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Activiteit:  Lezing:  Kennismaking met 't Hetje   
 Wanneer: Maandag 19 augustus 2019 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. 
 

 

 

 

                    
 

 

De Venlose historicus Paul Seelen werkt aan een boek over ’t Hetje. Exclusief voor de 

leden van  LGOG Kring Venlo op maandag 19 augustus a.s. alvast een voorproefje in de 

Bantuin..  

Blik in een deel van 't Hetje. Ingang naar 't Hetje vanuit de Jodenstraat 



 

Kennismaking met ‘t Hetje , 
 
Een dikke vrouw in groezelige kledij heeft zich op een stoel voor haar huis geposteerd; de 

knieën ver uit elkaar. Tussen die knieën een pan met bôttermelkse pap met proéme, waaruit 

ze onverstoorbaar lepelt. Zo nu en dan tilt ze een van haar batsen omhoog en … laat een 

knallende scheet. Echt gebeurd? Mieke de Hoep? Of een van de in de herinnering van oud-

bewoners voortlevende beelden uit de beruchte Venlose volksbuurt ’t Hetje, die in 1936 

gesloopt is? 

 
 

 

Bij de bouw van de Venlose Maasboulevard in de jaren negentig werd geopperd de naam ’t 

Hetje terug te laten keren. Deze optie werd resoluut van tafel geveegd. Men was bang dat de 

naam bij het publiek en projectontwikkelaars teveel negatieve associaties zou oproepen. 

Zelfs meer dan zestig jaar na de sloop lag het nog gevoelig. De pijn zat diep… Men schaamde 

zich voor de als asociaal te boek staande bewoners. Maar had men zich niet veel meer 

moeten schamen voor het feit dat men het ‘Hetjesvolk’ zo lang aan zijn lot had overgelaten?      

De volksbuurt ’t Hetje, een wirwar van steegjes en sloppen tussen de Jodenstraat en de 

Maas. Zich fatsoenlijk noemende Venlonaren liepen er met een wijde boog omheen. Niet 

helemáál zonder reden. Want, het was er – soms – niet pluis. Er werd gescholden, 

gevochten, stevig gedronken en gehoereerd. Er heerste bittere armoede en hoge 

werkloosheid. Maar saai was het er allesbehalve. 

 

 

 

 
    

 

 

 

Op deze prachtige foto uit de jaren '30 zijn al veel woningen "Onbewoonbaar verklaard". 

Vooraankondigingen 2019 

   
Maandag 9 september 2019 - Lezing: Dhr. Gerats over” Erfgoed in het Limburgs 

Landschap”. 
Zaterdag 7 september 2019 - Excursie waterschap  gebied Wylderbeek 
Maandag 21 oktober 2019 - Lezing : Dhr. Jos de Jong over de vroegste referenda           

in onze streken.  
 

 


