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Venray, 18 februari 2020 
 

Verslag van de bijeenkomst op 17 februari 2020 en de lezing “Honderd jaar 
politiek in Limburg: Katholieke dominantie, lokalisme en verzuiling” door 
Huub Spoormans 
 
Mededelingen: 
 
Programma’s komende maanden 

– 8 maart a.s. Concert Ragazze in de Schouwburg. Nu geen woorden, geen dia’s 
maar klanken met beelden die de klanken versterken. De klanken en beelden 
laten destructie, opbouw en verzoening beleven. Klanken met beelden vormen 
tezamen een verhaal. 

– 16 maart a.s. jaarvergadering van onze Kring en lezing over "Moord en doodslag 
op de Mookerheide" door Theo van Brunschot. 

– 29 maart a.s. “ gesprek met vluchtelingen” na de Hoogmis in het Venrays Museum 
– 3 april a.s. Minister Sigrid Kaag met een lezing over “Vrijheid en 

verdraagzaamheid vragen onze inzet”. In de Grote Kerk, aanvang 19.30 uur 
– 20 april a.s. Lezing over de geschiedenis van een plaats in de buurt met op een 

latere datum een excursie 
 
Graag brengen wij speciaal onder uw aandacht: 

– De Kelderexpositie door het Museum Psychiatrie Venray op 3 opeenvolgende 
zaterdagen 

– Een lezingencyclus, verdeeld over 3 avonden, verzorgd door Jan Min: 
- In de eerste lezing besteedt Jan aandacht aan het oorlogsgeweld tijdens de 

bevrijding van Venray, de Duitse bezetting en het verzet.   
- In de tweede lezing aan het kelderleven bij zowel particulieren in Venray als 

in de kelders van Venrayse instituten. 
- In de laatste lezing van de cyclus wordt er aandacht geschonken aan de 

bevrijding, de evacuatie en de wederopbouw van Venray. 
 
De lezingen vinden plaats op 5, 12 en 19 maart a.s. 
Meer informatie: zie website gemeente Venray “75 Jaar Vrijheid Venray”: 
https://www.75-jaar-vrijheid-venray.nl/ 
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De voordracht. 
 
De voordracht van vanavond, Honderd jaar politiek in Limburg: Katholieke dominantie, 
lokalisme en verzuiling’ sloot goed aan bij de lezing vorige keer. In beide voordrachten 
kwamen stukjes moderne Limburgse geschiedenis aan de orde. Een stukje geschiedenis 
dat we allemaal zelf meegemaakt hebben of in ieder geval de gevolgen daarvan gevoeld 
hebben. Zo had Herman van Rens het over leiderschap tijdens de oorlog en over de 
impact van die leiders op hun ‘volgelingen’. 
 
Huub Spoormans sloot hier op aan. In zijn voordracht had hij het over de sturende rol in 
de maatschappij van de kerk en haar leiders, over het ontstaan en verwerven van die rol 
na het verdwijnen van de Kerkelijke Staat (Vaticaan) in 1862 en over de impact van het 
handelen van de Kerk op de maatschappij via allerlei organisaties, onderwijs enz. 
 
Vervolgens vertelde hij over de verschillen in verkiezingsuitslagen tussen lokale en 
provinciale en landelijke verkiezingen (lokaal waren nauwelijks landelijke partijen, 
provinciaal en landelijk wel). Het werd duidelijk dat in Limburg op lokaal niveau vooral 
gestemd werd op personen die herkenbaar en aanspreekbaar waren en die lokale 
problemen kenden (kiezers wisten wat ze aan bekende politici praktisch hadden). De KVP 
en CDA in Limburg zijn op lokaal niveau pas tot betekenis gekomen nadat andere 
landelijke partijen zich op lokaal niveau gingen melden en ook nadat de taken van 
gemeenten steeds ingewikkelder werden en steeds meer ‘beleid’ geproduceerd werd op 
basis van landelijke partij-visies. 
 
Landelijke partijen trokken vervolgens op lokaal niveau steeds minder stemmen en 
steeds meer stemmen gingen (weer) naar lokale politici. Stemmen op personen is nu zelfs 
een trend aan het worden op landelijk niveau en de democratie krijgt weer een andere 
invulling, zoals het vaker in de geschiedenis heeft plaatsgevonden.  
 
En uiteraard had Huub Spoormans het in zijn voordracht over nog veel meer!!! 
Een interessante en leerzame lezing door een super-docent waarvoor hij terecht zeer veel 
dank kreeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aanvullende informatie: 
 
Op woensdag 4 maart 2020 verzorgt dr. Huub Spoormans een thema-ochtend bij de 
tentoonstelling ‘Tekens van vrijheid’ in het Limburgs Museum te Venlo. 
 
Toelichting: Democratie en vrijheid worden vaak in één adem genoemd. Maar wat 
hebben zij met elkaar te maken? Al enige tijd verschijnt een gestage stroom van 
publicaties over een vermeende kloof tussen de bevolking en de politiek, over het falen 
van politieke partijen, over de onbestuurbaarheid van de overheid en het afnemende 
vertrouwen in de politiek als zodanig en in het bijzonder de volksvertegenwoordigers en 
de politieke partijen. Is er sprake van een neergang van de democratie en is die een 
voorbode van het verlies van onze vrijheid? 
 
De onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
 

– De betekenis van democratie 
– De hedendaagse discussie over de staat van onze democratie 
– Voorstellen over hoe de democratie versterkt kan worden 
– De deelnemers worden uitgedaagd om kritisch na te denken over de toekomst 

van de democratie en van onze vrijheid. 
 

Inschrijven via de website van HOVO Limburg: 
https://hovolimburg.nl/activiteiten/wat-heeft-democratie-met-vrijheid-te-maken/ 
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