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 Kring Venray en omgeving 

Venray,  12 februari 2019  Dhr. G.L.A. Nelissen, secretaris 

 T. +31-478-587361 

 E. geertnelissen@home.nl 

 
Verslag van de bijeenkomst op 28 januari 2019 

in het Venrays Museum  
 
Welkom 
Onze voorzitter verwelkomt allen en in het bijzonder de spreker, de heer Maurice Heemels. Maurice is een 
prominent persoon. Hij is niet alleen onderzoeker/wetenschapper en leraar, maar ook lid van het 
Hoofdbestuur van ons LGOG, een combinatie van kwaliteiten, die niet zo vaak voorkomt. Vereerd zijn wij dat 
hij vanavond in de gelegenheid is een deel van zijn uitgebreide kennis over “Begraafcultuur in Limburg” met 
ons te delen.  
 
De voorzitter constateert zeer tevreden dat vanavond weer sprake is van een grote opkomst met 76 
belangstellenden.  
 
Het Jaar 2018 hebben wij op een wel bijzondere wijze afgesloten. De Kring werd genomineerd voor de 
Cultuurprijs Venray 2018 omdat wij kartrekker waren van de activiteiten met als thema Opstand tijdens de 
Maand van de Geschiedenis.  Dit in samenwerking met verschillende partners uit het (cultuur)historische 
veld. LGOG Kring Venray heeft actief de verbinding gezocht en daarbij bewust gekeken over de grenzen van 
de eigen organisatie. De prijs hebben wij niet gekregen, maar we zijn wel trots op de nominatie en vele 
uitingen van waardering voor de activiteiten van onze Kring.  

  
Ook 2019 wordt een interessant en boeiend jaar. We zijn volop bezig met meerdere partners in Venray voor 
een interessant en leerzaam programma met o.a. lezingen en excursies in het kader van 75 jaar Bevrijding 
Venray. U wordt op de hoogte gehouden.  
 
Wat de voorzieningen in het Venrays museum betreft:  

• in februari (inmiddels veranderd in maart 2019) zullen geluidwerende platen tegen het plafond 
aangebracht worden. We verwachten dat dan sprake is van een goede akoestiek in deze ruimte.   

• Aan de aanwezigen wordt gevraagd of ze achter in de zaal de presentaties voldoende kunnen lezen. 
Eventuele opmerkingen over de leesbaarheid verneemt het bestuur graag. Aan het einde van de avond 
bleek dat geen van de aanwezigen problemen had met de leesbaarheid.  

 
Leden en niet-leden die geen berichten via de e-mail van onze kring ontvangen werden uitgenodigd hun  
e-mailadres in de pauze door te geven. Daar werd gebruik van gemaakt. De informatie wordt verwerkt.  
 
Onderhoud Vak O op begraafplaats Boschhuizen door Sjeng Ewalds 
De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de monumentale en historische waarde van de graven in Vak O. 

Het rapport dat op basis van dit onderzoek is opgesteld beschrijft graven die op basis van het monumentale 

karakter of met het historisch belang voor de toekomst bewaard moet blijven. B &W hebben op grond 
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daarvan besloten dat het gehele Vak O in zijn huidige toestand wordt bewaard. Intussen is een groep 

vrijwilligers gevonden die voor het klein onderhoud van alle graven in Vak O zorgt. Deze groep verricht haar 

activiteiten op de eerste maandagochtend van de maand. Een gezonde activiteit voor de vrijwilligers maar 

ook de gezelligheid komt ruimschoots aan bod. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Sjeng Ewalds.  

 
 
Bijeenkomst februari   
Op 18 februari a.s. komt Jan Nillesen een lezing verzorgen met als titel: “Boxmeer, vrije heerlijkheid tussen 
Peel en Maas”. Zijn lezing is de eerste van een serie lezingen komende jaren, die gaan over de geschiedenis 
van ons omliggende gemeenten. Zo mogelijk worden ook excursies naar die plaatsen georganiseerd.   
 
Excursies: 

• naar Vak O: zaterdag  30 maart a.s. 10.00 uur; aanmelden tot 26 maart a.s. via lgog.venray@gmail.com 
(deelname aan excursie is gratis)  

• naar Boxmeer: nadere informatie volgt nog 

• naar begraafplaats in ‘t Zand te Roermond; informatie volgt nog 
 
Lezing. 
Maurice Heemels leidde op heldere en begrijpelijke wijze de aanwezigen door zijn verhaal. Hij begon met 
uitleg over zijn belangstelling voor begraafplaatsen, hoe en waarom hij geschiedenis in Nijmegen is gaan 
studeren en wat zijn proefschrift behelsde. Hij maakte duidelijk dat begraafculturen behoren bij het leven, 
onderdeel zijn van de cultuur. Op vele begraafplaatsen blijven standsverschillen bestaan. Dat blijkt uit de 
vormgeving van begraafplaatsen en op de verschillende uitvoeringen van graven. Ofschoon er ook 
begraafplaatsen zijn waar alle graven gelijk zijn. Heemels verhaal riep bij meerdere toehoorders vele 
herinneringen op.  
Maurice Heemels nodigde belangstellenden uit voor een excursie naar de begraafplaats in Roermond. Een 
aanbod waar we graag gebruik van maken. Over niet al te lange tijd zal een datum geprikt worden en zal de 
belangstelling gepeild worden. 
De voordracht van Maurice Heemels is een aanbeveling voor andere kringen. 
De voorzitter dankte de heer Heemels voor zijn zeer begrijpelijke voordracht en in het bijzonder voor het 
feit dat hij ook Venray in zijn voordracht uitgebreid verwerkt had.  

  
Voor nadere informatie over begraafculturen c.a.  

• het (zeer leesbare!) proefschrift van dr, Maurice Heemels,   “Op den akker des doods, waar allen gelijk 
worden.” Begraafcultuur in Roermond 1870-1940 bij Uitgeverij Verloren in Hilversum 
(www.verloren.nl) 

• Venrays Verleden deel 8, artikel van Koos Swinkels: “De tijd gaat voorbij, De herinnering blijft; de 
geschiedenis Van het begraven in Venray.” 

• bijgevoegde kopie van een artikel van Gérard Lucassen in het boek “Overkwartier van Gelre, 
Jaarboek/Jahrbuch 6” met de titel:  “  En zij keerden langs een andere weg terug naar huis.” 
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Tentoonstellingen in het Venrays Museum: 

• tot 4 maart 2019 zijn in het Venrays Museum te zien foto’s van alle kerkhoven en begraafplaatsen in de 
gemeente Venray  

• een overzichtskaart van de voormalige “lijkwegen” in Venray en enkele bijzondere locaties 
 
 

 


