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Activiteit: lezing: ‘Het leven van Marie Frenken, (Weert 1893-Venray 1944)’ 
door Peter Frenken 

 
Wanneer: maandag 11 april om 19:30 uur 
Waar: Paterskerk, Biest 43 6001 AP Weert 
 

 

 
Weert, 30 maart 2022 
 
Aan de leden van Kring Weert 

 

Geachte dames en heren, 

 

Wij zijn bijzonder verheugd dat we u weer een lezing kunnen aanbieden. Deze keer blijven 

we dicht bij huis. 

 

Lezing door Peter Frenken 

 

De heer Peter Frenken, geboren in Weert maar al vele jaren wonend in Thorn, heeft meer dan 

150 prentkaarten uit de periode 1910-1923, meestal gericht aan zijn tante Marie Frenken, 

uitgebreid bestudeerd. Op basis daarvan heeft hij het bewogen leven van deze tante Marie, 

geboren in 1893 te Weert en overleden in 1944 te Venray, gereconstrueerd en beschreven in 

het onlangs verschenen boek “Marie Frenken, Dolend in lichaam en geest”. Dit boek schetst 

naast deze persoonlijke levensbeschrijving ook een beeld van Weert in die jaren. 

 

De heer Frenken, zoon van Leike en Grit Frenken-Heussen van de Kruisstraat op Keent, heeft 

zich bereid verklaard voor ons een lezing te verzorgen over deze vrouw tegen de achtergrond 

van het leven van alledag in die periode. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de Eerste 

Wereldoorlog, waarbij Nederland neutraal bleef maar die niettemin een belangrijke invloed 

had op het dagelijks leven in ons land. Armoe was wijdverbreid. Sociale voorzieningen 
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bestonden nagenoeg niet. Voortgezet onderwijs was voor maar weinigen weggelegd. 

Jongeren werden daardoor gedwongen al op jeugdige leeftijd werk te zoeken om in hun 

levensonderhoud te voorzien. Dat gold ook voor Marie Frenken. 

 

Marie Frenken 

Marie Frenken is op 24 februari 1893 geboren in Weert. Haar ouderlijk huis lag aan de 

toenmalige Biest. Nadat haar vader, Harrie Frenken, op 14 juni 1907 was overleden, nam zij 

voor een deel de zorg voor het grote gezin met nog zes jongere kinderen op zich. Haar 

moeder, Ida Kirkels, overleed op 12 september 1914. Marie Frenken was toen wees.  

Nog voor de Eerste Wereldoorlog verliet zij het ouderlijk huis om in haar eigen 

levensonderhoud te voorzien. Ze vervulde dienstbetrekkingen bij veelal vooraanstaande 

families in Weert, Duitsland, Eindhoven en Den Bosch. Ze was niet erg honkvast. Ze wisselde 

vaak van betrekking. Datzelfde gold voor haar relaties met mannen. Binnen die relaties 

wisselden periodes van aantrekken en afstoten elkaar af. Het overlijden ten gevolge van de 

Spaanse griep van haar zus Betje op 24 november 1918 en een verbroken relatie trokken een 

zware wissel op de geestelijke gesteldheid van Marie Frenken. Zij kreeg psychische 

problemen. Na een periode van herstel in Weert probeerde ze haar leven weer op te pakken.  

In 1923 ging het mis. Na een incident werd ze ogenomen in een psychiatrische instelling in 

Venray. Daar overleed ze op 3 augustus 1944 op 51-jarige leeftijd. 
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Wij zien er naar uit u op maandag 11 april aanstaande om 19:30 uur te mogen verwelkomen 

in de Paterskerk, Biest 43 te Weert. Entree is gratis. 

 

Namens het bestuur van de Kring Weert van het LGOG, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                                             Paul Lammeretz 

Voorzitter                                                                 Secretaris 

 
Agenda 
 

• 11 april 2022 : Het leven van Marie Frenken, (Weert 1893-Venray 1944) door Peter 

Frenken 

• 24 april 2022: Erfgoeddag in Bocholt (B) in het teken van de graaf Van Horne/heer 

van Bocholt 

• 02 mei 2022: The Story of Work/De wereld aan het werk door prof. Jan Lucassen 

• 15 mei 2022: Weert en de nieuwe heilige, korte inleiding door Peter Korten b.g.v. 

herdenkingsplek van de nieuwe Heilige Titus Brandsma in de Moeselkapel. 

• 16 mei 2022: lezing over het begin van de wielersport door dr. Stijn Knuts 

• 21 mei 2022: excursie naar Diest en Limbricht 

• 05 juni 2022: mini-symposium b.g.v. opening nieuwe kasteelpark en plaatsing 

ruiterstandbeeld 

• 08 juli 2022: causerie b.g.v. de Weerter Martelaren van Gorcum (1572-2022) 


