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Lezing door Will Steeghs over “Venrayse 

prentbriefkaarten vertellen ons hun geschiedenis”  

Wanneer: 19-11-2018 van 19.30 uur – 21.30 uur  

Locatie: Borggraaf, Monseigneur Goumansplein, 5801 BL Venray.  

 

 

Venray, 6 november 2018 

 

Dames en Heren, 

 

Het bestuur van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. nodigt u hierbij van harte uit 

voor de lezing op maandag 19 november 2018 in de Borggraaf aan het Mgr. Goumansplein  te 

Venray. 

Aanvang: 19.30 uur. De lezing wordt verzorgd door Will Steeghs en heeft als titel: 

 

“Venrayse prentbriefkaarten vertellen ons hun geschiedenis” 

 
Will Steeghs is een prentbriefkaartenverzamelaar van Venlo en omgeving. Hij heeft ook 
onderzoek gedaan naar regionale uitgevers in Venlo en heeft daar ook meerdere malen 
over gepubliceerd. Hij verzamelt al meer dan 40 jaar prentbriefkaarten. 
 

 

Gymnasium, uitgave Schaefer uit Amsterdam,  
als nr. 3 van 6 prentbriefkaarten (1901) 
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De geschiedenis van de prentbriefkaarten in Venray is een nog niet ontgonnen gebied. De 
achtergrondkennis over (uitgevers en producenten van) prentbriefkaarten kan een prima 
hulpmiddel zijn bij het dateren van opnames. Voeg daarbij de gebouwen waarvan het 
bouwjaar bekend is, dan kan dit leiden tot vele goede dateringen. 
 
In een vogelvlucht behandelt dhr. Steeghs  de ontwikkeling van prentbriefkaarten die vanaf 
1 april 1892 officieel werden toegelaten in Nederland. We gaan op zoek naar de 
vermoedelijk oudste prentbriefkaart van Venray en een aantal omliggende plaatsen.  
Voornamelijk aan de hand van Venrayse prentbriefkaarten worden ontwikkelingen en 
informatie op deze kaarten behandeld met voorbeelden. Verder worden een aantal 
Venrayse uitgevers onder de loep genomen, gevolgd door een aantal landelijke uitgevers. 
Alles wordt toegelicht met behulp van Venrayse prentbriefkaarten. 
 
Zoals gebruikelijk is de avond ook voor belangstellende niet-leden toegankelijk, Zij 
betalen een bijdrage van 3 euro.  
 
 

 
Uitgave lokale uitgever Fonck met nr. 43054 (1901) 
 

  
 Markt: uitgever LRV uit Zwolle met nr. 1009 (1902)  


