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Kring Venray en omgeving. 

 

Bestuur en leden. 

 

Samenstelling per 31 december 2010 

 

Dhr. J.M.(Jan) Min, voorzitter, Dhr. J.M.P.(Sjeng) Ewalds, secretaris, Dhr. J.E.G.(Sjeng) 

Smits, penningmeester en de leden  Mw. C.M.G.I (Carla) Smits,  Mw. M.P.G. (Mia) 

Storms,  Dhr. W. (Wim) van Delft, Dhr. F.M.J. (Frans) Wilms. 

 

De heer Stan Storms heeft in de ledenvergadering van maart afscheid genomen als 

bestuurslid en mevrouw Mia Storms en de heer Frans Wilms zijn toegetreden tot het 

bestuur. 

 

De kring telde per 1 januari 2011: 156 leden. 

 

Lid van verdienste per 31-12-2010:  De heer J.J.A. (Jan) Gootzen (1995) 

 

Personalia: 
In 2010 hebben we afscheid moeten nemen van enkele leden. Voor zover ons bekend: 

De heren: Georges Dobbelaer, Harrie Cremers, Harrie Vriens en de heer H.Camps, lid 

van verdienste van onze kring 

 

De kunsthistoricus Harrie Vriens overleden. 

Hij overleed op 79 jarige leeftijd na een kort ziekbed op 15 mei 2010 

Vanaf 1995 heeft hij liefst 11 lezingen gehouden voor onze Kring. De eerste lezing in 

1995 ging over “De kunsthistorische aspecten van de Ned. Hervormde kerk te 

Blitterswijck en van de kerk te Swolgen”. Er volgden lezingen over “De culturele bloei in 

de Neder-Rijn in de 15/16
e
 eeuw” en “Honderd jaar architectuur op Servaas en Sint 

Anna”. Daarna in 1999  “De Venrayse baksteenarchitectuur” waar de gemeente Venray 

op aansloot in het kader van het debat over de Venrayse Ruimte. Daarna volgden 

lezingen over “Relieken”, “De jongere bouwkunst in Venray”, “Middeleeuwse houten 

beelden in Kleef” en later “in Uden”. In 2007 “Het verhaal van de architectuur van de 

Petrus Bandenkerk” waarbij er liefst 300 bezoekers waren die in de overvolle, 

verdonkerde kerk, een plaats hadden gezocht. De laatste lezing was die over “De 

kunstenaars van de Limburgse school” op 16-2-2009. Verder hield hij tientallen lezingen 

bij collega kringen en bij allerlei verenigingen en organisaties. Ook verzorgde hij talloze 

rondleidingen in Venray en omgeving. 

Samen met Jan Gootzen verzorgde Harrie in een samenwerking tussen het LGOG en de 

Volksuniversiteit tussen 1995 en 2005 liefst 15 cursussen “Wandelen door de Historie”. 

Steeds enkele onderwerpen met aansluitende excursies. Vele leden van onze kring 

hebben er aan deelgenomen. Ook konden leden van het LGOG aansluiten bij excursies. 

Ook zelf heeft hij nog diverse cursussen over Kunst en Cultuurgeschiedenis gegeven. 

In 1998 heeft Harrie op verzoek van het LGOG een boek geschreven over de architectuur 

van de Grote Kerk te Venray. Verder werkte hij onder andere mee aan diverse boeken 

zoals onder andere “Honderd jaar psychiatrie in Venray”, “Venrays verleden I” en als 

laatste aan het boek over “Sint Paschalis” dat pas na zijn dood is verschenen. 

 

Oud-gemeentearchivaris H. Camps overleden. Lid van verdienste van onze Kring. 
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Op 7 september 2010 is in Den Bosch op 96-jarige leeftijd dr. H.P.H. Camps overleden.  

Hr.Camps werd op 23 maart 1914 in Oostrum geboren. In 1948 promoveerde hij aan de 

Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de stadsrechten van graaf Willem II 

van Holland en hun verhouding tot het recht van ’s-Hertogenbosch. Ook later zou hij zich 

bezig blijven houden met de Middeleeuwse oorkondenleer. Van 1962 tot 1979 werkte hij 

aan een project dat veel kennis en doorzettingsvermogen vereiste: de uitgave van het 

oorkondeboek van Noord-Brabant tot 1312. 

In 1965 werd Camps door de gemeenteraad benoemd tot de eerste gemeentearchivaris 

van Venray. Hoewel het om een deeltijdbetrekking ging, heeft hij enorm veel werk verzet 

om het archief van de grond te krijgen. Hij bracht de bronnen van de Venrayse 

geschiedenis in kaart, inventariseerde archieven en verzamelde boeken voor een 

archiefbibliotheek. Regelmatig publiceerde hij over onderwerpen uit de Venrayse 

geschiedenis en werkte hij mee aan fotoboeken. Heel succesvol waren ook de tentoon-

stellingen over ‘750 jaar Venray’ (1971) en de kunstenaar Johannes van der Drift (1981). 

Camps was jarenlang adviseur en later erelid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring 

Venray e.o. (Kring Venray LGOG). Voor de Kring hield hij interessante lezingen over 

Godefridus Henschenius en Gijsbert van der Gaet waarin hij de resultaten van zijn 

onderzoek naar deze twee historische figuren presenteerde. Ook zijn syllabus voor 

cursussen over de streekgeschiedenis van Venray heeft zijn waarde door de tijd heen 

behouden. In 1983 ging Camps met pensioen. Twee jaar later nam hij officieel afscheid 

van Venray met de aanbieding van een inventaris van het archief van het dorpsbestuur 

van Venray tot 1798.  

 

Bestuursvergaderingen. 

In het verslagjaar kwam het bestuur acht maal in vergadering bijeen. 

Tijdens de vergaderingen stonden de lopende zaken  (lezingenprogramma, excursies ) op 

de agenda als ook bijzondere agendapunten (zie hoofdstuk: “Bijzondere activiteiten”). 

Verder overleg is vaker nodig en gaat per E-mail en telefonisch. De excursies werden 

georganiseerd door de bestuursleden Carla Smits en Mia Storms in samenwerking met de 

heer Leo Jacobs 

 

Contacten met Hoofdbestuur en andere organisaties. 

Het bestuur werd vertegenwoordigd op de Algemene Ledenvergaderingen van het 

LGOG. Deze vonden plaats op zaterdag 17 april in Gennep en op zaterdag 18 september 

in Valkenburg. Leden van het bestuur gaan ook naar de KSC (Kringen-Secties-

Commissies) vergaderingen in Roermond die tweemaal per jaar plaatsvinden. 

 

De kring neemt deel aan het Regionaal overleg Heemkundeverenigingen. 

De jaarlijkse vergadering vond plaats in op dinsdag 11 mei 2010 in Merselo. De 

organisatie werd verzorgd door de heemkunde Stichting uit Merselo. 

 

De kring is aangesloten bij het Historisch Platform Venray(HPV), een 

samenwerkingsverband van organisaties en instellingen op het gebied van geschiedenis 

en volkscultuur in Venray. Dhr. Sjeng Smits vertegenwoordigt de Kring in het Bestuur.  

Hij is ook coördinator van de vrijwilligers van het Erfgoedhuis op het Sint Anna terrein. 

Zij houden zich bezig met het digitaliseren van het Venrays Erfgoed dat vervolgens ook 

op het Rooynet, de digitale website van Venray, toegankelijk gemaakt kan worden. 
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Diverse bestuursleden nemen namens het Bestuur ook deel aan de algemene leden 

vergaderingen van het HPV die viermaal per jaar plaatsvinden. Diverse leden van onze 

Kring nemen deel aan activiteiten van het Historisch Platform.   

 

Lezingen:      In 2010 vonden de volgende lezingen plaats. 
18 januari 2010 Hr.Hans de Mars            Watermolens in Noord-Limburg. 

   75 belangstellenden 

22 februari 2010  Hr.Lou Moonen             Het leven en werk van Joep Nicolas. 

   85 belangstellenden 

22 maart 2010        Hr.Stan Verhaag            Lezing over 100 jaar Mannenkoor. 

                              Hr.Gerrit Kateman        Het kopiëren van oude kruisen en beelden. 

   88 belangstellenden 

19 april 2010    Hr.Bertus Brokamp Geschiedenis van de Landweren in Nederland. 

   55 belangstellenden 

20 september 2010    Hr. Maarten Dolmans    De Gouden Helm uit de Peel 100 jaar. 

   70 belangstellenden 

18 oktober 2010    Hr Bart Corver               Archeologische opgravingen in Leunen. 

   65 belangstellenden 

26 november 2010    Presentatie documentaire Marijn Poels:  "Mijn Naam is Max” 

                             Herinneringen aan mijn Amsterdams broertje of zusje. 

                                    Met bijdragen van Frans Koch, Harrie Raaijmakers en Rene Poels 

   200 belangstellenden  

13 december 2010   Hr Twan van Els           Euterpe 150 jaar, van Toeten en Blazen. 

                             De geschiedenis van 170 jaar muziek en volkscultuur in Venray. 

   45 belangstellenden 

 

Excursies. 

Zaterdag 24 april 2010 Dagexcursie naar Tongeren.  Bezoek Gallo-Romeins museum, 

rondleiding Onze-Lieve Vrouwe Basiliek en de schatkamer gevolgd door een 

stadswandeling door het historische centrum.   50 deelnemers 

 

Zaterdag 6 november 2010 Dagexcursie naar Essen, Europese culturele hoofdstad van 

2010. Onder leiding van gidsen bezoeken wij "Die Welterbe Zeche Zollverein Schacht 

XII" en het museum Folkwang. Met een stadsgids een busrondrit door Essen.  50 

deelnemers 

 

Bijzondere activiteiten. 

Digitaliseren Archief Zusters Goddelijke Voorzienigheid. 

In 2009 is de kring gestart met het digitaliseren van het Venrayse gedeelte van het archief 

van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid die van 1877 tot 1990 in het Sint Jozef 

klooster te Venray verbleven. Dit archief wordt in het klooster te Tegelen bewaard. Op 3 

december 2010 vond de overhandiging plaats van het gedigitaliseerde archief aan de 

zusters en de gemeentearchivaris van Venray. Daarna was er een rondleiding door het 

Jozefklooster. 30 genodigden. 

 

Documentaire: “Herinneringen aan mijn Amsterdams broertje of zusje” 
Een werkgroep van het LGOG Venray heeft een subsidie aangevraagd bij het Ministerie 

van VWS, om dit project gestalte te geven in het kader van het project “Erfgoed van de 

Oorlog”. In 2009 zijn er 9 betrokkenen geïnterviewd die vroeger in hun gezin een Joods 
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onderduikertje hadden. De opnamen met de transcripties in het Nederlands zijn in 2010 in 

een landelijk archief (DANS) opgeslagen waar ze toegankelijk zijn voor onderzoek en 

geïnteresseerden. Deze zijn eigendom van het LGOG. Verder is een documentaire 

gemaakt over dit onderwerp op verzoek van de Kring door de filmer Marijn Poels over 

dit onderwerp. Deze documentaire is 26 november 2010 in Venray gepresenteerd. Hierbij 

waren dus 200 belangstellenden. De DVD van 30 minuten is nu beschikbaar voor 

geïnteresseerden bij de kring Venray. Gratis voor educatieve doeleinden. 

 

Overige activiteiten. 

Bestuursleden waren o.a. aanwezig bij: 

Diverse openingen van tentoonstellingen bij het museum ’t Freulekeshuus:  Opening van 

de tentoonstelling op 9 april: de Peel in Beeld  en Opening van de tentoonstelling op 24 

september: 150 jaar Euterpe. 

 

Bestuursleden en diverse leden van onze Kring nemen deel aan diverse activiteiten het 

HPV (Historisch Platform Venray). Dit is een samenwerkingsverband van bijna alle 

verenigingen/stichtingen die activiteiten ontplooien op cultureel/historisch gebied. 

 

Deelname aan de boekenmarkt in het centrum van Venray op 26 september 2010. 

 

Aanwezig op de opening Monumentenweekeind op 10-09-2010  Thema: De smaak van 

de 19
e
 eeuw. 

 

Onthulling nieuwe Henscheniusbeeld in centrum van Venray op 17 april 

 

Aanwezig bij de presentatie van het boek over Sint Paschalis te Oostrum op 9 oktober. 

 


