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Activiteit: EXCURSIE GENNEP” 

“GENNEP  EEN VRIJPLAATS VOOR ANDERSDENKENDEN 

Wanneer:  Zaterdag 22 oktober om 10.00 uur  

Locatie:  Bibliotheek Ellen Hofmanplein 2 te  Gennep 

Aanmelden: Vóór  8 oktober 2022  

 
 
 
Het bestuur van de Sectie Monumenten nodigt u uit voor een excursie naar Gennep op 
zaterdag 22 oktober 2022.  ’s Morgens zal mevrouw Mieke Hoogkamp een lezing geven over 
Gennep een vrijplaats voor andersdenkenden. Aansluitend zullen we het protestants 
kerkje bezoeken. Na de lunch zullen we met gidsen de Martinitoren bezoeken. 
 
Programma 
10.00u    ontvangst in de Bibliotheek Ellen Hofmanplein 2 Gennep met koffie en vlaai. 
10.30u    lezing “Gennep een vrijplaats voor andersdenkenden” door  

   mevrouw Mieke Hoogkamp – Kostanje. 
12.00u    bezoek aan de hervormde kerk. 
12.30u    lunch in de bibliotheek. 
14.00u    rondleiding door twee gidsen in de Martinitoren. 
 
Kosten en aanmelding uiterlijk voor 8 oktober 2022. 
De kosten voor onze leden en gezinsleden bedragen € 40.- en voor introducés € 45.- 
Er is een maximum van 40 personen en de inschrijving geschiedt in volgorde van 
aanmelding en betaling. Wacht dus niet tot het laatste moment. 
U kunt zich aanmelden voor deze excursie door een email te sturen naar Clémentine 
Wintraecken  wintraecken@wxs.nl met de naam van de deelnemers en woonplaats en 
door tijdige betaling van de kosten via overschrijving op het IBAN-nummer 
NL88INGB0007811398 t.n.v LGOG-Sectie Monumenten. 
 
Vervoer: 
Met eigen vervoer:  
Parkeren bij  Martinushof. Vooraan betaald parkeren, verderop onbetaald. 
Met openbaar vervoer: Buslijn 83 Venlo – Nijmegen of 84 Boxmeer – Gennep.  
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Uitstappen bij halte Niersbrug of Busstation. 
Toelichting: 
 
Gennep gevestigd op de plek waar de Niers in de Maas vloeit. Al vroeg wordt deze plek 
bewoond. De bandkeramiekers hadden hier een nederzetting, Is de Niers ooit een stukje 
Rijn geweest? De Romeinen hebben Gennep een prominente positie op de kaart gegeven. De 
Heren van Gennep bouwden er het Genneper Huys. Een van de Heren van Gennep is 
Norbertus van Gennep, de stichter van de Norbertijnen. 
 Gennep kreeg in 1275 stadsrechten en werd er een muur 
om hun stad gebouwd. Nog steeds zijn stukken van de 
omwalling en de poorten te zien.  
In de 15e eeuw bouwde men op de ruïne van de oude kerk 
een nieuwe rooms-katholieke kerk. 
 
Gennep een reformatiestad?  
In het noorden van Limburg met een overwegend rooms-
katholieke bevolking? Ja, Gennep is zelfs de eerste 
Reformatiestad van Nederland. De stad behoorde tot het 

Hertogdom Kleef en 
voerde strijd met de 
Heren van het Hertogdom 
Geldern. 
Gennep speelde in de 16e 
eeuw een bijzondere rol 
na de Reformatie als 
“Vrijplaats voor 
andersdenkenden”, stad van vrede en van “oecumene 
avant-la-lettre” 
 
 
Hervormde kerkje 
Het oudste protestante kerkje op Nederlands grondgebied 
werd met eigen middelen gebouwd. 
 In de 16e eeuw was Gennep een geliefd toevluchtsoord 
voor protestanten uit de Nederlanden die in opstand waren 
gekomen tegen de Spaanse koning. Gastvrij werden ze 

onthaald in een tolerant Gennep, waar protestanten en katholieken de eerste tijd samen 
kerkdiensten bijwoonden. De kerk werd gebouwd met giften van maar liefst 200 
gemeenten. Een bijzonder verhaal. 



  
 
Gennep was een deel van het 
Hertogdom Kleef. Een hertogdom 
met weinig steden. Maar 19% 
woonden in vrij kleine steden. De 
hertogdommen Berg, Jülich en de 
graafschappen Mark, Ravensberg 
en Ravenstein waren ook Kleefs 
bezit. 
 
 
Gennep heeft een woelige, maar 
speciale geschiedenis. In de tijd van de 80-jarige oorlog werd de vesting vernietigd. Deze 
vesting was een van de grootste van Nederland. Tevens werd bepaald dat hij niet mocht 
worden herbouwd. Recent zijn er opgravingen gedaan.. 
 
Gennep is in de loop der tijden nog wel eens van nationaliteit verwisseld. Kleefs (1441), 
Pruisisch (1609), Frans (1874), Nederlands (1815), Belgisch (1830) en uiteindelijk 
Nederlands (1839).  
Ook in de laatste oorlog 1940 – 1945 is er flink gevochten. Omdat Gennep strategisch langs 
de Maas lag, moest de bevolking worden geëvacueerd. De inwoners moesten met hun hele 
hebben en houwen op pad richting Achterhoek. De stad ging op slot. 

 
De omgeving van Gennep 
heeft een heel gezond 
klimaat. Rondom het 
Reichswald en in Kleef zijn 
kuuroorden. In 1930 komt 
Dr. Stiemens naar Gennep; 
hij gaat er onderzoek doen 
naar TBC- patiënten. Hij is 
de stichter van de 
kuuroorden Maria-Oord en 
Zonlichtheide. 
 

 
De Martinitoren 
1000 Jaar lang heeft op deze plek een kerk gestaan. Op het 
einde van de Tweede Wereldoorlog kwam aan deze periode een 
einde. De laatste grote slag aan het westelijk front, de slag om 
het Reichswald, betekende het einde van het kerkschip. Alleen 
de toren bleef overeind. De toren is nu ingericht met informatie 
over de historie en de natuur van het Gennep en het land van 
Maas en Niers via interactieve kubussen. U hoort acht geluiden 
uit de samenleving. Gidsen zullen u vertellen over  de 
geschiedenis van deze interessante stad en streek. 
 


