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Activiteit: Jaarvergadering en lezing De jacht op ‘asocialen’ in Venlo tijdens de 
Duitse bezetting’ door Dhr. Gerrit van der Vorst 

Wanneer: Maandag 11 april, 19:30 uur ALV, 20:15 uur lezing 

Locatie: Gemeenschapshuis De Bantuin (Pastoor Kierkelsplein 20 ('t Ven) Venlo) 

 

 

 

Op maandag 11 april om 19:30 uur organiseert Kring Venlo de jaarvergadering met 
aansluitend om 20:15 uur de lezing De jacht op ‘asocialen’ in Venlo tijdens de Duitse bezetting 
door Gerrit van der Vorst. De vergaderstukken kunt u vinden op de website.  
 
De lezing 
Op 13 juli 1943 vaardigde politiepresident Piet Kooijmans voor zijn ambtsgebied Limburg en 
Noord-Brabant de regeling ‘Tewerkstelling van asociale elementen’ uit. Mensen die zich 
volgens de lokale autoriteiten onmaatschappelijk gedroegen, mochten – zonder vorm van 
proces en zonder directe aanleiding – worden afgevoerd naar dwangarbeiderskampen. De 
regeling paste op een A4-tje en maakte willekeur mogelijk. De gemeentepolitie mocht 
iedereen oppakken, die zich in haar ogen storend gedroeg.  
 

 
 

Kolonel Piet Kooijmans (links) Obergruppenfuhrer Hanns Rauter 



Zelfs de nationaalsocialistische procureur-generaal en provinciaal commissaris Graaf De 
Marchant et d’Ansembourg toonden zich bezorgd over deze regeling waarbij de rechterlijke 
macht geheel werd gepasseerd. Kooijmans had zich echter verzekerd van de rugdekking van 
de machtige Obergruppenführer Rauter, de höhere SS- und Polizeiführer en 
Generalkommissar für das Sicherheitswesen in Nederland. Er was niets tegen te doen. 
 
In Venlo werden een paar dagen later al nachtelijke arrestaties verricht en zo werden 
gezinnen op slag beroofd van hun kostwinners. De zuivering van de Venlose samenleving 
kende een misdadig en dramatisch dieptepunt met de deportatie van zigeuners uit Venlo. 
Naar aanleiding van een expositie in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is in het 
praatprogramma Nedinsco-plein van Omroep Venlo op 11 februari jl. al aandacht besteed 
aan de schrijnende behandeling van ‘a-socialen’ in de jaren tot en met 1945. Zie & luister: 
omroepvenlo.nl/televisie/gemist/nedinscoplein/44f8fcea-fcce-474c-ab91-
bffac6bb9dac/nedinscoplein-11-februari. 
 

 
Zigeunerbaby Pommee, Margarethe was een van de Venlose Holocaust-slachtoffers 

De geschiedenis van deze zuiveringen, die na de bevrijding nauwelijks aandacht kregen, 
wordt op 11 april a.s. voor het LGOG Venlo belicht door Gerrit van der Vorst die eerder 
hiervoor de publicatie Opgeruimd stond netjes schreef voor het cultuur-historisch jaarboek 
Buun 13 blz. 160. Zelf is Van der Vorst zowel een nazaat van ‘asocialen’ als van een politieman 
die in Venlo betrokken was bij hun vervolging. 
 
Bestuursleden gezocht! 
Het bestuur van het LGOG Kring Venlo is met spoed opzoek naar 2 nieuwe bestuursleden. 
Bent u geinteresseerd in geschiedenis en erfgoed en wilt u dit graag delen met anderen? Wilt 
u activiteiten organiseren en vooral maatschappelijk actief zijn? Neem dan contact op met 
secretaris Hay Clabbers via lgogvenlo@ziggo.nl of 077-3541418.  
 
Planning volgende lezingen 

• Maandag 9 mei 2022: onderwerp nog niet bekend. 
• Maandag 13 juni 2022: Sjeng Ewalds over Molukkers in Venlo 
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