
Kring Venray en omgeving
E: secretaris.lgog.venray@ziggo.nl

Verslag bijeenkomst op 21 maart 2022 in zaal Odeon te Venray:
“De regionale geschiedenis en de legendes van de 80-jarige Oorlog “

1. Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom na een lange tijd en nu vandaag op de mooie lentedag. Het 
begin van nieuwe periode. We zijn weer begonnen met onze lezingen en andere activiteiten, zoals 
excursies. Welkom in het bijzonder aan onze sprekers vanavond.  

2. Locatiekeuze
We maken weer gebruik van zaal Odeon vanwege de kwaliteit in die ruimte door de daar 
aanwezige goede luchtverversingsapparatuur. We blijven daarom vooralsnog in zaal Odeon.  

4. Programmering

Op zondag 24 april a.s. van 12.00 tot 13.45 uur zal, in de Grote Kerk, Harry van Dijck (Heerlen) 
een lezing / inleiding verzorgen over het nieuwe boek over het leven van mgr. dr. Henri Poels. Het 
boek vormt de afronding van het drieluik over Poels, dat wij enkele jaren geleden met o.a. LGOG 
kring Parkstad Limburg georganiseerd hebben. In het boek staan o.m. de lezingen die in dat kader 
zijn uitgesproken. Mgr. Poels is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van Limburg.  
Daarom zijn wij blij dat dit boek officieel overhandigd kan worden tijdens deze bijeenkomst  aan 
bisschop Smeets (onder voorbehoud),  gouverneur Emile Roemer en de burgemeesters van Venray
en Heerlen (ovb).  
We kunnen de leden van het LGOG Kring Venray mededelen dat zij na afloop van de bijeenkomst
een exemplaar van het boek gratis in ontvangst kunnen nemen. Dus niet bestellen of kopen!!!!. 
Anderen kunnen het boek na afloop van de bijeenkomst in de Grote Kerk of in de boekhandel 
kopen voor € 26,00.   

Op maandagavond 25 april a.s. 19.30 uur komt prof. Nico Nelissen in Odeon een voordracht 
verzorgen over het onderwerp Stedenbouw en de Wederopbouw in algemene zin én toegespitst 
op Venray. Nico Nelissen studeerde sociologie in Tilburg en was later professor bestuurskunde aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de Universiteit te Tilburg. Hij heeft als socioloog veel 
studie gemaakt van architectuur en stedenbouw. Voor de HOVO te Nijmegen heeft hij ook 
voordrachten gehouden over architectuur en stedenbouw na de oorlog.   
Professor Nelissen kent Venray goed. Hij is jaren voorzitter geweest van de Welstandscommissie in 
Venray, evenals in Maastricht en in Nijmegen. 
 
Op maandagavond 30 mei a.s. houden we onze ALV.- vergadering. Het 2e deel van het programma 
voor die avond zal Sjeng Ewalds  een lezing verzorgen over  het onderwerp "De oorlogsslachtoffers 
uit en in Venray".          



Excursie naar Mook en de Mookerhei 
Op zaterdag 21 mei a.s. organiseren we samen met Bauke Eekma en Theo van Brunschot, de 
sprekers van de lezing van maandag 21 maart jl. van van een excursie naar Mook, de Mookerhei. 
Een wandeling van ca. 5 km met toelichting. Nadere informatie en en opgaveformulier krijgen de 
leden binnenkort toegestuurd. 

5. Huishoudelijke mededeling met betrekking tot de pauze. 
Vanwege het corona risico krijgen de aanwezigen vandaag tijdens de bijeenkomst gratis koffie, 
thee of water. Daarvoor staan kopjes en kannetjes nu al op de tafeltjes. 

6. De voordracht.           
Eindelijk kan de lezing doorgaan nadat deze eerst op 16 maart 2021 en vervolgens op 15 november
2021 gepland stond. Maar vanwege de corona twee keer afgelast. Bauke Eekma en Theo van 
Brunschot gaan de lezing De regionale geschiedenis en de legendes van de 80-jarige Oorlog 
verzorgen. 
Twee zeer enthousiaste sprekers die heel boeiend hun verhaal presenteerden. Daarvoor alle lof! 
Zij vertelde het verhaal van de 80 - jarige oorlog die op de scheidslijn tussen de 7 Provinciën en het
Spaanse Rijk (met Kroatische huurlingen), tussen protestanten en katholieken heeft 
plaatsgevonden. Met tussentijden. Het front lag ook in de buurt van Venray maar hier vonden niet 
veel oorlogshandelingen hier in de buurt. Nijmegen lag aan het front en is in die tijd dan ook 
regelmatig van ‘eigenaar’ en van geloof gewisseld. De sprekers vertelden uiteraard over 
oorlogshandelingen, vernielingen enzovoort. Bijzonder was dat die in wezen veel overeenkomsten 
hadden met de oorlogshandelingen nu in Oekraïne. De geschiedenis herhaalt zich, (sommige 
belangrijke) mensen zijn dus in wezen niet verandert. 
De vele aanwezigen waren aangenaam verrast door de voordracht. Het riep veel herkenning op 
van hetgeen op de middelbare school geleerd was maar niet meer zo helder voor de geest stond.

Een van de sprekers, Theo van Brunschot, heeft een boek geschreven over de tachtigjarige oorlog. 
“Noodweer, verhaal over het leven in het frontgebied van de tachtigjarige oorlog”. 
ISBN 9789463382809. Aanbevelenswaardig. 
Te koop o.a. in de boekhandel of via Bol.com

  

De sprekers, Bauke Eekma (l) en Theo van Brunschot (r) 
Zij zijn lid van het bestuur van de historische stichting “Huys te Moock” (www.huystemoock.nl) 


