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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 Frans Hermans - Venlo historische vestingstad 

Wanneer: Op maandag 11 juni 2018  Van 20.00 uur tot 22.00 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis De Bantuin - Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo 
 
Deze lezing is voor leden van het LGOG gratis. Niet-leden betalen € 5,00. 
 

 
Venlo, 18 mei 2018 

 
 
 
Bij deze nodigt het LGOG Kring Venlo u uit voor een lezing van Frans Hermans met als thema 
"Venlo historische vestingstad". 
 
 
Venlo historische vestingstad 
 
Tijdens zijn lezing op maandag 11 juni zal Frans Hermans een drietal onderwerpen behandelen. Ten 
eerste zal worden ingegaan op het feit dat Venlo vorig jaar een jubileum te vieren had, waar op dat 
moment nauwelijks aandacht aan is besteed. Het was nl. 150 jaar geleden dat Venlo de status van 
vestingstad verloor (1867). Dat was weliswaar een Haagse pennenstreek, maar voor Venlo had het 
grote gevolgen. Feitelijk kon de stad pas na dat jaar haar vleugels uitslaan. 
 

 
  
 
 
 

LGOG Kring Venlo 

Dhr. H.J.H.A. Clabbers  
Secretaris 
T. 077-3541418 
E. lgogvenlo@ziggo.nl 

 

 Nadat in 1867 de vestingmuren en poorten mochten worden weggehaald blijf een 
stuk stadsmuur (tijdelijk) behouden omdat het gebruikt werd als achterkant van de 
huizenrij aan de Maasstraat en het staat er -minder hoog- nog onder de naam "De 
Luif". Op de open plek in het midden stond de Maaspoort. 
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Het tweede onderwerp is: 675 jaar stad. In 2018 is het 675 jaar geleden dat Venlo van hertog 
Reinald II stadsrechten kreeg. Wat betekende dat en hoe werd dat in het verleden herdacht? Veel 
Venlonaren zullen zich de grootse wijze herinneren waarop in 1993 650 jaar stadsrechten werden 
gevierd. 
 
Tenslotte zal aandacht worden besteed aan de verschijning van een nieuwe historische stedenatlas 
van Venlo in het najaar van 2018. 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 

 Frans Hermans is werkzaam bij het Gemeentearchief Venlo, waar hij onder meer 
verantwoordelijke is voor het historisch onderzoek en de publicaties van het archief. Hij 
publiceerde over uiteenlopende onderwerpen uit de Venlose geschiedenis, zoals over de 
stedenbouwkundige ontwikkeling, het gemeentewapen en de Nedinsco-fabriek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schets van buitenzijde van de 
Maaspoort in 1741, maker 
onbekend. In het midden de Witte 
Toren, links een klein stukje van 
de Dikke Toren 
 

Tekening van de Maaspoort gezien vanuit de 
stad. Maker en jaartal zijn bij de redactie 
onbekend. 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
Het bestuur van het LGOG Kring Venlo is met 

spoed opzoek naar enkele nieuwe bestuursleden. 
Middels deze oproep willen wij vooral ook 

vrouwen verzoeken zich aan te melden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

ons secretariaat :  Dhr. H.J.H.A. Clabbers 
077-3541418 of . lgogvenlo@ziggo.nl 

 

 
Vooraankondigingen 

 
Zaterdag  7 juli 2018  - Excursie Vliegveld Weeze en bezoek aan RAF museum. 
Maandag 10 sept. 2018 - Lezing  - Onderwerp nog niet bekend. 
Zaterdag 15 sept. 2018 - Excursie "WO l - van Aken naar Luik". 
Maandag  8 okt. 2018  - Lezing  - Onderwerp nog niet bekend. 
Maandag 12 nov. 2018 - Lezing  -  "Limburgers in de Waffen-SS" 
Maandag 10 dec. 2018 - Lezing  - Onderwerp nog niet bekend. 
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