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Venray, 27 januari 2020  

 

Verslag van de bijeenkomst op 20 januari 2020 met de lezing 'Hulp aan 
Joodse onderduikers in Limburg: een gouden bladzijde met zwarte vlekken' 
door Herman van Rens in het Venrays Museum 

 
De voorzitter heet de vele aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de heer en 
mevrouw van Rens. Zij hebben de lezing van vanavond voorbereid.    
 
Mededelingen:  
In Venray wordt in het kader van 75 jaar bevrijding aandacht besteed aan het ‘bevrijd zijn’, 
het leven in vrijheid, het overdenken van de vrijheid en wat daarvoor nodig is. Onze Kring 
besteedt daar ook aandacht aan, onder andere door de lezing van deze avond. In de 
uitnodiging staat over de lezing: “De bereidheid om ernstig bedreigde mensen te helpen 
was voor een belangrijk deel aangeleerd gedrag, en in hoge mate de verdienste van 
enkele ‘morele leiders’ binnen de groep, zoals geestelijken, journalisten en onderwijzers”. 
Denken aan en over moreel leiderschap en hun gedrag van leiders. Dat past in 
“Overdenken van Vrijheid” en wat daarvoor nodig is.  
 
Programma komende maanden 
- maandagavond 17 februari a.s. - Lezing  

Honderd jaar politiek in Limburg; katholieke dominantie,  
lokalisme en verzuiling; prof. Huub Spoormans uit Heerlen. Ook een stukje jonge, 
Limburgse geschiedenis mede over gedrag en beïnvloeding van gedrag.   
 

- zondagmiddag 8 maart a.s. - Concertprogramma i.h.k.v. Venray Viert 75 jaar 
Vrijheid  
Een heel andere presentatie van geschiedenis. Concertprogramma Black Angels door 
het  Ragazze Quartet, het Videocollectief 33 1/3 en zangers van het Nederlands 
Kamerkoor in Schouwburg Venray. Nu geen woorden, geen dia’s maar klanken met 
beelden die de klanken versterken. De klanken laten destructie, opbouw en 
verzoening beleven. Klanken met beelden vormen tezamen een verhaal. Heel 
bijzonder!!    
Het LGOG Kring Venray en het Venrays Museum - ondersteunt door Kunst in de Kamer 
kring Venray en Theehuisconcerten Venray - initieerden dit concert. Literair Café 
Venray, Adelbert Vereniging Venray en Schouwburg Venray dragen mede het initiatief. 
De uitvoering wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Venray. 
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Kaarten voor dit concertprogramma zijn nog te reserveren via de website van 
Schouwburg Venray www.schouwburgvenray.nl  
 

- maandagavond 16 maart 2020 - Jaarvergadering en lezing 
Lezing over de geschiedenis van een plaats in de buurt met - op een latere datum - 
een excursie. Waarschijnlijk is de plaats Deurne. 
 

- zondagmorgen 29 maart 2020 - In dialoog met … 
“ Gesprek met vluchtelingen” na de Hoogmis in het Venrays Museum  

- vrijdagavond 3 april 2020 - Lezing  
Minister Sigrid Kaag verzorgt een lezing over “Vrijheid en verdraagzaamheid vragen 
onze inzet”. Plaats: Grote Kerk Venray, aanvang 19.30 uur 
 

- maandagavond 20 april 2020 - Lezing 
Onderwerp van lezing wordt nog nader bekend gemaakt. 

 
Verslag van lezing 'Hulp aan Joodse onderduikers in Limburg: een gouden bladzijde  
met zwarte vlekken' door Herman van Rens 
De heer van Rens stelde zichzelf voor. Vervolgens zijn voordracht op basis van zijn 
promotie onderzoek. Daaruit bleek dat op sommige plaatsen in Limburg relatief veel 
Joden ondergedoken waren en dat in die plaatsen ook veel onderduikers van elders 
onderdak kregen. De verschillen tussen Heerlen en Kerkrade waren bijvoorbeeld heel 
groot. Hij heeft daarvoor de verklaring gezocht aan de hand van meerdere variabelen. 
Uiteindelijk is hij tot de conclusie gekomen dat groepen ‘hoger moreel gedrag’ 
vertoonden indien ze geleid worden door ‘hoogstaande‘ mensen. In enkele streken in 
Limburg was daarvan sprake. Bijvoorbeeld in Heerlen bij de gereformeerde gemeente en 
in Noord - Limburg, vooral in Sevenum. De ‘hoogstaande’ personen bewerkstelligden in 
hun omgeving een klimaat dat het mogelijk maakte dat mensen konden onderduiken. En 
het gedrag van die ‘hoogstaande’ mensen is niet gebonden aan de oorlogsperiode. Ook 
nu nog zijn leiders van belang en hebben leiders grote invloed op het gedrag van groepen, 
ofschoon dat waarschijnlijk minder is geworden en minder wordt door de 
individualisering. De heer van Rens heeft veel studie verricht naar de transporten van 
Joden, onderduiken enz.   
De voorzitter dankte de heer van Rens voor zijn niet alleen informatief maar ook boeiend 
betoog.  
Op deze avond hebben we aan de hand van onderzochte feiten uit de Tweede 
Wereldoorlog zicht gekregen in een bepaald aspect van het gedrag van mensen. Dat 
gedrag is overigens niet tijdgebonden. Daar moeten we ons goed bewust van zijn. Met 
dat gedrag moeten we bezig zijn, moeten we overdenken. De heer van Rens heeft ons aan 
het denken gezet. En dat is misschien wel het grootste compliment dat hij kan krijgen.  
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Naar aanleiding van de lezing 
In gemeente Venray zijn Stolpersteine oftewel struikelstenen geplaatst. Het zijn stenen 
waarop informatie staat over Joden die in Venray ondergedoken zijn geweest. De stenen 
liggen in de stoep bij huizen waar Joden ondergedoken waren: 8 in Oirlo en 2 in Venray. 
In het Venrays museum zijn op een groot TV scherm afbeeldingen van deze stenen met 
hun adressen te zien (met veel dank daarvoor aan de Heemkundevereniging Ald Oeldere). 
Er zijn enkele routes langs die adressen uitgezet. Ook elders in Nederland zijn routes langs 
struikelstenen uitgezet. Voor alle routes:  download de Google app. Struikelstenengids.  

 

Nadere informatie                                                                                                                                        

De heer en mevrouw van Rens hebben de volgende boeken geschreven:  

- ‘Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede 
Wereldoorlog’ (Maaslandse Monografieën 76, Hilversum 2013).                                                                       

- Het boek is uitverkocht, maar via de boekhandel of de uitgever kan het worden 
nabesteld als een exemplaar ‘printed on demand.’          
                                                                                                  

- ’Tussenstation Cosel. West-Europese Joden naar dwangarbeiderskampen in Silezië  
1942 - 1945’ (Maaslandse Monografieën, Hilversum 2020). Het boek is te verkrijgen 
bij het RHCL in Maastricht en via de boekhandel.                                                                                                         
*Van beide boeken staan uitgebreide samenvattingen op internet.  

 
De heer en mevrouw van Rens organiseren een wetenschappelijke reis naar Auschwitz en 
omgeving, Cosel en Krakau van 5 t/m 11 september 2020. Voor nader informatie en de 
wijze van inschrijven zie https://holocaustlimburg.nl  
 
Het werk van de heer en mevrouw van Rens is te steunen door een bijdrage te storten op  

NL63RABO0307553523 t.n.v. Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel. 

Bunssum  (ANBI status) 

 

   

Aandachtige aanwezigen bij lezing    
@ LGOG Kring Venray 

Stolpersteine oftewel struikelsteen            
@ LGOG Kring Venray 
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