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L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit: 

Algemene ledenvergadering met aansluitend lezing door Dhr. Marcel Hogenhuis 

VUGHT-GEVANGENEN IN VENLO en TEGELEN, 1943 EN 1944 

 

Wanneer: Op maandag 12 maart 2018: om 1930 uur aanvang Algemene Ledenvergadering. 

Aansluitend om c.a. 20.30 uur . 

Locatie: Gemeenschapshuis De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20 ('t Ven) Venlo 

 

 

Aan alle leden LGOG kring Venlo, 

 

Wij nodigen u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 12 maart om 19.30 uur ( de 

benodigde vergaderstukken ontvangt u tegelijk met dit convocaat). Daarna volgt om 20.30 uur de 

boeiende lezing "Vught-gevangenen in Venlo en Tegelen, , 1943 en 1944" gegeven door  

Dhr. Marcel Hogenhuis. 

 

VUGHT-GEVANGENEN IN VENLO en TEGELEN, 1943 EN 1944 

 

“Onmiddellijk na de bombardementen werd ons opgedragen de niet geëxplodeerde bommen, 

waarvan de ligging vooraf door specialisten was aangeduid, op te ruimen. Huber volgde ons, 

wapen in de hand en zei dat degene die niet meehielp, onbarmhartig zou worden neergeschoten. 

Terwijl wij dit werk deden en ook de bomtrechters dicht gooiden, ontploften er nog sommige.”  

(getuigenis Albert Depasse, 16 maart 1948) 

 

 
 

 

 

 

LGOG Kring Venlo 

Dhr. H.J.H.A. Clabbers  

Secretaris 

T. 077-3541418 

E. lgogvenlo@ziggo.nl 

 

KZ Herzogenbusch (‘Vught’) was het enige, naar Duits model opgezette concentratiekamp in 

Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
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Toen de Duitse bezetter in de nazomer van 1943 diverse Luftwaffe-vliegvelden in Nederland wilde 

uitbreiden, hadden zij een schreeuwend gebrek aan arbeidskrachten. Veel Nederlanders konden of 

wilden niet (meer) meewerken aan opdrachten van de Duitsers. Daarom grepen de Duitsers terug op 

dwangarbeid door gevangenen uit concentratiekamp Vught. Werd in 1943 nog gebruik gemaakt van 

voornamelijk joodse kampgevangenen, na de deportaties vanuit Vught, lagen de werkzaamheden in 

Venlo enkele maanden stil. Pas vanaf april 1944 werden weer kampgevangenen ingezet door de 

Bauleitung der Luftwaffe Venlo: het merendeel bestond uit Belgen, Fransen en Nederlanders. Een 

deel werd ook bij Tegelen ingezet. In de presentatie beschrijft Marcel Hogenhuis de geschiedenis 

van dit Aussenkommando Venlo aan de hand van kaartjes, biografieën van overlevenden, naoorlogse 

processenverbaal, luchtfoto’s en de spaarzame sporen op het voormalige vliegveld die resteren van 

deze dwangarbeid. 

 
 

 

 

Marcel Hogenhuis (Groningen, 1963) studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam (Europese 

Studies) op de doctoraalscriptie ‘Fliegerhorst Venlo. De rol van vliegveld Venlo in de Duitse 

luchtverdediging in WO-2’. In 2008 publiceerde hij met andere historici het naslagwerk 

‘Vliegvelden in oorlogstijd’, ook leverde hij een bijdrage aan het 9-delige naslagwerk ‘Der Ort des 

Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager’. In 2009 werkte hij mee aan 

de bekroonde Omroep Venlo documentaire ‘Het Venlo Incident’. Hij is voorzitter van Venlo 

Academie (cultuurhistorische cursussen) en actief als zelfstandig historisch onderzoeker (zie 

www.historicalresearch.nl). Hij is getrouwd, vader van vier jonge kinderen en in het dagelijks leven 

werkzaam als docent geschiedenis/maatschappijleer bij de VAVO/Gilde Opleidingen in Roermond 

en Venlo. 

 

Wij hopen velen van u te mogen begroeten op maandag 12 maart 2018 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur LGOG kring Venlo 

 

 

 

 

KZ Herzogenbusch (‘Vught’) was het enige, naar Duits model opgezette concentratiekamp in 

Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 


