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1. Bestuur en leden. 
 

Samenstelling per 31 december 2013 

 

Dhr. J.M.(Jan) Min, voorzitter,  

Dhr. G.(Geert) Nelissen, secretaris,  

Dhr. J.E.G.(Sjeng) Smits, penningmeester  

Mw. C.M.G.I (Carla) Smits, bestuurslid   

Mw. M.P.G. (Mia) Storms, bestuurslid   

Mw. M.C.M.(Rita) van Gastel, bestuurslid  

Dhr. F.M.J. (Frans) Wilms, bestuurslid 

 

De heer Wim van Delft heeft dit jaar afscheid genomen van het bestuur. Hij trad in 1994 

toe tot het bestuur. Als nieuw bestuurslid is tot het bestuur toegetreden mevrouw Rita van 

Gastel. 

 

De kring telde per 31 december 2013  161 leden. 

 

Lid van verdienste : 

Dhr. Jan Gootzen  (1995). 

Dhr. Rien van den Brand  (2009) 

Dhr. Paul van Meegeren 

 

2. Bestuursvergaderingen. 
 

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

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

de agenda alsook 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. De heer Sjeng Ewalds verzorgt in samenwerking met het bestuur de 

lezingen en bezoekt om die reden af en toe op uitnodiging een of meer 
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bestuursvergaderingen. De heer Frans Wilms beheert de boekenvoorraad en boekentafel 

tijdens de lezingen. 

 

3. Contacten met Hoofdbestuur en andere 

organisaties. 
 
Het bestuur werd vertegenwoordigd op de Algemene Ledenvergaderingen van het 

LGOG. Leden van het bestuur gaan ook naar de KSC (Kringen-Secties-Commissies) 

vergaderingen in Roermond die als voorbereiding op de Algemene Leden 

Vergadering(ALV) tweemaal per jaar plaatsvinden. 

 

De kring neemt deel aan het Regionaal overleg Heemkundeverenigingen. 

 

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 tevens in het 

bestuur van de HPV.  

Diverse bestuursleden nemen deel aan de algemene ledenvergaderingen van het HPV die 

viermaal per jaar plaatsvinden.  

 

4. Lezingen: 
 

21 jan 2013   Dhr. Theo Huijs, Oirlo, Oostrum en Venray van 1206 

tot heden. 60 belangstellenden 

 

In deze voordracht worden Oirlo, Oostrum en Venray vanuit een institutionele invalshoek 

met elkaar vergeleken. Dat wil zeggen dat het gaat over vragen als: Waarom waren Oirlo, 

Oostrum en Venray wel alle drie heerlijkheden maar was Oostrum geen gemeente, terwijl 

Venray en Oirlo dat wel waren? Wat waren de schepenbanken of gerichten? Hoe kon 

Oostrum geen gemeente zijn en toch een eigen dorpsgericht hebben? Waren de 

schepenen dan niet de bestuurders van een dorp? Hadden de gesworens en de 

gecommitteerde geërfdens van Leunen en Merselo wel iets met het bestuur van Venray te 

maken, en zo ja, wat dan? Hoe zat ’t trouwens met de parochies? Waren kerspelen 

hetzelfde als parochies? Wat had de laterie met de Venraadse parochie te maken? Viel het 

middeleeuwse Rode of Rade samen met Venray? Waarom werd het een eigenheid 

genoemd? Wat had de heer van Geysteren eigenlijk met Spralant van doen? Was de heer 

van Macken dan niet in heel Venray de baas? 
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18 feb 2013   Dhr. Frans van de Pas, Historische verhalen uit 

Venray en de Peel.  65 belangstellenden 
 

Op deze avond verzorgt Frans diverse historische verhalen uit Venray en uit de regio de 

Peel. Deze  verhalen zijn allemaal gebaseerd op historische feiten en grotendeels waar 

gebeurd. De verhalen worden op een beeldende wijze gepresenteerd, op sommige 

plaatsen voorzien van een persoonlijke invulling. Op deze avond komen in ieder geval 

aan bod: “De ongewone Kerst van Gerard Baltissen”. Voor dit verhaal gaan we terug 

naar het jaar 1798. Enkele dagen voor Kerst wordt Gerard Baltissen, afkomstig uit 

Venray, aangewezen om een groep Franse huzaren, dwars door de Peel, van Venray naar 

Gemert te leiden. Deze barre tocht door de Peel blijft niet zonder gevolgen voor 

Gerard…….  

In het verhaal “De achterneef van Henschenius” maken we kennis met ene Henricus 

Henskens, alias Naats, geboren te Venray. Henricus is naar alle waarschijnlijkheid de 

kleinzoon van een broer van de beroemde Henschenius. Het leven van deze Henricus 

verloopt volledig tegengesteld aan het leven van zijn beroemde grootoom. Een verhaal 

waarbij tevens een  beeld verkregen wordt van mensen die aan de zelfkant van de 18-

eeuwse maatschappij leven. Wie was deze Henricus en wat leidde tot zijn roemloos en 

triest einde….?   

“Ballingschap in de Peel”. Een vertelpresentatie die handelt over de grenskerk, net 

voorbij de Brabantse grens op Venrays grondgebied. Deze grenskerk deed tussen 1649 en 

1672 dienst als gebedshuis voor de katholieke bevolking uit de regio Deurne. De inhoud 

van deze presentatie is mede geïnspireerd op het boek “Die Verkeerde Weereldt” van A. 

Roothaert 
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     Frans van de Pas aan het werk                       Theo Huijs, de spreker in januari  

 

18 mrt 2013   Dhr. Paul van Meegeren, Pioniers van de Venrayse 

geschiedenis. 60 belangstellenden 

 

Dit jaar bestaat het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Limburg (LGOG) 150  

jaar. Onze eigen Venrayse kring, in 1955 opgericht als Heemkundekring Venray, is van  

jongere datum.  

Dit betekent niet dat er vóór 1955 geen onderzoek naar de historie van Venray werd  

verricht. De eerste aanwijzingen voor interesse in de geschiedenis van de eigen plaats  

dateren uit 1860. Aanvankelijk zijn het vooral priesters die zich met historisch onderzoek  

bezighouden en voor het eerst gaan graven in archieven.  

Belangrijk werk wordt verzet door de pastoor van de Grote Kerk, H.W.H. van Haeff. Hij  

krijgt navolging in de persoon van Martinus Janssen, die zijn priesterambt combineert  

met een grote interesse voor historie en archeologie. Na 1920 staat er een nieuwe  

generatie publicisten op. Zij leggen zich vooral toe op het populariseren van de Venrayse  

geschiedenis en maken hiervoor gebruik van Peel en Maas. Sommige schrijvers komen  

van buiten Venray (G. Krekelberg en A.F. van Beurden), anderen hebben Venrayse  

wortels (Herman Maas, Gerard Lemmens). In 1950 oppert Peel en Maas dat het tijd is  

voor een geschiedenis van Venray. Dat blijkt vooralsnog te hoog gegrepen. Wel wordt in  

1955 de Heemkundekring Venray opgericht die als kring Venray van het LGOG  

belangrijke bouwstenen zal aanleveren voor het onderzoek naar Venrays verleden 
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20 apr 2013 Dhr. Harry Tummers, De beeldenschat van de Sint 

Petrus Bandenkerk van Venray en het begrip 

Maaslandse kuns, lezing tijdens de algemene 

ledenvergadering(ALV) van het LGOG. 

80 belangstellenden 

 

 

De Sint Petrus Bandenkerk heeft een omvangrijke beeldenschat uit de 14
e
 tot de 19

e
 

eeuw. Vanaf haar stichting in 1462 werden aanschaffingen gedaan. Momenteel behoort 

de inrichting en de beeldenschat van de kerk tot de rijkste van Nederland. Helaas zijn in 

het verleden kostbare stukken verkocht om een verbouwing te financieren. Ondanks 

protesten werd in 1835 het Petrusaltaar verkocht en in 1846 een Mariaretabel. Het 

Petrusaltaar is nu opgenomen in de collectie van het Suermondt-Ludwig-Museum in 

Aken. In de tweede wereldoorlog is de kerk en haar interieur ernstig beschadigd bij het 

opblazen van de toren. Ook de beeldenschat heeft daar ernstig onder geleden. Maar met 

veel geduld en doorzettingsvermogen werd de restauratie succesvol aangepakt. Kerk en 
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beelden werden beschreven in De Kathedraal van de Peel (2005) onder redactie van de 

spreker.  

 

13 mei 2013  Dhr. Pie Noten, Glas-in-Lood in Venray 

   75 belangstellenden 
 

Op 1 maart werd in het Venrays Museum de tentoonstelling geopend “Glas-in-Lood in 

Venray”.  

De zojuist genoemde tentoonstelling is het logische gevolg van de jarenlange 

fotostrooptocht langs kerken, kloosters en instellingen in het Venrayse. Het begon 

ongeveer acht jaar geleden. In de Castenrayse Matthiaskerk werden de glas-in-loodramen 

gerestaureerd. Dat was voor de spreker, een 

verwoede amateurfotograaf, de kans om deze 

prachtige ramen van Charles Eyck en Hans 

Truijen vanaf de steigers van dichtbij te 

fotograferen.  Enkele van de gemaakte foto’s 

werden toen getoond tijdens een kleine 

expositie ter gelegenheid van het 

gereedkomen van de grootscheepse 

restauratie van de Castenrayse kerk.  

Dat leidde er toe dat ongeveer drie jaar 

geleden werd besloten onder auspiciën van 

het L.G.O.G een speciaal project op te zetten 

met het doel het glas-in-lood werk binnen de 

gemeente Venray fotografisch in beeld te 

brengen.  

 

 

Cartons wonderbare visvangst van Joep  

Nicolas voor een raam in de grote Kerk 

 

 

 

Detail raam Charles Eyck in de kerk van 

Castenray 
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16 sep 2013 Mw. Brigitte Aben, Jan de Beijer gelukkig hebben wij 

zijn tekeningen nog. 70 belangstellenden 

 

 

Jan de Beijer is een 18
de

 eeuwse topografisch tekenaar. Hij heeft in zijn totale oeuvre van 

meer dan 1500 tekeningen verrassend veel in onze regio getekend. Er was blijkbaar vraag 

naar deze tekeningen onder de welgestelden in Amsterdam en omgeving. Zijn tekeningen 

waren zeer in trek en zijn door heel Europa verspreid geraakt. Nog steeds komen er 

onbekende tekeningen van hem boven tafel. Door zijn nauwkeurige manier van 

detaillering wordt zijn werk veel gebruikt bij restauraties, daarom is hij en zijn werk nog 

steeds van belang. 

Een ander aspect van zijn tekeningen is de aanwezigheid van mensen en deze zijn altijd 

iets aan het doen.  Daardoor ontstaat er een beeld  over het dagelijkse leven op het 

platteland en in de stad uit de 18
de

 eeuw.  

Over Jan de Beijer is weinig bekend, zijn leven is voor een groot deel een mysterie, geen 

idee wie zijn leraar was, ook is er niets bekend over waar en wanneer hij gestorven is. 

Daardoor worden zijn tekeningen nog belangrijker omdat zij een reconstructie kunnen 

maken over Jan de Beijer zijn leven. 

 

 

 

                                                       

Het dorp Horst in 

1738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 okt 2013 Dhr. Sjef Verlinden, De jaren 30  van de vorige 

eeuw(interbellum). 65 belangstellenden 
 

Het is donderdag 24 oktober 1929. De handel aan de New Yorkse effectenbeurs start die  

morgen rustig. Maar tegen het einde van de morgen stort plotseling, door het enorme  

aanbod van verkooporders, de handel in. Later zal blijken dat dit het begin is geweest van  

een tot dan toe ongekend wereldomvattende economische depressie, die in ons land,  

mede om reden dat Nederland voor haar muntstelsel te lang vasthield aan de gouden  

standaard, acht jaar heeft geduurd. Zij is zeer dramatisch geweest voor een groot gedeelte  

van de bevolking. Een van de gevolgen daarvan was dat het BBP (Bruto Binnenlands  
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Product), dit is het totale inkomen van de Nederlandse bevolking dat in ons land woonde,  

al die jaren een negatief beeld vertoonde. Dit werd nog eens duidelijk toen het blad “De  

Katholieke Boeren- en Tuindersstand” aandacht schonk aan de hemeltergende armoede  

die op veel kleine agrarische bedrijven werd geleden. Toen de regering in 1933 overging  

tot het uitvaardigen van een groot aantal crisismaatregelen hebben deze onder anderen de  

agrarische bedrijfstak zeer sterk aan banden gelegd. Biggenmerken, kalverschetsen,  

denatureren van rogge en aardappelen (ongeschikt maken voor consumptie), het  

vernietigen van groenten, de invoering van de tuinbouwteeltvergunning, de mei- 

inventarisatie, de bedrijfstoezichthouder, de controleur, het zijn alle bekende beelden en  

personen uit een achter ons liggende tijd, die hun invloed op het agrarische bedrijfsleven  

niet hebben gemist. Hoe noodzakelijk dit alles ook was, het betekende niettemin  

knellende ingrepen voor de agrarische sector. Uit berekeningen van het boekhoudbureau  

van de LLTB te Roermond valt af te leiden, dat in de Gemeente Venray de bruto  

opbrengst per hectare landbouwgrond over de jaren 1930 tot en met 1937 per jaar  

gemiddeld 280 gulden bedroeg en de netto opbrengst gemiddeld niet boven de 20 gulden  

uitkwam. Dat betekende een uurloon van circa 10 cent, terwijl in de werkverschaffing  

een basisuurloon van 25 cent werd betaald. 

Toch was het in ons land niet alles kommer en kwel wat de klok sloeg, zo was men  

bijvoorbeeld op bouwtechnische werken zeer actief en bedreven. Hierbij moet men  

denken aan de afsluitdijk, de drooglegging van de NO polder en bouw van bruggen en  

waterwegen. Maar Venray was vooral een agrarische gemeenschap en had het dus  

moeilijk. De spreker zal voor de pauze op al deze zaken ingaan en dan toespitsen op  

Venray. Na de pauze zal hij een aantal foto’s laten zien en deze toelichten en is er genoeg  

ruimte voor het stellen van vragen.  

 

Foto uit zijn laatste boek: Werkkamp uit 1939 ten zuiden van Ysselsteyn. Hier werden  

werklozen gehuisvest die ingezet werden bij de Peelontginningen . 
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18 nov 2013 Dhr. Maarten Dolmans, Romeinse wegen in Limburg, 

lezing in het kader van 150 jaar LGOG. 

   90 belangstellenden 
 

Julius Caesar had rond 50 voor Christus Noordwest-Europa tot aan de Rijn veroverd. De 

Romeinen wilden vervolgens de grens opschuiven tot aan de Elbe maar dat lukte niet 

waarna men de Rijn tot Rijksgrens - in het Latijn ‘Limes’- maakte. Om deze nieuwe 

grens te verdedigen tegen de Germaanse stammen ten oosten van de Rijn, werden er 

legioenvestingen, forten en wachttorens gebouwd. Ook legde men wegen aan om snel 

troepen en voedsel te kunnen transporteren. Later kregen deze steeds meer een functie in 

handelsverkeer. Overigens is het transport over de Maas ook belangrijk geweest. 

 

Tot een tiental jaren geleden waren er nog maar op verschillende plekken sporen van 

Romeinse wegen in Limburg gevonden, waarvan de meeste alweer enkele decennia 

geleden. Vanuit verschillende historische bronnen waren drie wegen bekend. Oud 

provinciaal archeoloog professor Willems gaf in zijn publicatie van 1987 een mooi 

overzicht van het toen bekende wegennet. 

 

De laatste jaren is er door diverse instanties en personen onderzoek uitgevoerd naar 

wegen in Zuid-Limburg en Noord-Limburg. Ook zijn bij recent onderzoek nieuwe delen 

van verschillende Romeinse wegen ontdekt. Deze delen vullen het plaatje van het 

Romeinse wegennet in Limburg verder aan. De spreker zal in zijn lezing een overzicht 

geven van de historische bronnen en de recent ontdekte wegen langs en wat verder van de 

Maas. Hij geeft daarbij inzicht in de datering, constructie en het uiterlijk en het verschil 

tussen de diverse wegen, gevolgd door het gebruik en het belang ervan voor de economie 

van Romeins Limburg en omstreken. 

De eerste van deze drie wegen was de Via Belgica. Deze weg liep van Boulogne-sur-Mer 

aan de Franse zeekust, door België en Zuid-Limburg naar Keulen langs de Rijn. De weg 

was in totaal 440 km lang. De weg was gemiddeld 7 meter breed en bestond uit een dikke 

kiezellaag van een meter. Aan weerszijden lagen greppels voor de afwatering. 

De andere 2 grote Romeinse wegen in Limburg liepen langs de Maas van Zuid naar 

Noord. De westelijke weg (Via Mosa) liep van Maastricht via de brug in Cuijk naar 

Nijmegen (Noviomagus). De oostelijke weg liep van Aken via Heerlen naar Xanten. Van 

deze grotere wegen liepen er ook kleinere lokale wegen naar andere bestemmingen.  
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Bekend is de zogenaamde 

“Peutingerkaart”, een middeleeuwse 

kopie van een Romeinse wegenkaart 

uit de derde eeuw waar deze wegen 

op te zien zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 dec 2013  Dhr. Francois Swinkels, De Ster van Bethlehem.  

   50 belangstellenden 
 

 

Aan de hand van het enige verhaal uit de bijbel over de ster van Bethlehem (het 

evangelie van Matteüs) worden de volgende constateringen gedaan:  

•

 De wijzen kwamen uit het Oosten.   
•

 Het gebeurde ten tijde van koning Herodes   
•

 De ster is tweemaal verschenen.  

Onze jaartelling is een gevolg van een onderzoek van Dyonisius, die in opdracht van de 

paus van Rome een tabel moest maken voor de data van Pasen. Bij zijn onderzoek kon 
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hij ook vaststellen wanneer Christus geboren zou zijn. De paus nam zijn conclusies over 

en daarom leven we nu in het jaar 2013 na Christus.  

Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij die bepaling omdat er uit andere bronnen 

bekend is wanneer Herodes gestorven is. In onze jaartelling in 4 voor Christus. Dit heeft 

te maken met de datum van Pasen en de datum van een maansverduistering.  

In de lezing wordt verder ingegaan op het verschijnsel maansverduistering. Inderdaad is 

er in 4 voor Christus vanuit Jeruzalem een maansverduistering te zien geweest.  

Dé vraag is natuurlijk: Welk hemelverschijnsel zou nu in aanmerking kunnen komen 

als ster van Bethlehem?  
Aan de hand van voorbeelden van de verschillende hemelverschijnselen wordt 

besproken welk hemelverschijnsel het meest waarschijnlijk is geweest.   

Welke consequenties heeft dat voor de geschiedenis en onze jaartelling?  

Tijdens de lezing hopen wij samen met u mogelijke antwoorden te vinden. Maar 

ja………  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Excursies. 
 

24 mei 2013 Excursie naar Kevelaer, met een bezoek aan 

Glasmalerei Derix en een rondwandeling o.l.v. gidsen. 

30 deelnemers 

 

In Kevelaer bezoeken wij onder leiding van een Duitssprekende gids “Glasmalerei  

Derix” dit in vervolg op de tentoonstelling glas-in-lood in het Venrays Museum van  

vrijdag 1 maart t/m zondag 9 juni en onze lezing over glas-in-lood op 13 mei.  

Verder maken we een stadswandeling onder leiding van nederlands- en duitstalige  

gidsen. 
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4 okt 2013  Excursie naar Kleve, met een bezoek aan het Museum 

Kurhaus Kleve en vervolgens het B.C. Koekoek-Huis 

o.l.v. een gids. 

23 deelnemers 

 

In het kader van het Jan de Beijer project en in samenwerking met het Venrays Museum 

– tentoonstelling en fietsroutes –  organiseert het LGOG deze excursie en op 16 

september 2013 een lezing door Brigitte Aben .   We bezoeken ’s morgens onder 

begeleiding van een Nederlandssprekende gids het “Museum Kurhaus Kleve”: collectie, 

bouwkunst en historie van het museum.   

’s Middags bezoeken wij het “B.C. Koekkoek-Huis Kleve”, dat een fraaie collectie 

romantische schilderijen heeft en waar ook werk van Jan de Beijer te zien is. 

 

6. Bijzondere activiteiten. 
 

Cursus Streekgeschiedenis Venray e.o. 
Evenals in 2012 is ook in het verslagjaar de cursus streekgeschiedenis georganiseerd in 

de periode november 2013 – februari 2014 over 10 lesavonden voor in totaal 25 

deelnemers.  

 

Rooynet 
Op de site van het LGOG binnen Rooynet, het digitale geheugen van Venray, is een 
begin gemaakt met het opschonen van al het aanwezige materiaal. Bovendien zijn in 

samenwerking met verpleeghuizen bijeenkomsten georganiseerd voor het detecteren en 

beschrijven van oude foto’s met behulp van bewoners.  

 

Huldiging jubilarissen LGOG. 
Op 18 maart 2013 zijn tijdens de ledenvergadering van de Kring twee jubilarissen 

gehuldigd i.v.m. hun 40-jarig en 25-jarig lidmaatschap van het LGOG, te weten: 

• Dhr. P.J.G. Schobben(40 jaar lid) 

• Mw. W. Martens-van de Ven(25 jaar lid) 
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Overige activiteiten. 
Bestuursleden waren o.a. aanwezig bij diverse openingen van tentoonstellingen in het 

Venrays museum. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Geert Nelissen 

Secretaris LGOG Kring Venray 


