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Kring Venray en omgeving.                   Jaarverslag 2017 
 
 
Bestuur en leden. 
Samenstelling per 31 december 2017 
Dhr. E.J.H.M.(Ernest) Raedts, voorzitter, Dhr. G.L.A.(Geert) Nelissen, secretaris, 
Dhr. F.L.(Frans) Vogelzangs, penningmeester en de leden  Mw. C.M.G.I (Carla) 
Smits,  Mw. M. (Rita) van Gastel, Mw E(Els) Geurts. 
 
Mw Storms is bij de ledenvergadering afgetreden en Mw Geurts is tot het bestuur 
toegetreden. 
 
De Kring telde per 31 december 2017  166 leden. 
 
Lid van verdienste per 31-12-2017:  De heer J.J.A. (Jan) Gootzen (1995) 
 
Bestuursvergaderingen. 
 
In het verslagjaar kwam het bestuur acht maal in vergadering bijeen. 
Tijdens de vergaderingen stonden de lopende zaken (lezingenprogramma, 
excursies, ontwikkelingen LGOG) op de agenda alsook bijzondere agendapunten 
(zie hoofdstuk: “Bijzondere activiteiten”). 
Verder overleg is vaker nodig en gaat per E-mail en telefonisch. De heer Sjeng 
Ewalds verzorgt in samenwerking met het bestuur de lezingen en bezocht om die 
reden op uitnodiging enkele  bestuursvergaderingen.  
 
Contacten met Hoofdbestuur en andere organisaties. 
 
Het bestuur werd vertegenwoordigd op de Algemene Ledenvergaderingen van 
het LGOG. Leden van het bestuur gaan ook naar de KSC (Kringen-Secties-
Commissies) vergaderingen die tweemaal in 2017 plaatsvonden. 
 
De Kring neemt deel aan het Regionaal overleg Heemkundeverenigingen. 
 
De Kring is aangesloten bij het Historisch Platform Venray (HPV), een 
samenwerkingsverband van organisaties en instellingen op het gebied van 
geschiedenis en volkscultuur in Venray.   
Diverse bestuursleden nemen deel aan de algemene ledenvergaderingen van 
het HPV die viermaal per jaar plaatsvinden.  
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Lezingen:      In 2017 vonden de volgende lezingen plaats. 
 
23 jan 2017   Dhr. Ton Spamer, Zin en onzin over Willibrord... 

65 belangstellenden 
 
Een van de 15 lezingen van de historicus Ton Spamer uit Deurne. Die avond een 
verhaal over Sint Willibrord. Waar hij geboren is, waarom hij de taal van hier kon 
spreken, hoe hij hier gekomen is, waar hij gewoond en gewerkt heeft, welke 
verhalen over Willibrord waarschijnlijk waar en niet waar zijn, over de processie 
van Echternach enzovoort, enzovoort. 
En er zijn vele documenten over Sint Willibrord bewaard gebleven, dus veel is 
controleerbaar. Wat de heilige bijvoorbeeld voor Deurne heeft betekent. Over de 
relatie Sint Willibrord en Geysteren heeft Spamer geen documenten kunnen 
vinden. Ze bestaan waarschijnlijk ook niet. Dat is jammer voor Geysteren. Maar 
misschien als troost: er is ook niet bewezen dat Willebrord nooit in Geysteren is 
geweest. Een strohalm, weliswaar zwak maar...... 
Spamer beëindigde zijn voordracht om 22.10 uur. Een lange avond derhalve 
maar wel een avond met ontzettend veel informatie, gebracht door een 
begenadigd spreker. Als dank kreeg hij terecht een warm applaus van alle 
aanwezigen. 

 
20 feb 2017   Dhr. Bert van Laer, DNA en Genealogie. 

63 belangstellenden 
 
Bert van Laer, buitengewoon deskundig op het gebied van de genealogie, liet 
ons kennis maken met verschillende aspecten van genealogisch onderzoek. Hij 
begon met uit te leggen wat DNA onderzoek inhoudt en wat de betekenis van 
DNA-onderzoeken voor genealogische onderzoeken zijn. Stamboomonderzoek 
en DNA-onderzoek versterken elkaar en kunnen in deze tijd nauwelijks zonder 
elkaar. Hij liet zien dat onderzoeken alleen  succesvol afgesloten kunnen worden 
indien ze op gestructureerde wijze alle noodzakelijke stappen doorlopen. Het 
voert veel te ver om hier deze stappen weer te geven. Voor belangstellenden is 
het fijn te weten dat zij zich met Bert van Laer in verbinding kunnen stellen die 
gaarne bereid is de helpende hand te bieden bij stamboom-onderzoeken.  
En voor degenen die alvast willen beginnen verwijst hij naar www.wiewaswie.nl. 
Daar is al veel informatie te vinden van overleden personen.  
Om  21.40 uur  beëindigde de voorzitter deze informatieve bijeenkomst na eerst 
Bert van Laer uitvoerig bedankt te hebben voor zijn uitgebreide toelichting. 
 
 
27 mrt 2017    Mw. Helma Michels, Nederland Molenland. 
    62 belangstellenden 
 
Helma Michels,vrijwillig molenaar bij molen Nooit Gedacht te Merselo hield een 
boeiende lezing over de geschiedenis van molens in Nederland, de gemeente 
Venray en de jubilerende molen in Merselo. 
100 jaar geleden stonden er 10.000 molens in Nederland, nu zijn er nog slechts 
1.200 over. Het waren de eerste grote mechanisch aangedreven hulpmiddelen 
die de mens bouwde. Door gebruik te maken van natuurlijke bronnen zoals wind 
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en water leverden zij veel energie op en kon dit voor vele doeleinden gebruikt 
worden. 
De molen is geen Nederlandse uitvinding, ook al wordt dat vaak gedacht. De 
molen is echter wel in Nederland doorontwikkeld tot wat die 100 jaar geleden 
deed; polders bemalen, graan malen en nog vele andere industriële functies. 
Over molens in zijn algemeenheid, de molens van Venray, de 
ontstaansgeschiedenis, de ligging en families kwamen aan de orde. Met name 
de molen in Merselo die dit jaar 150 jaar bestaat en al 5 generaties wordt 
bemalen door de familie Michels, werd uitgebreid besproken. 
 
 
24 apr 2017 Dhr. Reinier Ellenkamp, Archeologie Ooijen-Wanssum. 

70 belangstellenden 
 
Op de locaties van de toekomstige hoogwatergeulen van Ooijen en Wanssum is 
in de voorbije jaren veel archeologisch onderzoek verricht. Nadat in een eerder 
stadium over het hele gebied boringen zijn gedaan, zijn tussen 2014 en 2017 de 
kansrijke plekken middels proefsleuven nader onderzocht. Daarbij zijn 
archeologische resten vanaf de Steentijd tot en met de Nieuwe tijd aangetroffen. 
In de presentatie werden alle onderzochte locaties in vogelvlucht bezocht, 
waarbij werd ingegaan op de belangrijkste archeologische resultaten. Het 
proefsleuvenonderzoek heeft echter ook veel inzicht gegeven in de dynamiek 
van de Maas waardoor verschillende landvormen in de loop der tijd konden 
ontstaan en de mogelijkheden die dat bood voor de mens.  
Na deze vogelvlucht over de toekomstige hoogwatergeulen, werd neergestreken 
op de kronkelwaardrug bij Ooijen die in het najaar van 2016 uitvoerig is 
onderzocht. Wat een decennium geleden in Well-Aijen al duidelijk werd, werd 
hier bevestigd en aangevuld: de oevers van de Maas zijn niet archeologisch 
leeg, maar zijn doorheen de tijd vrijwel voortdurend door de mens bezocht. De 
door de Maas gefaseerd opgebouwde rug is laag voor laag afgepeld en de 
gebruiksgeschiedenis ervan is blootgelegd. Eerst werd ingegaan op de complexe 
en arbeidsintensieve werkwijze waarop met name de vuurstenen artefacten 
minutieus zijn verzameld en geanalyseerd. Vervolgens werden de resultaten van 
het onderzoek besproken, in een verhaal dat start in het Vroeg Mesolithicum en 
eindigt in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Dat verhaal laat zien hoe de 
mens al in de Steentijd op de oevers van de Maas neerstreek en gebruik maakte 
van de mogelijkheden die het gebied bood. Stenen werden verzameld in de 
bedding en getest op hun kwaliteit. Vuurtjes werden gestookt om de koude nacht 
door te komen. Toen de mens overging op een agrarische leefwijze, werden de 
vruchtbare oevers gebruikt als akker. Vanaf de Middeleeuwen nam het 
overstromingsrisico toe, maar bleef de mens optimaal gebruik maken van de 
geboden mogelijkheden. 
Afsluitend werd kort stil gestaan bij het doel van het onderzoek, namelijk om te 
komen tot een waardestelling van de archeologische resten, zodat ze volwaardig 
meegewogen kunnen worden in de ruimtelijke besluitvorming. Daarvoor werd 
een vernieuwde waarderingssystematiek uitgewerkt, waarvan de belangrijkste 
pijlers werden toegelicht. 
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11 sep 2017 Dhr Theo Bovens, 150 jaar Limburg. 
 250 belangstellenden 
 
Verslag bijeenkomst d.d. 11 september 2017, georganiseerd door Adelbert  
Venray in samenwerking met LGOG Kring Venray in het Gemeentehuis. 
Die samenwerking gaan we vaker doen bij onderwerpen die beide organisaties 
hadden kunnen organiseren. 
Een bijeenkomst op een bijzondere locatie: de Raadzaal van het Gemeentehuis 
maar ook bijzonder vanwege het onderwerp en de spreker. 
Nadat de burgermeester van Venray, Hans Gilissen, tevens LGOG lid, de 
aanwezigen en in het bijzonder de spreker van deze avond, Gouverneur Theo 
Bovens, van harte welkom had geheten sprak de voorzitter van Adelbert Venray 
Jacques Oomen in het kort over de wijze waarop deze bijeenkomst tot stand was  
gekomen. Ook sprak hij de verwachting uit dat deze vorm van samenwerking 
voor herhaling vatbaar zal zijn. Vervolgens gaf hij het woord aan de gouverneur. 
 
25 sep 2017 Dhr Jan Strijbos, Het vroegere boerenleven. 
   60 belangstellenden 
 
Jan nam de 60 aanwezige personen mee in de ontwikkeling van de agrarische 
sector vanaf 1900. Oorspronkelijk leiden mensen een zwervend bestaan en 
zoeken naar voedsel in de natuur, daarna vestigen zij zich op plekken waar 
water voorhanden is en langzaam maar zeker ontstaan dan boerenbedrijven die 
vee houden en gewassen verbouwen voor eigen gebruik. Vervolgens zien we dat 
de agrarische bedrijven gaan produceren voor de markt..  
Jan liet  aan de hand van vele foto's deze ontwikkeling zien en dus ook hoe de 
landbouw en veeteelt vroeger - in onze jeugd en later - beoefend werden. 
Vele producten en landbouwtechnieken passeerden de revue. 
Kortom, een interessante avond, waarvoor de voorzitter Jan Strijbos dan ook 
hartelijk dankte.  
 
23 okt 2017 Dhr. Henk Roosenboom, De zaak Sophia Alberts 

58 belangstellenden 
 

Het verhaal gaat over een 17-jarig Helmonds meisje Sophia Alberts dat In het 
jaar 1700  na een forse ruzie met haar ouders van huis wegloopt. De aanleiding 
hiervoor is de weigering van haar ouders om haar omgang met een in Helmond 
ingekwartierde officier goed te keuren, maar vooral de hardhandige behandeling 
van het meisje door haar vader, een notaris van protestantse huize.  
Met de hulp van de moeder van haar hartsvriendin vlucht zij naar het Gelderse 
en Katholieke Venray, wordt daar katholiek en verklaart vervolgens haar ouders 
nooit meer te willen zien. Ondanks juridische procedures en de interventie van 
vele wereldlijke en geestelijke autoriteiten blijft Sophia weigeren naar huis te 
komen. Uiteindelijk vlucht ze verder via Antwerpen naar het zuiden van Frankrijk.  
Sophia's ouders, maar ook de autoriteiten, zagen het weglopen van Sophia niet 
als een autonome beslissing van het meisje, maar als een katholiek complot en 
een ontvoering. Om de katholieken te dwingen Sophia Alberts weer terug te 
geven aan haar ouders wordt niet alleen de katholieke schuurkerk in Helmond 
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gesloten en verzegeld, maar ook die in andere plaatsen in de Meierij van 's-
Hertogenbosch. Bovendien wordt de pastoor gevangengezet met nog enkele 
andere priesters. 
Aspecten, die in de lezing tevens aan de orde kwamen zijn de verhouding tussen 
de kleine protestantse bovenlaag en de grote katholieke meerderheid in Staats 
Brabant en het voor die tijd ongehoorde feit dat een minderjarig meisje het waagt 
zich te verzetten tegen haar ouders en daarin tot het einde toe volhardt. Het 
verhaal van Sophia Alberts geeft daardoor een kijk op de samenleving van de 
kleine stad Helmond, en vooral op de mentaliteit van de vroeg achttiende-
eeuwse mens. 
 
 
20 nov 2017 Dhr. Sander Wassink, Beeldenstorm en Alva’s Bloedraad 
   64 belangstellenden 
 
De heer Wassing heeft geschiedenis gestudeerd, doet onderzoek en verzorgt 
lezingen over zijn onderzoeken. Zo ook deze avond. Wij zijn blij dat de heer 
Wassing hier zijn voordracht kan houden. Immers dit jaar gedenken we het feit 
dat 500 jaar geleden de reformatie plaatsvond. 500 jaar geleden spijkerde 
Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg. 
Het onderwerp reformatie vonden wij zo belangrijk dat wij daaraan enkele 
lezingen hebben gewijd. Vorige maand de lezing over  de lotgevallen van Sophia 
Alberts met als titel “Ontvoerd of gevlucht?  .   
Ook onze vrienden van Adelbert Venray schonken onlangs aandacht aan 500 jaar reformatie.  
Prof. Dr. Mieke Hoogkamp-Korstanje verzorgde daar de lezing “Gennep, 
vrijplaats voor andersdenkenden”. 
 
 
11 dec 2017 Dhr. Koos Swinkels, Kruisen en Kapellen. 
   32 belangstellenden 
 
Zoals we van hem gewend zijn verzorgde Koos Swinkels een boeiende lezing 
over het thema Kruisen en Kapellen. 
Na een algemene inleiding, waarbij een korte blik wordt gericht op Limburg, gaat 
de aandacht naar Venray en de kerkdorpen. Wist u, dat er 15 vroegste 
vermeldingen of heiligenbeelden zijn uit de periode vóór 1600, en dat het Rijke 
Roomse Leven zorgde voor ruim 40 nieuwe objecten, waarbij het bij het 
merendeel kruisen betreft?  
Er wordt uitgelegd, wat een hagelkruis is, en waarom op bepaalde plekken een 
kruis is opgericht. 
Was het pure devotie, of was dankbaarheid de grondslag? Spookte het op die 
plek? Wat hoorde de voorbijganger zich te herinneren? 
In Noord-Limburg kom je opvallend veel kapelletjes tegen, die toegewijd zijn aan 
de oude boerenpatronen Antoniusabt en Sint-Anna.  
Daarmee onderscheidt de streek zich van de rest van Limburg. Deze heiligen en 
de devotie tot hen komen aan de orde, maar natuurlijk ook de patrones van 
Venray Sint-Oda en andere heiligen uit de “helligenhuuskes”. 
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Excursies. 
 
06 mei 2017 Busexcursie naar de grenspalen in de Peel, zoals bepaald 

in het Tractaet van Venlo in 1716. 
40 deelnemers. 

 

Klokslag 9:00 uur vertrok een volle bus vanaf de Borggraaf naar het beginpunt 
van de grens, de Vredepaal. Via een omweg werd naar de bestemming gereden 
om Bernard Ploegmakers, de gids voor deze excursie,  de gelegenheid te geven 
een inleiding te verzorgen over het Tractaet van Venlo in 1716.  

Bij de Vredepaal werd halt gehouden en uitgestapt voor een bezoek aan de paal 
200 meter verderop over een zandweg. Alle locaties zijn toeristisch toegankelijk 
gemaakt en voorzien van informatieborden, waarop de geschiedenis van de 
grensconflicten en het ontstaan van de grens in 1716 worden toegelicht. 

Vervolgens ging de reis verder naar de volgende grenspaal Lange Rijser. Ook 
hier was een uitstapplaats gepland. De grens tussen 2 palen werd indertijd 
gemarkeerd door een greppel van 10 voet breed en 4 voet diep, hier nog “goed” 
zichtbaar. 

Omdat ook de Peel-Raamstelling vanuit de Tweede Wereldoorlog bijna 
onlosmakelijk verbonden is met dezelfde grenslijn werden sommige relicten 
onderweg door Bernard aangewezen. 
De Paal Groten Berg  langs de provinciale weg van Deurne naar Venray tussen 
Kraaienhut en Defensiekanaal werd voorbij gereden op weg naar Paal 
Vossenholen en Zerkenpaal in Griendtsveen bij de spoorwegovergang en het 
defensiekanaal. Ook hier was een stop gepland. 
Vervolgens ging de reis verder over de weg Griendtsveen naar Helenaveen. De 
Paal tussen Soemeer en Broemeer werd gepasseerd op weg naar de 
Eyndepaal in Helenaveen waar de laatste stop was gepland. 
Rond 13:00 uur waren we weer terug bij de Borggraaf en kunnen we terugzien 
op een geslaagde excursie. 
 

 
20 mei 2017 Excursie naar Merselo, met een bezichtiging van kerk en 

kerkhof, rondleiding bij molen “Nooit Gedacht” en een sketch 
over de ballonlanding in 1871 bij cafe Tommes. 

 20 deelnemers 
 
Op zaterdagmiddag verzamelden ruim 20 personen zich in de kerk te Merselo. 
Allemaal leden van het LGOG Kring Venray, deelnemers aan de jaarlijkse 
excursie. Die vond dit jaar plaats in Merselo. 
De excursiecommissie had een interessant en afwisselend programma in 
Merselo in samenwerking met de heemkundevereniging ’t Raokeliezer 
opgesteld. De start was in de Kerk. De gasten werden aldaar ontvangen door 
Jan Michels, die er een toelichting gaf op het ontstaan van en de veranderingen 
in de loop der jaren in de Kerk. Na afloop werd het kerkhof bezocht. 
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Vervolgens werd de Molen Nooitgedacht bezocht. Wil Weijers vertelde over het 
ontstaan en het gebruik van de molen gedurende 150 jaar, over de molenwieken 
en wat er zo bijzonder aan deze molen is en hoe de molenaar met de wind 
omgaat. Daarna werd de molen binnen bezocht. Van onder tot boven werd de 
molen bekeken. Helma Michels  legde uit hoe windkracht wordt omgezet in 
beweging van de molenstenen, hoe de maalinrichting werkt, hoe de constructie 
van de maalinrichting in elkaar zit en waarom, welke houtsoorten voor welke 
constructieonderdelen gebruikt werden enz. enz.  Indrukwekkend dat met weinig 
wind zoveel zware materialen in beweging komen.  De eeuwenlange denkkracht 
van vele molenbouwers en molenaars maakten indruk.    
 
Vervolgens voerde de Heemkundekring ’t Raokeliezer in cafe Tommes een 
sketch uit over de landing van een luchtballon uit Parijs in 1871 en het oprichten 
van de ballonzuil 25 jaar later in 1896. Een beeldende en leerzame inspiratie. 
Het verhaal van de ballonzuil zal niemand meer vergeten.  
Na afloop dankte de voorzitter iedereen voor de komst en in het bijzonder dankte 
hij de heer Jan Michels voor zijn voordracht in de Kerk, Wil en Helma voor de 
ontvangst op de molen en de heemkundekring voor de opgevoerde sketch. 
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Bijzondere activiteiten. 
 
Vak-O. 
Gemeente Venray heeft naast andere historische verenigingen ook de Kring 
verzocht om zitting te nemen in een klankbordgroep met als taak de 
maatschappelijke waarde van graven in het zogeheten Vak-O van de algemene 
begraafplaats Boschhuizen te bepalen. Voor de Kring is het van belang dat de 
historische waarde van dit deel van de begraafplaats, ontstaan door 
overplaatsing in 1972 van bestaande kerkhoven in het centrum van Venray, 
behouden blijft. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden.  
 
Basiscursus streekgeschiedenis Venray. 
De cursus, opgezet door de Kring, is in 2017 voor in totaal 30 deelnemers 
georganiseerd . Wederom heeft de cursus geresulteerd in meerdere 
aanmeldingen voor een lidmaatschap van het LGOG.  
 
Huldiging jubilarissen LGOG. 
Op 27 maart 2017 zijn tijdens de ledenvergadering van de Kring 2 jubilarissen 
gehuldigd te weten Jacques Wismans(links) en Theo Jeuken i.v.m. hun 25- 
respectievelijk 40-jarig lidmaatschap van het LGOG. 
 

  
  
Overige activiteiten. 
Bestuursleden waren o.a. aanwezig bij diverse openingen van tentoonstellingen 
in het Venrays Museum. 
 


