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Lezing ‘Boxmeer, vrije heerlijkheid tussen Peel en Maas’  

door Jan Nillesen 

Wanneer : maandag 18 februari 2019 van 19.30 uur - 21.30 uur  

Locatie : Venrays Museum, Monseigneur Goumansplein 1, 5801 BL Venray 

 

 

 

Op maandag 18 februari 2019 zal Jan Nillesen een lezing verzorgen over: 

 
‘Boxmeer, Vrije Heerlijkheid tussen Peel en Maas’ 

Een culturele biografie 

De lezing betreft een landschap biografische en historisch ecologische beschouwing over de 

geschiedenis van Boxmeer.  We maken een reis door de 

tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, 

de tektoniek, de rol van de Maas en de vestiging van de 

eerste mensen op de stroomrug. We volgen hun weg door 

de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en 

een bestaan wisten op te bouwen. 

Jan vertelt tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die 

een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de 

mensen het landschap inrichtten. Speciaal aandacht gaat 

uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking 

beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen 

die werden genomen. 
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Zij bepaalden de demografische veranderingen en de 

wijze waarop het landschap vorm kreeg. Het landschap 

rondom Boxmeer kent een lange en zeer tumultueuze 

geschiedenis. De natuurkrachten tektoniek, water en 

wind droegen bij aan de vormgeving. De mens voegde 

er elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook afbreuk aan. De lezing geeft een overzicht 

van de ontstaansgeschiedenis van het landschap rond Boxmeer: een gevarieerd gebied van rivier, 

beken, terrassen,  beekdalen , landduinen, rivierduinen, oeverwallen en stroomruggen.  

 
 

Jan Nillesen is geen onbekende voor ons. In 2016 heeft hij een lezing gehouden met als titel: 

“Venray, parel van de Peel” 

 

 

Zoals gebruikelijk is deze lezing ook toegankelijk voor belangstellende       

niet-leden. Zij betalen een bijdrage van € 5.  

 
 

Overige data van lezingen in 2019 
Maandag 25 maart 2019 : aanvang 19.00 u (jaarvergadering) en lezing (van 20.00 u- 21.30 u)  

Maandag 15 april 2019  

Maandag 23 september 2019  

Maandag 28 oktober 2019  

Maandag 18 november 2019   

 

Voor meer informatie over LGOG Venray zie ook: 
https://lgog.nl/regios/venray 

https://www.facebook.com/KoninklijkLGOG/venray 
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