het 
snel eens; bij wijze van spreken is het koor aan de 
keukentafel opgericht. Zij vinden de jonge musicus Jan 
Verberne uit Venlo bereid om het nieuwe koor te gaan 
leiden. Het eerste concert wordt in mei 1954 gegeven. 
Daarna wordt gedurende enkele jaren telkens in 
mei een ‘Bevrijdingsconcert’ met orkestbegeleiding 
gegeven in De Blokhut. Animo start met 40 leden, 
vooral twintigers en dertigers. Het ledenaantal groeit 

al snel naar 60 en blijft daarna variëren tussen 50 en 
60 zangers. In 2012 heeft het koor ruim 60 leden, 
van wie 52 als actief zanger. Ongeveer 27 jaar is 
het koor geleid door Jan Verberne. Daarna hebben 
Theo Lamée en Frank Quadvlieg het dirigeerstokje 
gehanteerd. Vervolgens staat de eerste vrouwelijke 
dirigent Mia Schoonbrood jarenlang voor het koor. 
Vanaf 2011 staat het koor onder leiding van Antoine 
Versleijen, die tot dan vele jaren de vaste pianist 
en begeleider bij concerten van Animo is geweest. 
Tal van optredens heeft Animo verzorgd binnen en 
buiten Velden. Het koor neemt in de loop van de tijd 
deel aan concoursen, festivals en radio-programma’s. 
Ook zijn van tijd tot tijd concertreizen georganiseerd 
naar o.a. Wenen, Straatsburg en Berlijn en is deel 
genomen aan internationale zangersdagen (zoals 
in Lindenholzhausen). Wereldlijke en religieuze 
muziek, operettemuziek en volksliederen vormen het 
repertoire. De zang wordt in vele talen uitgevoerd, 
onder piano- begeleiding of a capella. In Velden 
bekende uitvoeringen zijn: de koffi econcerten (samen 

Animo 2012
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met de Fanfare), gemeenteconcerten, deelname aan 
de zittingsavonden van De Wuilus, optredens tijdens 
de dorpsfeesten en de romantisch-klassieke avonden 
‘Frühling in Wien’. Jarenlang organiseerde Animo het 
Kerstmatinee, waaruit in 2008 de Veldense Kerstmarkt 
is ontstaan. Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum 
in 2002 werd aan Animo de koninklijke erepenning 
toegekend.

Ouderenkoor
Zie hoofdstuk kerk

Kinderkoor De eigenwijsjes
Zie hoofdstuk kerk.

Jongerenkoor Clari Voces
Zie hoofdstuk kerk.

Popkoor Bravoure
De lichte populaire muziek komt lange tijd niet 

aan bod in Velden en daar wil een vijftal dames 
verandering in brengen. De groep plaatst een 
advertentie in het Andreasklokje met een oproep mee 
te doen aan de oprichting van een popkoor. In korte 
tijd zijn er ruim dertig belangstellenden. Het initiatief 
leidt tot de oprichting van Popkoor Bravoure op 1 
maart 1996. De nieuwe vereniging gaat de uitdaging 
aan om een nieuw en verfrissend repertoire op te 
zetten. Daar is moed voor nodig en vandaar kiest het 
koor voor de naam ‘Bravoure’. Dirigente Nancy van 
Rijswijck uit Arcen neemt de muzikale leiding op zich. 
In 2004 geeft zij het stokje door aan Ron Hanssen, die 
in september 2009 wordt opgevolgd door Rob Moonen. 
Vanaf juni 2012 heeft Marianne Groenewegen uit Horst 
de leiding. Het koor bestaat uit ongeveer 30 mensen.

Het eerste optreden, in de tent van de dorpsfeesten 
Velden, oogstte meteen veel lof. Dusdanig, dat enkele 
muzikanten enthousiast aanboden om samen een 
begeleidingsband te vormen. Zij hebben Bravoure 
ruim zeven jaar begeleid. Omdat het voor de band 
steeds moeilijker werd samen te repeteren en het koor 
te begeleiden, is ervoor gekozen met begeleidings-
CD’s te werken.

Bravoure zingt een repertoire dat varieert van 
Bon Jovi, Queen, U2 tot Red Hot Chili Peppers, 
Coldplay, Amy McDonald, Andrew Lloyd Webber en 
vele anderen. Een repertoire, dat zowel voor de 
jeugd als de ouderen toegankelijk is. Dit alles wordt 
versterkt door een accentgerichte choreografi e. Vanaf 
2001 organiseert Bravoure elk jaar ‘Popkor’n’: een 
spetterende avond vol muziek, dans en entertainment 
waarin het koor zelf centraal staat. De repetitie wordt 
elke donderdagavond gehouden in Café De Sport, de 
thuisbasis van het koor.

Openluchttheater
In 1946 wordt tussen de Molendijk en de Bong 
openluchttheater Hasselderheide aangelegd op 
initiatief van de toenmalig gemeentearchitect Van Erp 
in samenwerking met een groot aantal Veldenaren. 
Het mooie bosrijke gebied bij de Voorterberg en de 

Bravoure
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op 2, 3 en 17 februari 1946. Velen werkten eraan 
mee, fanfareleden en leden van andere verenigingen. 
Zoals destijds is opgeschreven “veroverde deze revue 
stormenderhand de harten der Veldenaren van jong en 
oud uit wijden omtrek en van menig ander dorp onzer 
Noord-Limburgsche Maasvallei”. Sommigen bezochten 
de voorstelling zelfs meerdere keren. Nog nagenietend 
van het succes kwamen de spelers en medewerkers 
op een avond in de Blokhut bij elkaar. Na een 
degelijke koffi etafel werden gedachten en meningen 
uitgewisseld en vragen gesteld als: “Welke uitingen 
van cultureel leven kent Velden? Wij hebben o.a. 
de Fanfare, Bel Canto, Jongenskoor, de Verkenners, 
de Kajotters, de Jonge Boeren en Tuinders Bond, 
goede acteurs, de Volksdans en niet te vergeten de 
ruiterclub Zeldenrust”, aldus een citaat uit het verslag. 
Geïnspireerd door hun onderlinge band besloten ze 

natuurlijke kom in het landschap brengen architect 
Van Erp op het idee. In gedachten ziet hij aan de ene 
kant de zitplaatsen en aan de andere kant van de kom 
een prachtig open stuk voor een toneel. Een centrale 
vijver zou niet alleen fantastisch uitzien, maar ook 
goed dienst kunnen doen als klankbord. Midden in de 
vijver ziet Van Erp, het liefst op een verhoging, een 
borstbeeld van H.M. Koningin Wilhelmina. Het wordt 
gerealiseerd.
Direct na de oorlog ging alle aandacht uit naar de 
wederopbouw van Velden. Dat betekende in korte tijd 
veel doen met schaarse middelen. Tegelijkertijd moest 
het verenigingsleven, dat tijdens de bezetting in het 
slop was geraakt, weer worden vlotgetrokken. De 
revue van de Fanfare ‘Ik bin d’r kapot van’ zorgde voor 
de broodnodige ontspanning en werd dan ook een 
groot succes. Deze voorstellingen werden gehouden 

‘Kermis der IJdelheid’, in 1949 
gespeeld in het Openluchttheater. 
Van links naar rechts: Hat Vosbeek 
(van Benders Toën), Sraar Hermkens 
(van Sjeng), Wiel Lommen, Fien 
Jansen (van Pômpe Piet), Jan Derix 
(van Winand), Truus Cornet en Jan 
Clabbers (van Sjaak). Zittend: Gerda 
Duijf (van Kuüb), Truus Hermkens 
(van verver Bèr), Toos Steegh en Jan 
Steegh (beiden van Schelle Pau) en 
Jan Theelen (van Kranevelds Kuüb).
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Het openluchttheater met vijver 
als klankkast en borstbeeld van 
Wilhelmina.
Hier werden in de zomer 1946 – 
1948 toneelstukken opgevoerd 
o.a. Joseph in Dothan, Marieke 
van Nimwegen en de Kermis der 
IJdelheid.

De voltige-club van Zeldenrust in het Openluchttheater. De leden 
sprongen, met gebruikmaking van een verende springplank, over 
zes paarden. 

verder te werken aan de opbouw en vernieuwing van 
de Veldense cultuur.

Intussen was er contact met de uit Sevenum 
afkomstige regisseur Grad van Enckevort. Hij maakte 
deel uit van een groep mensen uit Horst en omgeving, 
die al tijdens de oorlog op zoek was gegaan naar 
nieuwe vormen van cultuur en nieuwe uitingsvormen 
van creativiteit. Hun drijfveren bestonden uit 
maatschappelijke betrokkenheid en inspiratie voor 
de jeugd, bundeling van krachten en samenwerking 
tussen verenigingen. Op die manier konden 
toneelspel, zang, dans en muziek, waar mogelijk 
aangevuld met sport, met elkaar worden verenigd. 
Zo ontstond in Velden de gedachte om een aantal 
verenigingsactiviteiten in een cultureel verband samen 
te voegen.
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Op 10 mei 1946 werd besloten tot oprichting van 
een vereniging ter overkoepeling van alle plaatselijke 
verenigingen met een culturele inslag: de Culturele 
Vereniging. De vraag kwam toen op hoe dit ‘centrum 
van ontspanning’ te organiseren: “Komt een 
gezamenlijk optreden voldoende tot zijn recht in 
een zaal? Kan dit ook buiten in de vrije natuur? Is 
Velden niet gezegend met een mooie, rijke natuur? 
Welk een eldorado voor de Ruiterclub? Waar klinkt de 
fanfare mooier dan buiten? Geldt dit ook voor zang en 
volksdans? En de Verkenners?” Daarmee was het idee 
van een openluchttheater geboren.

Een door haar natuurlijke ligging en aanleg zeer 
geschikte plaats werd gevonden bij de Bong 
(Hasselderheide). Met de eigenaren kwam men 
snel tot een akkoord. Verkenners, kajotters en 
jonge mannen van andere verenigingen gingen met 
enthousiasme aan de slag, gestimuleerd door Van 
Erp, die zich ontpopte als de drijvende kracht achter 
de aanleg. Het was een fl inke klus: “Duizenden 

kruiwagens werden volgeschept en weer leeggestort 
op het amphitheater: paardentractie schoot te 
hulp. Allengs kwam de vorm van een vijver, toen 
het benedentoneel, daarna het boventoneel, het 
speelpodium voor de muziek, de berken balustrades, 
het bruggetje, de zitbanken en zoo is het dag na dag 
uitsluitend in vrije uren onder onze handen gegroeid 
en gevormd tot een in onze natuurrijke omgeving 
passend geheel”. Dat vele handen licht werk maken, 
of in dit geval bergen zand verzetten, is wel gebleken 
want in enkele maanden was het theater klaar. 
Op zaterdag 31 augustus 1946 werd het theater 
ingebruikgenomen met een openingsmanifestatie, 
waarvan de verenigingen ieder een onderdeel 
verzorgden. Deze manifestatie werd herhaald op de 
zondagen 1 en 8 september. Het werd een afwisselend 
programma, dat “vooral een spiegel en klankbord van 
geest en hart der zwaar getroffen menschen; een 
uiting van nieuw ontwaakt cultureel leven wil zijn”, 
zoals de krant in die dagen bericht.

Aanleg openluchttheater
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Onder leiding van regisseur Grad van Enckevort wordt 
het eerste stuk uitgekozen: ‘Joseph in Dotan’. Vroeger 
was dit in zaal Janssen al eens opgevoerd. Op een 
mooie zomeravond in 1947 is de eerste opvoering, 
waarvoor veel belangstelling is. Verschillende stukken 
volgen: ‘Marieke van Nimwegen’ in 1948 en ‘Kermis 
der IJdelheid’, dat twee voorstellingen beleeft op de 
zondagen 5 en 19 juni 1949. De voorstellingen hebben 
een sterk godsdienstig karakter en de overwegend 
jonge spelers, tussen 15 en 25 jaar, zijn verbonden 
aan diverse Veldense verenigingen.

Naast deze voorstellingen zijn ook andere 
evenementen gehouden, zoals de Landdag van 
de Jongen Boeren op zondag 27 juni 1948. Het 
aantal deelnemers viel echter tegen: in plaats van 
het verwachte aantal van 2000 kwamen er maar 
700 opdagen. Ook vond er een Jamboree van de 
Verkenners plaats. Het Limburgs Professioneel Toneel 
verzorgde twee voorstellingen en in 1950 werd een 
dansvoorstelling gegeven door Studentenvereniging 
Veritas in Utrecht. Tussendoor hielden Zeldenrust 

en haar voltigeclub er verschillende wedstrijden en 
demonstraties.

De organisatie van de voorstellingen ging 
overigens niet van een leien dakje: ieder jaar 
moesten de verenigingen hiervoor opnieuw worden 
gemobiliseerd. Bovendien was men afhankelijk van de 
weersomstandigheden: enkele voorstellingen vonden 
in stromende regen plaats. Verminderd enthousiasme 
en het vertrek van Van Erp uit Velden rond 1950 
leidden ertoe, dat het theater letterlijk ‘verzandde’. 
Naderhand is het Openluchttheater nog gebruikt 
door Zeldenrust, die er in 1957 een springcross 
organiseerde met de landelijke rijverenigingen in de 
kring Venlo. Tot in het voorjaar van 1967 hield de JFK-
club er van tijd tot tijd enkele buitenactiviteiten. De 
banken waren toen al lang verdwenen en de vijver 
deels dichtgegroeid.

Toneelgezelschap Spelenderwijs
In 1980 organiseert vrouwenvereniging EVA een 
inleiding over toneel. Naar aanleiding daarvan wordt 
met vijf dames de eenakter ‘Het vergif’ ingestudeerd 
en in de zomer van 1981 opgevoerd. Gezien het 

Meer dan vijftig personen spelen 
in 1947 mee in de premiere van 
‘Joseph in Dotan’. 

De toneelclub die voor IVO en de Fanfare optrad rond 1950. 
Staand: Hay Duijf (van Graad), Gerda Beeker, Jan Duijf (van 
Graad), Bèr Brueren (van Baer). Gebukt: Stien Hagens (Zus van 
Hagens Jan) en Rub van den Hombergh (Krosselt). Vooraan: 
Gerda en Jan Duijf (van Kuüb).
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succes nemen Elza Goossens-Bresser en Lina 
Simons-Emonts het initiatief een toneelgezelschap 
op te richten. Na een oproep in het Klokje wordt 
in september 1981 een bijeenkomst gehouden, 
waarbij de 25 aanwezigen besluiten samen als 
toneelvereniging verder te gaan. De eerste repetitie 
is op 28 oktober 1981, de oprichtingsdatum. Uit een 
prijsvraag wordt ‘Spelenderwijs’ als naam gekozen. 
Winnares van de prijsvraag is Marion Pingen, de latere 
regisseur. Het blijspel ‘Zachtjes met de deuren’ gaat 
in maart 1983 in première. Spelenderwijs heeft een 
spelersgroep van alle leeftijden. Daarnaast behoren 
medewerkers op het gebied van decorontwerp en 
bouw, publiciteit, rekwisieten, techniek, licht en geluid 
tot het team groep. Toos van Lin-Minten is vanaf het 
eerste uur lid van Spelenderwijs. Zij ontvangt in 2006 
het zilveren insigne van de LFA en wordt begiftigd 
met een Koninklijke Onderscheiding als blijk van 
waardering voor haar inzet voor Spelenderwijs en voor 
haar verdiensten op maatschappelijk gebied.

Producties
Eenmaal per jaar voert Spelenderwijs een 
avondvullende toneelproductie op. In de eerste 
jaren zijn er voorstellingen in zaal ‘De Blokhut’ in 
Velden, maar ook in Venlo, Arcen, Grubbenvorst en 
Bergen. Vanaf 1986 verhuizen de voorstellingen naar 
Gemeenschapshuis ‘De Kiêsstolp’. In de loop der jaren 
zijn meer dan 25 avondvullende producties opgevoerd. 
Telkens wordt een andere genre gekozen, zodat de 
spelers zich verder kunnen ontwikkelen en aan de 
toeschouwers afwisselend en boeiend toneelspel wordt 
geboden. Dat zien we bij voorbeeld terug in een stuk 
als ‘August, August, August’ (2008), maar ook in een 
volksstuk als ‘Greenwich’ (1998), of de tragikomedie 
‘Nonkel Gaston is dood en dan is er koffi e’ (2005) 
en de kluchtige komedie ‘Pappie hier ben ik’ (2012). 
Regelmatig leveren de gespeelde stukken nominaties 
op voor de Limburgse toneelprijzen. Spelenderwijs 
is aangesloten bij de Limburgse Federatie voor 
Amateurtoneel (LFA). Van tijd tot tijd worden 
eenakters gespeeld en wordt meegewerkt aan speciale 
voorstellingen, zoals de volksrevue ‘De Veurman’, die 
in 1998 in de Kiêsstolp werd opgevoerd.

Met de voorstelling ‘August, August, August’, in 2008 opgevoerd in 
een circustent op het terrein van Sportvereniging Velden, wordt de 
Limburgse toneelprijs voor het meest gedurfde en nieuwe initiatief 
in de wacht gesleept.

De Bus – 2009
Het ‘reisgezelschap’ in De Bus op 
weg naar haar ‘vakantiebestemming’.

De Bus – 2009
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Regisseurs
De eerste productie in 1983 is geregisseerd door Har 
Huys. Con Pennings volgt hem op. Veldenaar Jan 
Janssen, regisseur van 1990 tot en met 1999 heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan Spelenderwijs. 
Vervolgens hebben Pim Horio, Hugo Weerens, Truus 
Rutten, Karen Buwalda, Véronique Obrie, Mariet Tans en 
Marion Pingen één of meer voorstellingen geregisseerd.

Bijzondere gebeurtenissen
In 1999 organiseert Spelenderwijs de Toneeldag 
voor alle Limburgse amateurtoneelverenigingen. 
Ook is de club zeer betrokken bij de Veldense Revue 
‘De Helde van Velde’. In 2006 viert Spelenderwijs 
haar 25-jarig jubileum met de productie ‘De goede 
dokter’. Met de voorstelling ‘August, August, August’, 
in 2008 opgevoerd in een circustent op het terrein 
van Sportvereniging Velden, wordt de Limburgse 
toneelprijs voor het meest gedurfde en nieuwe 
initiatief in de wacht gesleept.

De Helde van Velde, 100 jaor Velde in de revue
De Veldense revue ‘De Helde van Velde’ kent 
in april van het jaar 2000 acht uitvoeringen in 
gemeenschapshuis De Kiêsstolp in Velden. Het nieuwe 
millennium is een perfecte aanleiding voor een 
terugblik op de laatste eeuw. De acht voorstellingen 
onder regie van Marion Pingen groeien uit tot een 
megadorpsspektakel.

“Het was hartverwarmend om te zien, te horen en te 
voelen hoe groot en bijzonder de inzet was van alle 
Veldenaren, die in welke vorm dan ook meededen”, 
vertelt Marion Pingen. Tijdens de revue staan 165 
mensen op het toneel en nog eens 75 erachter. “Men 
stak elkaar aan met “het revuevirus” en we gingen 
er met z’n allen voor als één grote familie. Met grote 
inzet, hartelijkheid en saamhorigheid werd de revue 
door het hele dorp gedragen; waarin een klein dorp 
groot kan zijn.”

De Veldense revue vertelt het verhaal over gewone 
mensen. De belevenissen van een dorpsgemeenschap 
staan centraal. Mensen die te maken hebben met 
liefde, afkeer, verdriet en blijdschap, met pijn, 
rivaliteit, verlangen, angst, jaloersheid en haat. De 
revue gaat over gebeurtenissen, die in de afgelopen 
100 jaar onuitwisbare sporen hebben achtergelaten in 
de harten van Veldenaren. Het is daarom niet alleen 
lachen, gieren, brullen. Evenmin is het de bedoeling 
om de historie uit te beelden. Het gaat vooral om 
beleving, herkenning, sfeer en emotie. Ongeveer 2100 
toeschouwers hebben de revue meebeleefd. Zij zijn 
onder de indruk van deze bijzondere en ontroerende 
voorstelling.

De revue bestaat uit acht bedrijven met 10 tot 42 
spelers per bedrijf, ondersteund door muziek, zang 
en dans. Alle liedjes uit de revue staan op de cd ‘De 
Helde vân Velde’ en er is ook een video uitgebracht. 
Drie schutters van schutterij St.-Andreas praten de 
bedrijven op een ludieke, grappige manier aan elkaar.
In het eerste bedrijf gaat het om de oogst. In `t 
begin van de 20e eeuw hebben weinig Veldenaren het 
breed. Er moet hard gewerkt worden op het veld door 
mannen en vrouwen. Smokkelen ligt dan vanwege de 
armoede voor de hand, vooral met ‘Pruuses’. In het 
tweede bedrijf tuft de tram van de Maasbuurt voorbij. 
De komst van dat vervoermiddel betekent voor de 
Veldenaren iets bijzonders en nieuws. Ze kunnen even 
naar de stad. Paard en kar, de fiets of te voet hoeven 
niet meer per se. De tram brengt Velden dichter bij de 
grote wereld.

Oorlog zet je verstand op nul zo blijkt uit het derde 
bedrijf. De mensen zijn bang. Zonder nadenken 
worden kleren en andere spullen bij elkaar geraapt 
want over een half uur is de Abmarsch, evacuatie 
naar het station in Straelen. Na de oorlog moet de 
nieuwe gemeenteraad beslissen waar het nieuwe 
gemeentehuis zal komen. In bedrijf vier vechten Arcen 
en Velden om de plaats van het nieuwe gemeentehuis. 
Dit gaat niet zonder slag of stoot.
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In het vijfde bedrijf zet de Veldense jeugd zich af 
tegen enkele regels van het Gilde. De tijd is voorbij 
dat ouderen het altijd voor het zeggen hebben. Er is 
behoefte aan een echt Veldens feest voor de jeugd. 
Zo ontstaat de moderne Gekke Maondaag. Passie 
en liefde spelen zich daarna af op de stoep van het 
Scholtishuis. Daar komt de jeugd in petticoat en leren 
jas bij elkaar. Hier zijn zij de baas en bepalen zelf wie 
met wie gaat. Ouders maken zich druk want de jeugd 
heeft het bij het Scholtishuis voor het zeggen.

Op de Hasselderheide wordt in het zevende bedrijf 
hard gewerkt aan een nieuwe woonwijk voor de 
harde g’s en rollende r’s. Daar zit geen Veldenaar op 
te wachten. Het protest speelt zich af in één van de 
dorpswinkels.
Het water komt in bedrijf acht. De natuur als vijand 
van de mens? De dijken moeten versterkt worden met 
zandzakken. Samen zijn we sterk: samenwerking, 
verbroedering, gastvrijheid en burenhulp. Iets dat al 
lang verdwenen leek, bestaat ineens toch nog.

De Veldenaren maken samen het verhaal: “De helde 
van Velde, det ziet geej en det zien weej”.

Katholieke Arbeiders Jongeren (KAJ)
De KAJ, ofwel Kajotters, wordt meteen na de Tweede 
Wereldoorlog door de Katholieke Arbeiders Beweging 
KAB opgericht als jeugdafdeling. De groep bestaat 
uit jeugd van 12 tot 20 jaar. De leiders in die tijd 
zijn onder anderen Gerrit van der Haghen, Sef Duijf 
en Sjaak Cuenen. Leden nemen onder andere deel 
aan avondspelen in de natuur. Met hulp van Roelofs 
Transport gaan de verkenners jaarlijks op kamp in 
Beegden en Geijsteren. De kajotters houden ook 
enkele jaren samen met de jonge boeren en tuinders 
een sportdag met voetbal en atletiek. Ze hebben net 
als andere verenigingen een geestelijk adviseur of 
aalmoezenier. De kajotters gaan op in wat later de 
JFK-club wordt genoemd.

De verkenners van St.-Hubertus
Op 30 december 1949 wordt de verkennerij opgericht 
naar voorbeeld van Lord Baden Powell, een Engelsman 
die een levensstijl ontwikkelt waaraan een goede 
padvinder moet voldoen, onder andere elke dag een 
goede daad verrichten. De Veldense St.-Hubertustroep 
houdt bijeenkomsten in het voormalige melkfabriekje 
van Duijf aan de Rijksweg. Later is het HaKa-
hoofdkwartier in de kelder onder de kerk. Voorafgaand 
aan het verkennerskamp of-weekeinde wordt door de 
aalmoezenier in de kerk een ‘reisgebed’ gebeden. Op 
kamp draagt hij iedere morgen een Heilige Mis op. 
Later start een groep voor jongens van 10 tot 12 jaar, 
de welpen. Als de belangstelling voor de verkennerij 
afneemt en de jeugd geen uniformen meer wil dragen, 
wordt begin 1964 de St.-Hubertustroep opgeheven. 
Einde 1964 stelt kapelaan Kiggen voor iets geheel 
nieuws te beginnen. Zo begint het vrije jeugdwerk 
(JFK).

De Kajotters in 1945. Met vaandel 
Pierre Clemens. v.l.n.r. Kapelaan 
Engelen, Theo Lommen, Jan v. 
Neerven, Jan Cornet, Louis Gerits, 
Noud Hermkens, Jan Theelen, Jan 
Clabbers, Wiel Schreurs, Sef Duijf, 
Sjaak Cuenen, Harie v. Hees, Sjaak 
Cornet, Wiel Lommen, Jan Derix, 
Toon v.d. Bergh, Jopie Litjens, 
Lei Kandelaars, Frans Steegh, Jan 
Maagdelijn, Sraar Hermkens, Johan 
Schreurs .
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Gidsen
Voor de meisjes wordt op aandringen van kapelaan 
Canjels in juni 1949 de gidsen opgericht, de naam is 
St.-Elisabethgroep. Dien Duijf is de eerste hoofdleidster. 
Aanvankelijk gaat het moeizaam omdat veel ouders 
het nut van het jeugdwerk voor meisjes niet inzien. ‘De 
meisjes moesten thuis moeder maar helpen, dat was 
veel beter’. Toch wordt doorgezet. Enkele jaren later zijn 
bijna alle Veldense meisjes aangesloten bij de gidsen. 
Als het vrije jeugdwerk ontstaat, sluiten de gidsen zich 
aan bij de John F. Kennedyclub.

De John F. Kennedyclub
Kapelaan Kiggen zwengelt in 1964 het idee aan om 
het vrije jeugdwerk te beginnen. Onderzocht wordt 
hoe je zoiets van de grond krijgt. Tien jeugdige leden 
beginnen in het voormalige verkennerslokaal het vrije 
jeugdwerk. De kelders onder de kerk worden geschikt 
gemaakt en zo ontstaan een ontmoetings-speelruimte 
en hobbylokaal. Op kamp gaan is nog steeds een grote 
jaarlijkse activiteit. Het eerste kamp is in Kronenberg. 
Omdat in november 1963 John F. Kennedy wordt 
vermoord, wordt de club naar hem vernoemd. Allerlei 
activiteiten komen erbij zoals carnaval, Koninginnedag, 
Sintermerte en de Kerstaktie. De JFK club verhuist 
van de kerkkelders naar het klooster, de atoomkelder 
onder de Kiêsstolp en de oude kleuterschool aan de 
Veerweg waar jeugdgroep de Metten zich aansluit. 
Er is behoefte aan een nieuw gebouw. In 2009 wordt 
een eigen jeugdhonk geopend aan de kersverse J. 
F. Kennedylaan. Mede-oprichter Hay Ewalts krijgt bij 
die gelegenheid een Koninklijke onderscheiding. De 
laatste koninklijke onderscheiding in de gemeente 
Arcen en Velden. In 2010 zijn er 140 jongeren en 42 
begeleiders aangesloten. 

Jeugdinstuif
In de jaren zestig van de 20e eeuw organiseren 
Veldense verenigingen met het Cultuur Verbond 
om toerbeurt in zaal ’t Centrum of in De Blokhut 
activiteiten voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er 
wordt aangedrongen om ook iets voor de jongere De Gidsen met als leidsters onder anderen Maria Janssen en Berry Duijf.De Gidsen met als leidsters onder anderen Maria Janssen en Berry Duijf.

De Verkenners voor de groep Sef Duijf en onder anderen Ger v.d. Bergh, Wim Litjens, Frans Brueren en 
Piet Hagens. 
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jeugd te organiseren, bijvoorbeeld een jeugdbal. 
Opnieuw is kapelaan Kiggen de gangmaker. Op 29 
januari 1962 is het eerste jeugdbal en al snel volgen 
droppings, winkelwedstrijden en fi lmavonden. De 
vereniging krijgt de naam ‘Jeugdcomité’. De bezoekers 
moeten een lidmaatschapskaart hebben. Al snel 
wordt de Gekke Maondaag met allerlei activiteiten 
volop gevierd. Het comité roept in 1964 Jan van 
Hees uit als eerste offi ciële jeugdprins. Als in 1973 
het Jeugdcomité 11 jaar bestaat, verandert de 
naam in Jeugdinstuif Velden. De minimumleeftijd 
wordt 14 jaar. De politie controleert wel eens of er 
geen jongere bezoekers aanwezig zijn. De eerste 
carnavalsjeugdzitting is in 1974 met voor het eerst 
een dansuitvoering van de jeugdprinsegarde. De 
jeugdinstuif begeleidt en traint de jeugdgarde, kiest 
jaarlijks een jeugdprins en jeugdraad van elf en bouwt 
iedere twee jaar een jeugdprinsewagen. Daarnaast 
organiseert de jeugdinstuif ‘Dance Parties’ met 
discotheek voor de jeugd tussen 12 en 15 jaar.

Zeepkistenrace op Koninginnedag 1990 georganiseerd door de JFK.Mede-oprichter JFK en fotograaf; alles wat gebouwd en afgebroken 
wordt in Velden fotografeert Hay Ewalts inclusief de evenementen 
en gebeurtenissen.

Dansgarde Jeugdinstuif

Mede-oprichter JFK en fotograaf; alles wat gebouwd en afgebroken 
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KBO - Velden
In september 1956 is de basis gelegd voor de huidige 
vereniging KBO - Velden. Enkele Veldenaren nemen 
dan het initiatief om een vereniging voor ‘ouden 
van dagen’ op te richten. In het Scholtishuis komen 
wekelijks bejaarde mannen, allen ruimschoots de 70 
gepasseerd, bij elkaar om een kaartje te leggen en 
onder het roken van een sigaar gezellig te keuvelen. 
Vrijwilligers zorgen ervoor, dat de mannen op tijd 
van een kopje koffie worden voorzien. De doelstelling 
van de grondleggers is het streven naar een optimaal 
welzijn voor ouderen. Bij gebrek aan startkapitaal 
wordt bij de gemeente een subsidieverzoek 
ingediend. De gemeenteraad ziet het nut van een 
ouderenvoorziening in en stelt een bedrag van ƒ 100,- 
beschikbaar. Na verloop van tijd krijgt de vereniging 
een naam en gaat jarenlang door het leven als 
‘Bejaardensociëteit’. Ruim 20 jaar na de oprichting, 

in 1977, zijn er al 200 leden en zorgt de club voor tal 
van activiteiten, zoals kaarten, kienen, bejaardengym, 
excursies, toneeluitvoeringen. Ook het ziekenbezoek 
wordt hogelijk gewaardeerd. Later worden 
volksdansen, biljarten, koersballen en zwemmen aan 
het activiteitenpalet toegevoegd. Het ledenaantal 
staat onder druk en is in 1991 teruggelopen tot 169. 
Omstreeks 1995 heeft de vereniging zich aangesloten 
bij de landelijke Katholieke Bond van Ouderen en is 
de naam veranderd in KBO-Velden. Inmiddels kunnen 
‘50-plussers’ al toetreden tot het lidmaatschap. In 
combinatie met het steeds toenemende areaal van 
activiteiten dat de vereniging te bieden heeft, is het 
ledenaantal explosief gestegen tot 349 in 2006 bij 
het 50-jarig bestaan en ruim 400 leden in 2012. De 
komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
begin 2007 heeft gezorgd voor extra taken om de 
leden te ondersteunen en te adviseren. De KBO 

Gemeenschapshuis De Kiêsstolp
voorheen de Andreasschool.
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biedt deelname aan activiteiten op het gebied van 
sport en ontspanning, ontmoeting en educatie en 
vrijwilligershulp. Met name de vrijwilligershulp is erop 
gericht, dat ouderen lang, vitaal en zelfstandig actief 
kunnen blijven. Maandelijks wordt een nieuwsbrief 
uitgegeven.

Gemeenschapshuis De Kiêsstolp
In mei 1984 wordt een commissie onder leiding van 
burgemeester Rie van Soest-Jansbeken benoemd 
om te komen tot de oprichting van een Veldens 
gemeenschapshuis. Er zijn onvoldoende grote en 
goede lokaliteiten voor allerlei activiteiten. Door de 
uitbreiding van het dorp in Velden-Oost opent aan die 
kant van de Rijksweg in 1978 een nieuwe basisschool. 
De oude Andreasschool in de Schoolstraat staat al 
jaren leeg. Het is een uitgelezen mogelijkheid om die 
te gebruiken als gemeenschapshuis.

Andreasschool
Een raadsmeerderheid is voor de realisering van dit 
plan ondanks de ongerustheid onder de Veldense 
horecaondernemers die omzetverlies vrezen 
door de komst van het gemeenschapshuis. De 
angst wordt weggenomen in een gesprek tussen 
burgemeester, wethouders en de ondernemers. Het 
gemeenschapshuis krijgt beperkingen opgelegd 
waardoor het onmogelijk is zonder gemeentelijke 
subsidie een financieel sluitende exploitatie te 
realiseren. Besloten wordt de oude Andreasschool 
te verbouwen tot zaal en de voormalige klaslokalen 
tot onderkomens voor diverse verenigingen. Er komt 
subsidie voor de inrichting van de ‘atoomkelder’ die 
1,1 miljoen gulden kost. Ook voor de afwerking van 
de parkeerplaats, een schuifwand en aluminium 
schuiframen komt subsidie.

Vooroordelen
Een stichting gaat het gemeenschapshuis beheren. 
Tonnie Daniëls wordt op 28 mei 1985 voor 12 uur 
per week beheerder en krijgt de dagelijkse leiding 

in het gebouw. In het begin moet ze vaak opboksen 
tegen het vooroordeel dat een vrouw zo’n functie 
niet goed kan vervullen. Inmiddels zwaait Daniëls 
al meer dan 25 jaar met succes de scepter in het 
gemeenschapshuis. Omdat er veel belangstelling is 
voor het gemeenschapshuis worden Thea Hovens 
en Frans Stevens als oproepbare assistenten 
aangenomen. In 1993 komt Jacques van Rijn als 
assistent-beheerder erbij.

Veldense Kiêsköp onder een stolp
Nog vóór de officiële opening is er al een activiteit. 
In september van 1985 houdt de jeugdinstuif haar 
jeugdbal. Op 4 oktober volgt van 19.00 tot 21.00 
uur een openhuis voor alle Veldenaren en op 18 
oktober 1985 is de officiële opening. Zangvereniging 
Animo en het volksorkest Parelmoer treden op. Ook 
wordt de naam van het nieuwe gemeenschapshuis 
bekendgemaakt, ‘De Kiêsstolp’. Hiervoor is een 
wedstrijd uitgeschreven die gewonnen wordt door 
Mia Hermkens-Billekens en Herman in ’t Zandt 
die exact dezelfde naam bedenken. De naam 
verwijst naar de bijnaam voor Veldenaren ‘Veldense 
Kiêsköp’ (kaaskoppen) en een gebouw (stolp) als 
verzamelplaats en bescherming van al die Veldenaren. 
De dag erna volgt een openhuis voor de jeugd 
met om 15.00 uur een voorstelling door ‘Gotina’s 
Goochel Show’ en ‘Achterwerk in de Kast’, een met 
een Betamax videorecorder en drie tv-schermen 
geregistreerde liveshow van de jeugdgroep Laot 
Maar. Om 20.00 uur volgt een disco met de Top 40 
onder leiding van AVRO-dj Romeo Altenberg en het 
orkest ‘Bellevue’. Op 20 oktober is frühschoppen met 
muzikale medewerking van de Veldense verenigingen 
Tamboerkorps Fanfare, de Fanfare Velden, joekskapel 
‘Toët Zat’, de ‘Trienkeskapel’, joekskapel ‘Noeit Thoes’ 
en De Ravenvennerkapel.

Conflict
De huurovereenkomst tussen de gemeente en 
de Stichting leidt in 1994 tot een conflict. De 
overeenkomst eist dat er géén commerciële 
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activiteiten mogen worden gehouden die niet 
rechtstreeks gebonden zijn aan activiteiten van vaste 
huurders, de verenigingen. Huwelijksfeesten, jubilea 
en familiereünies zijn een te grote concurrentie voor 
de horeca. Als er toch een aanvraag wordt ingediend 
voor een jubileumfeest van één van de werknemers 
van het gemeenschapshuis en horeca en gemeente 
geen bezwaar hebben, komen deze partijen te elfder 
ure terug op die mondelinge toezegging. Het bestuur 
ziet dit als een motie van wantrouwen en besluit in zijn 
geheel af te treden. Twee bestuursleden, secretaris 
en penningmeester, werken nog één jaar door om 
lopende zaken af te handelen. In de loop van 1995 
wordt uit een ad hoc commissie een nieuw bestuur 
gevormd. De eerste activiteit is het opstellen van een 
nieuw statuut waardoor de Stichting onafhankelijker 
komt te staan van het gemeentelijke toezicht. De 
concurrentieregeling met de horeca blijft echter van 
kracht. 

Voorstellingen en noodopvang
In de Kiësstolp zijn veel activiteiten gehouden zoals 
uitvoeringen van muziekverenigingen, toneelstukken, 
exposities, bridgedrives en sport voor bejaarden. 
Tijdens de watersnoden in 1993 en 1995 dient het 
gemeenschapshuis als crisiscentrum voor de regio. 
Gedurende tien dagen, 24 uur per dag, herbergt 
het gebouw honderden mensen van de gemeente, 
hulpdiensten en politie. Een telefooncentrale wordt 
ingericht en de ‘atoomkelder’ doet goede dienst. 
Maaltijden, overnachtingen, opslag van hulpgoederen, 
EHBO, commandocentrale, alles is aanwezig om hulp 
te bieden aan evacués en vrijwilligers.

In 2010 viert ‘De Kiêsstolp’ het 25-jarig bestaan. 
Het feest staat in het teken van het einde van het 
gemeenschapshuis in de huidige vorm. Plannen 
voor een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) 
waar veel sociale, culturele en maatschappelijke 

Studentenclub Amico met vaandel op 
14 augustus 1935. De vlag gaat in 
de oorlog verloren.

Achteraan met vaandel: Srèr van 
Hees (links) en Sef Beurskens 
(rechts). 2e rij: Sjaak van den 
Homberg (Krosselt), Jan Hafmans, 
Hay van den Hombergh (Adolf), Leo 
van den Hombergh (van Frans), Miel 
Brueren, Jeu van den Hombergh en 
Frans van der Haghen. Vooraan: 
Piet Holthuisen, Twan Geurts, 
Twan Verbeek en Antoon van den 
Hombergh (van Frans).



363Cultuur en Sport

organisaties een plaats krijgen, zijn in een 
vergevorderd stadium. Naast gemeenschapshuis moet 
de BMV ook dienst gaan doen als nieuwe basisschool, 
kinderopvang, bibliotheek, sporthal, logopedieruimte 
en jeugdgezondheidszorgcentrum. 

Studentenclub AMICO
De studentenclub Amico is opgericht in 1928 en 
bestaat tot 1940 uit seminarieleerlingen en leerlingen 
van middelbare scholen. Professor Jac. Jansen geeft 
de Studentenclub haar naam Amico (Aan Maria 
In Christus Opgericht) en zwaait in het begin de 
scepter. In een achterzaaltje, later De Blokhut, wordt 
vergaderd en gezongen. Er volgen fi etstochten naar 
onder andere Munstergeleen waar Amico bivakkeert 
in een lagere school. Ook zijn er 4- of 5-daagse 
uitstapjes naar Zuid-Limburg of Apeldoorn. Kapelaan 
Meijs is geestelijk adviseur, Srèr van Hees is lange 
tijd de enthousiaste voorzitter. Amico is aanwezig 
bij een massale bijeenkomst in Roermond waar het 
samen met studenten uit Belgisch-Limburg defi leert 
voor bisschop Lemmens. Later biedt de vereniging 
activiteiten aan leerlingen van middelbare scholen en 
studenten. Amico heeft bestaan tot aan het eind van 
de jaren zestig.

Braderie en Dorpsfeesten Velden
De eerste Braderie met Dorpsfeest is op 1 en 2 
september 1979. Het marktplein is vernieuwd en de 
nieuwe sporthal ‘De Visgraaf’ gaat open. De achterban 
van de politieke partij ‘Veldense Gemeenschapslijst’ 
wil een feest en via de partij wordt de gemeente om 
steun gevraagd. Die zoekt contact met verenigingen 
en ondernemers. Buurtvereniging Ônder Ôs heeft 
met 35 personen een groot aandeel in het eerste 
dorpsfeest en is nog steeds actief met tentopbouw 
en hand- en spandiensten. Het budget in 1979 is 
minimaal en alles vindt in de openlucht plaats. Bij 
slecht weer moet alles afgezegd worden, maar het 
weer is goed. Het eerste festijn met podium en 
kramen wordt een groot succes en de organisatie 
besluit tot een jaarlijkse braderie met dorpsfeest 

in het eerste weekeinde van september. Een nieuw 
evenement is geboren. In 1980 wordt een grote 
kiosk op de markt geplaatst en geeft de fanfare een 
concert ter ere van de onthulling van het standbeeld 
‘koe met melkmeisje’ van de Reuverse kunstenaar 
Nicolas van Ronkenstein door burgemeester Rie van 
Soest-Jansbeken. Ook vindt een standwerkersconcours 
plaats en spelen de Trienkeskapel, Noeijt Thoes, de 
Linke Hap en de Ravenvennerkapel. Helaas zorgt een 
hevige regenbui aan het eind van de middag ervoor 
dat de markt binnen 10 minuten helemaal leeg is. Ook 
het jaar erna zijn de weersomstandigheden spelbreker. 
In 1982 komt er een tent. De fi nanciële risico’s van 
het ter plekke afblazen zijn te groot. Vanaf 1986 is er 
naast de braderie ook een kindermarkt. Bij het 10- 
en 15-jarig bestaan wordt de vrijdagavond aan het 
feestprogramma toegevoegd. In 2003 wordt de 25e 
editie gevierd met een jubileumprogramma.

De Veldense dorpsfeesten. 
Op de Braderie tref je vrienden en 
bekenden.

De Veldense dorpsfeesten. 
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Stichting Veldense Volkscultuur
Ter voorbereiding van haar jubileum ‘5 x 11’ heeft 
GMV ‘De Wuilus’ een commissie met een brede 
samenstelling in het leven geroepen. Uiteindelijk is 
deze commissie opgegaan in de Stichting Veldense 
Volkscultuur, die op 2 december 2004 is opgericht. 
Het doel van de stichting is niet alleen het stimuleren, 
maar ook het zelf oppakken en uitvoeren van 
initiatieven, die een bijdrage aan de leefbaarheid van 
het dorp leveren. Kortom: zorgen voor een ‘bruisend 
Velden’.

Gekke Maondaagkunstwerk, wandelroutes en 
boek
De eerste taken zijn het realiseren van een Gekke 
Maondaagkunstwerk op de Markt, gevolgd door het 

realiseren van een kunst- en wandelproject en het 
uitgeven van het boek over het ontstaan en de historie 
van de Gekke Maondaag.

Het Gekke Maondaagkunstwerk, waarvan de beeldjes 
zijn ontworpen door Mieke Knaapen, is in 2006 
geplaatst en onthuld. Het kunstwerk is de verbeelding 
van vijf jonge knapen, die zo’n 100 jaar geleden 
opgesmukt en wel door het dorp trokken tijdens de 
Gekke Maondaag. De bronzen fi guren staan op de 
rand van een fontein, waaruit bij gelegenheid bier kan 
worden getapt. Deze beeldenfontein is het middelpunt 
van het dorpsvernieuwingsproject ‘Velden Vitaal’. Het 
kunstwerk krijgt als ‘bierfontein’ landelijke media-
aandacht.

Op vijf plekken in buurtschappen van Velden staat 
een kopie van één der kunstwerkjes van de fontein. 
Elk beeld is apart en op een historische en herkenbare 
plek in het landschap geplaatst. De beeldjes en het 
kunstwerk zijn door vijf verschillende wandelroutes 

De koe en vallend melkmeisje 
gemaakt door Nicolas van 
Ronkenstein, pseudoniem van Joep 
Nicolas uit Reuver, als herinnering 
aan het agrarisch verleden van 
Velden.

De koe en vallend melkmeisje 

Stierefuif

Enkele jongeren van rond de 20 jaar vinden rond 1993 
dat er te weinig te ‘fuiven’ valt voor hun leeftijdsgroep. 
Aanleiding voor het besluit van de groep om zelf maar een 
feest te houden, zo vertelt Jan Aerdts in 2003 in de krant 
bij gelegenheid van de 10e Stierefuif. Toen de groep nog 
wagens bouwde voor de Gekke Maondaag was hij bekend 
als “de Stieren”. De naam voor het nieuwe initiatief was dus 
snel bedacht. De eerste fuif heeft nog het karakter van een 
uitgebreid verjaardagsfeest in een kleine tent met kratten 
bier. Ieder jaar komen er telkens ca.100 feestgangers bij. 
De fuif groeit uit naar een goed georganiseerd tweedaags 
evenement met bekende artiesten, die zorgen voor een grote 
aantrekkingskracht in de regio. Onder andere Rowwen Hèze, 
Band Zonder Banaan en Zoe Maar maken hun opwachting in 
de tent op het terrein van Ben Heijligers op de Vliegenkamp 
in Schandelo. Meer dan 100 vrijwilligers maken dit jaarlijkse 
evenement mogelijk.
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met elkaar verbonden. De wandelaar kan kiezen 
uit deze routes om zo het agrarische gevoel, de 
rijke natuur en de culturele geschiedenis in zich op 
te nemen. Alle routes starten bij het kunstwerk op 
de markt. Ze zijn zo uitgestippeld, dat elk beeldje 
een mogelijke startplaats kan zijn. De wandelroutes 
hebben een lengte die varieert van 6 tot 14 kilometer 
en zijn met blauw-witte paaltjes aangegeven. In 2007 
zijn ze open gesteld.

Vlak vóór Gekke Maondaag 2009 is het boek ‘Gekke 
Maondaag binneste boète’ uitgebracht. Hierin worden 
het ontstaan en de geschiedenis van de Gekke 
Maondaag in zijn algemeenheid, de Gekke Maondaag 
van Velden (tot 1950) in het bijzonder en de relatie 
met soortgelijke gebruiken in de omliggende steden en 
dorpen uitgediept en beschreven.

Frenske vân de Kwartelemèrt
De plaats waar Dorpsstraat, Vorstweg en 
Wilhelminastraat bij elkaar uitkomen, is in de 
Volksmond bekend als ‘Kwartelenmarkt’. Op deze 
plek is eind 2009 het beeldje ‘Frenske vân de 
Kwartelemèrt’ opgericht. Het herinnert aan Veldense 
oorlogsveteranen tijdens de strijd in het voormalige 
Nederlands-Indië (1942 -1950). Frenske, opnieuw een 
beeld van Mieke Knaapen, is een jongensfi guur die als 
verteller van de dorpsnieuwtjes en roddeltjes een rol 
speelt in het militaire contactblad ‘De Kiëskop’.

Gekke Maondaagkunstwerk
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Sociaal Café
Het Sociaal Café is een ontmoetingsplek voor mensen 
met een verstandelijke beperking en anderen uit de 
samenleving. Op 19 januari 2007 is het eerste Sociaal 
Café geopend. Deze avond wordt druk bezocht, zowel 
door genodigden als mensen met een beperking. 
Per jaar worden er ca 23 ontmoetingsavonden 
georganiseerd. Iedere avond heeft een ander thema, 
van disco tot kienen. Vele Veldenaren en verenigingen 
nemen deel aan het Sociaal Café, een niet meer weg 
te denken onderdeel in onze Veldense samenleving.

Stichting Kindervakantiewerk 
Kindervakantiewerk start in de jaren 50 en wil 
kinderen van 4 tot 12 jaar activiteiten tijdens de 
zomervakantie bieden. Eén van de grondleggers is 
Dien Ewalts. Het Kindervakantiewerk krijgt subsidie 
van de gemeente en sponsoren. De zomeractiviteiten 
staan op een poster die bij veel mensen thuis op de 
wc hangt. Er zijn fi etstochten door de bossen, kienen, 
een sportdag of stoeptekenen. Voor het maken van 
vliegers komt een echte vliegerdokter naar Velden. 
Samen met de visclub wordt er gevist bij de ‘Luld’ en 
er is een poppenbureau waaraan de huisarts en de 
EHBO met oud verbandmateriaal meewerken. Voor de 
skelterrace heeft kindervakantiewerk zelf skelters en 
een parcours van strobalen. Op de vlooienmarkt ruilen 
of verkopen kinderen onderling speelgoed. Tijdens de 

Kinderspelen

Kinderen speelden vroeger vaak met de dingen die de natuur 
hun bood. Een zweepje en een tol, ofwel ‘en smik en ennen 
driever’. Ook holden ze met de hoepel, ‘de schievel’ door het 
dorp. Twee plankjes en wat handigheid en ze klepperden 
dat het een lieve lust was. De meisjes waren dolgelukkig met 
een mooi gekleurde bal. Je kon ermee stuiteren tegen de 
muur. Touwtje springen kon met de halve school of solo met 
een ‘lientjestouw’. De jeugd holde over de plaats met een 
deksel ‘van en kroêtdoês’, aan een touw. Soms was er even 
rust en dan zag je ze ijverig punniken met een garenklosje 
en vier ingeslagen spijkertjes. De natuur leverde het beste 
materiaal om oorlogje te spelen. Steltlopen was ook erg 
geliefd. Toen er groenten in blik kwamen, werd zo’n leeg 
blik meteen in beslag genomen. Er werd een touw aan twee 
kanten vastgemaakt en je kon steltlopen. Oude fi etsbanden 
werden gebruikt om ringetjes van te snijden. Je kon met 
een prop papier balletjes maken. En met een lucifersdoosje 
en een paar latjes maakte je een pracht pistooltje. Een leeg 
schoensmeerblikje met een wasknijper werd op de fi ets 
geklemd en diende als ratelaar. Een zak knikkers was al 
heel wat maar een stuiter, ‘enne kerdets’, hoorde er ook bij. 
Stuiters waren van leem en sneuvelden wel eens. Een touw 
met een knoop in het midden werd gebruikt als ratelaar. 
Twee handen-en-overpakken werd veel gedaan. Ezeltje rijden 
werd alleen door jongens gedaan. Dat was te ruw voor 
meisjes evenals haasje-over, ‘boekspringen’. Schommelen 
deed iedereen, een touw in een boom, een jute zak erin en 
klaar was de schommel. En een bok met een balk of boom 
erover werd veel gebruikt om te wippen, ‘te wippere’. Ook 
landsteken was een spel waar je uren mee bezig kon zijn. Je 
moest er wel een mesje voor hebben en vaak genoeg werd 
dan moeders schilmesje, ‘petattemeske’ geleend. Op de 
speelplaats werden doorlopen, tegenlopen en kringspelen 
gedaan. Liedjes gaven aan wat men doen moest. Veel van 
deze liedjes zijn verzameld door de Historische Werkgroep. 
Van korenbloemen werden hele kransen gemaakt. In bossen 
werden dennenappels, ‘tröl’’, geraapt om de kachels mee aan 
te maken. Velen hadden een stevige voorraad op de zolder 
liggen. Vliegers maken en oplaten als het koren gemaaid was, 
was een van de grootste vermaken in de zomermaanden.

Haasjeover ofwel “boekspringen”.
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Is Velde Velde nag?

Kenner van het Veldens dialect, Jan Arts, vraagt zich af of 
‘Velde Velde nag is’?
Zuuje minse, die en jaor of fi eftig oèt Velde weg zien, 
beejveurbaeld geëmigreerd en nou truuk kómme op 
femièlibezäök, zich ni kepot schrikke âs se in dörp kómme? 
Zeej zulle wal dinke dât se in en stad terech zien gekómme. 
Hoëgbouw op de mèrt, de Scholtisstraot, en waor `t Centrum 
stónd. `t Scholtishoès weg, de bekkerie en de winkel 
vân Adolf weg; de villa vân Mârtesbuurke, de winkel en 
werkplaats vân ‘d’n haammaeker’, de winkel vân Schelle Jan 
en later Hay de Swart. Alles haet mótte wièke vur hoëgbouw. 
`t Zoëgenumde: Velde Vitaal. En nou steit `t letste alde 
boerderièke in dörp ok al op de nominatie um aafgebraoke te 
waere. De boerderie vân Naten Handerie en zijn eega Truus 
Meurs, baeter bekend âs `t eiervruiwke. Op zoën menier zal 
Velde gouw verstadse. Eigelijk bes wal jaomer dât beej daes 
‘hârttransplantatie’ vân `t centrum `t nie hârt naet zoë klopt 
wie `t zuu mótte kloppe. Dân is d’r ok nag ós eige taal. Âs 
we einmaol beej de Stad zien ingelièfd, zal die nag wal fl otter 
verVendelse. Âs me op enne verjäördig is, mósse is oplette 
wievuuël minse op dât fees zien en ni op dât fi ës. Enne jóng 
vrug gen mechje mièr ten dans, mâr en maedje. En beej `t 
zaen vân en schoën mechje geit `t hârt ni fl otter slaon, mâr 
geit `t hert sneller slaon. Ze hóvve ok niks mièr, mâr hoove. 
De jeugd lös ok genne tarwe wek mièr, mâr tarvo mik. Âs de 
kuu gemolke mótte waere bäöke die ni mièr, mâr loeie. Enne 
jóng daen en mechje ech läök vindt, daen wilt äör kusse en 
ni kösse. Ok zuuse de minse op zaoterdig nimmer in d’n haof 
werke, mâr in d’n tuin. En twié kièr twintig is in Velde nag 
altièd fertig en gen fi ertig.
Ok zal in de kortste kière veranderd zien in auk. In Velde 
haeje we oeit dreej dialekte en naet hadde. Dit verhäölke is 
misschien en bietje negatief, mâr me mót zich wal realisere, 
dât wât einmaol weg is, duk vur gaot weg is en (of) hièl 
moeielijk is truuk te haole. Dus laot ós ós dörp en taal in ière 
halde, zoë lang âs `t mäögelijk is.

Touwtje springen.

Rijpen of schievele
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wandeldriedaagse worden twee afstanden afgelegd 
voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en 9 tot 12 
jaar. Het Indianenkamp, één van de drukst bezochte 

activiteiten, wordt rond de manege georganiseerd. Na 
het bouwen van wigwams van stokken en oude lakens 
gaan de kinderen die zelf schilderen. Er komt ook 
een ‘echte’ indiaan op bezoek. Op de laatste zondag 
van de vakantie is er kinderkermis. De kinderen 
kopen tegen een kleine vergoeding een kaart om 
behendigheidsspelletjes te doen. Op het einde van de 
dag wandelt de jeugd onder muzikale begeleiding van 
de fanfare naar de Markt waar iedere deelnemer een 
vaantje krijgt. 

Indianenkamp in 1978 op ‘t Veldje 
tussen de Bernhardstraat en de 
Vorstweg. Henny Hegger speelt 
Winnetoe.

Declamatiewedstrijd Veldeke Jenne 
Theelen

Woordenlijst.

Voor de liefhebber een lijst met oude Veldense 
dialectwoorden:
- gesluns - ingewanden
- bagge - biggen
- zweel - eelt
- bookeskook - pannenkoek van boekweitmeel
- petattebloom - dahlia
- schaarkuukske - nakomeling
- inselings - over een tijd
- smerlap - smeerlap
- bagere - ijsberen
- koes - varken
- meuj - moe
- pistungske - knapertje
- haoze - kousen
- veegtes - hagedis
- peezerik  -  deel van geslachtsorgaan varken om zaag 

mee in te vetten
- groos - kort gras
- gäöl - peettante
- brik - baksteen
- klef - steile wand/vochtig
- waemeske - onderhemd
- nuutje - kusje
- praos - leunstoel
- ek - hoek
- wolf - sluitpen
- ziemele - zemelen
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Gezegden en spreuken
Aan oudgezegden en spreuken hoor je dat ze in 
deze regio ontstaan zijn. Als iemand in de zomer 
erg warm gekleed gaat, werd gezegd: ‘Dae duît of 
de Maas met iês geit’. Of als iemand met de kermis 
behoorlijk uitgeweest is: ‘Dae kán nao de Maas gaon 
de portemeneej oêtwasse’. En als iets nog in het 
verschiet ligt: ‘Heej intusse en dao en taege geit der 
nag hiel wát water door de Maas’. Of, als er iets fout 
was gegaan en niet ongedaan gemaakt kon worden, 
zei men: ‘Det wes al ut water ván de Maas nih weg’. 

Was iemand stevig uitgeweest dan werd er wel 
gezegd: ‘Dae keêk vânmorge wie enne kater doôr 
ut schroebgaat’. Het ‘schroebgaat’ is de afvoer van 
de woonkeuken naar de achterbouw, een holle pijp 
waardoor het water werd weggeveegd. Vaak kwamen 
daar ook wel muizen door naar binnen. Dus dan zat de 
kat daar te loeren. ‘Dae huûrt de peêre in Straole nag 
niste’. Hij weet alles van iedereen. Nog een gezegde: 
‘Det mes is zoë bot, dao kân ze mei op de vot nao 
Kevele rieë’. Van een lelijke man werd gezegd: ‘Dae 
woôj ik nach nih, al waor dae zoë zwaor vân gold as 
vân strônt’. Erg fi jngevoelig waren ze vroeger echt 
niet. Als iemand geld uitgaf waar het niet echt nodig 
was zei men: ‘Det is jaomer geld. Dân kân ze net zoë 
goôd ut gaat met botter smere en ut broëd druûg ête’.

- kerdets - dikke knikker van staal
- kaoje - kaantjes
- verneuke - foppen
- melder - merel
- schöpke beer - lepel bier
- twelf apostele - noodwoningen aan de Molendijk
- kerniekskes  - krentenbroodjes met Nieuwjaar
- reifel - reep stof
- stinkerke - afrikaantjes 
- spraon - spreeuw
- stort - afvoer voor afvalwater
- toôter - vuil
- smik - zweep
- gerfkamer - sacristie
- ilk - bunzing
- bullemerk - vlaamse gaai
- rikske - vork
- schroeb - huismus
- mök - kalf
- bingel - kouseband
- haâre - scherpmaken van de zeis
- fl uiterskiês  -  zachte smeerkaas op Veldense wijze  

bereid
- inketske - eekhoorn
- schoôp - grote schop
- tilbury - juk
- driever - tol
- stiêg - steeds
- kappes - witte kool
- zekdempel - mier

Stik mooder, wât môt ik doon?

In het geschiedenisblad De Maasgouw staat in 1909 een 
kort verhaal in het Veldens dialect: “Mechje kom is heej. Stik 
mooder, wât môt ik doon? Dien vader steit dao guns op dè 
Klef te kallen, zoe mar in ‘t rumke, loup op den tomp van dè 
graaf um, en daan langst t um dèe parapluu.”
Meisje, kom eens hier. Dadelijk moeder, wat moet ik doen? 
Jouw vader staat daar achter op de Klef (steile helling) te 
praten zo maar in zijn hemd. Loop naar de hoek van de graaf 
en dan geef je hem de paraplu.
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Veldense kunstenaars
Velden is rijk aan creatieve mensen. Onderstaand een 
greep uit kunstzinnig Velden.

Mieke is afgestudeerd in 
schilderen, kunsthistorie 
en kalligraferen. Haar 
kunstwerken zoals het 
Gekke Maandagkunstwerk 
(Bierfontein), Frenske 
van de Kwartelemert 
en Trienke zijn 
nevenactiviteiten.

Naaldschilderes Gerda Deenen-Schouwenberg moet over een 
ijzeren geduld beschikken. Aan dit schilderij, gemaakt op 
spijkerstof, heeft ze vier jaar gewerkt. Het schilderen van de 
dennen lukte eerst niet. Uiteindelijk heeft Deenen het gemaakt 
naar voorbeeld van echte dennen. Ze schilderde van ongeveer 
1970 tot 1996. In dat jaar moest ze stoppen wegens een 
whiplash. Gerda nam deel aan tentoonstellingen in Maasbree en 
Velden. Er was wel interesse in haar werk maar ze verkocht nooit 
iets omdat ze er geen afscheid van kon nemen.

Het beeld ‘de Stap’ is het eerste grote beeld van Suzan van der 
Veer die in 1996 per toeval begint met beeldhouwen. Ze geniet 
er meteen enorm van en besluit in 2004 een tweejarige opleiding 
te volgen. Het beeld heet ‘de Stap’ vanwege de uitdaging om aan 
die opleiding te beginnen. Suzan laat mensen graag haar atelier 
kijken en geeft rondleidingen in de beeldentuin.

Het beeld ‘de Stap’ is het eerste grote beeld van Suzan van der 
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Henk Jansen tekent altijd al graag maar begint serieus met 
kunst als hij werkloos wordt. Henk maakt veelzijdige kunst zoals 
schilderijen, collages, houten objecten en kartonnen modellen. 
In principe probeert hij kunst te maken van gebruikte materialen 
om ze een tweede leven te geven. Hij heeft op verschillende 
tentoonstellingen geëxposeerd. Op de foto staat een oude tuintafel 
waarbij het bovenstuk wat vorm betreft origineel is gebleven en 
het onderstuk nieuw ontworpen is met een aparte verbinding naar 
het bovenstuk. Het kunstwerk refereert aan energiestromen. Henk 
Jansen laat zich inspireren door de natuur en maakt gebruik van 
velerlei technieken. Hij ontwikkelt daarbij een eigen, aparte kijk op 
de werkelijkheid.

Henk Jansen tekent altijd al graag maar begint serieus met 

Ingrid Pingen – 
Keijsers ontwerpt 
in diverse soorten 
en maten. Haar 
werk varieert van 
huisstijlen tot 
schilderijen en 
van kaarten tot 
kadootjes. Voor 
de Wuiluskrant 
maakte Ingrid 
onder meer de 
cartoon ‘Hans’ 
die hoort bij de 
jaarlijkse column.

Op haar 14e jaar begint Harmien 
Kuijpers-Willemsen met het spinnen 
van wol. Fried Haanen in het Vorst 
zorgt voor de schapenwol en Lies 
Tummers leert haar de kneepjes van 
het vak. Ze wordt lid van de spin- 
en weefkring Arcen Lomm Velden 
en geeft demonstraties wol spinnen 
tijdens de Braderie in Velden. Later 
bekwaamt Harmien zich in het 
verven van wol op plantaardige 
basis. Vanaf 2005 is ze tevens 
bezig met het vilten van wol. Het 
vilt ontstaat door het handmatig 
wrijven van de wol met groene 
zeep. Ze gebruikt hiervoor alpacawol 
geleverd door Ger Fitten. Harmien 
maakt zelf hoeden, tassen en allerlei 
kledingstukken, zoals vesten, sjaals 
en jassen. Op de foto draagt ze een 
muts van gevilte wol en een vest 
van alpacawol, waarin gevilte zijden 
koorden zijn verwerkt. Haar tas is 
van leer, aan de buitenkant voorzien 
van wol, katoen en zijde.

In het woonhuis van de 
glaskunstenaar Herman Marissen 
en zijn partner Monique van 
Hofwegen is de Glasgalerie Het 
Maasduin te bezoeken. Herman 
Marissen exposeert nationaal en 
internationaal zijn glaskunst in 
galerieën en musea. In de fraai 
verbouwde herenboerderij anno 
1910, in Velden bekend als ‘t 
Schellenhoes, zijn negen grote 
vitrines met glaskunst en keramiek 
te bezichtigen verdeeld over een 
oppervlak van 140 meter. Ook 
is er werk van diverse andere 
gastkunstenaars te zien.
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Toon van Helden maakt gebrandschilderd glas-in-lood, tekent 
portretten, maakt siersmeedwerk en speelt accordeon. In de loop 
der jaren heeft hij honderden gebrandschilderde glas-in-lood-
panelen gemaakt. Van Helden doet ongeveer 30 uur over het 
maken van een paneel. Het branden van het schilderwerk gebeurt 
in drie keer bij een temperatuur van ongeveer 700 graden.

Toon van Helden maakt gebrandschilderd glas-in-lood, tekent 

De musica´s bestonden in de begin periode uit v.l.n.r. Hay Palmen, Wiel Hermkens, Jan Clabbers, 
Gerrit Lucassen en Ben Palmen. Ze zijn begonnen omstreeks 1956 en gestopt rond 1980 en speelden 
hoofdzakelijk dansmuziek.

Als ‘De Luti´s’ zijn Gerrit Lucassen 
en Pierre Timmermans daarna 
samen verdergegaan. Zij brachten 
dans- en amusementsmuziek vooral 
op kermissen en bruiloften. Gerrit 
was drummer en Pierre bespeelde 
het orgel. Ze zijn in 2009 gestopt.

Had Vosbeek was een boerenzoon die lange 
tijd de kost verdiende als melkcontroleur. Tevens 
beheerde hij het lab van de Veldense Rundveefok- 
en controlevereniging St.-Andreas. Had was een 
verwoed amateurfotograaf, ook maakte hij versjes en 
gedichten. Hij heeft enkele boekjes uitgegeven o.a. 
over Frenske van de Kwartelemert.

Noud Hermkens was kleermaker van beroep en had 
als hobby schilderen en muziek. Hij was lange tijd lid 
van de Musica´s. Ook begeleidde hij een tijdlang de 
“Moorblumkes” op gitaar.
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Sport en Spel
In het begin van de 20e eeuw nemen Veldense 
voetballers het voortouw om hun sport in 
verenigingsverband te gaan beoefenen. Ongeveer 25 
jaar later wordt de basis gelegd voor de paardensport 
en in de jaren daarna worden tal van sporten in 
verenigingen georganiseerd. Veel verenigingen 
onstaan in de jaren zestig. In 2003 wordt de 
overkoepelende Sportvereniging Velden opgericht. Een 
aantal verenigingen bevindt zich intussen onder de 
spreekwoordelijke paraplu van SV Velden. Hierna het 
verhaal van meer dan honderd jaar sportief Velden.

Voetbalvereniging IVO
De voetbal rolt in Velden al vanaf 1904 als de eerste 
voetbalclub wordt opgericht door professor Jac. 
Jansen die deze sport in zijn studententijd leert 
kennen en meeneemt naar Velden. Bert Vosbeek, 
Graad Duyf en Sjaak Paar zijn ook mensen van het 
eerste uur. De club krijgt de naam ‘Unitas’, eenheid. 
“De meeste inwoners vonden het maar een vreemd 
gedoe, achter een bal aanlopen en weer wegtrappen”, 
schrijft Theo Lommen in het jubileumboekje bij het 
65-jarige bestaan van IVO. De eerste wedstrijd mag 

pas gespeeld worden na het zondagse lof. In 1910 
wordt de naam Unitas op voorstel van Jan Willemsen 
gewijzigd in IVO, Inspanning Voor Ontspanning. 

Het legendarisch elftal van IVO dat 
zorgt voor het eerste kampioenschap 
in 1928 met van links naar rechts 
staand: Graad Duyf, Piet Zeelen, 
Jan Kroonenberghs, Wiel Paar, 
Toên Linssen, Lei Brueren en Wiel 
Lucassen. Knielend: Cor Linssen, 
Pierre Hafmans, J. Dirkx. Zittend: 
Michel Knaapen, Jan Steegh en Jan 
Brueren.

IVO wordt in het seizoen 1935-1936 
kampioen na een wedstrijd tegen 
Oeffelt. 

Het legendarisch elftal van IVO dat 
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Moeizaam begin
Pas vanaf 1912 neemt IVO deel aan de competitie van 
de Limburgse Voetbalbond. In 1914 wordt de competitie 
wegens mobilisatie stopgezet. IVO blijft in ruste tot 

1 april 1917. Die datum wordt dan ook als offi ciële 
oprichtingsdatum beschouwd. In 1928 wordt het eerste 
kampioenschap behaald in de overgangsklasse. IVO 
promoveert naar de RKF (Rooms Katholieke Federatie) 
met een elftal dat een legendarische naam in de 
regio krijgt. Gespeeld wordt op ‘Zeelens weike’ bij het 
latere openluchttheater. Daarna op een terrein langs 
de Latbeek, in de volksmond Molenbeek genoemd, 
op de Hasselderheide. Na enkele jaren in de hogere 
regionen te hebben vertoefd, volgt degradatie naar 
de overgangsklasse. Het zijn zwarte jaren in de IVO-
geschiedenis. Met eigen Veldense krachten kan geen 

Meister Linssen staakt wedstrijd

Schoolmeester Linssen had vier zoons in het eerste elftal van 
IVO. Hij bezocht wel eens een wedstrijd met naast zich één 
van de fanatiekste Veldense supporters Willem de Bitter die 
het vaak niet met de scheidsrechter eens was. Bij een poging 
van meester Linssen om de scheidsrechter ook te wijzen op 
een foute beslissing verwijst de arbiter Linssen naar de zijlijn. 
De meester reageert direct met: “Cor, Jan,Toên en Lei, nao 
hoês!!!!”. De vier zonen druipen af en de wedstrijd wordt 
gestaakt.

Gewonnen bekerfi nale-IVO-F1

Kampioen 1997-1998 promotie naar 
de derde klas

Gewonnen bekerfi nale-IVO-F1
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elftal op de been gebracht worden en spelers uit Venlo 
en Lomm houden IVO met moeite overeind. Maar 
langzamerhand groeit de interesse weer en rond het 
uitbreken van de oorlog in 1940 behoort IVO weer tot 
de sterkste overgangsklassers.

Kampioenschappen
In 1940 worden alle voetbalbonden opgeheven en 
ondergebracht in de N.V.B., nu de K.N.V.B. IVO behaalt 
in de 4e klasse al in het eerste seizoen met vlag en 
wimpel het kampioenschap. De promotiewedstrijden 
worden gewonnen en de promotie naar de 3e klasse 
is een feit. In de eerste oorlogsjaren voetbalt IVO 
gewoon door en wordt met het eerste en tweede 
elftal in 1941 kampioen. In 1942 wordt een spaarkas 
opgericht en een trainer aangesteld. In 1943 wordt 
met slib uit de Maas het speelveld verbeterd en het 
eerste elftal wordt kampioen. In 1944 wordt begonnen 
met de bouw van een kleedlokaal waar na de 
bevrijding niets meer van over is. In 1946 wordt een 
nieuw speelterrein in de kom van het dorp aangelegd. 
In 1956 toont IVO 1 zich een echte cupfighter door 
achtereenvolgens Gennep, Horn, Roermond, RKONS 
en De Valk uit te schakelen. Eredivisionist Eindhoven 
weet, na een 2-0 achterstand, IVO te verslaan met 
6-2. Na een 19-jarig verblijf in de derde klasse KNVB 
kan in 1960 de kampioensvlag gehesen worden en 
promoveert IVO 1 naar de 2e klasse. Het huidige 
sportpark wordt in 1966 geopend. Dat IVO zich in 
het bekertoernooi goed thuis voelt, wordt in 1967 
bewezen als in Roermond de districtsbeker Zuid 2 
wordt gewonnen van Rapid uit Maastricht. Eind 1972 
wordt voor het eerst een clubblad uitgegeven. Sinds 
1973 worden een aantal jaren de ‘Beierse Avonden’ 
georganiseerd, die een bekende klank binnen en 
buiten Velden genoten.

Dames- en jeugdvoetbal
Damesvoetbal doet zijn intrede in 1975. In 1981 komt 
er ook meisjesvoetbal. Met de bouw van een sporthal 
in Velden wordt in 1979 een zaalvoetbalafdeling 
opgericht. De jeugdafdeling begint een uitwisseling 

voor B-spelers met de Engelse clubs Sandhurst 
en Crawley. In het seizoen 1983-1984 krijgt IVO 
shirtsponsoring. Vanaf de beginjaren is café Zeelen 
(De Sport) het clublokaal van de voetbalclub. Maar 
steeds meer wordt om een eigen thuis gevraagd en 
op 10 mei 1986 wordt de in eigen beheer gebouwde 
kantine door burgemeester Van Soest-Jansbeken 
geopend en door pastoor Hendrix ingezegend. De 
seizoenen 1986-1987 en 1987-1988 zijn op sportief 
gebied top. IVO 1 en 2 schrijven geschiedenis 
door twee jaar achter elkaar, onder trainer Theo 
Joosten, kampioen te worden en te promoveren naar 
respectievelijk de 2e klasse en reserve 1e klasse KNVB. 

Theo Lommen sportpark
Na 32 jaar als voorzitter IVO te hebben gediend, 
treedt Theo Lommen in september 1988 terug. Hij 
wordt benoemd tot ere-voorzitter en het sportpark 
krijgt zijn naam. De vereniging groeit gestaag. Bij het 
25-jarig jubileum zijn er 75 leden, in 1967 195, in 
1977 al 370, bij het 75-jarig bestaan in 1992 507 en 
eind juli 2003 zelfs 564. Eind juli 2003 houdt I.V.O. 
op te bestaan als zelfstandige vereniging. Onder de 
naam SV Velden gaan IVO als voetbaltak en Swift als 
korfbaltak verder.

Paardensportvereniging Zeldenrust
In 1928 zitten Backus Hand (Harry Geurts) en Luiper 
Joep (Joep Leupers) in het café bij Smid Thei (Theo 
Coppes). Onder het genot van een borrel en een 
glaasje bier ontstaat het idee voor de oprichting van 
een ruiterclub. Later zegt Luiper Joep vaker: “Wie de 
club is opgerich, stonde weej wies de inkels in ’t beer.” 
De vereniging moet een naam hebben en omdat de 
werkpaarden zelden een dagje rust hebben is de 
naam ‘Zeldenrust’ snel bedacht. Van 1932 tot 1948 
hanteert de bekwame paardenkenner Joep Leupers de 
voorzittershamer. Hij leidt vele concoursen en is jurylid 
bij wedstrijden in binnen- en buitenland. 
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Trekpaarden en crosswedstrijden
In eerste instantie wordt trekpaarden een zadel 
opgelegd om wedstrijden ringsteken, draverijen, 
genk rijden, paardenvoetbal, viertal en later voltige 
te rijden. De voltigeclub is in die tijd zeer bekend en 
treedt ook buiten Velden op. ‘Luiper Frens’ leert dit 
laatste in zijn diensttijd bij het regiment Huzaren. 
Voltige is gymnastiek/turnen op een of meer paarden. 
De vereniging heeft door de jaren heen op diverse 
locaties haar oefenterrein. Een plek achter de huidige 
manege aan de Molendijk, op de Vilgert waar nu de 
parkeerplaats is van de sporthal, op de Schippersdijk 
bij de Putterweg waar Rijkswaterstaat lang gezeten 
heeft en bij boerderij Krane, achter de Hasselderheide. 
Jaarlijks keert met halfvasten de crosswedstrijd in 
Velden terug. In 1937 wordt door Prins Bernhard een 
wisseltrofee geschonken voor de winnaar van deze 
wedstrijd. Nadat hij deze wedstrijd voor de derde 
keer wint, mag Twan Schoofs de beker defi nitief 
houden. De nieuwe wisselbeker wordt geschonken 
door professor A. Deusser, eigenaar van het Kasteel 
Arcen. Tijdens de oorlog staat alles op een laag pitje. 

Na de bevrijding wordt er in 1946 al weer een cross 
georganiseerd. Omdat dit de eerste wedstrijd is in de 
regio na de oorlog, wordt hij druk bezocht. Door de 
fl inke opbrengst kan de vereniging van de winst een 
springparcours laten maken. De Belgen zijn inmiddels 
vervangen door luxe paarden en dressuur en springen 
komen steeds meer in trek.

Springkampioenen en menners
De jaren 50 zijn zeer succesvol. Jan Peters wordt in 
1953 Nederlands kampioen springen in Den Bosch 
met het paard Amor. Een complete equipe van 
Veldense ruiters wordt afgevaardigd naar de Europese 
kampioenschappen samengestelde wedstrijd in het 
Duitse Homburg. Toën Korsten is sinds 1948 voorzitter. 
Hij organiseert in 1953 in samenwerking met de 
Reiterverein Straelen een wedstrijd. Dat ligt zo net 
na de oorlog toch wel erg gevoelig, maar de Veldense 
ruiters durven het wel aan om met hun paarden naar 
Straelen te gaan. Nu is de samenwerking met de 
Reiterverein Straelen nog steeds heel goed. Dat blijkt 

Clubkampioenschappen van de 
Landelijke Paardensportvereniging 
Zeldenrust.
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uit de ieder jaar georganiseerde en zeer druk bezochte 
paardenrally Velden - Straelen. Omdat een aantal 
kinderen, onder anderen uit de families Van Wylick en 
Geurts, ook graag pony willen rijden, wordt in 1966 
als onderdeel van Zeldenrust de ponyclub opgericht. 
Behalve Jan Peters heeft de vereniging nog meer 
Nederlandse kampioenen geleverd. Twan Schoofs 
werd twee keer Nederlands Kampioen dressuur in 
de klasse M en ZI met zijn topmerrie Katja. José 
Schoofs werd Nederlands kampioen M dressuur bij 
de pony’s en Monique Schoofs werd Nederlands 
kampioen bestgaande rijpony en Nederlands kampioen 
Z-dressuur bij de pony’s. In de jaren 80 en 90, 
ontstaat binnen de club ook een groep actieve en 
succesvolle menners. Ton Hendriks wordt met zijn 
vierspan New Forrest pony’s Nederlands Kampioen 
Samengestelde menwedstrijd in de hoogste klasse. 
Ook Paul van Wylick wordt Nederlands Kampioen 
springen.

Jubilea en kampioenschappen
Bij ieder jubileumjaar wordt er een Limburgs 
Kampioenschap georganiseerd. De laatste keer bij het 
75-jarig bestaan in 2003 bij Tax aan de Genooierweg. 
De wedstrijd in 1978 is er een die letterlijk in het 
water valt want de regen komt met bakken uit de 
hemel. Toch is de opbrengst zo goed dat het bestuur 
onder leiding van Frits Verkoeijen en de leden het 
aandurven om samen met de gemeente een manege 
aan de Molendijk te bouwen. In 1983 zijn alle 
formaliteiten geregeld en gaat de eerste schop in de 
grond. Het zwaarste werk laat de gemeente uitvoeren, 
maar de complete afwerking en inrichting gebeuren 
door de eigen leden. De manege wordt feestelijk 
geopend door burgemeester Van Soest-Jansbeken die 
zich heeft ingezet om de droom van de vereniging te 
verwezenlijken. In de winter van 2006/2007 wordt de 
tweede rijhal gebouwd. Met deze nieuwe hal probeert 
Zeldenrust aantrekkelijk te blijven voor ruiters 
en menners. In het begin van het bestaan van de 
ruiterclub was deze bij bijna alle feestelijkheden in het 
dorp betrokken, nu bijna nooit meer.

Biljartvereniging Velden
Op 1 januari 1932 wordt een biljartvereniging onder 
de naam ‘de Poedelhaters’ opgericht in café De Sport, 
beheerd door de weduwe Zeelen-Schreurs. Oprichters 
zijn Harrie Beeker, Lei Clabbers, Sef Clabbers, Sjeng 
Dirkx, Ger v.d. Heyden, Wiel Manders, Drees Zeelen 
en Gir Zeelen. Het eerste reglement bestaat uit 7 
artikelen die vooral over financiën gaan. In het eerste 
jaar wordt alleen onderling gebiljart. Met ingang 
van 1933 gaat de club in competitieverband in de 
N.L.B.B. spelen totdat de bond wordt opgeheven. Na 
de oorlog is café De Blokhut het thuishonk waarna 
de biljarters eind jaren vijftig verhuizen naar café 
‘t Centrum. Midden jaren zestig keert de biljartclub 
terug in het oprichtingscafé De Sport en vanaf dat 
moment is het Biljartvereniging Velden. In de loop van 
de daaropvolgende jaren worden in de verschillende 
afdelingen van de Venlose Biljartbond vele 
kampioenschappen behaald getuige het grote aantal 
diploma’s tegen de muren van het biljartzaaltje. Bij het 
begin van het seizoen 2009-2010 telt de vereniging 46 
leden.

Postduivenvereniging De Postillon
Postduivenvereniging ‘De Postillon’ Velden is opgericht 
op 1 november 1934 door Sraar van de Hombergh, 
Antoon van de Hombergh, Jac Theelen en Cir Hegger. 
Tijdens de oorlogsjaren moeten alle duiven in opdracht 
van de bezetter opgeruimd worden zodat er geen 
frontinformatie ‘doorgevlogen’ kan worden. In de loop 
der jaren behalen zowel de programma-spelers als de 
fondspelers vele goede prestaties op allerlei niveaus. 
Vanaf 1997 is het elektronisch klokken toegestaan, 
ook bij De Postillon. Door de teruggang van het aantal 
ingezette duiven mogen de leden de laatste jaren de 
duiven niet meer in hun eigen inkorflokaal inzetten 
en moeten ze uitwijken naar collegavereniging PDV 
‘Expresse’ in Arcen. Hierdoor wordt het onderlinge 
contact minder. Samen met de Arcense club, opgericht 
op 25 november 1934, viert de Veldense vereniging op 
28 november 2009 het 75-jarig jubileumfeest. Helaas 
overlijdt mede-oprichter Antoon van de Hombergh 
twee maanden vóór het 75-jarig jubileumfeest. De 
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laatste jaren zijn er nog maar 12 leden van wie 
slechts 5 ‘spelende leden’. De aanwas van nieuwe 
leden blijft achter. Op 1 januari 2010 wordt de 
postduivenvereniging ‘De Postillon’ Velden opgeheven.

Hengelsportvereniging De Vriendenkring
Met elf leden start HSV De Vriendenkring op 2 
november 1934. Het eerste clublokaal is het café van 
Jan Mooren (later De Bascule) aan de Markt. Nu is 
café Het Wapen van Velden (Bouten) aan de Rijksweg 
het thuishonk. De club beheert het viswater ‘Het 
Ravenven’ in Schandelo, in de volksmond bekend als 
‘De Luld’. De oude Maasmeander is in 1975 ingericht 
als viswater en biedt hengelplezier in een natuurlijke 
en rustige omgeving. Vrijwilligers onderhouden 
het water. In het seizoen vinden ‘s zondags de 
onderlinge wedstrijden plaats voor de koningstitel. 
De club, aangesloten bij het overkoepelende orgaan 
Hengelsport Limburg, telt een dertigtal actieve leden 
en ongeveer 150 ‘papieren vergunninghouders’. De 
laatste groep bestaat hoofdzakelijk uit campinggasten 

en sportvissers uit Duitsland en Polen die om te mogen 
vissen uiteraard een vispas nodig hebben.

Vriendenklup De Volharding
Twaalf jongens tussen de 12 en 14 jaar, woonachtig 
aan de Rijksweg, richten in 1937 Vriendenklup 
Volharding op. Eén van hen, Lau Fleuren, zegt bij het 
50-jarig bestaan in het E3-Journaal van 22 april 1987: 
“Onze vrijetijd brachten we door met voetballen en 
hardlopen. Op een gegeven moment werd besloten om 
in een schuur bijeen te komen. Volharding werd als 
naam aangenomen.” Voor de eerste maal presenteert 
de groep zich naar buiten tijdens het huwelijk van 
prinses Juliana en prins Bernhard in 1937. Verkleed als 
matroosjes trekt Volharding in de Oranjeoptocht mee. 
Hoogtepunten zijn de jaarlijkse voetbalwedstrijden 
tegen de buurtschappen Schandelo, de Krosselt en 
Hasselt. Het voetbalterrein tussen de Lijsterweg en de 
Rijksweg had een diep karrespoor dwars over het veld, 
oorzaak van vele valpartijen en verkeerde passes. Als 
Volharding maar tien spelers op de been kan brengen, In juni 1983 wint Theo 

Crommentuyn in één week de twee 
belangrijkste nationale fondvluchten, 
die van St.-Vincent en Pau. Het 
was een sensatie in de Nederlandse 
duivenwereld. Ook internationaal 
bleef dit niet onopgemerkt. Een 
maand later verschenen enkele 
duivenliefhebbers, of eigenlijk 
profs, uit Thailand die de twee 
prijswinnende duiven voor het in die 
tijd ongekende bedrag van 
ƒ 60.000,- van de Veldenaar 
kochten.

Volharding tijdens de Oranjeoptocht in 1937. Vooraan Sef Duijf, 
verder achter hem Lei Brueren, Pierre Duijf. Vooraan met de trom 
Sef in ‘t Zandt. Geheel achter: Lau Fleuren. Rechts van voren en 
van achter Jan Hermkens, Jac Duijf, Harry van Hees, Twan Roefs 
en Joep Bouten.

Volharding tijdens de Oranjeoptocht in 1937. Vooraan Sef Duijf, 

In juni 1983 wint Theo 
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wordt de bekende dribbelaar Leo Brueren bij wijze 
van uitzondering tot de vereniging toegelaten. Naast 
sport wordt toneel in het programma opgenomen. De 
activiteiten verminderen als de leden verkering krijgen 
en gaan trouwen. De Volharding komt stil te liggen als 
de leden gaan uitzwermen. Lange tijd is er jaarlijks 
nog een reünie op paaszaterdag. 

Korfbalclub Swift
Als de Tweede Wereldoorlog voorbij is en de 
wederopbouw in volle gang, komt het vrijetijdsbeeld 
van voor de oorlog terug; er wordt weer gesport 
en gerecreëerd, voornamelijk door de mannen. 
Maar tijden veranderen en vrouwen willen niet 
meer alleen thuis zitten maar ook contacten buiten 
de deur hebben. Ook zij willen sporten. De kerk 
speelt een actieve rol in de samenleving en is sterk 
betrokken bij de verenigingen. De jonge kapelaan 
Engelen, van oorsprong een Tegelenaar, denkt mee 
en gaat kijken bij dameskorfbalverenigingen. Er 
volgt een propagandawedstrijd tussen teams uit 
Tegelen en Arcen op een terrein aan de Schoolstraat. 
Dat wekt zoveel interesse dat schoolmeester Jan 
Kroonenberghs: ‘de meister’, het initiatief neemt om 
met maar liefst 35 dames aan de slag te gaan. De 
oprichting van Korfbalclub Swift in oktober 1950 is een 
feit.

Prestaties en plezier
In het begin loopt alles moeizaam, maar onder 
de bezielende leiding van trainer Kroonenberghs 
groeit Swift uit tot één van de toonaangevende 
dameskorfbalverenigingen in Nederland. Sinds 1971 
staat het eerste team in de hoogste klasse van het 
dameskorfbal. Sinds die tijd zijn diverse nationale 
kampioenschappen zowel in de zaal als op het veld 
behaald. Prestaties staan bij Swift hoog in het vaandel, 
maar ook wordt op het recreatieve element gelet. 
Met name bij de lagere teams staat het plezier in het 
korfbalspel bovenaan.

Van eenvoud naar luxe
Lange tijd is de thuisbasis van Swift aan de Vilgert. 
Hier staan de kleedlokalen en een eenvoudig 
kantinelokaal zonder luxe. Een van de kernpunten van 
Swift is dat het werk voornamelijk door eigen leden 
wordt uitgevoerd om de kosten zo laag mogelijk te 
houden. Lange tijd is de enige betaalde kracht de 
trainer van het eerste team. In de tijd dat nog lang 
niet iedereen over een auto beschikt, zijn er toch 
steeds mensen die belangeloos bij elke uitwedstrijd de 
dames vervoeren. Inmiddels is er wel het een en ander 
veranderd. Swift is uitgegroeid tot een vereniging 
van circa 220 leden, van wie ruim 150 jeugdleden. 
Vanaf 2000 is er een intensieve samenwerking tussen 
Swift en voetbalvereniging IVO, hetgeen uiteindelijk 
resulteert in een samengaan onder de vlag van 
Sportvereniging Velden. Het eerste belangrijke 
resultaat van dit samengaan is de bouw van een 
moderne kleedaccommodatie en een kunstgrasveld. 

Kampioenen
Maar ook het korfbalspel wordt steeds moderner. 
Speltechnisch en tactisch zijn er veel veranderingen. 
Zelfs de oude vertrouwde rieten korf is vervangen door 
een kunststofmand. Steeds weer wordt gezocht naar 

Swift 1 2011-2012
Anouk Bergmans, Celine Bergmans, 
Inge Geurts, Marijn Geurts, Natascha 
Geurts, Ellen Heijnen, Shenna 
Janssen, Esther Theelen en Britt 
Willemsen, 
Trainer/Coach: Resi Simons, Lobke 
Notermans en Lisette Bergmans

Swift 1 2011-2012



380  Hoofdstuk 9

verbeteringen die het dameskorfbal nog aantrekkelijker 
moeten maken. Voorbeelden zijn het instellen van een 
topklasse voor eerste teams en het promoten van het 
zaal-landskampioenschap in Eindhoven. Hieraan wordt 
ook door de regionale media aandacht gegeven. 

Tennisclub Velden
Door een aantal tennisminnende Veldenaren wordt 
begin jaren 60 van de vorige eeuw het plan opgevat 
om een tennisclub op te richten. Op 18 mei 1965 
wordt in de Blokhut onder voorzitterschap van Theo 
Lommen en in bijzijn van ongeveer 80 aspirantleden de 
oprichtingsvergadering gehouden. Het voorlopige bestuur 
wordt gekozen en bestaat uit de heer Kort, mevrouw 
Allard, mevrouw Op ’t Root en de heren Van Elck en 
Nijssen. De gemeente wordt benaderd en na diverse 
vergaderingen opent in augustus 1966 het tennispark 
met twee banen. Het park is ondertussen uitgegroeid 
tot acht banen. In 1968 wordt Frans Steegh voorzitter. 
Ook na zijn aftreden is hij betrokken gebleven bij de 
vereniging met het geven van deskundige adviezen over 
tenniszaken en bij veranderingen op het tennispark. 
Zijn opvolgers als voorzitter zijn achtereenvolgens Piet 
Waarts, Ad Dirkx, Jack Kort, Ine Jacobs, Ton van Schaijck 
en sinds 2006 Marie Louise Ummels.

Riant clubgebouw
In 1993 wordt de eerste aanzet gegeven voor het 
huidige riante clubgebouw. Oud-voorzitter Frans Steegh 
komt met eerste ontwerpen, waarna de plannen samen 

met Emile Borsboom verder uitgewerkt worden. Na 
het overlijden van Frans Steegh in 1994 begeleidt 
en organiseert Emile Borsboom samen met een aan-
tal leden de bouw. In 1997 wordt het tennispark 
geprivatiseerd en kan de bouw beginnen. Omdat leden 
het werk voor een groot gedeelte uitvoeren, blijft 
de club binnen de begroting. Dankzij de vrijwillige 
medewerking van een groot aantal leden is er nu al 
lan ger dan 40 jaar een vereniging die er mag zijn. Het 
ledenaantal varieert van 68 in 1966 tot een top van 575 
in begin jaren ’90 en staat in 2006 op 375. 

Vollybalclub Velden
De basis voor de volleybalclub is in 1965 gelegd. Jan 
Theelen, de eerste voorzitter van VC Velden, vertelt 
hierover in het jubileumboekje, uitgegeven bij het 
40-jarig bestaan in 2005: “In die tijd hadden we een 
kaartclubje, waar Piet Hendrickx aan deelnam. Piet 
begon onder het kaarten steeds maar weer over de 
volleybalsport. Na enkele verkennende besprekingen 
hebben we een advertentie in het St.-Andreasklokje 
geplaatst en een vergadering belegd in het keldertje 
van café Bouten. De opkomst was goed en de 
club werd opgericht.” Theelen wordt voorzitter en 
Piet Hendrickx penningmeester. “Vooral door het 
onuitputtelijke vertrouwen van Piet begon langzaam 
een vereniging te ontstaan waarvan niemand weet 
hoe belangrijk deze zou zijn voor het sportgebeuren in 
Velden”, aldus Theelen. 
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Lampen komen omlaag
De eerste trainingen zijn in de oude gymzaal aan 
de Kloosterstraat en staan onder leiding van Jan 
Hendrickx, broer van Piet. Later wijkt de club uit naar 
zaal ‘t Centrum. “Niet ideaal, de lampen kwamen nogal 
eens omlaag”, herinnert Theelen zich. De heren 1 van 
VCV beginnen in 1965 in de derde klasse. Al snel is 
er succes. Via de promotieklasse in 1971 volgt in het 
seizoen 1973-1974 promotie naar de derde divisie. Het 
verblijf in de tweede divisie valt zwaar maar in 1986 
wordt VCV weer kampioen en lukt het de club mee te 
draaien in de top van de tweede divisie. In 2005 speelt 
VCV met twee herenteams in de eerste klasse.

De dames 1 beginnen in 1966 en worden al snel 
kampioen. Tot het seizoen 1978-1979 blijven de 
dames goede middenmoter in de eerste klasse. De 
jaren erna is het wisselen van eerste klasse naar 
promotieklasse en terug. Eind jaren negentig van 
de vorige eeuw maken de dames een fl inke stap 
vooruit en na het kampioenschap van 1999 volgt de 
Topklasse. Via een kampioenschap gaat het naar de 
derde en vervolgens tweede divisie. Daar draait VCV 
Dames 1 al enkele jaren goed mee.

Jagersvereniging Velden
De jacht is al heel oud maar in Velden wordt pas op 26 
juli 1969 offi cieel een jagersvereniging opgericht. Voor 
die tijd zijn er wel groepen die in onderlinge afspraak 
het jachtgebied beheren. In 1951 bijvoorbeeld worden 
de jachtrechten van 123 grondeigenaren bij volmacht 
aan de kerk overgedragen. Op haar beurt verpacht 
de kerk het recht weer aan jagers die daarvoor een 
vergoeding moeten betalen. Een ander oud kerkelijk 
gebruik is de mis voorafgaand aan de Hubertusjacht 
waarbij jagers en jachthonden worden gezegend. 

Wildstand
Voorafgaand aan het jachtseizoen wordt in een 
vergadering bepaald wat er geschoten mag worden. 
Het aantal leden is afhankelijk van de grootte van 
het jachtgebied. De jachthouder is verplicht om de 

wildstand binnen redelijke perken te houden maar ook 
van de grondeigenaar worden inspanningen verwacht 
om de wildschade te beperken. Wildschade aan 
landbouwgewassen veroorzaakt door beschermd wild 
kan door Faunabeheer worden vergoed. Sinds 1969 is 
er een reewildvereniging die aandacht schenkt aan het 
beheer van de reewildstand, het jachtveldonderhoud 
en de jachtveldverzorging. Tegenwoordig wordt via 
tellingen en daarvan afgeleide afschotvergunningen de 
reeënpopulatie op peil gehouden. 

Slumme vos

Hem van Wijlick schiet met St.-Hubertus in ‘’t Loë böske’ 
een vos. Hij komt trots met het roofdier op de rug het bos 
uit gelopen en legt het bij Jagersrust op de grond tussen het 
andere geschoten wild. Als alles een beetje rustig is, springt 
de vos op, gaat er als een haas vandoor en hebben de jagers 
het nakijken. ‘s Avonds wordt er bij een goed glas bier nog 
lang over nagepraat.

Tun Steegh met zijn hond Roza van 
de Niersvallei en een deel van zijn 
behaalde prijzen.
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De maatschappelijke acceptatie van de jacht staat 
een tijdlang fl ink onder druk maar lijkt, mede door 
goede voorlichting, weer enigszins terug te komen. 
Jagen is, net als vissen, een oerinstinct en daarom is 
deze passie soms moeilijk uit te leggen. Het verblijven 
in de vrije natuur is voor veel jagers een genot. 
Het zogenaamde broodjagen, jagen om het gewin, 
bestaat niet meer. Het laatste wilde zwijn wordt begin 
zeventiger jaren geschoten bij Lei Geelen in de wei 
tussen de varkens. 

Bij de jachtsport vervullen de jachthonden een 
belangrijke taak. Zij sporen het wild op en apporteren 
het als het geschoten is, of indien het aangeschoten is 
maar nog gevonden moet worden.
De opleiding voor de honden is moeilijk, hiervoor 
worden door de Nederlandse jagersvereniging 
cursussen gegeven en wedstrijden georganiseerd voor 
jachthonden.
Enkele Veldense jagers hebben aan deze wedstrijden 
deelgenomen o.a. Tun Steegh.
Deze heeft met zijn honden veel prijzen behaald, 
nationaal en internationaal. O.a. reserve 
Wereldkampioen met het Nederlandse team en 
Nederlands kampioen individueel.

Badmintonvereniging Shuttle Velden
Shuttle bestaat sinds 1972 en is vanaf 1975 lid van 
de Nederlandse Badmintonbond. Shuttle doet met 
gemiddeld 3 tot 4 teams aan de competitie mee en telt 
ongeveer 100 leden in alle leeftijdsklassen. Er is een 
vaste groep van ca 40 actieve vrijwilligers die hard nodig 
zijn om de vereniging draaiende te houden. Ze doen ook 
samen klusjes zoals de jaarlijkse potgrondactie, waarbij 
zakken potgrond huis-aan-huis worden verkocht. De 
inwoners van Velden kijken hier naar uit, want daarmee 
beginnen vaak ook de lente en het genieten van de tuin. 
Ook andere taken, als de zaalwacht en het bestuur, 
worden jarenlang door dezelfde vrijwilligers met veel 
plezier en toewijding uitgevoerd. Een deskundige trainer 
brengt iedere woensdagmiddag het spelniveau van 
de competitiespelers op een hoger niveau. Doordat 
de leden elke week op verschillende dagen kunnen 
spelen, is er altijd wel een geschikte dag te vinden 
voor de echte badmintonliefhebber. Het gezellige 
karakter van de vereniging is terug te vinden in de 
vele leuke evenementen. Ook Shuttle is gefuseerd met 
Sportvereniging Velden.

Tafeltennisvereniging VETA
Joep Rheiter doet in het voorjaar van 1978 
in het St.-Andreasklokje een oproep om een 
tafeltennisvereniging op te richten. Dat lukt en de 
voormalige timmerwerkplaats van de familie Hafmans 
aan de Rijksweg in Velden is het eerste clublokaal. 
Er passen twee speeltafels naast elkaar maar er is 
slechts één meter speelruimte achter de tafels, verre 
van ideaal. Tijdelijk verhuist de club naar de foyer 
van de Kiêsstolp waar vier tafels kunnen staan maar 
waar de vloer glad is. Uiteindelijk wordt de gymzaal 
aan de Kloosterstraat het clublokaal van VETA. Met 
dertig leden en acht tafels spelen de teams in de 
bondscompetitie jeugd en senioren. De recreanten 
spelen doordeweeks. Daarnaast is er jaarlijks een 
jeugdactiviteit en een seniorenavond. VETA heeft ook 
besloten om zich aan te sluiten bij SV Velden.

Shuttle Velden.
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Motorclub ’t Centrum
Het plan om een Veldense motorclub op te richten 
ontstaat aan de bar van disco ‘t Centrum aan de 
Markt. De vijf man die het bedenken, vormen in 1976 
het eerste bestuur. Er worden leden bijgezocht die 
dezelfde passie hebben: namelijk het vrije gevoel dat 
bij motorrijden hoort. De club wordt groter en er is 
behoefte aan een naam. De eigenaar van ‘t Centrum 
biedt de club een eigen hoek aan in het pand. Zo 
ontstaat de naam MC ‘t Centrum. De belangrijkste 
activiteiten bestaan uit het maken van ritten, 
vooral het afgaan van kermissen. In 1978 brandt ‘t 
Centrum af en staat de club met lege handen. Van de 
gemeente kan de club de oude school betrekken en 
later komt er een lokatie naast sporthal de Visgraaf. 
In 2010 telt de motorclub 56 leden onder wie drie 
vrouwen. De kermissen worden niet meer afgegaan 
of het moet met de fi ets zijn. Tegenwoordig is ieder 
lid zijn eigen Bob. Jaarlijks rijden er groepjes leden 
naar Italië, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. 

Dartclubs
Darten wordt populair als Nederlandse darters 
als Raymond van Barneveld succes hebben op de 
belangrijkste darttoernooien in Engeland. Nederlandse 
media schenken volop aandacht aan de dartsport die 
vrij goed op televisie te volgen is. Velden telt drie 
dartverenigingen. Dartclub De Bascule is opgericht 
in september 1988 en telt 72 leden en 13 teams. 
Dartclub De Visgraaf is opgericht in 1996, telt 40 leden 
en 4 teams. Dartclub De Sport stamt uit 1997 en telt 
25 leden en 4 teams.

Schietsport met historische wapens

Veldenaar Rob Duijf beoefent de schietsport vanaf 1990. 
Zijn passie gaat uit naar de groep historische wapens. Vooral 
de techniek en het geduld dat je op moet brengen om deze 
wapens goed aan het schieten te krijgen, is voor Duijf een 
uitdaging. De kogels van lood moeten zelf gegoten worden 
met een zelf ontworpen giettang. Samen met de juiste 
hoeveelheid en samenstelling van het kruit en de patches 
moeten deze kogels afgesteld worden voor elk specifi ek 
wapen. Hierin zitten uren van voorbereiding naast de 
trainingsuren voor het schieten zelf. Al snel wordt duidelijk 
dat Rob talent heeft en dat resulteert in medailles en bekers 
op diverse schietwedstrijden. Diverse ereplaatsen volgen bij 
Europese- en Wereldkampioenschappen. In 2000 en 2004 
wordt hij in het Amerikaanse Batesville Wereldkampioen. 
Vanaf 1991 tot 2010 is Duijf ook steeds minimaal met één 
historisch wapen Nederlands Kampioen. Van het EK in 
Valencia keert Rob in 2009 terug met een zilveren medaille.
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Jeu de Boulesclub De Kromme Herk
In het najaar van 1998 lopen drie Veldense vutters 
met de ziel onder de arm. Eén van hen zegt: “Laote 
we gaon Jeu de Boulen”. Die briljante opmerking 
wordt het begin van een bloeiende, nieuwe vereniging. 
Na een zoektocht door het dorp naar een geschikt 

terrein voor de aanleg van twee banen belanden ze 
bij de tennisclub die een bebost stuk grond langs 
het Vilgertspaedje in gebruik geeft. Hier worden 
met bloed, zweet (maar geen tranen) door enkele 
mensen van het eerste uur de eerste twee banen 
aangelegd. Alles gaat met kruiwagen, schop, zaag, 
bijl en vooral hark. Op het terrein staat dan nog een 
oude, open materiaalkeet van de tennisclub die na een 
opknapbeurt dienst doet als een soort pauzeverblijf 
waar de van thuis meegenomen koffi e kan worden 
geschonken.

Oprichting
Op 7 mei 1999 wordt besloten tot offi ciële 
oprichting van een Jeu de Boulesvereniging. Er 
wordt een voorlopig bestuur gevormd door de drie 
initiatiefnemers Mat Meelkop (voorzitter), Hay Janssen 
(secretaris) en Sef Nellen (baancommissaris). Kort 
daarna opent wethouder Lex van Marcke de eerste 
twee banen met een bescheiden feestje. De naam De 
Kromme Herk wordt ontleend aan het antieke stuk 
gereedschap waarmee Sef Nellen de eerste banen 
keurig weet te egaliseren.

Groei
Vanaf dat moment groeit de vereniging snel en 
ontstaat er behoefte aan meer banen.Tussen 2000 en 
2010 groeit het aantal banen van twee naar elf. 
Rond 2004 wordt bekend dat de gemeente in verband 
met de fusie van Swift en IVO het oude kleedgebouw 
van Swift wil slopen. Het bestuur overlegt snel met 
de gemeente over overname van dit kleedgebouw om 
het te kunnen verbouwen tot ontmoetingsruimte voor 
de vereniging. In september 2004 geeft de gemeente 
groen licht voor het plan. De oude kantine van Swift 
wordt gesloopt en op die plek komen zes nieuwe 
banen. De aanleg is vrijwel geheel in zelfwerkzaamheid 
gerealiseerd met een bewonderenswaardige inzet 
van de voor het grootste deel niet meer zo piepjonge 
leden. De benodigde fi nanciën, vooral voor de 
aanschaf van bouwmaterialen, komen van diverse 
landelijke en regionale steunfondsen. Op 27 mei 

Op de Vilgert 23 ligt lange tijd de 
beugelbaan van de familie Lommen. 
De kinderen Lommen beugelen hier 
op de foto als ‘profs’. Vaker komen 
er grote gezinnen beugelen die als 
baanhuur sigaren meenemen voor 
vader Lommen.

Koffi epauze tijdens de aanleg van de 
eerste twee banen naast de kantine 
van de tennisclub.
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2006 wordt de accommodatie feestelijk geopend; 
een mooi clubgebouw, elf banen met verlichting, 
bestrating en groenvoorziening. Het bestuur van het 
eerste uur blijft in dezelfde samenstelling actief tot 
de jaarvergadering van april 2008. Dan volgen enkele 
bestuurswisselingen.

Speelplezier
De leden zijn overwegend senioren, ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen. Vergeleken met andere clubs 
in de regio spelen ze op vrij hoog niveau. Toch ligt de 
nadruk meer op speelplezier en sociale contacten.
De accommodatie is waarschijnlijk de meest intensief 
gebruikte sportvoorziening in Velden. Daarnaast zijn 
er in de zomertijd een interne clubcompetitie en een 
aantal uitwisselingen met verenigingen in de regio. 
Een beperkt aantal leden doet daarnaast mee aan 
regionale toernooien en een recreantencompetitie. Zo 
is in tien jaar tijd een bloeiende vereniging ontstaan 
die in 2012 130 leden telt.

Een van de eerste toernooien op de 
nieuwe banen
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Gezicht op Velden in 1920. Rechts de windmolen van Leon (Rub) van den Hombergh aan de Rijksweg.
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Made in Velden 
Vanaf 1900 verandert het overwegend agrarische 
beroepsaanbod van Velden langzaam. De eerste 
‘nieuwe’ ondernemers zijn aanvankelijk nog 
dienstbaar aan de landbouw. Ze hebben centrifuges, 
melkfabriekjes, molens of bierbrouwerijen. Bijna 
alles wordt in eigen dorp gemaakt. De smid en de 
timmerman fabriceren ploegen, eggen, karren en 
wagens, schoppen en schoffels, rieken en gaffels, 
hamers en nijptangen, kachels en poken, een kolenkit 
en een emmer, zelfs spijkers en schroeven. Nieuwe 
verbindingen als de Maasbuurtspoorweg brengen 
producten van buitenaf, koloniale waren als suiker, 
snoep, stoffen, kolen, olie, gas en benzine, naar het 
dorp. Na de Tweede Wereldoorlog komen de handel en 
nijverheid steeds meer op eigen benen te staan. 

Oude molens
Molens zijn op het platteland vaak de eerste 
‘fabrieken’. Het maalrecht, de vergunning om te 

malen, is een belangrijk bezit. Niet zelden komen 
maalrechten in handen van kloosters en kerken 
die daarmee inkomsten genereren. In de 14e eeuw 
of misschien al eerder staat op de Bong of in het 
Bongerveld  een molen. In een document uit 1360 
uit Straelen staat ‘bis tho boedunck ahn die moelen’, 
ofwel ‘tot aan de Bong bij de molen’. De molen moet 
ergens voor 1508 zijn afgebroken want in een akte uit 
dat jaar staat ‘biss zu boning ahn dat Moillenrath, dat 
nu ein ledige platz is’. Een ‘moelenstat toe Boedinck’ 
wordt ook genoemd in een 16e eeuws Lijfwinboek van 
het Venlose klooster Mariaweide. De exacte locatie van 
de molen op de Bong is onbekend. 

Maaldwang voor Schandelo 
Een vertelsel dat waarschijnlijk met de Bonger molen 
te maken heeft, staat in het boek ‘Zur Geschichte 
des Straelener Veens’ uit 1924 van Herman van 
den Berg, een Straelense amateur-historicus en 
verzamelaar van verhalen uit de overlevering. Een 
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ls het wegennet van de Kelten door de Romeinen wordt uitgebreid en verbeterd, profiteert 
de handel hier volop van. Archeologen vinden bij de opgraving van de Romeinse villa in 
Schandelo zoveel scherven aardewerk dat ze vermoeden dat het boerenbedrijf ook wel eens 

een handelspost heeft kunnen zijn. De handel in klei, zand, turf en ijzeroer maakt lokale leiders in de 
vroege middeleeuwen machtig maar zorgt ook voor conflicten. De oude heerwegen brengen markt en 
kooplui van handelsplaats naar handelsplaats. Via Venlo loopt een belangrijke weg die Den Bosch met 
Keulen verbindt. De groeiende bedrijvigheid in de Venlose haven brengt veel zakenverkeer over en 
langs de Maas. Veel agrarische producten uit Velden weten hun weg naar Venlo te vinden. 
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boer uit Schandelo wist Van den Berg te vertellen 
dat de Heer van Wachtendonk in Schandelo lang 
geleden in het bezit was van onder meer vier grotere 
boerderijen. Deze heer wil dat de pachters hun graan 
malen in de Veenmolen ‘toe Heringen’ terwijl Velden 
een eigen molen heeft. Ondanks de maaldwang gaat 
één van de Schandelose boeren toch in Velden laten 
malen. De landsheer krijgt lucht van deze illegale actie 
en de boer moet voor straf een greppel graven om 
een ongeveer 50 morgen groot sparrenbos. Volgens 
een onbekende bron zou het gaan om het Wolters 
Bos, even ten oosten van de Bong, nu grenzend aan 
de landgoederen Schandelose Heide, de Vlees en 
Dassenburcht.

Aan de Volmeule
Ook de Molenbeek die in ‘t Vorst uitmondt in de Maas 
verwijst naar het molenverleden van Velden. De Kaart 
van Verbeek toont in vak F1 pal aan de Maas een 
akker die ‘Aan de Volmeule’ heet. In een kwitantie uit 
1767 wordt gesproken van 2 morgens land ‘aan de 
vollmeulen gehoorende bij Lamershoff’, de boerderij 
aan de Vorstweg 40. Een volmolen wordt gebruikt om 
wol te vollen, een techniek om geweven stoffen na te 
bewerken waardoor de kwaliteit sterk verbetert. In 
het oude kerkboek van Velden staat dat ‘Naelen aen 
den Laurberch’ (Nelis van de Laorberg) in 1556 een 
erfjaargetijde sticht voor zijn gezin waarbij sprake is 
van een stuk land ‘gelegen by der Masen tegen dy 
Wolmulen’.

De windmolen van de Hasselderheide
Een windmolen op de Hasselderheide wordt voor 
het eerst in documenten van 1738 genoemd. De 
‘Heimeule’ staat op het huidige adres Sparrenlaan 6 
waar bij de oprit nog een molensteen ligt. De locatie 
wordt op de Tranchotkaart van 1803 ‘Mühlenberg’ 
genoemd omdat de molen op een natuurlijke hoogte, 
een zandduin, staat. Molenexpert P. van Bussel 
schrijft in zijn boek ‘De molens van Limburg’ in 1991 
dat je ‘vanaf het bordes een fraai uitzicht had op de 
omgeving en dat men er 32 kerktorens kon tellen’. 

Dat aantal is twijfelachtig. Van Bussel schrijft dan ook 
niet wie die uitspraak gedaan heeft. De zogenoemde 
standaardmolen heeft in die tijd een draaispil van 
ongeveer 3,5 meter omtrek en twee koppels 17-er 
maalstenen. Eén koppel Jaspers-kunststenen uit Aarle 
Rixtel voor het malen van bakrogge en voergraan 
ligt op de steenbalk van de voormolen. Een koppel 
blauwe Duitse stenen voor het malen van tarwe ligt op 
de achtermolen van de onderste zolder. Eikenhouten 
pinnen doen dienst als spijkers. De zware achtkantige 
voet van de molen kan niet bewegen. De sierlijk 
gevormde kap met het dak van het luiwerk, het 
stormeind en de paraplu zijn met geteerd asfaltpapier 
gedekt. Doordat de molen helemaal ronddraait, 
kunnen de wieken steeds recht tegen de wind in 
gezet worden. De afstand tot de eindpunten van de 
wieken bedraagt 30 meter. Bij te veel wind worden de 
zeilen op de wieken opgevouwen en bij weinig wind 
uitgespreid. Bij hevige windschokken zwiept de molen 
mee. De graanzakken worden via een opening in het 
bordes door de bovenste luiken naar binnen getakeld. 
Het graan wordt geleegd en gemalen en een etage 
lager als meel in zakken opgevangen. 

Eigenaren
Het boek ‘Geschiedenis van Hoensbroek’ meldt dat 
Frans Arnold Adriaan rijksgraaf en markies van 
Hoensbroek in 1736 met de helft van de heerlijkheid 
Velden en de windmolen wordt beleend. Na de 
opheffing van de heerlijkheid in de Franse Tijd 
blijft het geslacht Van Hoensbroek in bezit van zijn 
eigendommen maar de daaraan verbonden heerlijke 
rechten worden afgeschaft. De heimolen is inmiddels 
afgebroken maar wordt in 1797 nieuw gebouwd. In 
het begin van de 19e eeuw is de molen in bezit van 
baron von Wymar zu Kirchberg, Heer van Arcen. 
Zijn kleinzoon heeft geen opvolger waardoor de 
bezittingen van het Kasteel Arcen op 24 juli 1871 via 
een openbare verkoop in zaal Tielens aan de Markt in 
Venlo van de hand worden gedaan. De erfgenamen 
verkopen de molen met woonhuis stalen schuur, dat 
zo’n 100 meter van de molen staat, aan Bernard Bos, 
grondeigenaar uit Lottum. In 1903 verkoopt de familie 
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Bos de molen met huis, stal en schuur aan pachter 
Piet Jansen. Hij richt de schuur als motormaalderij 
in. De maalstoel met één koppel stenen is gemetseld 
en voorzien van een op de vloer staand ijzeren 
drijfwerk. Aan de schuur wordt een machinekamer 
voor een petroleummotor gebouwd. In 1924 wordt 
ook het woonhuis bij de maalderij getrokken en aan 
de Rijksweg wordt een nieuw huis met café (café en 
tramhalte De Molen) gebouwd. 

Lei van de Mulder
Bij boedelscheiding in 1927 komen de standaardmolen 
en motormaalderij in bezit van zoon Lei Jansen. 
Als knecht werkt hij op de watermolen van Hout-
Blerick en op de windmolen van Vortum-Mullem 
waar veel Limburgse molenaars het vak leren. 
Jansen bouwt in 1931 een nieuwe motormaalderij 
en de petroleummotor wordt door een elektromotor 
vervangen. De windmolen ondervindt grote 
concurrentie van de motoren. In het vakblad ‘De 
Molenaar’ van 19 maart 1930 biedt Lei Jansen ‘een 
goed onderhouden en in besten staat verkerende 
standaardmolen’ voor afbraak te koop aan. Hij vindt 
het zonde als het oude gebouw tegen de vlakte moet 
maar een poging van Jansen om met subsidie van 
de overheid de molen als monument te behouden 
mislukt. Een bijkomend nadeel is dat Lei Jansen 
molenbelasting moet betalen zolang het gebouw 
nog overeind staat. Kopers dienen zich niet aan. Het 
gevlucht, bestaande uit een stalen en houten roede, 
wordt gestreken. De plaatstalen roede gaat naar 
een onbekende molen in Duitsland en delen van de 
wieken naar de schuur van Hand Flinsenberg, Rijksweg 
23. De eeuwenoude monumentale windmolen op 
de Hasselderheide blijft nog een paar jaar ontwiekt 
staan maar wordt begin jaren ‘30 op de draaicirkel 
los gemaakt en met enkele paarden omvergetrokken. 
‘Mij is altijd verteld dat de molen ‘zoee rot wie kaaf 
waas’ toen ie werd gesloopt’ vertelt Lei Jansen in 
2011, zoon van de laatste heimulder. Het materiaal 
wordt als sloophout en oud ijzer van de hand gedaan. 
De gietijzeren molenas wordt kapot geslagen om het 
afvoeren te vergemakkelijken. 

Molendijk
De elektrische maalderij aan de Molendijk stopt 
in 1956 als Jansen zware concurrentie krijgt van 
de Boerenbond die de maalvergunning overneemt 
van een andere Veldense molenaar Rub van den 
Hombergh. De Boerenbond neemt een hamermolen 
in bedrijf die minder onderhoud vergt en het graan 
niet maalt maar kapot slaat. De meeste boeren laten 
voortaan graan bij de bond malen. Jansen kan hier 
niet tegenop boksen en stopt zijn molenbedrijf dat in 
1991 verbouwd wordt tot woning, nu Molendijk 13a. 
Eén molensteen verhuist naar Arcen en is in gebruik 
bij de gerestaureerde watermolen. Andere maalstenen 
liggen in 2010 nog in de tuin van de woning Molendijk 
13a.

De oude windmolen, de trots van de 
Molendijk, gebouwd in de 17e eeuw, 
afgebroken begin jaren ‘30.
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waarin een zuiggasmotor komt te liggen. Onder in 
de molen staat een enkele maalstoel. Nadat Rub is 
gestopt rond 1950 doen het gebouw en omliggende 
schuren dienst als autogarage van Mans de Wilde. Om 
ruimte te bieden aan het woningbouwplan Velden-Oost 
wordt de grond verkocht en trekt de familie De Wilde 
in 1974 met een bulldozer en kettingen de stenen 
molen omver. ‘Zonde, ze hadden ons de molen nooit 
moeten laten afbreken’, zegt Rien de Wilde in 2011. 

De korenmolen van Heiligershof
In 1922 wordt in één van de schuren van boerderij 
Heiligershof in de Voort een korenmolen geïnstalleerd 

De meule van Rub
In 1867 vragen bakker Leonardus van den Hombergh 
en Josef van der Stein vrijwel gelijktijdig bij de 
provincie een vergunning aan voor het oprichten van 
een windmolen voor het malen van graan en het 
persen van olie. Van der Stein krijgt de vergunning 
en koopt een stuk land van landbouwer Pieter 
Thissen waar nu de Pastoor Joostenstraat en de 
Pastoor Baltesenstraat bijeenkomen. Daar bouwt hij 
binnen een jaar een stenen windmolen van het type 
‘grondzeiler’. Al na een jaar verkoopt hij de molen 
met erf aan bakker en winkelier Leonardus van 
den Hombergh. De molen verandert een paar keer 
van eigenaar maar blijft in de familie. Robert van 
den Hombergh, beter bekend als Rub de Mulder, is 
molenaar vanaf 1924 en kent wat tegenslagen. Door 
storm in de jaren 1920 - 1925 verliest de molen eerst 
een wiek en daarna zelfs de hele kap. Rub verbouwt 
het bedrijf tot een stenen bergmolen en laat in de 
molenberg een kazemat met machinekamer bouwen 

Velden krijgt in 1974-1975 nieuwe 
riolering. Vanuit Velden-Oost is 
geheel rechts de molen van ‘Rub’ 
te zien waarin op dat moment 
de garage van Mans de Wilde is 
gevestigd.

De korenmolen die in 1922 wordt geïnstalleerd op boerderij 
Heiligershof.



391Handel en Nijverheid

door de familie Van Hees uit Geldern. De molen is 
voor 60 gulden gekocht en wordt vooral gebruikt om 
veemeel te maken. Tot 1935 wordt de molen door een 
benzinemotor aangedreven, daarna via elektriciteit. 
De productie was ongeveer 300 kilogram per uur. 
Vanwege regelmatig gebruik moet de molen één 
keer per jaar de stenen scherpen. Met het hoogwater 
van 1926 staat de bovenste molensteen gedeeltelijk 
in het Maaswater. In 1940 - 1945 wordt de molen 
verzegeld met een loodje. De molenaar is zo moedig 
om het ijzerdraadje achter het loodje voorzichtig 
los te maken zodat er enige tijd stiekem gemalen 
kan worden. Maar als het loodje breekt, maakt de 
landbouwcontroleur er een zegel met een touwtje aan 
en is het illegaal malen afgelopen. Gelukkig voor de 
boer knijpt de controleur een oogje dicht, constateert 
wat spinnenwebben rond de molen en rapporteert aan 
zijn oversten dat de molen nooit illegaal is gebruikt. 
In 1944 brandt Heiligershof af. Het deel waar de 
molen staat, blijft gespaard. De molen wordt na de 
oorlog geheel gereviseerd met onder andere nieuwe 
stenen en een nieuwe mantel en doet tot 1965 dienst. 
In 1951 wordt Heiligershof opnieuw opgebouwd. De 
molen verhuist mee en staat er tot 2 december 1989. 
Nu is de korenmolen één van de museumstukken van 
de Hansenhof.

Smokkelen 
In het hele grensgebied van Schandelo is smokkelen 
lange tijd een grote uitdaging. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918) bijvoorbeeld is het stiekem 
over de grens brengen van een zak levensmiddelen 
erg lucratief. Koffi e, thee, tabak, sigaren, sigaretten, 
specerijen, cacao, chocolade en zuidvruchten, maar 
ook vlees, meel en andere levensmiddelen leveren 
winst op. Het gebied met bossen, heidevelden, 
moerassen en vennen is moeilijk te bewaken door 
de ‘kommiezen’, zoals de grensbewakers in die tijd 
genoemd worden. In een kleine gemeenschap is vaak 
wel bekend waar de grensbewakers zich ophouden 
zodat de smokkelaar een onbewaakte grenspassage 
kan nemen. Als douaniers de smokkelaar in de gaten 
krijgen, lijdt hij verlies en kan hij zijn vege lijf alleen 

redden door de zak levensmiddelen weg te gooien. 
Grensbewoners maken onderscheid tussen goede 
en slechte grensbewakers. De hospita’s bij wie de 
grensbewakers kost en inwoning hebben, werken wel 
eens mee en hangen een handdoek in het raam als de 
‘kommiezen’ thuis zitten. Sommige beambten laten 
zich omkopen. Anderen knijpen wel eens een oogje 
toe, als het arme drommels betreft die uit bittere 
noodzaak een centje proberen te verdienen. Want arm 
is het grensvolk tot ver in de 19e  eeuw toe. De schrale 
zandgrond levert weinig op, industrie is er praktisch 
niet. De werkloosheid is hoog, welvaart en rijkdom zijn 
ver te zoeken. 

Wijde rokken
In de vaak grote gezinnen helpen echtgenotes en 
kinderen uit noodzaak mee. Vrouwen en meisjes 
mogen door grensbeambten niet gevisiteerd worden. 
Vooral op zon- en feestdagen maken moeders in 
wijde kleren en met grote hoeden op, trots achter 

Een oude foto van grenscafé 
Jagersrust in de jaren 50.
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De zilveren koningsplaat van schutter Gradje Steegh die zich 
op 11 juli 1920 tot de 11e koning van schutterij St.-Andreas 
Schandelo schiet. Trots op zijn smokkelreputatie laat hij een 
smokkelaar met een zak op de rug in de koningsplaat graveren 
met daaronder de tekst: ‘Alles voor Oom Willem’.

de kinderwagen lopend, uitstapjes naar familie of 
bekenden aan de andere kant van de grens. Later in 
de middag komen ze terug, listig een ham of een stuk 
spek onder de kinderwagen gebonden. Of onder de 
hoed een pakje koffi e verstopt en om de hoed nog een 
ronde metworst, verscholen onder de kunstbloemen. 
Verder zitten er rookwaren of boter onder de wijde 
rokken verborgen. Zo passeren de dames vriendelijk 
glimlachend de grensbewakers. Verdachte vrouwen 
mogen alleen door een daartoe bevoegde vrouwelijke 
beambte op het politiebureau gefouilleerd worden. 
Een tijdrovende, omslachtige opsporingsmethode 
die nauwelijks wordt toegepast. Sommige douaniers 
hebben hun eigen tactiek. Vrouwen van wie vermoed 
wordt dat ze boter smokkelen, mogen een tijdje bij de 
warme kachel in het politiebureau plaatsnemen. 

Alles voor Oom Willem
Mannen moeten listig te werk gaan. Zij worden door 
de ‘kommiezen’ grondig aan den lijve onderzocht. 
Vaak worden zadel en stuur van de fi ets geschroefd 
en het holle frame gevuld met koffi ebonen. Of zoonlief 
gaat mee op de fi ets met een mooie dikke bal in zijn 
handjes, gevuld met tabak. Boeren met bouwland 
of weiden aan beide zijden van de grens weten vaak 
onder vrachten voederbieten, hooi of graan grote 
partijen smokkelwaar en vee ‘unverzollt’ de grens over 
te brengen. Grenswinkels en vele grenscafés beleven 
gouden tijden. Hoe de leden van schutterij St.-Andreas 
Schandelo tegen de illegale grenshandel aankijken, 
toont de zilveren koningsplaat van schutter Gradje 
Steegh die zich in 1920 tot koning van St.-Andreas 
schiet. Trots op zijn reputatie laat hij een smokkelaar 
met een zak op de rug in de koningsplaat graveren 
met de tekst: ‘Alles voor Oom Willem’, waarmee 
‘Schelle Gradje’ doelt op de Duitse keizer Wilhelm II.

Smokkelbendes
De beroepssmokkelaars, soms bewapende bendes, 
opereren op grotere schaal en nemen meer risico. 
Nachtelijke vuurgevechten tussen douanebeambten 
en smokkelaars zijn geen uitzondering. Regelmatig 

vallen aan weerszijden gewonden en doden, ook in 
Velden. Eén Veldense smokkelaar die ‘s nachts wordt 
aangeschoten, weet de dans te ontspringen, maar 
ondervindt zijn leven lang hinder van zijn heup. 
Omkoopbare douaneambtenaren willen nog wel eens 
verraden waar ’s nachts de collega grenswachters 

De zilveren koningsplaat van schutter Gradje Steegh die zich 
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liggen zodat de bende op een andere plaats gevaarloos 
de grens kan passeren. Berucht zijn de smokkelbendes 
uit het Ruhrgebied. De grote bazen, die de zaak 
fi nancieren, blijven meestal buiten schot. De kleine 
man wordt meestal gepakt en veroordeeld tot een 
geldboete, enkele dagen hechtenis of een lange 
gevangenisstraf. Als Hitler in 1933 aan de macht komt, 
neemt de werkloosheid in Duitsland af en wordt de 
grensbewaking strenger. Alleen professionals durven 
nog. Na de Tweede Wereldoorlog, als er in Duitsland 
honger geleden wordt, bloeit de smokkelarij van vooral 
levensmiddelen korte tijd weer op. Als de Duitse 
economie zich herstelt, wordt smokkelen overbodig. 

Met de tram naar Velden
In de jaren 80 van de negentiende eeuw komt de 
spoorlijn Nijmegen-Venlo ten westen van de Maas tot 
stand. De streek ten oosten van de Maas blijft wat 
betreft openbaar vervoer nog een tijd onontsloten. 
Toch wordt al in juni 1900 een aanvraag ingediend 
voor de exploitatie ‘ener tramspoorweg Nijmegen-
Venlo’. Pas 13 jaar later is het zover. Op 31 mei 
1913 wordt de regio uit haar isolement gehaald met 
de komst van de Maasbuurtspoorweg die tussen 
Venlo en Nijmegen per tram mensen, vee, post en 
goederen gaat vervoeren. Deftige heren in jacquets 

met hoge hoeden komen vanuit ’s-Gravenhage om de 
offi ciële opening van de Maas-Buurt-Spoorweg (MBS) 
bij te wonen. Vanaf 2 juni rijdt de tram regelmatig 
volgens dienstregeling tussen Venlo en Nijmegen. 
De MBS wordt een geduchte concurrent van het 
scheepvaartverkeer op de Maas.

Naoorlogse situatie aan grensovergang Jagersrust met aan de 
Duitse kant van de slagboom boerderij Kastaniënburg.

Ping, ping, ping 

De goederentram kwam in een kalm tempo, puffend, zwarte 
rookwolken uitblazend, door het dorp. Je kon hem horen 
aankomen met voorop een koperen bel, zo van ping, ping, 
ping.
Hij stopte op een paar plaatsen, o.a. bij de eierloods om 
kisten met eieren in te laden voor vervoer naar Venlo. Boeren 
brachten de eieren naar de loods. Berden Tinus en zijn broer 
Berden Toên sorteerden de eieren op gewicht door ze door 
een eierzeef te halen. Daarna werden de
eieren in een speciale bak met een felle lamp doorgelicht. Er 
sneuvelden wel eens wat eieren en de licht gekneusde kon je 
kopen voor een paar centen. Dit extraatje kwam in de grote 
gezinnen in die tijd goed van pas.

De aankomst van de tram in Velden 
trekt dagelijks veel bekijks. Uit de 
collectie van Dr. H.J.A. Duparc.
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Striekiezer
De MBS begint met zes locomotieven en de nodige 
wagons, gebouwd door de fi rma Hohenzollern uit 
Düsseldorf. De locomotieven hebben nummers en zijn 
naar halteplaatsen op de lijn vernoemd; Nijmegen 
(40), Plasmolen (41), Gennep (42), Bergen (43), 
Arcen (44) en Venlo (45). Later worden er nog twee 
locs bijgekocht; Mook (46) en Velden (47). Vanwege 
de lage, platte vorm van de onderkant wordt de 
stoomlocomotief ’t striekiezer’ genoemd. De Veldense 
haltes zijn bij café de Molen in Hasselt, bij café Coppes 
(Wapen van Velden) in het dorpscentrum en op de 
Krosselt. Het eerste jaar van de stoomtramlijn verloopt 
economisch goed. Het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog gooit roet in het eten. Na de oorlog 
mogen het vervoer en de inkomsten nog behoorlijk 
toenemen maar na tien jaar heeft de MBS zijn beste 
tijd al gehad, zeker wat het personenvervoer betreft. 
Tussen de beide wereldoorlogen in komt het gebruik 
van autobus en vrachtwagen goed op gang. De 
maatschappij schaft dan ook autobussen aan. 

De tram ter hoogte van de Krosselt.

Zuidooster
In de Tweede Wereldoorlog vervult de tram nog 
een heel belangrijke functie in het streekvervoer. 
Autobussen rijden niet wegens benzinegebrek en 
fi etsbanden zijn niet meer te krijgen. Iedereen die in 
Venlo werkt of daar naar school gaat, is op de tram 
aangewezen. Passagiers worden vaak er ingepropt, 
desnoods in de goederenwagens. Comfortabel reizen 
is het niet maar de prijzen zijn ook navenant. De 
tramrails worden grotendeels door het oorlogsgeweld 
verwoest en worden in 1946 verkocht en weggehaald 
zodat de Rijksweg aanzienlijk verbreed kan worden. 
Na de fusie in 1948 van de MBS met busmaatschappij 
Vitesse ontstaat de Zuidooster. De tram verdwijnt zo 
uit het Veldense straatbeeld. De haltes blijven bestaan 
voor de bus.

Een wandeling door Velden
Anneke Knaapen van de Historische Werkgroep 
heeft haar vele jeugdherinneringen aan de jaren ‘30 

Tramongeluk.

‘Een zomermiddag in 1942 rond twaalf uur. De school was uit 
en de kinderen huppelden naar huis. De tram, bij de eierloods 
van Berden Tinus, trok natuurlijk bekijks. Er werd geladen en 
gelost. Ook Willy stond er even bij te kijken. Toen de tram 
weer optrok, hield hij zich aan de tram vast en holde mee. 
Op een gegeven moment konden de kleine beentjes het niet 
meer bijhouden. Hij struikelde, viel en belandde onder de 
wielen van de tram. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, 
schreeuwden van afgrijzen en probeerden de machinist te 
waarschuwen. De goede man, hangende uit het raam van 
de locomotief, hoorde niets en was totaal onwetend van het 
drama dat zich achter zijn rug afspeelde. De tram denderde 
richting Venlo. Het kleine ventje overleefde dit geweld niet. 
De snel aanwezige dokter Thielen kon alleen nog maar de 
dood constateren. De mensen die natuurlijk kwamen kijken, 
waren ontzet en hadden zielsveel medelijden met de vader 
die in de kleine zijn zoontje herkende’.   

De tram ter hoogte van de Krosselt.
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Velden rond 1925. Vanuit de 
kerktoren zie je de Koestraat, later 
de Schoolstraat en een deel van de 
Markt.

In de werkplaats van timmerbedrijf 
Clabbers, Sjaak en Herman 
Clabbers.

aan het papier toevertrouwd. De verhalen van de 
timmermansdochter schetsen een aardig beeld van 
opkomende handel en nijverheid in die tijd.

Oost-Indische inkt
‘Rond 1930 zag ons dorp er heel anders uit’, vertelt 
Anneke Knaapen. ‘Werd je vroeger ‘s morgens 
wakker door het gekraai van een haan en de wekker, 
nu wordt het wekkeralarm begeleid door drukke 
verkeersgeluiden. Als je toentertijd ‘s morgens om 
half zeven naar de kerk ging, werd je bij ons thuis in 
de timmermanswerkplaats begroet door gezaag en 
gehamer. Karren maar vooral vloeren en schotten 
van kippenhokken werden buiten op de plaats 
getimmerd. In de zomer stond er soms een bak op 
twee schragen buiten met wit papier erin waarop 
bouwtekeningen stonden, gemaakt met Oost-Indische 
inkt. Deze tekeningen werden op een vel lichtgevoelig 
blauwdrukpapier gelegd. De zon kleurde het papier 
blauw en de contouren van de tekeningen bleven wit. 
Dit waren de blauwdrukken die werden gebruikt door 
de aannemers om de prijs van een nieuw te bouwen 
huis uit te rekenen en daarna het huis ook te bouwen. 
Niemand mocht in de buurt van die bak komen want 

een duw of een schaduw kon de hele boel bederven. 
Om aan te duiden met welke timmerman je te doen 
had, werd er vaak een voornaam bij gehaald’. Zo 
heb je Tummer Wullem (in ’t Zandt), Clabbers Hand, 
Clabbers Herman (Maan), Clabbers Sef en Tummer 
Bert ziene Graad. Natuurlijk wordt zijn zoon dan Lam 
vaan Tummer Bert ziene Graad genoemd, een hele 
mond vol. Ook zijn er meubelmakers als Thei (Rieter) 
vaan Hube Fons, Hafmans Thei wiens vader Handrie 
Hafmans ‘d’n alden Hafmans’ wordt genoemd.

Velden rond 1925. Vanuit de Herman Heldens, H. Geurts (Backus Bèr) en Harrie Schreurs staan 
in 1930 met hun Ford-vrachtwagen en paard met kar midden op 
de Rijksweg stil. Het is nog rustig in Velden.
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De erfenis van Tummer Wullem
Willem in ’t Zandt (Tummer Wullem), geboren in 
1885 in Lottum, komt vanuit Lottum naar Velden en 
begint als timmermansleerling bij Joh. Clabbers in 
de Koestraat. Rond 1906 start hij zijn eigen bedrijf 
in een kippenhok. Hij werkt hard want timmeren 
is zijn werk maar ook zijn hobby. In 1908 krijgt hij 
verkering met Maria Lenssen. Ze trouwen, wonen 
op de Markt in een klein huis en bouwen het bedrijf 
op. Maria is naaister, wast 'toeren' (Limburgse 
hoofdkappen) en begint sokken te breien op een 
Wikuna-machine. In 1910 bouwen ze hun eerste 
eigen huis. Er volgen nog een paar woningen en 
hun laatste huis aan de Rijksweg krijgt er een fl inke 
werkplaats bij. Als Velden elektriciteit krijgt, schaft 
Wullem houtbewerkingsmachines aan waarmee hij 
veel meer werk kan verzetten. De oudste zonen Pierre 
en Herman komen in het bedrijf, terwijl de derde zoon 
Sir het breifabriekje van Maria uitbreidt. Sir wordt na 
de oorlog horlogemaker en koster, eerst in Lomm, 

later in Lottum. Rond 1947 nemen Pierre en Herman 
het bedrijf over. Meer en modernere machines maken 
het mogelijk om steeds meer werk te verzetten. 
Tafels, stoelen, kasten en de doodskisten, die vroeger 
altijd door de timmerman werden gemaakt, gaan over 
naar de fabriek. Het bouwbedrijf staat nu voorop. 
Pierre en Herman besluiten om ieder zelfstandig 
een timmerbedrijf te beginnen. De naoorlogse tijd 
verschaft zoveel werk dat dit geen enkel probleem 
oplevert. Ook zij krijgen zonen met timmermansbloed. 
Pierre’s zoon Wim gaat van de bouw over op interieurs 
en bijzondere trappen en Hermans zoon Jan zet het 
bedrijf voort in de bouw en renovatie van woningen. 
Wim stopt met het bedrijf. Zijn twee dochters zien 
het timmervak niet zitten. De zoon van Jan, Rick in ’t 
Zandt, heeft met een partner de zaak voortgezet als 
Bouwbedrijf In ‘t Zandt op industrieterrein Spikweien 
in Lomm. Een bedrijf dat honderd jaar geleden is 
opgezet door de 21-jarige jongeman ‘Wum vaan de 
Bielemaan oet Lottum’. 

Gesakkerjuu van de smid
‘Verder door het dorp kwam je langs de smid. 
Daar was vaak een boer te zien met een paard dat 
beslagen moest worden of in de winter scherp gezet 
werd. Het paard stond dan in de ‘hotstal’, ook wel 
nod- of noëdstal genoemd. Iemand die de lucht van 
een verbrande paardenhoef heeft geroken, zal dit 
niet meer zo gauw vergeten. Het paard voelde dat 
niet want hoefsmid zijn was een vak apart. Over het 
algemeen waren de paarden rustig. Soms echter werd 
er ‘gesakkerjuud’, als het paard niet stil bleef staan.’ 
Velden telt dan verschillende smeden; Smid Toën 
(Hegger), Smid Thei (Coppes), Smid Wum en Smid 
Elbert, zonen van Jan Smits, Thiesse Lei en niet te 
vergeten Michel van Thiesse Lei. Een donker uiterlijk 
hoort bij hun beroep. De zonen van Smid Toën, Jan en 
Cir Hegger, hebben ook lange tijd een smederij. Jan 
heeft ook aan kassenbouw gedaan. De kleinzonen van 
Smid Toën, Jan en Twan Hegger, runnen samen nog 
een constructiebedrijf. 
‘Het leggen van een ijzeren band om een karwiel was 
een bezienswaardigheid.

De werkplaats van Jan in ‘t Zandt 
aan de Oude Venloseweg in Velden.
De werkplaats van Jan in ‘t Zandt 
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De band werd gloeiend heet gestookt in hout- of 
schansenvuur. Dan werd het houten wiel er in 
geplaatst en snel afgekoeld met water. Al sissend 
klemde de band zich muurvast om het wiel.
Het regelmatig klinken van de hamer op het aambeeld 
is onvergetelijk’.

Foto genomen vanaf de Rijksweg 
in de richting van het centrum 
met onder andere de huizen van 
kippenfarm Sjang Hoedemakers 
in het midden, het oude lager van 
de LLTB, de winkel van kapper Jan 
Schlooz, de groente- en fruitwinkel 
van de familie Hoeymakers en het 
Scholtishuis. Daar tegenover aan 
de Markt: Jan Hoefnagels, café Jan 
Mooren (nu De Bascule), familie 
Simons en familie Van der Zanden. 
Aan de westkant staat zaal 
’t Centrum.
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De nazaten van Jan Smits
Jan Smits start omstreeks 1900 een smederij in de 
Dorpsstraat, nu apotheek St.-Andreas. De smederij 
wordt stilgelegd als Jan in 1913 vroeg sterft en zijn 
drie zonen, Sjaak, Elbert en Wim, te jong zijn om de 
zaak over te nemen. Moeder Smits verdient vele jaren 
de kost in de tuinderij en ook de broer van de weduwe 
regelt veel. De zonen van Jan leren het smidsvak 
elders. Sjaak Smits werkt in Venlo als wagenmaker. 
Elbert en Wim zetten de smederij in het dorp voort 
en hebben tegelijkertijd een werf in Hasselt. De 
broers delen de fi rma later op. Wim runt de winkel 
en smederij in het dorp en Elbert bestiert een werf 
aan de Maas. Hay, zoon van Wim, wordt elektricien 
en zet de winkel voort. De scheepswerf van Elbert 
heeft op verschillende plaatsen gelegen, maar steeds 
in de buurt van de huidige werf bij het veer. Elbert 
wordt opgevolgd door Jan en Joep. Joep heeft de zaak 
doorgegeven aan zoon Roel.

Een offerte werd toen al op en 
neer gestuurd zoals nu met email-
verkeer.
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Tuigenmaker (Haammaèker)
Paardentuigen worden in die tijd gemaakt en 
gerepareerd door ‘haammaèker’ Bouten. Hij heeft zijn 
werkplaats eerst aan de rijksweg en later aan de Markt 
waar nu een grote supermarkt is en waar voorheen 
de winkel van Hay Manders woninginrichting, later ‘t 
Woënhukske, lag.

Melk
‘De boeren die al vroeg de koeien gemolken hadden, 
zetten de melkbussen, de tuite, aan de weg. De melk 
werd opgehaald door Giepmans Graad, Fitte Chris, 
Piet vaan Pompe Wullem, Hegger Lowie, Frenske van 
Lin, Hary Schreurs en vast nog wel meer’. Deels wordt 
de melk naar de ‘fuu’ gebracht en deels wordt ze door 
kleine zelfstandigen meteen aan de man gebracht. ‘Op 
boerderij ‘de Klef’ stonden paarden die voor dit doel ‘s 
morgens werden opgehaald. Melkventers namen de 

melk mee en gingen er mee langs de huizen. Ieder had 
zijn vaste klanten. Natuurlijk hadden ook de melkboeren 
een bijnaam: Duijf Kuüb, Duijf Graad, Drienen Thei, 
Drienen Dris, Bottermelk Sef. Vaak namen de zonen het 
bedrijf over en volgde een nieuwe generatie melkboeren. 
Melkhandelaren waren in Velden: Hand en Thei Geurts 
(Bakkes Hand) en Dris en Karel Dirkx (Drienen Dris) en 
Sef van den Hombergh (Melk Sef).’

De fuu 
De drie Veldense melkfabriekjes heten in de volksmond 
‘fuu’. Het is de afkorting van centrifuge, een installatie 
waarmee de room wordt gescheiden van de rest. In 
de fuu wordt melk gekoeld. Om boter te maken werd 
de melk gekarnd en het restproduct was karnemelk 
(botermelk). Als er kaas gemaakt werd was het 
restproduct wei (varkensvoer). De producten worden 
voornamelijk door melkhandelaren in Venlo verkocht. 

Het grote pand is café, winkel en 
woonhuis van mulder Jac van den 
Hombergh. Achter de notenboom het 
huisje van Kaat van Lipzig. Geheel 
links de fuu.
Foto is gemaakt op 17 juni 1902 bij 
het gouden priesterfeest van pastoor 
Schrijnen.
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Fuu St.-Andreas
Aan de Rijksweg 125 wordt in 1921 melkfabriek St.-
Andreas opgericht door Duijf Kuüb. Melk wordt met de 
T-Ford opgehaald bij de boeren en gaat grotendeels 
naar Venlo. Mensen uit de buurt kopen melk, boter of 
karnemelk rechtstreeks bij de fuu. ‘Het paard waarmee 
bij de ‘fuu’ van Duijf Kuüb melk werd gehaald, was als 
de dood voor de tram. Als men er niet snel bij was, 
ging hij op de ‘klater’. Tijdens zo’n vlucht gooide hij 
eens Sjaak vaan Gritje, Sjaak Jacobs, die hem tegen 
wilde houden, met een boog over een heg. Het paard 
rende door en ramde de put bij ‘Holthuuze Lies’ (hoek 
Bernhardstraat-Wilhelminastraat). In ‘t Vorst kon het 
beest worden opgevangen’. Melkfabriek St.-Andreas 
is in de jaren veertig nog even een jeugdhuis waar 
de kapelaan toezicht houdt. In 1958-1959 wordt 
het pand in opdracht van Twan Duijf verbouwd tot 
winkel/woonhuis. Aan de Rijksweg 120 ligt nog een 
derde ‘fuu’: De Nijverheid van de Venlose gebroeders 
Peeters die later een nieuwe fabriek aan de haven 
in Venlo bouwen. De komst van de grote, nieuwe 
melkinrichting St.-Martinus in Venlo, later Campina, 
betekent het einde van de melkfabriekjes in Velden. 

De fuu De Nijverheid aan de Rijksweg 120. Inmiddels afgebroken.

Fuu St.-Isidoris
Deze fuu ligt midden in het dorp op de plek waar nu 
het Gekke Moandaagsmonument met fontein staat 
en waar vroeger het bronzen beeld van de koe met 
het vallend melkmeisje heeft gestaan. Het kunstwerk 
van de koe en het meisje, gemaakt door de Reuverse 
kunstenaar Nicolas van Ronkenstein, een herinnering 
aan het agrarisch verleden, is verhuisd naar een plek 
naast de kerk waar het Scholtishuis heeft gestaan. 
‘Op de hoek bij de fuu stond een grote notenboom’. 
De melkfabriek St.-Isidoris wordt op 29 januari 1900 
opgericht en wordt afgebroken in 1929. De voorkant 
van de fuu ligt aan de Koestraat (nu Schoolstraat) 
die lager ligt dan de rest van het gebouw. Daarom 
heeft de fuu aan de straatkant een bordes waar de 
melkwagens de tuiten met melk afl everen die ze bij de 
boeren hebben opgehaald. ‘Bij nacht en ontij hoorde 
je vaak het gerammel van de melkbussen en kannen. 
Mensen uit de buurt gingen vaak op vrijdag karnemelk 
halen. Daar werd dan thuis heerlijke karnemelksepap 
van gemaakt met kleine brokjes zwartbrood. In een 
royale bui kon moeder er wel eens wat rozijntjes, 
pruumkes, of zwarte pruimen in doen. Dat was een 
feest. Je at dan de pap op en bewaarde de ‘pruumkes’ 
in je hand om later op te eten’. De leden van deze 
coöperatieve melkfabriek van boeren moeten tekenen 
voor een aanzienlijke borgsom.

Aan de Rijksweg 125 wordt in 1921 
melkfabriek St.-Andreas opgericht 
door Duijf Kuüb.

De fuu De Nijverheid aan de Rijksweg 120. Inmiddels afgebroken.
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Peter Joseph Martinus van den 
Hombergh (1907 - 1982), Melk Sef, 
met zijn ijscowagen op de Markt. 
Hij werkte bij melkfabriek Martinus 
in Venlo en ging met het merk 
Sibema-ijs de straat op. Het kleinste 
roomijsje kostte 5 cent.

Melkfabriek Duijf Kuüb St.-Andreas 
begin 1921
1e links Duijf Graad
3e links Duijf Kuüb

Winkel de VéGé van Andries Geurts in Schandelo 48. Met de 
winkelwagen bracht ‘Driske’ de ouderen van Schandelo op zondag 
naar de kerk.



402  Hoofdstuk 10

De kroetpers
In de prachtige hoeve ‘de Foët’ in Genooi zit vele jaren 
een stroopfabriekje. ‘In één van de oudste huizen van 
Velden maakte Herman van Leipsig, Foeten Maan’, 
van suikerbieten, wortels of appels heerlijke ‘kroêt’. 
En als je dan uit school kwam, lagen de boterhammen 
met stroop al voor je klaar’. Het ‘Foete Kroêt’ werd 
ook gebruikt in de karnemelk. Dat was namelijk veel 
goedkoper dan suiker.
 

Kerstgroepen van gips
Aan de Markt ligt rond 1930 één van de weinige 
Veldense industrieën in die tijd: de beeldenfabriek 
van Bert Vosbeek die vooral heiligenbeelden en 
kerstgroepen van gips produceert. ‘De beelden werden 
van kleur voorzien in de voorkamer door de uit Venlo 
afkomstige ‘Fred en gezellen’. Vrolijke gasten. Zij 
schilderden als de besten maar konden ook goed 
fl uiten en gaven op welluidende wijze uiting aan hun 
vreugde in de arbeid. Nog mooier was hun prachtige 
veelstemmige zang die door de vaak open vensters 
over het marktplein schalde. De schooljongens, 
hangend over de vensterbank, luisterden graag 
naar de liedjes en keken naar  het decoratiewerk. 
Als schoolmeisjes zich in de buurt van de zingende 
schilders begaven, werden ze daarvoor op de vingers 

Herman van Leipsig aan het werk bij zijn strooppers.Herman van Leipsig aan het werk bij zijn strooppers.

Het rijbewijs van Duijf Graad uit april 
1933. Hij was mogelijk de eerste die 
in Velden een rijbewijs had omdat 
dat nodig was voor zijn melkbedrijf. 
Duijf reed in een bestelbus. 
Doordeweeks voor het werk en op 
zaterdag en zondag gebruikte hij 
de wagen als een soort taxi om 
o.a. de voetballers van I.V.O. naar 
uitwedstrijden te brengen.

Het huis van Herman van Leipsig 
(Foeten Maan) in Genooi. 
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getikt door één van de zusters van de meisjesschool’. 
Vosbeek heeft bij het fabriekje ook een winkel en café. 
Vanaf 1989 is op deze plek zeilmakerij Flos gevestigd.

Naaien, knippen en scheren
Er zijn rond 1930 verschillende kleermakers en 
naaisters in Velden. Het is vrij normaal dat deze 
mensen meerdere beroepen hebben. Kleermakers als 
Snieer Graad, Snieer Sjang van Hees, Karel Jacobs, 
Drienen Hary, Theele Sef en snieer Sjang Geelen 
zijn ook kapper. ‘Men kon er het haar laten knippen 
en de baard professioneel laten afscheren. Snieer 
van Hees bezocht zijn klanten ook aan huis. Verder 
had je kapper Caris en de familie Schlooz met een 
dames- en herenkapsalon. Jan Schlooz was heel goed 
van de tongriem gesneden. Een bekend gezegde van 
hem was ‘Laten we eerst even eerlijk zijn’. Hij had 
makkelijk journalist kunnen worden’. Zijn columns in 
het contactblad de Kiëskop voor militairen in Indië 
en de Veldense bevolking onder het pseudoniem 
‘Frenske van de Kwartelemert’ worden in de jaren 

De Markt met aan de westkant 
beeldenfabriek H. Vosbeek. 
Daarnaast zaal ’t Centrum. Aan 
de noordkant de kapperszaak 
van Jan Schlooz, de woning van 
de familie Gart, café Jan Mooren, 
manufacturenhandel Jan Steegh en 
het pand van H. Geerbex later de 
schoenwinkel van Jan Hoefnagels.

Mevrouw Haenen in de Stapperstraat 
aan het spinnewiel.
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Schreurs), Graad Duijf, Jan Steegh ‘De Concurrent’ 
en Sraar Jeucken gaan met spullen voor de uitzet 
langs de deur. ‘Moeder vertelde eens dat er vroeger 
voordat ze trouwde een man bij haar thuis aan de 
deur kwam die vroeg of er iets nodig was voor de 
bruid. Stof voor lakens, slopen, bedovertrekken, 
handdoeken of veren voor in kussens. Daarom vroeg 
hij aan mijn moeder: ‘Haet ôw Merie al vaere?’ Prompt 
antwoordde moeder: ‘Nae, allein nag már puûzels’. Na 
de Tweede Wereldoorlog is er in Velden een tijdlang 
een textielwasserij van de familie Holthuisen aan de 
Oude Venloseweg.

Breien
De wol voor gebreide kleren wordt tot voor de oorlog 
als huisnijverheid thuis gesponnen. Ook weven 
gebeurt thuis. ‘Rond de Tweede Wereldoorlog en 
daarna had je een heel bekend brei-atelier; de 
tricotagefabriek van Alex en Annie Könisser. Na de 
oorlog hebben de meeste Veldenaren wel rond gelopen 
in pakjes, truien, rokjes of vestjes van deze fi rma. 

na de Tweede Wereldoorlog verslonden. Later zijn er 
andere kappers in het dorp actief: Maison Hélène van 
de familie Puijn, Hay de Swart (van 1959 tot 1996), 
kapsalon La Coupe van Ben en Astrid Crommentuyn 
en Mixt Hair. Ook zijn er thuiskappers actief in Velden. 

Kostuums en mantelpakken
Naaisters als Dien Ewalts (Bittere zien Dien), Nel 
Goemans, Marieke Könisser en Maria Willemsen en 
verschillende anderen doen hun naai- en verstelwerk 
vaak aan huis. ‘Een huisnaaister hoorde zo’n beetje 
bij het huishouden’. In het bedrijfje van Maria in ‘t 
Zandt-Lenssen worden sokken, slagers-, bakkers-, 
boerentruien en kinderkleding gebreid. ‘Bij een 
kleermaker kon je staalkaarten krijgen waar je van 
alles mee kon maken’. Voor kleding en manufacturen 
kun je behalve bij kleermakers en naaisters terecht 
bij de Firma Jeucken. Veldense kleermakers als Litjens 
Tun, de gebroeders Van Hees, Noud Hermkens en 
Karel Jacobs verkopen ook stoffen. Daar maken ze 
kostuums en mantelpakken van. Lepkes Graad (Graad 

Marktplein in oostelijke richting rond 
1910.
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Ook de dames Peeters, dochters van Haoves Duur, 
hebben een tijdlang een brei-atelier gehad’. Later 
komen er winkels die elders geproduceerde kleren 
en stoffen verkopen zoals Jeucken in de Dorpsstraat 
en stoffenboetiek Joli aan de Rijksweg en Happy 
Trails van Gerdi van den Hombergh in de voormalige 
bakkerij in de Dorpsstraat. 

De winkel van Jeucken
Firma Jeucken-Huys staat er in het briefhoofd van 
de familie Jeucken die rond 1935 kleingoed in textiel 
verkoopt. Moeder breit sokken op een breimachine. 
‘Voor een klein raam aan de Rijksweg hingen 
ondergoed, sokken en dergelijke’. Rond 1920 bouwt 
de familie Jeucken een huis in de Kloosterstraat met 
een mooie winkel zodat het assortiment textiel fl ink 
wordt uitgebreid. Er komen meer machines voor het 
machinaal breiwerk. De winkel wordt door moeder en 
de jongste zoon Jan gerund. Vader Toën en dochter 
Agnes gaan met een koffer de dorpen af om textiel 
te verkopen. De winkel wordt vergroot met nog een 
kamer en het assortiment wordt uitgebreid met truien 
en vesten, huishoudtextiel en vooral lakens, slopen, 
kortom huwelijksuitzetten. In 1946 overlijdt vader 
Jeucken. De oudste zoon Sraar gaat met de inmiddels 
aangeschafte auto naar de klanten rond Velden. Hij 
verzorgt de complete uitzet voor jonge bruidsparen. 
In 1965 verhuist de familie naar een groter pand in de 
Dorpsstraat met meer mogelijkheden voor de verkoop. 
Beide zonen runnen de winkel na het overlijden van 
moeder in 1956. De oudste zoon houdt na enige jaren 
op met de externe verkoop. Mensen krijgen meer 
keuzemogelijkheden elders, bijvoorbeeld in de Venlose 
binnenstad. ‘Na het overlijden van de jongste broer 
Jan in 1980 heeft zijn vrouw Doortje de zaak nog vele 
jaren aangehouden met medewerkers. Maar de steeds 
groter wordende concurrentie en op aandringen van 
de opgroeiende kinderen werd de zaak opgeheven. 
Jammer eigenlijk want nu moet je bij wijze van 
spreken voor een klosje garen naar Venlo’. 

Koloniale waren
De eerste koloniale warenwinkels worden gerund door 
‘Gritje’ Jacobs, Joep Fleuren en Graad Verbeek die ook 
dameshoeden verkoopt. ‘Een lucratief zaakje want je 
moest als meisje of vrouw vanaf je Eerste Communie 
in de kerk een hoed of muts op hebben’. Verder zijn er 
nog Geurts Bert, de Coöperatie, Adolf, Mooren, Zeeles 
Leen en bij de bakkers kun je vaak ook nog het een 
en ander kopen. ‘Later was er dan ook nog Driske met 
zijn ‘Rijdende Winkel’. ‘Bij Thei en Mart van d’n Hoed 
(Hoeymakers) kon je verse Maasvis krijgen, later ook 
groenten. De vis werd in het begin nog gedeeltelijk 
zelf gevangen in de Maas door Thei. Bij ‘Holthuuze 
Lies’ kon je kaas kopen. Er kwamen ook nog wel lui 
aan de deur die kaas en groenten verkochten’. Sef 
Peters begint in 1950 op de Markt als groenteboer. 
Eerst met paard en kar en daarna gaat hij met een 
driewieler de boer op. Zijn vrouw Lies runt dan de 
winkel in groenten en aanverwante artikelen. In 1957 
opent hij een nieuwe winkel aan de Rijksweg 98. Als 
Sef in 1961 verongelukt, moet Lies met de winkel 

Opening van de groentewinkel in 
1957. Lies Peters bij de weegschaal 
en kassa wordt gefeliciteerd door 
Paula Brueren-Martens.
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ophouden. Producten worden vaak nog op de pof 
gekocht. De winkelier spaart de rekeningen op in een 
winkelboek en brengt één keer per jaar een rekening 
naar de klant. ‘Pastoor Kessels zag daar de nadelen 
van en heeft wel eens tijdens een preek gezegd dat 
het verstandiger is als mensen vaker rekeningen 
gingen betalen in plaats van één keer per jaar.’

De slager (slegter) 
De slager slacht aanvankelijk bijna altijd de varkens 
aan huis. Het rundvee wordt vaker bij de slager thuis 
geslacht en in delen verkocht. ‘Konijnen, kippen, 
ganzen, eenden en schapen werden vanouds door 
de eigenaar zelf thuis geslacht. Sinds 1980 is thuis- 
slachten vrijwel geheel verdwenen. Bekende slagers in 
Velden waren Bouten Graad, Litjens Frens en Beeker 
Piet en zonen. Als huisslachter werkten Peters vanuit 
de Koestraat en Jeu Simons en Joep Lommen en zijn 
oom Toon Lommen. De eerste slagerijen waren van 
Beeker Piet, Litjens Frens, Stoopen en Bouten Graad’. 
Slagerij Beeker aan de Rijksweg is in 2006 na 75 jaar 
gestopt. Litjens Frens begint rond 1935, Stoopen 
neemt zijn zaak in 1962 over. Slagerij Stoopen in 
de Dorpsstraat sluit in 1995. Nu worden alle dieren 
naar gespecialiseerde slachterijen gebracht en daar 
voor het grootste deel verwerkt tot eindproducten. 
De supermarkten en zaken als slagerij/traiteur 
Laumen aan de Rijksweg nemen de taak van de kleine 
dorpsslagerijen over.

De slach 
‘Van resten vulmateriaal en kleine stukjes darm 
werden ‘piêpwörstjes’ gemaakt speciaal voor de 
kinderen. Zij kregen de worstjes als een soort 
compensatie voor de schrammen die ze bij het snijden 
van doornen hadden opgelopen. Doornen werden 
gebruikt om worsten af te sluiten. Soms mochten 
ze proberen om met een oude bezemsteel de op het 
vuur staande kerboêt te roeren die al puffend stijver 
werd en pas goed was als de steel rechtop in de ketel 
bleef staan. Dat roeren was op het laatst zwaar werk, 
vooral als dit bij de boeren moest gebeuren in de grote 

‘sopkaetel’, de ketel voor het koken van veevoer. 
Dan werd het echt een grote-mensen-karwei. Allerlei 
‘knemmelkes’ vlees die nog over waren konden nog 
verwerkt worden tot ‘huidvleis’, zult. Ja, en dan waren 
er nog de oersterke varkensblazen die opgeblazen als 
speelgoed dienden voor de kinderen’. Varkensblazen 
worden vaak bewaard voor de Gekke Maondaag om 
de boerenkarren en wagens in de optocht mee te 
versieren. De blazen worden samen met boerenkool 
en ander agrarische attributen met een eind touw 
aan een stok gebonden om ermee voor de grap naar 
de toeschouwers te slaan. Ook wordt met Gekke 
Maondaag onder het roepen van ‘wors, wors’ worst 
en geld ingezameld. ‘De worst werd samen met het 
in bier omgezette geld later bij cafe Zeelen soldaat 
gemaakt. In verband met de kermis werd in het dorp 
rond 1930 vaak ook een koe geslacht. Dit gebeurde 
onder in het dorp bij Smeêtsboer (Dorpsstraat 5) waar 
men daarna in de schuur rundvlees kon kopen.’ 

Friet
De eerste friet van Velden wordt gebakken door de 
slagers Piet Beeker en Graad Bouten. Later opent de 
friture van Pietje Brueren, die wordt opgevolgd door 
Frans van Boekhold, nu Food Store Grandioos. De 
frietkraam van Thea Mooren aan de Markt is rond 
1975 overgenomen en uitgebreid door de familie Van 
Genegten uit het Noord-Hollandse Kwadijk. Nu heet 
het bedrijf Kwalitaria Velden van Joost Vanhommerig.

Veehandel
Rond de Tweede Wereldoorlog verdienen enkele 
mensen een deel van hun inkomen met veehandel 
zoals Gradje Verhaegh, Nent Peeters, Graad en 
Kobus Roefs. Ze handelen hoofdzakelijk in rundvee. 
‘In varkens handelde vooral Frens Litjens. De Limco 
slachterij werd vertegenwoordigd door Conrate 
Herman (Geurts)’. Er wordt bijna geen vee meer aan- 
en/of verkocht door handelaren.
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Sigaren draaien
‘Ook voor een rokertje kon je hier in het dorp terecht. 
We hadden aan de Vorstweg een heus sigarenfabriekje 
bij Geurts Bert, daar maakten ze ‘Geurtjes’. 
Werknemers Könisser en Terhaag zag je daar dagelijks 
naartoestappen. Jeerke Lucassen en Sir Notermans 
maakten ook sigaren. Die hadden aan de Rijksweg 
de werkplaats aan huis. Vaak genoeg heb ik daarnaar 
staan kijken, die waren daar reuze handig in.’ Gerard 
(Sir) Notermans, in 1891 in Obbicht geboren, leert 
rond 1905 sigaren maken. In 1918 huwt hij Petronella 
Lenssen en begint in 1919 een eigen bedrijf in Helden. 
In 1928 verhuist hij naar Velden en koopt een woning 
aan de Rijksweg om het bedrijf voort te zetten. Ze 
krijgen vijf meisjes en een jongen die wel meehelpen 
maar het bedrijf niet overnemen. ‘De tabaksbladeren 
werden aangevoerd in grote balen van gevlochten 
riet. Deze werden nog hergebruikt als biezen-matten. 
Voor kinderen waren de mooie sigarenbandjes veel 
interessanter. Toen Notermans sr. stierf, kwam 
ook moeder in Velden wonen en werd er een extra 
gebouwtje naast het huis gebouwd waar het bedrijf 
tot het einde werd voortgezet’. Petronella Notermans 
sterft in 1958 en Sir Notermans in 1969.

De eerste motoren
Voor de Tweede Wereldoorlog bakken de bakkers 
nog in ovens die gestookt worden met takkenbossen, 
schansen. Tot het begin van de 20e eeuw is alles 
handwerk. ‘Rond 1910 kocht ‘d’n Alden Bekker’ de 
eerste benzinemotor voor het in werking zetten 
van de bakkerijmachines. Voor die tijd werden 
deze soms aangedreven met een paard via een 
zogenoemde manege’. In het begin van de 20e eeuw 
tot na de Eerste Wereldoorlog worden de machines 
in timmerwerkplaatsen, smederijen en bakkerijen 
meestal aangedreven door een benzinemotor die via 
een drijfas met veel aftakmogelijkheden weer andere 
machines in werking brengt. Later wordt de benzine- 
of petroleummotor vervangen door een elektromotor.

Kolen en petroleum
Op het spooremplacement bij ‘t lager’ aan de Rijksweg 
106 worden rond 1930 de kolen gelost. ‘Het was één 
en al bedrijvigheid daar. De tramwagons voerden ook 
veevoer, kunstmest en dergelijke aan. Er werd een 
plank vanuit de tramwagen naar de ingang van het 
lager gelegd en dan reden ze af en aan. Wij kinderen 
konden daar niet langs komen of we moesten even het 
laadheuveltje op, dan onder de stang door springen 
om onze weg te vervolgen. We kenden de mensen 
die daar werkten; Clabbers Jan en Clemens Kuub 
en nog veel meer. Ook de kolenboeren kenden we 
wel: Maan vaan de Foet, Janus Knaapen, Thiesse 
Sjang en Frans van Leuven, hij werkte bij Pieëters 
Joep’. In die tijd is petroleum nodig om te koken 
en voor verlichting en verwarming en dus rijden er 
petroleumwagens rond zoals die van Cuenen Herman 
die aanvankelijk met pony en wagen begint. ‘De 
geurende petroleumman kwam op gezette tijden met 
zijn hit en stinkende wagen in het dorp en voorzag de 

De petroleumschuur van Herman 
Cuenen langs de Rijksweg.
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(Toën) van den Hombergh, wordt een invloedrijk 
man in het dorp en gaat door het leven als ‘d’n alden 
bekker’. in 1930 komt hij te overlijden. Zijn zoon Frans 
neemt de zaak over en sterft op 89-jarige leeftijd in 
1969. Zoon Antoon staat al sinds 1941 in de zaak. Hij 
besluit met zijn zoon Frans om de winkel en bakkerij 
op 13 april 1984 te sluiten. Antoon wordt in dat jaar 
65. De inwonende en ongehuwde zus Nellie staat tot 
de sluiting van de bakkerswinkel in de Dorpsstraat 
achter de toonbank. Zo werken vijf generaties Van den 
Hombergh in hetzelfde bakkersbedrijf. 

‘Bakker Antoon van den Hombergh, ‘d’n alden bekker’, 
had een paard in de manege lopen om het werk in de 
bakkerij te ondersteunen. Toen de Maas weer eens 
wat hoog was, stond het rad in het water en wilde 
het paard niet meer alleen lopen. Flinsenberg uit de 
Voort moest toen met hem meelopen. Jules van den 
Hombergh kreeg een hartaanval maar dat weerhield 
hem er niet van om daags erna op zondag naar de 
kerk te gaan’.

De eerste radio
Bij Van den Hombergh was ook de eerste radio van het 
dorp. Deze speelde op accu´s die geregeld opgeladen 
moesten worden. De antennedraad liep van een grote 
paal bij het huis over de straat naar de galmgaten van 
de kerktoren. De buren waren er niet erg gelukkig 

mensen van brandstof voor lamp en petroleumstel. 
Als kinderen waren wij zeer verzot op het blad dat hij 
daarbij uitdeelde waarin de avonturen van Pijpje Drop 
te lezen waren. Of je ging zelf petroleum halen bij 
Conrate of bij de schuur van Cuenen aan de Rijksweg. 
Uit het vat werd dan met een pompje de petroleum 
opgepompt en in de petroleumkan gedaan’. Tot de 
komst van gas is er een levendige handel in kolen, 
briketten en slam. Slam is een brei van kolenstof en 
water. De kolenboeren verkopen ook huisbrandolie. 
‘De reclameboekjes op rijm van Peter Olie waren bij 
de jeugd zeer in trek’. Benzine wordt verkocht aan de 
Rijksweg bij de gebroeders Graad en Kuüb Duijf en bij 
Smid Thei (Coppes). Later gaat dit benzinestation over 
naar de familie Tax aan de Rijksweg, nu garage Peters, 
Texacars. Tankstation Van Lin (Frenske, Twan en Ron), 
later Q8 en Vissers, verkoopt vele jaren naast benzine 
en diesel ook autogas. 

Emmers witkalk
Gir Crommentuyn is in Velden lange tijd de enige 
stukadoor. ‘In het voorjaar, tijdens de grote poets, 
leverde Crommentuyn aan Veldenaren emmers witkalk 
en zo kon het hele huis weer fris gewit worden. En 
het rook zo lekker’. Momenteel telt Velden wel een 
zestal stukadoorsbedrijven. ‘Maar het huis witten is 
er niet meer bij, evenmin als de grote poets’. Andere 
ondernemers leggen zich toe op klussen in huis 
en tuin. Doe-het-zelf-zaken verrijzen; Hubo en de 
boerenbond. Ze zorgen ervoor dat ook de particuliere 
klusser voldoende benodigdheden kan kopen om 
veranderingen in eigen huis uit te voeren. ‘Voor de 
woninginrichting kon men in Velden terecht bij Harrie 
Lommen aan de Rijksweg en Hay Manders aan de 
Markt, later overgenomen door Twan Poels’.

Bakkersfamilie Van den Hombergh
Leonard van den Hombergh verhuist in 1834 uit 
boerderij Lamershof in ‘t Vorst om met zijn zoon 
Leonardus in de dorpskern een bakkerszaak te 
beginnen. Het eerste brood wordt al gebakken op 
Lamershof in 1812. De zoon van Leonardus, Antonius 

Bakker Fleuren bracht het brood met paard en wagen. Het paard 
werd ‘ozze zwarte’ genoemd.
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en waar de bakker dan brood van bakte. Na school 
moest je dat gebakken brood weer ophalen. Keurig 
met een kartonnen naamkaartje erop toog je dan 
huiswaarts. Die lekkere korsten aan de zijkant van het 
verse brood kon een klein hongerig kind gewoon niet 
weerstaan. En menigeen had al even geproefd voor 
hij thuiskwam. Natuurlijk viel dat bij moeder niet in de 
smaak. Het gemopper had je er wel voor over.’ Via Jan 
en Hay Fleuren is Luuk Fleuren de enige overgebleven 
warme bakker in Velden.

De eerste supermarkten
‘Bekende dorpswinkeltjes na de oorlog waren Anna 
van Jamin (v/d Hombergh) en Driske (Dris Geurts) 
die aanvankelijk in Schandelo begon en later in 
het dorp aan de Rijksweg de Végé opende. Een 
bijzondere plaats nam de Coöperatie in van Sofi e 
en Sjaak Clabbers’. Ook de Spar is in Velden een 
tijd vertegenwoordigd door Wim Hagens. De komst 
in 1980 van supermarkt Jan Linders is meteen een 
bedreiging voor de dorpswinkels Coöp, d’n Hoed, d’n 
Alden Bekker, Henny Hegger, Jeucken, bekkerie De 
Vaerman en Dora van den Hombergh. 

De Coöperatie Velden
Coöperatie de Samenwerking wordt in 1917 opgericht 
door de Katholieke Arbeiders Beweging. De Coöperatie 
is dan een consumentencoöperatie met leden en 
handelt in kruidenierswaren. Iedereen kan bij de 
coöperatie kopen maar de leden krijgen bij winst 
dividend uitgekeerd over hun afname. De leden doen 
hun bestelling door middel van een ledenboekje dat 
later wordt gebruikt voor de berekening van het 
dividend. ‘Eenmaal per jaar konden de leden voor een 
klein bedrag een eendaagse busreis maken met de 
Coöp. Voor veel Veldenaren was dit een bijzondere 
gebeurtenis. Sofi e Clabbers heeft zo’n veertig jaar 
het beheer gehad over de Coöperatie. Zij had niet 
alleen het beheer, zij was de Coöp en volgens Riek 
Timmermans-Geelen en Maria Vergeldt-Vermazeren 
zeer zuinig en gedreven’. In 1960 wordt de Coöp van 
Arcen gesloten en neemt de Veldense vestiging de 

mee. Ze meenden dat de bakker nu alles kon horen 
wat er bij hen in huis werd besproken.

Wek
‘Bij bakkerij Fleuren stond de kar met het paard al 
klaar om aan de rondgang te beginnen. Een bakfi ets 
en een ‘bekkerskurf’ kwamen er ook aan te pas. 
Hier of daar zag je dan Sraar en Fransje vaan Adolf, 
d’n alden bekker, Jan Mooren of Pietje Brueren 
rondcrossen. In de bakkerij van Jan Mooren woonde 
vroeger ‘de fam. Van den Hombergh-”de Köster”; 
ook bakkers’. Graag liepen we daar naar binnen 
om ‘hárd broêd’ te vragen; stukken die tussen het 
brood gezet werden om het brood goed uit elkaar te 
krijgen. Het zwart brood, vers gebakken, was een 
lekkernij. Ofschoon, als je thuis de kans kreeg, liet je 
de korstjes van de boterham verdwijnen. Een paar 
oude versregeltjes, gebruikt bij een bonte avond van 
de middenstand, schieten me ineens te binnen. ‘Heb 
ge broêd of wèk vandoôn. Dán griep maar nao d’n 
tillefoon. En bel már efkes twië nul ach, door Fleure 
wurd ut thoesgebrach’ of ‘Beej d’n alden bekker achter 
de kerk. Dao levere ze ôk hiel good werk. Wèk en vlaai 
en met niejaor staon dao de boekmenkes al klaor’. 
Eenmaal in de week moest je thuis deeg meenemen 
naar de bakker. Deeg dat moeder gemengd had 

Lau Fleuren op de transportfi ets en Karel Fleuren ernaast.
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Arcense klanten over. Een Ford-bus wordt ingericht 
als boodschappenwagen om Arcenaren en Veldenaren 
in de buitengebieden van winkelwaar te voorzien. 
Zo krijgt Velden zijn eerste rijdende winkel. ‘Enkele 
bekende namen uit de Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht waren onder anderen Thei Lommen, Piet de 
Jong, Sjeng Flinsenberg, Sir Deenen, Lei Faessen, 
Sjeng Vermazeren, Frans Vousten, Piet van Lipzig, 
Hay Vermeulen en Marie Jacobs-Derckx. Later was Jac 
Walraven de zaakvoerder. Daarna 6 jaren Jos Fuchs. 
En als laatste J. Houben’. In 1986 is de Coöperatie 
opgehouden te bestaan nadat een fusie enkele jaren 
eerder met Tegelen en Roermond geen succes bleek te 
zijn.

Het bestuur van de Coöp met van 
links naar rechts Nol Holthuizen, 
Sjang Haanen, Sofi e Clabbers, Sjaak 
Clabbers, Jeen Holthuisen en Handrie 
Lommen.

De bestelwagen van Adolf van den Hombergh.

De nieuwe oven met Sraar en Toon van den Hombergh.
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Dora
‘Als bakker en kruidenier neemt Adolf van den 
Hombergh een speciale plaats in. Het heeft er alle 
schijn van dat er bij Adolf al vroeg een sociaal beleid 
werd gevoerd. Toen één van de kinderen in de 
winkel aan het helpen was en naar boven riep ‘Wat 
kost een brood?’, vroeg moeder: ‘Voor wie is dat?’ 
Dorothea Adriana Maria Hartmann, beter bekend als 
Dora, neemt al vrij snel een speciale plaats in binnen 
de Veldense gemeenschap. Zij trouwt met Sraar, 
zoon van Adolf. De winkel van Dora, met speelgoed, 
kantoorartikelen, brood en rookwaren is voor veel 
klanten onoverzichtelijk maar Dora weet alles te 
vinden. Heeft ze iets niet voorhanden dan doet ze 
alles om het toch te kunnen leveren. Dora overlijdt op 
25 november 2006. In het archief van de regionale 
omroep L1 zit een radio-interview uit 1996 met Dora 
van den Hombergh gemaakt door Omroep Limburg 
verslaggever Marcel Schrijnemakers. Het gesprek is 
opgenomen in de winkel in de Scholtisstraat. Want 
door een brand in november 1994 heeft Dora het 
oorspronkelijke, markante winkelpand aan de Markt 
moeten verlaten. 
Dit interview is  in te zien in de Hansenhof. Dora was 
een zeer markante fi guur in Velden. Als haar naam 
viel, wist iedereen waar je het over had. En een 

toerist had Velden niet gezien als hij niet bij Dora was 
geweest.

Schoenen
‘Soms moest je ook even een paar kapotte schoenen 
afgeven bij de ‘schoester’. Vroeger kon dat bij 
‘Schoester Wullem’, of bij Schoester Teng of bij 
Schoester Antoën. Schoester Teng haalde de schoenen 
thuis op en bracht ze ook weer terug. Schoester 
Hendrix had zijn zaak aan de Hogeweg en werd 
opgevolgd door Antoon Holla.’ Jan Hoefnagels aan 
de Markt had naast de schoenmakerij ook een winkel 
waar je nieuwe schoenen kon kopen. Huub de Haas 
neemt de zaak over en verkoopt tot 1994 schoenen en 
sportkleding.

De fi etswinkel van Aarke
Arnold ‘Aarke’ Vermazeren, een echt dorpsfi guur, 
wordt geboren in 1911 en trouwt in 1939 met Annie 
Engelen. Ze krijgen zeven kinderen. Arnold is eigenlijk 
smid van beroep. Streekmuseum Hansenhof heeft een 
kacheltje dat door Aarke van een melktuit is gemaakt. 
Vader Vermazeren bouwt in 1937 de werkplaats in 
de Schoolstraat waar Aarke in 1939 begint met de 
verkoop en reparatie van rijwielen. Veertig jaar runt 
hij samen met zijn vrouw het bedrijf. Helaas maakt hij 
het veertigjarig jubileumfeest niet mee. Vermazeren 
sterft op 18 februari 1979 op 67-jarige leeftijd. ‘Aarke 
was in zijn blauwe overall altijd bezig in zijn bedrijf. 
Omdat het bedrijf tegenover de Andreasschool lag 
(nu gemeenschapshuis De Kiêsstolp), zetten veel 
kinderen uit de buitengebieden hun fi ets bij ‘Aarke’ 
op de binnenplaats. Als er een mankementje aan 
de fi ets was, maakte Aar dat terwijl de kinderen op 
school zaten. De ouders waardeerden dit ten zeerste. 
En de rekening kwam te zijner tijd wel. Alle kinderen 
kenden hem. Hij maakte graag een praatje met hen 
en soms konden ze een prijs winnen. Het kind dat na 
de lessen het eerste bij hem aan de werkplaats kwam, 
kreeg de eerste prijs. Die bestond uit een fi etslampje 
dat het natuurlijk niet meer deed of een stukje van 
een koplamp of zoiets. Maar geweldig was het als ze 

Winkel aan de Markt van de familie Van den Homberg, in de 
volksmond ‘beej Dora’. Dora in de winkel.Dora in de winkel.
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het glas van een achterlichtje kregen. Daar kon je zo 
mee naar de zon kijken en dan zag je mooie kleuren. 
Aar gaf hun dan plechtig de hand en zei: ‘Jij hebt de 

eerste prijs’. Volgens dochter Truus nam haar vader 
ook kinderen die gepest werden in bescherming. ‘Hij 
stond voor iedereen klaar. Zelfs op zondag als hij naar 
zijn geliefde voetbalclub IVO ging. Mam stuurde ons 
dan om hem te halen. Er waren namelijk toeristen 
die een lekke band hadden. Pap kwam naar huis om 
de banden te plakken!’, aldus Truus. Andere bekende 
Veldense fi etsenmakers zijn Piet en Rien Poot. Al 
vele jaren heeft  de familie Poot aan de Rijksweg een 
fi etsenwinkel en reparatiewerkplaats.

Kroegen
Het boek ‘Gekke Maondaag Binneste Boète’ uit 2009 
biedt een mooi overzicht van Veldense cafés rond het 
jaar 1900. ‘Blijkbaar hield men vroeger nog meer dan 
nu van een glaasje bier of een borreltje, want cafés, 
soort huiskamercafés, hadden we heel veel. Ik herinner 
me Graad Verbeek, smid Wum, d’n alden bekker, Bert 
Vosbeek, Litjens Sjaak, Mooren, Adolf, Zeelens Gir, Café 
de Molen, Leupers in Schandelo, Janus Knaapen, smid 
Thei, later ‘Beej Wies’ (Het Wapen van Velden) en zaal 
Janssen, later de Blokhut’.  
Café de Molen, ook wel D’n Heimulder, ligt in Hasselt 
aan de Rijksweg. De uitbaters zijn Marie Jansen, Jeu en 
Minie Brands en Wim en Tinie Wennekers. Later komt in 
dit pand de eerste Veldense sexclub. In 1981 brandt het 
gebouw, zoals zo vele sexclubs, af. Aan de Duitse grens 
ligt café-restaurant Jagersrust, gerund door de families 
Van Rens, Nefkens en Kersten. Café Zeelen, offi ceel 
café De Sport, wordt gerund door Seles Gir en Traut 
Zeelen, André en Mia Zeelen, Paul Heger en Dion in ’t 
Zandt. ‘Seles Gir schonk de voetbalvelden aan IVO met 
als voorwaarde dat de ingang tegenover het café aan 
de Rijksweg zou blijven. Nu is die ingang verdwenen’. 
Café- zaal ’t Centrum aan de Markt van Sjaak en Marie 
Litjens en later van de families Kampschreur, Leliveld en 
De Groot is op 11 september 1978 afgebrand en op die 
plek staat nu wooncomplex ‘t Centrum. Café-zaal Het 
Wapen van Velden aan de Rijksweg is in handen van 
achtereenvolgens Thei en Kitty Coppes, Wies en Pierre 
Bouten, Jan en Roos Bouten en Peter en Resie Bouten. 
De eigenaar van café Vosbeek aan de Markt, Bert 
Vosbeek, wordt opgevolgd door zijn zoons Jan en Hay. 

Arnold Vermazeren, Aarke, in zijn 
werkplaats bezig met de reparatie 
van fi etsen. Dan was hij in zijn 
element. Zijn werk was ook tevens 
zijn hobby. De werkplaats was zijn 
domein.

Bierbrouwerij van Lipzig Scholtishuis
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De kroeg draagt na die tijd ‘de Filosoof’ als naam. In dit 
pand is later lange tijd de videotheek van Wim Heldens 
gevestigd. Café Mooren aan de Markt, genoemd naar de 
eigenaren Jan en Lies Mooren, heet nu Café de Bascule, 
een naam die is bedacht door de Noord-Hollanders 
Cocky en Corry van Genegten die samen met hun zonen 
Richard en Maikel rond 1975 ‘emigreren’ naar Velden. 

Taurus.
De villa ‘In de Dennen’ is gebouwd in 1935. 
In de oorlog was er ‘n uitkijkpost van de Duitsers op 
het dak.
Dielen kocht de villa in 1947 en woonde er tot 1957. 
Hij had in Venlo het American hotel.
In 1957 heeft de familie Joordens uit Grubbenvorst 
de villa gekocht en er de linkervleugel aangebouwd 
en is er een hotel begonnen. De familie Joordens had 
7 dochters en zo kreeg het hotel in de volksmond de 
naam ‘de zeven geitjes’.
De familie had de zaak tot ongeveer 1977, waarna Jan 
Theunissen het hotel huurde.
Het pand heeft ook de naam ‘De blauwe Donau’ gehad.
Ongeveer 1979 kocht Wout Heymans de zaak en 
verbouwde het hotel diverse malen.
Thans heet het Adventure World of Taurus en worden 
er diverse spellen gespeeld. Tevens is het een bowling- 
centrum.

Hostellerie De Maasduinen
In het najaar van 1951 starten Antoon van den 
Hombergh, beter bekend als Toêntje vaan Adolf, 
en zijn vrouw Thea v.d. Hombergh-Frijns een café 
annex kruidennierswinkeltje in een nieuw gebouwd 
pand tussen de Rijksweg en de Markt. Na enkele 
jaren worden kamers verhuurd en ontstaat Hotel 
Van den Hombergh. Begin jaren zestig doen veel 
busgezelschappen en weggebruikers het bijbehorend 
restaurant aan. In 1968 volgt een restaurantserre aan 
de oostzijde en als zoon Antoon jr. zich in 1977 bij 
de zaak voegt wordt het keukengedeelte verplaatst 
en komt er een extra verdieping met hotelkamers. In 
1993 wordt de zaak verbouwd tot Hoêskamerkefee, 
restaurant à-la-carte en familiehotel. In 2000 stapt 
de derde generatie, zoon Bart, in het familiebedrijf. 
Hoofdkelner en medewerker Maurits Stubenrouch, 
voor Velden een begrip, voorziet al jaren de gasten 
van spijs en drank. In 2005 wordt ijssalon ‘De 

Hotel Restaurant De Blauwe Donau langs de Rijksweg, later In de 
Dennen en nu Taurus.

Café-restaurant ’t Centrum van de 
familie J. Litjens. Op 11 september 
1978 brandt ’t Centrum af. Op de 
voorgrond de oude dorpspomp. 
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zeuten inval’ geopend. Onder de naam Hostellerie De 
Maasduinen gaat de familie Van den Hombergh de 
toekomst in.

De Blokhut
Zaal Janssen, of later De Blokhut, wordt aan het 
einde van de Eerste Wereldoorlog gebouwd door 
aannemer, metselaar en eigenaar Piet Janssen. Op de 
plek staat tijdens die oorlog een houten barak waarin 
tijdelijk soldaten gehuisvest zijn die de neutraliteit van 

De Rijksweg in Velden met rechts 
Hotel Van den Hombergh.

Groepsfoto na afl oop van een 
danscursus in zaal de Blokhut in 
1958.

De Rijksweg in Velden met rechts 

Hoofdkelner en medewerker Maurits Stubenrouch, voor Velden 
een begrip, voorziet al jaren de gasten van spijs en drank.
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Nederland in de grensstreek moeten bewaken. Er zijn 
een café en een zaal waarin vanaf 1949 dansavonden 
en fi lmvoorstellingen zijn. De zaal heeft een kleine 
bühne voor toneelstukken en tentoonstellingen. Piet 
Janssen bouwt een nieuwe woning achter de zaal 
en doet de zaak later over aan zijn dochter Jo en 
schoonzoon Herm Kessels. Na 1950 zijn Wessels en 
Schatorjé uit Venlo nog eigenaars van de Blokhut. In 
1960 kopen Bert en Nel Jongeneelen met opa de zaak. 
Samen met de zonen Marc, Jurgen en Maarten runt 
het echtpaar Jongeneelen vele jaren de zaak. Mark 
heeft nog enkele jaren op de bühne van de toneelzaal 
de jongerenkroeg Dino’s Corner. Vanaf 1991 is De 
Blokhut een Chinees-Indisch restaurant van de familie 
Au onder de naam ‘De Chinese Muur‛.

Aannemersbedrijf Janssen
Piet Janssen begint rond 1910 als metselaar-aannemer 
in Velden. Behalve boerderijen en woningen bouwt hij 

zijn eigen horecabedrijf Zaal Janssen, later De Blokhut. 
Aan de Straelseweg in Venlo bouwt hij melkfabriek St.-
Martinus. Veel werkzaamheden, zoals specie maken, 
gaan nog met de hand. De bouwmaterialen gaan op 
de schouder naar boven. Er zijn nog geen machines. 
Tussen 1930 en 1940 komen zijn zoons Pierre en Theo 
mee in het bedrijf. Pierre gaat als metselaar-aannemer 
aan de slag en Theo bekwaamt zich in het tegelzetten. 
Na de oorlog is het erg druk in de bouwwereld. Pierre 
bouwt diverse boerderijen, vrijstaande woningen 
en bungalows in Velden. In de minder drukke 
wintermaanden wordt steigerhout gekapt in een eigen 
dennenbos. De palen moeten goed recht en lang zijn. 
In 1955 komt zoon Piet in het bedrijf als metselaar, 
de derde generatie. Het Groene Kruisgebouw in 
de Scholtisstraat en de Boerenleenbank in de 
Kloosterstraat worden gebouwd. 

Aannemer-metselaar Piet Janssen 
(rechts) in 1986 met Harrie Munsters 
(links) aan het werk bij de bouw van 
de garage van huisarts Joep Jansma 
aan de Genooierweg.
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Als architect wonen en werken Frans Steegh en Frits 
Berden (Frits van de köster) vele jaren in Velden. 
Ben Hermkens neemt in 1960 het aannemersbedrijf 
van vader Sjeng over. Vader en zoon bouwen vooral 
na de oorlog veel nieuwe huizen in het dorp. Vaak 
vrijstaande woningen, de rijtjeshuizen zijn van een 

latere periode. Andere bekende aannemers zijn Hand 
Jansen (Pompen Hand) en zijn zoon Pierre, Sjaak 
Litjens, Louis, Hay en Frans Volleberg en tegenwoordig 
ook Jorg van den Hombergh en Rick in `t Zandt.

Architect Frits Berden.

Mandenmaker van Pol woonde in 
een klein huisje aan de Rijksweg ter 
hoogte van de Boerenbond. 

De ouderenwoningen van de Blaeckhof op de plek waar het St.-
Josephklooster stond, een ontwerp van architect Frits Berden.
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Dorpsfi guren
‘Van Pol aan de Rijksweg was een echte 
mandenmaker. Hij maakte manden en schotels voor 
koek of plats. Zijn vrouw was nog beter bekend als 
dorpsfi guur. En wat te denken van types als Scholsen 
Thies, de Sieben jonges en megjes, Sieben Thei met 
zijn eeuwige druppel aan de neus, Hansen Handrie die 
geweldig kon zingen als hij een klein beetje de hoogte 
had, Sieben Marieke die de pastoor op zijn vingers 
tikte als hij iets vergat in de kerk, Sieben Drika, haar 
schaduw, de Hansen jongens, blinden Tinus, Riech en 
Sef Martens, Friete Maan en Friete Sjang en Tien en 
Wies vaan de Köster. En de ‘waegwerkers’ Nabben, 
Herman Ledant en later Hand van Haeff, Frans van 
Leuven, Lomme Sjeng en Rodde Sjeng’. 

Marskramers
Handelaren lopen al eeuwen de dorpen in Noord-
Limburg af. De kooplieden worden ‘kriêmers’ 
genoemd. Ze komen aan de deur hun waren verkopen 
of producten repareren. Zo is er de stoelenmatter, de 
mandenmaker, de scharenslijper en de touwslager. 
Stoffen en andere manufacturen, olie, schoensmeer, 
smeerolie en tuigensmeer worden aangeboden. ‘Maar 
je had ook handelaren in kousen, vis, kaas, groente 
en verkopers van kleine koopwaar, zoals kammen, 
elastiek, schoenveters, stopnaalden en knopen.’

Zoep Sophie
‘Zoep Sophie woonde in een gemetseld gebouwtje op 
de hei bij het latere huis ‘Schiphol.’ Haar schimpnaam 
dankte ze aan de voorliefde voor cognac. Ze vervoerde 
in een kinderwagen behalve haar kind(eren) allerlei 
fl essen drank en probeerde die uiteraard te verkopen. 
Het kwam inderdaad wel eens voor dat er na haar 
bezoek wat geld of goederen vermist werden. Haar 
zoontje werd ‘Mielekefa’ genoemd omdat hij op de vraag 
wat zijn Duitse vader deed, antwoordde: ‘milch fahren’. Peter Schraets in 1941.

Schraôt
Op 17 februari 1866 wordt Peter Joannes Schraets in 
Velden geboren in een eenvoudig huisje in het bos aan de 
Kraneveldstraat. Schraets, in de volksmond ‘Schraôt’, erft een 
bos aan de Putterweg. Op jeugdige leeftijd vertrekt hij naar 
Duitsland om in de mijnen te gaan werken. Hij trouwt met 
mejuffrouw Hinssen uit Lobberich en krijgt twee dochters. 
Peter kan Velden niet vergeten en komt in 1931 na zijn 
pensionering terug, alleen. Hij bouwt aan de Putterweg in 
het bos een kleine woning van zelfgemaakte cementstenen. 
Als het huisje klaar is, komt zijn vrouw over maar zij sterft 
kort daarna. Peter blijft als kluizenaar in het bos wonen. ‘Hij 
kwam geregeld met zijn kruiwagen eieren brengen naar de 
eierloods. Hij kon oneindig interessante verhalen vertellen 
over vroeger. Ook kon hij het weer voorspellen en vele andere 
dingen die een ander niet kon’. ‘Schraôt’ blijft Velden trouw 
tot zijn dood in 1951.
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De joeperkêl 
Op de speelplaats van de jongensschool is het rond 
1930 een gejoel van kinderen. Ze spelen tikkertje, 
bokspringen en knikkeren. Over de weg die langs 
de school loopt, komt een man in oude, versleten 
kleren naderbij. Hij verplaatst zich op een gammele, 
krakende transportfi ets en stopt even verder op de 
stoep voor de pastorie. Hij haalt wat spullen van de 
fi ets en gaat dan op het muurtje van de pastorietuin 
zitten. Als om 12 uur de bel gaat en de jeugd naar 
buiten stormt, ziet ze dezelfde man aan de kant van 
de weg zitten. Vóór hem, op een oude deken heeft 
hij allerlei mooie en voor kinderen heel aanlokkelijke 
spullen uitgestald, zoals een fl uit, een spiegeltje, een 
vergrootglas en meer van dergelijke dingetjes. De 
schooljeugd loopt er langs en blijft staan kijken. ‘Vraag 
aan je moeder maar een zak oude lompen en breng 
die vanmiddag mee, dan mag je wat uitzoeken van 
deze spullen. Hoe meer je meebrengt, des te meer je 
mag uitzoeken’. De kinderen stuiven luid joelend naar 
huis en vertellen hun moeder wat ze gezien hebben en 
hoe ze in het bezit van die snuisterijen kunnen komen. 
Moeder glimlacht want ze kent de trucjes van dat soort 
mensen wel. Toch stopt ze wat versleten ‘todden’ in 
een zak en na het eten mag haar kind die meenemen 
en omruilen voor één of andere kleinigheid. 

Beton
Jan Litjens en Gir Litjens richten aan de Schoolstraat, 
waar nu een woonerf is, een betonfabriek op. Jan 
begint al snel na de oorlog en Gir komt er in 1952 
bij. Jan gaat door in de Schoolstraat met zwaar beton 
(buizen, drinkbakken en tegels) en stopt met zijn 
bedrijf rond 1970. Gir vestigt zich op de Vilgert met 
een bedrijf dat isola’s maakt, systeemvloeren voor 
plafonds. Zijn zonen Piet en Theo nemen de fabriek 
over en stoppen in 2000. ‘Ik weet dat de vader van 
Jan en Gir Litjens samen met mijn vader, Tummer 
Wullem, in 1928 Lamershof in ‘t Vorst (ver)bouwden’, 
vertelt Anneke Knaapen.

Elektro
Vóór 1928 zal in Velden geen enkele elektricien 
geweest zijn want er was doodeenvoudig geen 
elektriciteit. Water- en gasfi tters zijn bij gebrek 
aan een waterleidingnet en gasnet eveneens niet 
aanwezig. De dorpssmid is ook loodgieter. Hij kan een 
pomp plaatsen en een haperend exemplaar repareren. 
Na het aanleggen van elektriciteit in Velden, rond 
1928, zijn het onder anderen Smid Wum en zijn zoon 
Hay, Gérard Beyers en zoon Gé en Sef in ’t Zandt die 
zich met de aanleg van elektra en apparaten in Velden 
bezighielden. Op dit moment heeft onder anderen Tim 
de Wilde een elektrotechnisch bedrijf.

Auto’s en tractoren
Vanaf de komst van auto’s is er ook behoefte aan 
garages. Mans de Wilde vestigt in de vijftiger jaren 
de eerste Veldense autogarage in de oude molen en 
bijgebouwen van Rub de Molder aan de Rijksweg. 
Zijn zoon Rien de Wilde woont tussen 1965 en 1969 
nog in een noodwoning naast de molen. Pierre 
Brueren is vele jaren monteur bij De Wilde. In 1974 
vertrekt garage De Wilde uit het dorp en wordt het 
bedrijf voortgezet aan de Lijsterweg. Henk Peters en 
Pierre Lucassen hebben net als Pierre Brueren, nu 
Brueren en Keetels, ook garages. De reparatie en 
verkoop van tractoren en landbouwmachines worden 
aanvankelijk gedaan door de smeden en later ook door 

Piet en Theo Litjens van Litjens 
Beton Velden.
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landbouwmechanisatiebedrijf Jan Geelen in Schandelo. 
In 2010 is in dit pand onder andere Peters Constructie 
gevestigd.

Schilders
Een bekend schildersbedrijf is onder andere dat van 
Sjeng Dirkx (Knape Sjeng) die wordt opgevolgd door 
Wim, Ad en Peter. Verder Sjang Lamers opgevolgd 
door Jan Hendriks die weer wordt opgevolgd door 
zijn zoon Ton en Sjaak Deenen. Later runde Sjaak 
het bedrijf alleen. Bèr Hermkens droeg de zaak over 
aan zoon Hay. Lamers en Hermkens hadden naast 
hun schildersbedrijf ook een drogisterij. Ook gaf Joep 
Fonteine vele huizen een spiksplinternieuw kleurtje. 

Wies Bouten - Coppes op het spatbord van een Ford.

Café, tankstation en smederij 
Coppes, nu het Wapen van Velden. 
Links de Oude Schandeloseweg.
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Transport 
Wim Roelofs rijdt in en na de Tweede Wereldoorlog 
al met paard en wagen vracht. ‘Hij was één van de 
eerste autovrachtrijders en reed met zijn vrachtwagen 
groente naar de veiling, vee naar het slachthuis en na 
de oorlog mensen naar de kerk. Kostprijs 1 kwartje’. 
Hij stond bekend om zijn uitzonderlijk talent om met 
vee om te gaan. Zijn bedrijf is later overgenomen door 
Karel Fleuren. ‘Ook Thei Rothoff had een vrachtbedrijf. 
Hij is begonnen met het ophalen van de melk die 
in bussen langs de weg klaar stonden en die dan 
naar de melkfabriek St.-Martinus in Venlo aan de 
Straelseweg werden gebracht. Ook Jos Gerards had 
een expeditiebedrijf net als Piërre en Jan Bouten die 
groente naar de veiling reden’. 

De Siem
Simons Wullem begint in 1918 een vrachtbedrijf met 
paard en kar. Midden jaren dertig wordt de eerste 
tweedehands veewagen aangeschaft waarmee het 
vee maar ook zand, grint, kolen en bieten naar de 
diverse markten vervoerd kan worden. De komst 
na de Tweede Wereldoorlog van een legertruck met 

transportbanden maakt het handwerk wat lichter. 
De eerste kipwagens zijn van de merken Austin en 
Belford. Zoon Sjraar ‘Siem’ Simons komt in 1948 
in het bedrijf en de eerste rood-geel gekleurde 
‘Siemkeswagens’ rijden voor de Boerenbond, 
Rijkswaterstaat en diverse tuinders. ‘De Siem’ neemt 
in 1967 de zaak over en richt zich hoofdzakelijk 
op goederenvervoer door heel Nederland en later 
internationaal. In 1992 nemen de zonen Will en 
Paul de zaak van Sraar over en verandert de naam 
in Transportbedrijf Simons Velden BV. In september 
2006 verhuist het grootste deel van het bedrijf naar 
bedrijventerrein Trade Port in Blerick.

De vrachtwagens van Cees Mooy
In het Zuid-Hollandse Schipluiden brengt Cees Mooy 
in 1947 met een schuit groente en fruit naar de veiling 
in Delft. Enkele jaren later koopt Mooy een vrachtauto 
en verhuist zijn bedrijf in 1961 naar de veiling C.V.V. 
in Venlo-Zuid. Met enkele vrachtauto’s wordt vanuit 
de veiling groente en fruit vervoerd naar verschillende 
landen. Als de veiling in 1966 sluit, huurt Mooy een 
kantoor bij de nieuwe veiling in Grubbenvorst. Cees 
junior zit intussen ook in het bedrijf. In 1983 wordt 
een loods aan de Vilgert in Velden gebouwd en neemt 
Cees junior het bedrijf Internationale Transporten C.A. 
Mooy over.

Transportbedrijf Simons ± 1958 met 
van links naar rechts Ger Jetten, Hay 
Reynders, moeder An Simons-Zeelen 
en Sraar Simons.

De vrachtwagen van Simons in 2002.



421Handel en Nijverheid

Containers van Kortenoeven
Koos Kortenoeven, geboren in Oudshoorn, komt 
in 1941 in Velden. Met zijn vrachtwagen werkt hij 
vooral op het vliegveld Venlo. Hij trouwt met Nellie 
Hegger en bouwt in 1946 een loods en woning voor 
zijn gezin aan de Schandeloseweg. Koos schaft een 
tweede vrachtauto aan en zijn broer Adri komt als 
chauffeur in dienst. In de naoorlogse jaren is er veel 
werk bij Venlose aannemers die volop puinruimen in 
de stad en nieuw bouwmateriaal nodig hebben. In 
1959 stapt zoon Ton in het bedrijf die in het begin 
hoofdzakelijk bieten rijdt voor de LLTB. Alles moet nog 
met de riek geladen worden. Er worden een dragline 
en een legerwagen gekocht en de fi rma begint met 
grondwerk. In 1969 komen de eerste containers. In 
1972 begint Ton een eigen zaak in Velden die later 
naar Blerick verhuist. 

Bloemen
Bloemenwinkels komen in de jaren 60 en 70 van 
de vorige eeuw op. ‘In herinnering blijven zaken 
als ‘Ogenlust’ van Harrie en Caroline van Melick in 
Genooi, Ger Lommen op de Vilgert, Beurskens aan de 
Veerweg, overgenomen door Ellie de Loey die naar de 
Markt verhuist en later naar Venlo. Nu is alleen nog 
als bloemenwinkel aan de Markt gevestigd Cosmos 
van Christel Fitten. Toon Roefs had in Schandelo een 
tuincentrum en nu nog steeds is er Plantencentrum 
Velden van de familie Dings gelegen aan de Vorstweg’. 

Camping De Weerd
De familie Van den Hombergh heeft in 1951 een 
tuinderij/boerderij. ‘Dochter Mia Minten-Van den 
Hombergh  zette een bord aan de weg en binnen 
twee uur waren de eerste kampeerders er al’. Zo 
begint camping De Weerd. Aanvankelijk zijn er alleen 
kampeerplaatsen voor tenten in een wei waar eerst 
koeien liepen.
Later heeft De Weerd tot camper omgebouwde 
tramstellen. Een voormalig varkenshok wordt de 
eerste kantine. In het begin mag er geen alcohol 
genuttigd worden dus gaan de fl essen bier, als 

‘Kent u het gemak van onze 
laadbak’, staat er op de 
containerwagen voor de woning van 
Kortenoeven aan de Schandeloseweg 
in 1966.

Camping De Weerd heeft een 
tijdlang tot camper omgebouwde 
tramstellen. Deze prentbriefkaart is 
van 1956.
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politie komt, onder de tafel. Later komt er een 
drankvergunning. Tot 2005 blijft de camping in de 
familie van de oprichtster, daarna wordt het bedrijf 
overgenomen door de familie Jacobs. De totale 
oppervlakte van De Weerd is 6 hectare en er zijn 125 
kampeerplaatsen. De camping telt heel veel vaste 
klanten, vooral uit Duitsland van wie er sommigen al 
meer dan 20 jaar naar Velden komen. De Weerd is één 
van de weinige campings met een eigen carnavalsclub.  

Camping De Krosselt
Camping De Krosselt wordt door boerenzoon en 
boerenknecht Wiel van Haeff opgericht. Als het 
economisch slecht gaat, kiest Van Haeff voor een 
baan in het leger. In Nederlands-Indië komt Van Haeff 
in een krijgsgevangenenkamp terecht. Na de oorlog 
werkt hij in Nederland nog enige jaren voor het leger 
maar hij kan vroeg met pensioen. In het gebied De 
Krosselt heeft hij een stuk land waar hij eind jaren 
vijftig camping De Krosselt begint samen met zijn 
vrouw Cisca en zoon Jo. De eerste toeristen komen 
uit het Ruhrgebied. Veel faciliteiten zijn er nog niet. 
Wiel van Haeff weet de camping beetje bij beetje te 
moderniseren. In de jaren tachtig nemen zoon Jo en 
echtgenote Ans de camping over. Er komt onder meer 
een zwembad bij. De Krosselt is nu in handen van de 
kleinkinderen van oprichter Wiel van Haeff, William en 
Mandy. Net als bij De Weerd zijn veel gasten van het 
eerste uur nog steeds van de partij. 

Agrimatic 
Veldenaar Leo Pijpers richt in 1984 de eenmanszaak 
Agrimatic op. Het bedrijf groeit snel uit naar 15 
personeelsleden. Hoofdzaak zijn de verkoop en aanleg 
van automatisering, water, elektro, klimaatsystemen 
en voedingsstoffen in tuinbouwkassen. Pijpers 
ontwikkelt zelf systemen zoals Agri B., een 
opvangsysteem voor kasinstallaties. Ook bedenkt de 
fi rma een meng-unit voor het mengen van vloeibare 
meststoffen waar octrooi op wordt verkregen. Tachtig 
procent van het werk vindt plaats in de tuinbouw. De 
rest van de werkzaamheden gebeurt in de industrie, 
scholen en varkenshouderij. Het hoofdwerkgebied van 
Agrimatic is Limburg en de Duitse regio Noordrijn-
Westfalen met uitschieters over de hele wereld, onder 
andere Ethiopië, Italië en Tanzania.. 

Autorijschool Hoefnagels
Piet Hoefnagels vertelt in 2009 dat hij 70 jaar daarvoor 
zijn autorijbewijs haalt na drie rijlessen te hebben 
gehad van de kolenboer uit Asten. Hij gaat met een 
T-Ford op examen. Een dubbele bediening is nog niet 
nodig, wel een goed werkende handrem. ‘Ik moest 
een blokje om het huis van de examinator rijden en 
achteruit de oprit op rijden. Toen was ik geslaagd’, Camping De Krosselt

Agrimatic wordt in 1984 opgericht.
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aldus Hoefnagels. ‘Ongeveer een maand later ben ik 
opgegaan voor mijn motorrijbewijs op de motor van 
mijn zwager. Ik hoefde alleen de motor te starten en 
drie theorievragen te beantwoorden. Met deze twee 
rijbewijzen mocht ik ook vrachtwagens en bussen 
besturen’. In 1957 neemt Hoefnagels de rijschool 
E.V.A. (Eerste Veldense Rijschool) van Piet van Haeff 
over. Piet haalt als één van de eersten zijn Vamor 
diploma (vakbekwaam auto- en motorrij-instructeur). 
Als de gemeente besluit om de Bernhardstraat te 
asfalteren, grijpt Hoefnagels de gelegenheid aan om 
in de straat een theorielokaal met enkele garageboxen 
te bouwen. In de jaren zeventig en tachtig van de 20e 
eeuw willen veel oudere mannen en vrouwen alsnog 
hun rijbewijs halen. Hoefnagels rijdt daarom met twee 
auto’s; één schakel en één automaat. In die periode 
stapt ook zoon Pieter de rijschool in. De rijschool 
behoort inmiddels wel tot de oudste twee van de 
gemeente Venlo. 

Installatiebedrijf Wijnhoven.
Jan Wijnhoven uit Meerlo begint in 1975 in de 
Irenestraat een installatiebedrijf en gaat met twee 
monteurs aan het werk. Zijn zoon Jan jr. komt ook 
in de zaak als erkend installateur. In 1989 koopt hij 
een huis aan de Rijksweg 71 met werkplaats en in 
december 1993 een showroom. Installatiebedrijf 
Wijnhoven is een erkend gasfi tter, gespecialiseerd in 
installatie van badkamers en c.v. installaties. In 1995 
word Jan Wijnhoven Sr. opgevolgd door Jan Jr. en zijn 
echtgenote Ine en Schoonzoon Frits Geenen met Jan's 
dochter Petra. In 2009 is een nieuw bedrijf met een 
showroom geopend aan de Rijksweg 83a. 

Champignons van Lutèce
Het bedrijf Lutèce komt voort uit een delicatessenzaak 
die Jules Vercruysse in 1910 in Brussel begint. Zijn 
oudste zoon Emile legt zich in 1927 geheel toe op 
de in- en export van champignons. In die tijd een 
luxeproduct, alleen weggelegd voor de gegoede 
stand. Met zijn broer Jean sticht hij na de Tweede 
Wereldoorlog depots in Nederland en West-Duitsland. 
In 1956 krijgt Venlo een dependance, waar in 1967 
zeven miljoen kilo champignons worden verhandeld. 
De vijf bedrijven van Lutèce worden in 1968 
geconcentreerd in de magazijnen in het voormalige 
kassenbouwbedrijf van de gebroeders Verhaegh 

Rij-instructeur Pieter Hoefnagels geeft motorles.

Jan Wijnhoven ontfermt zich over een gasaansluiting.
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aan de Oude Venloseweg in Velden. In 1969 raakt 
Lutèce in fi nanciële moeilijkheden. De Venlose veiling 
CVV en het Centraal Verkoop Bureau in Nijmegen 
onderhandelen met de gebroeders Vercruysse en na 
een overname gaat het bedrijf als Lutèce Holland 
BV verder. Er komt een vangnet voor de telers en de 
coöperatie heeft een sturende vinger in de pap bij de 
afzet van haar product. In 1970 wordt op kleine schaal 
begonnen met het conserveren van champignons 
bij de stroopfabriek Timson in Beesel. In 1972 volgt 
een nieuwe fabriek met een productie van 10.000 tot 
15.000 kilo champignons per dag en in 1984-1985 een 
geheel nieuwe productiehal in Velden. Lutèce Holding 
BV neemt achtereenvolgens de bedrijven Vervuurt, 
Smeets, Jeco en Coenen en Holco over. De bedrijven 
in Velden, Venlo en Horst verwerken jaarlijks ruim 
100 miljoen kilo champignons. Daarmee is Lutèce de 
grootste producent van champignonsconserven ter 
wereld. Lutèce exporteert wereldwijd naar meer dan 
50 landen.

Juwelier Optiek Schreven
In mei 1988 neemt Jacques Schreven, na 25 jaar 
als juwelier/goudsmid en opticien in Blerick gewerkt 
te hebben, de stap om samen met vrouw Thea 
een eigen zaak te beginnen aan de Rijksweg in het 
pand van kapsalon Maison Hélène van de familie 
Puijn. Tijdens de verbouwing haalt Thea nog haar 
middenstandsdiploma. De klantenkring groeit gestaag 
en na drie jaar wordt het eerste personeelslid 
aangenomen. Sinds 1994 werkt zoon Patrick in de 
zaak. De grote stap komt in 2005: de verhuizing 
naar het nieuwe complex Velden Vitaal aan de Markt. 
Met parkeergelegenheid voor de deur en grote 
klantentrekkers als het Kruidvat en Jan Linders als 
buren. In 2008 neemt Patrick de zaak van z’n ouders 
over. Jacques werkt nog enkele uren in de week in de 
zaak.

Océ van der Grinten
Lodewijk van der Grinten begint een fabriekje in 
de Steenstraat in Venlo nadat hij een recept heeft 
uitgevonden voor boterkleursel. Het is aan het 
economisch inzicht van de uit Velden afkomstige 
Lieske Muijsers, vrouw van Lodewijk, te danken dat hij 
dit recept niet verkoopt maar zelf margarinekleursel 
gaat fabriceren en verkopen. In 1877 ontstaat zo 
de voorloper van Océ, een afkorting voor Ohne 
Componente. Océ van der Grinten ontstaat mede 
door het economisch inzicht van een vrouw, maar 
na Lieske Muijsers heeft nagenoeg nooit meer een 
vrouw bij Océ een topfunctie bekleed. Lieske van der 
Grinten-Muijsers wordt in 2008 postuum geëerd met 
de Recognition Award Recipients Woman of Distinction. 
In 1919 worden met Louis van der Grinten aan het 
hoofd de eerste kopieertechnieken ontwikkeld. Eerst 
blauwdrukken, daarna allerlei nieuwe ontwikkelingen 
van kopieerapparaten, eerst met gecoat papier, later 
met gewoon papier. In de meer dan 130 jaar dat 
Océ bestaat, hebben er veel Veldenaren gewerkt. 
Veel oudere werknemers herinneren zich de sociale 
instelling van de familie Van der Grinten, bijvoorbeeld 
bij ziekte en de betrokkenheid van het bedrijf met 
gepensioneerde werknemers. In 2010 wordt Océ 

De champignons van Lutèce van 
lopende band onderweg naar de 
klant.

Het is aan de uit Velden afkomstige 
Lieske Muijsers, vrouw van Lodewijk 
van der Grinten, te danken dat hij 
een recept niet verkoopt maar zelf 
margarinekleursel gaat fabriceren en 
verkopen.
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1972. Ik werkte als 21-jarige bij ons thuis in Lomm in 
de supermarkt toen in Velden de drogist failliet ging. 
Ik dacht ‘Dat moet anders kunnen’ en trok de stoute 
schoenen aan. Ene meneer Schoolmeesters van de 
Kamer van Koophandel zag mijn plannen wel zitten 
maar zei: ‘Het is een kwestie van vallen en opstaan’. 
Ik moest mijn drogistendiploma halen, een goede 
locatie zoeken, een ondernemersplan maken en 
altijd optimistisch blijven. Gelijk naar Velden gereden, 
midden op de Markt gaan staan: ‘Aha het postkantoor 
op nr. 19 naast de Spar staat leeg, beter kan niet’. Die 
avond nog heb ik een huurcontract met de eigenaar 
opgemaakt. Toen ik de dag erna bij de KvK. vertelde 
dat ik al een pand had, mocht ik meteen een deur 
verder komen en werd de zaak in gang gezet. Na 
vier maanden zwoegen, zweten en tranen ging de 
deur van mijn drogisterij open. Maar dan begint het 
pas. Opmerkingen van mensen van ‘Hoe lang hou je 
het vol?’ sterkten me juist om mijn eigen zaak verder 
uit te bouwen. Als je jong bent, haal je de kracht uit 
tegenslagen, want die had je ook. Het was inderdaad 
een kwestie van vallen en opstaan. 
In de Gekke Maondaagsoptocht deed een groep 
mee als ‘De nieuwe drogist in Velden’. ‘Al bin ik enne 
Lommse, ik bin nach lang neet d’n domste’, stond 
op het bord. In de tijd dat ik ontzettend veel drop 
verkocht, reed een prachtige wagen onder het motto 
‘d’n Dropkick vaan Henny’. Daar genoot je toch van. 
Het winkeltje aan de Markt nr.19 werd veel te klein. 
Tijdens een gesprek met Wim Berkers, toenmalig 
Rabobankdirecteur, kwam het idee op om de 
afgebrande puinhoop van café-feestzaal het Centrum 
op te kopen en daar mijn drogisterij en supermarkt 

Jan Linders, die gepland was in Velden-Oost, neer 
te zetten. Maar nee hoor, de gemeente vond dat ik 
er geen verstand van had en dat Jan Linders in Oost 
thuishoorde. ‘Daar krijgen jullie nog spijt van’ Heb ik 
nog geroepen. In 1980 is de winkel naar Markt nr. 
15 verhuisd. In de tussentijd had Huub de Haas de 
schoenenwinkel van Jan Hoefnagels overgenomen. 
Huub en ik namen deel in het bestuur van de 
Ondernemersvereniging. Er werd in het begin veel en 
tot heel laat vergaderd. Ook werd Winkeliersvereniging 
Gaer Gedaon opgericht die winkeliers volop in aktie 
liet komen met onder andere de sinterklaasaktie, 
kerstaktie, paasaktie, kermisaktie en paardenshow 
op de Markt. Via het klokje probeerde ik klanten naar 
de zaak te trekken. Ik bedacht H.H.H. ofwel Henny 
Heeft Het. Na een aantal weken stonden er twee 
advertenties naast elkaar. Links stond H.H.H. Henny 
Heeft Het. En rechts stond H.H.H.H.O. ofwel Huub de 
Haas Heeft Het Ook.  De Telegraaf en het Algemeen 
Dagblad besteedden aandacht aan deze originele 
advertenties. ´s Middags belt Huub mij op: ‘Henny 
hedde gij diën advertentie gezet?’ Ik zeg ‘Nee, ik dacht 
dat het jouw idee was’. Wel origineel, het hele dorp 
sprak erover. De dag erna werden we opgebeld door 
een medewerkster van de bank waar Huub en ik een 
week eerder de jaarvergadering hadden bijgewoond 
en daarna nog gezellig met dames hadden gebabbeld. 
Zij hadden de advertenties geplaatst. Dat zijn toch 
leuke dingen. 
Na diverse gesprekken en onderhandelingen in 
Haarlem bij Grimas besloot ik om grimeerspecialist 
van de regio te worden. De verkoop liep zo goed dat 
Grimas belde met de vraag ‘Of de mensen het soms 

op de boterham smeerden?’ Ook deze winkel werd te 
klein. In 1994 stopte Huub de Haas met zijn zaak. Ik 
Kreeg de kans zijn pand over te nemen en zo verhuisde 
mijn zaak nog dat zelfde jaar naar de Markt nr. 9. En 
toen gebeurde er na een paar weken iets dat bijna 
heel Velden op z’n kop zette. Dora brandde af. Wat 
er daarna gebeurde, was voor niemand goed. Bijna 
tien jaar lang een afgebrand pand midden in het dorp 
en vele adviezen waar niets mee werd gedaan, alleen 
maar touwtrekkerij. Er werd er maar één veel beter van 
en dat was Jan Linders die nu toch naar Velden-west 
kwam. Tja, en toen kreeg ik een belangrijk telefoontje: 
‘Het Kruidvat komt ook in Velden-Vitaal’. Ik was als 
onderhandelaar uitgespeeld. 35 jaar levenswerk 
verdwijnt als sneeuw voor de zon. Bij mij voor de deur 
gingen ook de parkeerplaatsen weg. Dus wat moet 
je? Stoppen, anders gaan leven en kijken of je nog 
ergens aan de slag kunt. Vanuit het UWV krijg je geen 
medewerking want als ex-zelfstandige krijg je geen 
uitkering dus ook geen hulp om aan werk te komen. 
Een half jaar nadat ik met plezier bij de groenteboer 
op de markt geholpen had, werd ik benaderd door 
drogisterij Nabben uit Venlo om in Blerick een nieuwe 
zaak op te zetten. Ik heb er vijf jaar met heel veel 
plezier gewerkt en nu ik 60 jaar geworden ben, ga ik 
met May van het leven genieten. In Velden is het nog 
altijd ´Ha Henny’ als ik door het dorp fi ets en dat doet 
je goed.

Een kwestie van vallen en opstaan 
Henny Hegger over het leven van een kleine 
zelfstandige in Velden. 
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overgenomen door het Japanse Canon. Océ heeft 2400 
werknemers onder wie 130 mensen uit Velden. 

Dynamite Magic Shop van René Geelen.
René verkoopt in zijn winkel goochel- en 
illusionistenartikelen en schminkbenodigdheden. 
Je kunt er terecht voor heel eenvoudige spullen, 
maar ook professionals, zoals Hans Klok, weten zijn 
bedrijf te vinden. Er wordt ook eenmaal per jaar een 
goochelshow georganiseerd.

René Geelen met zijn show.
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De Maas, een heel mooi en rustig zilveren lintje.
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Het hoogwaterhuis in Hasselt
De regenrivier de Maas ontspringt in Noord-Frankrijk 
en heeft bovendien, vooral in de Belgische Ardennen, 
veel kleine zijrivieren. Een langdurige periode met 
heel veel neerslag in deze regio’s is de voornaamste 
oorzaak van het natuurgeweld dat overstroming heet. 
In het slechtste geval komt daar ook nog smeltwater 
uit de Ardennen bij. Dat Velden gewend is aan de 
grilligheid van de Maas bewijst de aanwezigheid van 
het Hoogwaterhuis langs de Ebberstraat in Hasselt. 
Het gebouw, oorspronkelijk een vakwerkhuisje, dateert 
hoogstwaarschijnlijk van eind 16e eeuw, zo blijkt uit 
sporen van bouwresten. Bij de restauratie, uitgevoerd 
door een Stichting Behoud Watermolen Arcen, in 1992 
zijn restanten van vakwerkbouw teruggevonden. Ook 
blijkt dat één vakwerkraam later is hergebruikt. Het 
Hoogwaterhuis is een provinciaal monument en ligt 
strategisch op een kleine heuvel. De schuur dient 
lange tijd bij een watersnood als toevluchtsoord. 
Mensen schuilen dan boven in de schuur en het vee 
wordt beneden gestald. In de stalmuren zitten om 
de meter ijzeren ringen ingemetseld om het vee aan 
vast te binden. Bij de watersnood van 1880, 1920 
en 1926 wordt het vee van de omwonenden in het 

Hoogwaterhuis gestald. De verzorgers leven en slapen 
op de zolder. Bij het hoogwater van 1993 en 1995 
houdt het hoogwaterhuis droge voeten.

Hoofdstuk 11

Mooder Maas

‘ aar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit’, is een regel uit het Limburgs 
volkslied. Die statige, brede stroom komt ook langs Velden. Meestal is het een heel 
mooi en rustig zilveren lintje. Kruipt de rivier uit haar schulp dan ontstaat er een 

snelstromende en woeste waterweg. Bijna jaarlijks dreigt er hoogwater maar meestal blijft de Maas in 
haar bedding. Als de toevoer van regenwater in het hele stroomgebied zo groot is dat ‘Mooder Maas’ 
zichzelf niet meer in bedwang heeft, lopen de beddingen vol, en kunnen de gevolgen rampzalig zijn. 

Het hoogwaterhuis na de restauratie.
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een historisch record: 19.50 meter boven NAP bij het 
meetpunt Venlo. Of de metingen betrouwbaar zijn, is 
niet zeker. Waarschijnlijk is de waterstand in dat jaar 
ruim 60 cm hoger dan in 1926. Van 1855 is bekend 

Historisch hoogwater
De hoogste waterstanden dateren van de 16de en 
17de eeuw. In 1571 wordt er 19.33 meter boven NAP 
gemeten maar de overstroming van 1643 zorgt voor 

Het hoogwaterhuis in Hasselt voor 
de restauratie naast een prachtige, 
oude lindeboom.
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dat de gemeente te lijden heeft onder het Maaswater. 
Uit de opbrengst van een landelijke inzameling ‘ten 
behoeve der duizende noodlijdende slagtoffers van 
den jongsten plaatsgehad hebbende watersnood’ 
wordt een bedrag van ƒ266,11 uitgekeerd aan Arcen 
en Velden. 

Losgespoelde funderingen in 1880
De normale stand van de Maas, gemeten bij het veer 
in Velden, bedraagt zo’n 11.20 meter boven NAP. De 
hoogste waterstand tijdens de overstroming van 1880 
wordt op 24 december ’s middags om twaalf uur bij 
Venlo gemeten: 18.33 meter boven NAP, aldus een 
oud krantenartikel. Frans Engels (Hegger Sies) uit 
Schandelo noteert de Veldense waterstand in zijn 
dagboek: 18.40 meter boven NAP. In de zijgevel van 
museum de Hansenhof bevindt zich een steen met 
de hoogwaterstand van 1880; 18.33 meter boven 
NAP. De ramp in 1880 is funest voor de historische 
boerderij Conenhof in Hasselt zo blijkt uit een 
anekdote die bewaard is gebleven: ‘In 1880 kwam 
de Maas zo hoog en wies ze zo snel, dat de mensen 
van de oude hof met een boot uit het hooigat gered 
moesten worden. De hoeve bleek los gespoeld van de 
fundering en moest afgebroken worden. Funderingen 
bestonden toentertijd grotendeels uit ijzeroer en 
kiezel. De nieuwe Conenhof ligt aanmerkelijk hoger 
en daar redden ze het nu wel als de Maas weer eens 
royaal wordt’.
De voormalige Conenhof lag in 1880 een stuk lager bij 
de bocht in de Ebberstraat in een diepte. Het niveau is 
te vergelijken met de huidige ligging van het museum 
Hansenhof. De hoeve is in 1880 verderop richting 
de Maas op een hogere plek opnieuw gebouwd. 
De voormalige diepte van de oude Conenhof is 
onherkenbaar omdat later de grond hier, en op meer 
plekken in Hasselt, is aangevuld met zand en puin, 
onder meer door de fi rma Kortenoeven.

St.-Anna
Een kapelletje aan de achterzijde van het 
hoogwaterhuis dateert van 1700 en is toegewijd aan 
de Heilige Anna. Het is uit dankbaarheid gebouwd na 
een watersnood. In het kapelletje, bij een lindeboom, 

staat een beeld met het opschrift: ‘Anna, moeder van 
Maria’. ‘Bej en offer heej, de Godslamp brandt det wet 
geej, daan ok veur ooch intenties heej’, staat er op 
een bordje. Aan de overkant, bij de familie Evers, zijn 
kaarten van het kapelletje te koop. De munt is nooit 
aangepast, volgens het briefje kosten de kaarten vijf 
gulden. 

Conenhof in 2009.

De St.-Annakapel geheel opgeknapt, 
aan de achterkant van het hoogwa-
terhuis.

Conenhof in 2009.
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Zelfs de nieuwe Conenhof overstroomt. Enkele 
mannen die in Hasselt mee helpen om bewoners en 
vee te redden, moeten in het ijskoude Maaswater 
springen om het vee aan de kant te krijgen. Eén van 
hen loopt een longontsteking op en sterft.

Slachtoffers en hulpverlening
Bij boerderij Karissen (Tax) in Genooi staat in die 
tijd de zeer bekende dekhengst Landmann van de 
hengstenvereniging Hou en Trouw op stal. Ook dat dier 
wordt ternauwernood uit zijn benarde positie bevrijd. 
In ‘t Vorst wordt de oude mevrouw Theelen (Rodde) 

3 Januari 1926. Hasselt raakt 
geïsoleerd. Met roeiboten van het 
rijksveer Grubbenvorst - Velden 
worden de bewoners van Conenhof 
van Hasselt naar de Rijksweg 
gebracht.

Het drama van 1926
Ook in de twintigste eeuw blijft Velden niet gespaard. 
In 1920 is in Velden de waterstand 17.80 meter boven 
NAP, aldus het dagboek van Frans Engels. Maar in 
1926 meet hij 18.80 meter. Daardoor wordt 1926 
het meest roemruchte overstromingsjaar, niet alleen 
omdat één van de hulpverleners uit Velden om het 
leven komt. In dat jaar komt de grootste ellende direct 
na Nieuwjaarsdag. De hoogste waterstand wordt in 
de nacht van 2 op 3 januari gemeten bij Venlo: 18.84 
meter boven NAP, de hoogste waterstand van de 20e 
eeuw. Bekend is dat de mensen in Hasselt in 1926 
geen toevlucht kunnen nemen tot het Hoogwaterhuis. 

3 Januari 1926. Hasselt raakt 
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Krantenknipsel met waterstanden van 1926 bij Venlo. 

Pastoor Joosten maakt in 1926 de volgende aantekening bij de foto: ‘Photographie genomen van uit den 
Toren der Kerk. Links van den weg de Pastorij en Zustershuis, omgeven van de Maas, behalve de hoofdin-
gang. Het huis van de weduwe H. Rieter (Huben) gansch ingesloten van het water. Rechts van de weg lig-
gen totaal vrij van water de Kapelanie en het huis van den Hoofdonderwijzer H. Janssen. Ten noorden van 
Huben ligt overigens boerderij ‘Huize Weltevree’ omringd door water.

In 1926 wordt deze foto vanuit de 
tuin van de pastorie genomen. Op 
de achtergrond liggen de boerderijen 
van Stappershof.
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Hasselt verzuipt

M. Jacobs uit Reuver schrijft in 1987 op eenvoudige 
wijze een indrukwekkend verhaal over de watersnood 
van 1926 en de hulp die hij bood aan de bewoners van 
Thissenhof in Hasselt: 

Het was oudejaarsavond, regen en nog eens regen. Ik 
was 18 jaar, woonde in die tijd in Velden en mijn ouders 
in Lomm. Ik ging naar Lomm om daar met mijn vrienden 
‘door te houden’. Om twee uur ‘s nachts, toen wij naar 
huis wilden, viel de regen met bakken uit de hemel. Wij 
zijn toen maar met zijn allen in het stro gaan liggen, 
maar van slapen kwam niet veel terecht. Om acht uur 
’s morgens stapten wij op en gingen in Lomm naar de 
kerk, daarna richting Velden. Er stond overal water, hier 
en daar stond de Rijksweg onder. De boeren uit Hasselt 
kwamen vragen om mee te dijken. ‘s Middags werd 
het droog, we werkten door tot avond en kregen twee 
borreltjes en een sigaar, daar waren we mee betaald. Op 
2 januari was groot alarm, Hasselt was aan het verzuipen. 
Piet Bouten, een jongen uit Hasselt kwam mij en nog 
een paar vrienden, Joosten en Jeuken, vragen, om mee 
te gaan naar zijn vader, die een boerderij in Hasselt had. 
Bij de Rijksweg zagen we een bootje met twee schippers 
die zeiden: ‘Als jullie bang zijn voor een nat plassertje dan 
moeten jullie maar niet meegaan.’ Daarop begon Bouten 
te smeken om toch maar mee te mogen. Toen begon de 
ellende. Maar ja, we waren jong, namelijk 18, 19, 20, en 
23 jaar. En dan te bedenken dat we op klompen liepen. 
Laarzen kenden wij nog niet. Toen we uit het bootje 
stapten, hadden we de broekspijpen opgestroopt tot aan 
de knieën. We gingen de boerderij binnen en vroegen 
wat er het eerst moest gebeuren. De koeien waren nog 
niet gemolken, de uiers hingen in het water. Daarom 
moesten de koeien eerst omhoog gewerkt worden met 
behulp van bossen stro. Na hard werken konden ze 
eindelijk gemolken worden. Daarna kwamen de varkens 
aan de beurt, die moesten naar de zolder. Met de jongere 
varkens ging dat nog wel, maar met die van 100 tot 130 
kilo viel het niet mee, want er is niks zo dwars als een 
varken. Maar ze kwamen tenslotte toch allemaal boven. 
Eindelijk rust, maar het was 2 januari en wij waren nat en 

koud. We kregen niets te eten, want er kon niet gestookt 
worden. Het fornuis stond een halve meter in het water. 
Onze benen hadden alle kleuren van de regenboog van 
de kou. Een van ons wees naar de varkens en zei: ‘Kijk 
eens wat die daar lekker warm liggen in het stro, als we 
daar eens bij gingen liggen’. De broeken gingen uit en 
met de benen tussen de varkens in lagen we bij elkaar. 
Maar langzamerhand werd het donker en de vraag was 
‘wanneer komen ze ons nu halen?’ Uren gingen voorbij 
en we riepen om de beurt om een bootje. Maar er kwam 
niemand.
Intussen werd de toestand met de koeien alleen maar 
erger, ze konden niet meer gemolken worden en ze 
bleven maar loeien. Om een uur of zeven werd er groot 
alarm gemaakt door middel van geweerschoten. Toen 
kwam de veerpont maar die kon niet kort genoeg aan 
het huis komen, vanwege de stroming. Na een paar 
keer proberen, kregen we het toch vast. We hadden 
een ketting gemaakt van man tot man. Het vee werd 
losgelaten en kwam vanzelf naar buiten. De voorslag 
van de pont stond helemaal schuin, maar de koeien 
kropen er op de knieën tegenop. Ze voelden dat dit hun 
redding was. Op de pont heeft een hond mij ook nog 
fl ink gebeten, de kleren waren kapot en ik had ook nog 
een paar fl inke schrammen. De oorzaak was dat een 
meisje, dat verkleumd was van de kou, de hond niet 
meer kon houden. 
Het paard kregen we niet mee, dat bleef bij de staldeur 
staan. In de stal werd daarom een tafel neergezet met 

een stoel er op. Eén van de jongens bleef er de hele nacht 
bij. Toen hadden wij onderhand wel het natte plassertje. 
Het paard heeft zich overigens zwemmend weten te 
redden. 
Om acht uur kwam een boot ons halen. Men had aan de 
Rijksweg om een boom een touw vastgemaakt en toen 
aan het huis. Wij trokken aan het touw, maar we zaten 
voortdurend vast. Het hele karwei duurde een paar uur 
en de schippers maar vloeken. Zij wilden geld, anders 
trokken zij niet meer. Ik heb nooit een cent vergoeding 
gehad. Ook niet toen de boer waterschade kreeg 
uitbetaald, maar zo is het nou eenmaal, stank voor dank. 
Het volgende probleem was dat we niet aan de Rijksweg 
konden komen. Ik stond met twee beesten vooraan 
en riep tegen de anderen: ‘Ik spring er met de beesten 
vanaf’. Het water was een meter diep, maar ik kwam er 
mee aan de weg. Ik was koud tot op mijn botten. Het 
vee werd overgenomen, ik keek niet eens meer naar 
de anderen. Normaal moest ik nog tien minuten lopen 
voor ik thuis was, maar ik heb er die dag nog geen vijf 
minuten over gedaan. Thuis werd ik fi jn verzorgd met 
warm ondergoed en hete kruiken in bed. Toen nog 
warme koffi e en fl ink wat te bikken. ‘s Morgens was ik 
weer kiplekker.
Eén van de jongens op de boerderij, een reus van een 
kerel, kwam ten gevolge van de watersnood te liggen en 
is gestorven, het was de 24-jarige Antoon van de Ven. De 
andere jongens die bij mij waren zijn nu, januari 1987, 
ook allemaal overleden.

Thissenhof omringd door water in de winter van 1993-1994. 
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van de zolder van haar woning gehaald en met een 
roeiboot naar het klooster gebracht. Hoewel ze goed 
verzorgd wordt, overleeft ze de doorgestane ellende 
niet. Om de fi nanciële schade van de overstroming 
enigszins te verzachten, geeft het Rijk in 1926 een 
vergoeding. Bij een plaatselijke commissie kunnen 
slachtoffers de opgelopen schade melden. Van het 
opgegeven schadebedrag wordt tussen de 40 en 100 
procent gehonoreerd. De uiteindelijke vergoeding 
door het Rijk ligt daar nog een stuk onder, want de 
gemeente geeft een schadebedrag van ruim 23.000 
gulden op, terwijl de uitkering ongeveer 9000 gulden 

lager is. Uit documenten blijkt dat er een opmerkelijke 
vergoeding van ƒ 12,00 voor een gescheurde broek is 
uitgedeeld en ƒ 5,00 voor het lenen van een roeiboot. 
Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt, krijgen ook een vergoeding van ƒ 12,00.

Boerderij Nellenhof in Hasselt en het 
hoogwater van 1993-1994.
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Professor Jac Jansen uit Velden is in 1926 rector in 
de St.-Nicolaaskerk in Venlo. Zijn ouders wonen op 
Conenhof in Hasselt. Op 3 januari 1926 schrijft hij een 
brief aan zijn familie in Baarlo: ‘Het huis staat rondom 
in het water, alleen de tuin is nog gedeeltelijk droog. 
Vannacht om drie uur is het water binnengekomen 
en weldra stond het 15 cm. hoog. Huisraad is zo 
veel mogelijk naar boven gebracht, de koeien staan 
redelijk droog omdat de stal met stroo is opgehoogd. 
De varkens zitten droog in de schuur en op de 
hekselzolder, de biggen in karren op de binnenplaats. 
De paarden stonden tot de knieën in het water en zijn 
daarom naar de waterschuur van Hansen gebracht. 
Gisteren zijn er koeien per stoomboot naar Venlo 
gebracht en vandaaruit naar Velden. De pont van 
Grubbenvorst ligt bij onze tuin, dus als we nog dieren 
willen vervoeren, kan dat vrij makkelijk. Maar vader 
wil niet, hij hoopt op val. Het water staat tot de andere 
kant van de Rijksweg. Bij Thissen hebben ze het 
ergste in het water gezeten. Daar hebben ze de hele 
nacht koeien en paarden per pont naar de Rijksweg 
vervoerd. Ze hebben een kabel van de Rijksweg 
naar een boom aan de Maas gespannen. Voor 
mensenlevens wordt niet gevreesd. Het is te hopen 
dat Onze Lieve Heer spoedig uitkomst geeft, want het 
is een onhoudbare toestand’. 

Aan de buitenmuren en in den kelder 
der pastorij zijn steenen gemetseld 
met het jaartal 1926 als een teeken 
‘hic stetis Mosa 3 januari 1926 hora 
octava ante meridiem’.

Longontsteking 

Herinneringen van pastoor Joosten 
“In 1926 stond de Maas in Hasselt tot over de Rijksweg. 
Alle boerderijen in Hasselt waren geïsoleerd en stonden 
diep in het water. Omdat de Maas bleef stijgen, moesten 
alle mensen en het vee de boerderijen verlaten. De dieren 
werden al zwemmend op grotere schepen geladen, terwijl 
de redders moesten zwemmen, en dat in de maand januari. 
Het vee kon niet dichterbij worden gelost dan in Venlo 
waar het nog mogelijk was om met de reddingsboten aan 
te leggen. Daarna moesten de redders in hun natte kleren 
het vee mee terug nemen naar Velden. Het meeste vee 
werd ondergebracht in Schandelo waar men van het water 
geen last had. Sommige redders werden ziek en liepen 
longontsteking op, enkelen hebben daarvan zelfs hun hele 
leven last gehad. De mensen werden met roeibootjes gered. 
De familie Haenen werd als laatste gered omdat hun boerderij 
Koonenhof het hoogst lag, ofschoon wel het dichtst bij de 
Maas. Deze familie dacht nog steeds dat zij wel kon blijven 
omdat het nog nooit was voorgekomen in de geschiedenis 
dat deze boerderij moest worden ontruimd. Bovendien, zo 
redeneerde men, kon de Maas ieder moment weer gaan 
zakken. Dat bleek slechts ijdele hoop. Uiteindelijk moest ook 
Haenen evacueren

In 1965 dreigt Hasselt opnieuw geïsoleerd te raken. Het 
Maaswater heeft de weg van Hasselt naar de Rijksweg al 
doorbroken. Vrijwilligers van de Burger Bevolking brengen 
een noodbekisting aan en bouwen een Baileybrug, die op de 
achtergrond klaar ligt, om te voorkomen dat de weg verder 
wegspoelt. Op de achtergrond langs de Rijksweg, café de Molen. 
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Beatrix en de waterschade van 1984
In de jaren tussen 1926 en 1993 treedt de Maas 
uiteraard ook nog verschillende keren buiten haar 
oevers. Bijvoorbeeld in 1965 als Hasselt opnieuw door 
watersnood getroffen wordt en tijdelijk geïsoleerd 
raakt, maar ook in 1970 en 1984. 1984 is de grootste 
overstroming sinds 1926 met een waterstand van 
omstreeks 17.50 meter boven NAP. Diverse bewoners 
van de lager gelegen gebieden hebben tussen 6 en 
12 februari erg veel overlast. In Hasselt lopen de 
tuinderskas van Henk en Jeanne Lommen en de 
varkensstal van Michel en Han Caris onder water. 
Koningin Beatrix brengt een bliksembezoek aan deze 

twee zwaar getroffen gezinnen en hun bedrijven en 
stelt zich op de hoogte van de schade. Het zijn voor 
de getroffenen erg ingrijpende gebeurtenissen. Toch is 
de ramp in 1984 relatief klein en zorgt de Maas alleen 
voor veel overlast in de huizen en bedrijven die wat 
lager liggen. Niet alleen ‘s winters, maar zelfs in de 
zomer kan de rivier buiten haar oevers treden, zoals 
bijvoorbeeld in 1980. Tijdens de laatste dagen van juli 
van dat jaar kan de Veldense jeugd naar hartenlust 
kanoën in de ondergelopen weilanden van ’t Vorst en 
Hasselt.

linksboven: 
Koningin Beatrix bezoekt in 1984 als 
het Maaswater is gezakt onder meer 
de stal van de gebroeders Caris in 
Hasselt. Foto’s Jan Keltjens.

rechtsboven: 
Koningin Beatrix luistert naar Michel 
Caris.

linksonder: 
Voor de kas op de Ebberstraat 
verwelkomt Jeanne Huys, met op de 
arm zoon Juul, Beatrix. Links op de 
rug gezien staat gouverneur Sjeng 
Kremers. 

rechtsonder: 
Een volle huiskamer bij de familie 
Caris met op de rug gezien 
burgemeester Rie van Soest - 
Jansbeken, links Beatrix en aan de 
rechterzijde Sjeng Kremers en leden 
van de familie Caris.
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1993
De verhalen van 1993 en 1995 zijn van een andere 
orde en liggen bij veel mensen nog redelijk vers in het 
geheugen. Door de aanhoudende regen is de dreiging 
van een overstroming in 1993 erg groot. Bovendien 
zijn de weersvoorspellingen heel slecht. Voorzitter Ger 
van Lipzig, van het Nederlandse Rode Kruis afdeling 
Arcen-Lomm-Velden, houdt vanaf 21 december 1993 
een logboek bij. Het Rode Kruis komt de dag erna op 
verzoek van burgemeester Mooren in actie en bezorgt 
de brandweer koffie en broodjes. Tegen het einde van 
de middag wordt vooruitgekeken. De toestand in Arcen 
wordt als kritiek beschouwd. In Velden zijn problemen 
aan de Vorstweg maar er wordt niet geëvacueerd. 
Het Rode Kruis wil 250 bedden en dekens bestellen 
bij het Provinciaal Commando maar even later blijkt 
dat in heel Limburg de magazijnen leeg zijn. Er komt 
materiaal uit Duitsland. Diezelfde nacht dreigt de 
situatie bij de Rozenhof in Velden kritiek te worden. Er 
wordt een opvangcentrum ingericht in de Kiêsstolp.

‘Het zal wel niet zo’n vaart lopen’
Een aantal Veldenaren, vooral mensen die al vaker de 
Maas in huis of bedrijf hebben gehad, gaat zelf tot actie 
over. In de agrarische sector wordt een werkgroep 
gevormd die eigenaren van laag gelegen bedrijven 
gaat waarschuwen voor het naderende onheil. In het 
gebouw van de boerenbond komt een centraal punt 
vanwaaruit hulpacties georganiseerd en gecoördineerd 
worden.
Sommige bewoners, die nog nooit last hebben gehad 
van de hoge waterstand, kunnen aanvankelijk niet 
geloven dat ook zij nu ernstig bedreigd worden. 
‘Het zal wel niet zo’n vaart lopen’, denken ze. Maar 
als de ernst van de dreiging echt doordringt en het 
Maaswater de bedreigde gebieden nadert, wordt er 
met man en macht gewerkt om de schade te beperken. 
In woonhuizen worden maatregelen genomen om 
indien mogelijk het water buiten te houden. Kwetsbare 
bezittingen gaan de veilige zolder op of worden elders 
opgeslagen. Vee en varkens worden geëvacueerd 
naar veilige plaatsen. Alle leegstaande stallen worden 
gebruikt. Natuurlijk eerst de stallen in eigen dorp en 

in de manege op de Molendijk maar ook in Horst, 
Helden, Midden-Limburg en zelfs tot in Duitsland toe. 
Er vinden veetransporten plaats over ondergelopen 
wegen, soms met veel moeite en gevaar. Vaak kunnen 
de transporteurs nauwelijks zien waar de weg loopt 
en dreigt er gevaar van de weg te geraken met het 
risico dat het hele transport kantelt. Later worden met 
behulp van een loader piketten langs de weg geplaatst 
zodat het tracé van de weg herkenbaar wordt en het 
vervoer wat veiliger is. Na het droogvallen van de 
ondergelopen wegen blijkt dat de transporten met een 
flinke portie geluk hebben plaatsgevonden, want hele 
stukken van de weg zijn door het water weggespoeld.  
Bij tuinders in de bedreigde gebieden wordt vervroegd 
en versneld sla geoogst. Het planten van gewassen 
voor het nieuwe seizoen wordt uitgesteld en zelfs 
tomatenstruiken, die al geplant waren, worden uit 
de kas verwijderd en op een waterbestendige plaats 
opgeslagen.

Nooddijken breken
Op 23 december tegen 6 uur ’s ochtends breken de 
nooddijken in Arcen en stroomt een groot deel van 
het dorp, ook het raadhuis, onder water. Diezelfde 
dag vallen de telefoonlijnen in Arcen en Lomm uit. 
Het evacuatiecentrum van Arcen wordt naar Lomm 
verplaatst. Van de evacuatiecentra in de dorpen wordt 
slechts korte tijd gebruik gemaakt. Veel mensen 
vinden bij familie onderdak. Leraar Leo Smeets van 
de St.-Sebastianusschool aan de Veerweg sjouwt met 
zijn lerarenteam en ouders lesmateriaal en apparatuur 
uit de kelder van het schoolgebouw waar het 
handenarbeidlokaal is gevestigd. De kinderen zijn op 
23 december vervroegd met kerstvakantie gestuurd, 
de kerstviering valt letterlijk in het water. Op 24, 25 en 
26 december stabiliseert de toestand. In het rapport 
van het Rode Kruis wordt op 27 december genoteerd 
dat er te weinig aandacht is in het crisisteam voor 
Velden. ‘Alle diensten hebben hun aandacht ook op 
Velden te richten’, zo staat er. De meeste getroffen 
Veldenaren zijn agrariërs en die hebben de volle 
aandacht van het crisiscentrum van de LLTB.
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Op 23 december 1993 ziet het er vanaf de Rijksweg in Hasselt zo uit. Van links naar rechts Thissenhof van de familie Huijs, Conenhof op de achtergrond van tandarts Berendsen, 
de woningen en bedrijven van de families Hermkens en Fitten.
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Een natte Kerst
Kerstmis 1993 zal voor veel Veldenaren, die in de 
ondergelopen gebieden wonen, heel lang in herinnering 
blijven. Uit de laagst gelegen huizen zijn de bewoners 
geëvacueerd. Ze hebben elders onderdak gevonden, 
veelal bij familieleden die in het droge gedeelte van 
Velden wonen. Het gaat om 58 woningen en 193 
personen. De eerste evacués komen op 23 december 
’s nachts om 04.30 uur uit ’t Vorst, zo staat in de 
rapportage van het Rode Kruis Arcen-Lomm-Velden. 
Leon Peeters brengt de familie Van Leuven en 
Schattorjé naar een veilige plek. Bij varkensbedrijf 
Verbeek aan de Vorstweg worden op 27 december door 
de brandweer 350 verdronken biggen geborgen. De 
meeste dieren staan lange tijd in het koude Maaswater 
en zakken als gevolg van de sterke onderkoeling door 
de poten en verdrinken. Verbeek weet met hulp van 
militairen nog 175 biggen te redden. Ook 140 zeugen 
ontsnappen aan de verdrinkingsdood. Verbeek zegt 
tijdig aan de bel te hebben getrokken maar de hulp 
komt voor veel dieren te laat en er zijn te weinig 
helpers.

Overigens biedt het ondergelopen gedeelte van het 
dorp juist met Kerstmis een vredig beeld met een 
heel kalme rivier, die lijkt te genieten van al het water 
dat in de voorbije dagen is aangevoerd. De hoogste 
waterstand van 17.70 meter boven NAP is dan bereikt. 
In de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar zakt het 
waterpeil weer geleidelijk naar een minder gevaarlijk 
niveau. 

Veel schade
Met het zakken van het water wordt de aangerichte 
schade steeds duidelijker. In veel woningen heeft 
de benedenverdieping en uiteraard de kelder onder 
water gestaan waardoor vloeren, stucwerk, meubilair, 
elektrische apparaten enzovoorts, fl inke schade 
hebben opgelopen. Natuurlijk is er ook een enorme 
troep en smurrie in de huizen achtergebleven. 
Als het water zakt, neemt de psychische schade toe. 
Veel hulpverleners zijn al dagen achter elkaar aan 
het werk met nauwelijks rustmomenten. Bewoners 
willen snel terug naar de woningen maar er zijn niet 

Museum Hansenhof in Hasselt loopt 
fl inke waterschade op.
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genoeg hulpverleners om de bewoners op een shock 
voor te bereiden. De ravage is in sommige woningen 
en bedrijven enorm. Het Rode Kruis rapporteert op 
30 december dat de psychische nood groter wordt en 
de taak zwaarder. De mededeling, die middag in een 
fax, dat het water weer gaat stijgen, maakt het er niet 
gemakkelijker op. ‘Boeren en tuinders zijn emotioneel 
kapot’, zo staat er om 19.00 uur in het logboek. 
Gelukkig komt op de laatste dag van 1993 het 
bericht binnen dat een tweede hoogwatergolf uitblijft. 
‘Eindelijk een beetje rust bij de mensen die hard 
meegewerkt hebben. Handen schudden en allen de 
boodschap GELUKKIG NIEUWJAAR’, zo sluit voorzitter 
Van Lipzig van het Rode Kruis zijn logboek af.

Solidariteit 
Met vereende krachten worden in de eerste dagen 
van 1994 de drooggevallen woningen schoon en 
bewoonbaar gemaakt om zo gauw mogelijk weer 

in het eigen huis te kunnen en de draad weer op te 
pakken. Door de vele helpende handen die in deze 
moeilijke tijd aanwezig zijn en de hartverwarmende 
solidariteit kunnen veel Veldenaren weer positief tegen 
de situatie aankijken. Maar de hoge waterstand met 
zijn vernielingen spookt bij veel getroffen bewoners 
nog lang door het hoofd. Ook op de bedrijven die 
blank hebben gestaan, is al snel na het zakken van het 
water de boel weer op orde, vaak met medewerking 
van collega’s uit het eigen dorp, maar ook uit naburige 
plaatsen. Bewonderenswaardig hoeveel werk er verzet 
kan worden als de nood aan de man is en iedereen 
bereid is zijn of haar steentje bij te dragen.
Experts nemen de aangerichte schade op en omdat 
de regering de wateroverlast als nationale ramp heeft 
aangemerkt, kan er een beroep worden gedaan op 
het rampenfonds dat een belangrijk gedeelte van 
de schade vergoedt. De uitgekeerde bedragen zijn 
natuurlijk wel van een andere orde van grootte dan in 
1926.

1993 - De Brandweer uit het 
Duitse Viersen helpt mee met het 
leegpompen van Hansenhof.
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De Paa als eiland
De familie Cuijpers aan de Paaweg heeft de nodige 
ervaring met hoogwater. Als ze in 1977-1978 haar 
woning en stallen gaan bouwen geeft ‘Hube Jeu’, de 
verkoper van de grond, het advies te bouwen op de 
plek waar nu ongeveer de stallen staan. Jeu herinnert 
zich nog dat tijdens het hoogwater van 1926 die plek 
niet onder water had gestaan. Maar aanvankelijk wil 
de gemeente zo hoog op dat perceel geen vergunning 
afgeven in verband met horizonvervuiling. Na lang 
aandringen krijgt Cuijpers toch toestemming en in 
1993 blijkt dat uitgerekend dat stuk aan de Paaweg 
wel omgeven is door water, maar dat noch in huis, 
noch in de stallen Maaswater komt.

Nat pak voor de politiek
Tijdens de overstroming van 1993 haalt ook de 
gemeentepolitiek een nat pak. De aanpak van het 
hoogwaterprobleem is onderwerp van nogal wat 
kritiek die, al dan niet terecht, vooral op burgemeester 
Engelbert Mooren gericht is. Nadat enkele raadsleden 
zich negatief over hem uitlaten in Dagblad de 
Limburger is dat voor Mooren aanleiding om een 
persoonlijke time-out in te lassen.De burgemeester 
stelt de gemeentesecretaris van zijn besluit op de 
hoogte en informeert de commissaris der Koningin 
in Limburg. Vervolgens is Mooren bijna een dag lang 
onbereikbaar, mede doordat de telefoonverbindingen 
nauwelijks nog functioneren en de mobiele telefoon 
die hij ter beschikking heeft defect is. Omdat in 
de gemeente een noodverordening geldt en de 
burgemeester onbereikbaar is, benoemt Commissaris 
van de Koningin Berend-Jan van Voorst tot Voorst 
loco-burgemeester Pierre Hafmans uit Velden tot 
waarnemend burgemeester. Mooren keert die avond 

Jan Cuijpers bekijkt in 1993 de 
ondergelopen weilanden aan de 
Paaweg.

Het bedrijf van de familie Cuijpers aan de Paaweg blijft in 1993 
droog. Het water staat tot aan de voordeur.
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Het Maaswater staat in 1993 
bijna tot aan de hoek Dorpsstraat 
- Wilhelminastraat. De situatie 
trekt veel bekijks aan het begin 
van de Vorstweg. Let ook op de 
‘geparkeerde’ rubberen opblaasboot 
rechtsonder op de foto.

weer terug in Arcen maar Hafmans zal tijdens het 
verloop van de hoogwaterperiode zijn waarnemende 
functie naar behoren uitoefenen. Half januari neemt 
Mooren de taak als burgemeester weer op zich.
Naar aanleiding van de politieke gebeurtenissen 
rond de watersnood van kerstmis 1993 geeft de 
gemeenteraad op 31 januari 1994 opdracht tot het 
doen van een evaluatieonderzoek waarbij zowel het 
handelen van de burgemeester als dat van het hele 
crisisteam en de operationele diensten bekeken dienen 
te worden met de bedoeling hieruit lering te trekken 

voor de toekomst. Een commissie onder leiding van 
dhr. Starren komt onder andere tot de conclusie dat 
een gebrekkige voorbereiding, onderschatting van de 
ernst van de situatie in de beginfase, maar ook de 
gespannen politieke verhoudingen in de gemeente een 
negatieve invloed hebben gehad op de aanpak van het 
probleem. In de loop van 1994 maakt burgemeester 
Mooren gebruik van de mogelijkheid tot vervroegd 
uittreden. Hem wordt per 1 juli eervol ontslag 
verleend.  
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Brandweer en personeel en vrijwilligers 
van varkenshouderij Verbeek voeren 
op 27 december 1993 aan de Vorstweg 
kadavers af.

Leden van de reddingsbrigade uit Zandvoort trekken in de 
Veerweg hun boot in het water. Ze gaan hulp bieden aan 
geïsoleerd geraakte bewoners.
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De overstroming van 1995
Als CDA Tweede Kamerlid Léon Frissen uit het 
Zuid- Limburgse Puth wordt benoemd tot de nieuwe 
burgemeester zal hij zeker niet verwacht hebben 
dat hij ruim een half jaar later op zal moeten treden 
als leider van het crisisteam bij de volgende grote 
watersnood in de gemeente. In januari van 1995 valt 
er wederom in het hele stroomgebied van de Maas 
zoveel regen dat de rivier opnieuw buiten haar oevers 
dreigt te treden. De kersverse burgemeester moet 
met een hele nare mededeling naar de bewoners 
van gebieden die nog geen jaar geleden onder water 
hebben gestaan. Opnieuw zullen hun bezittingen 
niet veilig zijn voor het wassende water. Bij diverse 
inwoners schieten bij de herinnering aan de ramp van 
1993 en de slechte vooruitzichten voor de komende 
periode de tranen in de ogen. De Maas is nu eenmaal 
moeilijk in bedwang te houden. Of kan de mens 
misschien toch winnen van de natuur? 

Noodverordening voor een nooddijk
Er zijn wel eens vage ideeën geopperd om het dorp 
door een dijk te beschermen tegen het Maaswater. 
Gemeenschapshuis de Kiësstolp in de Schoolstraat is 
in 1995 het centrale punt en het crisiscentrum voor 
Velden. Op een bijeenkomst in de Kiësstolp dringen 
aanwezigen aan om de strijd niet bij voorbaat op te 
geven maar onmiddellijk met de nooddijk aan de slag 
te gaan. Het lijkt een bijna onuitvoerbaar plan maar 
lijdzaam toezien vindt niemand de beste optie. En dus 
wordt min of meer ad hoc besloten om dit plan toch 
uit te voeren hoewel niemand weet welke problemen 
er bij de uitvoering zullen ontstaan. En dus wordt er 
onder de bezielende leiding van burgemeester Frissen 
gestart met het project. Via een noodverordening 
is het mogelijk om zonder goedkeuring van 
grondeigenaren een nooddijk aan te leggen op die 
plekken waar overstroming dreigt. In ‘no time’ is 
het in Velden een af en aan rijden van vrachtwagens 

Burgemeester Leon Frissen, koningin 
Beatrix, gouverneur Berend-Jan van 
Voorst tot Voorst en wethouder Ger 
Koopmans. (foto Peter Schols)
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Koningin Beatrix praat met vrijwillige 
‘zakkenvullers’ op de binnenplaats 
van de Boerenbond aan de Rijksweg 
in Velden.

met materiaal zoals gebroken puin en klei om die 
waterkering aan te leggen. Allereerst natuurlijk op de 
laagste en zwakste plekken langs de Maas.  

Lering
Omdat niemand zeker weet of de dijk het zal houden, 
worden er weer allerlei maatregelen genomen om de 
schade bij een eventuele overstroming te beperken. 
Met de ervaring van 1993 nog vers in het geheugen en 
ook door het feit dat de hoogwatergolf wat langzamer 
opkomt dan in 1993, verloopt één en ander toch 
wat soepeler en hoeven er niet meer op het laatste 
moment allerlei werkzaamheden uitgevoerd te worden 
ter beveiliging van huis of bedrijf. Veetransporten 
verlopen veel soepeler, kassen worden eerder 
ontruimd, woonhuizen eerder en beter beschermd. 
Maar de spanning is er niet minder om. In deze 
periode is het opnieuw weer hartverwarmend om te 
zien hoe iedereen zijn uiterste best doet om Velden 
te behoeden voor eenzelfde ramp als ruim een jaar 
eerder. Jong of oud, man of vrouw, fabrieksarbeider, 
kantooremployé of agrariër, iedereen helpt mee 
in de strijd tegen de Maas. Opvallend is dat de 
maatschappelijke rollen nu eens omgekeerd zijn. 
Boeren en tuinders regelen en organiseren veelal 
het werk, ambtenaren en kantoormensen vullen 
de zandzakken. Solidariteit blijkt onder dergelijke 
omstandigheden toch belangrijk te zijn. 

Militairen
Eén van de grootste zorgen tijdens het aanleggen 
van de nooddijk is de veiligheid van mensen die 
daar beroepsmatig of als vrijwilliger aan het werk 
zijn. De stabiliteit van de dijk is nogal twijfelachtig 
en bij een eventuele doorbraak lopen die mensen 
groot gevaar door het water overrompeld te worden. 
Gelukkig gebeuren er geen ernstige ongelukken en 
blijft de ‘schade’ beperkt tot pijn in de rug, spieren 
en handen. Het Rode Kruis staat bijna dag en nacht 
klaar om waar nodig hulp te bieden. Recreatiepark 
Klein Vink regelt eten voor de vrijwilligers. Er worden 
talloze lunchpakketten klaargemaakt en vervoerd naar 

de mensen die bezig zijn met de beveiliging van de 
dorpen. De inzet van Engelse militairen van de RAF-
basis in Weeze is erg belangrijk. Zij bieden in veel 
gevallen de broodnodige veiligheid aan mensen die 
in het gevarengebied bezig zijn met hun werk. Uit 
dankbaarheid wordt in Arcen een stuk van de dijk tot 
The RAF Regiment Dyke benoemd. De ‘Feuerwehr’ uit 
de Duitse buurdorpen staat eveneens paraat om waar 
nodig te helpen. Het zijn een paar mooie voorbeelden 
van Europese samenwerking. Ook mensen van de 
politie Haaglanden uit de regio Den Haag verlenen 
in onze gemeente assistentie. Door de ervaring die 
in 1993 is opgedaan, is de hulp in 1995 veel beter 
georganiseerd..
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Deze foto van fotograaf Raymond Rutting gaat de hele wereld over. Bewoners van Lomm en Velden geven boven op de nooddijk zandzakken door.Deze foto van fotograaf Raymond Rutting gaat de hele wereld over. Bewoners van Lomm en Velden geven boven op de nooddijk zandzakken door.
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Koningin Beatrix bezoekt op 1 februari 
1995 met burgemeester Frissen Arcen 
en Velden. (foto Peter Schols)

Een wereldberoemde nooddijk
In heel korte tijd wordt de nooddijk steeds hoger, 
breder en langer. Ondertussen worden bij het gebouw 
van de Boerenbond bijna dag en nacht zandzakken 
gevuld die dan weer naar plekken gaan waar de 
nooddijk dringend aan versteviging of aan ophoging 
toe is. De ANP-foto van een eindeloze rij mensen op 
de nooddijk op de grens van Velden en Lomm, die 
bezig zijn om deze zandzakken door te geven, heeft in 
vele binnen- en buitenlandse kranten gestaan. 

Gekke Maondaag schuift op
Omdat in het dorp talrijke vrachtwagens af en aan 
rijden, met allerlei materiaal voor de aanleg van de 
nooddijk, is het onmogelijk om de jaarlijkse Gekke 
Maondaag op 30 januari door te laten gaan. Bovendien 
is er voor veel inwoners van Velden op dat moment 
weinig reden om feest te vieren. Dus kan prins Paul 
d’n Iërste (Simons) in zijn vrachtauto helpen om 
zandzakken naar de bedreigde plekken te vervoeren 
in plaats van op de prinsenwagen door de straten te 
rijden.
Uiteindelijk groeit de overtuiging dat het gaat 
lukken om met de inzet van heel veel vrijwilligers 
het dorp nagenoeg watervrij te houden. Maar het 
is wel vaak op het laatste nippertje en met uiterste 
krachtsinspanning. Een inspanning die koningin Beatrix 
met eigen ogen komt bekijken tijdens een bezoek op 1 
februari aan het Limburgse overstromingsgebied.

‘Ut water zakt’
Als begin februari burgemeester Frissen in De Kiësstolp 
meedeelt dat het overstromingsgevaar defi nitief is 
geweken volgt er een geweldige ontlading die dezelfde 
avond door een fl ink aantal mensen in de plaatselijke 
cafés nog uitbundig gevierd wordt. Anderen zijn zo 
vermoeid door het vele, zware werk en door de grote 
spanning dat een verkwikkende slaap voor hen veel 
aantrekkelijker is. Op 26 maart 1995 wordt door de 
gemeente op Klein Vink in Arcen een zeer geslaagd 
‘overwinningsfeest’ gevierd waar heel veel inwoners van 
Arcen, Lomm en Velden heel goede herinneringen aan 
bewaren. Ook de uitgestelde Gekke Maondaag wordt 
enkele weken later op 13 februari toch nog uitbundig 
gevierd in de wetenschap dat Velden de strijd tegen 
de Maas dit keer heeft gewonnen. In de Veldense 
revue ‘De Helde vân Velde’, die in 2000 en 2001 wordt 
opgevoerd, komt de overwinning op het water als 
kreet terug als revue-speler en tuinder Fons Verbeek 
emotioneel uitschreeuwt dat ‘ut water zakt’. De scène 
over de watersnood is voor velen één van de meest 
aangrijpende stukken dorpsgeschiedenis die in ‘De 
Helde vân Velde’ opgevoerd worden.
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Same
De nederlagen in 1926 en 1993 maar vooral de 
overwinning in 1995 op het wassende water staan 
diep in het geheugen van de Veldenaar gegrift. Als 
de nood aan de man is, gaan zelfs oude vetes aan de 
kant. Dan klinkt het nota bene in het Arcens dialect 
‘same kinne weej heej bijna alles’ en groeit een 
carnavalslied van Arcenaar Pé Reivers in 1995 uit tot 
het overwinningslied op het wassende Maaswater van 
Arcen, Lomm en Velden.  

De nooddijk van zand, landbouwplastic 
en zandzakken als het water is gezakt.

Verzopen en kapotgereden bergsla 
langs de nooddijk.
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Titanenwerk 

John Houben, tuinder in het Nationaal Aktieboek 
Watersnood 1995:
‘Vorig jaar hebben we geen maatregelen kunnen nemen 
en konden we 170.000 slaplanten zo op de composthoop 
gooien. Dit jaar is het in de kas droog gebleven en is de 
materiële schade beperkt gebleven. We zijn dag en nacht 
bezig geweest met het gevecht tegen het water. Bij mij 
ligt de nooddijk tegen de kas aan. Om die daar te krijgen, 
moest eerst een weg naar de Maas worden aangelegd, 
anders konden de zandwagens daar niet komen. 
Titanenwerk, dat zeg ik je. Over de gemeente Arcen en 
Velden niets dan lof. We zijn vanaf het begin geïnformeerd 
over wat kon en moest gebeuren. Vanaf de Maas is 
het tuindersgebied onderverdeeld in bedijkte sectoren, 
zodat niet alles onderliep als een dijk het zou begeven. 
Behalve de nodige tuindersbedrijven beschermden de 
dijken honderden woningen. Op beide hoeken van de 
kas stonden machines om direct in te grijpen als er iets 
fout ging. Het zou te veel tijd kosten om van de ene hoek 
naar de andere te rijden, zo kritiek was de situatie. Groot 
probleem was dit keer de aanval die het water vanaf de 
achterzijde uitvoerde. De beken hier voeren vanaf de 
grens met Duitsland veel water aan dat nergens heen kan. 
Je kunt niet anders zeggen dan dat er in die korte tijd 
onvoorstelbaar veel werk is verricht. 3500 vrachtwagens 
zand en korrelmix zijn er in die dijken gaan zitten. Zonder 
hulp uit binnen- en buitenland was het ons nooit gelukt. 
En zonder militairen en vrijwilligers al helemaal niet. Die 
dijk langs de Maas blijft daar voorlopig liggen. Dat is maar 
goed ook’.

De nooddijk achter de kassen in Genooi ten zuiden van de A67. Op de achtergrond Venlo.
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wordt een voormalig klaslokaal ter beschikking 
gesteld zodat ook in Velden cursussen kunnen 
worden gegeven en kan worden geoefend. Oefenen, 
kennis verwerven en kennis vergroten blijven de 
belangrijkste doelstellingen. Ook wordt het werkterrein 
uitgebreid naast de door vrijwilligers geleverde 
EHBO-ondersteuning bij allerlei evenementen. Er 
wordt deelgenomen aan verschillende door het 
Nederlandse Rode Kruis georganiseerde acties zoals 
een geldinzameling voor Poolse kinderziekenhuizen, 
basishulp voor Kroatische bejaarden en het verlenen 
van assistentie bij de noodopvang en verzorging van 
honderden ex-Joegoslaven in de Ernst Casimirkazerne 
in Roermond. Tien vrijwilligers richten in 
samenwerking met de wijkverpleging, de plaatselijke 
huisartsen en de Algemene Hulpdienst de Veldense en 
Arcense telefooncirkel op. Op scholen wordt regelmatig 
voorlichting gegeven die resulteert in het aanmelden 
van jeugdleden.

Ook tijdens de hoogwaterperiodes staat de afdeling 
haar mannetje. In 1993 stellen 25 vrijwilligers zich 
beschikbaar om dagenlang hulp te bieden daar waar 
dit nodig blijkt te zijn. Zo werkt de afdeling tot op 
de dag van vandaag door met het verlenen van 
maatschappelijke hulp en ondersteuning op sociaal 
gebied. Er zijn zo’n 45 contactbijeenkomsten per 
jaar met circa 30 deelnemers in Velden én Arcen. 
De afdeling faciliteert bij aangepaste boot- of 
hotelvakanties, geeft hulp bij de telefooncirkel en 
verleent EHBO-bijstand bij tal van evenementen. In 
het boek ‘50 jaar Rode Kruis Arcen-Lomm-Velden’, 
uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
krijgen alle zaken ruimschoots de aandacht.

Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Arcen-Lomm-Velden
Honderden Veldenaren zijn lid of vrijwilliger bij de 
Rode Kruis-afdeling geweest en velen zijn dit tot op 
de dag van vandaag. De afdeling wordt in 1954 door 
Jac. Theelen opgericht. Hij neemt hiertoe het initiatief 
met als basis EHBO’ers uit de Bescherming Bevolking, 
een door de rijksoverheid ingestelde niet-militaire 
organisatie. Deze heeft, zo relatief kort na de Tweede 
Wereldoorlog, een sterk op de veiligheid van en de 
hulpverlening aan medeburgers gerichte taak bij 
eventueel voorkomende calamiteiten.

Met het op 13 april 1955 verleende Koninklijk 
Besluit en de eerste 22 vrijwilligers gaat het Rode 
Kruis aan de slag: het formeren van een bestuur, 
structuur brengen in de organisatie, fondsen- en 
ledenwerving en niet in de laatste plaats het geven 
van cursussen en het houden van oefeningen op 
het gebied van EHBO. Na verloop van enige jaren 
wordt de noodhulp aangevuld met het verlenen van 
sociale hulp zoals het organiseren van uitstapjes voor 
invaliden en bejaarden, het beleggen van wekelijkse 
contactbijeenkomsten voor ouderen, het zogenaamde 
Welfarewerk, en het voorbereiden van aangepaste 
vakanties voor chronisch zieke inwoners van de 
gemeente.

Door vrijwilligers worden tal van activiteiten 
verricht: als verzorger van de gasten op het bekende 
hospitaalschip J. Henri Dunant, als chauffeur van 
voedseltransporten naar Boedapest tijdens de 
Hongaarse opstand, als hulpverlener voor Indonesische 
repatrianten in een opvangkamp in Budel en, niet 
in de laatste plaats, het deelnemen aan onderlinge 
wedstrijden, ook internationaal, om de opgedane 
kennis en ervaring in de praktijk te kunnen toetsen. 
Succes is er: Göttingen 2e prijs, Luxemburg 2e prijs, 
Köningswinter 1e prijs, Mardorf 1e prijs, Goslar 3e 
prijs. Soms nemen wel meer dan tien landen met 
verschillende teams aan deze wedstrijden deel.

Ruim 20 jaar na de oprichting krijgt de Veldense 
tak een eigen onderkomen. Door de gemeente 
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Een boerenbruiloftsgezelschap op de 
oude pont Velden - Grubbenvorst net 
na de oorlog. De toren van de St.-
Andreaskerk is nog niet hersteld.

Veerman Sjuul Paulus, brengt menig Veldenaar van en naar 
Grubbenvorst.

Sjuul de veerman
Gelukkig is de Maas meestal een rustig voortkabbelende 
rivier, waar veel mensen vaak van genieten. Vaders en 
kinderen gooien platte steentjes over het water. Die 
springen, als je goed gooit, twee, drie keer of nog vaker 
op. ‘Tunniske goêie’ noemde ze dat vroeger. Fietsers 
en wandelaars, vissers, zwemmers en waterrecreanten 
genieten allemaal van het mooie uitzicht. Voor het 
transport over water, voor werkgelegenheid en voor 
toerisme is ‘Mooder Maas’ van groot belang. Bruggen 
en pontveren zijn er om de natuurlijke barrière te 
overbruggen. In 1914 wordt Gilles Paulus veerman van 
het veer Velden-Grubbenvorst. Sjuul, zo wordt hij dan 
met zijn voornaam genoemd, stamt oorspronkelijk uit 
Frankrijk. Zijn voorouders komen via het Luikse naar 
Limburg. Hij is eerst schipper, maar zijn vrouw kan niet 
wennen op het water en wil vaste grond onder haar 
voeten hebben. De oplossing ligt in Velden waar Gilles 
als veerman kan blijven varen en zijn vrouw aan wal 
woont in het veerhuis. Gilles viert in 1939 zijn zilveren 
jubileum. Hij is in die tijd een populaire fi guur, altijd 
lustig een deuntje  fl uitend met zijn handen in zijn 
broekzakken. 

Het veerpontconfl ict
In het begin van de 19e eeuw is er een confl ict over 
de juiste locatie van het veer in Velden zo melden 
Ragdy van der Hoek en Ad Bogers in hun boek Aan de 
ketting over de Maas, Veerponten in Noord-Limburg. 
Volgens inwoners van Velden en Grubbenvorst ligt de 
passage van oudsher ter hoogte van beide kerken, 
vergelijkbaar met de huidige oversteek bij de Veerweg. 
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tegenover ‘het Gebroken Slot’ te leggen en te stoppen 
met de ‘willekeurige verlegging daarvan’. Het blijft 15 
jaar rustig maar in 1841 laait de discussie weer op als 
bij een drietal branden geen wederzijdse hulp mogelijk 
blijkt te zijn. Uiteindelijk is met hulp van de provincie 
de defi nitieve plek voor het veer tussen Velden en 
Grubbenvorst vastgelegd. 

Doorwaadbaar
De rivier kan soms gevaarlijk zijn. Zwemmers 
die, ondanks waarschuwingen van schippers, de 
zuigkracht van een voorbijvarend schip onderschatten 
of meegesleurd worden door zo’n schip als ze mee 

Maar de eigenaar, de markies van Hoensbroeck, 
beweert dat de veerplaats tegenover zijn goed ‘het 
Gebroken Slot’, zo’n 800 meter stroomopwaarts, hoort 
te liggen. Deze onduidelijkheid ontstaat doordat het 
veer in de loop der tijd verschillende malen wordt 
verlegd. Onder Pruisisch bestuur ligt het ter hoogte 
van de dorpskernen om enkele jaren later weer terug 
te keren naar ‘het Gebroken Slot’. In 1823 verplaatst 
de pachter het veer opnieuw naar de Veerweg omdat 
beide gemeenten elkaar zo makkelijker kunnen helpen 
bij brand en ongevallen. Ook smokkelaars zijn beter 
te controleren. Rijkswaterstaat geeft de burgemeester 
van Grubbenvorst in 1826 opdracht het veer weer 

Het echtpaar Paulus voor de 
vastgevroren pont eind jaren dertig.
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Rijkswaterstaat zet in 1969 alle sluizen 
en stuwen van de Maas open waardoor 
de waterstand fl ink zakt.

willen liften of er onderdoor willen zwemmen. De 
naam de Voort wijst op een doorwaadbare plek in 
een rivier. Vroeger vielen plekken in de Maas deels 
droog, vooral in perioden van grote droogte. In 1911 
kunnen mensen op verschillende plekken de Maas te 
voet oversteken. In dat jaar leveren de pompen zelfs 
geen water en staan alle putten droog. De mensen 
besluiten water te gaan halen uit de Maas. Ze maken 
een rij en geven het water door, emmer voor emmer. 
De laagst gemeten stand is 7.27 meter boven NAP, 
gemeten op 15 juli 1921 bij meetpunt Venlo. Door 
allerlei verbeteringen is de stand van de Maas beter in 
de hand te houden. Extreem lage waterstanden komen 

bijna niet meer voor. Tijdens groot onderhoud aan de 
stuwen in 1969 is het waterpeil ook extreem laag. In 
de Maas steken stukken van een neergestort vliegtuig 
uit het water en allerlei materiaal wat in de loop der 
jaren in de rivier gedumpt is. Niet uitgesloten is dat 
delen van het vliegtuig nog in de Maas liggen op de 
plek waar ze in 1943 zijn terecht gekomen.

Dichtgevroren Maas
Ook het dichtvriezen van de Maas komt bijna niet 
meer voor. De laatste keer is in de winter van 1953-
1954 (januari of februari 1954) als Veldenaren te voet 
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van Velden naar Grubbenvorst kunnen lopen over de 
met ijs bedekte rivier. Eerst vormen zich ijsschotsen 
die dan aan elkaar groeien en zo uiteindelijk een 
dichtgevroren rivier tot gevolg hebben. ‘De Maas 
zit’, zo wordt dat genoemd. Doordat de ijsschotsen 
willekeurig aan elkaar vastvriezen, is het ijs ongeschikt 
om over te schaatsen. In een notitie van pastoor 
Schaetsge staat dat het in 1915 op 15 maart begint 
te vriezen en dat de Maas op 19 maart ‘dicht zit’. 
Ook in 1942 bevriest de Maas. Door de minder 
strenge winters, de kanalisatie van de Maas, en mede 
door de thermische verontreiniging is de kans op 
een dichtgevroren rivier tegenwoordig veel kleiner 
geworden.  

Jan in ‘t Zandt met zijn gezin op de dichtgevroren Maas.

Nel Geelen-Pingen met haar dochter Jo langs de dichtgevroren Maas in 1942.

Jan in ‘t Zandt met zijn gezin op de dichtgevroren Maas.

Nel Geelen-Pingen met haar dochter Jo langs de dichtgevroren Maas in 1942.

De winter van 1953 – 1954 is zeer 
streng. De Maas vriest dicht en 
Veldenaren kunnen te voet naar 
Grubbenvorst. Op de foto Jeu Brands 
met zijn kinderen.



456  Hoofdstuk 11

Dijken en fi etspaden
De nooddijk van 1995 dient later als basis voor de 
defi nitieve dijk die wordt aangelegd als de overheid 
besluit het stroomgebied van de Maas via de aanleg 
van kademuren, dijken en hoogwatergeulen te 
beschermen tegen toekomstige hoogwatergolven. 
In 2003, als er opnieuw onheil dreigt, blijkt dat de 
beveiliging stevig en solide genoeg is om tenminste 
in dat jaar redelijk onbezorgd de gebeurtenissen af te 
wachten. 
Maascorridor is een samenwerkingsverband van 
gemeenten, natuurorganisaties, provincie en andere 
partijen in Noord-Limburg dat inwoners wil beschermen 
tegen hoogwaters van de Maas. Daarnaast wil de 
groep natuur realiseren langs de rivier en tegelijkertijd 
wandel- en fi estpaden aanleggen voor toeristen.

Eén van de 46 projecten is dat van Venlo-Velden waar 
volgens Maascorridor sprake is van een ‘fl essehals’ 
in de rivier. Woonwijken, kades, industriegebieden 
en bruggen beperken hier de Maas dermate in dat 
hoogwater al snel tot problemen kan leiden. Kades 
en dijken bieden hier maar ten dele soelaas. De 
oplossing ligt in het bieden van ruimte aan de rivier. 
In het project zijn van Venlo Noord, ter hoogte van 
Océ, tot in Velden, bij het veer naar Grubbenvorst, 
verlagingen van de oever beoogd. Hierdoor ontstaat 
een aanzienlijke waterstanddaling van 8 tot 15 
centimeter én ontstaat een natuur- en recreatiegebied. 
Daarnaast komen fi ets- en wandelverbindingen die nu 
nog over drukke autowegen worden geleid langs de 
rivier te liggen.

Anneke Könniser, Dientje Duijf, Anneke 
in ‘t Zandt, Dien in ‘t Zandt, Lina in 
‘t Zandt-Ambrosius en Jet Könniser 
poseren op het ijs van de bevroren 
Maas.
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Tenslotte mag nog vermeld worden dat in het 
kader van het actieplan Ruimte voor de rivier en de 
Maascorridor bedrijven en kassen in Velden verplaatst 
moeten worden om meer ruimte aan het water te 
geven. Tevens zal door het graven van een nevengeul 
bij Hasselt, De Voort en Lomm in de toekomst de kans 
op overstromingen worden verkleind. Grindwinning is 
daarbij de medefi nancier van dat project.
Door deze maatregelen wordt een waterpeilverlaging 
van 10-15 cm. Verwacht. Als gunstig neveneffect 
houdt Velden er hopelijk een mooi stuk natuur en 
extra mogelijkheden tot waterrecreatie aan over.

Kassen weg uit het Maasdal 
In oktober 2009 draagt de Provincie Limburg de 
sanering van verspreid liggende kassen bij Hout-
Blerick en het Maasdal bij Velden voor bij het 
ministerie van VROM als voorbeeldproject voor het 
innovatieprogramma ‘Mooi Nederland’.  De kassen 
liggen in het stroomvoerend winterbed van de Maas. 
De projecten hebben een meerledige doelstelling. 
Belangrijk doel is hoogwaterveiligheid van de gebieden 
langs de Maas te vergroten. Door de belemmeringen 
van de kassen weg te nemen krijgt de rivier meer 
ruimte. In de ontstane ruimte kunnen maatregelen 
worden genomen, zoals het aanleggen of verbreden 
van hoogwatergeulen. De te verplaatsen bedrijven 
krijgen op hun nieuwe locatie meer mogelijkheden 
om zich duurzaam verder te ontwikkelen. Het 
laatste, maar zeker niet minst belangrijke doel is 
een kwaliteitsverbetering van natuur en landschap in 
de projectgebieden, waardoor deze ook een grotere 
toeristische en recreatieve waarde krijgen. 

Een mooie luchtfoto uit 1993 met in het noorden Lomm en 
daaronder Hasselt, de Paa en woningen aan de Oude Heerweg en 
de Kloosterstraat in de kern van Velden.
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De Stichting Veldens Boek heeft met de uitgave van 
dit boek de belangrijkste, de interessantste en leukste 
gebeurtenissen uit het heden en verleden van Velden 
proberen vast te leggen.

Het moeilijkste bij het maken van dit boek was het 
sorteren van de belangrijkste feiten en de hoeveelheid 
aandacht die zij dienden te krijgen.
Wij denken dat er zeker andere afwegingen mogelijk 
waren geweest. We hebben echter zo goed mogelijk 
ons best gedaan.

Voor opmerkingen of aanvullingen kunt u mailen naar  
geele458@planet.nl
Mocht er ooit een volgende uitgave komen dan kunnen 
deze opmerkingen worden gebruikt.

Alle verzamelde gegevens waarvoor in dit boek geen 
plaats meer was, kunnen worden ingezien in het 
streekmuseum Hansenhof te Velden.
Hier willen wij ook stilstaan bij het overlijden van onze 
zeer gewaardeerde bestuursleden Twan Verbeek en 
Leej Lommen. Zij waren zeer actief betrokken bij het 
boek en hun overlijden heeft de uitgave dan ook flink 
vertraagd.

Ook gaat onze dank uit naar Annie Meelkop. Zij 
was weliswaar geen lid van ons bestuur maar 
heeft als echtgenote van Mat Meelkop ook een 
gewaardeerde bijdrage geleverd. Verder willen wij 
onze dank uitspreken aan Ans Verbeek-Centen die 
om gezondheidsredenen haar bijdrage aan het boek 
heeft moeten beëindigen. Vooral haar ervaringen met 
boekdrukken en haar computerkennis hebben we zeer 
gemist.  

Onze dank gaat ook uit naar de mensen buiten onze 
stichting die een essentiële bijdrage hebben geleverd 
aan het schrijven van dit boek: met name Louis 
Reutelingsperger, Hay en Jan Lucassen, André Geurts, 
Mariet Geelen en Jan Ewalts.
Bijzondere dank gaat zeker uit naar Tom Doesborg die 
ontzettend veel speurwerk heeft verricht en de meeste 
hoofdstukken heeft voorbereid. Helaas heeft hij door 
tijdgebrek zijn werk niet kunnen afmaken.
Tot slot willen wij alle mensen, instellingen en 
sponsoren bedanken die op welke wijze dan ook aan dit 
boek hebben bijgedragen.

Stichting Veldens Boek.
Lei Geelen
Mat Meelkop
Anneke Knaapen – in ’t Zandt
Hay Ewalts
Jo Geelen

Verantwoording
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Janssen, Fred
Janssen, Wim (Arcen)

Kersten, Ben
Koopmans, Ger en Hans
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Lommen – van Wanroy, Elly
Lommen, Ger
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Vosbeek, Ria en Ger
Wittenberg, Ab
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Alle Veldenaren die gegevens 
namens hun vereniging, stichting of 
bedrijf hebben verstrekt.

Instellingen en Stichtingen:
Centraal Bureau voor de Statistiek
Dienst Landelijk Gebied
Limburgse Land- en Tuinbouwbond
Gallo-Romeins Museum Tongeren
Museum het Valkhof te Nijmegen
Océ-museum Venlo
Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten 
(RACM)
Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden
Rijkswaterstaat
Stichting Het Limburgs Landschap
Stichting Veldense Volkscultuur
Stichting Oudheidkamer Fredewalda 
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Archieven:
Streekmuseum Hansenhof Velden
Gemeentearchief Venlo: Gemeente 
Arcen en Velden
Stadsarchieven van Straelen en 
Geldern
Archief Kasteel Arcen
Parochie H. Andreas Velden
Nationaal Archief
Gemeentearchief Roermond: 
requestenboeken, visitaties 
Wassenberg 1520
RHCL Maastricht, Annunciaten- en 
Kruisherenarchief
Militärarchiv Freiburg

Met dank aan



464  Voorwoord

Colofon

Uitgave
Velde tusse grens en Maas, 
wie’ste bis en wie’ste vruejer waas.

ISBN 978-94-6190-908-4 

Uitgever
Stichting Veldens Boek

vormgeving
Frank Backhuijs

Druk
Drukkerij Knoops B.V., Venlo

Begunstigers & Sponsoren

Stichting aanvullende ondersteuning
Woningstichting A&V
Kattendijke/Drucker Stichting
Reinier van Gelrestichting

A R S    D O N A N D I
Stichting voor Welzijn en Cultuur



In dit boek wordt de geschiedenis verteld van Velden.

Vanaf de eerste mens die zich in de oertijd vestigde in en om Velden
tot de moderne mens van 2010.

Aan het rijke roomse leven worden veel bladzijden gewijd
maar ook de gemeenteperikelen tussen Arcen en Velden

komen uitgebreid aan de orde. En wat niet?
Natuurlijk land- en tuinbouw, cultuur en sport, oorlog,

kortom alles wat Velden heeft gemaakt tot het Velden van nu. 

ISBN 978-94-6190-908-4 




