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K O N I N K L I J K 

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: 

Lezing: Jodenvervolging in Limburg en in het bijzonder in 

Gennep  

Wanneer: Op  vrijdag 20 april 2018 van 19.30  tot 22.00 uur  

Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, Markt 1, Gennep 

 

 

Aan de leden van de Kring Maas en Niers en andere belangstellenden,  

 

De Historische Kring Maas en Niers en de Stichting Monarch organiseren een avond met twee 

lezingen over de Jodenvervolging in Limburg en in het bijzonder in Gennep.  

 

Deze avond vindt plaats in het kader van het plaatsen van 22 struikelstenen voor de Joden die 

tijdens de holocaust vanuit Gennep gedeporteerd en omgekomen zijn.  

 

De lezingen worden gehouden door Herman van Rens en Harrie-Jan Metselaars. 

 

Herman van Rens was huisarts in Beek en promoveerde als historicus in 2013 aan de Universiteit 

van Amsterdam op een proefschrift over de Joden- en zigeunervervolging in Limburg onder de titel 

‘Vervolgd in Limburg’.  

 

Harrie-Jan Metselaars was tot 2005 werkzaam bij de Rijksarchiefdienst en schrijft op dit moment 

een boek over de Jodenvervolging in Gennep ‘En toen waren ze weg’ dat in september 2018 zal 

verschijnen. 

 

Vóór de pauze behandelt Herman van Rens hoe de Jodenvervolging in Limburg verliep en plaatst 

dit binnen het kader van de Jodenvervolging in Nederland. Hij laat daarbij ook zien hoe er regionale 

verschillen waren en door welke factoren die werden bepaald. Ook komen de plekken ter sprake 

waar Limburgse Joden na hun deportatie terecht zijn gekomen. 

 

Na de pauze vertelt Harrie-Jan Metselaars hoe Gennep past in dit verhaal. Eerst zal hij uiteenzetten 

wie de Joden waren die rond 1940 in Gennep woonden. Daarbij gaat hij ook in op hun positie 

binnen de Gennepse samenleving, die in die tijd nog een dominant katholiek karakter had. Daarna 

wordt het lot van de Gennepse Joden geplaatst binnen het Limburgse verhaal. Tenslotte horen we 

wat er met de Joodse inwoners is gebeurd nadat zij Gennep hadden verlaten.  
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De lezingen worden gehouden in de raadszaal in het oude Stadhuis op de Markt in Gennep.  

Omdat daar het aantal plaatsen beperkt is, wordt u verzocht u vóór 15 april aan te melden via: 

lgog.maasenniers@gmail.com  

 

Mochten meer dan 70 personen zich aanmelden, dan wordt de lezing verplaatst naar de 

‘Kenniskeuken’ in de bibliotheek van Gennep.  

 

U bent zeer welkom bij deze lezing. De toegang is gratis.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Historische Kring Maas en Niers  

 

 


