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Lezing ‘Honderd jaar politiek in Limburg: katholieke dominantie, 

lokalisme en verzuiling’ door prof. dr. Huub Spoormans   
 

Wanneer: maandag 17 februari 2020 van 19.30 uur - 21.30 uur  

Locatie:  Venrays Museum, Monseigneur Goumansplein 1, 5801 CZ Venray 

 

Op maandag 17 februari 2020 zal Huub Spoormans een lezing verzorgen over 

‘Honderd jaar politiek in Limburg: 

Katholieke dominantie, lokalisme en verzuiling’  
 

Leiderschap was en is van grote invloed op het gedrag van mensen. In Limburg in de 20e eeuw gaf 

de Katholieke Kerk dat leiderschap voor een belangrijk deel inhoud. Niet alleen op geestelijk 

gebied maar ook op maatschappelijke gebieden zoals de ziekenzorg, onderwijs, sportverenigingen 

én op politiek gebied. Prominente katholieken zoals Mgr. Dr. H. Poels en bisschop Lemmens deden 

regelmatig felle anti-nazistische uitspraken, in 1954 verscheen het Bisschoppelijk Mandement over 

de Katholiek in het openbaar leven van deze tijd, met het verbod op lidmaatschap van socialistische 

vakbonden, het luisteren naar de VARA, het 'ontraden' van het lidmaatschap van de PvdA van de 

hand van de bisschop mgr. Hanssen, afkomstig uit Oostrum Venray. Katholieken organiseerden 

zich in een politieke partij, de KVP. Katholiek leiderschap was nadrukkelijk aanwezig. Maar tijden 

veranderen. Zo ook de invloed van de katholieke leiders en organisaties op het politieke vlak en op 

het gedrag van mensen.     
 

Huub Spoormans houdt bij ons een voordracht met de titel ‘Honderd jaar politiek in Limburg en 

in het bijzonder over de opmerkelijke opkomst en neergang van de Katholieke Politieke Partij in 

Limburg’. Hij behandelt een stukje jonge Limburgse geschiedenis waarin grote veranderingen in 

het maatschappelijk en politieke leiderschap hebben plaats gevonden, dat wij min of meer bewust 

meegemaakt en beleefd hebben. Zijn voordracht zal niet alleen veel herkenning oproepen maar 

doet ons ook de vraag stellen wat deze ontwikkelingen voor Venray hebben en ook gaan betekenen. 

Het belooft weer een interessante en leerzame bijeenkomst te worden.  
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Huub Spoormans (1952)  

Huub Spoormans studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit en promoveerde in 1988 op 

een boek over de opkomst van democratie in Nederland. Later is hij werkzaam geweest bij de 

Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar 

rechtswetenschappen bij de Open Universiteit. In 2016 werd Huub Spoormans uitgeroepen tot 

docent van het jaar van de Open Universiteit. In 2018 ging hij met emeritaat. 

 

Zoals gebruikelijk is de lezing ook toegankelijk voor 

belangstellende niet-leden. Zij betalen een bijdrage van € 5. 

 

Data volgende activiteiten in 2020   

                       
Zondag 8 maart 2020     Concertprogramma ‘BLACK ANGELS’  

aanvang 15.30 uur                  in het kader van  Venray Viert 75 jaar Vrijheid’.  

Kaarten hiervoor zijn te reserveren via website van Schouwburg 

Venray www.schouwburgvenray.nl  

Maandag 16 maart 2020 Lezing tevens jaarvergadering  

aanvang 19.30 uur  Onderwerp wordt nog nader bekend gemaakt  

Zondag 29 maart 2020  In dialoog met ….. ‘Gesprek met vluchtelingen’ 

vanaf 10.30 uur                      Plaats: Venrays Museum      

Vrijdag 3 april 2020  Minister Sigrid Kaag verzorgt een lezing over 

aanvang 19.30 uur            ‘Vrijheid en verdraagzaamheid vragen onze inzet’  .  

Maandag 20 april 2020  Lezing  

aanvang 19.30 uur   Onderwerp wordt nog nader bekend gemaakt  

 

 

Voor meer informatie over LGOG Venray zie ook: 
https://lgog.nl/regios/venray  
https://www.facebook.com/KoninklijkLGOG/venray  

De lezing is gebaseerd op een bijdrage met dezelfde 

titel in Paul Tummers e.a., ‘Limburg, Een    

geschiedenis, vanaf 1800 (deel 3)’, Koninklijk 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

(LGOG) Maastricht 2015 
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