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Activiteit:  Lezing door Marcel Hogenhuis:  

‘De Duitse inval mei 1940 bij Venlo’ 

Wanneer: Maandag, 13 maart 2023, 20:00 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis De Bantuin – Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo 

 

 
 
Op 10 mei 1940 opende de Duitse Wehrmacht massaal de aanval op Nederland, België, 
Luxemburg en Frankrijk. De schijnveiligheid van onze neutraliteit hield geen stand tegen 
een strijdmacht die in een Blitzkrieg al Polen, Denemarken en Noorwegen bedwongen had. 
De in 1939 aangelegde Maaslinie in Limburg was nooit bedoeld om een eventuele Duitse 
aanval tegen te houden, daarvoor was de linie te zwak, de personele bezetting te gering en 
de bewapening te licht. Niettemin hebben de Nederlandse troepen op 
bewonderenswaardige wijze gevochten tegen de Duitse overmacht. De gehoopte snelle 
overtocht van Duitse eenheden over de Maas liep onbedoeld en onverwacht méér 
vertraging op dan waarop het Duitse opperbevel had gerekend. Veelzeggend is de 
verzuchting in het Kriegstagebuch (oorlogsjournaal) van de 56e Duitse Infanterie Division 

“die Widerstand (....) zeigte dass der 
Holländer kämpfen kann”. De 
recentelijke spectaculaire vondst 
van bijna 100 (!) nieuwe Duitse 
oorlogsdoden werpt ook een beter 
en completer licht op de strijd bij 
Venlo. Marcel Hogenhuis laat die 
bewogen meidagen 1940 tot leven 
komen aan de hand van Nederlandse 
en Duitse gevechtsverslagen, 
fragmenten uit Venlose dagboeken 
en bijzonder beeldmateriaal. 
 

Nederlandse politietroepen verhinderden de verovering van de 
Maasbruggen door Duitse pioniers. 



 

 

Al van jongs af is Marcel Hogenhuis (59) uit 
Venlo gefascineerd door de rijke historie van zijn 
woonplaats, van Romeinen tot en met WO-2, in 
het bijzonder Fliegerhorst Venlo, het thema 
waarop hij ooit afstudeerde aan de Universiteit 
van Amsterdam. Ook werkte hij mee aan de 
bekroonde documentaire ‘Het Venlo Incident, 70 
jaar na dato’ en een National Geographic 
aflevering in de reeks Nazi Megastructures. 
Manuscripten over de joodse onderduikster Inge 
Rosenthal (dagboek 1943) en een diepgravend 
onderzoek naar de bominslag in Blerick op 20 
december 1942 naderen de voltooiing. Al eerder 
verzorgde hij voor de LGOG Kring Venlo lezingen 
over het Venlo Incident, Venlose 
oorlogsmythes en natuurlijk Fliegerhorst Venlo. 
Marcel, stadsprins carnaval 2010 in Venlo, is in 
het dagelijks leven docent geschiedenis en 
maatschappijleer bij de VAVO Noord- en 
Midden-Limburg van Gilde Opleidingen 

 

 
Praktische informatie 
Niet leden zijn van harte welkom, entree € 5,00. 
 

  
Volgende lezing: Maandag 24 april 2023, 19:30 u,  Algemene ledenvergadering  + 
  Film 2e Wereldoorlog met interview 
 Maandag 8 mei 2023 20:00 u, Gerrit van der Vorst 
  ‘Berendsen de schrik van Venlo’ 
  
 
Met vriendelijke groet,  https://www.facebook.com/LGOGVenlo/ 
Bestuur LGOG Kring Venlo 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
Het bestuur van het LGOG Kring Venlo is met spoed op zoek naar minimaal 2 nieuwe 

bestuursleden. Met deze oproep willen wij vooral vrouwen verzoeken zich aan te 
melden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Dhr. Hay Clabbers 
lgogvenlo@ziggo.nl of 077-3541418 

 

Sporen van de strijd, de verwoeste woning van 
burgemeester Janssen aan de Antoniuslaan in Blerick 
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